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Lichen sclerosus 

Förändringar sedan föregående version 
Inga väsentliga ändringar är gjorda sedan sista versionen 

Bakgrund och syfte  
Diagnostik och behandling av lichen sclerosus (LS). 

Kronisk, T-cellsmedierad dermatos. Har tidigare kallats balanitis xerotica obliterans, 

kraurosis vulvae och lichen sclerosus et atroficans.  

Kan drabba alla åldrar, men ses oftare prepubertalt, hos medelålders/äldre kvinnor 

samt hos män i 30–50 års ålder. LS anges vara vanligare förekommande hos kvinnor 

än män (♀:♂ - 6-10:1). Exakta prevalenssiffror saknas, men uppges ligga mellan 

1:300–1:1000.  

Diagnosen kan ofta ställas kliniskt, men då sjukdomen är kronisk är det av stort värde 

att sjukdomen är PAD-verifierad. Biopsi bör också tas om diagnosen är oklar eller 

tveksam. Vid misstanke om dysplasi/cancer tas alltid biopsi. 

Orsaken är inte helt klarlagd, men koppling finns till autoimmunitet (vanligare 

förekommande med LS vid andra autoimmuna sjukdomar som vitiligo, alopecia 

areata, perniciös anemi och tyreoideasjukdom) och genetik (framför allt HLA-DQ7).  

Nyare studier har visat att autoantikroppar mot ECM-1 (extracellulärt matrix protein) 

är betydligt vanligare bland LS-patienter än hos kontroller, men relevansen av dessa 

antikroppar är oklar (ECM-1 finns i huden och är inblandat i bindning av dermala 

protein samt epidermal differentiering).  

Lokalisation: Sitter framför allt anogenitalt. Hos kvinnor uppges extragenitalt 

engagemang finnas i ända upp till 15–20 %, medan detta är mycket mindre vanligt vid 

anogenital LS hos män. Enbart extragenital förekomst av lichen sclerosus ses i några 

få procent.  

Viss risk för utveckling av cellförändringar och skivepitelcancer finns vid LS. 

Denna risk varierar i olika studier (i snitt 4–5 % hos kvinnor med LS, sämre studerat 

hos män). Patienten bör informeras att söka om induration eller svårläkta sår uppstår, 
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alternativt om behandlingen inte har effekt på besvären. Vid minsta misstanke på 

dysplasi eller cancer tas biopsi! Den maligna potentialen vid LS är multifaktoriell, 

men studier tyder på att adekvat behandling med Dermovat kan minska risken varför 

sådan behandling är viktig. 

Utförande 

Klinisk bild och symtom  
Kvinnor: Hypopigmentering och atrofi i vulva samt ev. petekier, rodnad och sår. 

Förändringar kan ses även perianalt, liksom utplånad arkitektur med tillbakabildning 

av labiae. LS ger hos kvinnor ofta svår klåda.  

Män: Hypopigmentering, atrofi av huden på glans och/eller preputiet. Ovanligt med 

förändringar på penisskaftet. Vid aktivitet i sjukdomen finns ofta petekier, rodnad och 

ev. sår. Vid engagemang av preputiet kan fimosis och sprickbildning av preputiet ses. 

Försnävning av meatus kan uppstå, vilket kan påverka vattenkastningen.  

Hos bägge kön kan LS ge smärta vid samlag och påverka samlivet.  

Engagemang av slemhinnan ses inte (enstaka fall av LS i munslemhinnan finns dock 

beskrivet). 

Övergångsformer mellan LS och erosiv lichen planus finns beskrivet.  

PAD 
Histologisk undersökning kan visa utslätade retelister, tunt epidermis samt hydrop 

degeneration av basalcellerna. Ibland ses dock hyperkeratos. Karaktäristiskt är en 

homogenisering av bindväven i dermis, samt ett djupt bandformigt, lymfocytärt 

inflammatoriskt infiltrat (djupt ner i dermis).  

Behandling  
Viktigt är att undvika irritation (ingen tvål) och gärna använda oparfymerad 

mjukgörare dagligen (Locobase, Essex, Decubal eller vitt vaselin t.ex.).  

1. Förstahandsbehandling är klobetasol (Dermovat®). Ett vanligt 

behandlingsschema är 1 gång dagligen i 4 veckor, 1 gång varannan dag i 4 

veckor och sedan 2 ggr/v i 4 v. Därefter kan klobetasol användas 1–2 gånger 

per vecka som underhållsbehandling framöver. Behandlingen leder inte alltid 

till regress av hypopigmenteringen, men effekten brukar vara bra på t.ex. klåda, 

petekier och sprickbildning. Max 30 gram klobetasol bör gå åt per 3 månader 

och efter den initiala 3 mån-behandling räcker 30 gram ofta i upp till 6 mån. 

Förskriv alltid små tuber (30 gr, inte 100 gr)! Krämen är mindre kladdig och 

går in snabbare i huden, men denna kan ge obehag/sveda och de flesta patienter 

(ffa kvinnor) föredrar salva. 
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Vid kvarstående fimosis hos män trots adekvat behandling kan remiss skrivas 

till Urologen för circumcisio.  

Samma schema som ovan kan användas vid behandling av barn innan 

puberteten, men behandlingstiden kan ibland kortas eller stark glukokortikoid 

(t.ex. Mometason) användas istället. 

2. Andrahandsbehandling är numera tacrolimus (Protopic®) även om stora, 

randomiserade studier fortfarande saknas: tacrolimus 0.1 % x 1-2 (i studier har 

behandlingstiden varierat mellan 4 v-6 månader). Nedtrappning kan göras efter 

förbättring och v.b. används underhållsbehandling 1–2 ggr/vecka i svåra fall.  

Viss osäkerhet råder fortfarande huruvida riskerna för att utveckla dysplasi och 

cancer ökar vid denna behandling varför uppföljande besök vid denna terapi är 

angeläget. Behandlingen kan ge övergående, brännande känsla. Liksom 

tacrolimus, så har pimecrolimus (Elidel®) använts i studier (möjligen kan 

detta preparat ge mindre besvär med brännande känsla).  

3. Fallrapporter finns på bl.a. testosteron, progesteron och CyA lokalt, med ingen 

eller tveksam effekt. Retinoider har också provats både lokalt och peroralt med 

viss eller tveksam effekt. Även enstaka studie på PDT-behandling finns.   

Uppföljning  
Vid nyinsatt behandling med klobetasol skall patienten få återbesök efter 3–4 mån för 

utvärdering av behandlingen hos oss. Patienter med stillsam LS som svarat bra på 

denna behandling kan remitteras ut, förslagsvis remitteras kvinnor till gynekolog och 

män till primärvården.  

Vid svårbehandlad LS bör patienterna följas på vår klinik och om behandling med 

tacrolimus sätts in kan uppföljning i första hand ske hos oss.  

Patienterna skall alltid informeras om att kontakta sjukvården (de patienter som följs 

hos oss kontaktar vår mottagning och övriga sin gynekolog eller distriktsläkare) om 

sår eller förtjockning av huden uppträder och inte läker på ca 3 veckor, alternativt om 

salvan/krämen inte har effekt på besvären. 

Om patienten remitteras till urolog för circumcisio avslutas kontrollerna hos oss och 

patienten får höra av sig vid behov om besvären fortsätter efter ingreppet.  

Relaterad information 
SFOG-råd Lichen sclerosus i vulva, Svensk förening för obstetrik och gynekologi 

(SFOG), 2022-01-27 länk pdf https://www.sfog.se/media/337823/sfog-raad-lichen-

sclerosus-i-vulva-220120.pdf 

Ansvar 

Personal vid Verksamhet Hud- och könssjukvård. Rutinen ska delges personalen vid 

APT. Personer som nyanställs vid enheten skall vid introduktion få information om 
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rutinens innehåll. För uppföljning av följsamhet till rutinen ansvarar enhetens VÖL och 

VEC. 

Uppföljning, utvärdering och revision 
VÖL på könsmottagningen ansvarar för revision av innehållet i rutinen.  

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Avsteg från denna rutin som 

medför inträffade negativa händelser, vilka påverkat patientsäkerheten, ska rapporteras i 

avvikelsesystemet MedControl Pro. Utvärdering och revidering av rutindokumentet ska 

ske regelbundet. 

Rubrik: Lichen sclerosus

Dokument-ID: SU9783-1307954543-39

Version: 13.0



 

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet. . 

 

 

Information om handlingen 

Handlingstyp: Rutin 

Gäller för: Verksamhet Hud- och könssjukvård  

Innehållsansvar: Petra Tunbäck, (pettu), Universitetssjukhusö 

Granskad av: Despoina Kantere, (deska1), Överläkare 

Godkänd av: Helena Gustafsson, (helgu14), Verksamhetschef 

Dokument-ID: SU9783-1307954543-39 

Version: 13.0 

 

Giltig från: 2023-04-24 

Giltig till: 2025-04-24 

 


