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Sammanfattning    
Allergier ökar i västvärlden. Påverkan på livssituationen hos barn med atopiskt eksem 
(AE) och deras familjer är jämförbar med andra kroniska sjukdomar hos barn och deras 
familjer. Förebyggande behandling genom utbildning anses viktigt då det inte finns 
något botemedel mot AE. Det behövs ökad kunskap inom området för att kunna ge bra 
stöd och utbildning till dessa familjer i förhoppning om att skapa en bättre livssituation. 
Syftet med studien var att beskriva faktorer som påverkar familjens livssituation när 
barnet har AE. En litteraturstudie har gjort där nio artiklar bearbetades enligt kvalitativ 
innehållsanalys. Resultat visar att AE hos barn påverkar livssituationen i familjen på 
många olika sätt. I resultatet framkom sex kategorier som påverkade livssituationen. 
Dessa var klådans påverkan på familjens livssituation, omgivningens påverkan på 
familjens livssituation, föräldrarnas skuld och oro, ökad belastning i vardagen, 
utbildningens påverkan på familjens livssituation och klimatets påverkan på 
livssituationen. Det framkom tydligt i resultatet att klåda var huvudsymtomet hos barn 
med AE och hade störst påverkan på familjens livssituation. För att få en ökad förståelse 
för familjer som har barn med AE är det viktigt som distriktssköterska att sätta sig in i 
deras situation och på så sätt skapa en god relation och ett ömsesidigt förtroende.  
 
 
 
 
Nyckelord: Atopic dermatitis, eczema, children, family, life situation.  
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INLEDNING 

En kraftig ökning av atopiskt eksem (AE) har skett under de senaste 20-30 åren. I 
familjer där det finns barn med AE förändras livssituationen. De allra flesta barn har 
någon annan överkänslighet som komplicerar diagnos och behandling. Föräldrarna 
upplever ofta att de inte får den hjälp och stöd de behöver från läkare och annan 
vårdpersonal. De beskriver oro, sömnlöshet och svårigheter med behandling. Problemen 
kan minskas genom att satsa på förebyggande åtgärder såsom information, utbildning 
och forskning. Vi valde att belysa ämnet då en av författarna arbetar på en 
hudmottagning där hon träffar många familjer som har barn med AE. Familjerna 
beskriver ofta svårigheter med AE och hur det påverkar barnen, vilket har skapat en 
nyfikenhet och ett intresse att forska i ämnet. Som distriktssköterskor önskar vi kunna 
hjälpa dessa familjer som har barn med AE genom att förstå vilka faktorer som påverkar 
familjens livssituation.  
 
BAKGRUND 

Allergier och annan överkänslighet hos barn har ökat på ett par decennier och den 
senaste forskningen visar att allergisjukdomar är vanligare än vi tidigare trott. Ingen 
annan kronisk sjukdom är i dag lika vanlig hos barn. Flertalet har lätta till måttliga 
besvär men ca 5 % har svåra besvär (Folkhälsorapporten, 2001; Läkemedelsverket; 
2006; Ortmark-Lind, 2003). Även ett måttligt eksem kan påverka livssituationen hos 
familjen. Den ökade trenden är den samma i hela västvärlden och orsaken till ökningen 
är ännu endast spekulationer (Anderson, 2005; McNally, Williams & Phillips, 2001).  I 
en studie av Dalheim-Englund, Rydström, Holritz-Rasmussen, Möller och Sandman 
(2004) undersöktes 371 föräldrar med astmasjuka barn. Av dessa upplevde 17 föräldrar 
att livskvaliteten påverkades mycket av barnets astma. Dessa barn var under 13 år och 
hade en allvarlig astma. Lewis-Jones (2006) anser att ett svårt AE hos barn är 
jämförbart med andra kroniska sjukdomar såsom diabetes och astma då det gäller 
påverkan av livssituationen hos barnen och deras familjer. Chamlin (2006) skriver att i 
jämförelse med familjer som har barn med insulinberoende diabetes är påverkan på 
livssituationen större i de familjer som har barn med AE. Familjer med diabetessjuka 
barn får oftast frekvent stöd och utbildning genom speciella diabetessköterskor och 
diabetesskolor. Något liknande strukturerat stöd och utbildningsprogram finns ännu inte 
i samma utsträckning till familjer där barnen har AE. Chamlin (2006) skriver vidare i 
sin studie att det säkert skulle vara en stor hjälp för barnen med AE och deras familjer  
om det fanns specialistutbildade AE sjuksköterskor på samma sätt som det finns 
diabetessjuksköterskor (ibid).  
 

Vad är atopisk eksem? 
Huden är kroppens största organ och skyddar mot slitage, värme, kyla, ljus, kemiska 
ämnen och mikroorganismer. Den skyddar även inre organ och reglerar värmen i 
kroppen. Huden förmedlar känsel såsom köld, beröring, smärta och klåda. Den är också 
viktig för vårt utseende. Hudåkommor påverkar oss alltså på många olika sätt. Namnet 
atopisk kommer från atopi som betyder att barnet har en ärftlig benägenhet att utveckla 
särskilda antikroppar mot vanliga ämnen i vår omgivning och att få till exempel 
böjveckseksem.  Barn som insjuknar tidigt har ofta starka ärftliga anlag. Eksem betyder 
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”koka över” och är ett samlingsnamn på många inflammationstillstånd i huden. Den 
troliga orsaken är att hudbarriären från födelsen är defekt, bl.a. genom en sänkt halt av 
vissa fetter i hornlagret. Huden blir då skörare och mer mottaglig för yttre påverkan av 
olika slag. Barriärskada leder till ökad genomträngning av bland annat mikroorganismer 
och allergen som irriterar huden. Hos personer med AE finns det hållpunkter för att 
”klådtröskeln” är sänkt, det vill säga att det krävs mindre hudirritation för att utlösa 
klåda hos en person med AE även på områden utan eksem. Klåda och torr hud är de 
dominerade symtomen vid AE (Läkemedelsverket, 2006; Ortmark-Lind, 2003). Klådan 
orsakar störd sömn hos 60 % av förskolebarnen som har AE. Sömnstörningarna leder 
till trötthet som i sin tur leder till koncentrationssvårigheter dagtid. Barn med AE 
beskriver att klåda och sömnbrist är de faktorer som är svårast med sjukdomen och har 
störst påverkan på livssituationen (Lewis-Jones, 2006). Barnen lär sig att associera 
sömn med klåda vilket kan leda till ett kroniskt tillstånd med frekventa uppvaknande på 
natten. Det har visat sig att dessa uppvaknanden under natten fortsätter även då barnen 
är fria från symtom (Chamlin, 2006). 
 

Orsaker 

Enligt Läkemedelsverket (2006) spelar både arv och miljö en stor roll. Genetiska 
faktorer är en viktig förutsättning för att utveckla atopiskt eksem. Om en av föräldrarna 
har eller har haft AE är det cirka 30 % risk för att deras barn får sjukdomen. Har båda 
föräldrarna haft AE är risken för barnet cirka 70 %. Beträffande miljön har flera faktorer 
diskuterats, bl.a. den västerländska livsstilen och ett förändrat mikrobiellt tryck mot vårt 
immunsystem. Även Eriksson och Hedlin (1999) anser att arvet spelar en stor roll och 
har belysts genom olika studier av familjer med tvillingar. Vidare har det rapporterats 
att risken att drabbas av atopiskt eksem är större om det är modern och inte fadern som 
är atopisk. Enligt Folkhälsorapporten (2005) är en allt mer steril inomhusmiljö en trolig 
orsak till att förekomsten av allergisjukdomar ökar. Sannolikt påverkar ärftligheten 
framförallt allergisjukdomens svårighetsgrad. Atopiska sjukdomar uppkommer i ett 
samspel mellan kroppens immunsystem och olika miljöfaktorer. Det har länge varit känt 
att det finns ärftliga orsaker i immunsystemet som gör att vissa familjer drabbas mer av 
allergisjukdomar än andra. Molekylärbiologisk forskning talar för att det finns många 
olika komponenter i detta system som är ärftliga och som påverkar risken för allergisk 
sjukdom. McNally et al. (2001) har gjort en studie om hur hemmiljön påverkar 
förekomsten av AE. Deras undersökning antydde att hemmiljön genomgått förändringar 
de senaste trettio åren i form av heltäckningsmattor, isolering och dålig luft på grund av 
försämrad ventilation. Förekomst av fukt i huset eller i barnets sovrum kunde kopplas 
till en ökad risk för AE. Däremot framkom att regelbunden dammsugning av huset hade 
en positiv inverkan och ledde till en minskad risk för AE.  
 

Behandling  

Eftersom det inte finns något definitivt botemedel mot AE, så är förebyggande 
behandling det effektivaste sättet att klara sjukdomen. Det är viktigt att utbilda föräldrar 
och familjer i syfte att eliminera behandlingsmisslyckanden och få en ökad följsamhet i 
behandlingen (Anderson, 2005). Enligt Eriksson och Hedin (1999) syftar behandling av 
AE till att bryta den onda klåd-riv-cirkeln som är så lätt att hamna i vid denna 
hudsjukdom. Hörnstenar i behandlingen av AE är att undvika försämrande eller 
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utlösande faktorer, använda lokala steroider och mjukgörande lokalbehandling samt 
sprida information om sjukdomen och hur den ska behandlas. Buys (2007) 
rekommenderar att i första hand ge råd till patienterna om att avstå från saker som 
triggar eksemet till att blossa upp. Vid ett eksemutbrott är det i första hand lokala 
steroider som anses säkra och effektiva att använda. Många patienter underskattar 
mjukgörande kräm och lokala steroider. I Hawkins (2005) artikel om AE framkom det 
att föräldrarna var oroliga för att använda steroider på barnens hud då de var rädda för 
biverkningar som tunn hud samt effekter på barnens tillväxt och utveckling. Eriksson 
och Hedin (1999) anser att kalibad kan ha en klådstillande och bakteriedödande effekt. 
Vid kraftigt infekterade eksem kan det behövas peroralt antibiotikum. Ibland kan 
ljusbehandling med i första hand UVA/UVB ljus användas. Det är en kombination av 
lång- och kortvågig ultraviolett strålning.  Enligt Läkemedelsverket (2006) och Eriksson 
och Hedin (1999) är antihistaminers klådlindrande effekt vid atopiskt eksem tveksam. 
Ibland ges det dock till natten om barnen har svårt att sova, på grund av den sederande 
effekten. Antihistaminer kan även ges om det föreligger histaminfrigörande substanser i 
kost eller miljö som kan orsaka en försämring av eksemet (ibid).  
 

Faktorer som påverkar atopiskt eksem 
Medicinska läroböcker inom området säger att de icke-allergiska orsakerna till AE är 
psykisk stress, svettning, vissa kläder, infektioner, kyla, torr luft samt dusch och bad. 
Ofta är det svårt att veta varför eksemet försämras, troligen är det flera kända och 
okända faktorer som påverkar (Andersson, 2005; Ortmark-Lind, 2003). 
 
Födoämnesallergi hos patienter med AE kan fungera som utlösande eller försämrande 
faktor. Detta är vanligare hos små barn än hos äldre barn. Uppskattningsvis har 20 % av 
små barn med atopiskt eksem en födoämnesallergi som kan identifieras vid 
provokation. Luftburna allergen kan vara försämrande faktorer. Ibland ses en 
uppblossning av eksemet under björk- eller pollensäsongen eller i samband med 
pälsdjurskontakt. Vidare kan husdammskvalster underhålla ett atopiskt eksem. Patienter 
med AE har ofta en ökad förekomst av bakterier och svampar i huden jämfört med 
personer som inte har AE. Det bidrar till att huden ofta blir infekterad vilket försämrar 
eksemet enligt Eriksson och Hedin (1999).  
 
Distriktsjuksköterskans yrkesroll 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) skall patienten ges individuellt anpassad 
information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och 
behandling som finns. Goda kontakter mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal 
ska främjas (ibid).  I Distriktssköterskeföreningen i Sverige (2008) beskrivs vad som 
innefattas i distriktssjuksköterskans profession. Arbetet består av två delar som är 
beroende av varandra, en relationsdel och en uppgiftsdel. Det som ofta utmärker en god 
kvalitet i vården är relationen och det ”goda mötet”. Mötet i sig kan vara helande och är 
därför en central del. En av distriktssjuksköterskans arbetsuppgifter är att bedriva 
hälsofrämjande arbete för att ge människor möjligheter att få en ökad kontroll över sin 
hälsa. Vidare i professionen ingår insatser som syftar till att förhindra komplikationer 
och att förbättra livskvalitet och prognos. I distriktsköterskans yrke ingår det även att 
genom gruppmetoder ta upp lämpliga teman där föräldrar ges möjlighet att dela 
erfarenheter angående sina barn och knyta sociala kontakter. Sammanfattningsvis kan 
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sägas att en distriktssköterskas kompetens omfattar ett hälsofrämjande arbetssätt för att 
möta, stödja, hjälpa, förebygga, råda, vårda samt behandla en person och dennes familj i 
livets alla skeenden utifrån fysisk, psykisk, social, kulturell och existentiell hälsa och 
sjukdom. För att förverkliga och genomföra det som står i barnkonventionen är det 
viktigt att satsa på stöd i föräldraskapet. Av barnkonventionens 54 artiklar är det flera 
som anknyter till frågan om föräldrastöd. De handlar till exempel om att barnets bästa 
ska komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barnet. Artikel 24 belyser behovet 
av att satsa på föräldrastöd och barnets rätt till hälsa genom att utveckla förebyggande 
hälsovård och föräldrarådgivning. Föräldrar har rätt till kunskap och information som 
rör barnet och dess miljö (Distriktssköterskeföreningen, 2008). 

Vårdrelation  
En vårdrelation är förhållandet mellan vårdare och patient. Grunden utgörs av att det 
finns en respekt och ömsesidig tillit. Det är i samspelet med andra människor som vi 
utvecklas, därför är relationen mellan vårdare och patient en viktig del av vårdandet. En 
bra vårdrelation är en förutsättning för en fungerande vårdprocess. I vårdrelationen får 
patienten stöd på alla nivåer. I det ideala vårdandet sammanfaller vårdarens och 
patientens mål. Det är viktigt att komma ihåg att vårdrelationen aldrig är symmetrisk 
(Wiklund, 2003). Enligt Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud och Fagerberg  (2003) 
är en god vård att kunna erbjuda att lindra lidande och att främja välbefinnande. För att 
det ska vara möjligt måste det finnas någon form av fungerande relation mellan vårdare 
och patient. Vårdrelationen kännetecknas av ett professionellt engagemang som innebär 
att vårdaren inte räknar med att få ut något för egen del. Ansvaret för vårdrelationen 
ligger alltid hos vårdaren och det är därför också vårdarens ansvar att vårdrelationen blir 
positiv. Bischofberger, Dahlquist, Edwinsson, Månsson, Tingberg och Ygge (2004) 
anser att det ofta är föräldrarna som företräder barnet i vårdsituationer. Föräldrarna kan i 
sin oro för barnet upplevas som krävande och kan ha förväntningar som inte går att 
uppfylla. Föräldrarnas oro, krav och förväntningar måste tas på allvar (ibid).  
 

PROBLEMFORMULERING 

Vi upplever att AE inte ses som någon allvarlig sjukdom som till exempel astma och 
diabetes, trots att tidigare forskning visar att de barn som har svår AE orsakar lidande 
hos barnen och påverkar dem och den övriga familjen i vardagen. Allergier och annan 
överkänslighet hos barn har på ett par decennier ökat och den ökande trenden fortsätter. 
Därför behövs ytterligare kunskap hos vårdpersonal för att kunna ge rätt stöd och hjälp 
till barn och föräldrar. Genom att skapa en god relation till familjer med barn som har 
AE ökar möjligheten till en god vård. Vi vill med denna studie öka kunskapen om vilka 
faktorer som påverkar livssituationen i familjer med barn som har AE. Genom att få 
ökad förståelse inom detta område önskar vi som distriktssköterskor kunna ge 
familjerna mer stöd och skapa en god vårdrelation till familjen.   
 
SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva faktorer som påverkar familjens livssituation när 
barnet har atopiskt eksem.  
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METOD 

Vi valde att använda oss av den systematiska litteraturstudien. Valet av texter görs 
systematiskt efter en i förväg bestämd metod för att få önskat urval. Litteraturstudien 
ska beskriva vilken sökstrategi som använts för att hitta artiklarna och varför artiklar 
valts eller valts bort. De valda artiklarnas resultat analyserades och kontrollerades så att 
de var vetenskapliga. Den systematiska litteraturstudien har höga krav som underlättar 
för läsaren att bedöma relevans och trovärdighet i de analyserade artiklarnas resultat 
(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). 
 
Datainsamling 
 
För att hitta relevanta sökord användes Swedish MeSH. Vi började med en bred sökning 
med Atopic Dermatitis som enda sökord i databasen Cinahl. Därefter gjordes ytterligare 
två sökningar med sökorden Atopic Dermatits and children och den tredje med 
sökorden Atopic Dermatitis or eczema and children. Ytterligare sökning gjordes i 
Blackwell synergy med sökorden Atopic Dermatitis or eczema and children. I 
databasen PubMed gjordes en sökning med Atopic Dermatitis or eczema and children. 
Denna sökning gav 2944 träffar. Ny sökning i PubMed gjordes med sökorden Atopic 
Dermatitis and children and family och gav 21 träffar. Samma artiklar återfanns vid de 
olika sökningarna i flera av databaserna. Ett flertal av artiklarna som kunde ha varit 
relevanta gick inte att få i fulltext, detta gällde bland annat artiklarna i PubMed. De 
artiklar som inte gick att få ut i fulltext valdes bort då tiden var begränsad för sökning 
och bearbetning av materialet. För en överskådligare beskrivning se bilaga 1.   
 
Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle beskriva faktorer som påverkade familjens 
livssituation när barnet har AE samt att de var vetenskapligt granskade. 
Publikationsåren begränsades till år 2000-2008. 
 
Våra exklusionskriterier var att de artiklar som inte belyste faktorer som påverkade 
familjens livssituation när barnet hade atopiskt eksem valdes bort. Även de artiklar som 
handlade om olika läkemedelsstudier, andra allergiska diagnoser, olika riskfaktorer för 
att drabbas av allergier samt artiklar som handlade om kostnader i samband med 
allergiska sjukdomar uteslöts. Av de artiklar som verkade relevanta för vår studie lästes 
abstrakten igenom. De artiklar som inte ansågs överensstämma med vårt syfte valdes då 
bort. Utifrån inklusions- och exlusinskriterierna resulterade sökningarna i nio studier 
som svarade mot syftet i denna studie. Av dessa var åtta kvantitativa och en var 
kvalitativ.  
 
Dataanalys  
Den induktiva ansatsen analyserar texter förutsättningslöst, exempelvis berättelser om 
människors upplevelser av att leva med en kronisk sjukdom. Centrala begrepp som 
förklarar analysprocessen vid kvalitativ innehållsanalys är: analysenhet, domän, 
meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod, kategori och tema. Med analysenhet 
menas hela det dokument som analyseras, i vårt fall artiklarnas resultat. Det kan också 
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vara hela intervjuer eller protokoll förda i samband med observationer. En domän är 
delar av texten som handlar om ett specifikt område. Med meningsenhet menas en 
meningsbärande del av texten som kan utgöras av ord, meningar och stycken av text 
som hör ihop genom sitt innehåll och sammanhang, dessa meningsenheter utgör 
grunden för analysen. Kondensering innebär att göra texten kortare och mer 
lätthanterlig, samtidigt som det centrala innehållet bevaras. Sedan abstraheras, lyfts 
innehållet fram till en logisk nivå och förses med koder som sedan sammanförs till 
kategorier eller teman. En kod är en etikett på en meningsenhet som kortfattat beskriver 
dess innehåll. I en kategori sammanförs flera koder som har ett liknande innehåll. 
(Lundman, Hällgren-Graneheim, 2008). Då innehållet av en text ska analyseras kan det 
göras på två sätt, det manifesta, det uppenbara eller det latenta, dolda. I den latenta 
tolkningen ses det dolda i texten, den underliggande meningen och det görs en djupare 
tolkning av läsaren (Friberg, 2006).  
 
Författarna använde sig av ett öppet förhållningssätt då texterna lästes, det vill säga att 
upptäcka texten och försöka förstå den utan att ha några förutfattade åsikter. Först lästes 
artiklarna flera gånger för att bekanta sig med innehållet. Därefter lästes artiklarnas 
resultat flera gånger för att få en helhetsbild. Detta blev arbetets analysenhet.  Därefter 
gjordes en djupare reflektion genom att ställa frågor mot texten för att förstå vad 
texterna innehöll och därigenom skapa domäner. Dessa domäner blev psykisk påverkan, 
fysisk påverkan och social påverkan av familjens livssituation. Markeringar gjordes där 
meningsenheterna hittades och i marginalen skrevs koder. Exempel på koder vi använde 
oss av var klåda, sömn, relationer, oro, skuld, arv, missnöje, stöd, arbete, skola, 
utveckling, utbildning och behandling. Dessa granskades för att hitta gemensamma 
nämnare, likheter, skillnader och samband som markerades med olika färgpennor för att 
sammanfogas till kategorier som svarar på syftet med studien. Under dessa kategorier i 
resultatet samlades de olika författarnas likheter och skillnader som omformulerats till 
en text med egna ord följt av referenser. Vissa av dessa kategorier slogs samman då de 
ansågs likna varandra. Citaten valdes att lyftas ut ur texten då de ansågs viktiga och 
belyste innehållet på ett tydligt sätt. Allt detta sammanföll till ett resultat som speglade 
syftet.  
 

RESULTAT 

Klådans påverkan på familjens livssituation 
Det framkom i flera studier (Blessman-Weber, de Tarzo da Luz Fontes Neto, Prati , 
Soirefman, Mazzotti, Barzenski, Cestari, 2008; Chamlin, Frieden, Williams, Chren, 
2004; Hon, Leung, Wong, Chow & Chuh, 2008) att klåda var huvudsymtomet vid 
atopiskt eksem (AE) och var det symtom som påverkade barnen mest (ibid). I en studie 
av Grillo, Gassner, Machman, Dunn och Hudson (2006) hade 70,5% av barnen fler än 
tre episoder av uppblossande eksem varje månad, med ökad klåda som följd (ibid). 
Dessa patienter hade en lägre klådtröskel jämfört med friska barn och klådan kunde 
”triggas” igång av ett minimalt stimuli. Ofta upplevdes klådan värre på natten vilket 
orsakade sömnstörningar hos barnen och deras familjer (Blessman-Weber et al. 2008). 
Klåda, sömnrubbningar och att utseendet påverkades hos barnen med AE kunde leda till 
depressiva symptom och minskat självförtroende (Byremo, Röd & Carlsen, 2006). 
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Dessa faktorer kunde leda till en psykologisk stress och förvärrade klådan med upp till 
81%, därför ansågs den psykologiska hälsan särskilt viktig, enligt Blessman-Weber et 
al. (2008). Klådan var den faktor som påverkade barnens livssituation mest, följt av 
sömnstörningar. Ofta stördes även sömnen hos andra familjemedlemmar. Hur stor 
påverkan AE hade på familjens livssituation var till viss del beroende av eksemets 
svårighetsgrad enligt Ben-Gashir, Seed och Hay (2002). Även i studien av Hon et al. 
(2008) framkom att klådan påverkade livssituationen hos 50% av de 133 barn som 
ingick i studien. Sömnrubbningar sågs hos 47 % av dessa barn. I en annan studie (Ben-
Gashir, Seed & Hay, 2004) upplevde 75% av barnen att klådan hade högst påverkan på 
deras livssituation, därefter kom sömnstörningar. Enligt en studie av Chamlin et al. 
(2004) framkom att de vanligaste känslorna hos barnen med AE var irritation, 
frustration och gråt på grund av klådan. Föräldrarna bekymrade sig över att barnen rev 
sig, därför störde eller avbröt föräldrarna ofta lek och andra normala vardagsaktiviteter 
genom att de täckte eller höll barnens händer och hindrade dem från att riva sig. 
 
”I have to hold his hands to keep him from scratching “(Chamlin et al. 2004, sid .610). 
 
Sömnproblem på grund av klåda var vanligt hos barn med AE.  Barnen hade svårt att 
somna och de vaknade flera gånger på natten av att de rev sig och att huden smärtade 
(Chamlin et al. 2004). 
  
”He scratches throughout the night, disfiguring himself” (Chamlin et al. 2004, sid. 
608).  
 
Även föräldrarnas sömn stördes då de försökte hindra barnen att riva sig och försökte få 
dem att sova. Föräldrarna beskrev att de fick sova en stund var på natten. Den ena 
föräldern fick vara vaken för att förhindra barnet från att riva sig i sömnen. Det var 
också mycket vanligt att barnen sov i föräldrarnas säng (Chamlin et al. 2004).  
 
”One of us stays awake to keep her from scratching” (Chamlin et al. 2004, sid 608).  
 
Enligt Blessman-Weber et al. (2008) sågs sömnförändringar hos 60 % av 
förskolebarnen med AE. Sömnbrist på grund av klådan påverkade barnens 
koncentration i skolan och föräldrarna på deras arbete. Barnen stannade ibland hemma 
från skolan och föräldrarna från sitt arbete. Bristen på sömn påverkade även humöret 
hos barnen och föräldrarna upplevde svårigheter i att uppfostra dem. Efter att ha deltagit 
i eksemskola där de fick träffa experter och andra barn/föräldrar med AE, sågs en 
förbättring och en ökad kontroll av klådan vilket också resulterade i bättre sömn och 
humör. I en studie av Chamlin et al. (2004) framkom att minst hälften av alla effekter på 
barnen var direkt eller indirekt relaterade till klådan.  
 

Omgivningens påverkan på familjens livssituation 

Barnens utseende, på grund av AE påverkade ibland familjens sociala liv (Byremo et al. 
2006). Reaktioner angående barnens utseende och rädslan för att barnen smittades 
kändes som en anklagelse från främlingar men även från släkt och vänner. Föräldrarna 
upplevde att både vuxna och barn undvek kontakt då det gällde att t ex leka med barnet 
som hade AE. Föräldrarna bekymrade sig för att deras barn skulle bli isolerade från 
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andra barn, bli blyga och tillbakadragna och över att de skulle få ett sämre 
självförtroende. Detta upplevdes som en känsla av social isolering (Chamlin et al. 
2004). I studien av Hon et al. (2008) framkom motsatsen. Där upplevde endast en 
minoritet, 10 % av barnen svårigheter med kamratskap eller att de blev retade på grund 
av att de hade AE (ibid). 
 
”I´m worried about other children not wanting to play with him at school when he is 
older” (Chamlin et al. 2004, sid. 610).  
 
Goda behandlingsråd från främlingar väckte känslor av ilska, sorg, hjälplöshet, 
besvikelse och skamkänslor hos föräldrarna. Familjerna stannade ofta hemma för att 
slippa dessa oönskade råd och kommentarer från andra. Reaktionen från omgivningen 
gav föräldrarna skuldkänslor och en ständig påminnelse om barnets sjukdom vilket i 
vissa fall utvecklades till att familjen undvek kontakt med andra. Goda råd från mor- 
och farföräldrar fick dem att känna sig okompetenta att ta hand om sitt barn, vilket 
skapade osäkerhet i föräldrarollen (Chamlin et al. 2004). 
 
”We get lots of advice from grandparents. They try to help but make me feel 
inadequate” (Chamlin et al. 2004, sid. 609). 
 
I Chamlin et al. (2004) studie beskrev föräldrarna känslor av skuld, konflikter och dåligt 
stöd av andra föräldrar och vänner som ett resultat av att ha barn med AE. De undvek 
nära kontakt med andra familjer och vänner för att skydda sig själva och barnen, då det 
ofta kändes psykiskt påfrestande. Många familjer beskrev att de var missnöjda och 
frustrerade över barnens behandling och läkare. Föräldrarna fick ibland övertala läkare 
att remittera barnet till en dermatolog. Vissa läkare var inte tillräckligt kunniga och 
föräldrarna upplevde att de inte blev tagna på allvar (Chamlin et al. 2004). 
 
“Our paediatrician was reluctant to refer us to a dermatologist. I shouldn´t have to 
convince a paediatrician to refer us to a specialist.” (Chamlin et al. 2004, sid. 610).  
 
För att få en långsiktig förbättring i vården av barn med AE är det viktigt att föräldrarna 
får stöd av andra i sin omgivning och av sin läkare i kombination med att behandla 
symtomen. I så kallade eksemskolor får familjen utbildning och träffa andra familjer 
som har barn med AE. Där får de dela erfarenheter och problem med andra i samma 
situation vilket kan vara ett viktigt stöd. Hur föräldrarna hanterar barnens AE beror 
delvis på stödet från de professionella, läkare och andra vårdgivare. Hur det fungerar 
kan variera beroende på familjens dynamik och vilka vårdinrättningar som finns 
tillgängliga inom familjens närområde, anser Staab, von Rueden, Kehrt, Erhart, 
Wenninger, Kamtsiuris och Wahn (2002). 
 

Föräldrarnas skuld och oro 

Många föräldrar upplevde en känsla av skuld, särskilt de föräldrarna som själva har eller 
har haft någon form av allergi. De anklagade sig själva för att de genom arv överfört AE 
till sina barn (Chamlin et al. 2004). 
 
”I blame myself for passing it on to him” (Chamlin et al. 2004, sid. 608). 
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Vissa föräldrar anklagade sin sambo och även släkten anklagade dem och deras partner 
för barnens sjukdom. En del var tveksamma till att skaffa fler barn. Ett barn med AE var 
tillräckligt, de var oroliga för att få ytterligare ett barn med sjukdomen. Föräldrarna 
hade även skuldkänslor för att inte ge barnet rätt mat. Fick barnen mat de inte tålde 
kunde barnets AE förvärras. Föräldrarna kände då att de var deras fel att barnen fick 
ökade besvär med sitt AE (Chamlin et al. 2004).  
 
Föräldrarna beskrev även en oro för biverkningar av mediciner, diet, allergen i 
omgivningen, kostnader för behandlingar och för barnens psykologiska situation 
(Chamlin et al. 2004). Ofta kände föräldrarna till barnen med AE skuld, utmattning, 
frustration, förbittring och hjälplöshet på grund av sitt barns tillstånd (Grillo et al. 
2006). I studien av Chamlin et al. (2004) framkom att föräldrarna oroade sig för 
beteendeförändringar hos framförallt de mindre barnen med AE. De visade sig att 
barnen hade en tendens att bli mer beroende av föräldrarna.  Barnen upplevdes mer 
ängsliga, blev mer ”klängiga” och ville vara nära föräldrarna En del mödrar beslutade 
sig för att inte börja arbeta efter föräldraledigheten. De var oroliga för att lämna bort 
barnen till förskola eller annan barnpassning. De var rädda för att inte barnen togs om 
hand på ett bra sätt på grund av barnets AE (Chamlin et al. 2004). Många gånger oroade 
föräldrarna sig för eventuella biverkningar då de använde steroider på barnets hud, 
exempelvis att kortison påverkade barnets tillväxt och utveckling. Denna kortisonrädsla 
yttrade sig ofta i behandlingsmisslyckanden enligt Staab et al. (2002). I studien av 
Grillo et al. (2006) uppgav 27,9% av föräldrarna att de inte använde kortison behandling 
på sina barn trots ett svårt AE, då de var oroliga för biverkningar. 34 % av barnen i 
studien använde en kortison kräm vid försämring av eksemet, och 26,2% av barnen 
använde två olika sorters kortison krämer, en för kroppen och en annan för ansiktet. 
 

Ökad belastning i vardagen  

AE hos barn ansågs i Blessman-Weber et al. ( 2008) studie som en ökad belastning för 
hela dess familj med en ökad risk för emotionella störningar och beteendemässiga 
problem. Graden av belastning hos familjer som hade barn med AE kunde jämföras 
med familjer som hade barn med diabetes typ 1 på grund av den nödvändiga dagliga 
hudvården och att de undvek faktorer i kost och miljö som kunde utlösa eller försämra 
AE (ibid). Familjens ekonomi påverkades av kostnader för mediciner, sjukhusvård och 
ökad arbetsfrånvaro hos föräldrarna på grund av barnets AE med en minskad inkomst 
som följd (Grillo et al. 2006). Flera mammor till barn med AE beskrev en ökad 
belastning då de hade extra hushållssysslor jämfört med andra mammor. Deras barn 
krävde mer tid vid blöjbyte, badning och påklädning. Det var också en extra belastning 
vid matlagning och att inhandla särskild mat till de barn som var allergiska (Staab et al. 
2002). Det sågs ingen skillnad mellan pojkar och flickor när det gällde hur AE 
påverkade deras livssituation. Flickor upplevde mer problem med kläder och skor i 
jämförelse med pojkarna. Klåda, sömn och behandling av AE ansågs lika belastande 
hos båda könen (Hon et al. 2008). 
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Utbildningens påverkan på familjens livssituation 
I studien av (Grillo et al. 2006) var utbildningens syfte att utbilda, ge stöd och 
motivation till föräldrar till barn med AE för att de skulle få ett ökat självförtroende i att 
klara behandlingen av sitt barns eksem. Utbildningen gavs i form av så kallade 
eksemskolor där familjer som har barn med AE får utbildning i grupp. Efter 
utbildningen sågs en tydlig förbättring av barnens eksem hos 44,86 %. I 
kontrollgruppen, som inte hade fått någon utbildning, sågs endast en förbättring hos 
7,39 %. Att träffa andra föräldrar till barn med AE för att dela erfarenheter och få stöd 
av varandra ansågs betydelsefullt för familjerna (ibid). Även i en studie av Shaw,  
Morrell och Goldsmith (2008) framkom att utbildning var en viktig del i behandlingen 
av AE hos barn. Att ge föräldrarna eller de som ansvarade för barnen, utbildning sågs 
som en mycket viktig del av behandlingen (ibid). 
 
I en studie av Blessman-Weber et al. (2008) framkom att otillräcklig utbildning och stöd 
kunde leda till en misstro för medicineringen och följaktligen också behandlingen 
(ibid). En utmaning för läkare och annan vårdpersonal var att skapa en bra relation till 
familjerna som har barn med AE. Det framkom att många med AE tyckte att de kände 
sig hjälplösa och ensamma med sin sjukdom. (Blessman-Weber et al. 2008; Staab et al. 
2002). Många gånger kunde detta leda till att familjen tog saken i egna händer och 
gjorde det de trodde var bäst för sitt barn istället för att följa 
behandlingsrekommendationerna. Utbildning och information till barn med AE och 
deras föräldrar visade sig ge goda resultat både fysiskt och psykiskt i familjerna som 
medverkade. Många förutfattade meningar och missförstånd t ex då det gällde rädslan 
för att använda kortison på barnets hud kunde redas ut. (Blessmann-Weber et al. 2008; 
Grillo et al., 2006; Staab et al., 2002). Förutom den praktiska informationen om hur de 
olika preparaten skulle användas och vilka försämringsfaktorer som borde undvikas var 
det viktigt att kunna hjälpa familjen att hantera vardagen på ett bra sätt. Genom 
utbildning skapades redskap åt familjen att kunna leva ett så normalt liv som möjligt 
utan överdriven behandling som i sin tur kunde påverka livssituationen negativt 
(Blessman-Weber et al., 2008). 
 
I studien av Staab et al. (2002) framkom att många föräldrar till barn med AE valde att 
vända sig till den icke-konventionella medicinen. Detta var ofta en följd av att de inte 
fått förtroende för den traditionella vården på grund av otillräcklig information. Det 
framkom att de föräldrar som fått adekvat utbildning och information behandlade sitt 
barn med kortison då det behövdes framför den icke-konventionella vården. 
Eksemskolorna leder till betydande förbättring då det gällde behandlingsmönstret såsom 
att använda mjukgörande kräm regelbundet, antiseptika och steroider vid försämring av 
eksemet samt en minskning av den icke-konventionella terapin. Det sågs en ökning i att 
använda kortisonbehandling vid försämring av eksemet hos barn med AE. Innan 
utbildningen användes kortisonkräm av 35% i interventionsgruppen och av 33% i 
kontrollgruppen. Efter utbildning sågs en ökning av att använda kortisonkräm vid 
uppblossande av eksemet till 65% i interventionsgruppen jämfört med 38% i 
kontrollgruppen. Utbildningen gav föräldrarna en känsla av självförtroende i sin 
förmåga och kapacitet att klara av behandlingen. Många ändrade sitt sätt att hantera 
problemet från att ha varit tillbakadragna och grubblat mycket samt valt att undvika 
problemet till att bli mer handlingskraftiga. Det ökade självförtroendet de fått efter 
utbildningen gjorde att de själva kunde avgöra behandlingsintensiteten efter eksemets 
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karaktär. Ett år efter gjordes en utvärdering av utbildningen. Förändringar syntes främst 
hos mödrarna då det visade sig att de hade huvudansvaret för barnens behandling och 
därför hade störst påverkan på sin livssituation. De upplevde en förbättring av den 
psykiska och somatiska hälsan, en ökad glädje i livet och ett ökat förtroende för 
behandlingen (ibid). 
 
” What I want from the group is not a cure for AD. I know that it does not exist. But, I 
want my son to share experiences with other kids that carry the same disease, growing 
up without serious traumas, knowing that he is normal and could enjoy his childhood” 
(Blessman-Weber et al. 2008, sid. 996). 
 
  

Klimatets påverkan på livssituationen  
 
I studien av Byremo et al. (2006) framkom att klimatet har påverkan på AE och barnens 
livssituation. Trettio barn från Norge fick vistas fyra veckor på Grand Canaria. Det sågs 
en signifikant förbättring av barnens AE och deras livssituation. För att kunna mäta 
svårighetsgraden av barnens AE användes ett mätinstrument som kallas för SCORAD. 
Dessa poäng sjönk från 37,20 till 12,20 efter fyra veckors vistelse på Grand Canaria, 
även tre månader efter hemkomsten var poängen lägre, 21,20 i indexgruppen. 
Kontrollgruppens (som var kvar i Norge) poäng var initialt 36,9 och efter fyra veckor 
31,25 och efter fyra månader 30,70, vilket visar att de som var på Grand Canaria visade 
en förbättring i sitt AE i jämförelse med de barnen som var kvar i Norge, initialt och 
efter 4 månader. Bakterier och svampar i huden hos patienter med AE är ett mycket 
vanligt problem. Initialt hade 76,7% av barnen i studien bakterie och svampinfektion i 
eksemet. Efter att ha vistats på Grand Canaria i fyra veckor sågs en halvering, 50% 
reducering av bakterier och svampar i huden. Vistelsen resulterade också i en minskad 
användning av lokala steroider, antibakteriella behandlingar och antihistaminer. Barnen 
fick tillsammans med föräldrarna fylla i ett standardiserat frågeformulär (CDLQI) där 
det framgick hur deras livssituation påverkades av AE. Även här sågs en markant 
förbättring i poängen efter fyra veckor. Tre månader efter hemkomsten var poängen 
fortfarande lägre än då studien startade. Byremo et al. (2006) ansåg vidare att hur 
klimatfaktorer påverkar AE ännu inte är helt klarlagt men det har tidigare rapporterats 
att solljus, det vill säga UVA/UVB strålning har en positiv effekt. Även havsvatten 
antas ha en positiv effekt genom dess antibakteriella egenskaper (ibid).   
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion  
Då studiens syfte var att beskriva faktorer som påverkade familjens livssituation när 
barnet har AE, ansåg författarna att kvalitativa artiklar var mest relevanta att använda. 
När abstrakten genomlästes exkluderades först alla kvantitativa artiklar samt de som 
inte var vetenskapliga. Det framkom att det inte fanns tillräckligt med kvalitativa 
artiklar som motsvarade studiens syfte. Studiens resultat bygger övervägande på 
kvantitativa artiklar där resultatet till stor del består av skattningsskalor och tabeller. För 
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att lättare kunna förstå dessa artiklar analyserades även diskussionerna i dessa studier 
där resultatet redogjordes. Endast en kvalitativ artikel stämde överens med syftet.  
 
Författarna valde först att söka artiklar mellan åren 2000-2008 då äldre ansågs vara för 
gamla och inaktuella. Då så få artiklar stämde med studiens syfte utökades ändå 
sökningen för att se om det fanns äldre kvalitativa studier gjorda som kunde vara 
relevanta att använda. Vi sökte artiklar mellan åren 1995-2008 och fick 98 träffar, vilket 
inte resulterade i några fler kvalitativa artiklar. Många av dessa artiklar handlade om 
olika behandlingsmetoder, olika skattningsskalor, prevalens, kostnader, jämförelse med 
andra kroniska sjukdomar och olika riskfaktorer osv. Därför resulterade denna sökning 
inte i några flera artiklar.   
 
För att få ett tydligare resultat om vilka faktorer som påverkar familjens livssituation 
kunde studien ha gjorts annorlunda. Författarna anser att en kvalitativ metod i form av 
en intervjustudie med föräldrar till barn med AE hade belyst syftet tydligare.  
Författarna anser att det behövs mer forskning för att fastställa studiens trovärdighet och 
överförbarhet på andra familjer som har barn med AE eller andra kroniska sjukdomar.  
Författarna använde sig av kvalitativ innehållsanalys då de ville veta mer om vilka 
faktorer som påverkade livssituationen hos familjer som har barn med AE. Studien 
borde ha gynnats av fler kvalitativa artiklar då de på ett bättre sätt belyser familjernas 
situation. Innehållsanalysen utgick från Lundman och Hällgren-Graneheim (2008).  
 
Under bearbetningen av materialet hittades likheter och samband som bildade flera 
olika kategorier. Författarna utgick från att behandla texten genom ett beskrivande 
förhållningssätt, men inser att även en latent tolkning gjorts. Då texterna är skrivna på 
engelska finns det en viss risk att de blir misstolkade och viktiga budskap kan gå 
förlorade.  Författarna upplevde svårigheter med att skapa täckande och bra 
benämningar på kategorierna. Slutligen skapades kategorinamn som symboliserar det 
mest relevanta och centrala i varje kategori.  
 

Resultatdiskussion  
Den här studien visade att AE hos barn påverkade barnens och deras familjers 
livssituation på många sätt. Det framkom också tydligt att klåda och sömnstörningar var 
de faktorer som hade störst påverkan på familjens livssituation. Detta framkom även i 
en tidigare studie av Lewis-Jones (2006) där sömnstörningar som orsakas av klåda leder 
till trötthet, humörsvängningar och en sämre social funktion. Då vår studie och även 
tidigare forskning visar att klåda påverkar familjens livssituation mest anser vi att det är 
viktigt som distriktssköterskor att skapa en god relation för att öka följsamheten i 
behandlingen och på så sätt minska klådan.  
 
I distriktssköterskans kompetensbeskrivning står att distriktssköterskans arbete består av 
två delar, en relationsdel och en uppgiftsdel. En bra relation skapar det ”goda mötet” 
och kan vara helande (Distriktssköterskeföreningen, 2008). Enligt Wiklund (2003) 
utgörs grunden i en god vårdrelation av ömsesidig respekt och tillit. För att få en 
fungerande vårdprocess är en bra vårdrelation en förutsättning. Dahlberg et al. (2003) 
poängterar att ansvaret för att vårdrelationen blir positiv ligger hos vårdaren, i vårt fall 
distriktssköterskan.  
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Vår studie visade att AE hos barn påverkade familjens relationer till andra människor i 
sin omgivning, vilket kunde vara psykiskt påfrestande. I tidigare forskning (Ortmark-
Lind, 2003) framkom att psykisk påverkan kan vara en orsak till att eksemet försämras, 
vilket kan påverka relationen till omgivningen. Vår reflektion över omgivningens 
reaktioner är att det finns en okunskap i ämnet vilket är överraskande då AE är så 
vanligt förekommande. Författarna är tveksamma till om detta är överförbart på svenska 
barn, och har inga egna erfarenheter över att det skulle vara så.  
 
Vår studie visade att många föräldrar kände skuldkänslor och anklagade sig själva för 
att genetiskt ha överfört AE till sina barn. Föräldrarna oroade sig för biverkningar av 
behandlingen, allergen i omgivningen och mat som försämrade AE hos barnen. Det 
resultatet stöds av Läkemedelsverket (2006) och Folkhälsorapporten (2005) som menar 
att både arv och miljö inverkar då det gällde förekomsten av AE. Vi anser att det som 
distriktssköterska är en viktig uppgift att ge stöd och information till föräldrarna för att 
minska deras oro. 
 
 I vår studie beskrevs en ökad belastning bland annat på ekonomin och praktiska sysslor 
i familjen. Även tidigare forskning visade att familjer som har barn med AE kände sig 
lika belastade som de familjer där barnen hade astma, diabetes och andra kroniska 
tillstånd (Lewis-Jones, 2006). Chamlin (2006) skriver att familjer som har barn med AE 
hade större påverkan på livssituationen än de familjer där barnen hade insulinberoende 
diabetes. Författarna är dock kritiska till den jämförelsen då AE hos många barn växer 
bort, och även allergisk astma kan försvinna i vuxen ålder. Att jämföra belastningen 
med AE som Chamlin (2006) gör med diabetes hos barn känns tveksam då detta är en 
livslång diagnos och påverkan på livssituationen kvarstår livet ut. 
 
 Vårt resultat visade att utbildning till familjerna gav dem ett ökat förtroende för 
behandlingen, bättre självförtroende att klara behandlingen själva, möjligeter att dela 
erfarenheter med andra familjer och en förbättring av barnens AE sågs.  Detta stöds 
även av tidigare forskning (Anderson, 2005) där de visade att det är viktigt med 
förebyggande behandling genom att utbilda föräldrar och familjer för att minska 
behandlingsmisslyckanden och få en ökad följsamhet. I distriktssköterskeföreningens 
kompetensbeskrivning står att i distriktssköterskans yrkesroll ingår det att ordna 
gruppsammankomster med olika teman, där familjer får träffa andra i liknande 
situationer (Distriktssköterskeföreningen, 2008).  
 
  Det framkom i vårt resultat att klimatet påverkade barnens livssituation och deras AE. 
Även tidigare forskning har påvisat att ljusbehandling med i första hand UVA/UVB ljus 
var ett bra behandlingsalternativ (Eriksson & Hedin, 1999). Den ena författaren som har 
erfarenhet av att arbeta med ljusbehandling har liknande goda erfarenheter av denna typ 
av behandling.  
 

Slutsatser 
Författarna föreslår ytterligare forskning inom området i form av intervjuer, då det finns 
få studier gjorda angående faktorer som påverkar familjens livssituation när barnet har 
AE. Vår förhoppning är att studien ska ge en ökad förståelse och kunskap hos läsaren 
att ta med sig inför kommande möten med barn med AE och deras familjer, trots att 



 14

resultatet i studien är något tunt. Författarna anser att en AE sjuksköterska på 
vårdcentralen skulle kunna vara en faktor som påverkade familjernas livssituation i 
positiv riktning då barnet har AE. Då AE är så vanligt förekommande bland våra barn 
borde det anses lika viktigt som till exempel en diabetessköterska.  Författarna hoppas 
att denna studie ska väcka ett intresse hos läsarna att forska vidare inom området och 
reflektera över hur svårt det kan vara att ha ett barn med AE. Som distriktssköterska 
finns det möjlighet att påverka faktorerna och belysa dem i olika sammanhang för att 
förbättra livssituation för dessa barn och deras familjer.  
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BILAGA 1 

 
Sökanalys 
 
 
Sökord Databas Antal träffar 
Atopic Dermatitis Cinahl 51 
Atopic Dermatitis or 
eczema 

Cinahl 129 

Atopic Dermatitis or 
eczema and children 

Cinahl 30 

Atopic Dermatitis or 
eczema and children 

PubMed 2944 

Atopic Dermatitis and 
children and family 

PubMed 163 

Atopic Dermatitis or 
eczema and children 

Blackwell Synergy 988 

Atopic Dermatitis and 
family  and children 

Blackwell Synergy 21  
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BILAGA 2 

Översikt av analyserad litteratur 
 
Artikel Problem 

och syfte 
Metod Resultat Diskussion 

Titel:Are quality of family life 
and disease  severity related in 
childhood atopic dermatitis? 
 
Författare: Ben - Gashir, M.A., 
Seed, P.T., & Hay, R.J. 
 
Tidskrift: JEADV, Journal of the 
European Academy of 
Dermatology and Venerology 
 
Årtal: 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att 
dokument-
era familjens 
livskvalitet 
och relatera 
det till hur 
allvarligt AE 
är hos 
barnen, från 
en tidpunkt 
och sex 
månader 
senare.  
 

Kvantitativ 
metod. 
Både barnen och 
föräldrarna fick 
fylla i ett 
SCORAD 
dokument som 
svarar på AE 
svårighetsgrad, 
men också hur 
barnen upplevde 
sitt AE. 
Familjens 
påverkan mättes 
genom ett 
liknade 
dokument (DFI) 
som mäter 
påverkan på 
familjen.  

Förändringarna 
i familjens 
livskvalitet 
visade sig vara 
relaterad till 
hur allvarligt 
barnens AE 
var. 

studien visade 
sig stämma 
med frågeställ-
ningen i 
studien, att 
allvarlig-
hetsgraden hos 
barnets AE 
påverkar 
familjens 
livskvalitet. 
 
 
 

Titel: Quality of life and disease 
severity are correlated in children 
with atopic dermatitis 
 
Författare: Ben-Gashir, M.A., 
Seed, P.T., & Hay, R.J. 
 
Tidskrift: British Journal of 
Dermatology 
 
Årtal:2004 

Att se vilken 
effekt AE 
har på 
barnens 
livskvalitet 
och dess 
relation till 
eksemets 
svårighets-
grad 

Kvantitativ 
metod. Eksemets 
svårighetsgrad 
mättes  med 
SCORAD och 
livskvaliteten 
med CDLQI 
(The Childrens 
Dermatology 
Life Quality 
Index). Båda 
fylldes i av 
barnen själva. De 
var mellan 5-
10år gamla. 
 
 
 
 
 
 
 

CDLQI var 
tydligt kopplat 
till SCORAD. 

Positivt 
samband 
mellan barnens 
livskvalitet 
och eksemets 
svårighetsgrad. 
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Titel: Improvement of pruritus 
and quality of life of children 
with atopic dermatitis and their 
families after joining support 
groups 
 
Författare: Blessmann –Weber, 
M., de Tarso da Luz Fontes 
Neto, P. , Prati, C., Soirefman, 
M., Mazotti, N.G., Barzenski, 
B.,& Cestari,T.F. 
 
Tidskrift: JEADV, Journal of 
the European Academy of 
Dermatology and Venereology 
 
Årtal:2008 

Att utvärdera 
klåd-
intensitet och 
livskvalitet 
hos barn med 
AE och deras 
familjer efter 
att de 
deltagit i 
stödgrupp-er. 

Kvantitativ 
metod.Frågeformulär 
CDLQI och 
FDI(Family 
Dermatitis Impact). 
En interventions-
grupp jämfördes 
med en 
kontrollgrupp 

Stödgruppen 
visade  
positiva 
resultat både 
då det gällde 
klådan och 
livskvaliteten. 

Det bästa är 
att behandla 
den 
individuella 
psykiska och 
fysiska 
hälsan, och 
den påverkan 
sjukdomen 
har på 
familjen. Det 
är viktigt att 
förstå hela 
individen för 
att få en bra 
relation 
mellan 
läkare och 
patient.  

Titel: Effects of climatic change 
in children with atopic eczema 
 
Författare: Byremo, G., Röd, 
G.,& Carlsen, K.H. 
 
Tidskrift: Allergy 
 
Årtal: 2006 

Att utvärdera 
effekten av 
övergången 
från 
subarktiskt 
klimat till 
subtropiskt 
klimat har  
hos barn med 
AE. 

Kvantitativ metod. 
Livskvaliteten 
mättes med skalan 
QOL och eksemets 
allvarlighets-grad 
med SCORAD. En 
interventions-grupp 
och en kontrollgrupp 
jämfördes. 

Både 
eksemets 
svårighetsgrad 
och 
livskvaliteten 
förbättrades 

Studien 
visade att 4 
veckors 
vistelse i 
subtropisk 
klimat för-
bättrade 
allvarligt AE 
hos norska 
barn. 
Förbättring-
en visade sig 
även 3 
månader 
efter 
hemkomst-
en till Norge. 
 
 

Titel: Effects of Atopic 
Dermatitis on  young American 
Children and Their Families 
 
Författare: Chamlin, S., 
Frieden, I.J., Williams, M.L., & 
Chren, M-M. 
 
Tidskrift: Pediatrics 
 
Årtal: 2004 

Att doku-
mentera   
effekten som 
AE har på 
små barn och 
deras 
familjer. 

Kvalitativ  
studie i form av 
intervjuer .med 
öppna frågor. De 
intervjuade föräldrar 
till 26 barn med AE 
samt 6 experter inom 
området. De använde 
en kvalitativ 
dataanalys. 

Föräldrar och 
barn nämnde 
181 olika 
effekter som 
påverkade 
livskvaliteten. 
De delades in 
i fysisk hälsa, 
emotionell 
hälsa, fysisk 
funktion, 
social 
funktion. 

AE påverkar 
livskvalitet-
en i stor ut-
sträckning 
både hos 
barnet och 
dess familj. 
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Titel: Atopic eczema: The impact of 
Educational Intervention 
 
Författare: Grillo, M., Gassner, L., 
Marschman, G., Dunn, S., & Hudson, P. 
 
Tidskrift: Pediatric Dermatology 
 
Årtal: 2006 

Att utvärdera 
effekterna av 
ett intensivt 
utbildningspro
gram med 
fokus på 
dermatologi 
och 
immunologi 
avsedda för 
barn med AE 
och deras 
föräldrar. 

Kvantitativ 
metod. 61 
patienter, 0-16 år 
med AE. 
Mätbara resultat 
av 
utbildningspro-
grammet. 
Eksemets 
svårighetsgrad 
mättes med 
QOL. 

Utbildning 
var viktigt 
för patientens 
egenvård. 

Behövs mer 
forskning inom 
området. 

Titel:  
Does age or gender influence quality of life in 
children with atopic dermatitis? 
 
Författare: 
 Hon, K.L.E., Leung, T.F., Wong, K.Y., 
Chow, C.M., & Chuh, A. 
 
Tidskrift: 
Clinical and Experimental Dermatology 
 
Årtal: 2008 

Att undersöka 
om ålder eller 
kön påverkar 
livskvalitet-en 
hos barn med 
AE. 

Kvantitativ 
metod. 
CDLQI(livskvali
tet) användes på 
barn med AE, 
SCORAD  och 
NESS mätte 
svårighets-grad 
på eksemet. 

QOL, 
SCORAD 
eller NESS 
skilde sig 
inte mellan 
pojkar och 
flickor. 

Det visade sig att 
det inte alltid var 
de med allvarligt 
AE som hade 
störst påverkan 
på livskvaliteten. 
Sömn och klåda 
var de två 
aspekter som 
hade störst 
påverkan på 
livskvalitet-en.  

Titel: A Study of Targeted Enhanced Patient 
Care of Pediatric Atopic Dermatitis 
 
Författare: Shaw, M., Morell, D.S., & 
Goldsmith, L.A.  
 
Tidskrift:Pediatric Dermatology 
 
Årtal: 2008 

Att se om mer 
utbildning/info
rmation med 
hjälp av en 
”AE utbildare” 
skulle förbättra 
eksemet och 
livskvaliteten. 

Kvantitativ 
metod. 
Frågeformulär 
eksemets 
svårighetsgrad 
mättes med 
SCORAD och 
livskvaliteten 
mättes med 
åldersanpassade 
frågor, barn upp 
till 4år fick 
föräldrarna fylla 
i 
frågeformuläret. 
Interventions-
gruppen 
jämfördes med 
kontrollgruppen. 

Visade ingen 
skillnad 
mellan inter-
ventions -
gruppen och 
kontroll-
gruppen då 
det gällde 
förbättring av 
eksem eller 
livskvalitet. 

Hypotes-en att en 
”AE utbildare”  
skulle lindra 
eksemet och ge 
bättre livskvalitet 
visade sig vara 
fel. 

Titel: Evaluation of a parental training 
program for the management of childhood 
atopic dermatitis 
 
Författare: Staab, D., von Rueden, U. ,Kehrt, 
R., Erhart, M., Wenninger, K.,  Kamtsiuris, P., 
& Wahn, U. 
 
Tidskrift: Pediatric Allergy and Immunology 
 
Årtal: 2002 

Att  utvärdera 
vilken effekt  
ett strukturerat 
föräldrar 
utbildningspro
gram i hur man 
hanterar AE 
hos barn har. 

Kvantitativ 
metod. 
Frågeformulär 
SCORAD och 
QOL(livskvalitet
). 

Utbild-
ningen gav 
positiva 
resultat. Ökat 
förtroende 
för 
behandling-
en. 

Utbildning till 
föräldrar till barn 
med AE  ger 
många fördelar 
bl.a bättre 
hudvård och ökat 
förtroende för 
mediciner. 


