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Oslo, 26. august 2008: Om lag 80 prosent av alle ungdommer mellom 11 og 22 år rammes av 
akne – hver tredje har så utbredt akne at de trenger behandling. Også over ti prosent av alle 
voksne rammes. - Mange som lider av seriøse tilfeller av akne isolerer seg fra det sosiale liv og 
noen kan også gå over i depressive tilstander, sier Thomas Ternowitz, professor ved 
hudavdelingen på Universitetssykehuset i Stavanger. 
 
- Mange pasienter opplever akne som en nedverdigende lidelse som de prøver å skjule under 
dekkremer, foundation og så videre. Akne påvirker i høy grad livskvaliteten og mange isolerer seg fra 
det sosiale liv, kjærester, venner, svømme- og gymnastikktimer. Bedre og mer effektive 
behandlingsmuligheter vil gi mer frihet til å leve det liv de ønsker, sier Ternowitz. 
 
I disse dager lanseres en ny reseptbelagt gelé, Epiduo. Den inneholder blant annet A vitaminanalog 
syre og bensoylperoxid som er to av de mest effektfulle preparatene mot akne. De finnes begge på 
det norske markedet, men da som to separate preparater. Epiduo kombinerer de to i ett preparat og 
gjør det dermed lettere å bruke. 
 
Risiko for resistensutvikling på grunn av antibiotika 
- Allerede på 90-tallet begynte vi å være oppmerksomme på bruken av antibiotika som 
langtidsbehandling av akneproblemer. Vi står i dag ovenfor en voksende risiko for utvikling av 
resistens av aknebakterien. Med Epiduo får vi et nytt, effektivt antibiotikafritt behandlingsalternativ som 
kan brukes både under kortere og lengre behandlingsperioder, forteller Ternowitz. 
 
452 pasienter med akne deltok i en studie (publisert i Journal of Drugs in Dermatology, september 
2007, Vol 6, Issue 9) der både effekt og sikkerhet av Epiduo behandling vurderes i løpet av en tolv 
måneders periode. Geleén ble brukt en gang om dagen. Allerede den første uken ble det påvist 
signifikante resultater når det gjelder reduksjon av både betennelsesutslett og utslett som ikke var av 
betennelsesart. 80 prosent av pasientene opplevde en forbedring og/eller fullstendig symptomfrihet fra 
sin akne og Epiduobehandlingen ble tolerert godt. Studien bekrefter at Epiduo kan brukes både som 
akutt akne behandling og også som vedlikeholdsbehandling over lengre tid.    
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Charlotte.Ekberg@galderma.com 
 
Professor Thomas Ternovitz, Universitetetssykehuset i Stavanger, 90 62 30 53, 
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FAKTA 
 
 
Om akne  
Akne, også kalt kviser i dagligtale, er en svært vanlig forekommende hudsykdom som innebærer at 
hudens talgkjertler blir betente og gir opphav til utslett. Når kroppens produksjon av mannlig 
kjønnshormon (androgen) øker, som under puberteten, stimuleres talgkjertlene til en øket produksjon 
av talgsekret eller såkalt hudfett. Betennelse og opphovnet hud oppstår når talgkjertlene 
utførselsganger blir trangere og hudfettet ikke kan passere ut. Den normalt forkommende bakterien P. 
acnes, påvirker betennelsen slik at de bygges avfallsprodukter og fettsyrer som forverrer aknen og 
irritasjonen i talgkjertelen.    
 
Om Epiduo  
Epiduo er en reseptebelagt gelé som kombinerer adapalen och bensoylperoxid, to virkestoffer for 
utvortes behandling av akne. Epiduo er enkel å bruke. Geléen benyttes en gang om dagen og virker 
raskt og effektivt. De første tegn på forbedring kommer vanligvis etter 1-4 uker. Epiduo er den eneste 
antibiotikafrie kombinasjonsbehandlingen for utvortes behandling av akne. Ved mer alvorlig akne kan 
Epiduo enkelt kombineres med antibiotika i tablettform.   
 
 
Om Galderma  
Galderma er et internasjonalt legemiddelfirma som er spesialisert på forskning og utvikling innenfor 
dermatologi. Det internasjonale hovedkontoret ligger i Lausanne, Sveits. Med mer enn 2600 ansatte 
var omsetningen i 2007 735 mill euro. Galderma Nordic AB ble grunnlagt i 1999 og hovedkontoret 
ligger i Bromma, Stockholm. I Norden markedsfører Galderma reseptbelagte legemidler for behandling 
av akne, neglesopp, rosacea, psoriasis og kjønnsvorter samt reseptfrie legemidler for akne, vorter og 
hudproblemer.   
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