
Referat fra deltagelse i det norske Hudseminar 2015 

Følgende indeholder et referat fra vores ophold i Norge torsdag d. 23. april og fredag d. 24. april 2015. 

Kurset bestod af to lærerige dage spækket med oplæg og erfaringsudveksling, både med hinanden på tværs 

af Danmark, men også med vores norske kollegaer. 

Da vi har forskellige kompetenceområder hver især, har vi for at få så meget som muligt med, valgt at 

opdele programmets hovedemner mellem os og skrive referat om et område hver. 

Tak til bestyrelsen for at sende os alle af sted og tak til vore norske kollegaer for den varme velkomst. 

Mange hilsner fra Anne, Hanne, Maybritt og Maja 

 

Oplægget ”Kosthold ved eksem” ved Katharina Myhre Lund, klinisk ernæringsfysiologi v. Rigshospitalet i 

Oslo 

Afdelingen undersøger børn mellem 0-18 år, som er mistænkt for mad allergi og børn med en Atopisk 

Dermatit (AD) diagnose. 

 kan madvarer trigge eller forværre AD?  

 Debuterer oftest i tidlig barndom 

 Ofte i sammenhæng med andre atopier, som høfeber og astma 

Foredragsholderen berettede om fødevareprovokationer, hvor de seponerer antihistamin 5 dage før 

provokation med et eller flere fødevareemner, dog må barnet gerne smøres med steroidcremer. Enten er 

der tale om åbne eller blinde forsøg, provokationerne kan foretages over flere dage, og madvaren gives i 

optrappende dosis (oftest 5 optrapninger), der er 30 min.  mellem hver provokation. Ved klare symptomer, 

stoppes forsøget; ved uklare gentages evt. provokationen 

Ved mistanke om allergi, foranstaltes der en eliminationsdiæt i 4-6 uger, derefter ovennævnte skitserede 

provoktion/re-introduktion. Hver 4-7. dag suppleres der med et nyt produkt. 

Ved en indlæggelse tages der biomarkører såsom jernstatus, status på fedtopløselige A- + D vitamin, zink, 

albumin og selen. Alt i alt en meget grundig undersøgelse, ligeledes højde, vægt og hoved omfang 

Hun skitserede de forskellige former for allergi, såsom madvare - og mælkeproteinallergi. 

Oftest har børn med sidstnævnte en reduceret længde og reduceret vægt.  

De almindelige madvarer, der udløser allergi er nødder, jordnødder, komælk, æg, soja, hvede, fisk, og 

skaldyr 

Hun nævnte også eksem forværrende fødevareemne, idet disse frigiver histamin: tomat, gulerod, 

selleriæble og rød paprika 



Konklusion: der er en overhyppighed af madvareallergi blandt børn med AD. En grundig udredning er 

nødvendig før elimination af madvarer. Man kan udrede et barn, når det ikke responderer på korrekt 

steroidsmøring. 

 

Kontakt allergi 

Professor Janne Duus Johansen fra Videncenter for Allergi på Gentofte Hospital. 

Kontakt allergi er meget udbredt, både i Denmark og i Norge. Kontaktallergien forårsages af små kemiske 

stoffer, som trænger ind gennem huden og påvirker immunsystemet, så der opstår allergi. 

De stoffer der frembringer allergi, kaldes allergener.  

Allergener kan findes blandt andet i sko, tøj, smykker, og ses endvidere ved mange metoder på 

arbejdspladserne. 

Den hyppigste årsag til kontakt allergi er parfumestoffer, som kan give udbredt eksem på kroppen. 

Der ses flere erhvervsrelateret allergier, den hyppigste form er håndeksem. 

Eksemet kan være påstået ved vådt arbejde med hyppig håndvask. Arbejde med hud irriterende stoffer fx 

sæbe, opløsningsmidler eller skæreolier. Eller arbejde med allergifremkaldende stoffer som 

konserveringsmidler, hårfarve, planter, metaller eller gummikemikalier.  

I Danmark er der årligt 3000 nye anmeldelser af arbejdsbetinget eksem, der blver anmeldt til 

Arbejdsskadestyrelsen.  

I Norge er der kun anmeldt 7,6 % arbejdsberettige eksemer. Dette på trods af, at de er anmeldelse pligtige.  

I Frisørfaget ses kontaktallergien hyppigt. 

Der er mange sygemeldinger, hvilke ofte giver en nedsat livskvalitet. 

Brugen af handsker er sjældent, og hvis der bruges handsker er det ofte genbrug.  

For at øge fokus på dette problem, sendte Videncenter for Allergi nogle læger ud på frisørskolerne, for at 

informere om brug af handsker. 

Efter 8,4 år, er der 44 % der må forlader frisør erhvervet. 

Madvare allergi er ligeledes et stort problem. Mange kokke, bagere, køkkenarbejdere, 

smørrebrødsjomfruer, pizzabagere, slagtere må skifte arbejde på grund af allergi.  

MI står for Methylisothiazolinon og er et konserveringsmiddel, der anvendes i en række forskellige typer 

produkter, hvor der er brug for at konservere produkter.  

MI kan bla findes i kosmetik, vandbaseret maling, opvaskemiddel samt hobbyprodukter som feks lim.  



Alle vådservietter indeholder MI. 

MI giver udbredt eksem, astma og høfeber. 

Al maling indeholder MI, det skal ikke være deklareret. Er kun oplyst på 2 ud af 17 malinger. 

Afdampningsforsøg viser kraftig dampe i 48 timer, som først er væk efter 42 dage. 

Formaldehyd findes i 25 % af stay-on kosmetik. Det er meget svært for patienterne at læse deklarationen 

pga. de mange navne på samme stof. 

Det bruges som konserveringsmiddel, for at forlænge produktets levetid. Konserveringen sker ved at 

tilsætte formaldehyd, eller at tilsætte stoffer der langsomt afgiver formaldehyd til produktet. 

Formaldehydet findes i mange produkter bl.a. shampoo, balsam, fugtighedscreme, deodorant, neglelak, 

anden kosmetik, rengøringsmidler, desinfektionsmidler, maling, papir, plastik, spånplader og limtræ. 

 

Venerea-oplæg  

På seminarets anden dag var der skemalagt en halv dags venerearelaterede-oplæg. Dagen startede med en 

HIV-positiv mand Jens Harald Älgenæs Eliassen, der fortalte om sine oplevelser som HIV-positiv, både i 

samfundet og sundhedsvæsenet, gennem de sidste 32 år.  

Han bekræftede hvad vi allerede ved, at mange mennesker uanset alder og seksualitet har fordomme 

omkring personer der er smittet med HIV. Han påpegede at en af grundene til dette kan være, at fordi 

mange lever skjult med deres diagnose, har HIV ikke noget ansigt og bliver derfor mere mystisk og svært at 

forholde sig til. De oplevelser oplægsholderen havde haft livet igennem havde ført til, at han i dag følte det 

som hans mission at oplyse om homoseksualitet og HIV. 

Jens Harald Älgenæs Eliassen gennemgik i sit oplæg kort HIV infektionens historie, lige fra perioden i 

1980’erne med uvisheden om smitteveje og prognose, gennem tiden hvor en HIV-diagnose var den sikre 

dødsdom, til i dag hvor medicinen kan sikre et langt og ”almindeligt” liv. Et liv hvor man, underforstået at 

man tager sin medicin korrekt, ikke smitter sin partner. Netop oplysningen om det sidste beskrev 

oplægsholderen som det største øjeblik i sit liv.  

Han læste digtet ”Skammen”, som han havde skrevet til et velgørenheds arrangement nogle år tilbage, op. 

Især begrebet skam blev fremhævet i forhold til det at have en HIV-diagnose. En skam der i høj grad er 

forbundet med at Hiv ofte er noget man er blevet smittet med ved seksuel kontakt.  

”Jeg har knaldet mig til en dødsdom” var en de dominerende tanker da Jens Harald Älgenæs Eliassen blev 

konstateret HIV-positiv i 1983. 



Derefter gennemgik Åse Haugsvedt, overlæge på Olafiaklinikken i Oslo, de almindeligste kønssygdomme og 

hvordan de tester og behandler på klinikken i Oslo.  

Både prævention og behandling for klamydia, gonore og syfilis er gratis i Norge. Der var en del forskelle på 

anbefalinger for både testning, behandling og kontroller af klamydia og mycoplasma. Blandt andet 

behandlede de ikke klamydia med Azithromycin som vi gør, men benytter doxycyklin for at mindske 

resistensudviklingen hos en række andre bakterier. Gonore så de slet ikke i samme omfang som vi gør på 

Klinik for Kønssygdomme på Bispebjerg.  

Mikrobiolog Amir Moghaddam fra Fürst Medisinske Laboratorium satte os ind i analysemetodernes fagre 

verden.  

Han gennemgik principperne bag analysemetoder og især bag PCR-metoden som er den metode vi primært 

bruger til at analysere klamydia, gonore og mycoplasma, samt forklarede om DNA og RNA. Ved metoden 

opløser man det materiale der er i prøven og spalter det til DNA. Hertil tilsættes stoffet DNA-polymerase 

der er kodet specifikt til at finde den bakterie eller virus man ønsker at analysere for. Polymerasen vil 

opformere og kopierer DNA’et hvis det er i prøven. Det er netop denne proces der gør prøven så specifik. 

Venerea-oplæggene blev rundet af med oplægget Sykepleie til venerologiske pasienter af Anne Kristin 

Bjørvik fra St Olavs Hospital i Trondheim. 

Hun gennemgik kønssygdommenes historie i Norge, samt opbygningen af deres klinik i Trondheim, der på 

nogle områder ligner det tilbud vi har på Bispebjerg med drop-in-funktion der ikke kræver tidbestilling eller 

henvisning fra egen- eller speciallæge.  De havde ligesom os gennemgået en udvikling hvor 

sygeplejerskerne ikke længere kun havde en assisterende funktion, men også stod for en række 

selvstændige konsultationer. En udvikling der ifølge deres egne undersøgelser havde resulteret i en øget 

tilfredshed, både hos patienter og sygeplejersker. 

 

UV- tema på det Norske Hudseminar 2015 

Indlæg fra Haukeland Universitetssykehus af sygeplejerskerne Anne Karin Rolland og Bodil Håland. Der for 

ca. 10 år siden blev meget inspireret af den danske SIG-lysgruppe og efterfølgende i 2006 søgte midler til at 

udarbejde et program for certificering af alle lysgivende sygeplejersker i Norge. De fik 20.000,-, dannede en 

SIG-lysgruppe i 2008 i Bergen og kom frem til, at inden certificeringen kunne komme på tale, så var der 

brug for fælles retningslinjer for behandlingerne og info til patienterne. Så i 2011 blev 



informationsmateriale godkendt af lægegruppe og flere behandlingsprocedurer blev udarbejdet og 

godkendt i 2014. Det har givet langt mere enighed om lysbehandling. Gruppen er stoppet nu. 

Certificeringen venter på at nye tager over! 

Herefter var der indlæg af Kristine Bø, Overlæge på hudafdelingen, Rikshospitalet Oslo. Generel 

gennemgang af UV-behandlinger, virkemåder, kontraindikationer, bivirkninger, diagnosetyper/UV-valg. 

Kristine Bø gav udtryk for ønske om, at patienter, der er kendte i lysafsnittene og har gavn af UV-

behandling og vel diagnosticeret, at de fremadrettet går direkte til lyssygeplejersker og bliver behandlet. 

Det vil spare lægeressourcer og ventetid for patienterne. 

Et indlæg fra 2 sygeplejersker fra St. Olavs Hospital; Beate Johansen og Elin Aanrudhaugen Rambech. De 

fortalte om deres projekt omkring vilkårene for arbejdet med lysbehandling. De havde hidtil arbejdet med 

mange pt’er i samme rum, adskilt af gardiner, hvor samtalen blev meget generet at tætheden i lokalet. De 

havde fået et lokale stillet til rådighed og 45min til alle opstarts samtaler. Det viste sig at patienterne talte 

mere åbent, tavshedspligten kunne overholdes, der var fred og ro under samtalen, infomateriale om lys og 

tidligere behandlinger var tilgængelig. Erfaringerne indtil videre er: Mange erfarne patienter viste sig at 

have mindre viden end forventet. Mange hørte ting for første gang. Muligt at få dialog om smøring/egen 

behandling. Mere kontinuitet. 

Til slut var der paneldebat og rig udveksling af viden.  

 

 

 


