1

Hånde
eksem hos sundh
hedsperssonale
Kristina Ibleer, reserve
elæge, phd.
R
Syygehus
Dermaatologisk aafdeling, Roskilde
Tove Agner,
A
proofessor, ovverlæge. dr.med.
d
Dermattologisk affdeling, Bispebjerg Hospital
H

2

Håndeksem udgør ca. en tredjedel af alle anerkendte arbejdsbetingede sygdomme, og har
igennem en årrække været den hyppigst anerkendte arbejdsbetingede sygdom i Danmark.
Sygdommen rammer ofte yngre mennesker, gennemsnitalderen hos personer med
arbejdsbetinget håndeksem er 37 år, og på grund af det tidlige debuttidspunkt er det en sygdom
der kan få væsentlige negative konsekvenser for fortsat arbejdsliv. Sygdommen bliver ofte kronisk,
og hos mere end halvdelen af patienterne er der stadig betydelig sygdomsaktivitet efter 10 år. Ca.
40 % af alle der får anerkendt håndeksem som arbejdsskade skifter job inden for det første år
efter anerkendelsen, og de samfundsmæssige økonomiske udgifter til sygedagpenge,
rehabilitering, omskoling og førtidspensioner er væsentlige.

I Danmark skyldes ca. 70 % af arbejdsbetingede eksemer irritative (toksiske) udsættelser i miljøet,
20 % skyldes udsættelse for allergifremkaldende stoffer og ca. 10 % skyldes en kombination af
irritation og allergi. Hyppigste årsager til irritativt eksem (toksisk eksem) er vådt arbejde, dvs.
arbejde hvor hænderne er våde eller der anvendes handsker for mere end to timer dagligt eller
håndvask mere end 15 gange per arbejdsdag. Hyppigste årsag til allergiske eksemer er udsættelse
for gummikemikalier, hvor ekspositionen ofte er handsker. Vådt arbejde er baggrunden for
omkring halvdelen af alle arbejdsbetingede eksemer.

Nogle mennesker er genetisk mere udsatte for at udvikle håndeksem end andre, de har en defekt i
hudens barrierefunktion overfor irritanter og allergifremkaldende stoffer. En særlig risikogruppe er
personer der som børn har haft atopisk eksem (også kaldet børneeksem), og hvis denne gruppe
vælger et vådt eller snavset erhverv er risikoen for at udvikle håndeksem meget stor.

Ansatte i sundheds‐ og plejesektoren (hospitaler, plejehjem, hjemmehjælp) er særdeles udsatte
for vådt arbejde, samt for kontakt med gummikemikalier gennem hyppig brug af handsker, og er i
risiko for udvikling af arbejdsbetingede eksemer.
Primære forebyggelsesprogrammer (forebyggende indsats overfor raske der ikke har eksem) har
været introduceret for denne arbejdsgruppe, og foreløbige resultater tyder på en god effekt.
Effekten af sekundære forebyggelses‐programmer (forebyggende indsats overfor arbejdere med
håndeksem) har hidtil ikke været velundersøgt.
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Formålet med aktuelle projekt var
Delprojekt 1:


At undersøge et års prævalensen og sværhedsgraden af håndeksem blandt
sundhedspersonaler på tre danske sygehuse.



At undersøge sammenhængen mellem arbejdsmæssige og private ekspositioner og
håndeksem prævalens og sværhedsgrad



At undersøge sygdomsfravær I relation til håndeksem, samt anmeldelseshyppighed.

Delprojekt 2:


At evaluere effekten af et sekundært forebyggelsesprogram udført på sundhedspersonaler
med håndeksem

Metode:
Projektet bestod af to dele
Delprojekt 1:
En spørgeskemaundersøgelse til alt sundhedspersonale på 3 sygehuse i Region Sjælland
(Roskilde sygehus. Køge sygehus og Holbæk sygehus). Gennem denne del af undersøgelsen
blev hyppigheden af håndeksem blandt sundhedspersonale fastslået, og det blev
undersøgt hvilke faktorer og arbejdsmæssige udsættelser der er relateret til udvikling af
håndeksem.
Et spørgeskema blev udsendt elektronisk til i alt 3181 sundhedspersonaler på hhv.
Roskilde, Køge og Holbæk sygehus. Skemaet blev udsendt til medarbejdernes hospitals‐e‐
mailadresse. Undersøgelsen omfattede alle ansatte sygeplejersker, SOSU‐assistenter,
bioanalytikere og læger på de tre sygehuse. Spørgeskemaet indeholdt 56 spørgsmål
vedrørende håndeksem, udsættelser på arbejdet samt arbejdsmæssige oplysninger om
profession, hospitalsafdeling og arbejdstid. Endvidere spørgsmål om sygefravær, og om
sygdommen var anmeldt som arbejdsskade. Sværhedsgraden af håndeksem blev vurderet
ved brug af en valideret fotografisk guide, dvs. foto man skulle sammenligne sit eget eksem
med, og viden om håndeksem blev belyst ved en række spørgsmål. Udsættelser i hjemmet
samt oplysninger om børneeksem blev også belyst. Rykker spørgeskema blev udsendt
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elektronisk efter ca. 2 uger, og hvis der ikke var indløbet svar efter yderligere to uger blev
et spørgeskema i papirversion sendt hjem til medarbejderens privatadresse. 71 % svarede
på spørgeskemaet, 1234 sygeplejersker, 427 SOSU‐assistenter, 205 bioanalytikere og 380
læger. Data blev analyseret ved hjælp af anerkendte statistiske metoder.

Delprojekt 2:
En interventionsundersøgelse, som inkluderede sundhedspersonale med håndeksem på de
tre sygehuse. Deltagerne indgik i et lodtrækningsforsøg, hvor de blev fordelt til enten
intervention i form af forebyggelsesprogram, eller kontrol (dvs. intet
forebyggelsesprogram). Opfølgning efter 5 måneder, hvor data vedrørende eksemets
sværhedsgrad, deltagernes helbredsrelateret livskvalitet og erhvervsmæssige udsættelser
blev registreret.
De sundhedspersonaler, som i spørgeskemaet bekræftede at have haft håndeksem inden
for det seneste år, blev inviteret til at deltage i et individuelt, randomiseret og observatør‐
blindet interventionsstudie. Interventionen bestod af oplæring i et hudplejeprogram, samt
rådgivning vedrørende arbejdsrelaterede og hjemlige udsættelser af betydning for
udvikling af håndeksem. I tilfælde af allergi blev der tillige rådgivet om det.

Planlagte metoder for såvel del 1 og del 2 fungerede godt, og studiet forløb stort set som
forventet. Der var ingen ændringer i metodevalget. Dataindsamlingen trak lidt længere ud end
planlagt, så projektet blev forlænget med 5 måneder.

Resultater:
Delprojekt 1:

Svarprocent: Spørgeskemaet blev besvaret af 2274 af 3181 sundhedspersonaler (71%).
Prævalens: Et års prævalensen af håndeksem blandt respondenterne var 21 %. Dette tal er mere
end dobbelt så højt som i resten af befolkningen. Sygdommen var associeret til atopisk eksem,
Prævalensen var højest i de yngre aldersgrupper, og flere mænd end kvinder rapporterede
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håndeksem(særligt mandlige læger kirurgisk afdeling). Der fandtes en sammenhæng mellem høj
prævalens og lang arbejdstid. Der var ikke nogen forskel i hyppigheden af håndeksem hos de
forskellige personalegrupper.

Sværhedsgrad: I tabellen nedenfor ses fordeling på selvrapporteret sværhedsgrad af eksem.
Sværhedsgrad:
antal

mildt
201 (50 %)

moderat
156 (39%)

svært
36 (9 %)

Meget svært
8 (2 %).

Ekspositioner associeret med håndeksem: Hyppig håndvask var den mest betydende udsættelse
relateret til håndeksem. Personer der rapporterede hyppig håndvask i arbejdstiden havde også en
hyppigere forekomst af håndvask i fritiden. Der blev ikke påvist nogen sammenhæng mellem brug
af desinfektanter, eller timer med handskebrug og håndeksem.
Der fandtes ingen relation mellem håndeksem og tobaksforbrug eller fysisk aktivitet.

Sygefravær: 8 % af deltagerne rapporterede sygefravær på grund af håndeksem. Sygefravær var
relateret til profession, idet 15% af SOSU‐assistenter, 9 % af sygeplejersker, 3 % af bioanalytikere
og 0 % af læger rapporterede sygefravær. Sygefravær var ikke relateret til køn og alder.

Anmeldelseshyppighed: 12 % af sundhedspersonale med eksem der deltog I undersøgelsen havde
anmeldt eksemet som arbejdsskade. Hyppigheden af anmeldelser i de forskellige professioner var
16 % for bioanalytikere,, 12 % for sygeplejersker, 12 % for SOSU‐assistenter, og 9 % for læger.
Svære håndeksemer blev anmeldt hyppigere end lettere tilfælde.

Delprojekt 2:
Deltagelse: I alt 255 af 397 inviterede sundhedspersonaler med håndeksem deltog i interventions‐
studiet. 123 deltagere blev randomiseret til interventionsgruppe og 132 til kontrolgruppe. 236 af
deltagerne var kvinder og 19 var mænd. I alt deltog 155 sygeplejersker, 46 SOSU‐assistenter, 28
bioanalytikere og 25 læger. Ved opfølgningsundersøgelsen efter 5 måneder deltog 247 af 255
deltagere (97%).
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Effekt på lægevurderet sværhedsgrad: Der var en signifikant bedring i interventionsgruppen i løbet
af de 5 måneders observationstid, mens kontrolgruppen blev let forværret. Forskellen i ændring
mellem de to grupper var statistisk signifikant. Interventionen viste sig således at have signifikant
effekt på det primære effektmål (forskel i sværhedsgrad vurderet som Hand Eczema Severity Index
(HECSI)‐score mellem interventions‐ og kontrolgruppe ved opfølgning).
HECSI score 0 ‐ 360

HECSI score før intervention

HECSI score 5 mdr. efter intervention

Interventionsgruppe 9.08

6.10

Kontrolgruppe

9.69

9.50

HECSI score før og efter intervention for intervention‐ og kontrolgruppe. (HECSI = 0 = ingen eksem)

Effekt på livskvalitet: Der var en statistisk signifikant bedring i livskvalitet (lavere score) i
interventionsgruppen, men der i kontrolgruppen var en minimal forværring. . Interventionen viste
sig således at have signifikant effekt på dette sekundære effektmål (forskel i livskvalitet vurderet
som Dermatology Life Quality Index (DLQI)‐score mellem interventions‐ og kontrolgruppe ved
opfølgning).
DLQI score 0‐30

DLQI score før intervention

DLQI score 5 mdr. efter intervention

Interventionsgruppe 2.87

2.06

Kontrolgruppe

2.83

2.81

DLQI score før og efter intervention for intervention‐ og kontrolgruppe. (DLQI = 0 = ingen effekt på
livskvalitet)
Effekt på selvvurderet sværhedsgrad: I interventionsgruppen var der en signifikant bedring i
selvvurderet sværhedsgrad fra interventionen til opfølgningen, mens der i same periode var en let
forværring i selvvurderet sværhedsgrad i kontrolgruppen.

Effekt på adfærd: Fra interventionen til opfølgningen var der i interventionsgruppen et signifikant
større fald af antallet af håndvaske end i kontrolgruppen. Samtidig fandtes en større stigning i
anvendelse af fugtighedscreme i interventionsgruppen end i kontrolgruppen.
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Konklusion
n
Delprojektt 1:
års prævvalensen aff håndeksem
m hos sundhhedsperson
nale var 21 %,
% uden signnifikant forskel
mellem fagggrupper (sygeplejerskker, SOSU‐asssistenter, bioanalytike
b
ere og lægeer).
Størst hypp
pighed af hååndeksem i yngre aldeersgrupper, blandt mænd, hos perrsonale med
d lang
arbejdstid (> 40 timerr/uge), og hos persone r med forud
dbestående
e atopisk ekksem.

Håndeksem
m var associeret med hyppig
h
hånddvask.
12 % af håndeksemerrne var anm
meldt som arrbejdsskade
e.


Delprojektt 2:

Interventio
onsprogram
mmet havde
e en positiv effekt på:


Objjektivt vurd
deret sværhedsgrad



Livsskvalitet



Selvvvurderet sværhedsgra
s
ad



Adffærd vedrørrende hudb
beskyttelse

Aktuelle prrojekt er deet første til at
a bekræftee den positivve effekt af en forebygggende indssats I form
af et rådgivvningsprogrram for patienter med håndeksem
m. Program
mmet har enn positiv effe
ekt på
såvel adfæ
ærd som eksemforekom
mst, det er eenkelt, kortffattet og prisbilligt, og det anbefales
introducerret i sundheedssektoren
n. Da prograammet er re
ettet mod vådt arbejdee må det antages, at
programmet også med fordel kan
n introduceeres i andre våde erhve
erv (rengøri ng,
fødemiddeelbranchen, frisører).
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Da interventionen påvvirker perso
oners adfærrd er det af afgørende betydning aat de afledtte effekter
er positive i relation til indsatsom
mrådet. Aktuuelle projekkt viser dettte på højestte videnskabeligt
niveau.

Den væsen
ntligste risikkoekspositio
on for udvikkling af hånd
deksem varr antallet aff håndvaske
e
gennemførrt dagligt, i arbejdstide
en og i fritidden. Rådgivn
ningsprogra
ammet omfaatter detaljeret
rådgivning vedrørende dette, og denne riskoofaktor er således
s
omffattet af denn undersøgtte
intervemtion.

Andre væssentlige fund er, at projjektet bekræ
æfter tidligere viden om at forudbbestående atopisk
a
eksem er aassocieret med
m udviklin
ng af håndeeksem. Fore
ebyggende erhvervsråd
e
dgivning til personer
p
med atopissk eksem err fortsat et væsentligt
v
iindsatsomrråde.

En forventet underrap
pportering af
a arbejdsb etinget eksem er bekræ
æftet af datta fra aktue
elle studie,
som viser aat kun 12 % af håndekssemer hos ppersonale eksponeret
e
for
f vådt arbbejde er anm
meldt som
arbejdsbettinget.

Fremtidigee studier bø
ør omfatte undersøgels
u
ser af "cost‐‐effectivene
ess af dette og lignende
e
forebyggen
nde program
mmer.
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Appendix 1

Forebyggelsesprogram
mmet (interrventionen)) bestod af følgende:
f

1. Dettaljeret sygeh
historie om arbejdsmæss
a
sige og hjem
mlige eksposittioner, inklussiv anvendellse af
hud
dbeskyttelse,, blev indhen
ntet.
2. Info
ormation om
m håndeksem
mprofylakse i henhold til givne
g
retning
gslinier (appeendix 2).
3. Praktisk demon
nstration af handsker,
h
bo muldhandskker, påføring af fugtigheddscreme (inklusiv
flou
urescerende deonstratio
ons‐creme m
med henblik på
p tjek af hvo
or cremen err dækkende), håndvask
og aalkoholbaserrede desinfektionsmidlerr.
4. Individuel rådgivning om æn
ndring af vanner på arbejd
dsplads og i hjemmet i heenhold til ovvenstående
retn
ningslinier.
5. Udlevering af skkriftlig instru
uktion.

Den forebyyggende ind
dsats var be
egrænset till en varighe
ed af 20‐30 minutter
m
ogg blev givet
individueltt.
Alle deltaggere i interventionen fik foretaget allergitest (epikutante
est med stanndardserie af
allergifrem
mkaldende stoffer).
s
Ud fra resultatt af allergite
esten blev en
e subdiagnnose stillet (irritativt,
allergisk eller endogen
nt eksem). Alle
A deltageerne havde imidlertid et
e (delvist) iiritativt ekse
em på
hænderne betinget aff kontakt med vand, sæ
æbestoffer og
o handsker på arbejd spladsen. Påvisning
P
af
allergi ved testningen påvirkede ikke resultaatet af interrventionen.
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Appendix 2

10 gode rååd om hudb
beskyttelse ved vådt arrbejde

Bru
ug handskerr ved vådt arbejde
a
Han
ndsker anveendes så lan
ng tid som nnødvendig, men så korrt tid som m
muligt
Han
ndsker skal være intaktte, rene og tørre
Bru
ug bomuldsh
handsker under beskytttelseshand
dsker
Vassk hænder i køligt vand
d, skyl og tøør dem godtt
Alkkoholbasereede desinfekktionsmidleer kan anven
ndes i stede
et for sæbevvask når hæ
ænderne
ikkee er synligt snavsede
Bæ
ær ikke fingeerringe på arbejde
Anvvend en fuggtighedscreme med høøjt fedtindho
old og uden
n parfume
Fuggtighedscremen skal fo
ordeles overr hele hånden, inkl. fingre og hånddrygge
Pass godt på hæ
ænderne i fritiden, bru g handsker ved vådt arbejde i hjeemmet og brug varme
han
ndsker uden
ndørs om viinteren

