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Nytt läsår och ny app!

Nu är de flesta av oss är tillbaka efter en förhoppningsvis
riktigt skön och vilsam semester med batteriladdande
aktiviteter. Skolstart närmar sig med stormsteg och
spännande möten med nya och gamla elever väntar.
Många ungdomar lider av akne och det kan vara
besvärande såväl fysiskt, med ömmande finnar, som
psykiskt där vissa tyvärr känner skam och drar sig undan
sociala aktiviteter.

Alla ni skolsköterskor är jätteviktiga i arbetet att hjälpa
ungdomar som mår dåligt av sin akne. Vi som
läkemedelsföretag är förstås också väldigt engagerade 
och funderar kontinuerligt på vad vi kan
göra för att sprida kunskap om akne
och behandling. Vi är därför glada att
kunna berätta att den
smartphoneapplikation vi jobbat med
länge nu har lanserats och kan laddas
ner via App Store och Android Market.
Appen heter Om Finnar och är framtagen
för ungdomar som precis ska börja,
eller redan har kommit igång, med att
behandla finnar med läkemedel. Appen
ger daglig coachning så att
behandlingen blir lättare och roligare.
Förutom en dagbok där man kan följa
hur man mår (Känslometer) och hur
mycket finnar man har, ges dessutom
smarta tips om hur man bäst sköter sin
hud under behandlingstiden. Appen
innehåller: dagbok, tips & tankar, fakta
och Fråga doktorn. Affisch finns att
beställa på
www.omfinnar.se/skolskoterska.

Stipendievinnarnas elev- och föräldrainformation -
utvärdering

Årets vinnare av aknestipendiet, Malmösköterskorna Anna
Yllner och Branka Verovic,
kammade hem årets
stipendium
 genom idén om att genomföra
en informationskväll om akne
för elever och vårdnadshavare.
Informationskvällen gick av
stapeln på Kryddgårdsskolan
den 14 maj där korta föredrag om akne och behandling
hölls av läkemedelsföretagen Meda och Galderma samt av
apotekspersonal från ett lokalt apotek i Rosengård.

- Vi började hela projektet med att ha en monter om akne
på vårt årliga Öppna Hus där vi också berättade om
informationskvällen. Vi uppmärksammade många på att
det finns hjälp att få och att elever och vårdnadshavare kan
få hjälp bland annat genom den medicinska skolhälsan.
Det var väldigt positivt att information inte bara spreds till
elever och vårdnadshavare utan även i ett vidare perspektiv
genom att föräldrakommunikatörer och stadsdelsvärdar
närvarade, säger Branka Verovic.

- Vår utvärdering har visat att det finns ett
informationsbehov gällande akne och vi vill gärna använda
Öppet Hus för att sprida kunskap om akne och behandling
även nästa läsår, fyller Anna Yllner i.

Prata om finnar – en lyckad och välbehövlig
satsning

Vi kan nu, fyra månader efter lanseringen, med glädje och

 

 

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. 

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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Vi kan nu, fyra månader efter lanseringen, med glädje och
stolthet räkna ihop att bara i Malmö har 267 skolor anmält
sig till vårt årliga initiativ Prata om finnar. Tänk på att det
inte är för sent att anmäla din skola – gå gärna in på
www.omfinnar.se/skolskoterska och registrera dig. Du får då
en
digital klassrumspresentation som på ett pedagogiskt sätt
hjälper dig att förklara hur finnar uppstår och vad man kan
göra för att bli av med dem. Vi skickar även med årets
officiella Prata om finnar-emblem som kan användas på
skolans hemsida eller eventuella utskick till föräldrarna. Om
du dessutom känner att du vill fördjupa dina kunskaper om
akne kan du göra det genom Akneskolan.

Missade du Nils Lundins lunchseminarier Akne på
25 minuter?

Ingen fara iså fall. Du kan se den på nätet. Klicka in på 
www.omfinnar.se/skolsköterska/utbildning och följ Philip, 16
år, som söker hjälp för sin akne. Nils
Lundins fyra seminarier på årets
skolsköterskekongress var mycket
uppskattade; 91% av deltagarna
angav att de tog med sig något
matnyttigt från utbildning och 22%
ansåg till och med att utbildningen
har varit till mycket stor hjälp!
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