
Atopisk dermatit kan
påverka sömnen.

18 % 
av både barn och

föräldrar lider av sömnbrist3

23 % av barnen har fått sämre
självkänsla och 14 % av barnen har

mobbats på grund av deras atopisk dermatit3

29 % 
upplever att atopisk dermatit

styr deras familjeliv3

24 % 
känner sig otillräckliga

som föräldrar3

26 % 
av föräldrarna oroar sig för att

atopisk dermatit kommer
att påverka barnets

utbildning och karriär3

46 % 
upplever att hälso- och sjukvården 
inte visar tillräcklig förståelse över 

hur pass svårt sjukdomen påverkar 
hela familjen3

I 35 % av fallen känner inte 
föräldrarna till vilka olika

behandlingsalternativ som finns idag.
43 % säger att det inte finns någon

behandlingsplan för deras barn3

Atopisk dermatit
påverkar hela familjen

... Visste du att? 

— AD är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom som orsakar eksem på hela kroppen

— Bland barn lider 20 % av atopisk dermatit och bland vuxna 5 %1,2 

— Konstant klåda uppges vara det värsta symptomet på atopisk dermatit. 52 % upplever att den konstanta
       klådan har en mycket negativ inverkan på deras livskvalitet3 

— Samsjuklighet är mycket vanligt vid atopisk dermatit. 24 %  rapporterar att deras barn också lider av
       astma och 23 % av rinit3 

12 % 
av föräldrarna uppger

att deras psykiska
välmående har påverkats 

negativt av deras barns
atopisk dermatit3

22 % 
av barnen är
oroliga för hur

andra uppfattar
deras utseende3

32 % uppger att
barnets nuvarande

behandling inte
kontrollerar hudsymptomen

i tillräckligt stor
utsträckning3
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Så svarade 933 föräldrar med barn som lever med atopisk dermatit
i en nordisk undersökning


