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Trykksår og leggsår er ofte viet mye oppmerksomhet

mens andre tilstander ofte går under radaren
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Doktor, det klør..
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Doktor, jeg klør også..



Eksema craquelé = Asteatotisk eksem 

• Rammer eldre

• Forverres av tørt inneklima om vinteren, ivrig vask på institusjoner, 
bruk av diuretika og hypothyreose

• Det klør

• Særlig utsatt er legger, lår, armer men også mage / rygg

• Kan kompliseres med sprekkdannelse og infeksjoner

• Behandle med adferdsendring, fet krem (for eksempel Apobase) og 
evt topikale steroider
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Doktor, det svir..
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Angulær cheilitt eller munnviksbetennelse

• Sprekkdannelse og smerter

• Ofte infeksjon med Candida Albicans

• Disponerende faktorer er høy alder, immunsvikt, munnproteser, 
vitamin B12 mangel, cøliaki, tørr hud / eksem

• Behandling med vaselin, evt soppdrepende krem og steroider
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Doktor, hva er det med øyelokket mitt?
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Blefaritt

• Røde fortykkede øyelokkskanter, korte uregelmessige cilier og tørre 
skjell

• Defekt funksjon av kjertlene på øyelokksrendene
• Seboreisk eksem disponerer
• Skjell og flass fjernes med fuktig varm klut
• En ukes kur med Terra-Cortril salve (hydrocortison+tetracyclin)
• Tilbakefall og behov for nye omganger med behandling er vanlig
• Disponerer for ”sti” på øyet, smertefulle kuler på øyelokket 

(Chalazion) og tørre øyne
• Bactus og dyrkning ved mistanke om stafylokokk infeksjon, evt 

systemisk antibiotika
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Doktor, mor har fått en flekk her, er den farlig?
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Lentigo maligna

• Lentigo (flat flekk, pigmentert, skarp avgrenset)

• Lentigo maligna = melanoma in situ

• Lentigo maligna melanoma = invasivt malignt 
melanom

Alt for mange melanocytter her
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Lentigo maligna

• Pigmentflekk på solskadet hud som kan utvikle seg til malignt 
melanom

• Ca 1/100 blant hvite i USA i aldersgruppen 65-74 år har disse, 
betydelig lavere i yngre aldersgrupper

• Høyest insidenes i 80 årene

• Først flat men ved utvikling av malignt melanom kan den få 
fortykkede områder

• Skal biopseres og fjernes

• Tilstanden forblir trolig udiagnostisert hos mange eldre
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Lentigo maligna

• Dilemma 1: Befinner seg på solskadet hud blant flere andre pigmenterte 
lesjoner (seboreiske vorter, benigne føflekker) som ofte vanskelig å skille 
fra hverandre selv med dermatoskop

• Dilemma 2: 
• Fullstendig eksisjon er ideelt for patologen, men lesjonene er ofte store 

og sitter i ansiktet
• Stansebiopsier har lav sensitivitet (opp mot 80% falske negative svar) 
• Best er derfor en ”shave bioposi”

• Dilemma 3
• Opp mot 50% residiv med eksisjon fordi man ikke tar nok
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Lentigo maligna
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• Verdt en henvisning til hudlege



Doktor, jeg har disse svarte vortene…
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Seboreisk keratose = seboreiske vorter

• Mørke, vorteaktige, , velagrensede, 1-6cm i diameter

• Ofte mange

• Sees hos eldre og middelaldrende

• På overkroppen og i ansiktet

• Behandles med kryoterapi eller fjernes med skarp skje

• De er ikke farlige



Doktor, det stikker og er litt ømt oppi skallen…

17



Aktinisk = solar keratose

• Rød, rud, skjellende flekk på soleksponert område

• Ca 20% av befolkningen får dette, rammer eldre og særlig skallede 
menn (7x høyere risiko enn de med manke)

• Kan gå spontant i regress men kan utvikle seg til plateepitelkarsinom

• 0.5% årlig risiko for utvikling av plateepitel carcinom

• 20% årlig sannsynlighet for spontan regress

• Behandling med kryoterapi, eksisjon, fotodynamisk behandling 
(Rikshospitalet) eller topikale kremer (for eksempel Diclofenac gel 
Solaraze)



Fortsatt under radaren?
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Doktor, det er akkurat som jeg har en nål under foten når jeg går…
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Liktorn = Clavus

• Kjegleformet fortykket hud som stikker inn i foten med

• Sentralt i en liktorn en hard kjerne. Når man tråkker ned kjenner man 
smerten som et nålestikk -> problemer med å gå

• Skyldes dårlig tilpasset fottøy og mekanisk skade over lang tid-> 
vanligere hos kvinner enn menn (say no more)

• Fotpleier, sykepleier eller lege bør fjerne den harde kjernen i en 
liktorn (skalpell, skarp skje, kryoterapi) -> øyeblikkelig smertelindring

• Etter det et liktornplaster som inneholder salicylsyre som løser opp 
død hud
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Herpes Zoster
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Herpes Zoster manifestasjoner

• Hudutslett Herpes Zoster

• Postherpetisk nevralgi

• Øyeaffeksjon 

• CNS affeksjon
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Herpes Zoster oftalmicus

• Reaktivering av virus i ganglion trigeminale (V hjernenerve)

• Hvis utslett på nesetuppen (Hutchinsons tegn) -> affeksjon av n. nasociliaris
-> høy sannsynlighet for at øyet blir affisert

• Konjunktivitt og keratitt kan da oppstå raskt

• Bakteriell superinfeksjon ofte samtidig

• 40% får iridocyclitt i ukene ETTER utbruddet

Øyelege skal se pasienten innen to døgn ved øyesymptomer OG øyelege skal 
se pasienten innen et par uker også ved FRAVÆR av øyesymptomer for å 
oppdage en iridocyclitt
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VZV CNS affeksjon 

• Delirium rett før eller rett etter utbrudd av utslett er vanligst, men 
delirium kan inntreffe 6mnd ETTER utslettet som følge av VZV 
encefalitt

• VZV kan infisere cerebrale arterier og gi slagsymptomer. Viruset 
trenger inn langs n. trigeminus. Lesjoner kan være synlige både i små 
og store kar på CT angiografi. Vaskulopatien kan inntreffe UTEN 
utslett

Ved delirium eller slagslagsymptomer og samtidig Herpes Zoster utslett, 
tenk på CNS affeksjon. Vurder spinalpunksjon. Antiviral behandling skal 
gis IV
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Herpes Zoster behandling

• Antiviral behandling innen 72 timer evt senere hvis det er tegn til 
nydannelse av vesikler

• Valacyclovir eller Acyclovir po en uke. Obs nyrer

• Behandling redusere forekomsten av post herpetisk nevralgi, særlig 
hos eldre

• IV behandling ved øye- og sentralnervøs affeksjon

• Postherpetisk nevralgi behandles med tricycliske antidepressiva 
(Sarotex), gabapentin (Neurontin) eller pregabalin (Lytica) evt
capsaicin (Capsina) eller lidokain på huden
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Herpes Zoster vaksine

• Zostavax

• Felleskatalogen ”profylakse mot helvetesild (herpes zoster) og 
postherpetisk nevralgi (PHN) forbundet med herpes zoster hos 
personer >50

• Tillat i Norge  siden 2006. Gis som engangsdose

• Gir 60% beskyttelse 

• NOK 1500 ingen refusjon

• Tilbys alle i UK
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Ved å behandle hudproblemer som ofte går 
under radaren kan man:
• Øke velvære og livskvalitet

• Redusere gangsmerter og øke aktivitetsnivået

• Forhindre utvikling av kreftsykdom
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• Ikke glem øynene

• Ikke glem hjernen

Ved Herpes Zoster utslett


