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SVAMPEINFEKTIONER

Svamp og svampesporer findes 
overalt – også på mennesker – men 
det er langtfra alle typer, der giver 
problemer. 

Svampeinfektioner kan inddeles i 
to grupper. De smitsomme infektio-
ner – som for eksempel fodsvamp, 
svamp i skridtet og ringorm – og  
infektioner, der opstår som følge 
af en ubalance i hudens mikroor-

ganismer eller et nedsat immun-
forsvar. Det er for eksempel skede-
svamp og små børns ble-dermatitis 
(også kaldet bleeksem).

Har du mistanke om, at du eller dit 
barn har en svampeinfektion, er 
det vigtigt at komme hurtigt i gang 
med behandling. Dermed nedsætter 
du risikoen for at smitte andre.
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SYMPTOMER

De symptomer, du har, giver et fin-
gerpeg om, hvilken form for svam-
peinfektion du har. Svampeinfektio-
ner kan dog være svære at skelne 
fra andre sygdomme. Er du i tvivl 
om dine symptomer, bør du kontakte 
din læge. 

Fodsvamp  
Huden bliver skællet og får små rev-
ner. Der kan også komme rødmen, 
kløe, svie og brænden, men ikke alle 
oplever symptomer. Fodsvamp sid-
der oftest mellem tæerne.

Lyskesvamp  
Lyskesvamp giver rødt og skællende 
udslæt på huden – og måske hud-
kløe. Overgangen mellem udslættet 
og den raske hud er skarpt afgræn-
set.

Ringorm 
På trods af navnet er ringorm en 
svampeinfektion. Pletter med 
ringorm er ringformede eller ovale. 
Kanten er ru og skællende og kan 
klø. Huden i midten af ringen er 
normal. Ringorm smitter oftest fra 
dyr til mennesker – sjældent mellem 
mennesker.

Neglesvamp  
Neglesvamp giver fortykkelser og 
gullig misfarvning af neglene. Neg-
lene kan løsne sig let. Neglesvamp 
kommer ofte som følge af svamp i 

huden – fx neglesvamp på føddernes 
negle som følge af fodsvamp.

Svamp i hudfolder  
Svamp i hudfolder viser sig som 
røde, eksemlignende hudområder 
med blærer og revner i huden. Der-
udover er der kløe og svie.

Skedesvamp  
Ved skedesvamp ses ofte et hvidt, 
grynet og lugtfrit udflåd. Mængden 
af udflåd behøver ikke være større 
end normalt. Man kan også opleve 
svie, kløe og rødme i og omkring 
skedeåbningen.

Svamp i bleområdet  
Svamp i bleområder viser sig som 
højrøde eksemlignende hudområ-
der. Ofte ses blærer på og revner i 
huden samt svie og kløe.

Opdager du en svampeinfektion hos 
dit barn, bør du altid kontakte læge 
eller sundhedsplejerske.
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BEHANDLING AF SVAMP 

Forskellige typer svamp kræver 
forskellig behandling. 

Fodsvamp, lyskesvamp, ring-
orm og svamp i hudfolder kan 
ofte behandles med håndkøbsme-
dicin, der skal smøres på den del af 
huden, som er angrebet af svamp. 

Det er vigtigt, at du sætter dig 
grundigt ind i, hvordan medicinen 
mod svamp skal bruges. Hvis me-
dicinen ikke bruges korrekt, er der 
stor risiko for, at den ikke virker, og 
at svampeinfektionen enten ikke 
forsvinder eller blusser op igen efter 
kort tid. På apoteket kan du få vej-
ledning om, hvordan du bruger me-
dicinen, så den virker bedst muligt. 

I visse tilfælde kan det dog være 
en god idé at søge læge for at blive 
behandlet. Spørg på apoteket, hvis 
du er i tvivl.

Ved ringorm er det vigtigt, at det 
dyr, som har smittet dig eller dit 
barn, også behandles. Ellers kan 
det smitte igen. Smitten kommer 
ofte fra hunde og katte, men kan 
også overføres fra køer, grise, geder 
og heste. Det er dyrlægen, der kan 
afgøre, om dit kæledyr har ringorm, 
og i så fald rådgive dig om, hvordan 
dyret bedst behandles.

Skedesvamp kan behandles med 
vaginaltabletter eller vaginalcreme, 
der kan fås i håndkøb. Det er vig-
tigt, at du følger anvisningen på 

GODT AT HUSKE ...

Spørg personalet på apo-
teket, hvordan du skal tage 
din medicin.

Læs på indlægssedlen, 
hvordan din medicin skal 
opbevares. 

Er du i fast behandling, kan 
du opleve, at din medicin 
skifter navn. Indhold og 
virkning er uændrede. 

Appen ,apoteket, hjælper 
dig med at få overblik over 
din medicin.

MEDICIN-
TILSKUD

Medicin

Medicin
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pakningen, når du bruger medici-
nen. Spørg gerne apoteket til råds.

Svamp i bleområdet behandles 
ligeledes med håndkøbsmedicin. 
Tal med apoteket om, hvordan du 
skal bruge medicinen.

Neglesvamp kræver som regel, 
at du går til lægen, der i de fleste 
tilfælde vil ordinere en tabletkur.

Bivirkninger  
Medicin mod svamp kan, ligesom al 
anden medicin, give bivirkninger. 
Du kan læse om bivirkninger i me-
dicinens indlægsseddel eller spørge 
på apoteket, hvis du vil vide mere.

GODT AT HUSKE ... ... OG SPØRG APOTEKET, HVIS DU ER I TVIVL

Husk at tjekke, om din 
medicin er trafikfarlig.  
Det står på indlægssedlen.

Undlad at ændre i din 
medicin uden aftale med 
lægen. 

Apoteket beregner automa-
tisk dit medicintilskud.

Fortæl altid personalet på 
apoteket, hvis du tager flere 
forskellige slags medicin 
eller kosttilskud.

MEDICIN-
TILSKUD

Medicin

Medicin
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HVAD KAN DU SELV GØRE? 

Fodsvamp

 o Brug luftigt fodtøj, hvor fødderne kan ånde.

 o Skift imellem flere par sko.

 o Brug strømper i skoene.

 o Brug bomulds- eller uldsokker.

 o Skift stømper hyppigt, gerne to gange dagligt, hvis du sveder 
meget om fødderne.

 o Brug badesandaler i omklædnings- og baderum.

 o Tør fødderne omhyggeligt efter bad – særligt mellem tæerne.

 o Vask håndklæder og strømper ved mindst 60 grader.

 
Skedesvamp

 o Vask med vand – undgå brug af sæbe.

 o Undgå brug af trusseindlæg.

 
Svamp i bleområdet

 o Skift barnets ble hyppigt, så huden holdes tør. 

 
Ringorm

 o Undgå at røre ved dyr, der er smittet med ringorm.
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HVORNÅR SKAL LÆGEN KONTAKTES?

Ved fodsvamp

 o Hvis du er diabetiker.

 o Hvis fodsålen eller siderne af foden er angrebet.

 o Hvis du er gravid eller ammer. 

Ved skedesvamp

 o Hvis du er diabetiker.

 o Hvis du har haft mere end to svampeinfektioner inden for  
det sidste halve år.

 o Hvis du er gravid eller ammer.

 o Hvis der er blod i udflåddet, når du ikke har menstruation.

 o Hvis udflåddet er ildelugtende.

 o Hvis du har sår eller blister på kønslæberne.

 o Hvis du er i eller forbi overgangsalderen.

 o Hvis du er under 15 år.



www.apoteket.dk
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På apoteket kan du få hjælp til og 
rådgivning om alle typer medicin. 
Alt personale er faguddannet og 
kan blandt andet svare på spørgs-
mål om recept- og håndkøbsme-
dicin, bivirkninger og medicin til 
børn og fortælle, hvad du skal være 

opmærksom på, hvis du for eksem-
pel tager flere forskellige typer me-
dicin samtidig. Apoteket er stedet, 
hvor du køber din medicin. 

Læs mere på apoteket.dk, eller 
spørg på apoteket.

PÅ APOTEKET
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