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Mycket om akne i TV under oktober

Nu är det höstrusk och vintern står för dörren – några av
oss har redan fått skrapa rutorna på bilen. Tiden rullar på
med andra ord på, snart har halva terminen gått och du ser
kanske fram emot lite ledighet under höstlovet. I detta
nummer kan du notera att vi uppmärksammar några inslag
som varit i TV om akne. Vi har sagt det förut och säger det
igen – du som skolsköterska har en viktig roll när det gäller
att hjälpa ungdomar som lider av sin akne till rätt
behandling. Okunskapen är stor och det utnyttjas av många
aktörer. Trevlig läsning!

Aknestipendium 2014 – vi kan förverkliga din idé!

Nu är det dags igen. Har du en idé om hur man ska hjälpa
ungdomar som lider av sin akne till en bättre livskvalitet?
Du kan bli vinnare av 2014 års aknestipendium på 10 000
kronor! Som skolsköterska är du en viktig länk till
ungdomar som mår dåligt av sin akne och saknar kunskap
om behandling som är effektiv.
- Jag rekommenderar verkligen alla skolsköterskor att söka
stipendiet. Det möjliggjorde att vi kunde ta in externa
föreläsare på informationskvällen vi hade i maj för
ungdomar och föräldrar. Föreläsningarna gav olika
intressanta infallsvinklar på akne, säger Branka Verovic,
skolsköterska på Kryddgårdsskolan i Rosengård, Malmö.
Klicka här för att ansöka och få mer information!

Om akne i TV4

Den 15 oktober var temat akne i TV4:s Nyhetsmorgon när
läkaren Mikael Sandström
redde ut skillnader mellan
akne och rosacea, pratade om
varför finnar uppkommer och
hur det går till. Mikael
Sandström beskrev varför man
inte ska klämma, varför
pormaskar blir svarta och hur
och när man ska behandla. Titta på inslaget här:
http://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?
video_id=2465465.

Om ”Acne Killer” på SVT:s Plus

Det görs reklam för ansiktsmasken Acne Killer, bland annat
på Facebook, och många har
hört av sig till SVT Plus för att
få produkten granskad.
Hudläkare Petra Kjellman var
med och synade resultatet på
panelen som testade masken
och konstaterade att all akne
och en stor del av pormaskarna
fanns kvar. Löftet om att ”få
bukt med finnarna en gång för
alla” stämde inte. Det var

dessutom smärtsamt att avlägsna masken enligt panelen.

Kanske kommer du att få en fråga någon gång av en elev
om Acne Killer fungerar. Titta gärna på inslaget så får du
veta mer om hur reklam riktad till unga kan se ut – se

 

 

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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veta mer om hur reklam riktad till unga kan se ut – se
inslaget här http://www.svt.se/plus/mask-eller-
maskeringstejp.

Dermatolog Mats Berg svarar på frågor om akne

Har du en fråga om akne? Sänd den till oss så svarar 
hudläkare Mats Berg. Maila oss på
nordic@galderma.com. Vi publicerar inte
frågeställarens namn. Frågan i detta
nyhetsbrev handlar just om den stora
marknaden av verkningslösa
akneprodukter.

Händer det ofta att du stöter på ungdomar som
vilseletts av reklam för produkter mot akne, likt
”Acne killer”? Vad brukar du i så fall säga till dem?

Mats Berg: Tyvärr händer det alltför ofta och jag blir lika
ledsen varje gång när ungdomar kastar bort sina pengar på
värdelösa produkter. Jag berättar för dem att de ska hålla
sig till läkemedel som har genomgått kliniska prövningar
vilka visat att de är säkra och effektiva, annars hade de
aldrig blivit godkända som läkemedel. Tyvärr har
sjukvården lyckats dåligt med att fånga upp de här
ungdomarna - annars skulle inte så många verkningslösa
preparat finnas.

Gilla oss på Facebook!

Vi vill gärna ha fler följare på Facebook och
det vore kul om du också ”gillar”. Vi lägger ut
stort som smått inom området – ett enkelt
sätt at hålla sig uppdaterad om det senaste.
Sök i ämnesfältet på ”Finta finnen” i Facebook så hittar du
oss!
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