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Referat fra medlemsmøde i Lichen Sclerosus Foreningen  

lørdag d. 20. maj 2017 

 

Velkomst 

Mødet blev afholdt i Torvehallerne i Vejle. Der var 71 tilmeldte og 65 fremmødte. 

Vi har nu i alt 344 medlemmer i foreningen fordelt over Danmark, Færøerne og Tyskland fordelt på 325 kvin-

der med enten Lichen Sclerosus/BXO, Lichen Planus eller Plasma Cell Vulvitis, 8 mænd, 8 børnefamilier og 3 

støttemedlemmer. 

Udstilling:  

- Kuffert med gode hjælpemidler fra Props & Pearls, blandt andet den silikonebaserede glidecreme 

Lubrasilk, trusser fra DermaSilk, Vulva Lip Balm (en økologisk balm af sheasmør og hampolie til brug 

på vulva ved ydre tørhed) og et dilatatorer-sæt. Se mere på www.propsandpearls.com 

- Demosæt fra Nordic Trading med produkter fra Belladot og Warming. Her var forskellige små vibra-

torer, menstruationskop, knibekugler og vareprøver på Warming Critical Care og ShaveSafe. For 

nærmeste forhandler kan I kontakte André Fleron fra Nordic Trading på tlf. 60 55 66 60 

- Hjemmelaser Personal Laser L200 med en lasereffekt CW max. 200 mW og bølgelængde 660 nm 

(synlig rød), laserklasse 4B. Se mere på http://www.easy-laser.dk/lichen-sclerosus/ eller kontakt 

Henrik Ljungberg på tlf. 75 72 15 40 eller på e-mail: info@easy-laser.dk 

- LS Foreningen egen udstilling af indkøbte bøger omkring antiinflammatorisk kost, sex og samlejestil-

linger, træning af bækkenbund mv. 

Mødet startede med generalforsamling – se særskilt referat.  

LS og laserbehandling v/overlæge Sidsel Ipsen, Kolding Sygehus 

Indlægget handlede om erfaringer fra pilotstudie på vulvaklinikken, Kolding med laserbehandling til LS-

patienter. 

Udgangspunktet er, at LS kan påvirke livskvaliteten i negativ retning: 

Fysiske gener: Kløe, svie og brændende fornemmelse, smerter, svie ved vandladning, forstoppelse og gener 

ved samliv.  

Psykiske gener: Påvirket livskvalitet, dårligt humør, træthed, dårlig nattesøvn, samlivsproblemer. 

Sociale gener: Familie, arbejde, fritid.  

De fleste studier ser kun på VAS-score i forhold til smerter. I Kolding vil de gerne se på påvirkningen af livs-

kvalitet inkl. seksualitet og måler via Dolotest, FSFI-skema (Female Sexual Function Scale) og foto, hvor man 

bliver sammenlignet med sig selv.  

Deres set-up: Ved 1. besøg udfylder man et spørgeskema, Dolotest, FSFI-skema og får taget foto. Herefter 

får man laserbehandling 2 gange/uge i de første 3 uger, dernæst 1 gang/uge i de næste 4 uger. Ved 10. be-

søg udfylder man på ny Dolotest, FSFI-skema og får taget foto. Man får en opringning efter 3 måneder og 

kommer til klinisk kontrol efter 6 måneder. Alle fortsætter med deres sædvanlige behandling (steroid) side-

løbende med laserbehandlingen.   

http://www.propsandpearls.com/
http://www.easy-laser.dk/lichen-sclerosus/
mailto:info@easy-laser.dk
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De bruger bløde laser, der bruges til hudbehandling (også kaldet behandlingslaser). Energien i laseren om-

dannes til varme i cellerne og påvirker de ”syge” celler til normalisering.  

Hvad gør laser? 

- Fremmer helingsprocesser 

- Mindsker hævelse og ømhed 

- Medfører hurtigere opheling 

- Smertehæmmende ved frigørelse af endorfiner 

- Mindsker arvævsdannelse 

Resultater (20 første patienter):  

- Forandringer forsvinder ikke, men der synes at være en bedring (mindre irritation) 

- Hos 6 ud af 10 sås en vedvarende bedring og nedsat behov for steroid behandling 

- Symptomer forværredes hos 3 ud af 10 (2-5 måneder efter) 

- Laserbehandling tilbydes ved utilstrækkelig effekt af salvebehandling (steroid) eller ønske om det.  

- Det er et krævende forløb over 10 gange, hvor det er vigtigt at tage ”hele” pakken (dvs. både be-

handlinger, udfyldelse af skemaer og fotos). 

- Det fjerner ikke sygdommen, men kan lindre/bedre symptomer 

- Ingen bivirkninger (nogle oplevede lidt stikken i huden)  

Lipotransplantation ved LS v/overlæge ph.d. Mette Meinert, Aarhus Universi-

tetshospital 

Indlægget handler om erfaringer fra igangværende studie omkring lipotransplantation hos LS-patienter ud-

ført af Mette Meinert, Helle Skyum og Tine Damsgård på vulvaklinikken og plastikkirurgisk afdeling på Aar-

hus Universitetshospital. Studiet forventes afsluttet til sommer 2018, hvor de sidste patienter kommer til 

afsluttende 1 års kontrol. 

Behandlingen i Aarhus afprøves på patienter med svære gener fra LS (LS i anogenital område (omkring ende-

tarmsåbningen og kønsorganerne), symptomer i form af kløe, svie og smerte og har lichenisation/fortykkelse 

af huden, fissurer (rifter), arvæv og sammenvoksninger).  

21 kvinder med LS har været gennem lodtrækning mellem lipotransplantation eller almindelig 12 mdr.’s kon-

trol. Patienter i kontrolgruppen får tilbudt aktiv behandling efter 1 år.  

Baggrund: I 2001 fandt man ud af, at fedtvæv indeholder stamceller (Zuk). I 2008 så man en effekt af stam-

celler på stråleskadet væv (Rigotti).  

Behandlingen minder om den stamcellebehandling, som F. Casabona laver i Italien – dog bruger han PRP 

(Platelet Rich Plasma) i sit projekt, hvor Aarhus projektet alene bruger fedt. Casabonas studie i 2012 viste 

efter 4 måneder, at LS symptomerne forsvandt, og anatomien i vulva blev ret normal. Hans studie involvere-

de desværre kun få patienter (15 patienter), og resultaterne var meget uspecifikke. 

Boero lavede i 2015 et studie med 36 patienter med svær LS med fedttransplantation. 10 patienter blev eks-

kluderet fra studiet, da de havde behov for operation. Resultatet fra dette studie viste, at 94 % oplevede, at 

kløen forsvandt. 75 % oplevede en øget elasticitet i vaginas indgang. 95 % stoppede brug af binyrebarkcreme 

som rutine. Derudover oplevede de en forbedring i livskvalitet og seksualliv.  

Hvordan udføres en lipotransplantation? 
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Man høster fedtceller fra maveskindet og centrifugerer det for at adskille fedtet og stamcellerne i fedtet. 

Stamcellerne fra fedtet sprøjtes ind i ”baner/som perler på en snor” i huden i vulva (typisk 4 steder).  

Operationen foretages i fuld bedøvelse i dagkirurgi. Man er sygemeldt i 14 dage. Kontrol efter 3 måneder og 

eventuel planlægning af næste operation (de fleste får 3 operationer).  

Bivirkninger: Det er et meget lille indgreb med meget få komplikationer. 1 ud af 21 patienter har oplevet at 

få en fedt nekrose (fedtklump) på 1 x 0,5 cm, som efterfølgende blev fjernet.  

Resultater: Alle undtagen 1 patient angiver bedring i symptomer (huden opleves mere elastisk og revner 

ikke så meget). Man ved dog ikke, hvor længe behandlingen holder.  

Fremtidsperspektiver: Tilføje PRP, oprense stamcellerne, kombinere med dilatation og immundæmpende 

behandling samt supplere med sexologiske samtaler. Evt. lære gynækologer proceduren?  

Info om LS fra Basel møde v/formand Suzanne Larsen og Marianne Kibenich 

LS Foreningen i Schweitz har fået fjernsynsudsendelse om LS på kanal SRF 1 i ”PULS” d. 13. februar 2017 

”Lichen Sclerosus – Recht verbreitet, meist verkannt”. Se den på https://www.srf.ch/sendungen/puls/lichen-

sclerosus-recht-verbreitet-meist-verkannt  

LS Symptomer v/Dr. Gudula Kirtschig:  

Hun arbejder med i en international gruppe for at udvælge vigtige, målbare kriterier for at vurdere graden af 

LS for at gøre studier mere sammenlignelige.  

Typiske symptomer er: 

- Kløe  

- Brændende fornemmelse 

- Akutte smerter (generelt, under samleje, efter samleje, ved urin/afføring, intimhygiejne/bad, indfø-

relse af tampon ej muligt, gnidninger fra beklædning, intimbarbering umuligt) 

- Tør sandpapirsfornemmelse 

- Trykfølsomhed (fra cykelsadel, sidde på en stol) 

- Trækkende kramper eller smerter fra ar 

- Kroniske smerter/ømhed 

- ”Blærebetændelse”-lignende fornemmelse 

Men også symptomer som angst, psykisk belastning/stress, seksualitetsproblemer mv.  

Mænds primære symptom er akutte smerter, og kvindernes er kløe.  

Hypnoterapi v/Pract. med. Christian Schwegler: 

Hypnoterapi er en terapeutisk arbejdsmetode med hypnose og har mange anvendelsesområder (f.eks. me-

dicinsk, smertehåndtering, traumebehandling eller styrke). Metoden har eksisteret i mange tusinde år.  

Hypnose kan bruges til at aktivere forskellige bevidsthedstilstande, selvheling, fokuseret opmærksomhed 

eller trance for at skabe velbehag eller mestre sygdom.  

I forhold til LS kan man bruge det til at mestre de udfordringer eller vilkår, der 

følger af sygdommen (f.eks. smerter eller kløe), for at øge livskvaliteten hos 

LS-patienterne.  

https://www.srf.ch/sendungen/puls/lichen-sclerosus-recht-verbreitet-meist-verkannt
https://www.srf.ch/sendungen/puls/lichen-sclerosus-recht-verbreitet-meist-verkannt
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Grundforudsætningen er at kunne bruge alle sine sanser og forestillingsevne.  

Det kræver selvfølgelig træning, hvis man skal bruge selvhypnose som værktøj, men det er også muligt at få 

behandling hos en hypnoterapeut (også i Danmark).    

Anal LS v/Dr. med. Christine Maurus: 

LS kan også forekomme i det anale område (rundt om endetarmsåbningen). Symptomerne er kløe, brænden 

og rødme med tilbagevendende rifter i endetarmshuden.  

Det er vigtigt først at få udelukket andre sygdomme som hæmorider, kroniske rifter, infektionssygdomme 

eller allergier.  

Anal LS ses 6 gange hyppigere hos kvinder end hos mænd, men også børn kan have anal LS.  

Man behandler som vanligt med Dermovat, Protopic.  

Undgå vådservietter, parfumer og cremer. Rengøring med vand 1-2 gange dagligt er tilstrækkeligt. 

Sørg for at holde området tørt og plej evt. med Arnica salve, zinksalve eller Hammamelis salve (f.eks. Cos-

borg Rect).  

Har du hård mave/forstoppelse, behandles denne med afføringsmidler.  

Prebiotika og probiotika i kosten har en positiv virkning på tarmfloraen. 

Sørg for at få dækket dit behov for D-vitamin, B12-vitamin, zink og folinsyre i din kost eller tag tilskud (folin-

syre tilskud er særligt vigtigt hos rygere).  

LS og urogynækologi – LUTS v/Dr. Sabine Gröger: 

Genital LS hos kvinder har sammenhæng med LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms = nedre urinvejssymp-

tomer). 44 % af LS-patienterne havde også LUTS. 

Hun formoder, at mange urinvejsinfektioner hos yngre kvinder ikke er urinvejsinfektioner, men måske de 

første symptomer på LS. 

Dermovat virker ikke nødvendigvis på LUTS, men nogle oplever en forbedring af LUTS symptomerne, når de 

behandler med Dermovat. Hun anbefaler derfor at behandle med Dermovat + øget væskeindtag + smerte-

stillende i stedet for antibiotika, hvis der ikke kan påvises en bakteriel infektion.   

Hvad er LUTS? Det kan f.eks. vise sig som OAB (over aktiv blære), smerter ved blærefyldning og inkontinens, 

natlige vandladninger, små vandladningsportioner, startvanskeligheder, svag stråle, følelse af ufuldstændig 

blæretømning, afbrudt vandladning, behov for at presse/trykke, efterdryp, svie eller smerte ved vandlad-

ning…     

Forsnævring af urinrøret er især et problem hos mænd med LS og kan medføre tilbagevendende urinvejsin-

fektioner. Behandles med Dermovat ved urinvejsåbningen, dilatation af urinrøret eller operation ved svært 

ubehag. Urinrøret er meget følsomt, og man skal helst forsøge at undgå arvæv, hvorfor operation kun fore-

tages i særligt svære tilfælde og altid udføres af en specialist.  
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LS hos børn v/Dr. Katja Ivanova: 

 

 

Håndtering af LS v/Dr. Phil. Marina Sleptsova: 

40 % af patienter med kronisk sygdom oplever psykiske sygdomme (blandt ”normalbefolkningen” er dette 

tal 25 %).  

I starten af sygdomsforløbet er det naturligt at opleve usikkerhed, bekymringer, skam, social tilbagetræk-

ning, indre uro, angst etc.  
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Ved diagnosticeringen er det naturligt at opleve irritabilitet, træthed/udmattelse, tab af livskvalitet, depres-

sion, skam, social isolation, seksuel tilbagetrækning pga. smerter eller angst for smerter, opgivelse af seksu-

alliv, frygt for kræft etc.  

Det er vigtigt at søge hjælp (husk at du har ret til henvisning til psykolog ved diagnosticeringen under henvis-

ningsårsagen: Kronisk, invaliderende sygdom – du skal henvises af egen læge).  

En psykolog kan hjælpe med psykologisk støtte, accept af diagnosen, lære dig at håndtere sygdommen, me-

stre ændringer i relationer til andre mennesker, styrke dit selvværd, styrke din sundhedsadfærd, håndtere 

dit (ændrede) kropsbillede, håndtere kroniske smerter og stressende følelser etc.  

Afledningsmanøvrer ved kløe: 

- Alternativ stimulering af huden (hold fast eller niv forsigtigt i stedet for at kløe) 

- Ændre vaner (blive bevidst om, hvornår og hvor du typisk klør dig og gør noget andet – vær glad, ba-

re du klør dig 5-10 % mindre, det giver dig følelse af kontrol) 

- Efterlign kløebevægelserne f.eks. ved siden af dit lår, men uden at du klør dig  

Det er vigtigt at bryde den onde cirkel og ikke klø, når det klør. Kradseskader på huden er med til at forværre 

symptomerne! 

Fortæl en potentiel ny partner, at det ikke smitter. Vær ærlig: ”Det kan give mig smerter ved samleje” eller 

”Jeg kan ikke have samleje med penetration”. Hvis han/hun så ikke vil have dig, er han/hun ikke det værd. 

LS hos kvinder v/Prof. Dr. Andreas Günthert:  

Infektiøse årsager til LS er nu udelukket (LS kommer ikke af borrelia, bakterier fra urin eller lignende). 

Kræftrisiko ved LS er lav – 5 % (risikoen blandt alle kvinder for brystkræft er 10 %). Sørg for kontrol hvert ½ år 

ved forstadier til kræft. Ved dem, der har fulgt behandling med Dermovat, har han ikke oplevet udvikling til 

kræft (0 ud af 357 patienter har udviklet kræft).  

93 % har nedbragt deres gener ved behandling med Dermovat. Klø ikke – behandl med Dermovat! 

Vigtigste behandlingsredskab (ud over Dermovat-behandlingen): Et håndspejl! Se efter forandringer (sår, der 

ikke vil hele, fortykket hud, sammenvoksninger, for tynd hud etc.).  

Operationer udføres for at forbedre livskvaliteten. Åbning af skedeindgangen for at kunne have samleje igen. 

90 % oplever en bedring efter en sådan operation. 10 % oplever ingen forbedring.  

Der ses ofte vulvodyni-lignende reaktioner hos LS-patienter – at man har vænnet sig til, at det gør ondt i det 

vaginale område (tillært smerte). Det kan behandles – spørg din gynækolog og få sexologisk rådgivning også. 

Generelt om LS og LP v/overlæge Knud Damsgaard: 

Ny forskning i New York viser, at det er så godt som sikkert, at der er tale om en autoimmun sygdom, idet 

der ses øget antistoffer hos LS patienter.  

Der er ikke fundet gen for arvelighed, men der ses en ophobning af LS-ramte i familier. Sygdommen springer 

typisk et led over. Bemærk, at børn ikke får svamp, uden at barnet fejler noget andet også. 

Gennemsnitstiden fra de første symptomer til korrekt diagnose er ca. 5-6 år blandt voksne. Det er vigtigt 

med hurtigere diagnose for at undgå sammenvoksninger. Knud anbefaler biopsi for korrekt diagnose, da der 

findes 200 forskellige slimhindesygdomme, der ligner hinanden og kan forveksles.  
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Vi har ca. 60 tilfælde af vulvacancer i Danmark. De 30 tilfælde skyldes HPV-virus, og de sidste 30 kommer fra 

LS. 

Nogle oplever ikke kløe, svie, brænden eller andre symptomer, men har store forandringer i vulva eller har et 

dårligt sexliv. Derfor er det så vigtigt at holde øje med området via et håndspejl.  

Dermovat: 

En velbehandlet LS holder symptomerne nede. Brug Dermovat intensivt i kort tid på de fortykkede områder 

jf. behandlingsplan og supplér med Mildison Lipid dagligt i de dage, hvor du ikke bruger Dermovat for at 

holde symptomerne væk i længere tid. Du må gerne bruge Mildison Lipid over det hele. Har man et vildt 

udbrud kan man kortvarigt bruge Dermovat over hele det angrebne område.  

Typisk behandlingsplan for LS med Dermovat ved udbrud er:  

- dagligt i 1 uge 

- hver 2. dag i 1 uge  

- Herefter daglig eller hver 2. dag behandling med Mildison Lipid.  

Det er vigtigt at trappe langsomt ud med Dermovat – du risikerer en opblussen af symptomer, hvis du stop-

per brat med Dermovat.   

Bemærk, at du ikke må bruge Dermovat, hvis du er gravid eller ammer (Dermovat optages i blodbanerne). 

Det er OK med Mildison Lipid.  

Smøremidler: 

Alle kirtler ved skedeindgangen bliver ødelagt af LS, og derfor er det så vigtigt at bruge et smøremiddel som 

supplement til den daglige behandling. Her anbefales Ceridal hudolie, Warming Critical Care, Vulva Lipbalm 

(med lidt hampolie i) eller lignende. Pas på med at eksperimentere med for mange forskellige præparater, 

da du kan risikere allergiske reaktioner, der gør området ildrødt og irriteret. Hampolie kan tage smerter og 

har en antiinflammatorisk effekt (er blandt andet påvist ved Morbus Crohn). Der overvejes derfor at lave 

forsøg med 100 % hampolie til at smøre vulva med hos LS-patienter. Brug smøremiddel hver morgen og ef-

ter toiletbesøg, og behandl med Dermovat/Mildison Lipid hver aften.  

Protopic eller Elidel: 

Hvis du oplever meget tynd hud efter længere tids brug af Dermovat, kan man i stedet bruge Protopic eller 

Elidel, der ikke gør huden tynd. Det kan svie og brænde i starten, men her kan man følge denne vejledning: 

1. Smør med Locoid dagligt i 1 uge 

2.  Smør med Locoid først, ovenpå smøres så med Protopic eller Elidel dagligt i 1 uge 

3. Herefter kan man alene smøre med Protopic eller Elidel 

Der skal ikke trappes ud af Protopic eller Elidel. 

P-piller:  

Alm. P-piller er OK, men Diane Mite provokerer LS-sygdommen og bør derfor undgås (gives ofte til unge 

kvinder, der er plaget af akne). Mini-P-piller er også OK.  

Fødsler:  

De fleste kan føde vaginalt. Det kan være godt for LS-patienter at føde vaginalt. Det kan være nederdrægtigt 

for LP-patienter, hvis du har LP i vagina, der derfor oftest anbefales kejsersnit.  

Gravide kvinder heler helt utroligt efter en graviditet, så de fleste skal have lov at føde vaginalt.  
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Hos nogle få kan man se, at det vil fare op imod urinrøret, og her anbefales altid kejsersnit.  

Anden medicin og lignende: 

Ibuprofen provokerer LS og giver udbrud.  

Betablokkere (bruges ved forhøjet blodtryk eller forebyggelse af blodpropper) er kun godt for LS.  

Angiotensin Converting Enzyme blokkere (bruges ved forhøjet blodtryk) er også godt for LS. 

Hos mænd er det bevist, at rygning forværrer LS. 

Stress forværrer LS (derfor ses ofte en bedring af sygdommen ved pensionering, sandsynligvis fordi de er 

mindre stressede). 

Gruppe B streptokokker  

Oplever man akut udbrud af kløe og udflåd, bør man gå til egen læge og få taget en podning for gruppe B 

streptokokker. Normalt behandler man ikke dette, da det er en del af normalfloraen i skeden, men har man 

LS, kan infektion med gruppe B streptokokker forværre LS’en, så derfor er det vigtigt at behandle disse (be-

handles med antibiotika).   

Lichen Planus: 

- Ses gå op i skeden, der kan vokse helt sammen  

- Kan give småblødninger fra skeden (her skal gynækologen kigge efter, at blødninger ikke kommer fra 

livmoderen) 

- Kan gå i urinrøret og lave sammenvoksninger 

- Kan også ramme øjne, slimhinder, tårekanaler 

- Huden overalt på kroppen 

- I munden (tænderne kan næsten falde ud, hvis man er svært angrebet) 

LP opfører sig også som en autoimmun sygdom og giver smerter og svie og kan være meget invaliderende. 

Operationer er nemmere på LP-patienter. 

LP-patienter får bedste behandling hos dermatologer, der har større interesse for LP end for LS.  

Behandlingen er den samme med steroider. Man har en ide om, at Protopic og Elidel er bedre til LP patien-

ter.   

Egenkontrol med håndspejl: 

Se efter forandringer (sår, der ikke vil hele, fortykket hud, der ikke reagerer på Dermovat-behandling) og 

kontakt lægen, hvis du oplever nogle af disse.  

Hjælp os med at få støtte fra Ladywalk 2018 

Ladywalk 2018 donerer beløb til foreninger, der støtter sygdomsramte kvinder. Alle kan foreslå foreninger, 

der skal modtage støtte fra Ladywalk i 2018. Ansøgningsfristen for at indstille foreninger til at modtage pen-

ge i 2018 er d. 1. juli 2017. Kun skriftligt begrundede ansøgninger indsendt før denne dato vil komme i be-

tragtning.  

Vi vil gerne opfordre jer til at sende en skriftlig begrundet ansøgning til formanden for Ladywalk, Ivan Mejl-

gaard, på ivan@ladywalk.dk, hvor I indstiller LS Foreningen til at modtage støtte. 
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