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OM ATOPISK EKSEM FORENINGS NYHEDSBREV

Årsskiftet er en anledning til at kigge tilbage på året, der
gik. Og selvom de færreste forbinder året med noget
positivt, blev 2022 også året, hvor vi igen fik sat atopisk
eksem på dagsordenen. Det skete flere gange. 

På folkemødet lykkedes det os at samle en særdeles
interessant kreds til en spændende dialog om, hvad man
kan gøre for at forbedre forholdene for eksempatient-
erne. Der var relevante og interessante indlæg fra Tove
Agner, professor og overlæge fra Bispebjerg Hospital, fra
klinisk sygeplejespecialist Gitte Rasmussen og fra Bolette
Friderichsen, der udover at være praktiserende læge også
er formand for Dansk Selskab for Almen Medicin. 

I uge 37 markerede vi den årlige dag for atopisk eksem
med en kampagne sponsoreret af AbbVie, Eli Lilly, LEO
Pharma, Pfizer og Sanofi. Det skete ved et par uddelings-
aktioner foran regionsgårdene i Nordjylland og Hoved-
staden, hvor vi delte ’kradselodder’ ud til ansatte og
politikere. 

I samme uge havde vi også en meget succesrig Facebook
Live, hvor mere end 100 personer deltog. Vores annon-
cering for arrangementet nåede meget langt ud, idet op
imod 150.000 personer så vores budskab om, at man
kunne blive klogere på atopisk eksem gennem vores Live-
event.

Senere på året udsendte vi breve til alle praktiserende
dermatologer og til regionale og nationale sundheds-
politikere. 

Brevet indeholder den hvidbog, som blev lavet i 2021 om
atopisk eksem. En hvidbog, der blandt andet har fokus på
den ventetid, som plager patienter med atopisk eksem.

Den røde tråd i vores indsats har været fokus på
ventelisterne til de privatpraktiserende dermatologer.
Det er ventelister, der igen i 2022 bare blev længere og
længere. I vores grafiske materiale har vi taget udgangs-
punkt i de tyve uger, som i august 2022 var den gennem-
snitlige ventetid til dermatologerne på landsplan. 

I november måned kunne man på Sundhed.dk se, at
enkelte dermatologer har rundet 40 uger i ventetid. Det
er ikke rimeligt, og derfor vil vi i 2023 til at forsætte vores
kamp for rimelige ventetider for patienter med atopisk
eksem. 

Godt nytår.
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AF ANNE VASTRUP, FORMAND FOR ATOPISK EKSEM FORENING

48 ugers
ventetid

på lægen
 

KRONIK BRAGT I ALTINGET SUNDHED 

Patienter med kroniske hudsygdomme
kæmper med to byrder: En
sygdomsbyrde og ventetider, der
mange steder er et halvt år eller mere.
Det første er slemt. Det andet bør vi
som samfund gøre bedre. Hvis
ventetiderne for hudpatienter for alvor
skal ned, kræver det dog ikke blot
ressourcer i form af penge og
personale, men også en ny måde at
organisere behandlingen på.

Over én million danskere lider af en
kronisk hudsygdom, herunder atopisk
eksem, ofte kaldet børneeksem. Det
påvirker hele kroppen og kan forringe
livskvaliteten alvorligt. Daglige rutiner,
det sociale liv og kærlighedslivet
påvirkes, samtidig med at valg af
uddannelse og jobmuligheder
begrænses.

Hudsygdomme kan også øge risikoen
for at få andre sygdomme, som
diabetes, depression eller astma.
Derudover kæmper patienter også i
stigende grad med muligheden for at
komme til lægen inden for en
overskuelig periode. 

Den lange vej til behandling…
Selvom man har diagnose på atopisk
eksem i moderat eller svær grad, kan
en patient ikke bare henvende sig til
en privatpraktiserende speciallæge
(dermatolog) for at få behandling. Man
skal forbi almenpraktiserende læge for
at få en henvisning. Det er ofte en ren
formssag. Men det koster tid hos de
praktiserende læger, der har nok at
lave. Og det koster samfundet penge.

Med henvisningen i hånden kan
patienten så stille sig op i køen til
speciallægen. Og nu begynder
ventetiden så for alle andre end helt
akutte tilfælde. De heldige og
privilegerede i Region Hovedstaden
kan nøjes med at vente i 4-6 uger. Helt
anderledes ser det ud i Midtjylland,
hvor man venter i gennemsnit hele 30
uger på at komme til speciallæge. I de
værste tilfælde kan man vente op til
48 uger, som betyder måneder med
unødige smerter, kløe, nedsat
livskvalitet og måske sygemeldinger.
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… er blevet længere
Desværre tyder alt på, at ventetiderne går den
forkerte vej. Det gælder i alle regioner. For to år
siden var den gennemsnitlige ventetid på landsplan
15 uger. Sidste år var den 17 uger. I dag er den over
20 uger – næsten fem måneder! Ventetiden er
steget mindst i Hovedstaden, hvor den i forvejen var
lavest. Og mest i Region Midtjylland, hvor den i
forvejen var længst. I Midtjylland har man på under
et år lagt næsten seks uger oven i den i forvejen
lange ventetid på mere end 24 uger.

Der er mange gode forklaringer på, at ventetiden til
privatpraktiserende dermatologer er stigende, men
det er nødvendigt at få vendt udviklingen. Nu. 

Som patientrepræsentanter vil vi gerne tage
medansvar for at finde løsninger på de mange
udfordringer og præsentere en række
løsningsforslag. Det handler nemlig ikke kun om
flere penge. 

Fjern henvisningskravet
Første skridt kunne være at fjerne kravet om
henvisning for voksne patienter med en kronisk
hudsygdom i moderat eller svær grad, som primært
har behov for behandling hos speciallæge. De skal
alligevel ikke behandles hos den
almenpraktiserende læge. Det ved patienten, det
ved egen læge og det ved speciallægen. Kan vi så
ikke fjerne kravet om henvisning? Det har man gjort
for henvisning til øre- næse- og halslæge. Og for
øjenlæger. Så må det da også kunne gøres for
patienter med kroniske hudsygdomme?

Det er nemt. Sundhedsministeren kan bare beslutte
det. I dag er den beslutning overladt til
overenskomsten mellem læger og regioner, men det
kan ændres med et pennestrøg. Det vil ikke koste
noget, men det vil spare tid i almen praksis.

Flyt opgaverne
Når vi har frigivet tid hos de praktiserende læger
ved at fjerne henvisningskravet, vil vi straks
inddrage tiden igen. Det vil vi gøre ved at flytte
opgaver fra de privatpraktiserende speciallæger til
almen praksis. En række af de behandlinger, der
gives til patienter med moderat eller svær kronisk
hudsygdom, kan kun udskrives af en speciallæge.
Det gælder eksempelvis systemisk, medicinsk
behandling af atopisk eksem. 

Vi skal holde fast i, at det er en speciallæge, der
udskriver denne medicin. Men det bør overvejes, om
kontrollen af behandlingen for patienter med
”stabil” sygdom kan flyttes fra speciallægepraksis til
almen praksis. 

Dermed kan vi spare patientkonsultationer for den
enkelte speciallæge, mens det i almen praksis ikke
vil fylde voldsomt meget mere, da der er mange
gange flere almene læger end speciallæger inden
for dermatologien. 

Tilsvarende kan man fastholde udskrivningen af de
avancerede målrettede behandlinger på
hospitalerne, men flytte kontrollen med dem til de
privatpraktiserende speciallæger. Det vil tilføre
fagligt attraktive opgaver til speciallægerne, og hvis
man samtidig flytter opfølgningen på systemiske
behandlinger til almen praksis, vil man samlet set
frigøre tid hos både speciallæger og på sygehusene.
På sygehusene vil man få mere tid til at hjælpe de
patienter med moderat til svær hudsygdom, som
nogle gange sidder fast hos speciallægerne, men
som burde behandles på sygehusene. Det vil også
frigøre tid hos speciallægerne.

Det er desværre ikke let at lave denne øvelse, hvor
man flytter opgaver rundt i systemet. Det kræver
ændringer i overenskomsten mellem Foreningen af
Speciallæger og Danske Regioner.

En overvejelse er også at lade sygeplejersker påtage
sig flere opgaver hos de privatpraktiserende
speciallæger. Mange informations- og instruktions-
opgaver kan ligge bedre hos en sygeplejerske end
hos lægerne, fordi sygeplejerskerne har mere tid til
patienten og derfor kan opleves mere empatiske.
Det kræver, at flere sygeplejersker specialiserer sig i
dermatologi, men heldigvis arbejdes der på at skabe
de relevante efteruddannelsesmuligheder.

Vi skal frigøre sundhedsvæsenets ressourcer
Den største udfordring i sundhedsvæsenet er i dag
manglen på ressourcer. Ikke så meget i form af
penge, men i høj grad i form af hænder.
Kvalificerede hænder. Op imod halvdelen af de
opslåede stillinger i sundhedsvæsenet bliver ikke
besat i dag.

Resultatet er stressede medarbejdere med
forringede arbejdsvilkår. Det giver dårligere kvalitet
i behandlingen, og det resulterer i længere
ventelister til behandling. Samtidig viser
prognoserne, at antallet af patienter vil stige
betydeligt, uden at mængden af personale har
mulighed for at stige tilsvarende.

Der er derfor alvorligt brug for, at der tænkes
kreativt over, hvordan vi bedst muligt udnytter de
hænder, vi trods alt har i sundhedsvæsenet. Vi har
her givet vores bud på nogle første skridt - men vi
anerkender også, at der skal mere til.   
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AF ANNE VASTRUP, FORMAND FOR ATOPISK EKSEM FORENING

Hvor længe skal
patienterne
vente på
Medicinrådet?

POLITIK

Alle patienter vil gerne have muligheden for at få den
nyeste og mest effektive medicinske behandling. Og i
Danmark er vi traditionelt rigtig gode til at sikre, at det
også sker. Før corona var Danmark altid at finde i top
tre, når man analyserede, hvor hurtigt patienterne fik
adgang til nye, effektive medicinske behandlinger. 

Det er rimeligt at antage, at det ikke forholder sig
sådan længere. I hvert fald ikke, hvis man er en af de
godt 200.000 voksne danskere, der lider af sygdom-
men atopisk eksem. De kan nemlig kigge langt efter
nye medicinske behandlinger. Det har de kunnet rigtig
længe. Og det til trods for, at der faktisk kommer
mange spændende og lovende behandlinger i disse år,
der kan gøre en forskel for patienternes livskvalitet.

Forklaringen skal findes i Medicinrådet. Eller rettere
sagt i det fagudvalg for atopisk eksem, der skal
rådgive Medicinrådet om de nye medicinske behand-
linger til atopisk eksem. For fagudvalget er ikke opera-
tionsdygtigt. Og har ikke været det i mere end et år.

Den primære årsag er, at fagudvalget mistede sin
daværende formand den 1. september 2021. Siden har
Medicinrådets sekretariat forsøgt at få både De
Lægevidenskabelige Selskaber og regionerne til at
indstille kandidater til posten.

I februar besluttede Medicinrådet ikke at anvende de
indstillede kandidater. Begrundelsen var, at de alle
havde problemer med habiliteten. Man kan undre sig
over, at det godt kan lade sig gøre at dispensere for
habilitetsreglerne for fagudvalget vedrørende
psoriasis, men ikke for fagudvalget vedrørende atopisk
eksem. Begge sygdomme er dermatologiske. Og
mange af de nye medicinske behandlinger virker på
begge sygdomme.

I stedet ønskede Rådet at få indstillet en kandidat, 
”… som ikke nødvendigvis var specialist inden for det
snævre fagområde”. Hen over sommeren fandt man så
en pensioneret sygehusapoteker, der var villig til at
påtage sig opgaven. 
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Ikke en optimal løsning – men dog en løsning. Så nu
kunne patienterne endelig ånde lettet op i sikker
forvisning om, at ansøgningerne om ibrugtagning af
nye, effektiv medicin mod atopisk eksem kunne
behandles snart.

Men sådan skulle det ikke gå. For den nye formand
nåede ikke at indtage formandsstolen i udvalget, før
et andet udvalgsmedlem af lægefaglig baggrund blev
erklæret inhabil og måtte trække sig. Dermed er
udvalget igen ikke beslutningsdygtigt. Og man kan
frygte, hvor længe det skal tage at udpege nye
medlemmer af udvalget, så det kan blive
beslutningsdygtigt igen. 

Det er ikke bare en skandale for de patienter, der er
hård ramt af en stærkt invaliderende eksem. Det er
også ærgerligt for alle lægerne, der begrænses i de
muligheder, som de kan tilbyde patienterne. Og for
samfundet betyder det højere udgifter både til
medicin og til patienterne. De manglende medicinske
behandlinger gør, at allerede godkendte behandlinger
ikke udsættes for tilstrækkelig konkurrence. Samtidig
vil der være patienter, der fastholdes i et
sygdomsforløb, der ikke kun øger sundhedsudgifterne,
men også koster i tabt arbejdsfortjeneste og
manglende skatteindtægter. 

Patienter med atopisk eksem må ikke bare ærgre sig.
De må også undre sig. Hvorfor kan det ikke lade sig
gøre at finde en dermatolog, der ikke er inhabil, blandt
de 3-400 dermatologer, der findes i Danmark? Og
hvorfor kan man ikke dispensere fra reglerne, når det
handler om atopisk eksem, mens man godt kan for fx
psoriasis? Og kunne man forestille sig, at et fagudvalg
for en livstruende kræftsygdom blev udsat for samme
behandling? Eller gælder det bare om ikke at have
atopisk eksem?

Det burde ikke være nødvendigt at stille alle disse
spørgsmål til en organisation, der af ingen ringere end
Folketinget er underlagt et princip om at være så
transparent som muligt. Men det er ingenlunde
tilfældet. Og derfor sidder vi patienter tilbage og
undrer os, mens vi stadig venter på nye behandlinger.

Dette indlæg er udarbejdet med støtte fra AbbVie
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POLITIK

Fakta om
ventetid

BEDRE FORHOLD FOR PATIENTER

På Sundhed.dk er det muligt at undersøge ventetiderne til de
privatpraktiserende speciallæger i hudsygdomme. Det har
Atopisk Eksem Forening gjort systematisk gennem en længere
periode. 

Desværre viser vores tal en noget kedelig tendens. For alle
tallene går i den forkerte retning. Således er den gennemsnitlige
ventetid i hele Danmark steget fra godt 15 uger til over 20 uger
på kun to år.

Den laveste ventetid var 6 uger hos en klinik i hovedstadsområd-
et, mens man i Region Midtjylland kunne finde en klinik med 42
ugers ventetid.  

Tallene viser også, at der er markante geografiske forskelle på,
hvor ventelisterne er længst. I Region Hovedstaden er ventetiden
relativ kort med et gennemsnit på knap 11 uger i august 2022. 

I den anden ende af landet ser det helt anderledes ud. I Region
Midtjylland er den gennemsnitlige ventetid på hele 30 uger. Og
det er næsten ti uger mere end den næstlængste ventetid i
Region Nordjylland.

Forklaringen er i høj grad forskellen på antal klinikker og antal
privatpraktiserende speciallæger. I Region Hovedstaden har man
således 37 ud af landets 92 klinikker. I Region Midtjylland har man
16 og i Region Nordjylland er der kun otte.  
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August 2020
15,2 uger

September 2021
17,1 uger

August 2022
20,4 uger

10,9 UGER

19,3 UGER

20,2 UGER

30,1 UGER

19,9 UGER

UDVIKLINGEN I LANDSGENNEMSNITLIG 
VENTETID 2020-2022

UGER ER DEN KORTESTE 
VENTETID I HELE LANDET

UGER ER DEN LÆNGSTE 
VENTETID I HELE LANDET

92
D E R  E R  I  A L T

K L I N I K K E R  I
D A N M A R K .

H E R A F  L I G G E R  
 
 
 

I  R E G I O N
H O V E D S T A D E N  O G

 
 
 

I  R E G I O N
N O R D J Y L L A N D

37
8



AD-UGEN

Kampagnen 
om ventetid
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POLITIK

Hudsagen - 
 alliancen for
kroniske
hudsygdomme

FÆLLES FODSLAG

Lad os være ærlige: Der er forskel på sygdomme. Dødelige
sygdomme, der rammer helt almindelige mennesker, får mere
opmærksomhed. Patientforeningerne er større og
indkomstmulighederne er i en helt anden klasse. Hudsygdomme
har den udfordring, at vi ikke dør af dem. Og at vi ofte forsøger
at skjule dem. 

Derfor skal der meget mere til, hvis hudsygdommene skal have
nogen form for politisk opmærksomhed. Politisk opmærksomhed
er afgørende, hvis vi skal løse de udfordringer, som patienter med
hudsygdomme deler. Det er fx lange ventelister til behandling på
grund af mangel på speciallæger. Det er langsom godkendelse
og udbredelse af ny, innovativ medicin. 

For at gøre noget ekstra for patienter med kroniske hudsygdom-
me er Hudsagen blevet skabt. Hudsagens vision er at belyse
alvorligheden af sygdommene og vise, hvor og hvordan vi
sammen kan forbedre området. 

Hudsagen består af tre patientforeninger: Psoriasisforeningen,
Patientforeningen HS Danmark og Atopisk Eksem Forening, samt
en række sundhedsfaglige eksperter indenfor det dermatologiske
speciale. Arbejdet med at etablere Hudsagen er støttet af
AbbVie, Eli Lilly, LEO Pharma, Novartis, Pfizer og Sanofi.
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POLITIK

Mærkesager
Alliancen har fire mærkesager. Den første er at understøtte
sammenhængende patientforløb. Det handler om at sikre bedre
kommunikation mellem de behandlende enheder, men også mere
stringens og logik i behandlingen. Det giver eksempelvis ingen
mening, at en kronisk AD-patient skal tilbage til sin alment
praktiserende læge for at få en henvisning til en speciallæge.

Anden mærkesag handler om lige adgang til behandling og
støtte. Og her er der som bekendt lang vej, når man i
hovedstadsområdet kan ’nøjes’ med at vente i ned til seks uger,
mens man i Midtjylland kan risikere at vente i over 40 uger på at
komme til en praktiserende speciallæge.

Tredje mærkesag er at skabe helhedsorienteret og involverende
behandling. For vores sygdomme kommer desværre med en
række følgesygdomme. Det kan fx være depression eller andre
psykiske lidelser. Eller det kan være gigt. Eller astma. Tænk sig,
hvis man skabte nogle steder, der kunne behandle patienterne
for alle deres lidelser, så man slipper for at skulle afsted til
mange forskellige læger forskellige steder.

Den fjerde mærkesag handler om at forebygge stigmatiseringens
konsekvenser. Og de er absolut til stede. Hudsygdomme kan, når
de er alvorlige nok, have indflydelse på patienternes valg af
uddannelse og af arbejde. Det kan have betydelig indflydelse på
patienternes sociale liv, sexlivet samt valg af partner. Der er med
andre ord vidtrækkende konsekvenser, hvis stigmatiseringen ikke
bekæmpes rettidigt.

Alliancens aktiviteter
Hudsagen har eksisteret i et par år. Det har foreløbigt ført til en
større konferencen på Christiansborg, udarbejdelsen af et
omfattende positionspapir samt en række artikler i medierne.
Desværre har der også været rejst kritik af Hudsagen for
manglende gennemskuelighed med, hvem der har sponsoreret
aktiviteterne. Det er ærgerligt, for som det også fremgår af
denne artikel, er det absolut ingen hemmelighed. Hudsagen
beslutter selv sine aktiviteter, hvorefter en række potentielle
sponsorer anmodes om økonomisk støtte til opgaverne.

Du kan læse mere om Hudsagen på http://hudsagen.dk, hvor du
også kan finde det positionspapir, der omfatter Hudsagens fire
mærkesager.
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Få mere at vide
om atopisk
eksem og
Atopisk 
Eksem 
Forening 

SKRIV TIL OS

Vi går gerne i dialog med alle om atopisk eksem og vores forslag
til, hvordan man kan gøre tilværelsen bedre for alle os med
atopisk eksem.

Du kan besøge vorees hjemmeside eller skrive til foreningen:

Hjemmeside: https://atopiskeksemforening.dk
Email: info@atopiskeksemforening.dk


