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og sygeplejersker, er det et godt skridt i den rig
 tige retning, da den anbefaler, at der hurtigere 
henvises til speciallæge. Helt konkret lyder an 
befalingen, at alle med nyopdaget håndeksem, 
som har varet i mere end én måned, skal henvi
ses til en speciallæge i hudsygdomme. Det er 
endnu et signal til alle laboranter ude i landet 
om at tage det ekstra alvorligt, hvis huden plud
selig er ekstra tør og revner over en længere tid, 
og det ikke er noget, der mere kan klares med 
lidt fugtighedscreme!

Hvem får eksem og hudallergi?

Man ved ikke hvem eller hvilke typer, der får det, 
men man ved, at det betyder noget, hvor ofte man 
er i kontakt med de allergifremkaldende stoffer, 
hvor store mængder man er i kontakt med og 
om man samtidig er udsat for flere forskellige an 
dre stoffer, der kan give allergi eller som er irritan
 ter. Derfor er vi laboranter i en situation, hvor vi 
skal passe særligt på os selv og vores kollegaer.

For mange, der har oplevet udbrud af håndek
sem, bliver det til en kronisk sygdom, som i vær
ste fald kan betyde, at man ikke kan varetage 
sit arbejde mere. Der anmeldes lige under 3.000 
nye tilfælde af arbejdsbetingede hudlidelser 
årligt, og håndeksem er en af de hyppigst aner
kendte arbejdsbetingede sygdomme i Danmark.

Tidlig udredning er centralt!

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en ny National 
Klinisk Retningslinje med konkrete anbefalinger 
til bedre behandling og håndtering af håndek
sem. Selvom den særligt er henvendt til læger 

Håndeksem præ
get af skællende 
hud med revner. 
(billede lånt fra 
IBAR: Eksem og 
hudallergi).
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Find den korrekte størrelse 
på dine handsker

Når du skal finde den handskestørrelse, som pas
 ser dig, så kan du gøre det med hjælp fra hand
skestørrelsesmåleren, som du finder på:
”http://www.videncenterforallergi.dk/” Her kan 
du, i forhold til handskebredden, se hvilken stør
 relse handske du skal have. Der kan være for
skelle i pasformen f.eks. længden på fingrene, 
som gør, at ét handskefabrikat føles mere tilpas 
end et andet. Vær opmærksom på, at der og 
så findes handsker med længere manchetstyk
ker, så håndled og underarme bliver beskyttet 
bedre.

Ny APP fra “Håndeksem” 
Hjælp til at forebygge håndeksem!

Revolutionerende ny GRATIS 
app fra AstmaAllergi Dan
mark! Håndeksemapp’  en 
kan hjælpe dig med at fore
bygge håndeksem, der ofte 
skyldes forhold på jobbet. 
Har du allerede eksem, giver 
App’en mulighed for at føl
ge udviklingen i dit eksem 
over tid og bidrager med 
vid  en om årsager, forebyggelse og behandling. 
Download Håndeksem APP’  en “Håndeksem” 
fra enten App store eller Google play. 
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EKSEMFOREBYGGENDE 
TILTAG

Sundhedsstyrelsen opfordrer til større 
fokus på rådgivning omkring arbejds
relateret håndeksem som en del af be 
handlingen, og her må vi starte med os 
selv. Hvordan går det på din arbejds
plads med forebyggelsen? Er der cremer 
til brug efter håndvask, de rigtige hand
 sker, i den rigtige størrelse og uden 
pulver og bomuldshandsker til indeni 
handsken. 

n  Handsker anvendes så lang tid, det er 
nødvendigt og så kort tid som muligt

n  Handsker skal være hele, rene og 
tørre

n  Handsker skal passe til opgaven, 
dvs. yde tilstrækkelig beskyttelse 
(se sikkerhedsdatabladet og arbejds 
pladsbrugsanvisning)

n  Bomuldshandsker anvendes inden
under, hvis der er tale om mere end 
10 minutters brug af tætsluttende 
handsker

n  Handsker skal passe til hånden for 
at beskytte effektivt.
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I-BARs vejledning Eksem og hudallergi

http://eksem.astma-allergi.dk/haandeksem-app

FIND STØRRELSEN PÅ DINE HANDSKER

http://www.videncenterforallergi.dk/eksem-og-erhverv/om-arbejdsbetinget-eksem/

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring Menberegner  

Søg læge, hvis du får eksem

Lægen undersøger dig for, hvad der er mulig 
årsag til eksemet. Det er vigtigt, at du med
bringer oplysninger om de produkter, du er i 
kontakt med på arbejdspladsen. Hvis du har 
eksem, og det anerkendes som en arbejds
skade, kan du måske få erstatning eller andre 
ydelser. Syv ud af 10 sager, der anmeldes som 
et arbejdsbetinget eksem, anerkendes som 
en arbejdsskade.

Ménberegner

På Arbejdsmarkedets Erhvervssikring hjem
meside, det tidligere Arbejdsskadestyrelsen, 
kan du finde en ménberegner. Ménprocen

ten bruges til at udregne størrelsen på godt
gørelsen, hvis en skade eller erhvervssygdom 
anerkendes som en arbejdsskade.

At håndeksem er noget, der er værd at und
gå, kan jeg tale med om. Det ses også i for
hold til den mén grad der er sat, hvis det 
anderkendes som en arbejdsskade, nemlig en 
mén grad på op til 35%. I tal har jeg som ek 
 sempel beregnet, hvilken erstatning det ville 
have været i mit tilfælde (alder taget i be 
tragtning), hvis jeg havde anmeldt min hån
deksem som arbejdsskade pr. 1.1. 2016 og det 
blev godkendt, nemlig ca. 250.000 kr.
Er uheldet ude og huden har ændret sig og 
du får udslæt på dine hænder, der ikke for
svinder efter normal hudpleje, så afsted til 
lægen og få den rette behandling så generne 
minimeres, men ikke mindst HUSK at anmel
de det som en mulig arbejdsskade. Tilbage på 
arbejdspladsen sørg for at få ændret arbejds
opgaver og eller optimere hud beskyttelsen, 
så det ikke går ud over flere kollegaer! n

Fra Arbejdsmarkedets 
Erhvervssikring hjemmeside.
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