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Referat fra medlemsmøde d.  2. april 2022 pa  Scandic Ringsted, 41 deltagere 
Bestyrelsen var fuldtallig mødt op, klædt i bl.a. ens florlette, farverige tørklæder med foreningens 

logo. 

Til hver deltager var uddelt poser med vareprøver fra Danatekt (Orion Pharma), VeriGentle 

(PharmaForce), Locobase (Karo Pharma), A Derma (Pierre Fabre), Dermalog (Stada Nordic), White 

Wonder (www.sj.dk) og Dr. Warming (Nordic Consumer Health).  

Desuden udstilling bagerst i lokalet med bøger og hjælpemidler fra bl.a. Props & Pearls.  

Dagsordenen var:  

 

Efter generalforsamlingen var der uddeling af den folder, som bestyrelsen har udarbejdet til at 

lægge i lægekonsultationer og hos gynækologer og hudlæger. Det var første udgave, så oplaget var 

begrænset, idet vi ønsker feedback på brochuren.  

Desuden var der salg af børnebogen Julie og muslingeskallerne. 

Undervejs fik formanden Suz en gave af bestyrelsen for hendes utrættelige indsats for LS 

Foreningen. 

Referat af generalforsamling i særskilt dokument.  

  

08:30  Ankomst og registrering af deltagere  

08:45  Velkomst  

09:00  Generalforsamling  

10:00  FORMIDDAGSPAUSE  
10:15  ”Lichen Sclerosus og Lichen Planus” _v. speciallæge i gynækologi Christine Felding  

11:45  ”Akupunktur og Lichen Sclerosus” _v. akupunktør Maria Thaulow  

12:15  FROKOSTPAUSE  
13:00  ”Antiinflammatorisk kost” _v. livsstilsvejleder Martin Kreutzer  

14:30  EFTERMIDDAGSPAUSE  
15:00  ERFA-grupper  

16:30  Opsamling  

17:00  Tak for i dag.  

http://www.sj.dk/
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Lichen Sclerosus og Lichen Planus 
Christine Felding (CF) præsenterede sig selv som freelance gynækolog, foredragsholder, blogger: 

www.voksnekvinder.dk, SØNDAG: Brevkasseredaktør,  Facebook: Det er bare en overgang, 

Lægemagasinet: Skribent, 1,6millionklubben.dk, medlem af bestyrelsen KVINFO: Ekspertpanel, 

ligestillingsambassadør, KLIFO: Konsulent, KLF = Kvindelige Lægers forening: medlem af 

bestyrelsen, mentor, Røde Kors: Frivillig,  Vaccinator – Covid 19. Pfizer: Advisory board, Podcast, 

lecturer, Webinar, Bayer: Lecturer, Boehringer-Ingelheim: Lecturer, Novo-Nordisk: Video, Key 

speaker, Besins-Healthcare: Reviewer, Gedeon-Richter: Lecturer, Merck/MSD: Lecturer, 

consultant, Astellas: Consultant, GHN (Global Healthcare Network): Consultant. 

Så vi vidste, hvem hun samarbejder med. 

Lichen Sclerosus 

Forekomst af LS  

 Hyppigst hos kvinder 

 Mellem 150-200 nye tilfælde om året pr. million 

 Bindevævssygdom 

 Ses hos præpubertetspiger 

 Hyppigst hos kvinder i/efter overgangsalderen 

 Der ses en vis familiær ophobning 

 Årsag: ukendt 

 Måske: ”Autoimmun sygdom” 

 Har intet med multipel sklerose at gøre 

 Lille risiko for udvikling af cancer (ca. 5%) 

 Tiltager sygdommen i hyppighed? I så fald hvorfor? 

Symptomer 

Symptomerne er kløe, svie eller irritation i skridtet og smerter ved samleje, der nedsætter 

sexlysten. Problemer med at tisse og forstoppelse. 

Ofte vil lægen fejlbehandle det som svamp i månedsvis. En bekræftelse på LS kan ske ved 

vævsprøve og/eller inspektion af en gynækolog. Der kan også tages blodprøver og spørges til, om 

andre familiemedlemmer har LS.  

Der ses typisk hvide fortykkede områder på kønslæberne, sygdommen går ikke op i skeden. Den 

kan udvikle sig til rødmen og sår. 

Kan forveksles med svamp (ildrødt og hævet), vitiligo (pigmentmangel) og psoriasis (skællet 

hvidligt udslæt). 

http://www.voksnekvinder.dk/
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Behandling  

Behandling er altid binyrebarkhormon, oftest i form af Dermovat, suppleret med blødgørende 

creme og østrogenbehandling i skeden i form af stikpiller eller ring. Hvis ikke Dermovat hjælper, 

kan lægen anbefale Protopic eller Elidel salve. Laserbehandling er også en mulighed: 

 Dermovat® eller Elocon® (binyrebarkhormon) 

 Elidel® eller Protopic® 

 Lokal østrogenbehandling i skeden (stikpiller, ring) 

 Blødgørende creme 

 Gerne silkeundertøj  

 Laserbehandling 

Binyrebarkhormon: 

Førstevalg til aktiv behandling er Dermovat® eller Elocon®: 

•  Uge 1-4: én påsmøring dagligt  

•  Uge 5-8: én påsmøring hver anden dag  

•  Uge 9-12: én påsmøring to gange ugentlig 

Ved manglende effekt af behandlingen kan forsøges med: 

 Salve Protopic® 0.1% eller  

 Creme Elidel® 1% 2 gange dagligt i op til 3 måneder 

Østrogenbehandling 

• Estring®:  Skiftes hver 3. måned 

• Vagifem®:  En tablet daglig i 14 dage, derefter en tablet 2-3 gange om ugen 

• Ovestin®:  Kan bruges dels som vagitorier, dels som vaginalcreme, bl.a. i ’porten’ hvor de 
andre ikke helt ’når ud’ 

• Intrarosa®: Et vagitorie daglig 

Blødgørende cremer 

Som blødgørende cremer anbefales fedtcremer med 70 - 100% fedtindhold, og der findes en del 
på markedet, hvoraf vi allerede have fået en del som vareprøver, som f.eks. Dr. Warming og 
Locobase. 

Svamp og kræft 
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CF viste billeder fra en kvinde, hvor der både var røde og hvide områder fra hh. svamp og LS.  

Et andet billede viste et hævet, hvidt område på kønslæben; det var kræftceller på grund af LS. 

Der er højst 150 tilfælde af vulvacancer pr. år i Danmark. Over halvdelen har LS (typisk uopdaget 

eller dårlig behandlet LS).  

MonaLisa Touch laserbehandlingen 

CF anbefalede denne laserbehandling til LS. Det laver små bitte huller i huden, som så heler fint op 

bagefter: 

 Behandling udføres udelukkende på gynækologiske klinikker 

 Typisk 3 behandlinger med 4-6 uger imellem – derefter én årlig opfølgende behandling 

 Behandling udføres i lokalbedøvelse 

 Ingen negative bivirkninger. 

Den ses på YouTube:  https://www.youtube.com/watch?v=2d7OGdPd6nc 

Der findes også en Facebook gruppe om det. Den kræver medlemsskab: 

https://www.facebook.com/groups/klinikmonalisa 

Behandlingen koster 5.000 kr. pr. gang, og der er ikke tilskud fra det offentlige. Der er planer om at 

starte et evidensbaseret studie op, hvor man vil undersøge behandlingens effekt på LS. 

MonaLisa klinikker i Danmark:  

 Silkeborg:  Speciallæge Jeannette Bing 

 København: Speciallæge Lisbeth Bach Elving 

 Køge: Speciallæge Stine Fürst 

 Aabenraa: På vej 

Lichen Sclerosus hos mænd 

 Også kaldet BXO = Balanitis Xerotica Obliterans 

 Ikke nær så hyppigt som hos kvinder 

 Huden på forhuden bliver hvid og rynket, evt. med sår 

 Smerter, kløe, svie, problemer ved samleje 

 Diagnosen stilles ved typisk udseende, evt. med biopsi 

 Behandling: Binyrebarkhormon og blødgørende creme 

 Laserbehandling? 

 Evt. omskæring ved forhudsforsnævring (phimosis) 

 Omskårne mænd får yderst sjældent BXO 

https://www.youtube.com/watch?v=2d7OGdPd6nc
https://www.facebook.com/groups/klinikmonalisa
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Behandling 

I princippet den samme som for kvinder, dvs. Dermovat eller Elidel/Protopic. Nogle urologer er i 
gang med laserbehandling. 

Kræft kan også forekomme på penis forårsaget af LS. 

Lichen Planus 

Årsag ukendt. Formentlig autoimmun sygdom. 

Symptomer ved Lichen Planus 

 Kløe, irritation og eller ømhed/smerter  

 Sidder såvel udvendigt på vulva, som inde i vagina  

 Dyspareuni – smerter ved samleje  

 Blødning ved samleje   

 Gulligt udflåd   

 Dysuri – svien ved vandladning 

 Kan være asymptomatisk (uden symptomer) 

 60% har LP andre steder end i underlivet, f.eks. i munden. 

Diagnose 

• Kigge patienten i bund og mund (eneste gang en gynækolog kigger folk i munden…) 

• Evt. biopsi 

• Spørge om andre autoimmune sygdomme; diabetes og stofskiftesygdomme 

• Måle blodsukker (BS) og stofskifteprøver (TSH og TPO) 

Behandling 

• Colifoam rektalskum – desværre i restordre indtil 2023 

• Budesonid rektalskum 

• Vaginal hydrocortison (magistrel recept) 

• Dermovat som ved LS 

• Protopic/Elidel som ved LS 

Behandling ved psykiske problemer 

LS betragtes som en ”kronisk invaliderende sygdom”. Egen læge kan derfor henvise til psykolog 

eller evt. til en sexologisk klinik, som kan hjælpe. 

Sexologiske klinikker findes i København, Århus, Odense og Ålborg, og der findes også 

privatpraktiserende sexologer. 

Andre sygdomme ved kønslæberne 

Plasmacellevulvitis/balanitis  
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Slimhinden ved kønslæber/penis bliver rød og glinsende. Kaldes også Zoon´s Vulvit eller Balanit.  
Meget sjælden sygdom hos begge køn.  

Behandles med Dermovat, Terramycin/Polymycin B, evt. Protopic og laser? 

Helvedesild 

Latin: Herpes zoster. 

For det tilfælde at vi ikke skulle have hørt om sygdommen, viste CF et billede af helvedesild og 

fortalte, at alle, der har haft skoldkopper kan få det. Der findes en ny vaccine imod det, som koster 

1.700 kr. pr stik. Man skal have 2 stik med 2-6 måneders mellemrum. 

Der findes en hjemmeside om det: www.ramtafhelvedesild.dk. 

Spørgsmål til CF 

Hvad trigger LS?  CF: Ukendte årsager. 

LP i munden? CF: Tandlægen opdager det. Suz: LS Foreningen rådgiver kun om LP på kønsdelene. 

Cøliaki og LS ? CF: Ingen umiddelbar sammenhæng. 

Kan psykiske problemer øge LS? CF: Stress og sygdom øger. 

Hvor ofte besøg hos gynækolog? CF: 1 gang om året. 

Rækkefølge af salve og creme hos LS ? CF først salve, så creme. 

Der kom forslag om at skrive dagbog for at kunne følge sin LS/LP mht. de begivenheder, man 
oplever. 

Akupunktur og Lichen Sclerosus - studie 
Maria Thaulow (MT) er akupunktør med egen klinik siden 2015. Samarbejder med gynækolog 

Lasse Raaberg fra Gråbrødreklinikken. Har fordybet sig i smerter og sygdomme i kvinders underliv, 

som er tabubelagt, men har betydning for dagligdagen og livskvaliteten. 

Skrev om Lichen Sclerosus som sit afgangsprojekt på sin 3-årige akupunktøruddannelse. Fandt 

ingen forskning på området, hverken ind- eller udenlands. Hun tog udgangspunkt i et studie i 

Vulvodyni (Acupuncture Treatment in Provoked Vestibulodynia) (Vulvodyni er en fællesbetegnelse 

for en kronisk, smertefuld tilstand i vulva. Ref.), fordi mange bliver diagnosticeret med Vulvodyni 

for LS, og derfor blev dette studie udgangspunkt for projektet.  

http://www.ramtafhelvedesild.dk/
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Hun brugte Akupunktur-kollegers erfaringer og viden om at oversætte LS til kinesisk medicin, samt 

fagbøger inden for akupunktur. MT forsøgte at forklare os, hvordan man arbejder inden for 

kinesisk medicin: 

Hvordan arbejder man inden for kinesisk medicin? 

- Ser på symptomerne og tegn på LS  
- Sygdomme, der har været gennem personens liv 
- Livsstil 

- Mentale helbred 

- Kost, motion og emotioner 

- Fødsler, menstruation og overgangsalder 

- fordi man skal have en ide om, hvilke ubalancer der har været, for at forstå dem, der er 

dominerende nu.  

- se hvilke ressourcer, kroppen har til rådighed 

- om der er underliggende ubalancer, der provokerer eller fordrer LS - de er lige så vigtige at 

behandle 

Hvordan foregår behandlingen? 

1 indledende samtale med journaloptagelse 

5 behandlinger af 45 min. 

Udover selve nålene 

- kosten 

- restituering/søvn 

- nære sig selv mentalt 

Fokus på også, at behandle, at skulle håndtere og være i at have en kronisk sygdom. Man kan ikke 
fjerne LS med akupunktur, kun lindre.  

LS set med kinesisk medicin 

- Blokering af blod (pga. fugt eller stagnation i kroppen) 

- Underskud af blod (vævet bliver ikke næret) 

- Fugt tilstand (manglende evne til at transformere væske samt kostrelateret) 

- Hede tilstand (opstår pga. stagnationsvarme og/eller underskud af blod) 

- Underskud af yin (pga. overgangsalder, og at det er en kronisk sygdom) 

- Underskud af yang (transformerer og er vigtig for dannelsen af blod) 

Forsøg og resultater 

8 kvinder deltog. (Alder og hvor længe de havde haft LS blev ikke oplyst. ref.) 
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Alle undtagen 1 oplevede markante forbedringer:  

- mindre eller ingen svie, kløe og brændende fornemmelse 

- mindre eller ophør med brug af steroid creme 

- mindre eller ingen gener ved cykling og svømning 

- selv producere smørelse fra slimhinderne under ophidselse 

- gennemføre samleje uden smerter og revner 

Varer resultaterne så ved? Tjek 6 måneder efter viste, at generelt var forbedringerne holdt ved, 
bortset fra 1 kvinde (= 6 kvinder). Hendes liv var udfordret på nogle områder, som ikke er gavnligt 
for hendes LS, som der ikke kunne gøres ved. Derfor er behandlingen mere symptomorienteret og 
for at give hende et pusterum. 

Spørgsmål til MT 

Vil du fortsætte med forløbet for andre kvinder gratis? MT: Nej, det var et afsluttet 

forskningsprojekt. 

Hvilken alder, havde de 8 kvinder og hvor længe havde de haft LS? MT: Kvinderne var født mellem 

1952 og 1976. En enkelt havde haft LS siden barndommen, en i de sidste 20 år og resten inden for 

5 år. Hende, der havde haft LS fra barndommen, fik det godt under forløbet, men symptomerne 

kom igen efter 6 måneder. Den anden, der ikke mærkede forskel, havde fået konstateret LS inden 

for de sidste 5 år. 

Antiinflammatorisk kost 
Martin Kreutzer (MK) er uddannet bl.a. ved Københavns Universitets Institut for Ernæring. Fik 

bedre tid til at udvikle sine egen idéer, da han forlod det naturvidenskabelige lønarbejde. Har 

skrevet en masse bøger om kost.  

Inflammation 

Fra latin ”sætte i brand”. Betyder betændelse, vævsreaktion, der forekommer ved infektion og 
andre immunreaktioner ifølge Den store danske Encyklopædi. 

(Kronisk) smerte /stress nærer inflammationen: Smerte -> Stress -> Kortisol -> Inflammation -> 

Energitab & sygdom! 

Stress 

Stress kan være rygning, som belaster immunforsvaret, men også motion: 30 minutters 

udfordrende træning svækker immunforsvaret, ødelægger de hvide blodlegemer og øger 

kroppens generelle inflammation i op til 3 døgn efter træningen. Blid motion, evt. massage, er 

mindre belastende. Man kan selv mærke efter. 
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Også mavefedme stresser kroppen. For at undgå det, gav han retningslinjer, at når man måler sit 

tykkeste sted på maven bør kvinders mavefedt holde sig under 80 cm op til 88 cm og mænds 

under 94 cm op til 102 cm (ref. overvejer kønsskifte). 

Målsætning 

At blive naturligt sund og stærk, hvilket gøres ved aktivt at vælge sundheden til. MK viste en 
madpyramide, hvor bunden indeholdt de bedste fødevarer, og toppen de værste: 

1. lag (bund): Her finder du de vaskeægte powerfoods med udpræget antiinflammatoriske 
egenskaber. De er en fundamental del af de styrkende kostvaner, som ad flere veje hjælper med 
at nedbringe inflammation i kroppen: Bær, kål, ingefær, fede fisk, oliven, avocado og hvidløg. 

2. lag: De lækre råvarer, som ligger lige over pyramidens bund, holder kroppen sund og stærk. 
Tænk dem ind i uge-kosten, så kroppen kan hive saft og kraft ud af hvert eneste gram. Til genren 
af gode, sunde råvarer hører bl.a. magre fisk, æg, frugt og grønt, surmælksprodukter, planteolier, 
quinoa og nødder. 

3. lag: Balancerede mængder fra dette lag passer fint ind i den antiinflammatoriske kostplan, for 
indtaget med måde kan de absolut virke styrkende. Råvarerne, du finder her, er herligt sunde og 
smager pragtfuldt. Hertil hører fuldkorn i alverdens afskygninger, rodfrugter, tørrede bønner og 
linser. 

4. lag: Hold igen med mængderne, for råvarerne i denne genre kan fremme inflammation, når de 
indtages i større mængder. Fokusér på kvaliteten, når du vælger f.eks.: Ost, kød, forarbejdet korn, 
almindelige kartofler og find glæden i små, delikate portioner.  

5. lag (top): Her skal der holdes igen, for samtlige råvarer i pyramidens top undergraver kroppens 
styrke. De fleste kan godt tåle små mængder, mens det for alle er uhensigtsmæssigt at svælge i 
slik, sodavand, alkohol, kager, chips, dårlig fastfood og andre decideret usunde madvarer. 

Dagsmål 

Ideelt skal man hver dag spise: 

Grønt og frugt: ¾ - 1 kg grønt og frugt, noget til hvert måltid af hvad han kalder kraftfulde 
varianter (betydeligt mere end det gamle slogan: 6 om dagen. Ref.).  

Fed fisk eller tilskud: 75-125 g fed fisk, som er rig på omega-3-fedtsyrer og D-vitamin. Eller indtag 
det som kosttilskud. 

Nødder, avocado og olie: 50- 75 g nødder, ½ - 1 avocado, et par skefulde (30 ml ref.) olivenolie 
(raps- og solsikke olie? Ref.). 

Probiotika: 2-3 dl syrnet mejeriprodukt. Mere end 100 g fermenteret kål. 

Kostråd om fiskeolier  

Hvis du generelt vil være sund: Behov 0,25 - 0,5 g omega-3-fedtsyrer pr. 25 kg legemsvægt.  
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Hvis du vil sove bedre og optimere din hjerne: 0,5 -1 g omega-3-fedtsyrer pr. 25 kg legemsvægt. 

Hvis du vil have maksimal antiinflammatorisk effekt:  1-1,5 g omega-3-fedtsyrer pr. 25 kg 
legemsvægt. 

Hvilke typer omega-3-fedtsyrer: EPA og DHA, men mest EPA. 

Eksempel: Hvis du vejer 75 kg, behøver du 3 – 4,5 g omega-3-fedtsyrer pr dag. ( 3 x (1 – 1,5 g)) 

Omega-3 topscorer pr. 100 g:  

 Hørfrøolie 53 g 

 Levertran 35  

 Rapsolie 11 g 

 Valnødder 8 g 

 Laks 3,5 g 

 Hellefisk 3 g 

 Hvide sild 2,5 g 

 Makrel i tomat 2,4 g 

Fiskeolie: der findes mange udgaver af fiskeolie på markedet. Læs varedeklarationen og beregn, 
hvor mange tabletter, du skal tage for at få dit behov opfyldt. 

Mere nåede MK ikke, selv om han havde planlagt dobbelt så meget. Der var mange gode 
uddybende spørgsmål undervejs, hvor MK også sendte budskabet om, at man skal  finde sin egen 
vej til at leve fornuftigt. Ikke være fanatisk. 

ERFA grupper (erfaringsudveksling) 
I løbet af dagen havde vi skrevet os på lister over, hvilken ERFA-gruppe, vi ville være i.  

NB: Efterfølgende er udtryk for deltagernes egne oplevelser og erfaringer.  

Kvinder efter overgangsalderen 

Godt 10 kvinder mødtes i et grupperum.  

Hormoncreme. Vi var alle brugere af hormoncreme, flest Dermovat, men også Mildison Lipid. 
Mht. østrogen brugte nogle Vagifem tabletter 3 gange om ugen. Én havde prøvet Estring, men 
måtte tage den ud på grund af smerter. En anden fortalte om Ovestin, som gav røg fra skeden og 
var snasket. Vagifem salve øger hormonel migræne, var en erfaring. 

Vask. Ingen brugte sæbe, men nogle olie. Forslag om urteafkog på gaze til at sætte i skeden mod 
Lichen Planus. Klude kogt i vand til vask.  

Fedtcreme. Alle brugte fedtcreme. 

Træning. Bækkenbundstræning, knib og afspænding, øger elasticiteten. Venepumpeøvelser. Yoga 
giver mere fugt. Cykling med særlige cykelsadler. 
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I denne gruppe var også kvinder med Lichen Planus, hvoraf nogle havde problemer med at tisse, 
sidde og cykle samt sår i munden. 

Raftamid (håndkøb) hjalp mod mundsår, og Antiitch hjælper mod kløe. En tampon dyppet i 
urteafkog sat op i skeden virkede lindrende, ligesom at sætte sig i en balje med urteafkog.  

En havde dårlige erfaringer med laser, som bare gjorde ondt. 

Forslag til dagbog over, hvad man brugte af  hormon-  og fedtcreme og hvilke symptomer, man 
havde. Stederne, hvor man oplevede ændringer forkortedes til KLIMA = Klitoris, Læber, Introitus, 
Mellemkød, Anus.  Ophavskvinden blev bedt om at lægge modellen tilgængelig for medlemmerne. 

Ny-diagnosticerede 

Mangler viden om sygdommen (mangelfulde oplysninger fra lægerne).  

Sexlivet hos singler 

Dating er i udgangspunktet svært, LS kan gøre det sværere, fordi det er svært at italesætte over 
for en ny partner.  

Sexlivet i parforhold 

Svært at have sexlyst, når man samtidig er angst for smerter. 

Mindfulness, kommunikation med partner, parterapi, sexolog, fysioterapeut. 

Lichen og livsstil 

- Massere grundigt ved påføring af behandling.  

- Forslag om at fortælle om LS i Go’morgen Danmark og Aftenshowet for at bryde tabuet. 

Cykelsadler fra ekspert i Ry.  

- Specialsadler til ridning. 

 

 

Referent: Ulla.  

 

 


