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I oktober var vi så privilegerede at have 

mulighed for at deltage i Congress of the 

European Society of Cutaneous Allergy and 

Contact Dermatitis. 

Vi var 4 sygeplejersker afsted, som alle er 

ansat i Klinik for allergitest, som er en del af 

hud- og allergiafdelingen på Gentofte 

Hospital.  

Klinikken er en specialiseret afdeling, hvor vi 

varetager undersøgelse, behandling, 

patientinformation, kvalitetssikring og 

forskning vedrørende 

kontakteksemsygdomme på højt specialiseret 

niveau og vi modtager patienter fra hele 

landet.   

I klinikken arbejder vi inden for en meget 

snæver niche indenfor dermatologien, som 

kun meget få sygeplejersker i landet arbejder 

med. Det er derfor svært at få relevante kurser 

og netværk med ligestillede sygeplejersker 

inden for samme speciale. Kongressen gav os 

mulighed for at drøfte og øge vores indsigt i 

udviklingen af sygeplejen med kollegaer fra 

andre lande samt holde vores faglige viden 

ajour mhp. forsat at kunne vejlede patienterne 

på højt fagligt niveau. 

  

Faktabox: 

Klinik for allergitest og Videncenter for Allergi, er 

beliggende i samme afdeling og klinikkens 

udvikling, kvalitetssikring og forskning 

gennemføres i tæt samarbejde.  

De sygeplejefaglige opgaver består primært i:  

* Vi udfører ca. 1100 epicutantests om året og 

derudover udfører vi også priktests og 

provokationer.  

* Information af patienterne omkring test og 

undersøgelsesprogram  

* Selvstændig varetagelse og aflæsning af 

epicutantest ved fire konsultationer pr. patient  

* Information og vejledning vedrørende påviste 

allergier, incl. udlevering og gennemgang af 

skriftlig information og allergikort  

* Gennemgang af indholdsdeklarationer på 

kosmetiske produkter/rengøringsmidler etc. i 

samarbejde med patienten, samt 

eksponeringskortlægning for de påviste 

allergener.   

* Vejledning og rådgivning om fremtidige 

forbehold ved allergi. Der vejledes om 

risikofaktorer, allergistoffer, forebyggelse og job   

* Vejledning om håndeksem  

* Udførelse af diverse analyser, så som 

Glyoximtest, formaldehydanalyse og kobolt-test   

* Indtastning af data i kvalitetsdatabasen for 

Videncenter for allergi  

* Undervisning af kollegaer fra primær og 

sekundær sundhedssektor  



Kongressen rummede mange forskellige 

aspekter indenfor hudallergi og kontakteksem. 

Der var øget fokus på nye allergener og 

herunder var det altoverskyggende emne 

acrylater.  

Acrylater bliver primært brugt indenfor 

skønhedsområdet, hvor specielt kunstige 

negle og gelé neglelak er problematisk. Det er 

det ofte uuddannede eller personer med en 

kortere uddannelse, der arbejder indenfor 

dette område og de bliver ikke oplært i 

handskebrug og andre forholdsregler, der skal 

beskytte dem mod at udvikle allergi. Der blev 

på kongressen gennemgået studier, som viser 

at acrylater trænger gennem handsker på bare 

få minutter. 

Det blev på kongressen klart for os, at vi står 

foran en ny gruppe patienter, som kommer til 

os, når de har udviklet allergi overfor 

acrylater. Til sammenligning har man 

tidligere set allergener som MI –et 

konserveringsmiddel til brug i maling og 

kosmetiske produkter. Her så man et stærkt 

stigende antal allergikere i hele EU både af 

privat og erhvervsmæssig disponering, som 

havde behov for vejledning. MI er siden hen 

blevet forbudt i EU i kosmetiske produkter 

blandt andet pga. påvirkning fra Videnscenter 

for allergi. 

Budskabet på kongressen i forhold til 

acrylater var primært vigtigheden af 

fremadrettet at vejlede personer, som er 

beskæftiget indenfor neglebranchen i 

handskebrug, samt relevant hudpleje. 

Generelt formuleredes et budskab om et øget 

fokus på skønhedsbranchen i forhold til 

arbejdsvilkår og de ansattes udsættelse for 

problematiske stoffer. 

Et andet emne, som gjorde indtryk på os, var 

studier i forhold til diabetes pumper og dertil 

hørende plastre. Her har man set børn med 

diabetes, som har reageret allergisk efter brug 

af diabetespumper inkl. plastre. Udfaldet af 

disse studier har blandt andre relevante 

studier påvirket, at der i nærmeste fremtid 

indenfor EU kommer deklarationspligt på 

medicinske produkter. 

Vi fik et væsentlig bedre indblik i, hvilke 

stoffer der er relevante at teste med, såfremt 

der er mistanke om allergiske reaktioner 

overfor diabetespumper og dertil hørende 

plastre. 
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