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Psoriasis 

• Når man mistenker psoriasis undersøk alltid  
negler, knær, albuer, rima internates og 
hodebunnen. 

•  Psoriasis forekommer hyppig i hodebunnen, 
hårfestet og tinningregioner utslettet går ofte 1-2 
cm utenfor hårlinjen. 
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Psoriasis 

• Når psoriasis forekommer isolert i hodebunnen 
kan det være vanskelig å skille fra seboreisk 
eksem både klinisk og histologisk. 

• Ved oppbluss av psoriasis sees ofte forbigående 
hårtap, varig hårtap forekommer helt 
unntaksvis.    



Psoriasis hodebunnsbehandling  

• Avskjellende behandling. 
•  Salisyl hårolje 5-10 % evt. Salisylvaselin 5-10 % i 

hodebunnen over natten. 
• Vaskes ut med grønnsåpe gjenta behandlingen 

til hodebunnen er fri for skjell.  



Psoriasis hodebunnsbehandling 

•  Lokale midler: 
•  Steroider; liniment/krem generelt bedre effekt 

ved okklusiv behandling. 
•  Liniment kan gi svie krem virker bedre for 

eksempel Dermovat/Locobase LPL 50/50. 
•  Sulfantren (svoveltjæresalve med kamfer) best 

effekt når den får virke i 48 timer vaskes ut med 
soyaolje og grønnsåpe behandlingen gjentaes.  



Psoriasis hodebunnsbehandling 

• Vedlikeholdsbehandling ved mindre grad av 
utslett: 

•  Shampo 
• Alphosyl tjæreshampo registreringsfritak ved 

Rikshospitalets apotek skrives på hvit Rp.  
• Clobex shampo (klobetasolpropionat) 
• Bettamousse skum (betametason) 



Psoriasis hodebunnsbehandling 

•  Lysbehandling, lyskam. 

• Buckybehandling (grensestråler) 

•  Systemiske midler.  



Seboreisk eksem  

• Hyppig forekommende dermatitt som ofte  
omfatter områder med hårvekst. 

•  Typiske lokalisasjoner er hodebunnen, hårfestet 
øyebryn nasolabialfolder bak ører og øreganger. 

•  Som nevnt; uttalt seboreisk eksem i hodebunnen 
og psoriasis i hodebunnen er ganske likt klinisk 
psoriasisplaque er tykkere med dypere rød farve 
og mer uttalt hvitlig skjelling.  
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Seboreisk eksem behandling  

• Avskjelling  
• Medisinsk shampo, Fungoral, Selsun m.fl. f.eks. 

2 ganger i uken  
•  Lokale steroider gr.II-gr. III i kortere perioder 

over 5-7 dager reduserer kløe 



Utslett i hodebunnen 

•  Soppinfeksjoner 

•  Follikulitter 

•  ”Erosive Pustular Dermatosis of the Scalp” 



Overfladisk soppinfeksjon  

• Dermatofyttinfeksjon i hodebunnen forårsaket 
av flere arter av Microsporum og Trichophyton. 

•  ”Ringorm” i hodebunnen oftest hos barn. 
• Ovale skjellende lesjoner nesten alltid 

forbigående hårtap, korte hårstubber med 
varierende grad av skjelling og erytem. 



Overfladiske soppinfeksjoner  

•  Trichophyton rubrum er alene årsak til 90% av 
dermatofyttinfeksjoner (har mennesket som vert 
gir infeksjon hvor som helst på kroppen) 

•  Trichophyton mentagrophytes utgjør ca. 5% av 
dermatofyttinfeksjoner (har dyr som naturlig 
vært katter, hunder, gnagere, hester) 

• Gir infeksjon ved alle lokalisasjoner hos 
mennesket. 



Overfladiske soppinfeksjoner  

• Microsporum canis utgjør ca. 2% av alle 
dermatofyttinfeksjoner kan smitte fra dyr (typisk 
hund, katt) til mennesket og gir infeksjoner i 
hud, hår og negler.    



Overfladisk soppinfeksjon 



Dyp soppinfeksjon 

• Karakterisert ved ømme erytematøse noduler i 
hodebunnen med pustler, kruster og alopeci.  

• Disse nodulene benevnes kerion. 
• Kan gi arrdannelse og permanent alopeci viktig 

at systemisk behandlingen igangsettes tidlig.    
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Folliculitis Decalvans Capillitii 

• Ukjent etiologi, kronisk follikulitt i hodebunnen 
relativt sjeldent forekommende. 

• Gir progressiv arrdannelse, tufter av hår flere 
hårskaft fra en follikkelåpning samt alopeci.   



Folliculitis Decalvans  



”Erosive pustular dermatosis of the 
scalp” 
• Utbredt utslett i hodebunnen; erosjoner med 

små pustler og hyperkeratoser oftest eldre.  
• Ukjent årsak, men synes være relatert til uttalt 

solskadet hud muligens mindre traumer som 
utløser inflammatorisk prosess.  



”Erosive pustular dermatosis of the 
scalp” 



Hårtap 

• Androgen alopeci 

•  Telogent effluvium  

• Alopecia areata  



Androgen alopeci 

• Hårtap affiserer menn og kvinner i alle aldre. 
• Androgen alopeci er dominerende årsak. 
•  75 % av kaukasiske menn og 20 % av kvinnene 

rammes av androgen alopeci. 
• Hos 5 % starter hårtapet før 20 års alder. 
• Ved 60 års alder har 40% av kvinnene et hårtap 

som oppleves som kosmetisk skjemmende.  



Androgen alopeci 

•  Temporalt frontalt hårtap hos menn, i et M-
formet mønster. 

• Ved kvinnelig hårtap er håravfallet mer 
beskjedent diffust ofte lokalisert frontalt og over 
vertex.  

•  Ingen behandling hjelper varig, men den 
androgent akselererte komponenten bremses 
ved lokal eller generell antiandrogen terapi.   



Androgen alopeci behandling 

• Minoxidil 5 %:  
• Calciumkanalblokker, initialt BT senkende 

medikament Loniten, etter hvert utviklet topikal 
løsning. Vasodilaterende virkning mekanismen i 
forhold til hårsekkene er ikke fullt ut kartlagt. 

•  Fåes i flere formuleringer bl.a. skumbasert.  



Androgen alopeci behandling 

•  Indisert for sentralt hårtap (vertex) mindre 
effekt ved større områder av hårtap.  

•  For maksimal effekt bør middelet være applisert 
i 4 timer før det vaskes ut. 

• Bivirkninger:kløe, rødhet, utslett, urticaria, 
øyeirritasjon og hårtap. Hårtap kan være 
bivirkning og viser at Minoxidil virker på 
hårsekkene.   



Androgen alopeci behandling 

•  Systemisk behandling: 
• Menn med androgen alopeci har forhøyede 

nivåer av DHT i områder med hårtap dette gir 
reduksjon av hårfolliklene.  

•  Finasterid (Propecia) 1 mg tabletter, Type II 5-
alfa-reductase hemmer; reduserer omdannelsen 
av testosteron til dihydrotestosteron. 

• Dutasterid (Avodart) virker på begge former 
Type I og Type II.  



Androgen alopeci behandling 

•  3 mnd. daglig behandling Propecia 1 mg før man 
kan vurdere effekten, ved manglende effekt etter 
12 måneder synes ikke videre behandlling 
indisert. 

• OBS Bivirkninger sees hos 1-2 % 
•  Seksuell dysfunksjon problemer med ereksjon og 

ejakulasjon symptomene kan vedvare mnd. til år 
etter seponering; varig? Depresjon/suicid i 
relasjon til dette? (J Clin Phsyciatry 2012)  



Androgen alopeci behandling 

•  Propecia er tilgjengelig på registreringsfritak 
kostnad ca. kr. 5000-6000,- pr. år.   

•  Stopper man å ta Propecia/Avodart så vil man 
sannsynligvis tape tilkommet hårvekst innenfor 
12 mnd. periode.  



Telogent effluvium 

•  Tilstanden inntrer når økt antall hår (30-50%) 
går inn i telogen fase (hvile-fasen) i hårsyklus. 

• Disse hårene tapes ca. 3 mnd. senere. 
• Årsaker kan være langvarig reaksjon med feber/

infeksjon, fysisk og psykisk stress. 
• Dette kan gi synkronisering av de enkelte 

hårstråenes vekstfaser.  



Telogent effluvium 



Telogent effluvium 

•  Telogent Effluvium kan også utløses av 
medikamenter, tyreostatika, hormoner, 
antiepileptika, antikoagulantia, betablokkere, 
ACE- hemmere og litium.  

•  I ca. hvert tredje tilfelle finner man ingen årsak. 
• Det foreligger et generelt hårtap og ved å trekke 

og dra (”hair pull test”) i 40-60 hår vil man ved 
denne tilstanden dra ut mer enn 10 % av hårene.  



Telogent effluvium  

• Behandling: 
•  Fjerne underliggende stressfaktor eller korrigere 

evt. utløsende medisinsk tilstand. 
•  Forsikre pasienten om at håret som regel vil 

begynne å vokse ut igjen om 6-8 mnd.    



Alopecia areata 

• Avgrenset område med håravfall ingen 
inflammasjon eller skjelling. 

• Vanligvis i hodebunnen, men også i skjegg og 
øyebryn.  

•  Flere forhold trekker i retning av en autoimmun 
årsak til alopecia areata, men patogenesen er 
ikke kartlagt.    



Alopecia areata 



Alopecia areata 

•  Like hyppig forekommende hos menn og 
kvinner. 

•   Kan gå i spontan remisjon, men prognosen er 
usikker og tilstanden kan residivere. 

• Behandlingen er rettet mot å stimulere 
hårveksten, men det er ikke bevis for at det 
påvirker årsaken til hårtapet.   



Alopecia areata  

Behandling: 
• Usikker og varierende effekt av behandlingen. 
•  I praksis prednisolon tabletter i relativt høy 

dose, men avveining i forhold til bivirkninger og 
behandlingsvarighet.  

•  (Lokale steroider salve/krem, PUVA, 
steroidinjeksjoner, minoxidil, sandimmun)  



Generelt utredning/diagnostikk 

• Ved inflammatorisk hudaffeksjon i hodebunnen 
utelukke bakterier eller soppinfeksjon. 

• Evt. hudbiopsi ved arrdannende hudlidelse. 
•  Tilleggsundersøkelse ”traksjonstest” og 

blodprøver. 



Generelt utredning/diagnostikk 

• Blodprøver: Hb, LPK, Vit B-12, Folsyre, 
jernstatus, magnesium, sink, tyreoideastatus. 

• Evt. analyse av kjønnshormoner ved mistanke 
om hyperandrogenisme hos kvinner.  

•  Påvist grunnlidelse må behandles og ved 
mistanke om medikamentell årsak vurdere å 
endre pasientens behandling. 


