
 

Viðgerðarætlan ( tá eksemið er brotið út) 

Altíð smyrja eitt tunt lag á, men smyr tað gott inn. Turka restina av! Smyr síðani 
vætukrem á! 
 

3 .Um tekin er til bruna (ógvusligur skriði, roði og vætan: 
Eygnalok...................……………..Mildison krem 2 ferðir dagliga 
Rest av andliti.......Fucidin-Hydrocortison krem 2 ferðir dagliga 
Kroppur, armar og bein.……………..Fucicort krem 2 ferðir dagliga 

 
2. Um eksemið er versnað, men uttan tekin til bruna: 
Eygnalok................……….…….....Mildison krem 2 ferðir dagliga 
Rest av andliti......……….……........Locoid krem 2 ferðir dagliga 
Kroppur,armar,bein...............Elocon  0,1% 2 ferðir dagliga 

 
1.Tá húðin ikki longur er reyð og og klórað og 1. viku fram: 
Eygnalok.....................……………......Mildison krem 1 ferð dagliga 
Rest av andlitinum...……………….......Locoid krem 1 ferð dagliga 
Kroppur, armar, bein.………………....Locoid krem 1 ferð dagliga 
Eftir hetta kann ein smyrja annan hvønn dag í 1. viku 
 
Tá tekini til bruna og roðin eru burtur, kann ein gevast við hormonkrem og skifta 
til vætukrem. 
Um/tá eksem kemur aftur, byrja beinanvegin aftur stig 1 viðgerð 

 

Tað er týdningarmikið ikki at gevast beint eftir at húðin er blivin góð. Um ein 
steðgar ov knappuliga, kann eksemið bróta út aftur. 

 

Um eksemið er afturvendandi skal ein halda ein steðg upp á 1-2 vikur áðrenn 
byrjað verður aftur upp á viðgerðina! 

Barnadeildin  tel 304500   
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Barnaeksem (atopisk dermatitis)  

Vegleiðing til foreldur 



Hvat er barnaeksem (atopisk dermatitis) ? 
Umleið 20% av øllum børnum hava barnaeksem. Barnaeksemið situr 
mangan í andlitinum og í hárbotninum, á hálsinum og í foyrum.  
Eksemið kann byrja tá barnið er 2-3 mánaðir og batnar ofta tá barnið 
verður 5-11 ár. 
Húðin er sera turr, skriðar illa og kann vera reyð. At húðin er turr kemst av 
at hesi børn hava niðursett feitt-innihald í húðini og hava tey tí tørv á vætu 
uttaniífrá.   
Sjúkan er sera skiftandi og kann bróta út uttan nakra ávísa orsøk í nakrar 
vikur ella mánaðir og kann síðani aftur fella til ró. Um veturin er eksemið 
mangan ringast, tí kalda luftin er turr. 
 
Hvat er orsøkin til barnaeksem? 
Sjúkan er arvalig. Um ein av foreldrunum hevur havt barnaeksem er tað 
25% vandi fyri at barnið fær eksem. Um bæði foreldrini hava verið rakt, so 
er 50% vandi fyri at barnið fær eksem. 
Astma og hoyfepur eru nær í familju við barnaeksem. So um foreldrini hava 
eina av hesum sjúkum, hava børnini eisini økt lyndi til barnaeksem. 
Ovurviðkvæmi er ikki orsøkin til eksem,, men kann gera eksemið verri. Tað 
er skilagott at skýggja tey evni, barnið ikki tolir. 
 
Viðvíkjandi hormon krem og salvu: 
Har húðin er tunn ( í andlitinum og serliga kring eyguni) skal ein vera varin 
at nýta hormonkrem og bert nýta veikt hormonkrem. Har húðin er tjúkkari, 
á kroppinum, armum og beinum, kann sterkari hormonkrem nýtast. 
Hormonkrem er ikki vandamikið, um tað verður nýtt rætt. Tað er 
vísindarliga prógvað, at veik og miðalsterk hormonkremir ikke eru skaðandi 
fyri húðina hvørki í stuttum ella langum tíðarskeiðið 
OBS: Henda viðgerðarætlanin er bert vegleiðandi! Um eksemið ser serliga 
ringt ella ikki batnar av vanligu viðgerðini, eigur húðlækni at síggja barnið! 

Daglig røkt (at fyribyrgja at eksemið brýtur út) 
Av tí at húðin er sera turr og at skriðin fær børnini at klóra hol á, er sera 
týdningarmikið at geva húðini vætu. 
Smyr eitt gott vætukrem um allan kroppin 2 ferðir dagliga.  
Har økini eru reyð og serliga turr, smyr feittkrem á sum verju. 
Um barnið hevur lyndi at fáa bruna í húðina, so vaska hana við eini mildari 
sápu uttan anga (parfume) fyri síðani at koyra barnið í eitt lunkað (heldur 
kaldari enn heitt) oljubað 1 ferð dagliga. Vaska serliga væl í foyrum, aftan 
fyri oyrini, í andliti, á hálsi, hondum og rumpu. 
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Um eingin bruni er, er nóg mikið við vask og oljubað 2 ferðir um vikuna á 
sama hátt 
Ikki lata barnið í ull. Tað órógvar húðina. Nýtið bummullsklæðir 

 Barnið má ikki gerast ov heitt og sveitta – hetta elvir til skriða. 

 Hav tað svalligt í sovikamarinum 

 Smyr feittkrem rundan um munnin fyri at verja móti mati og slevi 

 Tá kalt er um veturin nýt feittkreme sum td. ceridal lipid á hendur og 
andlit 

 Nýt suttir, sum venda frá húðini 

 Vaska klæðir við neutralari sápu og skift seingjaklæðir eina ferð um 
vikuna 

 Tað verður mælt til at halda heimið reint, turt og roykfrítt og mælt 
verður frá at hava hund og kettu, eisini tá  ovurviðkvæmi ikki er staðfest. 

Fyri at fyribyrgja ovurviðkvæmi mælist frá at geva barninum kúgvamjólk, 
egg, fisk og ov nógv hveitimjøl áðrenn tað er 1 ár 

 

Dømi um gott krem til atopiska húð: 

Aderma Exomega. Helo, Locobase Repair ella  Avéne Trixera, á tey turrastu 
økini og Ceridal lipid, tá kalt er. 

 

Góð sápa kann vera: 

Aderma exomega oljubað ella neutral barnasápa 
 

Tá eksemið er í útbrot er neyðugt við hormonsalvu útyvir vætukrem (sí 
baksíðuna av hesum faldara) 
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