
 

 
 

 

 

 

 

 

Vinterhud hos vuxna och barn  
 

 

 
 

Faktamaterialet är framtaget av ACO Hud AB, februari 2009.  
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Om vinterhud – vuxna  

Den nordiska vintern utsätter huden för stora påfrestningar. Torr och kall luft samt stora 
temperaturväxlingar mellan utomhus- och inomhusklimat gör att huden lättare torkar ut. Därför 
kan huden behöva extra omsorg på vintern.  
 
Personer som har besvär av torr hud under hela året kan få svårare besvär under vintern. Även 
personer som i normala fall inte besväras av torr hud kan få besvär då klimatet är kallt och torrt. 
En torr hud kan i sin tur medföra en ökad risk för att utveckla eksem.  

En torr och känslig hud är en gemensam nämnare för många hudsjukdomar. Den torra huden 
släpper ifrån sig mer fukt än en normal hud, vilket gör att huden blir ännu torrare. Detta fungerar 
som en ingång till andra problem med huden, som till exempel olika typer av eksem. Det beror 
på att torr hud inte har samma inneboende skydd mot yttre påverkan som en normal hud.  
 
Främmande ämnen tar sig lättare in och kan göra huden irriterad, vilket kan skapa en 
inflammation i huden som kan bli eksem.   

 
 

 
 
Tecken på torr hud  

 Klåda  
 Huden känns irriterad  
 Fjällning  
 Känsla av att huden stramar  
 Torrsprickor  

Behandling av vinterhud  
Personer som drabbas av torr hud under vintermånaderna kan förebygga besvären, genom att 
smörja rikligt och ofta med mjukgörande krämer. Använd en mjukgörare som tillför fett och 
binder fukt till huden. Att inte utsätta huden för onödigt mycket kyla och väta kan hjälpa till att 
lindra besvären, till exempel genom att klä sig varmt och torrt och att inte duscha för ofta. Vid 
eksem och klåda är det bra att använda hydrokortisonkräm för att minska klådan och dämpa 
inflammationen i huden.  

Receptfria mjukgörande krämer och hydrokortisonkrämer finns på apoteket.  

Skyddar mot kemikalier 

och mikroorganismer 

Hindrar vattenförlust 

Hudens viktiga barriärfunktion hindrar vattenförlust och skyddar mot främmande ämnen 



  Tips för vinterhud  
 

1. Duscha mindre, eftersom vatten och vanlig tvål kan torka ut huden. Använd gärna en 
 återfettande bad– och duscholja istället för tvål.  
 

2. Tänk på att smörja in områden som mer än andra utsätts för kyla: ansikte, hals, öron 
 och anklar.  

 
3. Välj material som håller huden varm och torr och klä dig i flera lager.  
 
4. Använd halsduk, mössa som täcker öronen samt handskar eller vantar som täcker 

 handlederna.  
 

 
Atopiska vinterfötter  
Både vuxna och barn kan drabbas av atopiska vinterfötter. Man kan ha anlag för det, men det 
kan även bero på för trånga skor eller att fötterna är fuktiga under långa perioder.  

Symtom 
Vätskande eksem, fjällning och sprickbildningar på trampdynor och tår. Ibland svår klåda och 
smärta som gör det svårt att gå.  

Behandling av atopiska vinterfötter  
Atopiska vinterfötter går att förebygga genom att använda skor som ger foten utrymme att röra 
på sig så att huden kan andas. Håll fötterna torra - till exempel genom att byta strumpor ofta.  
 
Lindra besvären genom att smörja rikligt, regelbundet (helst två gånger per dag) och över lång 
tid. Använd gärna en receptfri hydrokortisonkräm på de torra sprickorna för att minska eksemets 
omfattning och lindra klådan. Behandla inte barn under två år med hydrokortisonkräm utan 
läkares ordination 

   

 

Tips för att lindra besvär av atopiska vinterfötter 

 

 1. Smörj ofta och regelbundet in fötterna med mjukgörare för att hålla huden  

 mjuk och smidig.  

 

 2. Smörj torra sprickor med hydrokortisonkräm.  

 

 3. Byt strumpor så att huden inte utsätts för fukt och väta i onödan. 

 

 4. Använd skor eller stövlar som släpper in luft och gör att foten kan andas. 

 

  



 

Tre frågor om vinterhud bland vuxna till Dr Izabela 
Buraczewska, forskare och formuleringsutvecklare på 

ACO Hud AB:  

 
1) Är det vanligare med torr hud och eksem på vintern?  
Ja, många personer får mer problem med känslig och torr hud i 
samband med torrt och kallt klimat. Det är både det kalla klimatet 
och temperaturväxlingarna mellan inomhus- och utomhusklimat 
som påverkar huden. Under vintern är luften mycket torrare än 
under resten av året och det bidrar också till att huden lättare blir torr och känslig.  
 
2) Vad händer med huden i kyla?  
Kylan och det torra klimatet gör att huden snabbare torkar ut och huden får svårt att bevara 
fukten. För att kompensera ökar huden sin produktion av fukt. Då hudens ”byggstenar”, som 
bidrar till att bevara fukt och smörja huden, har blivit skadade och glidit isär, klarar inte huden  
att binda fukt till huden. Det leder till att huden blir torr, det stramar, kliar och huden blir ofta röd.  
 
3) Hur kan man skydda huden i kallt klimat?  
Det är viktigt att smörja känslig och torr hud med mjukgörande kräm. En bra mjukgörande kräm 
innehåller både fett och fuktbindande ämnen som huden behöver för att hålla sig mjuk och 
smidig. Om man får problem med torr hud i samband med kallt väder är det viktigt att smörja sig 
rikligt, regelbundet och över lång tid. För att förebygga problem bör man vara extra noga med 
att smörja sig när det börjar bli kallt. Om man ska vara ute mycket en kall dag är det bra att 
smörja ansiktet med en mjukgörande kräm som innehåller ämnen som minskar risken för att det 
bildas iskristaller.  
 
Vid eksem är det viktigt att behandla med hydrokortisonkräm för att dämpa inflammationen i 
huden och minska klådan. Både hydrokortisonkräm och mjukgörare kan köpas receptfritt på 
apoteket.  

 



Om vinterhud – barn  

Ungefär 20 procent av alla barn drabbas någon gång av eksem och hos de flesta barn förvärras 
symtomen under vintern. Den torra, kalla och långa nordiska vintern utsätter huden för stora 
påfrestningar. Torr och kall luft samt stora temperaturväxlingar mellan utomhus- och 
inomhusklimat gör att huden lättare torkar ut.  

 

Behandling av vinterhud hos barn  
Eftersom torr hud ökar risken för att drabbas av eksem, bör man inte vänta med att behandla 
torr hud hos barn. Behandla med mjukgörande krämer och smörj rikligt och ofta för att hålla 
huden mjuk. Kyla och väta torkar ut huden, se därför till att barnen har varma och torra kläder 
på sig. I förebyggande syfte bör barn med torr hud och eksem regelbundet smörjas in med 
mjukgörare under vintern eller när man vistas i kallt klimat.  
 
Vid eksem kan receptfri hydrokortisonkräm användas på de drabbade områdena. Hydrokortison 
verkar genom att dämpa inflammationen i huden och minska klådan. Barn under två år med 
eksem bör alltid undersökas av läkare.  
   

Tre tips för vinterhud hos barn  

1. Ansikte, hals och öron är extra utsatta. Välj en mössa som täcker öronen, långa vantar 
som skyddar handlederna och en heltäckande overall.  
 

2. Bada inte mer än nödvändigt, eftersom vatten och vanlig tvål kan torka ut huden. 
Använd gärna en återfettande bad- och duscholja istället för tvål.  
 

3. Bada och smörj med mjukgörare kvällen innan det är dags att vistas utomhus.   

   

 



Tre frågor om barns vinterhud till Dr Izabela 
Buraczewska, forskare och formuleringsutvecklare på 

ACO Hud AB:  

 
1) Är det något särskilt man bör tänka på när det gäller att 
skydda barns hud?  
Om barnet får problem med torr hud så vänta inte med att 
behandla. Smörj barnet regelbundet och rikligt med en skonsam 
mjukgörande kräm. Välj en kräm anpassad för barn, gärna 
innehållande det naturligt fuktbindande ämnet glycerol, som är 
effektivt utan att svida. Om man ska vara ute mycket en kall dag är 
det bra att smörja ansiktet med en mjukgörare då mjukgörande kräm innehåller ämnen som 
minskar risken för att det bildas iskristaller.  

2) Hur kan jag behandla mitt barn som har besvär med atopiska vinterfötter? 
Använd skor som andas och se till att det finns utrymme att röra på fötterna. Väta och fukt kan 
också förvärra symtomen. Skicka gärna med ett par extrastrumpor så man kan byta vid behov. 
Smörj regelbundet med en mjukgörare.  

3) Kan man använda hydrokortisonkräm på barn?  
Ja, om barnet har fått eksem med röda, nariga fläckar och klåda är det viktigt att använda 
hydrokortisonkräm för att minska problemets omfattning. Hydrokortison verkar genom att dämpa 
inflammationen i huden och minska klådan. Det gör att barnet inte kliar sig och sover bättre, 
vilket i sin tur gör att huden kan reparera sig och läka. Om problemen kvarstår efter en veckas 
regelbunden behandling bör man söka läkare. När eksemet läkt ut ska man fortsätta att smörja 
regelbundet med en mjukgörare. Hydrokortisonkräm kan användas på barn över två år utan 
läkares rekommendation. 



Liten ordlista:  
 

Kräm  

En produkt som lägger en yta av fett på huden samtidigt som den förhindrar att huden släpper 

ifrån sig vatten. Kräm innehåller även fuktbindande substanser, till exempel glycerol, karbamid 

eller propylenglykol. De fuktbindande ingredienserna binder vatten i huden och ökar på så sätt 

fukthalten.  

Lotion  
En lotion är lite tunnare i konsistensen än en kräm. Därför är den också lätt att smörja ut och 
passar bra när man ska smörja stora kroppsytor. Hårbevuxna områden såsom armar och ben 
kan också vara lättare att smörja med lotioner istället för feta salvor.  
 

Salva  
En salva innehåller mycket fett och är därför lite trögare att smörja ut. Vid mycket torra 
hudpartier passar en salva bra eftersom den kladdiga konsistensen gör att den stannar kvar 
under en längre tid på det ställe som smörjs in. En salva kan även med fördel användas under 
natten. Salvor består till den största delen av olika fetter och är oftast helt fria från vatten.  

De tre bästa smörjtipsen  

1. Det viktiga är att använda en mjukgörare som man tycker om. Om den är kladdig och 
 inte går in i huden ordentligt brukar det sluta med att man inte smörjer in sig. 

 
 2. Det är viktigt att smörja ofta, gärna morgon och kväll. Det går i princip inte att smörja 
 för mycket.  

 
 3. Placera ut krämförpackningar lite överallt, till exempel bredvid favoritplatsen i soffan 
 eller på skrivbordet på jobbet. På det sättet är det aldrig långt till krämen om huden 
 känns torr och behöver smörjas. 

 

Självtest – är du en vintertorris? 

På www.alltomtorrhud.se kan du testa om du har torr hud. Där finns även mer information om 
torr hud för barn och vuxna 
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Miniderm Kutan Emulsion (Glycerol 20 %)  

Indikation: Torr hud  

Dosering: Emulsionen smörjes in vid behov, gärna flera gånger dagligen samt alltid efter 

kontakt med vatten. 

Förpackningar 350 gram burk. Pris utan recept 177 kronor. Pris med recept 157 kronor.  

Receptfritt läkemedel. Samtliga förpackningar ingår i förmånssystemet men kan även köpas 

receptfritt.  

Produktresumén uppdaterad: 2008-07-01  

För mer information se www.fass.se  

Läs alltid bipacksedeln noggrant före användning.  

 

http://www.fass.se/

