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en hudsjukdom vi idag kallar atopisk dermatit beskrevs först av
den franske dermatologen Besnier, som 1892 presenterade tre fall av
«prurigo diathésique». I Sverige används
synonyma begrepp som atopisk dermatit, atopiskt eksem och böjveckseksem.
Under senare år har det föreslagits en
ändrad klassificering av atopi (1, 2),
men tills vidare innan denna klassificering eventuellt kommer att slå igenom,
har vi valt att använda beteckningen AD.
Diagnostiken av AD baseras på en kombination av kriterier där anamnestiska data
spelar stor roll (3).
För närvarande har cirka 20 procent
av alla barn, innan de uppnått skolåldern,
haft besvär med AD under en längre eller
kortare tid (4, 5). Prognosen är god
och 70–90% blir bra under uppväxten.
Prognosen är något sämre hos kvinnor
och hos dem som haft uttalad AD som
barn, samt vid samtidig allergisk rhinit
och/eller astma eller positiv familjeanamnes avseende AD. Risken att få
handeksem i vuxen ålder är tredubblad
för dem som haft AD som barn (6,7).
Under de senaste åren har kunskaperna ökat angående sjukdomsmekanismerna, men trots det är fortfarande mycket okänt angående orsakerna till AD.
Sjukdomen är multifaktoriell och beror på
såväl arv som miljö. De ärftliga faktorerna
spelar en stor roll och hos cirka 70 procent av patienterna finns atopisk sjukdom i släkten (8).
Eksemets utseende och lokalisation
är i regel relaterad till ålder. I spädbarnsstadiet, mellan 0–2 år, sitter eksemförändringarna framför allt i ansiktet och på
utsidorna av armar och ben. Ibland förekommer i denna ålder eksemfläckar även

D

på bålen. I barndomsstadiet från 2 till 12
år är eksemet främst lokaliserat till armoch knäveck. Under tonårs- och vuxenstadiet sitter eksemet ofta i böjvecken,
men är ibland lokaliserat till ansiktet,
särskilt på ögonlocken och övre delen av
bålen. Handeksem kan förekomma under
hela barndomen. Barn med AD har ofta en
generell torr hud och klåda är en central
komponent. Vid rivning uppstår förtjockning av huden samt rivmärken, vilka i sig
underhåller klåda i en ogynnsam klådcirkel.
Behandlingen av AD är symtomatisk.
Basbehandlingen utgörs av olika kortikosteroider och mjukgörande krämer och
salvor. I vissa fall kan det bli aktuellt med
immunmodulerande medel för utvärtes
bruk. Vid långdragen AD kan ljusbehandling och invärtes medicinering bli aktuell.
Att ersätta rivning med ett annat beteende, till exempel nypning i huden (habit
reversal) är ett värdefullt komplement vid
behandlingen (9). Genom en väl anpassad och regelbunden behandling kan
AD effektivt lindras men besvären återkommer ofta om behandlingen upphör.

Det goda livet
Det har under det senaste årtiondet
blivit vanligt inom hälso- och sjukvården
att tala om, och på olika sätt mäta, livskvalitet. Främst är det inom den kliniska
forskningen som livskvalitetsmätningar
görs. Begreppet hälsa och livskvalitet har
en mycket lång historia, eftersom man i
alla tider har intresserat sig för «det goda
livet» (10). Termen «livskvalitet» som begrepp, började användas under 1960talet då andra värden än de rent ekonomiska ansågs viktiga att mäta. Efter hand
har hälso- och sjukvården mer fokuserat
på hälsorelaterad livskvalitet.

Klådan är det värsta med eksem,
det tycker både de mindre och de större
barnen. Skolbarnen bekymrar sig dessutom
mycket för sitt utseende och det kan betyda
mycket för kontakten med andra barn.
foto: lars thulin/johnér bildbyrå

Hur påverkas barnen
och deras familjer?
Det dröjde till 1995 innan den första
internationella studien publicerades som

visade att barn med hudsjukdomar har
en sänkt livskvalitet i förhållande till barn
utan hudsjukdom och att eksem var en av
de sjukdomar som gav den mesta påverkan (13). Resultaten från denna studie
har sedan verifierats från olika länder och
kulturer. Efter hand har det visat sig att
barn, föräldrar och sjukvårdspersonal
klassar barnets symtom och påverkan
på olika sätt. Därför är det värdefullt om
informationen kan komma direkt från
barnen, det vill säga barnen svarar på
frågorna i livskvalitetsinstrumentet utan
föräldrarnas medverkan, eller snarare
påverkan (16).
Vid en genomgång av livskvalitetsmätningar (13–15,18–21) utkristalliseras
ett mönster enligt följande. För förskolebarnen är klådan och den ständiga rivningen det dominerande symtomet som
påverkar mest i negativ riktning. Sömnen
störs ständigt och barnet reagerar på
tröttheten med irritation. Hudens utseende med fjällning och sårigheter kan
också inverka negativt och omintetgöra
en normal beröring mellan föräldrar och
barn. Även skolbarnen klassar sina symtom och då särskilt klådan högst, det vill
säga att det ger den största påverkan på
livskvaliteten. De bekymrar sig mycket
för sitt utseende och detta kan ha en
väsentlig effekt på deras kontakter med
andra. Barnen avhåller sig gärna från
aktiviteter som till exempel simning
då de ska visa sin kropp och undviker
kortärmade tröjor för att slippa visa sig.
Koncentrationssvårigheter i skolan märks
också då barnen är trötta av det ständiga
«kliandet».
Hur föräldrarna och familjen påverkas
har också undersökts och föräldrarna pekar på en rad faktorer som blir påverkade

då deras barn har AD (15). Hemmets
skötsel, avseende städning, tvättning av
kläder och matlagning, liksom behandling
och omvårdnad av barnet tar mycket tid
för föräldrarna. De beskriver också känslan av skuld, frustration och hjälplöshet
och att ständigt ligga «steget efter».
Sömnen blir störd för både barn, syskon
och föräldrar och semestrar och restaurangbesök innebär restriktioner och speciella behov. Föräldrarna oroar sig också
för barnen i skolan, att de ska bli mobbade och/eller att de inte ska ha tid
för hobbies eller att möta kompisar.
Problemen med barnen leder ofta till att
föräldrarna blir överbeskyddande och
ekonomin i familjen blir påverkad av
alla kostnader som barnets sjukdom
förorsakar (18, 19).
Det har också visat sig vara ett starkt
samband mellan sjukdomens svårighetsgrad och en sänkt livskvalitet (20, 21) .
I jämförelse med familjer som har barn
med insulinbehandlad diabetes har familjer där barnet har en måttlig till svår AD,
en större negativ påverkan på sin livskvalitet (19). Anmärkningsvärt är att
i denna studie var påverkan på familjen
lika stor om barnet hade en mild AD
eller en insulinbehandlad diabetes.

Hur mår barnen?
I Sverige har det hittills enbart publicerats livskvalitetsmätningar där studier
har gjorts med vuxna som har AD (22).
Det entydiga svaret var att patienterna
hade en sänkt livskvalitet i förhållande till
den hudfriska befolkningen. Symtomen,
till exempel klåda och smärta i huden och
känslan av att vara generad och osäker
på sig själv, gav den största sänkningen
av livskvaliteten.
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Inom sjukvården har de flesta discipliner forskning om livskvalitet. Trots att
det finns brister i definitionen av livskvalitet anser man sig kunna dra viktiga
slutsatser om kroppens och själens hälsa,
men inte om livskvalitet i allmänhet.
Vid mätning av hälsorelaterad livskvalitet
rapporterar patienten själv om sina symtom och det som den anser vara viktigt.
I dagens samhälle är utseendet och
fixeringen vid det yttre påtagligt. I media
av olika slag, rapporteras om unga människor som på olika sätt försöker att förändra sitt utseende i hopp om att få
lycka och framgång. Vad innebär det
då att ha en sjukdom som så tydligt
påverkar utseendet och det yttre som
en hudsjukdom gör?
Hudsjukdomar är sällan livshotande
men är ofta kroniska och konsekvensen
för den enskilde kan vara såväl fysisk som
psykisk och social. Livskvalitetsmätningar
är användbara för att få en förståelse för
patientens problem, för att belysa effekterna av en viss behandling och som en
bas för kliniska beslut (11).
Ett flertal frågeformulär avsedda för
vuxna och barn med olika hudsjukdomar
har utarbetats (12–15). För AD finns specifika instrument som dels mäter hur föräldrar klassar påverkan på sitt och familjens
liv (14), men också mäter hur föräldrarna
anser att barn upp till 5 års ålder påverkas
av sin AD (15). Som en vidare-utveckling
av ovanstående har nyligen presenterats
ännu ett instrument för att mäta livskvaliteten vid AD hos vuxna (16).

Eksemet kan leda till att barnen undviker aktiviteter då de måste visa upp sin kropp och alltid
klär sig i långärmade tröjor för att dölja sig. foto: per magnus persson/johnér bildbyrå

Hur mår svenska barn och ungdomar
om de har AD? I dagsläget kan vi enbart
lita till mångårig klinisk erfarenhet, några
regelrätta livskvalitetsstudier är inte
gjorda i denna åldersgrupp.
Det behövs en vidare förståelse
för det enskilda barnets och familjens
situation för att optimera omhändertagande och behandling. Vid AD liksom
vid ett flertal andra kroniska sjukdomar
är det väsentligt att ha förtroende för
vården och bli förtrogen med sjukdomen.
Med individuellt anpassade råd kan barn
och föräldrar få en god hjälp i att få bukt
med aktuella besvär samt att minska
risken för försämring. Informationen till
barn och föräldrar kan ges i så kallad eksemskola för att individen ska förstå hur
behandlingen bör ske, samt bli medveten
om försämrande faktorer och lära sig
bemästra dessa (23, 24). God yrkesrådgivning i skolan och information om betydelsen av att skydda händerna leder till
en minskning av handeksemproblematiken. För att följa upp insatserna för barn,
tonåringar och föräldrar kan livskvalitetsmätningar vara av stor betydelse.
Atopisk dermatit får inte ses som
en bagatellartad hudsjukdom, utan en
åkomma som ofta ger betydande påverkan av livssituationen med stora personella, psykosociala och finansiella konsekvenser för såväl den enskilde som familj
och samhälle (25).
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