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Hudbesvär i arbetslivet har många former…
• hudsjukdomar finns med på arbetstid…

• en del arbetsplatser och exponeringar kan bidra
till hudsjukdomar
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Hudbesvär i arbetslivet:
• Eksem –icke-allergiskt och allergiskt
• Acne : olja, flottyr, stekos

• Mjälleksem
• Rosacea, ”rosenfinnar”
• Nässelutslag

Eksem
• Inflammatorisk sjukdom i huden
• Rodnad, knottror, sår, …. KLÅDA
• Atopiskt eksem: torr hud, ass till allergi, astma
böjveckseksem  olika utseende i olika åldrar
• Mjälleksem
• Nummulärt (mynt-)eksem
• M fl
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Utredning av eksem i arbetslivet
• icke-allergiskt
• allergiskt

Utredning av eksem
Atopiskt eksem?
Mjälleksem?
Irritationseksem?

Kliniska uppgifter

misstänkt allergi?

undersöka den kemiska miljön

lapptest mm

Irritativt eksem är en uteslutningsdiagnos om ingen misstanke
på kontaktallergi framkommer
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Kända kontaktallergen
• 4000 identifierade kontaktallergen
• Syntetiska eller naturligt förekommande
ämnen
• De allra vanligaste:
– Metaller (nickel, kobolt, krom)
– Parfymämnen
– Konserveringsmedel
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Exponering för ”kemikalier” på huden
• Vardagsföremål – smycke, knappar, gem, nycklar
• Kosmetika – parfym, deodorant, krämer, tvålar,
solskyddsmedel, nagellack
• Kläder, skor – färg, garvningsmedel
• Gummiföremål- handtag, gymredskap
• Växter och naturprodukter
• Utvärtes medicin, plåster
• Yrkesrelaterade kemikalier
…försämring kan komma efter 1-5 dagar!!
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Yrkesexponering
• Tandläkare, tandsköterskor- akrylater, eugenol,
kolofonium
• Frisörer- hårfärg, blekmedel, permanentvätskor
• Målare- konserveringsmedel i färg, spackel
• Montörer mm- akrylater i tätningsmedel
• Tryckeri- akrylater, konserveringsmedel
• Sjukvård- omläggningsmaterial, lanolin, gummi i op
handskar
• Florister- växtextrakt
– ….och för alla: tvål, rengöringsmedel, lösningsmedel mm
– vatten
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Kontaktallergi – kliniska symtom
• Kan ofta ej skiljas kliniskt från andra eksem
genom utseende…men kanske genom förlopp o
lokalisation
• Kommer/förvärras vid viss exponering
• Uppstår 1-5 dagar efter exponering
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Lapptestning
• Diagnostisera
kontaktallergi
• Basserien: 30 platser
– Flera mixer
• Vaselin- eller
vattenberedning
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Basserien skall spegla allmän omgivning
•
•
•
•

•
•
•

Metaller: nickel, krom, cobalt
Gummi-kemikalier: mixer
Konserveringsmedel
Övriga kräm-/salv-beståndsdelar:
cortisonämnen, bakteriedödande ämnen,
ullfett, lokalbedövning
Väldoftande ämnen: perubalsam, fragrancemixer, lichensyre-mix
Klistrigt: kolofonium, PTBF, epoxyharts, PFR2
Övrigt: Hårfärg (PPD), Sesquiterpenlakton
(SL) mix
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Lapptestning
• Speciella testpaneler vid
vissa yrken
• Egna produkter, sdä
• Spädningsserier
• Säkerhetsdatablad
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Anamnes vid misstanke om kontaktallergi
• Arbete: speciella moment i yrket?
• Fritid
• Speciella variationer för eksem (värre efter gym? efter
vissa arbetsuppgifter? värre/bättre vid ledighet?)
• Effekt av lokalbehandling?
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Lapptestning
• 48 timmar på
ryggen
• Inte träna, inte
duscha
• Exakta platser
markeras
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Lapptestning
• Avläsning dag 3-4 och
dag 7
• Viktigt med två
avläsningar: annars
missa reaktioner
• Reaktioner graderas
• Van avläsare
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Vanligaste kontaktallergier
• Nickel 15-20% (blanka smycken, spännen, nycklar, gem)
• Doftämnen ~10% (kosmetika, duschtvål)
• Konserveringsmedel ~5% (kosmetika, duschtvål, allt
vattenbaserat)
• Krom (läder, cement)
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Relevansbedömning
•
•
•
•
•

Betydelse för aktuellt eksem?
Finns pos testämne i patientens omgivning?
Tidigare relevans?
Aktuell relevans? Kan ta tid att hitta!
Okänd relevans
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Icke-allergiskt kontakteksem, traumiterativt eksem,
Irritant contact dermatitis (ICD)
• Ej specifik reaktion, ej minne
• Nötning ex tvål, vatten, rengöringsmedel
• Vissa yrken: frisör, vård, tandvård, restaurang,
städning, målare, metallarbetare m fl
• Intensivt våtarbete (lite tid att läka)
• Atopiskt eksem
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Kronisk icke-allergiskt kontakteksem
(traumiterativt eksem)
• Huden hämtar sig i börjanmen till slut kroniskt eksem
–Tröskel kan sänkas
–”Sensitive skin”: låg tröskel,
lång återhämtningstid 
mer benägen för
irritationseksem
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Handeksem
Allergiskt
kontakteksem

Icke allergiskt eksem:
Atopiskt eksem
Irritationseksem
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Vanligt i yrkeslivet: handeksem
• Point prevalence 4%
• Ettårsprevalens 10%
• Speciellt utsatta: kvinnor, atopiskt
eksem, kontaktallergi, våtarbete

Thyssen et al. Contact Dermatitis 2010:62:75-87
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