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Riktlinjer för omhändertagande av patienter med handeksem

Förord
Undertecknad erhöll hösten 2010 en förfrågan från Svenska Sällskapet för
Dermatologi och Venereologi, genom dess ordförande Filippa Nyberg, om jag
tillsammans med några medarbetare kunde ta fram riktlinjer för handläggning av
handeksem. Efter att ha tillfrågat Magnus Lindberg, Birgitta Meding och Berndt
Stenberg, vilka samtliga var beredda att ingå i arbetsgruppen, påbörjades arbetet i
början av 2011. Vår ambition har varit att kortfattat redovisa riktlinjer för utredning och
behandling av handeksem samt att för våra ställningstaganden kunna redovisa den
evidens som ligger till grund för dessa. Det vetenskapliga underlaget är
genomgående bäst för texterna i bakgrundsavsnitten. Rekommendationerna för
handläggning baseras i minde grad på vetenskaplig evidens, då sådan i många fall
saknas. Vi har ibland kunnat använda evidens för behandling av eksem på andra
kroppslokalisationer men ofta har vi baserat riktlinjerna på klinisk erfarenhet. En del
av de kunskapsluckor som behöver åtgärdas skulle till exempel kunna vara lämpliga
kliniska projekt för ST-läkare som del i den vetenskapliga skolningen under
specialistutbildningen.
Dokumentet kommer inom några år att vara föråldrat och vår bedömning är att det
behöver uppdateras vart tredje år.

Åke Svensson
Docent, överläkare
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Introduktion. Definition av handeksem.
Det finns ingen mera specifik definition av handeksem än att det är ett eksem
lokaliserat till händerna. Det karakteriseras av en T-cellsdriven inflammation i
epidermis och i dermis.

Förekomst
1-årsprevalensen av handeksem är omkring 10 % i den vuxna befolkningen i
yrkesverksam ålder 1-3. Sjukdomen är vanligare hos kvinnor än hos män och
vanligare hos yngre individer jämfört med äldre. 1-årsprevalens är ett bra mått att
använda vid handeksem då sjukdomen ofta har ett växlande förlopp och då
årstidsvariationer är vanliga. Punktprevalensen av handeksem i befolkningen
uppskattas vara drygt 5% 4 och i en populationsbaserad studie fann man att
incidensen av handeksem var 5,5 fall/1000 personår 5. Handeksemdebuten sker
överraskande ofta i unga år 5. Hos svenska gymnasieelever har man funnit en 1årsprevalens av handeksem på 6-10% 6 7 och hos danska skolungdomar i åldern 1216 år var 1-årsprevalensen i en studie 7 % 8.

Riskfaktorer
Det är vanligt att flera orsaker samverkar till uppkomsten av handeksem. Den
viktigaste externa riskfaktorn är sannolikt hudirriterande exponering, i synnerhet
våtexponering, som är vanligt i många arbetssituationer och på fritiden. Högriskyrken
för handeksem finns framför allt inom servicesektorn, t ex frisörer, kockar,
kallskänkor, städare, och inom vården 2. En defekt hudbarriär medför en ökad risk för
handeksem. Hos personer som haft atopiskt eksem är en två- till trefaldig riskökning
för handeksem väl dokumenterad i flera stora studier

23589

. Orsaken till detta är den

förändrade barriärfunktionen vid atopiskt eksem. Betydelsen av kontaktallergi som
riskfaktor för uppkomst av handeksem i allmänbefolkningen är mindre väl
dokumenterad 10 11. Kontaktallergi hos handeksempatienter finns däremot beskrivet i
många publikationer och observeras frekvent i den kliniska vardagen.
Kontaktallergins betydelse för handeksemet är dock inte alltid klar.

Könsskillnader

5
Det finns inga hållpunkter för att kvinnor skulle ha mer ömtålig hud än män

12

.

Skillnaderna mellan könen avseende förekomst av handeksem tillskrivs väsentligen
skillnader rörande hudexponering, i synnerhet den större omfattningen av
våtexponering hos kvinnor både i arbetet och på fritiden

13 14

. Även i samma yrken är

kvinnor mer exponerade än män, vilket tyder på att arbetsuppgifterna inte är de
samma för kvinnor och män 13.

Olika typer av eksem
Handeksem delas ibland in i olika typer baserade på diagnoser såsom allergiskt
kontakteksem, irritationseksem, atopiskt handeksem, vesikulos, pomfolyx,
hyperkeratotiskt (tylotiskt) handeksem m fl 15 16. Dessa diagnoser används ofta i
klinisk praxis men ur vetenskaplig synvinkel är det svårt att skapa tillräckligt
stringenta kriterier för en sådan indelning och det är vanligt att flera av dessa tillstånd
förekommer samtidigt. Morfologin kan variera vid handeksem men man har ännu inte
vetenskapligt kunnat visa att den kan ligga till grund för specifika diagnoser. Vi
föreslår att man i journaldokumentation använder diagnosen handeksem med tillägg
av etiologiska faktorer och i vissa fall klinisk bild. (Se även avsnittet om handläggning
av handeksemsjukdom).

Konsekvenser av handeksem för individ och samhälle
Livskvalitet
Eksem lokaliserat till händerna påverkar livskvaliteten mera än eksem på andra
lokaler 17 18. Påverkan på livskvaliteten vid handeksem hamnar i nivå med den vid
medelsvår psoriasis och astma 19 20. Har haneksemet lett till sjukskrivning är påverkan i

samma nivå som vid svår psoriasis 21Man skulle kunna tro att funktion och
yrkesaktivitet är de aspekter på livskvalitet som påverkas mest av handeksem. Det
visar sig dock att emotionell påverkan och sömnstörningar är lika vanliga eller
vanligare än funktionsstörningar 1 18 22 23. . Män och kvinnor rapporterar påverkan på
livskvalitet olika. Kvinnor uppger större påverkan på mental hälsa än män vid
handeksem 19 24. Depressiva symtom är associerade till försämrad livskvalitet vilket
sannolikt kan tolkas som att psykiska symtom påverkar upplevelsen av livskvalitet vid
sjukdom 25 26

6
. Det är visat att utredning med testning av kontakteksem är av nytta för patienterna
även i termer av livskvalitet 17 22 27. Fynden bekräftades i en färsk dansk studie28.
Sjukskrivningar och arbetsbyten
Yrkes- och miljöbetingade hudsjukdomar utgör en stor andel av samtliga sjukdomar
med relation till arbetsliv och andra miljöfaktorer. Av de hudsjukdomar som orsakar
sjukskrivning, sjukpension och byte av arbete utgör de yrkes- och miljöbetingade
åkommorna en dominerande andel. Eksemsjukdom, och då främst handeksem som
är den vanligaste yrkes- och miljödermatologiska sjukdomen, leder till arbetsbyten,
ökad sjukvårdskonsumtion och fler sjukskrivningar 23 29-31. Olikheter mellan länder
och förändringar i tid av sociallagstiftning och arbetsmarknadsläge har stor inverkan
på dessa siffror vilket delvis kan förklara skillnader i resultat mellan olika studier. I en
svensk uppföljningsstudie av handeksem i befolkningen fann man att 5 % under
uppföljningstiden drabbades av allvarligare konsekvenser som långvarig
sjukskrivning, sjukpension eller arbetsbyte 23. Högre siffror för arbetsbyte har
rapporterats på grund av handeksem i en populationsbaserad studie bland kvinnor
(15,5 %) 32. I frisöryrket har ännu högre siffror för arbetsbyte rapporterats bland
kvinnor med handeksem (20 %) 33. En svensk studie av yrkeshudsjukdomar anmälda
som arbetsskada, varav de flesta var handeksem, rapporterade arbetsbyte på grund
av hudsjukdomen i 44 % 34. I en dansk undersökning av patienter med handeksem
som anmälts som arbetsskada fann man långa sjukskrivningstider främst bland
personer med tidigare atopiskt eksem och bland dem som arbetade i kontakt med
födoämnen 35.

Ekonomi
Vi saknar helt hälsoekonomiska data för yrkeshudsjukdomar i Sverige. En studie i
USA från 1984 och som baserade sig på officiell statistik över yrkeshudsjukdomar
kom fram till att direkta kostnader (för sjukvård, sjukersättning, försäkringar) och
indirekta kostnader (för förlorade arbetsdagar och minskad produktivitet) uppgick till
222 miljoner – 1 miljard USD för detta år 36. Denna skattning kan vara cirka 25 % för
hög då indirekta kostnader räknats dubbelt. I en skattning av ersättning för
yrkeshudsjukdom i Oregon 1990-1997, som inkluderade hel eller partiell frånvaro från
arbete, medicinsk behandling och rehabilitering, redovisades att handeksem utgjorde

7
38 % av de ersatta fallen. Den genomsnittliga ersättningen per fall var 3552 USD,
totalt var ersättningen 271 312 USD per år 37. I en motsvarande skattning av
ersättning för yrkeshudsjukdom i Washington State 1989-1993 utgjorde handeksem
40 % av de ersatta fallen. Högsta antal ersatta fall fanns i plastexponerade yrken.
Ersättningen för medicinsk behandling var 1.22 miljoner USD och ersättningen för
sjukfrånvaro var 1.23 miljoner USD. Totalt var ersättningen 490 000 USD per år

38

.

En populationsbaserad hälsoekonomisk studie i USA av personer i arbete inom 7
industrisektorer beräknade den totala kostnaden (direkta och indirekta) för
kontakteksem till cirka 1,2 miljarder USD för år 2004 (570 USD per drabbad person,
14 USD per anställd) 39. I en tysk studie publicerad 2011 av kostnaden för personer
med svårbehandlat handeksem uppgick den årliga (direkta och indirekta) kostnaden
per person till €2128 (€1742 för direkta kostnader och €386 för indirekta kostnader)
40

.

Prognos
Hos de flesta handeksempatienter har sjukdomen ett fluktuerande förlopp med
perioder av symptomfrihet eller förbättring 30. Risken är dock hög för utveckling till
kronisk sjukdom. En uppföljning med enkät gjordes efter 15 år av en tidigare svensk
handeksemstudie i allmänbefolkningen

23

. I denna oselekterade population, som kan

förväntas ha eksem av olika svårighetsgrad, hade 44% aktiv eksemsjukdom vid tiden
för uppföljningen och 66% hade haft symptom under någon period av
uppföljningstiden. I selekterade grupper finner man ytterligare sämre prognos. Av
personer som anmält hudsjukdom som arbetsskada uppgav 70% fortfarande aktiva
besvär vid en 12-årsuppföljning 34. I en dansk studie fann man att ett år efter
arbetsskadeanmälan av handeksem hade 25% fortfarande svåra besvär, 41% var
förbättrade och 34% hade måttliga eller lättare besvär

25

. I Danmark gjordes en

uppföljning av patienter som sökt hudspecialist för handeksem

41

. Efter 1 år hade

81% fortfarande handeksem och efter 5 år 65%. I en annan dansk undersökning
gjordes en uppföljning av handeksempatienter 6 månader efter första besöket hos
hudspecialist 42. Man fann att det förelåg samband mellan ett fördröjt
omhändertagande i vården och dålig prognos. I tidigare studier har också noterats en sämre
prognos när utredning och diagnos av ett handeksem har fördröjs och även då den orsakande
exponeringen har pågått under lång tid

43-45

.
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Intervention
Under senare år har man börjat diskutera hur prognosen vid handeksem kan
förbättras. Det har visat sig att patienter med handeksem är suboptimalt
omhändertagna i sjukvården och att ett snabbt och adekvat omhändertagande av
handeksem skulle kunna påverka prognosen i en positiv riktning

42 46 47

. Det finns

även positiva exempel på intervention i riskpopulationer. I tre danska studier kunde
man visa att intervention med information om hudvård, diskussioner i arbetsgrupper,
minskad användning av tvål, bruk av handkräm och skyddshandskar och
omplacering av riskindivider från kraftig exponering kunde minska förekomsten av
handeksem inom branscher med våtarbete, i mejeri- och slakteriarbete 48-50. Vid
utvärdering av ett primärpreventivt hudvårdsprogram inom tysk metallindustri har
följsamhet till det rekommenderade programmet visat sig vara ett problem

51

. Vid ett

annat försök att i Tyskland utvärdera ett sekundärpreventivt program för handeksem
bland sköterskor i geriatrisk vård visade det sig svårt att bibehålla en kontrollgrupp
utan intervention 52. Det beror på att man sedan några år i Tyskland infört en
lagstadgad rätt till sekundärprevention enligt en fastslagen modell för alla personer
som drabbas av yrkesrelaterade hudproblem 53. Kvaliteten i hittills gjorda studier för
att utvärdera nyttan av intervention för handeksem har ifrågasatts och bristen på
ekonomiska utvärderingar har påpekats 54. Bristen på välgjorda kontrollerade,
randomiserade studier för att utvärdera intervention för irritationseksem på händerna
underströks även i en Cochranereview år 2010 55. Man sammanfattade att denna
brist inte innebär att de interventionsförsök som gjorts har varit dåliga, dock bristfälligt
planerade 56. Tre större randomiserade kontrollerade studier med
interventionsprogram har startats 56-58, varav två 57 58 inkluderar en hälsoekonomisk
utvärdering.
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Handläggning och behandling av handeksemsjukdom

Principerna för handläggning av handeksem är följande fem huvudpunkter:


Identifiera och reducera/eliminera skadlig hudexponering (I)



Behandla inflammationen (eksemet) (II)



Förbättra/underhåll hudbarriären med mjukgörare (III)



Information om förebyggande åtgärder



Uppföljning

__________________________________________________________________

Figur 1. Schematisk beskrivning av handläggning av handeksemsjukdom.
___________________________________________________________________
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Utredning av handeksem

I utredningen av handeksem får man inte glömma bort en utvärdering av den
hudexponering för skadliga faktorer som patienten har.
Anamnes
Hereditet
Atopiskt eksem, atopisk hudtyp, ev. luftvägsatopi, psoriasis
Social situation

Annan sjuklighet-medicinering som kan påverka huden
Tidigare känd kontaktallergi
(ex metaller, kosmetiska produkter m.m.)

Eksemets historia
När började besvären, var sitter de och finns det något tidssamband mellan arbete
eller annan exponering och besvär, blir patienten t ex bättre under längre ledighet?
Årstidsvariation

Exponering i arbete och på fritid
I en exponeringsanamnes bör ingå:


Hudskadande faktorer



Vatten, rengöringsmedel, livsmedel, olika kemikalier, kyla, mekanisk friktion,
damm



Man kan i denna bedömning ha nytta av produktblad för kemikalier som
patienten har kontakt med



Användande av skyddsutrustning, exempelvis handskar



Lokalbehandlingsmedel (inklusive kosmetika, hudvårdsprodukter,
”naturprodukter”)
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Klinisk undersökning
Lokalisation, utbredning, morfologisk beskrivning

Epikutantestning
Testning bör göras vid handeksem som har pågått under 6 veckor eller längre eller
som recidiverar. Testningen bör omfatta svensk basserie med tillägg av egna
ämnen/produkter från arbete och hemmiljö (utifrån exponeringsbedömningen)
och/eller kommersiellt tillgängliga allergen som är relevanta utifrån exponering.

Sambandsbedömning
Den samlade utredningen med anamnes, klinik, exponeringsbedömning och testning
bör utmynna i en sambandsbedömning

Diagnos
Vi rekommenderar följande principer för diagnossättning vid handeksem.


Huvuddiagnos: Handeksem



Tilläggsdiagnos: Annan aktuell hudsjukdom som bedöms kunna ha koppling
till handeksemet, t.ex. atopiskt eksem samt vid behov klinisk typ av eksem om
kod finns, t.ex. hyperkeratotiskt (tylotiskt) eksem, kontakteksem,
irritationseksem (icke-allergiskt kontakteksem), allergiska kontakteksem



Kontaktallergi av relevans för handeksemet



OBS problemet med att skilja positiv test från allergiska kontakteksem i
kodningen!!



Ev. övrig kontaktallergi



Ev. yrkesdermatos

Behandling av handeksem
Trots att handeksem är en folksjukdom med långtgående konsekvenser finns det få
kontrollerade och väl genomförda behandlingsstudier. Samtidigt finns en stor samlad
klinisk erfarenhet. Detta återspeglas något i den följande behandlingsgenomgången.
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Glukokortikoider
Lokala glukokortikoider och mjukgörare utgör basen i behandlingen och det finns en
stor klinisk erfarenhet av att använda dessa medel. Baserat på de sju
randomiserade och kontrollerade studier som är utförda avseende lokalbehandling
med glukokortikoider vid handeksem 59-65 går det inte att avgöra vilken steroidstyrka
som är bäst att använda eller om ett enskilt steroidpreparat är att föredra. Hur ofta
lokal applikation bör ske är ej heller tillräckligt studerat. Detta innebär att vi får
använda klinisk erfarenhet för att ge rekommendationer. Mycket talar för att man vid
handeksembehandling bör anlägga ett mer ”proaktivt” behandlingssätt såsom vid
behandling av atopiskt eksem 66 67. Detta innebär användande av starka
glukokortikoider direkt och sedan trappa ner applikationsfrekvensen efter behov. En
vanlig modell är daglig applikation i 1-2 veckor och därefter successiv utglesning för
att i svårare fall sedan bibehålla applikation 2 ggr i veckan under längre tid.

Vätskande, svåra handeksem bör behandlas dagligen med starka eller extra starka
glukokortikoider. Vid handeksem är det inte specifikt klarlagt om applikation av
glukokortikoider vid daglig behandling bör ske en eller två gånger per dag. I analogi
med annan eksembehandling är det rimligt att anta att behandling en gång dagligen
är att föredra. 68 69.
Hur lång tid behandlingen bör fortgå innan den avslutas eller kompletteras med
annan terapi är ej studerat varför detta blir en bedömningsfråga i varje enskilt fall.
Viktigt att ta hänsyn till i denna bedömning är eksemets svårighetsgrad och vilken
påverkan handeksemet har på patientens livssituation.

Möjliga negativa effekter av glukokortikoider på hudbarriären
Det har länge varit känt att lokalt applicerade steroider kan påverka bindväven. Under
senare år har möjligheten av negativa effekter på hudens barriär (stratum corneum)
lyfts fram. Vid en längre tids applikation ändrar lokal applikation av steroid den lokala
miljön vilket påverkar bland annat proteaser i stratum corneum

70

. Följden kan bli en

försämrad barriär. Vad som kanske inte är lika känt är att glukokortikoiderna kan
nedreglera nysyntes av vissa barriärlipider och därigenom försämra barriärfunktionen
71

.
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Mjukgörare
Behandling med mjukgörare vari ingår även fuktbindare är en viktig del i
basbehandlingen av handeksem. Välgjorda interventionsstudier har visat att
mjukgörare kan ha en positiv effekt som en del i ett större preventionsprogram

49

.I

en randomiserad och kontrollerad studie visades att ett mjukgörande medel baserat
på en vaselinberedning och en mjukgörare vilken innehöll ceramid gav förbättring av
handeksemet i nästan 70 % av fallen 72. Någon skillnad mellan produkterna kunde ej
påvisas i denna studie. Experimentella studier av irritationsreaktioner visar att
användning av mjukgörare har en positiv effekt på hudbarriärens återhämtning

73

.

Efter utläkning av handeksemet har det visats att behandling med en mjukgörande
kräm förlängde tiden för det sjukdomsfria intervallet, det vill säga tiden till återfall

74

och också reducerade användningen av corticosteroid 69.

Ultraviolett ljus
Fototerapi vid handeksem har studerats i nio randomiserade och kontrollerade
studier 75-83. I dessa studier liksom i klinisk praxis framgår att behandling med
ultraviolett ljus har en gynnsam effekt hos många patienter med handeksem.
Emellertid är det inte studerat om lokala glukokortikoider eller behandling med
ultraviolett ljus har bäst effekt vid behandling av handeksem. Det är ej heller klarlagt
vilken typ av ultraviolett ljus som är att föredra. Detta innebär att vi inte vet om UVB,
UVA eller PUVA har bäst effekt. Ej heller är det klart visat om ultraviolett behandling
bör ges lokalt till händerna eller som helkroppsbehandling. Idag sker
behandlingsvalet utifrån lokal erfarenhet.

Buckybehandling
Det finns sex randomiserade och kontrollerade studier vilka studerat
behandlingseffekt vid användning av Buckybehandling

84-89

. Detta är en behandling

med röntgen med låg energi. Energin avges inom 1 – 1,5 mm från hudytan. Samtliga
studier, vilka är utförda på 1980-talet, har små patientmaterial och är behäftade med
påtagliga metodologiska svagheter. Det är ej möjligt att utifrån detta underlag ge
rekommendationer för handläggning av patienter med handeksem. I klinisk praxis
används Buckybehandling till svårbehandlade handeksem och det är en klinisk
erfarenhet att vissa individer svarar bra på behandlingen.
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Calcineurinhämmare
Fem randomiserade och kontrollerade studier har använt calcineurinhämmare för
behandling av handeksem

90-94

. I tre av dessa 92-94 utgjorde takrolimus interventionen

medan de två andra använde pimekrolimus.
Om behandling med lokala glukokortikoider och/eller behandling med ultraviolett ljus
inte har tillräcklig effekt kan lokalbehandling med calcineurinhämmare prövas. I en
studie med få patienter inkluderade kunde det ej påvisas någon skillnad mellan
behandlingseffekt av takrolimus och mometasonfuroat

92

. Man brukar anse att

takrolimus har en klinisk effekt närmast som en grupp II steroid och att pimekrolimus
är något svagare 95.

Lokalbehandling med antibiotika
Lokal antibakteriell terapi har endast studerats i en randomiserad och kontrollerad
studie 96. I denna studie jämfördes två antibakteriella krämer vilka båda innehöll
samma lokala glukokortikoid. Ingen effektskillnad påvisades mellan produkterna.
Användning av lokala antibiotikaberedningar vid handeksem kan ifrågasättas. Det
föreligger en risk för sensibilisering och vid behov av antibiotika kan intern antibiotika
användas efter odling.

Annan lokalbehandling
Vid vätskande eksem kan utspädd kaliumpermanganatlösning användas för
handbad. Har adstringerande och klådstillande effekt

Systembehandling
Det finns inga randomiserade och kontrollerade studier avseende peroral behandling
med glukokortikoider, antibiotika, methotrexat eller azathioprin.
Acitretin har i en mindre studie omfattande 29 patienter jämförts mot placebo vid
behandling av hyperkeratotiskt handeksem 97. Man fann en positiv effekt hos hälften
av de behandlade. Behandling med cyclosporin finns redovisat i två olika
publikationer baserade på samma studie vilken var uppdelad i tre olika faser

98 99

.
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Effekten skilde sig inte från lokal grupp III steroid. Alitretinoin har i stora studier visats
ha god effekt på svåra handeksem

100-102

. Man rapporterar god effekt i 50-60% av de

svåra eksemfallen.
Sammantaget är det vetenskapliga underlaget klart bäst för alitretinoin trots att
medlet ännu ej jämförts med andra aktiva behandlingsalternativ. Alitretinoin är i
Sverige ett licenspreparat och används främst till svåra kroniska handeksem där
sedvanlig terapi inte haft tillräckligt god effekt.
Patienter med akut, svårt handeksem behandlas inte sällan med perorala
glukokortikoider och ofta upplevs detta ha en god klinisk effekt. Den kliniska
erfarenheten är omfattande avseende denna behandling men noterbart är att det inte
finns några studier som jämfört denna behandling med andra systembehandlingar.
Användandet av systemiska glukokortikoider begränsas framförallt av risk för olika
biverkningar vid längre tids behandling.

Förebyggande åtgärder vid handeksem – Skyddshandskar
Skyddshandskar ska användas då arbetsuppgiften kräver det (på arbetet, i hemmet,
fritiden). Skyddshandsken måste vara anpassad till arbetsuppgiften

103

Negativa effekter av handskar:
Hudirritation på grund av lång och/eller frekvent användning.
Hudirritation och/eller sensibilisering om handsken är kontaminerad på insidan
Felaktig handske – penetration igenom handsken av det den ska skydda mot
Kontaktallergi för komponenter i handsken (”gummikemikalier”)
Snabballergi för naturgummilatex.
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Faktaruta

Att tänka på vid behandling av handeksem



Informera, upprepa information vid flera tillfällen, följ upp



Ett handeksem är en inflammation med en skadad hudbarriär. Även med
adekvat behandling tar det lång tid innan huden återhämtar sig. Det kan röra
sig om ett tidsperspektiv på mer än 3-6 månader vid mer uttalade handeksem



Om ett handeksem går över i en kronisk fas kan det inträffa att sjukdomen
ändrar karaktär (reversibelt till irreversibelt) och blir bestående kronisk med
nedsatt tolerans för skadlig hudexponering oavsett arbetsbyten, ändringar och
åtgärder för att reducera hudexponeringen och terapeutiska insatser 104 105

__________________________________________________________________

Sjukskrivning

Handeksem har ett varierande förlopp över tid där en andel patienter har en kroniskt
påverkad funktion medan majoriteten har perioder av symtomfrihet. Påverkan på
arbetsförmågan vid handeksem är ofta uppenbar. Handeksem ger
funktionsinskränkning främst på grund av klåda och smärta, i svåra fall med nedsatt
rörlighet och styrka som följd. Handeksem kan även ge upphov till emotionell
påverkan och sömnstörningar.
Basen i omhändertagandet av handeksem är, förutom behandling, eliminering av
olämplig exponering vilket kan inkludera anpassat arbete eller arbetsbyte.
Sjukskrivning kan krävas för att återställa funktionshinder orsakade av klåda, värk
och nedsatt rörlighet och styrka. För att återställa hudbarriärens funktion och stabilt
läka inflammationen krävs efter att eksemets kliniska tecken försvunnit ytterligare 3-6
månaders reducerad exponering och behandling. Eliminering av olämplig exponering
kan vara skäl till ytterligare sjukskrivning i väntan på rehabiliterande åtgärder. Det
åligger dock i första hand arbetsgivaren att erbjuda den anställde arbetsuppgifter
som inte är skadliga för hälsan. Det kan innebära ändrade arbetsuppgifter eller
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omplacering. Risk föreligger för långa sjukperioder om inte anpassat arbete eller
arbetsbyte kan erbjudas.
OBS att i vissa arbeten är det inte tillåtet att arbeta med handeksem, t.ex. vid
livsmedelshantering.
Vid långvarig sjukskrivning av patient med handeksem finns skäl att överväga remiss
till yrkesdermatologisk mottagning.

Försäkringsmässiga aspekter
Vid misstanke om arbetsorsakat eksem skall patienten informeras om gällande
lagstiftning och försäkring samt uppmanas att anmäla arbetsskada till
Försökringskassan och till AFA Försäkring.

Vårdprocessen
Beroende på de lokala förhållandena kan samverkan i omhändertagandet av
patienter med handeksem ske i samråd med primärvård och Företagshälsovård
(FHV). I vissa fall krävs ett fördjupat samarbete med FHV för exponeringsutredningar
och arbetsplatsrelaterade preventiva/rehabiliterande insatser. Se eventuella lokala
vårdprogram!
I följande situationer bör patienter med handeksem remitteras till
hudklinik/yrkesdermatologisk mottagning:
Patienter med långvariga eller recidiverande handeksem
Patienter med arbetshinder
Svåra akuta handeksem

Remissen bör innehålla detaljer om
• symtom och duration
• typ av arbete
• besvärens relation till arbete
• sjukskrivning p.g.a. aktuella besvär
• atopiska besvär, aktuella sjukdomar och medicinering
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Information till patienten
Man skall eftersträva att patienten skall förstå de grundläggande mekanismerna för
handeksem (se figur 1) och grundtankarna i handläggningen. Som hjälp vid
informationen till patienten finns råd om handskydd och steroidbehandling i bilagor.
Det bör understrykas att informationen skall ges vid upprepade tillfällen och att man
följer upp att patienten förstått informationen och följer råden som ges.

Bilagor
1 Råd om handskydd
2 Patientinformation om steroidbehandling
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