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Baggrund: 

Atopisk dermatitis (AD) forekommer hos 20 % af børn, og ca. 15 % af børn år med AD har samtidig 
fødevareallergi. Behandlingsstrategien ved AD er primært smørring med fedt cremer kombineret med lokal 
steroid, og ved fødevareallergi er den diæt med elimination af allergener og epipenberedskab. Dette opleves 
ressourcekrævende og kan påvirke familiens hverdagsliv negativt og forringe livskvaliteten. For nogle 
familier er håndtering af AD og fødevareallergi uoverskueligt og kan resultere i dårlig adherence og derved 
hyppige hospitalsbesøg. Som supplement og erstatning for det fysiske fremmøde anvender Allergicentret 
kommunikationsredskabet ”Mit Sygehus”, en app til telefon og computer, der giver mulighed for såvel skriftlig 
som virtuel kommunikation afdeling og patient imellem uafhængig af geografisk lokalitet.  

Case: 
3 årig dreng med flere indlæggelser grundet svær behandlingskrævende AD henvises fra regionalt sygehus. 
Udredning via priktest og blodprøver viser sensibilisering for æg, nødder samt peanut og efterfølgende 
provokationer har været positive for æg og peanut med lav tærskel men negativ for hasselnød. Barnets 
svære AD har stor indvirkning på patientens og familiens hverdagsliv i form af blandt andet dårlig søvn, kløe 
og motorisk uro. Familien har svært ved at overskue og følge behandlingsplanen for barnets AD, samtidig 
med de skal håndtere barnets fødevareallergi. Derfor har de brug for kontinuerlig og hyppig sparring i 
forskellige hverdagssituationer.  

Familien oplever at være udfordret på flere områder. Familien har 3 børn, der alle er under 5 år, lang afstand 
til behandlingssted, manglende økonomiske ressourcer og kognitive udfordringer hos far og barn. Barnet er 
ikke alderssvarende udviklet. Han er under udredning i hjemkommunen og der er specialpædagogisk støtte i 
børnehaven. Mor kommer sjældent med, da hun følelsesmæssigt har svært ved at være i hospitalsregí på 
grund af tidligere erfaringer med barnets indlæggelser. Mor er kognitiv ressourceperson i familien.   

Formål: 
Formålet er ud fra casen at beskrive, hvordan anvendelse af et virtuelt kommunikationsmiddel kan støtte 
familiens håndtering af barnets AD og fødevareallergi, så adherence øges og livskvaliteten forbedres. 

Intervention: 
Sammen med familien planlægger det multidiciplinære team (læge, sygeplejerske og diætist) med 
udgangspunkt i familiens udfordringer og aktuelle problematikker kontinuerlige, virtuelle kontakter med 
familien, oftest mor. Kontakterne kan være hjemme med mor alene eller med mor og barn, hvis eksemet skal 
vurderes eller med mor og børnehaven, hvor udfordringer vedrørende eksem og fødevareallergi drøftes. 
Dette følges op med skriftlig information, når det vurderes relevant. Interventionen er et behovsorienteret 
samarbejde med forældre, institution og sundhedsprofessionelle. Forældre har mulighed for at skrive om 
ikke akutte problematikker og få skriftligt svar eller virtuel kontakt, hvor den aktuelle problematik drøftes og 
der gives relevant vejledning.  

Konklusion: 
Efter 1½ år ambulant behandling fremstår eksemet velbehandlet og forældrene har handlekompetence. Det 
virtuelle kommunikationsredskab imødekommer i aktuelle case familiens forskellige udfordringer og giver 
mulighed for fleksibilitet i kontaktform mellem det multidiciplinære team, familien og børnehaven. De virtuelle 
kontakter forbedrer adherence, fordi de understøtter familiens ressourcer og giver mulighed for tæt kontakt 
og sparring, når eksempelvis forværring i eksem opstår eller fødevareallergien udfordrer 
hverdagslivssituationer. De behovsorienterede virtuelle kontakter har givet forældre og børnehave redskaber 
til at håndtere fødevareallergien i forskellige hverdagssituationer blandt andet i forhold til indkøb og 
madlavning. Dette har øget både forældre og pædagogers tryghed og handlemuligheder til gavn for barnet.  

 


