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Hur har du använt det nya materialet?

Det är snart dags för alla ungdomar att få sitt efterlängtade 
sommarlov. Ännu en termin har rusat förbi och 
vi är nyfikna på hur du har använt materialet 
Prata om finnar. Maila gärna några rader till oss 
på Galderma och berätta! För dig som ännu inte 
har upptäckt kampanjen Prata om finnar, gå 
till www.omfinnar/skolsköterska och planera 
inför höstens skolstart! 

Akne på 25 minuter – från 
Kongressen i Malmö 10-11 april 

Under de fyra korta lunchseminarierna, 
ledda av skolläkare Nils Lundin, fick publiken 
följa Filip, 16 år, med medelsvår akne och 
som kände sig hämmad i sin vardag. Filip 
hade akne framför allt i ansiktet och på 
ryggen och när det var som värst kände han 
sig ofräsch och nedstämd. Ett besök hos en 
allmänläkare gjorde susen. Efter anamnes 
och undersökning fick han veta att det finns 
hjälp att få. En kombinationsbehandling av 
Tetralysal och Epiduo skrevs ut. Filip fick 
veta hur han ska sköta sin behandling och 
att det är viktigt att ha tålamod. 

Förutom att publiken fick delta genom att svara på frågor kring 
Filips akne och behandling genom mentometrar, gav Nils också en 
repetition i hur och varför akne uppstår. Vikten av att använda 
läkemedelsregistrerade produkter betonades. 

- Jag vill verkligen också uppmana er att ta er tid och lyssna på 
era elever. Många mår väldigt dåligt på 
grund av sin akne och det är viktigt att 
de blir hörda och omhändertagna. Följ 
också upp elever som lider av akne 
genom att boka in ett återbesök där ni 
hör hur det går och om behandlingen 
sköts på rätt sätt, säger Nils Lundin. 

För dig som inte hade tillfälle att gå på 
Nils utbildning i Malmö finns hela 
föreläsningen här. 

Röster om akneseminarierna 

”Det var värdefullt att få en repetition. Jag arbetar på låg- och 
mellanstadiet men hade faktiskt en elev i sexan häromdagen som 
hade problem med akne. Seminariet gav mig en tankeställare.” 
Catarina Windahl Bergman, Brastad 

”Akne är en stor fråga för många och vi får ofta frågor av elever – 
inte sällan redan i mellanstadiet. Vi ser att akne kan vara ett stort 
problem som präglar många delar av livet. Det som är positivt är 
att ungdomar idag är väldigt upplysta – de söker information och 
är inställda på att problemet kan lösas.” 
Kerstin Rehle och Maria Persson, Brastad 

”Det var bra - kort och koncist. Roligt också att se Nils Lundin på 
scenen som är handledare på vår skola. Sen gillade jag det här 
med mentometern också!” 
Karin Wennström, Solna 

”Det är bra att akne återkommande tas upp. Även om vi inte 
tyckte att det var något direkt nytt så var det bra med en 
påminnelse – särskilt om att det kan vara psykiskt mycket jobbigt 
för ungdomarna.” 
Carin Lönn och Catarina Grimmberg, Malmö 

 

 

Om Galderma 

Galdermas ambition är att sprida 
information till ungdomar och deras 
föräldrar om akne. Många lider av 
akne i onödan utan att veta om att 
det finns behandling för alla 
svårighetsgrader.  
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Galderma är ett internationellt 
läkemedelsföretag som är 
ledande inom dermatologi.
I Sverige har vi läkemedel för 
behandling av ett flertal 
hudsjukdomar såsom akne, 
rosacea, psoriasis, nagelsvamp 
och vårtor. Vi har även 
läkemedel och produkter för 
estetiska behandlingar.
20 procent av 
intäkterna investeras årligen i 
forskning och utveckling
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”Jag arbetar med nyanlända ungdomar och när jag träffar dem 
första gången brukar jag ta upp ämnet om jag ser att de har 
akne. Det var bra att få information om vad som är nytt, tyvärr 
hinner jag inte alltid hålla mig uppdaterad när jag arbetar”. 
Annika Lundius, Göteborg 

”Jag arbetar på en gymnasieskola och det är inte så väldigt vanligt 
att man kommer till mig för att prata akne – jag brukar därför ta 
upp frågan om jag ser träffar någon som har finnar. Det var hur 
som helst bra för mig med en repetition om hur finnar uppstår och 
vilka behandlingar som finns.” 
Mona Stenmark, Piteå 

I nästa nyhetsbrev: 

 Rapport från föräldramötet i Malmö som vi berättade om i 
förra brevet 

 En ny app för de ungdomar som börjat behandla sin akne 
 
 
Vi på Galderma vill passa på att önska en 
riktigt trevlig sommar! Hoppas att den 
korta våren blommar ut i en härligt 
sommar och att vi ses igen i höst laddade 
och redo. 
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