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ABSTRACT

The objective of this study is to illuminate the illness atopic dermatitis and its consequences
for the patient and furthermore how the nurse can use her knowledge in caring to increase
wellbeing within the group. The study is based on a literature review, which means that
scientific material in the field has been collected and carefully analysed. The background
includes a description of the disease, history, immunology, symptoms etc. The study also
briefly presents the theories of the nursing theorist Dorothea Orem, which are used in this
study in order to elucidate the professional aspect of caring. The outcome of this study results
in that Atopic dermatitis is a very distressful disease. This study confirms that atopic
dermatitis has a profound impact on the patient’s life. It also affects many areas such as sleep,
choice of clothes, social life and leisure activities. The disease is most common among
children and is quite likely to cause distress to the whole family, why a holistic family centred
care is required. Although there is no cure there is a lot to be done to minimize the suffering.
A nursing approach could help the patient to be able for better understanding and controlling
the disease.
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INLEDNING

Atopisk dermatit är en vanlig hudsjukdom. Sjukdomen visar sig som eksem och innebär

ett kroniskt inflammationstillstånd i huden. Rudikoff och Lebwehol (1998)  beskriver

atopisk dermatit som en vanlig, intensiv hudsjukdom som både är frustrerande och

utmanande att behandla. Enligt Björkner (1994) är sjukdomen ett underskattat

folkhälsoproblem, som innebär en betydande kostnad för samhället. Det är en vanlig

orsak till såväl sjukskrivning som att människor tvingas omskola sig.

Atopisk dermatit är således en kronisk sjukdom och med denna diagnos fastställd

kommer sjukdomen troligen att påverka patientens dagliga liv. Det kommer också att

innebära speciella krav på individens egenvårdsförmåga. I sjuksköterskans profession

ingår att få en helhetsyn och kunna identifiera hot mot hälsa. Prevention blir en allt

viktigare del i arbetet. Målet är inte bara att vårda utan att lära patienten att vårda sig

själv. Detta gäller i synnerhet dem som tvingas leva med en kronisk sjukdom. Att

använda sjuksköterskans kompetens till att höja livskvalitén inom dessa grupper torde

vara högprioriterat både ur ett mänskligt och ett samhällsekonomiskt perspektiv. I detta

arbete vill jag belysa konsekvenserna av att leva med atopisk dermatit och hur

sjuksköterskan kan stärka och motivera individer med denna diagnos.

BAKGRUND

ATOPISK DERMATIT

1892 beskrev den franske dermatologen Besnier en kliande hudsjukdom som fick

namnet purgio besnier. Först på 1930 talet ändrades namnet till atopisk dermatit, ibland

benämns den även som atopiskt eksem. Begreppet atopi används som ett samlingsnamn

för sjukdomar orsakade av en ärftlig tendens att utveckla överkänslighet. Till de

atopiska sjukdomarna hör förutom atopisk dermatit även allergisk astma, allergisk rhinit

(hösnuva) och allergisk konjunktivit (ögonbesvär). Ca 20% av befolkningen anses vara

atopiker och av dessa har hälften hudbesvär i form av eksem (Björkner, 1994).

Förekomst och orsaker

Ericson och Hedlin (red) (1999) visar på att atopisk dermatit återfinns över hela världen

och kan ses i alla etniska grupper. Främst förekommer dock sjukdomen i västvärlden.
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Här har den stadigt ökat sedan andra världskriget. Teorierna runt ökningen är många

men ännu är inte etiologin klarlagd.

Rudikoff (1998) beskriver orsakerna som multifaktoriella där samspelet mellan arv och

miljö har stor betydelse. Miljöns inverkan stöds av studier på emigrerade familjer. Det

råder dock oenighet om vilka miljöfaktorer som är involverade. Den tidiga debuten talar

för att påverkan sker i fosterstadiet eller i mycket tidig barndom. Flertalet utvecklar

sjukdomen före 1 års ålder och hos 90% av de som drabbats har symptomen debuterat

före fem års ålder. Ärftligheten anses vara hög och enligt Eriksson och Hedlin (1999) är

risken 50- 75% om båda föräldrarna haft/har en atopisk sjukdom. Om endast den ena

föräldern bär på anlag är siffrorna 25-30% med störst risk om modern är anlagsbäraren.

Kvinnor tycks drabbas i något högre utsträckning än män. Risken för att utveckla annan

atopisk sjukdom eller kontaktallergi är dessutom betydligt högre än hos normal-

befolkningen.

Immunologi

Ericsson och Ericson (1997) beskriver att när immunförsvaret aktiveras ökar

blodgenomströmningen i det aktuella området. Mastceller frisätter bland annat histamin.

Dessutom släpps olika toxiner ut från celler vars uppgift är att  fagotycera, dvs

oskadliggöra främmande ämnen. Följden blir en lokal inflammation vid det angripna

stället.

Grovt förenklat består immunförsvaret av en specifik och en ospecifik del. Det

ospecifika försvaret har inget immunologiskt minne och består i första ledet av naturliga

ytterbarriärer som hud och slemhinnor. I andra ledet återfinns celler och molekyler med

förmåga att infånga och oskadliggöra patogena mekanismer. När det ospecifika

försvaret inte räcker till griper den specifika delen av vårt immunförsvar in. Detta sker

genom att lymfocyterna aktiveras, vilka uppdelas i B-lymfocyter och T-lymfocyter och

återfinns i lymfkörtlar, blod, tymus, lever och benmärg.  Molekyler med förmåga att

aktivera lymfocyter kallas antigener. Antigener presenteras för lymfocyten med hjälp av

molekyler s k major histocompatibility complex (MHC). MHC- molekyler finns i

särskilt stor mängd på celler vars uppgift är att leta upp antigener och presentera för
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lymfocyten typ langerhanska, makrofager eller monocyter. Lymfocyten beslutar om

ämnet (antigenen) ska tolereras eller behöver bekämpas. Ska antigenen bekämpas

aktiveras lymfocyten att bilda B- och T-celler. T-cellerna blir sedan antingen

mördarceller eller T-hjälparceller. När det specifika försvaret aktiveras bildas även en

antikroppsreaktion. Antikroppar vars uppgift är att känna igen antigenen och underlätta

bekämpningen nästa gång kroppen utsätts för angrepp. Ett exempel  på antikroppar är

IgE, och blodet hos allergiker innehåller betydligt mer IgE än normalt.

Immunförsvaret vid allergi och överkänslighet

Björkner (1994) beskriver atopiker som hyperreaktiva och denna överkänsligheten kan

vara av både allergisk och icke allergisk art. Vid överkänslighet föreligger en sjukligt

förhöjd reaktion på normala stimuli. Kroppen reagerar med symptom från ett eller flera

organ. Kan reaktionen härledas till en immunologisk reaktion på ett för flertalet ofarligt

ämne klassas det som allergi. Övriga reaktioner där immunsystemet inte är involverat

betecknas som icke-allergisk/immunologisk överkänslighet. Vid atopisk dermatit

föreligger ofta både immunologisk och icke immunologisk överkänslighet. Allergiska

reaktioner klassificeras i fyra olika grupper (bilaga 1).

Uppkomst

Patogenesen till atopisk dermatit är inte helt klarlagd men immunförsvaret spelar

troligen en  viktig roll (Correale och Walker 1999). Ett antal hypoteser figurerar.

Rudikoff (1998) beskriver hypotesen om T-cellernas inverkan, vilken bygger på en

obalans mellan två T-hjälparlymfocyter, TH1 och TH2.  I dessa studier framkommer att

TH2 ökat på bekostnad av TH1 vilket lett till ökad IgE produktion. Studier stöds även av

att patienter med atopisk dermatit som fått benmärgstransplantation har blivit

symptomfria. Det har också konstaterats att hos patienter med atopisk dermatit återfinns

ofta IgE antikroppar på de langerhanska cellerna. När T-celler kommer i kontakt med

både en IgE bärande langerhansk cell och ett antigen, aktiveras den. Det här skulle

kunna visa på en koppling mellan den IgE mediterade typ 1 reaktionen och typ 4

reaktionen vid allergi. T-cellerna kan också aktiveras via toxiner från stafylokocker.

Dessa toxiner bildar ett superantigen som förmår aktivera T-cellen utan att ta sig in i

den. På så vis blir det en snabbare reaktion då inte steget med antigenpresentationen



- 4 -

behövs. En tredje variant för aktivering är via ospecifika skador på huden, som kan

orsakas av exempelvis rivning.

En annan hypotes beskrivs av Correale (1999). Ämnet fosforesceras anses här vara av

betydelse. Forskning som inte bara bygger på T-cellernas inverkan utan inkluderar B-

celler, monocyter, eosinofila, granulocyter och mastceller har visat att hos personer med

Atopisk dermatit är även dessa celler hyperreaktiva. Detta tros bero på förhöjd

fosfordiestrasaktivitet vilket leder till minskat intracellulärt cykliskt AMP (adenosine

monofosfat). Följden blir att balansen rubbas hos inflammatoriska och immunologiska

celler.

Enligt Ericsson och Hedlin (1999) går sjukdomen till viss del att förklara utifrån

hypotesen att det råder en metabolisk obalans. Patienter med atopisk dermatit har ett

avvikande lipidmönster i epidermis. Denna avvikelse anses höra samman med defekt

barriär och minskad vattenbildande funktion. Fettsammansättningen är också

annorlunda, mängden linolensyra är ökad och halterna av ? -linolensyra, dihomo? -

linolensyra och arkidonsyra är minskade. Det här kan eventuellt bero på minskad

aktivitet av enzymerna 8- och 6-dessatur, eftersom levern behöver dessa enzymer för att

omvandla linolensyra till de övriga syrorna.

De ovan beskrivna teorierna behöver inte utesluta varandra, men det behövs mer

forskning inom området innan orsaksmekanismerna är helt klarlagda.

Kliniska symptom

Rudikoff (1998) menar att sjukdomen är kronisk, men för många är prognosen ändå

god. Hos cirka 40% av patienterna klingar symptomen helt av i vuxen ålder. Den

kliniska bilden enligt Björkner (1994) följer ett tydligt åldersrelaterat mönster med

hänsyn till vissa individuella skillnader. Spädbarnsperioden mellan 0-2 år har en typisk

lokalisation på kinder, panna  och haka. Andra hudpartier som kan vara engagerade är

benen och armarnas sträcksidor samt i enstaka fall bålen. Barnstadiet mellan 3-11 år

kännetecknas av en omlokalisering till böjvecken. Till följd av rivning ses en påtaglig

lichenifiering (förtjockning av huden) och exkoriation (skråmor i huden). Eksemen kan
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också ses på örsnibbar, händer, lårens baksida och runt glutéerna. Adolcensen

domineras av lichenifiering och exkoriationer. Eksemet återfinns på huvud, hals,

händer, bål och böjveck. Oftast är handeksem det kvarstående besväret.

Diagnos

Diagnosen sätts med hjälp av den kliniska bilden och ett antal diagnostiska kriterier

enligt två utarbetade system (bilaga 2). De flesta patienter med atopisk dermatit har

förhöjda IgE-halter, dock inte alla. Därför råder det delade meningar om värdet av att

mäta IgE-halten hos den här gruppen. Det går inte heller att enbart på utseendet särskilja

atopisk dermatit från andra former av eksem. Att exempelvis utföra pricktest kan vara

av värde för att upptäcka allergier. Resultatet är dock inte helt tillförlitligt utan kan

ibland vara direkt missvisande (Eriksson & Hedlin,1999).

Behandling

Behandlingen enligt Correale (1999) består av att hålla patienten så symptomfri som

möjligt, med hjälp av information, identifikation och undvikande av försämrande

faktorer, lokalbehandling med kortikosteorider, mjukgörande krämer samt att minska

klådan och undvika att riva på huden.

DOROTHEA OREMS OMVÅRDNADSTEORI

Orem har länge haft stort inflytande inom den omvårdnadsteoretiska forskningen.

Hennes idéer presenterades för första gången 1971 i hennes bok ”Nursing concepts of

practis”. (Sedan dess har boken reviderats och publicerats i ytterligare 5 upplagor, den

senaste gavs ut 2001. Under åren har Orem utvecklat och fördjupats sina teorier).

Utgångspunkten för hennes teori är att varje individ utför egenvård för att främja hälsa

och välbefinnande. Egenvård är ett socialt inlärt beteende och innebär en målinriktad

handling som utförs av individen själv eller närstående.

Orems teori bygger på tilltro till människans förmåga att utvecklas genom tillägnandet

av kunskap. Det är en viktig förutsättning för att hela tiden kunna utveckla sin

egenvårdsförmåga och möta nya krav.
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Behovet av sjukvård uppstår vid förändringar som skapat obalans mellan kraven på

egenvård och individens kapacitet att tillgodose dessa behov. Sjuksköterskans roll är att

stötta, kompensera eller främja utveckling av individens egenvårdsförmåga. Vidare

menar Orem att i omvårdnaden möts två mänskliga färdigheter, omvårdnads kapacitet

som är en handling som utförs för den andres bästa och egenvårds kapacitet, som

innebär att kunna tillgodose egna behov. Dessa är komplementära roller och syftar till

att den hjälpbehövande får sina egenvårdsbehov tillgodosedda. Sjuksköterskor utför

professionell omvårdnad och det är en uppgift som Orem anser kräver teoretisk

utbildning (Tomey,(red.), 1994).

Orem (2001) pekar på följande metoder att använda i omvårdnadsarbetet:

-Utföra och handla för annan person, vilket innebär att sjuksköterskan kompenserar

bristande resurser genom att själv utföra det patienten skulle gjort om han/hon kunnat.

-Handleda patienten genom att vägleda vid planering och utförande av

egenvårdshandlingar. Sjuksköterskans bidrar med instruktioner, förslag, råd och

rekommendationer samt är närvarande och beredd att ingripa när så behövs.

-Fysiskt och psykologiskt stöd hjälper patienten att få kontroll på sin situation, inger

trygghet samt motivation. Sjuksköterskan visar genom sin närvaro och i samtal sitt stöd

och uppmuntran i  patientens strävan att nå sitt mål.

-Skapa en miljö som främjar utveckling. Detta innebär förmåga att motivera patienten

till att ta initiativ och sätta upp mål för sin utveckling. Sjuksköterskan ska kunna

uppmärksamma psykiska och fysiska faktorer som inverkar och när så behövs stimulera

till förändringar i attityder och värderingar. Det ingår också att arbeta för att  patientens

ska kunna förbättra sin förmåga till kommunikation och interaktion med andra samt

stärka sin självbild.

-Undervisa patienten när denna behöver tillägna sig ny kunskap för att möta förändrade

egenvårdsbehov.
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SYFTE

Syftet med detta arbete var att belysa de ohälsoproblem  som är relaterade till diagnosen

atopisk dermatit samt tydliggöra hur sjuksköterskan kan använda sina

omvårdnadskunskaper för att öka välbefinnandet inom denna patientgrupp.

FRÅGESTÄLLNINGAR

? Hur påverkas patientens välbefinnande av sjukdomen?

? Hur påverkar sjukdomen patientens familj?

? Hur bör sjuksköterskans kompetens användas?

METOD

Arbetet bygger på en litteraturstudie vilket enligt Backman (1998) är att utifrån ett valt

syfte granska den vetenskapliga kunskap som finns inom ett visst område. Patel och

Davidson (1994) anger att vid litteratursökning är böcker och vetenskapliga artiklar de

vanligaste källorna att hämta kunskap ur. Dessa söks lämpligen via bibliotekets

kataloger och databaser.

Till att börja med söktes grundläggande facklitteratur om allergi och eksem. Därefter

söktes aktuella artiklar, i databaserna Chinal, Pub Med, Academic Search Elite,

swemed+ och artikelsök. Sökningen på de två sistnämnda databaserna gav inga träffar

och dessa har därför inte använts. Sökord har i första hand varit eczema och atopic

dermatitis med den begränsningen att materialet skulle vara förhandsgranskat och inte

äldre än 1997. Detta resulterade i ett relativt stort antal artiklar. Ett försök till att

kombinera sökorden med nurse och care misslyckades och istället begränsades

materialet genom att läsa alla artiklarnas abstrakt.

Valet gjordes utifrån att artikeln skulle beröra olika aspekter av sjukdomen atopisk

dermatit och dess behandling. Syftet var att få en så bred bild som möjligt samt gärna

ur ett sjuksköterskeperspektiv. Efter den första sållningen gjordes ett nytt urval där

artiklar sorterades bort därför att de inte var vetenskapliga. Resultatet blev att ett

hanterbart antal artiklar kvarstod. Sammanlagt valdes ett femtiotal artiklar ut, av dessa

visade sig några vid närmare granskning inte beröra mitt syfte och sorterades därför
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bort. En sökning gjordes även på sökorden allergy, care och chronic illness + family,

vilket resulterade i ett mindre antal artiklar av intresse, några av dessa artiklar togs med

för att få ett bredare perspektiv.  I ett senare skede tillkom ett par artiklar som var något

äldre, dessa gällde grundläggande studier inom ämnet och var ofta refererade till.

Slutligen kom resultatet att baseras på ett brett urval av aktuella artiklar varav flertalet

är vetenskapliga studier och över dessa finns en sammanställning innehållande metod

och syfte samt studiens omfattning (bilaga 3). Utöver artiklar  som beskriver resultatet

av olika forskningsstudier finns ett antal vetenskapliga artiklar rörande sjukdomen och

dess behandling. Dessa artiklar har valts för att kunna få en helhetssyn, då studierna

oftast rapporterar enbart en  aspekt av problemet.

Slutligen har artiklarna lästs och granskats flera gånger och de för mitt syfte relevanta

delarna strukits under. De understrukna delarna har analyserats och grupperats för att få

en tydlig struktur på arbetet. Inledningsvis blev det tre grupper, en rörande

sjuksköterskans arbete och behandling. En annan rörande konsekvenser för patienten

och den sista gruppen behandlade familjen. Utifrån analys av huvudgrupperna

plockades sedan olika undergrupper ut.

RESULTAT

HUR SJUKDOMEN PÅVERKAR VÄLBEFINNANDET

Klåda

Ett huvudkriterie för diagnosen atopisk dermatit är puritus (klåda utan synlig orsak).

Eksemet orsakar alltså inte klådan utan är en konsekvens av den rivning klådan medför

(Charlswort 1998). Rivandet underhåller inte bara klådan utan bidrar till infektioner och

lichenfiering samt skapar kroniska eksempartier  ( Nicol, 2000; Wieland, 1998).

Reaktionen vid trötthet, stress och oro blir lätt att riva sig (Nicol och Boguniewicz

1999). Enligt Peters (2000) blir rivningen lätt en ovana och personen är inte alltid

medveten om att han/hon river sig då det ofta sker reflexmässigt. Atopisk dermatit

beskrivs vara den hudsjukdom som kliar mest och klådan medför extrem irritation och

frustration. Konsekvenserna blir svårigheter att koncentrera sig på något annat än att

stilla klådan. Spädbarn blir upprörda och gnälliga,  vrider och vänder sig för att klia sig

med hjälp av underlaget. Äldre barn kan ses riva med allt de kommer åt från kläder och
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naglar till leksaker. Utan ingripande fortsätter rivningen tills det blöder vilket medför en

viss lättnad ( Sadler, 1997; Langly-Hobbs, 1999).

Huden

Trasig hud både ser och känns frånstötande, patienter med atopisk dermatit beskriver

att de under dåliga perioder undviker kontakt med andra (Nicol, 2000; Smith Raimer,

2000). Begreppet eksem kommer från grekiskan och betyder ungefär koka över. Detta

är karakteristiskt och huden blir ofta obehagligt varm och blossande (Langly-Hobbs,

1999; Stone och Ransome 1999).

Finlay (1996) har i en studie av ett antal personer med atopisk dermatit konstaterat att

många ständigt var medvetna om sin hud. Hudens utseende var dessutom generande för

dem. En annan studie gjord av Harlow, Ponyer, Finlay och Dykes (2000) bekräftar det

resultatet. Undersökningar har enligt Lynn (1997) visat att utbredning och

svårighetsgrad men också lokalisation är avgörande för vilket obehag eksemet medför.

Long, Finnell, Collard och Finlay (1993) konstaterar att många  med eksem tycker att

det är jobbigt att bära sommarkläder, då dessa visar mer av huden och 1997 kom

Lundberg fram till att om ansikte och händer var engagerade ansågs detta särskilt

besvärande. När eksemet inte går att dölja medför det att folk stirrar och risken för

mobbning ökar (Lynn, 1997).

Stone (1999) menar att huden är en väsentlig del av vårt utseende och fungerar inte

bara som skydd utan speglar hur vi mår och är dessutom en del av vår sexuella

attraktion. Ett annat problem är att sjukdomen är nyckfull och huden flammar ofta upp

utan uppenbar anledning, vilket i sig skapar stress (Sadler, 1997). Hudens känslighet

gör att vissa material i våra kläder, exempelvis ull bör undvikas. Hela 76% av de

tillfrågade patienterna med atopisk dermatit, i Finlay’s (1996) undersökning menar att

sjukdomen begränsar deras valmöjligheter när de handlar kläder.

Sömnstörningar

Det har gjorts flera studier beskrivna av Nicol (2000) vilka talar för att brist på söm är

ett stort problem. Enligt Daud, Garralda och David (1993) är sömnproblem dubbelt så
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vanliga bland dem med atopisk dermatit jämfört med normalbefolkningen. I en studie

gjord av Kemp, Sue, Varigos och Nolan (1997) framkommer att mellan 1,3 till en 1,9

timmars sömn går förlorad varje natt p g a av sjukdomen.

Dahl, Bernhisel-Broadbent, Scanlon-Holdford, Sampson och Lupo (1995) har studerat

vilka konsekvenser atopisk dermatit hos barn får för sömnen. Barnen hade frekventa

uppvaknaden, sov rastlöst (vred, vände och rev sig i sömnen) och även satt upp och

sov. Det fanns uttalade problem att somna in och barnen klagade ofta på sömnproblem.

Dessutom var det en högre andel av dessa barn som var mörkrädda. Det fanns

svårigheter att orka upp på morgonen och att hålla sig vakna under dagen. Resultatet

visar att problemen är signifikant mer uttalade än i kontrollgruppen.

Psykosomatiska besvär

Hashiro och Okomura (1997) menar att personer med atopisk dermatit lider i större

utsträckning av psykosomatiska besvär. Forskning tyder också på att barn med atopiskt

eksem mer krävande än genomsnittet (Lawson, Lewis-Jones, Reid, Owens och Finlay

1995). Dahl (1995) fann i sin undersökning att barn med atopiskt eksem var mer

aggressiva och irritabla ofta i kombination med diciplinproblem. Dessa fynd sattes i

samband med den sömnbrist som föreligger vid sjukdomen. En undersökning av Daud

(1993) fann dock inte belägg för att irritation och aggressivitet skulle vara högre hos

dess barn. Däremot fann han stört beteende i form av mer beroende och större

klängighet i relationen till föräldrarna. Barnen i undersöknings gruppen visade också

upp ett oroligare och  rastlösare beteende, hade sämre anpassningsförmåga och

beskrevs oftare som ”allmänt svårhanterliga” än barnen i kontrollgruppen. Barnen med

atopisk eksem tenderade också till att vara mer uppmärksamhetssökande. Linnet och

Jemec (1998) studerade vuxna personer med atopiska eksem och denna studien visar

precis som Dauds (1993) att oro är ett vanligt symptom. Såväl oro, ängslan i här och nu

situationen (state anixity) som i ett mer allmänt perspektiv (trait anexity) är markant

högre hos personer med atopisk dermatit.

Det finns dessutom en ökad risk för depression (Hashiro, 1997; Peters, 2000). Personer

med atopisk dermatit blir i regel sämre vid stress och psykisk belastning vilket är ett
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problem då sjukdomen i sig innebär en sådan belastning. Känslor som frustration,

smärta, oro, ångest och irritation medför sannolikt en försämring av symptomen

(Charlswort, 1998; Fleisher, 1999; Smith Raimer, 2000).

Sociala konsekvenser

Nicol (1999) beskriver konsekvenser som begränsningar i yrkesval och hög frekvens av

sjukskrivning. Detta stöds av Long (1993) och Finlay (1996) som båda funnit att

arbetsprestation, yrkesval och karriärmöjligheter påverkas av sjukdomen. Ofta upplevs

problemen som sjukdomen förorsakar betydligt värre av patienten än vad deras läkare

uppfattar (Lamberg, 1997). Finlay (1996) fann att personer med sjukdomen var villiga

att satsa upp till tre fjärdedelar av sin årsinkomst för att bli botade. Även Lundberg,

Johannesson, Silverdahl, Hermansson och Lindberg (1997) konstaterar att den summa

som individen var villig att avsätta för bot varje månad är hög.

Genom undersökningar har det visat sig att hudsjukdomar typ atopisk dermatit sänker

livskvaliten mer än betydligt allvarligare sjukdomar som t ex astma, diabetes och

bronkit (Lamberg, 1997; Lynn, 1997). Atopisk dermatit påverkar det dagliga livet på

många sätt, exempelvis innebär kyla försämring av eksemet hos flertalet, även värme

och hög svettproduktion har en negativ inverkan. Det optimala är att hålla en jämn, sval

kroppstemperatur. Detta påverkar i sin tur val av sport och fritidsaktiviteter. Många

personer med atopisk dermatit anser att sjukdomen begränsar deras val av motionsform

(Finlay, 1996). Enligt Long (1993) påverkas dessutom individens förmåga till

hushållsarbete, val av kläder, semester, socialt umgänge samt relation till partner och

sexliv av sjukdomen. Barn med atopisk dermatit uppger att sjukdomen har negativt

inverkan deras sömn, deltagande i sportsliga aktiviteter, semester, skola och umgänge

med kompisar. Detta stöds av Daud (1993) och Elliott och Luker (1997) med flera.

Sjukdomen får dessutom ekonomiska konsekvenser i form av sjukfrånvaro och de extra

kostnader som behandlingen medför (Kemp 1996).

HUR SJUKDOMEN PÅVERKAR FAMILJEN

Atopisk dermatit får inte bara stora konsekvenser för individen utan sjukdomen kommer

även att påverkar övriga familjemedlemmar (Elliott, 1997).
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Om den sjuke är ett barn

Familjer till kroniskt sjuka barn skiljer sig inte från övriga barnfamiljer vad det gäller

struktur och klass, de kan inte heller urskiljas att dessa familjer skulle vara mer

dysfunktionella än andra familjer. Däremot har det känslomässiga tillståndet visat sig

vara signifikant sänkt (Cadman, Rosenbaum, Boyle och David, 1991).

Ett kroniskt sjukt barn innebär en extra börda och i huvudsak är det familjen som ensam

bär upp den bördan. Familjer med barn som har atopisk dermatit har ett sämre

kontaktnät och svårare att få avlastning av släkt och vänner (Elliott, 1997; Daud, 1993;

Nicol, 2000). Både Sadler (1997) och Kemp (1996) menar att inverkan av atopiskt

eksem är större än för ett barn med insulin behandlad diabetes. Den normala

belastningen av att vara förälder ökar, mer jobb utförs med mindre sömn. Mammor

beskriver att tvätt och städning tar mer tid då barnets tillstånd kräver hög renlighet, men

eksemen gör att det blir mer att ta hand om. Blodiga textiler, hudflagor och feta krämer

sölar ned (Elliott, 1997).

Mycket tid går åt till att avleda barnet från att riva sig (Sadler, 1997; Elliott, 1997). Att

barnet lätt tar till rivning vid motgångar gör att föräldrarna undviker sådana situationer,

vilket påverkar uppfostran (Daud,1993).  Vidare uppger föräldrar till barn med atopisk

dermatit att de ofta känner sig helt slutkörda och att deras äktenskap påverkas negativt

av sjukdomen (Elliott, 1997; Lawson, 1995; Kemp, 1996). Robinson (1998) har forskat

i hur barnfamiljen påverkas av kronisk sjukdom och kommit fram till att modern är den

som oftast drar det tyngsta lasset, vilket resulterade i att hon fann sig isolerad och

uttröttad utan möjlighet till andrum. Livet gick ut på att upprätthålla en balans och

barnets sjukdomen styrde ofta familjens hela tillvaron.

Om den sjuke är vuxen

Kuyper och Wester (1998) har tittat på konsekvenserna av att ha en kroniskt sjuk

partner och funnit att det är en ökad press på den friska partnern, som ofta oroar sig

både för egen och livskamratens del. Det finns risk för ohälsosam stress, depression,

utmattning och relationsproblem, därför behöver även partnern få del av stöd,
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information och hjälp. Att stå bredvid och se en anhörig lida innebär frustration och

hjälplöshet.

HUR SJUKSKÖTERSKANS KOMPETENS BÖR ANVÄNDAS

Enligt Orems (2001) egenvårdsteori är det individen eller närstående som i första hand

är den som tillgodoser egenvårdskraven. Vid Atopisk dermatit kan kraven lätt överstiga

kapaciteten. Mycket talar för att sjuksköterskan bör ha en vital roll i behandlingen och

kan bemöta flera av de behov som uppstår (Stone, 1999; Peters, 2000; Lynn, 1997).

Peters (1999) menar att sjuksköterskan är viktig i all preventiv vård och särskilt vid

omvårdnad av kroniskt sjuka. Att lägga större ansvar på sjuksköterskan att möta dessa

behov är både kostnadseffektivt och höjer vårdkvaliteén. Det finns en tendens till att

underskatta sjukdomar som atopisk dermatit då de inte är livshotande (Wieland, 1998).

Kernick, Cox, Powell, Reinhold, Sawkins och Warin (2000) utvärderade betydelsen av

en sjuksköterska med vidareutbildning i dermatologi för att möta den här

patientgruppen, studien misslyckades med att bevisa den ekonomiska vinsten. Resultatet

tyder ändå på att det finns vinster att hämta. Alla patienter var nöjda och upplevde det

positivt att få tala med sjuksköterskan och att deras problem togs på allvar.

Av Orems (2001) hjälpmetoder är det egentligen enbart den första punkten ”att utföra

och handla för någon annan” som inte har någon större relevans för omvårdnaden av de

här patient gruppen.  Individanpassning av behandlingen samt framförallt när patienten

är ett barn måste hela familjen involveras (Buchanan, 2001; Robinson, 1998).

I ett inledande skede bör sjuksköterskan få en bild av den enskilde patientens situation

och behov. Ett  sätt att få en uppfattning om hur patienten påverkas av sin sjukdom är

att låta honom/henne genomföra ett Dermatology quality of life index test. Det har visat

sig att testet är enkelt att använda och ger en bra bild av hur den enskilde upplever sin

situation (Harlow, 2000). För att även fånga barnets upplevelse kan testet fyllas i med

hjälp av förälder vilket gjordes i en studie av Loong (1993) När det gäller riktigt små

barn blir det naturligtvis enbart föräldrarnas upplevelse.
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Att skapa tillit

Orem (2001) talar om att skapa en miljö som främjar utveckling, för att uppnå detta är

det viktigt att skapa förtroende mellan sjuksköterska och patient. Wenninger, Rainer,

von Rüden, Lehamn, Binder, Wahn och Staab (2000) konstaterar att det finns stor brist

på tilltro till behandlingen. Även Long (1993) konstaterar att många patienter är

missnöjda med den vård de får och att missnöjet ökar med eksemets svårighetsgrad.

Orem (2001) poängterar att kunskap och utbildning är nödvändiga för att klara

sjuksköterskeprofessionen. Wieland (1998) konstaterar att ett problem i behandlingen är

att orsakerna till sjukdomen inte är klarlagda och att råden går isär. Även Langly-

Hobbes (1999) menar att råden många gånger inte är korrekta. Detta kräver förstås att

sjuksköterskan är kunnig och påläst för att kunna hjälpa till att reda ut begreppen samt

att hennes råd är väl underbyggda (Nicol, 1999; Stone, 1999; Wieland,1998). Elliott

(1998) kom fram till att ökade sjuksköterskornas kunskap och därmed förståelse för

sjukdomen skulle detta kombinerat med att avsätta mer tid för patienten leda till

förbättring av sjukdomen.

En viktig anledning till att patienten bör känna tilltro till de råd som ges är att

behandlingen är både tidskrävande och kräver noggrann följsamhet för att vara effektiv

(Nicol, 2000, Peters, 2000). I en undersökning av Kemp (1997) framgår att beroende på

eksemets svårighetsgrad tar behandlingen cirka 1,5 till 3 timmar om dagen. Buchanan

(2001) och Stone, (1999) menar att tid är ett nyckelord i omvårdnaden av patienter med

atopisk dermatit. Patienten behöver mycket tid för både utbildning och stöd och detta i

ett långsiktigt perspektiv.

Att förmedla kunskap

Orem (2001) talar om undervisning som en av sjuksköterskans hjälpmetoder och i

behandlingen av atopisk dermatit är detta en hörnsten. För att förstå sjukdomen och dess

behandling behöver patienten tillgodogöra sig en mängd information (Wenninger, 2000;

Wieland, 1998). Risken är överhängande att en del glöms bort eller blandas ihop varför

sjuksköterskan bör vara beredd att upprepa informationen när så behövs och förstärka

det som sagts med skriftligt material (Nicol, 1999). Sjuksköterskan måste också avsätta

tid för att besvara frågor. Ett område som patienten ofta hyser oro och frågor kring är
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användningen av steroidsalvor (Smith Raimer, 2000). Kortisonkrämer ingår som en

huvuddel i behandlingen och är bevisat effektiva på eksemet. Dess långtidseffekt är inte

helt klarlagd men rätt använt är det ingen risk för systempåverkan vid kortare

behandling (Charman, 1999). Ändå finns en rädsla hos många att använda sig av

läkemedlet, vilket påverkar följsamheten och därmed resultatet av behandlingen (Nicol,

2000, Stone 1999, Fleischer, 1999). Det krävs kunskap för att använda dem korrekt,

undvika biverkningar och få ut bästa effekt (Smith Raimer, 2000; Stone, 1999).

En annan viktig del i behandlingen är att hitta faktorer som påverkar sjukdomen

negativt eller leder till komplikationer såsom allergiskt kontakteksem. Här kan

sjuksköterskan vara till stor hjälp med sina kunskaper (Wierland, 1998; Landow,1997).

För att hitta de faktorer som påverkar den enskilda patienten negativt krävs en noggrann

och systematisk prövning (Hanifin och Tofte 1999). Det är ingen tvekan om att allergi

är en viktig faktor vid atopisk dermatit (Buchanan, 2001), men det är ofta svårt att

bevisa  (Charlsworth, 1998).

Matens betydelse är en kontroversiell fråga i sammanhanget. Övervägande

forskningsresultat tyder på att matens betydelse är begränsad (Charman, 1999; Landov,

1997)  Roesler (1995) konstaterar dock att många föräldrar lever i falsk tro att deras

barn är överkänsliga mot diverse mat och att det därför är en viktig uppgift för vården

att inte understödja en sådan tro, utan sakliga bevis efter dubbel blind oral provokation.

Enligt Elliott (1997) hade alla patienterna i hennes undersökning vid något tillfälle

prövat någon form av uteslutande diet. Ungefär 10% av atopiska barn (hos vuxna är det

mer sällsynt) reagerar på födoämnen, vanligast är ägg, mjölk och nötter. Restriktion av

föda bör ske under övervakade former. Konsekvenserna, kan förutom sociala

begränsningar, bli allvarliga såsom dålig tillväxt och malnutrition (Charlsworth, 1998;

Fleiser,1999; Roesler och Bock, 1995). Det bör tilläggas att vissa studier indikerar att

födoämnesallergi kan vara vanligare än man trott, då främst i grupper med svårare

atopisk dermatit (Nicol, 2000; Langly Hobbs, 1999).

Damm och kvalster är en vanlig orsak till försämring flera undersökning visar på att

noggrann städning och speciella kvalsterskydd runt sängkläder är effektivt sätt att hålla
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symptomen nere. Andra vanliga faktorer till allergi som påverkar eksemet negativt är

pälsdjur och pollen (Charlsworth, 1998; Peters, 2000; Fleiser 1999).

Huden vid atopisk dermatit är skadad och är därför en inkörsport för oönskade

mikroorganismer. Ett infekterat eksem har ingen möjlighet att läka, och patienten måste

därför lära sig att känna igen tecken på infektion så att den snabbt kan behandlas. Det

har visats att stafyloccoker koloniserar huden hos 90% av personer med Atopisk

dermatit jämfört med endast 5% av normalbefolkningen. Ett bekymmer är en del

bakteriers förmåga att agera som superantigen (Charlsworth, 1998, Peters, 2000).

Ytterligare ett område där sjuksköterskan kan hjälpa till med råd och undervisning är

utförandet av personlig hygien utan att försämra huden. Det råder en viss tveksamhet till

hur mycket en person med atopiskt eksem skall bada och duscha. Vatten torkar ut huden

och är en källa till försämring, menar Landow (1997) och anser att patienter bör avrådas

från regelmässiga bad. Andra (Peters, 2000; Nicol, 1999), förespråkar dagliga bad,

dessa skall dock inte vara för långa eller i för varmt vatten. Följt av noggrann

insmörjning, menar de, att baden hjälper till att hålla eksemen rena och huden fuktig.

Hanifin (1999) menar att båda teorierna  stämmer, rätt utfört är badet en bra medel i

behandlingen, men om inte råden följs är de en källa till försämring och bör undvikas.

Då hudens skydd mot skadlig kemisk påverkan är nedsatt, bör tvål och schampo

användas sparsamt samt vara oparfymerade, här kan sjuksköterskan visa på lämpliga

produkter. Vid disk och städning är det lämpligt att använda handskar med tunna

bommullsvantar i.  Val av tvättmedel har stor betydelse, tvätten skall sköljas noga utan

sköljmedel. Nya kläder skall alltid tvättas före användning för att skölja ur eventuella

gifter (Nicol, 2000; Sadler, 1997).

Att handleda

Handledning (Orem, 2001) är ett bra redskap, dels för att upptäcka fel men också för att

förtydliga ordinerad behandling. Nicol (2000) anser, att patienten ska ges möjlighet att

få bli förevisad, samt själv öva smörjtekniker tillsammans med sjuksköterskan. Detta

gör i sin tur att sjuksköterskan kan få en uppfattning om att rätt teknik och salvmängd
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används. Finns det finns några brister i utförandet som kan påverka utgången  av

behandlingen ges det en möjlighet att rätta till det.

Hanfin (1999) menar att det är viktigt att veta hur patienten använder salvorna.

Mjukgörande krämer änvänds för att kompensera huden för dess bristande fuktbarriär,

detta görs med hjälp av salvor, krämer och lotions. Det råder enighet om att ju fetare

salvan är, desto mer effektiv är den. Nackdelen är att dessa kladdar och ger en obehaglig

känsla, vilket minskar patientens benägenhet att använda den. En mindre fet salva är

behagligare att använda, men svider vid insmörjnings tillfället. Eftersom salvan skall

användas minst två gånger om dagen och inom tre minuter efter kontakt med vatten

samt då huden känns torr, är det en förutsättning att patienten får en salva som han /hon

accepterar (Charlsworth, 1998; Fleischer, 1999; Nicol,2000; Smith Raimer, 2000).

Att ge stöd

Att kunna utgöra ett fysiskt och psykologiskt stöd för patienten utgör enligt Orem

(2001) en del av sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Behovet av framförallt

psykologiskt stöd kan vara stort då inverkan av psykologiska faktorer vid atopisk

dermatit är betydelsefulla. Förutom  att påverka patientens livskvalitet, kan de vara en

avgörande faktor i utgången av behandlingen. Sjuksköterskan bör således vara

uppmärksam på patientens emotionella tillstånd (Nicol, 2000; Smith Raimer, 2000).

Studier visar, att ett psykologisk närmande i behandlingen leder till signifikant

förbättring genom att man arbetar för att reducera negativa känslor som underminerar

behandlingen (Gieler, Ehlers och Strangier, 1995).

Stor vikt läggs vid att personen inte ska riva sig. Klåda leder till rivning, vilket leder till

utslag, som i sin tur ger ökad klåda. Detta refereras i litteraturen som klådcirkeln.

Antihistaminer används för att dämpa klådan, men dess effekt är tveksam. Troligen är

det den sederande ingrediensen patienten har mest nytta av och bör därför endast

användas till natten. (Charman, 1999; Fleischer, 1999; Stone. 1999) Då det utöver

antihistaminer är dåligt med farmakologisk hjälp mot klådan har de uppkommit flera

program med syfte att förändra patientens beteende och därmed minska benägenheten

att klia sig. Dessa program kan utföras av en sjuksköterska och tillföra ytterligare en

dimension i behandlingen  (Buchanan, 2001; Gieler, 1995).
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Det är också viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar övriga familjemedlemmar och

hjälper dem att finna vägar till avlastning, detta för att förhindra föräldrarna blir

utbrända (Robinsson, 1998; Elliott, 1997). Att stötta familjen kan förutom att lyssna,

också innebära att sjuksköterskan hjälper familjen att se hur de kan få ett fungerande liv,

trots sjukdomen. Ibland kan det innebära att en släkting eller vän får undervisning om

sjukdomen för att kunna avlasta (Wenninger, ,2000; Robinsson, 1998).

Att arbeta i team

Flera av författarna poängterar sjuksköterskans samordnande funktion. Behandlingen

bör ske multidicplinärt och sjuksköterskan skall kunna hänvisa eller rådfråga andra

yrkeskategorier när så behövs (Nicol, 1999 m fl). Sjuksköterskor inom olika fält,

primärvård och slutenvård, som kommer i kontakt med patienter med atopisk dermatit,

bör också öka sitt samarbete. Genom att utbyta kunskap kan vården förbättras avsevärt

(Elliott, 1998; Langly-Hobbs, 1999).

DISKUSSION

METOD DISKUSSION

Det fanns en hel del forskning inom området främst gällande olika aspekter på

behandlingen. Trots det stora utbudet av artiklar är enbart en studie svensk, detta trots

att sjukdomen är vanlig här och de torde finnas fler. Vad misslyckandet i att finna

svenskt material beror på är svårt att säga, en anledning kan vara val av sökmotor eller

p g a den årtalsbegränsningen som fanns vid sökningen. Med hänsyn till den svenska

facklitteratur som fanns i ämnet och ingår i bakgrunden kan det dock anses osannolikt

att det skulle blivit någon avsevärd skillnad i resultatet, även om fler artiklar av svenska

forskare använts.

Att välja artiklar utifrån abstrakt innebär en risk att någon artikel som kunde varit av

värde gått förlorad till förmån för en annan vars abstrakt var bättre. Urvalet som gjordes

är dock relativt stort och brett, samstämmigheten artiklarna emellan talar för att de flesta

aspekter inom ramen för arbetets syfte kommit fram. I de studier där teorierna går isär

gäller det främst frågan om allergi och vilken roll antigener spelar. Att det råder delade
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meningar i frågan är inte så konstigt eftersom det är ett område där det behövs mer

forskning.

Det har varit vissa problem att strukturera upp arbetet, detta kan bero på att jag hade

dubbla syften och dessutom ambitionen att ge ett helhetsperspektiv. Naturligtvis fanns

det flera områden som i sig hade varit stora nog att fördjupa sig i och ur det perspektivet

blir arbetet grundare än det kunde blivit. Bedömningen blev ändå att sjuksköterskans

arbete innefattar att se till helheten och det var den vinklingen som eftersträvades.

RESULTAT DISKUSSION

Problemen, som sjukdomen atopisk dermatit medför, kan relateras till områden rörande

behandlingen och fysiska symptom samt inverkan på övrig familj och socialt umgänge.

Negativa psykosociala effekter kan ses inom alla problemområdena. Det finns också en

tydlig tendens till att den negativ psykosociala påverkan sjukdomen innebär, i sin tur

bidrar med ytterligare försämring. Detta kan leda till en s k negativ spiral.

Arbetet gör ingen större skillnad på om patienten är barn eller vuxen i de fall där

resultatet specifikt talar om att det handlar om barn står detta i texten, i övrigt är det

vuxna individer som omfattas. Den del av resultatet som omfattar sjuksköterskan är i

högsta grad tillämpbar även om den sjuke är ett barn, skillnaden ligger i att mycket av

sjuksköterskans arbetet riktas mot föräldrarna barnet ska naturligtvis vara så delaktigt

som ålder och mognad tillåter. Målet är att föräldrarna inte bara ska kunna sköta barnets

sjukdom utan också lära det bli självständig i sin egenvård trots de ökade kraven.

Föräldrar till barn med atopisk dermatit behöver samma information om sjukdomen och

dess behandling som anges i resultatet för vuxna individer, skillnaden är att

konsekvenserna för familjen blir större, vilket nämns i resultatet. Upplevelsen av

sjukdomen skiljer sig inte så mycket åt mellan barn och vuxna i Loongs (1993)

undersökning uppger båda grupperna att umgänge, jobb/skola och fritid påverkades

negativt. Däremot uppger inte vuxna  sömn problem relaterade till sjukdomen lika ofta.

Sjukdomens konsekvenser för individen

Sjukdomen påverkar både det psykiska och fysiska välbefinnandet. Omfattningen är

naturligtvis relaterat till hur aktiv sjukdomen är. Därför är de psykiska, sociala och
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ekonomiska konsekvenser som belysts inte aktuella för alla personer med atopisk

dermatit. Däremot bör sjuksköterskan vara medveten om att även ett mindre eksem kan

förorsaka mycket plåga, vilket också stöds i litteraturen (Nicol, 1999; m fl).

Personer med eksem påminns ständigt om sin hud. En anledning är troligen att huden är

en viktig förmedlare för känsel och innehåller många sensoriska receptorer. Den

skadade huden reagerar med obehag även vid lättare beröring från kläder. Huden blir

lätt torr och stramar eller blir brännande varm. En annan orsak är främst på ett

psykologisk plan och beror på de reaktioner som den trasiga huden framkallar hos

individen själv och i omgivningen.

I vår kultur är utseendet en viktig faktor. Vid atopisk dermatit kan produkter som är till

för att förbättra vårt yttre inte alltid användas. Ämnen i smink, hårspray och dylikt är

ofta irriterande för huden. Oparfymerade deodoranter, tvålar och schampon luktar inte

speciellt gott, dessutom känns de inte lika lyxiga. Känslan av det lilla extra som kan

finnas i en exklusiv duschkräm är svår att uppnå.

Att andra människor upplever ens fjällande såriga hud frånstötande, påverkar

självförtroendet negativt. Det framgår i litteraturen att personer med atopisk dermatit

ofta har låg självkänsla. Det upplevs frustrerade med människor som frågar, undrar eller

kanske bara stirrar (Kernic, 2000). En naturlig följd blir att undvika situationer som kan

bli jobbiga, genom att bära kläder som täcker eksemet och avstå från aktiviteter som

innebär exponering av huden, offentliga bad och dylikt. Eftersom atopisk dermatit

innebär en ökad psykisk belastning för individen behöver grunden för att kunna tackla

den belastningen läggas tidigt. Om barnet får stöd och lära sig att hantera inte bara

eventuella begränsningar utan också den känsla av att vara annorlunda som kan uppstå,

kommer förhoppningsvis de psykiska konsekvenser sjukdomen kan medföra bli mindre.

Att leva med atopisk dermatit medför till viss del begränsningar i det andra ser som

självklart. En ungdom med atopisk dermatit bör t ex i god tid informeras om riskerna

vid vissa yrkesval och avrådas från att utbilda sig inom yrken som kan ge upphov till

kontakteksem. Det kan tyckas enkelt, men det är en konst att informera på ett bra sätt.
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Risken är att det bara är begränsningar som uppfattas och att de möjligheter som

faktiskt finns kommer i bakgrunden.

Den ekonomiska belastningen som sjukdomen innebär blir troligen inte lika stora i

Sverige. Även om inkomstbortfallet för sjukfrånvaro är det samma, så faller salvorna in

under högkostnads skyddet. Då salvorna är dyra och åtgången stor är det dock

förståeligt, att i länder som inte subventionerar läkemedel på samma sätt blir de

ekonomiska konsekvenserna för individen större.

Sjukdomens konsekvenser för familjen

När det talas om konsekvenserna för familjen blir dessa naturligtvis störst när den

drabbade är ett barn och själv inte kan ta ansvar för sin behandling. Att vara förälder

innebär mycket jobb och har barnet atopisk dermatit ökar den bördan betydligt. Bristen

på sömn är det som flest föräldrar beskriver som värst . Att orka allt extra arbete som

sjukdomen  medför, utan att få bli utvilad, gör att risken för utbrändhet är stor.

Behandlingen kräver dock att föräldern har både ork och tålamod. Bad och salvor

svider, vilket knappast gör barnet samarbetsvilligt. Ändå är åtminstone salvorna ett

måste flera gånger per dag. Att hindra någon med outhärdlig klåda från att riva sig är

ytterligare en uppgift som är långtifrån lätt. Det är därmed inte svårt att förstå att detta

tar både kraft och energi från alla inblandade. Konsekvenserna beskrivs i litteraturen

som att exempelvis föräldrarna har svårt att sätta gränser för barnet, vilket kan tyda på

att orken tryter och krafterna sparas till att klara det absolut nödvändigaste. Barnen lär

sig också att använda rivandet som en maktfaktor. Ett sjukt barn riskerar att blir

överbeskyddat och särbehandlat, vilket inte är bra även om det sker i all välmening från

föräldrarnas sida.

I litteraturen beskrivs mamman vara den som tar det största ansvaret för det extra arbetet

som ett sjukt barn innebär. I Sverige skulle det kunna se något annorlunda ut då

föräldrarna delar något mer på bördan av hushållsarbete och svenska pappor är mer

involverade i vården av sina barn. Jag misstänker dock att även här drar mamman ofta

det tyngsta lasset. Oavsett hur ansvarsfördelningen ser ut i hemmet är det ett problem

för flertalet familjer vars barn har atopiskt dermatit att deras möjligheter till avlastning



- 22 -

från närstående är begränsat.  Trots att behovet av hjälp troligen är större än för en

normal barnfamilj får dessa familjer mindre stöd. Detta kan bero på de sociala

begränsningar sjukdomen medför vilket leder till ett minskat socialt kontaktnät. Rädsla

orsakad av brist på kunskap om sjukdomen hos de närstående är ytterligare en

förklaring.

Utgångspunkten blir lite annorlunda när den sjuke familjemedlemmen är en vuxen

person, men även här kan det tänkas bli en extra börda för dess partner. Sjukdomen gör

personen intolerant mot vatten och kemikalier, vilket påverkar förmågan att utföra olika

former av hushållsarbete. Resultatet visar också att fritids aktiviteter och socialt

umgänge påverkas (Long, 1993; m.fl.) vilket till viss del även kommer att påverkar

partnern också. Under perioder då eksemet är aktivt finns risk för trötthet, irritation och

depressivitet hos den sjuke, vilket riskerar fresta på förhållandet. Något som kan vara

mycket svårt att diskutera är sjukdomens höga ärftlighet. Då det blir dags och planera

att skaffa barn är risken överhängande att något av barnen kommer att få atopisk

dermatit.

Sjuksköterskans roll i behandlingen

Det råder ingen tvekan om att sjuksköterskan kan göra mycket för denna patientgrupp

(Peters, 2000; m fl). Den kombination av medicinskt kunnande och omvårdnadskunskap

som sjuksköterskan besitter gör det möjligt för henne att stötta patienten på flera plan.

Förutom att lyssna, ge råd, förklara och undervisa fungerar också sköterskan ofta som

en länk till andra professioner när så behövs (Buchanan, 2001).

Kärnan i vården av personer med atopisk dermatit, stämmer väl in med det som Orem

(2001) förespråkar, hjälp till självhjälp. Det kan uppnås genom att hjälpa patienten finna

positiva copingstrategier och uppmuntra denna att ta en aktiv roll i sin behandling

(Wenninger, 2000).

Ur läkarsynpunkt uppfattas atopisk dermatit inte alltid så allvarligt. Detta stämmer så

tillvida att sjukdomen knappast är livshotande och även att den i en hel del fall

förbättras med tiden. Då det inte finns någon bot blir läkarens uppgift främst att sätta
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diagnos och skriva ut recept. Ur ett omvårdnadsperspektiv är det däremot en sjukdom

som kan få allvarliga konsekvenser för individen. Det finns många faktorer som gör

sjukdomen svår att behandla och innebär därmed en utmaning för sjuksköterskans

omvårdnadskompetens.

Det kan vara svårt för patienten att handskas med det faktum att ha en sjukdom som inte

är allvarlig, i innebörden livshotande, men ändå förorsakar så mycket lidande. En

patient utryckte, att det varit svårt att ta upp problemen runt sina hudbesvär med sin

läkaren, då det känts för trivialt. Däremot att tala med en sjuksköterska och få råd runt

vardagsproblem hade varit både emotionellt tillfredsställande och givande (Kernic,

2000). Sjuksköterskans största insats sker sannolikt genom att bekräfta de lidande som

sjukdomen förorsakar samt hjälpa patienten att få kontroll över symptomen. För att få

kontroll på sjukdomen krävs förutom kunskap, även uthållighet. Behandlingen är

tidsödande att genomföra och salvorna kan lämna en obehaglig känsla av att vara

kladdig och ofräsch. Många gånger kan det vara svårt att se tydliga resultat och utan

synlig orsak kan symtomen blixtsnabbt försämras. Detta innebär att sjuksköterskan får

ägna en hel del tid åt att motivera patienten.

Ett annat område där sjuksköterskan kan bidra med sin kunskap, är att informera andra

yrkesgrupper, exempelvis behöver personal inom skola och barnomsorg få utbildning

för att kunna ta hand om barn med atopisk dermatit på ett bra sätt.

KONKLUSION

Sammanfattningsvis innebär sjukdomen atopisk dermatit stora krav på individens

egenvårdsförmåga samt medför en stor psykisk belastning. Konsekvenserna står i

proportion till vilken svårighetsgrad sjukdomen har. Steget mellan mild atopisk dermatit

och medelsvår är dock större än skillnaden mellan medelsvår och svår form av

sjukdomen (Hashiro,1996 m fl). Att använda sjuksköterskans omvårdnadskompetens

för att lindra konsekvenserna är både möjligt och nödvändigt i behandlingen. Då

sjukdomen påverkas negativt av stress och övrig ohälsa behöver behandlingen innefatta

både ett traditionellt medicinskt närmande såväl som en mer psykologisk inriktning.

Sjuksköterskan bör arbeta inte bara med patienten utan med hela familjen i fokus, detta
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är särskilt viktigt när den sjuke är ett barn. Sjuksköterskan har också ansvar för att

hjälpa patienten i kontakter med andra för behandlingen nödvändiga personer.

Sjuksköterskan kan också bidra med sin kunskap för att öka förståelsen för sjukdomen

hos allmänheten. En annan viktig aspekt är att en lyckad behandling innebär minskat

lidande för den enskilde och att samhällets kostnader för sjukvård och sjukskrivningar

minskar.
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BILAGA 1

INDELNING AV IMMUNOLOGISKA TYPREAKTIONER

Typ I- kallas också den snabba överkänslighetsreaktionen eftersom den uppträder

vanligen inom någon minut upp till 20 min efter kontakt med allergenet hos en

sensibiliserad individ (personen i fråga har tidigare bildat antikroppar mot allergenet).

Allergenet reagerar med IgE-antikroppar som frisätter farmakologiskt aktiva ämnen

och ger upphov till kliniska symptom, som avgörs av vilket organ som är sensibiliserat

(målorganet). Allergi Typ 1 ger upphov till allergisk astma, rhinoconjunctivit (hösnuva

och allergiska ögonbesvär), urtikaria (nässelutslag), kontakturtikaria, tarmbesvär och i

svårare fall anafylaktisk chock (akut system reaktion).

Typ II- orsakas av antikroppar främst av IgE eller IgM typ som riktas mot

cellyteantigen med komplimentaktivering. Allergi Typ II är relativt sällsynt.

Typ III- förorsakas av immunkomplex bestående av antigen och antikroppskomplex

som i sin tur ger upphov till en komplement aktivering. De cirkulerande

immunkomplexen kan fastna i njurar, hud och lungor och där ge upphov till olika

inflammationsreaktioner. Denna reaktionstyp är troligen upphov till bl a allergisk

alveolit (lungsjukdom) och vissa vaccinationsreaktioner (serumsjuka).

Typ IV- kallas också fördröjd överkänslighetsreaktion eller kontaktallergi. Till skillnad

från Typ I uppträder den först vanligen 12-48 timmar efter kontakt med antigenet.

Reaktionen är lokal manifestation av en cellförmedlad immunreaktion och denna

reaktionstyp har betydelse framförallt vid kontaktallergier, transplantationsavstötning,

tuberkulinreaktioner och vid vissa s k autoimmuna sjukdomar. Typ IV allergi utvecklas

efter hudexposition och inte genom inandning eller tillförsel genom mag- och

tarmkanalen. De allergiframkallande ämnena utgörs av organiska eller oorganiska

småmolekylära ämnen, s k haptener, med en molekylvikt under 700. Haptenet binder

sig till proteiner och bildar ett (full)antigen i överhuden. I epidermis finns Langerhans

celler som tar upp, bearbetar och presenterar antigenet för t-lymfocyten.

Källa: Björkner, 1994.



BILAGA 2

DIAGNOSTISKA KRITERIER FÖR ATOPISK DERMATIT

Kriterier enligt Hanifin och Rajka (1980). Kriterier enligt Williams och

medarbetare (1994).

Måste ha minst tre av följande huvudkriterier Måste ha

- Klåda - ett kliande utslag
- Typisk morfologi och utbredning
- Kroniskt förlopp samt minst tre av följande
- Anamnes på atopisk sjukdom i familjen - Anamnes på böjvecksengagemang,
eller på respiratorisk atopisk sjukdom i den såsom arm- och knäveck, vrister,
sjukdomshistorien hals ( om <10 år: även kinder)

- Anamnes på astma eller rino-
Måste ha minst tre av följande bikriterier konjunktivit ( om <4 år: anamnes på
- Torr hud atopisk sjukdom hos förstagrads-
- Ichtyos/palmar hyperlineäritet/keratosis släkting)
pilaris - Anamnes på allmänt torr hud under
- positiv pricktest det senaste året
- Förhöjd serum-IgE Synligt flexuralt eksem ( om <4 år:
- Debut i låg ålder eksem över kinder/panna och på
- Benägenhet för hudinfektioner/nedsatt extremiteternas sträcksidor)
celliminerad immunitet ___________________________
- Cheilit
- Benägenhet att få ospecifikt hand- eller foteksem
- Eksem på bröstvårtan
- Recividerande konjunktiviter
- Dennie-Morgans infraorbitala hudveck
- Keratokonus
- Främre subkapulär katarakt
- Mörk hud runt ögonen
- Blekhet eller rodnad i ansiktshuden
- Pityriasis alba
- veckbildning på halsens framsida
- Klåda vid svettning
- Intolerans i huden utlöst av ylle eller fettlösande medel
- Perifollikulärt eksem
- Födoämnesintolerans
- Förlopp som påverkas av faktorer i miljön eller av stress
- Vit demografism utlöst vid beröring av huden/fördröjd blekhet i huden utlöst av
intrakutan injektion av kolinergikum

Källa: Eriksson & Hedlin, 1999.



BILAGA 3
ÖVERSIKT PÅ STUDIER SOM INGÅR I RESULTATET.

Författare, år Syfte Metod Storlek
Cadman, D. (1991). Jämföra psykosocial

struktur hos familjer
med kroniskt sjuka
barn mot familjer med
friska barn.

Stratifierad kluster
urval intervju och
formulär

1869 hushåll med
sammanlagt 3294
barn.

Charman, C. (1999). Sammanställning av
kliniska
undersökningar för att
se vilka behandlings
alternativ som är
bevisat effektiva vid
atopisk dermatit.

Litteraturstudie Alla kontrollerade
studier fram till 1998 i
databaserna best
evidence, medline,
Embase, cochrane
library.

Dahl, R. (1995). Pröva hypotesen att
barn med atopisk
dermatit har
sömnstörningar.

Frågeformulär samt
studier av normal
data.

59 barm med atopisk
dermatit.

Daud, L. (1993). Se hur atopic dermatit
påverkar förskolebarn
psykosocialt.

Intervju och
videoupptagningar

30 barn med atopisk
dermatit en kontroll
grupp på 20 barn.

Elliott, B. (1996). Undersöka mödrars
erfarenhet av att vårda
barn med atopiskt
eksem.

Analys av deltagarnas
skriftliga redogörelse
kvalitativ studie.

77 mödrar

Elliott, B.  (1998). Undersöka
distriktssjuksköterska
ns roll i behandlingen
av barn med eksem.

Frågeformulär 93 distrikts-
sjuksköterskor.

Finlay, A. (1996). Mäta effekten av
atopisk dermatit på
livskvaliteen.

Frågeformulär 92 deltagare.

Gieler, A. (1995). Jämförelse mellan
dermatologisk och
psykologisk
tyngdpunkt i
behandlingen av
atopisk dermatit

Randomiserad
kontroll studie

148 patienter delade i
fem olika program.



Harlow, D (2000). Utvärdera om det är
lätt att använda av
quality of life index i
primärvård, samt
jämföra svaren med
de resultat som finns
på patienter i
slutenvård.

Frågeformulär 190 dermatologiskt
intresserade
primärvårds läkare
samt 351 patienter.

Hashiro, M. (1996). Jämföra skillnader i
oro, depression och
psykosomatiska
besvär mellan
personer med atopisk
dermatit av olika
svårighetsgrad  och
en normal grupp.

Olika psykologiska
tester

15 personer med milt
eksem, 14 med
medelsvårt och 16
med svårt eksem.
Kontroll gruppen
bestod av 34 personer.

Kemp, A. (1997). Undersöka hur
atopiskt eksem
påverkar familjen och
dess ekonomi.

Frågeformulär 48 barn med atopiskt
eksem och 46 med
insulin behandlad
diabetes.

Kernic, D. (2000). Avgöra om en
dermatologiskt
speciallist utbildad
sjuksköterska var
motiverat i
primärvården.

Randomiserad
kontrollerad studie
där sjuksköterskan
inte visste vilka som
ingick. Parallellt
studerades kostnads
konsekvenserna.

9 primärvårdsläkare
och 109 patienter med
eksem eller psoriasis,
i åldrarna 18-65

Kuyper, M.B. (1998). Hur påverkas partnern
till kroniskt sjuka
patienter.

Intervjuer 31 partners och 12
primärvårds läkare.

Lawson, V. (1995).

Linnet, J. (1999).

Se hur familjen
påverkas av atopisk
dermatit.

Titta på hur starkt
sambandet är mellan
oro  och svårighets
grad av atopisk
dermatit.

Intervjuer och
frågeformulär.

Två grupper där den
ena fick kombinerad
dermatologisk och
psykologisk
behandling medan
den andra gruppen
enbart fick traditionell
behandling.
Utvärdering skedde
med hjälp av fysisk
undersökning och
frågeformulär.

52 familjer.

32 personer plus en
kontroll grupp på 22
personer.



Long, C.C. (1993). Se hur eksem
påverkar den
drabbades liv.

Frågeformulär. 3321 personer med
atopisk dermatit.

Lundberg, L. (1999). Mäta livskvalitén i
form av villighet att
betala för bot vid
eksem och psoriasis.

Intervjuer och
dermatologiskt
livskvalité index
formulär

366 patienter.

Robinson, C. (1998). Undersöka processen
och resultatet av
sjuksköterskans
preventioner riktade
mot familjer med
kroniskt sjuk
familjemedlem.

Grounded theorie,
djup intervjuer

5 familjer sammanlagt
14 personer

Wenninger, K.
(2000).

Utvärdera en metod
för patient
undervisning vid
atopiskt eksem hos
barn

Kontroll studie. 63 familjer med
atopisk dermatit och
66 kontroll familjer.
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