
 

         

 

 

 

 

 

Pressemeddelelse: Astma allergi 070213 

 

 

Når børneeksem bliver kronisk 

 
HILLERØD: Hvad er årsagerne til børneeksem og kronisk håndeksem? Hvordan kan vi forebygge og 

behandle sygdommene? Disse og andre spørgsmål vil blive besvaret, når en kapacitet inden for 

forskning og behandling af hudsygdomme kommer til Hillerød. Det drejer sig om professor dr. med 

Tove Agner, der mandag den 18. februar kl. 19-21 besøger Kedelhuset, Fredensvej 12B. Foredraget er 

arrangeret af Astma Allergi Nordsjælland, og Tove Agner vil efter foredraget besvare spørgsmål. 

 

-Den seneste forskning peger på, at der er en sammenhæng mellem børneeksem og håndeksem, 

fortæller Ingelise Biering fra Asma Allergi Nordsjælland, som har inviteret Tove Agner til Hillerød. 

 

Tove Agner er klinisk professor og overlæge på Institut for Klinisk Medicin, Neuro- og Sansefag på 

Bispebjerg Hospital og specialist i dermatologi og hudsygdomme. Hun harskrevet adskillige 

videnskabelige artikler, og hendes kliniske fokusområde er håndeksem og arbejdsbetingede 

hudsygdomme. 

  

Børneeksem optræder hos mellem 15 og 20 procent af børn og unge. I langt de fleste tilfælde sker det 

første gang før, barnet fylder fem år. Hos en stor del forsvinder eksemet i den tidlige skolealder, men knap 

en tredjedel fortsætter med at have eksem, når de bliver voksne eller får tilbagefald efter nogle år uden 

symptomer.  

 

De væsentlige faktorer for udvikling af børneeksem udgøres af arvelige egenskaber, og børn med 

børneeksem har en øget risiko for at udvikle astma og høfeber. Behandlingen består primært af hudplejende 

fugtighedscremer.   

 

Håndeksem kan have både arvelige, arbejdsrelaterede og miljømæssige årsager, men i cirka 80 

procent af tilfældene skyldes håndeksem påvirkninger fra miljøet. Sygdommen opstår oftest i 20-

årsalderen. Ud over cremer behandles håndeksem også ved hjælp af tabletter, bade og lys. 

 

Alle er meget velkomne til at overvære foredraget. Der er gratis adgang, men fra Astma Allergi 

Nordsjællands side ønsker man, at interesserede melder sig i forvejen. Det kan ske på 21 68 07 41eller 

24 45 49 37. På foreningens hjemmeside www.astma-nordsj.dk kan man desuden finde programmet 

for forårets arrangementer. 

 

 
Frivilligcenter Hillerød 

Fredensvej 12 C 
3400 Hillerød 

T: +45 48 24 19 07 
M: info@frivilligcenter-hillerod.dk  

www.frivilligcenter-hillerod.dk 


