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Forekomsten af fnat er i kraftig stigning, 

og der er tegn på resistens over for det mest 

anvendte håndkøbslægemiddel. Apoteket 

har en vigtig rådgivningsopgave i kampen 

mod de genstridige mider.

Tekst: Trine Ganer

igtig mange danskere smittes 
i øjeblikket med sarcoptes 
scabiei, bedre kendt som 
fnat. Tal fra Sundhedsdata-
styrelsens Landspatientregi-
ster viser, at antallet af am-

bulante besøg på sygehusene, hvor fnat har været 
årsagen, er firedoblet på tre år – et billede, der be-
kræftes af en rundringning til hudafdelingerne på 
tre af landets hospitaler, som Politiken for nylig 
gennemførte. Her beretter man alle steder om en 
”voldsom stigning” i antallet af borgere, der hen-
vender sig på grund af fnat.

Mange af de smittede finder vej til apoteket, nogle 
for at købe en tube permethrin 5% creme, som er 
førstevalgsbehandlingen, andre for at indløse en re-
cept fra lægen på en creme med de aktive stoffer 
disulfiram og benzylbenzoat eller på en tabletbe-
handling med ivermectin. Uanset hvad, har apote-
ket en yderst vigtig opgave i at rådgive kunden 
grundigt, fortæller sundhedsfaglig chefkonsulent i 
Apotekerforeningen Helle Jacobsgaard.

”Hvis permethrin cremen skal have den ønskede 
effekt, er det afgørende, at den anvendes korrekt, li-
gesom der er en række andre forholdsregler, som 
man må tage, hvis det skal lykkes at få bugt med 
fnatmiden,” siger hun.

Mistanke om resistens

Desuden er det vigtigt at spørge kunder, der køber 
permethrin creme, om de har forsøgt sig med cre-
men før. Har de brugt cremen uden effekt, kan det 
være fordi, de ikke har fulgt retningslinjerne for an-
vendelse, eller årsagen kan være resistens.

”Der er mistanke om, at fnatmiden er ved at ud-
vikle resistens over for permethrin, og det kan der-
for være, at der skal andre midler til at slå den ned. 
Apoteksmedarbejderen bør spørge ind, så man kan 
blive klogere på årsagen og eventuelt overveje at 
sende kunder, der ikke har haft effekt af permethrin 
creme, videre til lægen, som måske vil ordinere et 
alternativ,” siger Helle Jacobsgaard. n

Mistanke om resistens 
over for permethrin

F nat: 

Hvad er fnat?
Fnat er forårsaget af en lille mide på cirka en kvart milli-
meter, som ikke kan ses med det blotte øje. Miden graver 
gange i huden, hvor den lægger æg. 

Den intense kløe er forårsaget af en allergisk reaktion 
over for miden og dens affaldsprodukter. Kløen, der star-
ter 2-6 uger efter smitte, forværres ved sengetid. Det 
klør typisk i den tynde hud ved fingermellemrummene, 
på fingre, ved albuer, bryst og i skridtet. Der kommer ofte 
kradsningsmærker på huden – typisk omkring håndled-
dene – som følge af den intense kløe. 

Smitten overføres primært ved tæt hudkontakt, men 
kan også ske via håndklæder, sengetøj og lignende. Der-
for er det ofte hele familier, som er smittet, ligesom smit-
ten nemt breder sig på særligt efterskoler, hvor mange 
bor tæt.
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ting du skal huske, når du rådgiver 

om behandling mod fnat

Grundig indsmøring med permethrin er
 afgørende for effekt
Håndkøbslægemidlet permethrin 5 % creme er 
førstevalgsbehandlingen. På voksne smøres 
cremen på fra kæberanden og nedefter. På børn 
under 3 år og ældre smøres hele kroppen inkl. 
ansigt og hovedbund. Husk særligt områderne 
mellem fingre og tæer, under negle, håndled, 
armhuler, ydre kønsdele, bryster og balder ind-
smøres. Området omkring øjnene undgås. Cre-
men skal sidde i 8-12 timer, hvorefter den va-
skes af. Der smøres ny creme på efter for ek-
sempel håndvask. Behandlingen gentages efter 
en uge hos den smittede.

Familien skal behandles
Personen, som er smittet, og alle dennes tætte 
kontakter inden for de seneste to måneder, be-
handles samtidigt. Har et medlem af en familie 
fnat, skal hele familien dermed behandles sam-
tidigt – også selv om der ikke er tegn på smitte.

Tøj skal vaskes ved 60 grader
Efter behandling vaskes alle tekstiler, der har 
været brugt inden for den sidste uge, ved mini-
mum 60 grader eller står urørt i for eksempel en 
plasticpose i mindst tre dage ved stuetempera-
tur. 

Hjemmet rengøres grundigt
Efter endt behandling rengøres hjemmet grun-
digt. Møbler, madrasser og andre genstande af 
tekstil støvsuges grundigt og bruges ikke i 
mindst tre dage. Alle flader aftørres.

Der er mulighed for resistens
Når en kunde køber Permethrin 5 % creme skal 
kunden altid spørges, om det er første gang, 
den anvendes. Hvis ikke, bør det afdækkes, om 
den er anvendt korrekt, og om den smittede er 
genbehandlet. I givet fald bør det overvejes, om 
der kan være tale om resistens, og kunden hen-
vises til lægen, der kan vælge at ordinere en 
creme med aktivstofferne disulfiram og benzyl-
benzoat eller en tabletbehandling med stoffet 
ivermectin.

Se i øvrigt Månedens case på medlemsnettet, 
der giver grundig information om blandt andet 
behandling, case-eksempler og sektorkrav til 
rådgivning.
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