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Lichen sclerosus  

Lichen planus 

Plasmacellevulvitt 

Lichen simplex chronicus 

Kontakteksem 

Hidradentisis suppurativa 

 
 
Anbefalinger  
 
Hvordan vurdere vulvasykdommer? 
 

• Anamnese: I tillegg til standard gynekologisk anamnese bør pasienten spørres om hudsykdommer eller 
utslett andre steder på kroppen, allergi, medikamenter, autoimmune sykdommer, ev. hudsykdommer i 
familien, inkontinens for urin og avføring 

• Undersøkelse: Vanlig gynekologisk undersøkelse der man inspiserer hud og slimhinner anogenitalt nøye. 
Munnslimhinnen og ev. huden på resten av kroppen inspiseres 
 

 

Generelle råd ved sårhet i vulva 
 

• Ikke bruk såpe i underlivet 

• Bruk myk, parfymefri fuktighetskrem eller olje 

• Ikke bruk trange bukser eller tøy som gnager i underlivet 

• Ta en pause fra barbering 

• Unngå aktiviteter som gir trykk i vulva (sykling/spinning) 
 

 
 

Når skal man ta biopsier? 
 

• Ved mistanke om malignitet (sår, områder med hard, ru overflate, manglende respons på behandling) 

• Uavklarte hudlidelser 

• Biopsi (stansebiopsi 4 mm) tas midt i lesjonen ved mistanke om malignitet, ellers ved overgangen til 
normal hud. En biopsi på formalin til vanlig histologisk undersøkelse, ev. en biopsi på saltvann til 
immunhistokjemi 
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Relevante tester 
 

• Kjønnssykdommer? Diabetes? Thyreoidea? Jernmangel? 

• Henvise til lappetester hos hudlege ved mistenkt kontaktallergi 
 

 

Lenke til bilder av hudsykdommer: https://dermnetnz.org/ 
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Lichen sclerosus 
 

Definisjon 
 

• Lichen sclerosus er en kronisk, inflammatorisk hudsykdom som hyppigst forekommer hos voksne kvinner, 
men som også kan ramme menn og barn  

• Sykdommen rammer hovedsakelig anogenitalregionen, hvor den fører til vedvarende kløe og sårhet. 
Dyspareuni er vanlig  

• Hudlesjonene er oftest symmetriske, flate, hvitlige flekker som kan vokse sammen til områder med tynn, 

rynket eller fortykket hud.  Erytem, sår, purpura eller ekkymoser er vanlig  

 
 
Epidemiologi  
 

• Lichen sclerosus ser ut til å ha 2 topper av debut, hos prepubertale jenter og 
perimenopausale/postmenopausale kvinner 

• I en studie fant man at insidens raten på lichen sclerosus økte fra 7,4 til 14,6 per 100 000 kvinne-år fra 
1991 til 2011 (4) 

 
 
Patogenese/ etiologi 
 
• Lichen sclerosus er en inflammatorisk dermatose med ukjent etiologi (6) 

 
Diagnostikk 
 

• Klinisk bilde gir grunnlag for oppstart av behandling 

https://dermnetnz.org/


• Hudbiopsi bør tas, som regel en stansebiopsi (4 mm). Etter langvarig forløp kan histologiske funn være 
inkonklusive 

• Ved uklart klinisk bilde eller mistanke om malignitet, bør man biopsere 

• Ved rutinekontroller bør man ta biopsi ved mistanke om malignitet, for eksempel ved vedvarende harde 
partier, erosjoner, erytem, pigmenterte eller papuløse lesjoner 

• Biopsi bør også tas om behandlingen ikke fører til bedring 

• Ved manglende bedring, eller mistanke om sekundærinfeksjon, bør man ta prøver for dyrkning på sopp 
eller bakterier 

• På grunn av assosiasjon med thyreoidea- og andre autoimmune sykdommer bør pasienten også utredes for 
dette (4) 

 

 
Behandling 
 

• Ekstra sterke steroider, gruppe IV, f.eks klobetasolpropionat (Dermovat®), eller gruppe III steroider, f.eks 
mometasonfuorat (Ovixan®) er standardbehandling for lichen sclerosus (5) 

• Ulike behandlingsregimer er brukt. Clobetasol 1 gang daglig i 3 måneder, alternativt 1 gang daglig i 1 
måned, annenhver dag i 1 måned, 2 ganger i uken i 1 måned (6,7) 

• Vedlikeholdsbehandling: gruppe III-IV steroid 1-2 ganger i uken (6,7) 

• Studier viser at bruk av klobetasolproprionat (Dermovat®) gir fullstendig eller delvis tilbakegang av 
symptomer hos 54-96 % av kvinnene. Forbedring av hudtekstur eller farge sees sjeldnere. Kvinner som er 
yngre enn 50 år responderer best på behandlingen (5) 

• Tilbakefall er vanlig og bør behandles med nytt nedtrappingsregime. Tilbakefall kan delvis motvirkes ved 
kontinuerlig vedlikeholdsbehandling (5) 

• Klobetasolproprionat (Dermovat®) er trygt å bruke i alle aldre, også hos barn (5) 

• Mellom 4-10 % av kvinner med anogenital lichen sclerosus blir ikke bedre av symptomer eller tolererer ikke 
behandling med potente steroider. Anbefalt behandling for disse kvinnene er tacrolimus (Protopic®), som 
er en kalsinevrinhemmer som virker ved å hemme t-celleresponsen. Tacrolimus (Protopic®) og 
pimecrolimus (Elidel®) har vist å være effektive mot symptomer ved flere hudsykdommer, inkludert lichen 
sclerosus. Behandlingen gir ofte svie og sårhet, men kan brukes uten nedtrappingsregime (8) 

• Det anbefales årlige kontroller for pasienter med uttalte plager og mangelfull effekt av behandlingen 
 

 
Komplikasjoner 
 

• Sammenvoksninger i vulva kan føre til urinretensjon eller trang introitus som påvirker seksuallivet. Bruk av 
tilpasset medisinsk dilatator regelmessig, for eksempel x 3 pr uke kan hindre forverring. 
Sammenvoksningene kan behandles plastikkirurgisk eller splittes opp med laser 

• Arrdannelser på grunn av inflammasjon kan føre til vevsskade med sammenvoksinger av labia, forsnevring 
av vaginalåpningen/introitus og sammenvoksing fortil slik at klitoris skjules. Hos menn og gutter kan 
forhuden vokse sammen (1,2) 

• Lichen sclerosus øker risikoen for plateepitelcancer i genitalia (< 5 %) (3) 

• Sekundærinfeksjon, ta prøver for dyrkning for bakterie eller sopp 

• Lichen sclerosus øker risikoen for plateepitelcancer i genitalia til 5 %. Ta biopsier ved mistanke om 
malignitet 

 
 
 

Lichen planus 
 
Definisjon  
 



• Lichen planus (LP) er en inflammatorisk tilstand som kan forekomme i hud og slimhinner i munn, øyne, 
nese, gastrointestinal traktus og anogenitalt 

• De to vanligste formene for lichen planus er den plakkdannende typen og den erosive typen, men andre 
former for lesjoner forekommer også  

• Ved lichen planus på hud dannes det lilla, flate papler eller plakk med hvite stripede områder (Wicham’s 
striae). Lesjonene finnes som regel på innsiden av vristen og anklene, men kan forekomme på flere 
hudområder. Utslettene er ofte sterkt kløende (10) 

• Erosiv lichen planus er ofte en svært smertefull tilstand som kan være vanskelig å behandle. Erosiv lichen 
planus forekommer hovedsakelig på slimhinner som munnhulen, vulva og vagina hos kvinner eller penis 
hos menn, men kan også forekomme i gastrointestinaltractus og i slimhinner i nese og øyne.  Over 50% av 
kvinner med genital erosiv lichen planus har også oral affeksjon (10) 
 

 

Epidemiologi 
 

• Lichen planus er en sjelden lidelse, og studier har vist at omkring 2 % av befolkningen rammes av den 
plakkdannende typen, mens den erosive typen er sjeldnere (9) 

 
 

Patogenese 
 

• Lichen planus anses å være en autoimmun sykdom hvor aktiverte T-celler angriper basale keratinocytter, 
som produserer cytokiner og gir en graftversus-hostliknende skade 

 

 
Diagnostikk 
  
Som for lichen sclerosus.  

• Undersøk alltid munnslimhinnen ved mistenkt genital erosiv lichen planus 

• Spør om pasienten har svelgvansker, henvis i så fall til gastroskopi 

• Gjør en forsiktig vaginalundersøkelse, da pasienten kan ha uttalte smerter og sammenvoksninger vaginalt 
 
 

Behandling 
 

• Gruppe IV steroidsalve i vulva og ev. vaginal applikasjon av kortison (Colifoam®). 
Preparatene appliseres hver kveld i 4 uker, så annenhver kveld i 4 uker og så fast 1-2 kvelder i uken. Ved 
økte plager økes frekvensen igjen. Colifoam® kan brukes intravaginalt, men er vanskelig å skaffe, 
alternativt kan gr. IV-steroidsalve benyttes intravaginalt, gjerne applisert på en dilatator (6) 

• Ønsket effekt av behandlingen er lindring av symptomer, og ev. å forebygge adheransedannelser i vagina 

• Tacrolimus (Protopic®) kan ha effekt, men tolereres ofte dårlig grunnet brenning og svie (12) 

• For å forebygge adheranser, bør man samtidig dilatere skjeden regelmessig minimum x 3 pr uke fast 
(dilatator/samleie) 

• Fotodynamisk terapi (PDT) har i studier vist effekt på erosiv lichen planus i vulva og vagina (14) 

• Tannlege bør behandle LP i munnhule og hudlege bør styre behandling med retinoider, cyklosporin A eller 
tacrolimus (Protopic®) 

• Ved manglende behandlingsrespons bør pasienten henvises til en tverrfaglig vulvapoliklinikk 
 

 
Komplikasjoner 
 



• Erosiv lichen planus kan medføre uttalte sammenvoksninger i vulva og vagina, vagina kan bli totalt 
obliterert (11) 

• En viss risiko for vulvacancer er rapportert. Persisterende sår eller harde områder bør uansett biopseres 
(12) 

 
 
 
 

 
Plasmacellevulvitt 
 
 
Definisjon 
 

• Plasmacellevulvitt (PCV), også kalt Zoons vulvitt, er en relativt sjelden, kronisk, inflammatorisk hudsykdom 
av ukjent årsak. Den kan også oppstå i vagina - plasmacellevaginitt 

• Navnet har tilstanden fått p.g.a. plasmacelleinfiltrat påvist ved histologisk undersøkelse 

• Ved klinisk undersøkelse påvises en eller flere skarpt avgrensede makuløse, hissigrøde, glinsende lesjoner 
som kan være smertefulle 

• Tilstanden er godartet og ikke assosiert med andre sykdommer (15) 
 
 

Epidemiologi 
 

• Rammer hovedsakelig postmenopausale kvinner (15) 

• Ukjent insidens og etiopatogenese 

 
 
Diagnostikk 
 

• Funnene ved klinisk undersøkelse og spesielt biopsi vil være typiske og kunne gi en sikker diagnose 

• Differensialdiagnoser er andre sykdommer som kan gi lignende utslett i vulva og vagina, lichen planus og 
platepitelcarcinom 

 

 
Behandling 
 

• Gruppe IV steroidsalve i vulva og ev. vaginal applikasjon av kortison (Colifoam®) 

• Preparatene appliseres hver kveld i 4 uker, så annenhver kveld i 4 uker og så 2 kvelder i uken i 4 uker. 
Tilstanden kan være behandlingsresistent. Ingen kontrollerte behandlingsstudier foreligger. I en 
retrospektiv observasjonsstudie hadde pasientene like god symptomlindrende effekt ved lokalbehandling 
med fucidinsyre og bethametasomvalerat i fast kombinasjon, clobetasol og tacrolimus 0, 1 % salve. Alle tre 
behandlingsalternativene hadde relativt liten effekt på de kliniske funnene (14) 

 
 
 
 

Lichen simplex chronicus 
 
 



Definisjon 
 

• Lichen simplex chronicus (LSC) er en vanlig årsak til genital kløe. Tilstanden karakteriseres av relativt 
velavgrensede hudlesjoner med kronifiserte eksem-/dermatittforandringer med fortykket, lichenifisert hud 
og kloremerker, med eller uten rødme og pigmentforandringer. Tilstanden blir også kalt nevrodermitt 

 

 
Epidemiologi 
 

• Hudforandringene oppstår i områder med kronisk kløe p.g.a. gjentatt skrubbing og kloring. Tilstanden kan 
forekomme i alle aldergrupper, men er vanligst hos kvinner i alderen 35-50 år (16,17,18) 
 

 
Patogenese/Etiologi 
 

• Bakenforliggende årsaker til hudsykdommen er kroniske kløetilstander som atopisk eksem, kontakteksem, 
lichen sclerosus, residiverende soppinfeksjoner, skabb, systemiske sykdommer som medfører kronisk kløe 
og psykiske lidelser (16,17,18) 

 
Diagnostikk 
 

• Anamnese for bakenforliggende sykdommer, kroniske hudsykdommer, lokale irritanter, systemisk eller 
psykisk sykdom 

• Undersøkelse av huden med tanke på hudsykdom, ev. skabb 

• Hudavskrap og/eller prøve av utflod til soppmikroskopi og ev. dyrkning 

• Ved mistanke om kontaktallergi henvisning til hudlege for epikutantest 

• Biopsi tas dersom diagnosen er uklar 

• Dersom lokale årsaker til kløe ikke påvises, bør pasienten utredes for bakenforliggende sykdom (16,17,18) 
 

 
Behandling 
 

• Ved LSC er det viktigste tiltaket å redusere den kroniske kløen, tilstanden er ofte svært 
behandlingsresistent 

• Bakenforliggende hudsykdom, lokale irritanter og ev. kontaktallergener må unngås og systemiske 
sykdommer må behandles 

• Lokale kortikosteroider er førstevalg for behandling av LSC i anogenitalområdet. 

• Ved milde symptomer, og hos barn under 12 år, vil gruppe I-II være tilstrekkelig, ved mer uttalte plager vil 
det ofte være behov for gruppe III-IV (16,17,18) 

• Studier har vist at en salve svir mindre enn krem dersom det er sår og fissurer. Lokale kortikosteroider 
appliseres 1-2 ganger daglig i 2-4 uker, deretter overgang til applikasjon 1-2 ganger i uken som 
langtidsbehandling (20) 

• Ved kroniske plager som medfører langvarig eller kontinuerlig bruk av lokale kortikosteroider, eller ved 
manglende effekt av kortikosteroider, bør kalsinevrinhemmere forsøkes tacrolimus (Protopic®) og 
pimecrolimus (Elidel®) (21,22). Disse preparatene kan gi svie og smerter 

• Sederende antihistaminer som hydroxycin (Atarax) kan ha kløestillende effekt  

• UV-lys kan prøves i tilfeller der lokalbehandling ikke har tilfredsstillende effekt. (16) Pasienten henvises til 
hudlege som har fasiliteter for behandling av anogenitalområdet (sittelys) 

• Antidepressiva og gabapentin (Neurontin®) eller pregabalin (Lyrica®) kan forsøkes ved behandlingresistens 
(23,24,25) 

 
 



 
 

Kontakteksem 
 

 
Definisjon 
 

• Kontakteksem er en allergisk eller irritativ hudreaksjon som er forårsaket av et ytre agens som kommer i 
kontakt med huden 

• Allergisk kontakteksem er en type IV hypersensitivitetsreaksjon der personen har utviklet allergi mot 
produkter huden kommer i kontakt med.  Ved et irritativt kontakteksem er det irritanten som direkte 
skader huden (26,27) 

• Huden i vulva er mer følsom for lokalirriterende stoffer enn huden andre steder på kroppen p.g.a. dårligere 
hudbarriere (28) 

• Den allergiske hudreaksjonen utvikles 48-96 timer etter at stoffet har vært i kontakt med huden 
 

 
Patogenese/ etiologi 
 

• De vanligste årsakene til irritativ kontakteksem i anogenitalområdet er fuktighet (vann, urin, svette), 
såpeprodukter, sanitærprodukter (bind og tamponger), lokalbehandlingsmidler (antimykotika), andre 
intimprodukter (deodoranter, parfyme), kjemiske stoffer i toalettpapir og klær. Hos eldre spiller 
urininkontinens en viktig rolle (29) 

• De vanligste årsakene til allergisk kontakteksem anogenitalt er parfyme, lateks (kondomer), lokalt 
appliserte medikamenter, nikkel og sæd (29) 

 
Diagnostikk 
 

• Pasienten klager over genital sårhet og kløe 

• Det er viktig å gjøre en grundig anamnese og spørre om varighet av symptomene, om de er akutte, 
kroniske eller kronisk residiverende 

• Pasienten må ofte spørres dirkete om rutiner for intimhygiene, lokalt brukte produkter og pasientens 
oppfatning av forverrende faktorer 

• Ved den kliniske undersøkelsen vil det ved akutt kontaktdermatitt være hissig erytem, ødem og av og til 
vesikler 

• Ved kronisk kontakteksem er dermatitten mer neddempet, gjerne med lichenifisering (lichen simplex 
chronicus) 

• Mistenkes allergisk kontakteksem, bør pasienten henvises til hudlege for epikutantesting (30). Pasienten 
kan også selv utføre en brukertest med det mistenkte produktet (31)  

• Irritativt kontakteksem er vesentlig mer vanlig enn allergisk kontakteksem 
 

 
Behandling 
 

• Det viktigste er å unngå alle lokale irritanter og påviste allergener 

• Hydrerende midler (fuktighetskremer/hudoljer) uten parfyme kan styrke hudbarrieren og er førstevalg ved 
irritativt kontakteksem. Midlene brukes ved behov (32) 

• Lokale kortikosteroider gruppe I-II kan brukes ved milde symptom, gruppe III ved mer uttalte plager. 
Brukes 1-2 ganger daglig i 7-10 dager, senere ved behov (6) 

• Kalsinevrinhemmere tacrolimus (Protopic®) og pimecrolimus (Elidel®) kan ha effekt ved påvist allergisk 
kontakteksem og bør prøves ved behandlingsresistens, eller behov for langvarig behandling (33) 

 



 

Invers psoriasis 
 

 
Definisjon 

 
• Psoriasis er en kronisk inflammatorisk hudsykdom som manifesterer seg med symmetriske, erytematøse, 

skjellende, velavgrensede plakk (34) 

• Når pasienten har psorisisutslett i hudfoldene, aksillene, lyskene, submammært og i anogentialområdet, 
kalles det invers psoriasis (35). Psoriasis oppstår sjelden i selve genitalslimhinnen 

• I hudfolder vil utslettet manifestere seg som velavgrensede hissigrøde, ofte litt fuktige lesjoner med 
fissurer, men uten den typiske skjellingen 

• Pasienten kan klage over anogenital svie, kløe og smerter ved samleie og toalettbesøk 

• Sykdommen kan affisere ledd og gi typiske negleforandringer (34) 
 

 
Epidemiologi 
 

• Huden på genitalia er affisert hos 29-46% av pasienter med psoriasis (6) 

• Psoriasis er relativt vanlig og rammer rundt 2% av befolkningen (37) 

 
 
Risikofaktorer 
 
Patogenese/ etiologi 
 

• Psoriasis er en autoimmun sykdom uten kjent utløsende årsak, men med arvelig disposisjon 

• Sykdommen kan debutere i alle aldre, men debuterer hyppigst i aldersgruppen 20-40 år 

 
 
Diagnostikk 
 

• Anamnese med spørsmål om hud- eller leddsykdom hos pasienten og/eller i familien 

• Generell hudundersøkelse inkludert hodebunn, albuer og knær for å lete etter typiske plakk og evt. 
negleforandringer 

• Ev. biopsi ved usikker diagnose 
 

 
Behandling 
 

• Svake eller mellomsterke lokale kortikosteroider gr. I-III avhengig av alvorlighetsgrad 

• Det kan være gunstig å bruke preparater tilsatt et antiseptikum for å hindre sopp- og bakterieinfeksjoner 
(35) 

• Vitamin D-derivat kalsitriol (Silkis®) kan ha god effekt hos enkelte pasienter (36) 

• Kalsinevrinhemmere, pimekrolimus og takrolimus, har vist effekt og har den fordelen at de ikke tynner ut 
huden ved langtidsbehandling (37,38) 

• Dersom lokalbehandling ikke har god nok symptomlindrende effekt, bør pasienten henvises til hudlege 

• Lokal UVB-lysbehandling (sittelys) kan forsøkes 

• Systemisk antiinflammatorisk behandling inkludert biologisk behandling har god effekt på plakkpsoriasis, 
men det er få studier på invers psoriasis (39) 



 
 

Hidradenitis suppurativa 
 
 
Definisjon 

 

• Hidradenitis suppurativa (HS), også kalt akne inversa, er en kronisk, residiverende inflammatorisk 
hudsykdom som er karakterisert av verkende, illeluktende byller, fistler og arr i armhulene og lyskene og 
andre områder der hud ligger mot hud 

 

Epidemiologi 
 

• Sykdommen er estimert til å ramme 1-4 % av befolkningen. Kvinner rammes 3 ganger hyppigere enn menn 
(40,41,42) 

• HS debuterer oftest tidlig i 20-årene og kan medføre en betydelig redusert livskvalitet hos dem som 
rammes hardest (43) 

 
 
Risikofaktorer/patogenese/ etiologi 
 

• Patogenesen til HS er ikke forstått fullt ut, men sykdommen synes å starte i hårfolliklene. Follikulær 
okklusjon og ruptur med påfølgende inflammasjon synes å ha stor betydning i sykdomsutviklingen (44) 

• Studier har vist arvelig tendens.  Andre risikofaktorer er røyking, overvekt og inflammatorisk tarmsykdom 
(44) 

 
 
Diagnostikk 
 

• Anamnese med debut, residivtendens, familiær disposisjon, annen sykdom og røyking   

• Pasienten bør spørres om innvirkning på livskvalitet og samliv 

• Klinisk undersøkelse med lokalisasjon og utbredelse av sykdommen 

• Det bør gjøres en grov staging av sykdommen. Enten ved å bruke Hurley`s clinical staging eller det nyere 
validert stageingverktøyet iHS4 (45) 
Hurley’s clinical staging: Stadium I: En eller flere byller som heler uten synlige forandringer i huden 
Stadium II: Residiverende abscesser med synlige ganger og arrdannelser. Huden er ikke merkbart involvert 
mellom hver definerbar lesjon 
Stadium III: Betent hud med aktive og inaktive residiverende og persisterende lesjoner, ganger og arr 
Stageingverktøyet iHS4 gir inndeling i mild, moderat og alvorlig sykdom ved hjelp av telling av antall noduli, 
abscesser og drenerende sinus med en gitt vekting (46) 

 

Behandling 
 

• I følge Veileder for behandling av hidradenitis suppurativa i Norge (46) 

• Antiseptisk vask daglig på berørte områder 

• Klindamycin 1 % er det eneste middelet til lokalbehandling som har dokumentert effekt ved stadium I og II. 
Klindamycin bør brukes 2 ganger daglig i 12 uker. Bruk utover 12 uker er ikke anbefalt grunnet risiko for 
utvikling av antibiotikaresistens (47) 

• Intralesjonær triamcinolon 10 mg/ml (0,1-0,5 ml per lesjon) kan brukes ved akutte inflammerte noduli og 
abscesser for å gi rask symptomlindring 

• Begge lokalbehandlingene kan kombineres med systemisk behandling 



• Hvis lokalbehandling ikke har tilfredsstillende effekt bør pasienten henvises til hudlege 

• Førstelinje systemisk behandling er Tetrasyklin tabletter 500 mg x 2 i 3-4 måneder, anbefales ved mer 
utbredt stadium I eller mild stadium II. Lymesyklin 300 mg x 2 eller doksysyklin 100 mg x 2 kan også 
vurderes (48) 

• Ved uttalte kroniske forandringer vil det ofte være nødvendig å kombinere medisinsk behandling med 
kirurgi 

• Andrelinje-behandling.  Biologisk behandling.  
Adalimumab kan vurderes hos pasienter som ikke har tilfredsstillende effekt av lokalbehandling og 
tetrasyklin peroralt (49) 

• Indikasjon for biologisk behandling:  
1) Hurley stadium II/III med moderat til alvorlig inflammatorisk aktivitet vurdert etter verste område, og/ 
eller moderat til alvorlig HS ifølge iHS4.  
2) Eller utilstrekkelig effekt og/ eller bivirkninger ved bruk av Tetrasyklin, evt kombinert med 
lokalbehandling, og sykdomsaktivitet svarende til moderat til alvorlig HS.   
3) Samt vesentlig påvirkning av livskvalitet svarende til DLQI ≥ 11.  
4) Ingen kontraindikasjoner mot aktuell biologisk behandling (e.g. adalimumab) (49) 

• Hvis effekten av adalimumab ikke er tilfredstillende kan behandling med infliximab, 
rifampicin/klindamycin, acitretin og ciklosporin vurderes (45) 
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