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• Talgkörtlarna producerar mer 
 hudfett än vad de brukar

• Tillväxten av hudcellerna ökar och 
täpper till talgkörtelns öppning

•  Aknebakterien förökar sig

•  Det sker en inflammation i huden
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förberedelse

Det finns inga mirakelkurer så tålamod är en stor del av en 
 lyckad behandling. För de flesta tar det sex till åtta veckor 
 innan det syns några resultat. 

Bygg en daglig hudrutin som passar din vardag,
här är ett par tips:

4hur du 

blir av

med dem



förberedelse

• Fortsätt tvätta din hud precis som vanligt. På apotek och i 
 butik hittar du många tvättar som kan kännas fräscha men en 
mild tvål och vatten fungerar precis lika bra.

• Skaffa en återfuktande hudlotion då många behandlingar kan 
göra att din hud känns torrare än vanligt. Tänk på att välja en 
 lotion som inte är fet då det kan täppa till porerna.
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börja behandla

Finnar beror INTE på oren hud och de går därför inte att
tvätta bort!

Därför behövs produkter som  behandlar huden inifrån
– där  finnarna faktiskt uppstår.

På apotek finns receptfria be handlingar (Basiron) som du kan 
börja med att prova.
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börja behandla

All behandling ska smörjas på ren hud som du torkar  försiktigt. 
Ta på ett tunnt lager på hela det drabbade området. Smörj 
med en ansiktslotion några minuter efter att du har tagit på 
 behandlingen.
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om receptfria behandlingar inte hjälper

Har du prövat en receptfri behandling i minst 6-8 veckor utan 
resultat? Lugn, det finns mer hjälp att få!

Kontakta skolsköterskan eller vårdcentralen så kan de hjälpa 
dig att komma i kontakt med en läkare som kan skriva ut en 
recept belagd kräm, gel eller tabletter.
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när finnarna är borta

Fortsätt att behandla huden!

Hormonförändringar som orsakar finnarna sker i din kropp 
 under hela puberteten. Så slutar du behandla bara för att de 
synliga besvären har försvunnit kan de alltså komma tillbaka. 
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rengöring & återfuktning

På apoteket finns många produkter som 
kan rengöra eller återfukta huden, dölja 
finnarna och torka ut fet hud dock utan 
dokumenterade bevis på att de har någon 
egentlig effekt på det som orsakar finnar. 

Här finns t.ex. Clearasil, Proactive, 
 Neutrogena, ACO Spotless, Normaderm 
och Acnicyl Cleanser, ACO Acnelösning, 
ACO Acnegel och  Acnicyl Cream.
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egenvård

Basiron är ett receptfritt läkemedel 
som finns på apoteket. Det innehåller 
bensoyl peroxid och har  bevisad och väl-
dokumenterad effekt mot  finnar. Bensoyl-
peroxid verkar genom att  öppna upp 
hudens porer samtidigt som det  minskar 
antalet bakterier (P. Acnes) med 90 
 procent inom en vecka*. Basiron är helt 
 alkohol- och  parfymfri. 
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receptbelagda läkemedel

Blir huden inte bättre av de receptfria 
medlen – kontakta skolsköterskan  eller 
vårdcentral och be om en tid hos en 
 distriktssköterska eller läkare. Utifrån dina 
besvär kan de hjälpa dig genom att skriva 
ut en receptbelagd gel eller kräm – men 
också antibiotikatabletter, som ger ännu 
kraftfullare effekt. 
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måste gå till hudläkaren

Ger de receptbelagda behandlingarna inte 
något resultat och besvären fortfarande är 
omfattande så går det att behandla med 
tabletter som innehåller isotretinoin – det 
enda ämne som verkar på alla de orsaker 
som finnar beror på. Dessa får bara skrivas 
ut av hudläkare (dermatologer) och för att 
komma dit behövs en remiss av din läkare.
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sanningen är...

Det finns olika tips, knep och råd som påstås lindra och 
förvärra besvären med finnar. Tips, knep och råd som påstås 
hjälpa och stjälpa. Sanningen är dock att det mesta inte har 
någon bevisad effekt alls. Varken positiv eller negativ. Men 
känner man att någonting funkar så fortsätt med det.

Lyssna på din kropp och utgå vad som fungerar för dig!
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har din dotter eller son problem med finnar?

Som skolsköterska möter jag ofta elever som mår dåligt på grund av sina 
finnar. Därför har vi på skolan anslutit oss till Prata om finnar – en lands
omfattande satsning där vi aktivt arbetar för att öka kunskapen om akne ute 
i klassrummen och på skolsköterskemottagningen. Allt för att fler unga ska 
våga söka hjälp och på så sätt må lite bättre.
     Som förälder kan du vara med och göra skillnad för din tonåring genom 
att vara påläst och finnas till hands. Här nedan hittar du några punkter som 
jag hoppas kan hjälpa dig en bit på vägen:

• Finnar beror inte på oren hud eller dålig hygien och går därför inte att 
tvätta bort.

• För att bli av med finnarna krävs en aktiv behandling med läke medel som 
verkar nere i huden där besvären faktiskt sitter. Receptfria läkemedel finns 
att köpa direkt på apoteket och en läkare eller distrikts sköterska kan hjälpa 
till med dem som kräver recept. På apoteket finns även vårdande rengörings
produkter som kan vara bra att använda innan behandlingen tas samt åter
fuktande medel som hjälper mot torr och irriterad hud.

• Det går att bli av med finnarna men det kan ta tid. Initialt behöver man ofta 
behandla sina besvär i flera månader, och sedan fortsätta behandlingen med 
lägre intensitet under långt id för att aknen inte ska komma tillbaka.

Vill du veta mer om vad som orsakar finnar och vad du kan göra för att 
stötta när det känns tungt? Välkommen att höra av dig till mig!

Vänligen,

, skolsköterska

Telefon

Epostadress

föräldrainformation


