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Atopisk eksem har stor effekt på psykisk helse og påvirker hele familien 

Atopisk eksem er en kronisk inflammatorisk hudsykdom som forårsaker eksem. Moderat til alvorlig 
atopisk dermatitt er preget av utslett som ofte dekker store deler av kroppen, og kan omfatte intens, 
vedvarende kløe og tørr hud, sprekker, rødhet, skorpe og oser. En nylig studie blant 933 foreldre med 
barn som lever med moderat til alvorlig atopisk eksem i Norden, belyser hvilken effekt sykdommen 
kan ha på livskvalitet, omsorgskvalitet og livsmuligheter for barn, tenåringer og familier som lever 
med atopisk dermatitt. 

Et liv med kløe - 24 timer i døgnet 

Undersøkelsen konkluderer med det allerede etablerte faktum at konstant kløe oppfattes som det 
verste symptomet på sykdommen - 52% rapporterer at den konstante kløen har en veldig negativ 
innvirkning på livskvaliteten generelt. Kløen fører til en negativ effekt i mange andre aspekter av 
livet, for eksempel søvn, og 18% rapporterer mangel på søvn på grunn av sykdommen. 

Atopisk eksem går utover huden 

Atopisk eksem har også en stor psykososial innvirkning som kan være spesielt vanskelig for sårbare 
grupper som barn og unge voksne. Siden utslett ofte befinner seg på synlige steder, påvirker det 
utseendet, og 22% rapporterer at de er bekymret for hvordan andre oppfatter utseendet sitt, og 23% 
rapporterer at sykdommen har en negativ innvirkning på deres selvfølelse. 20% rapporterer at de 
føler seg annerledes enn andre barn, og 14% har blitt mobbet på grunn av sykdommen. 

Foreldre føler seg utilstrekkelige 

Undersøkelsen viser at sykdommen også har stor innvirkning på foreldrenes psykiske helse og hele 
familiesituasjonen. 24% oppgir å føle seg utilstrekkelige som forelder og 15% sier sykdommen har en 
negativ innvirkning på hele familien og stressnivået hjemme. 26% av foreldrene er bekymret for 
barnets fremtid og mulige konsekvenser av sykdommen for utdanning og karriere. Sykdommen 
påfører også en økonomisk byrde og 24% rapporterer at sykdommen har en negativ innvirkning på 
familieøkonomien. 

Sykdomskontroll og kunnskap om behandlingsalternativer er dårlig 

Det er en klar mangel på kunnskap om behandlingsalternativer; 35% er ikke klar over 
behandlingsalternativer og 43% har ikke en klar behandlingsplan. Videre rapporterer 32% at barnets 
nåværende behandling ikke kontrollerer symptomene, og 16% sier at den nåværende behandlingen 
bare hjelper litt eller ingenting. 

Atopisk eksem er ofte forbundet med flere samtidige sykdommer. 

For mange pasienter er atopisk eksem bare en del av bildet, og det er vanlig å lide av andre, relaterte 
kroniske inflammatoriske sykdommer. I undersøkelsen rapporterer 24% at barnet deres også lider av 
astma og 23% av høysnue. 

Det er behov for bedre støtte 
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Det er en følelse av mangel på støtte fra helsevesenet og 29% opplever at støtten de mottar ikke er 
tilstrekkelig. 46% sier at det sosiale omsorgssystemet- og helsevesenet ikke forstår eller tar hensyn til 
hele sykdomsbyrden for familien. 

 

Sammendrag 

Oppsummert er familier sterkt påvirket av atopisk eksem. De fleste familier navigerer livet med denne 
kroniske sykdommen på en håndterbar måte, men undersøkelsen viser at i den hardest rammede 
gruppen lever med en betydelig sykdomsbyrde med store udekkede behov. Takket være de siste 
medisinske fremskrittene er det nye behandlingsalternativer tilgjengelig, men for de mest berørte er 
det behov for en mer effektiv hjelp med en helhetlig tilnærming, inkludert utdanning, psykososial 
støtte og støtte fra det sosiale omsorgssystemet. 

 


