Det siger deltagerne om eksemskolen!
Vi har spurgt en håndfuld deltagere på eksemskolen i København om deres
forventninger før og efter kurset.

Jette Støhrman-Brun, Kastrup
Hvorfor er du her?
Jeg har en teenagerdreng på 12 år med atopisk
eksem. Han har haft symptomer i mange år, men fik
først diagnosen for et par år siden.
Hvad forventer du?
Jeg håber at få nogle behandlingsfif, så han kan undgå
udbrud.
Hvad synes du om kurset?
Det har været meget stof at forholde sig til på en gang. Jeg har fået flere perspektiver på de sociale
konsekvenser af det, at det er flovt ift. skolekammeraterne. Kommer fx til at tænke på, at min søn vælger
lange badebukser, for at dække eksemet, det har jeg ikke tænkte over før.

Betina, Herlev
Hvorfor er du her?
Jeg har selv eksem og min datter har eksem.
Hvad forventer du?
Jeg vil helt sikkert gerne vide mere om behandling.
Hvad synes du om kurset?
Det var helt ekstremt godt. Selv om jeg har haft eksem
hele livet, så er jeg blevet meget klogere på
forebyggende behandling og brugen af hormoncremer.
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Hanne og Preben Larsen, Roskilde:
Hvorfor er I her?
Preben har haft eksem på hænder og krop
siden i sommers (2013), og lægen har ikke
fundet årsagen. Det er meget frustrerende.
Hvad forventer I?
Jeg har lyst til at klø, så jeg håber, at jeg kan
finde ud af, hvilke cremer, der hjælper. Men
også hvilken sammenhæng det kommer af.
Hvad synes du?
Jeg har fået en masse forklaringer, men jeg er
også forvirret, for noget af det er ikke det
samme, som min hudlæge siger.

Cecilie Johansen, Valby og Lærke, Søborg
Hvorfor er I her?
Cecilie har eksem – Lærke er med, men har
psoriasis.
Hvad forventer I?
Cecilie har været her for et år siden og vil bare
høre, om der er kommet noget nyt ift.
behandling. Lærke håber at jeg kan bruge noget
af informationen om behandling.

Side 2 af 3

Camilla, København (har eksem)
Lise, Viby Sj.
Hvorfor er I her?
Camilla har haft børneeksem siden hun var 5 uger gammel, og håndeksem siden hun var 13 år.
Hvad forventer I?
Camilla: Jeg forventer egentlig ikke noget, for det har været så slemt hele mit liv. Jeg har handsker på i bad.
Jeg har fået infektioner, knopper og meget mere. Jeg har prøvet alle cremer, og smurt mig med de stærke
cremer siden jeg var teenager. Men håber måske at høre, om andre er i samme båd ift. håndeksem.
Det går meget ud over min livskvalitet, fordi jeg tænker på det hele tiden, især når jeg er sammen med
andre og fx skal give folk hånden. Jeg føler, at det er ulækkert.
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