
Smörjschema kortison, en-dospreparat 
 

Grupp III steroid (stark kortison, t ex Betnovat, Elocon, Flutivate, Ovixan) 
 
Smörj kortison enligt följande nedtrappande schema 
Smörj med_______________________________________________________ 
Smörj med _______________________________________________________ 
Smörj med _______________________________________________________ 
Startdag _____________  
 
1:a veckan: en gång varje kväll  
2:a veckan: en gång varje kväll 
3:e veckan: varannan kväll 
4:e veckan: varannan kväll 
5 - 8:e veckan: två kvällar i veckan 
 
Det är viktigt att smörja hela behandlingstiden även om huden läkt  
för att inflammationen i huden ska läka på djupet. 
Du kan smörja mjukgörande direkt efter kortison. 
 
Mjukgörande  
Använd kontinuerligt mjukgörande morgon och kväll samt efter kontakt med 
vatten. Fortsätt smörja mjukgörande även efter du avslutat  
behandling med kortison.  
 
Smörj med _______________________________________________ 
Smörj med _______________________________________________ 
 
Det är viktigt att du inte kliar dig.  
Ta klådstillande enligt ordination om du fått sådant recept.  
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Smörjschema kortison, två-dospreparat 
 
Grupp I steroid (svag kortison, t ex hydrocortison, mildison, ficortil)  
Grupp II steroid (medelstark kortison, t ex Emovat, Locoid)  
Grupp IV steroid (mycket stark kortison t ex Dermovat)  
 
Smörj kortison enligt följande nedtrappande schema 
Smörj med_______________________________________________________ 
Smörj med _______________________________________________________ 
Smörj med _______________________________________________________ 
Startdag _____________  
 
1:a veckan: en gång morgon och kväll  
2:a veckan: en gång varje kväll 
3:e veckan: varannan kväll 
4:e veckan: två kvällar i veckan 
5 - 8:e veckan: en kväll i veckan 
 
Det är viktigt att smörja hela behandlingstiden även om huden läkt  
för att inflammationen i huden ska läka på djupet. 
Du kan smörja mjukgörande direkt efter kortison. 
 
Mjukgörande  
Använd kontinuerligt mjukgörande morgon och kväll samt efter kontakt med 
vatten. Fortsätt smörja mjukgörande även efter du avslutat  
behandling med kortison.  
 
Smörj med _______________________________________________ 
Smörj med _______________________________________________ 
 
Det är viktigt att du inte kliar dig.  
Ta klådstillande enligt ordination om du fått sådant recept.  
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Behandling med kortison och mjukgörande 
 

• Mjukgörande bör alltid användas i riklig mängd minst två gånger  
dagligen. Man kan aldrig överanvända mjukgörande och huden ”tillvänjs” inte 
• Använd alltid mjukgörande direkt efter kontakt med vatten 
• Kortison kräm/salva används enligt schema. Vid behandling en gång  
dagligen eller glesare kan kortisonet med fördel smörjas på kvällen  
eftersom klådan oftast är värre kvällstid 
• Observera att procentangivelsen på kortisontuben inte anger hur  
stark kortisonkrämen är 
• Det är viktigt att fullfölja behandlingen med kortison för att inflammationen i 
huden ska läka på djupet, avsluta därför inte behandlingen i förtid även om 
huden är läkt  
• Kortison kräm/salva ger sällan biverkningar så länge de används på  
rätt sätt, följ given ordination enligt schema 
• Vid eksem kan läkningen av eksemet orsaka vita fläckar på huden,  
dessa kommer försvinna av sig själv  
• Vid klåda tänk på att ha kortklippta naglar, använd gärna bomullsvantar 
och/eller täck huden på utsatta områden  
 

Smörjteknik  
• Smörj kortison först 
• Smörj kortison på alla fläckar, även om huden är sårig 
• Om du har flera små fläckar smörj kortison över hela området 
• Smörj rikligt med mjukgörande på hela kroppen, även över kortison 
• Undvik gnuggning av huden som kan leda till klåda och försämring  
• Salvorna behöver inte duschas bort innan du smörjer igen 
• Om du har psoriasisfläckar med fjäll behöver du avfjälla innan du  
smörjer med kortison, se separat information  
• Till områden med ömtålig hud som ansiktet och hudveck används  
ofta en svagare kortisonsalva än till övriga huden 
 

Bad och dusch  
• Använd bad- och duscholja inte tvål  
• Smörj alltid in med mjukgörande direkt efter bad och dusch 
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Underhållsbehandling 

Det är viktigt att fortsätta smörja huden med mjukgörande även när 
kortisonschemat avslutats för att stärka hudbarriären och den besvärsfria 
perioden kan förlängas.  
 

Vid försämring  
Påbörja kortisonbehandling enligt tidigare schema. Om svårigheter att trappa  
ner på grund av snabb försämring kontakta HC. 
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