INFORMATION TILL VÅRDNADSHAVARE

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
landsomfattande 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. I höst
tänkte jag lägga lite extra fokus på Prata om finnar direkt efter höstlovet,
vecka 45-46.
Som förälder kan du vara med och göra skillnad för din tonåring genom att
vara påläst och finnas till hands. Prata gärna med din son eller dotter om hur
han/hon upplever sin akne. Kanske har ni lite tid att göra detta under höst
lovet? Jag finns tillgänglig för att ge råd om hur akne kan behandlas men
det är viktigt att jag har ditt stöd och att vi tillsammans hjälper din tonåring.
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 läkemedel som
verkar nere i huden där besvären faktiskt sitter. Receptfria läkemedel finns
att köpa direkt på apoteket och en skolläkare, husläkare eller distrikts
sköterska kan hjälpa till med dem som kräver recept. På apoteket finns även
vårdande rengöringsprodukter som kan vara bra att använda innan behand
lingen tas samt återfuktande 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 lång tid 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!
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