
Iktyos 
Iktyossjukdomarna omfattar ett 30-tal ärftliga 
hudsjukdomar, de  fiesta  sällsynta och svåra. 
Huden är torr, förtjockad och fjällig och/eller 
bildar blåsor. I en förenklad klassificering delas 
iktyos in i fem olika huvudgrupper efter symtom 
och orsaker. 

- vanlig iktyos 
- könsbunden iktyos 
• lamellär iktyos 
- blåsbildande iktyos 
- iktyos kopplad till olika syndrom, till 

exempel Sjögren-Larssons syndrom och 
Nethertons syndrom 

Hälsa och funktionsstöd 
Regionens konsulent inom området 
funktionshinder ger råd och information i 
frågor som rör personer med funktions-
nedsättning. Huvuduppgiften är att utifrån 
gällande funktionshinderlagstiftning 
uppmärksamma rättigheter och intressen för 
personer med funktionsnedsättning. Målet är 
full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i 
levnadsvillkoren. 
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>> Inbjudan 

Agneta Gånemo 
Leg sjuksköterska, med dr, 

doc i experimentell dermatologi 

"Från sjukvårdsbiträdeselev 
till docent" 

- hur barnens svåra sjukdom 
kan ge en ny livsuppgift 

Torsdag 21 oktober 2021 
Kl. 18.00-20.00 

Bäckasalen 
Gullbrannagården 

Gullbranna DÄSTA LIVSPLATSEN 

Region Halland 
Hälsa och funktionsstöd 



Vi bjuder på tilltugg och dricka 
i pausen! 

Varmt välkomna! 

Tänk på att vi håller 
avstånd till varandra! 

"Från sjukvårdsbiträdeselev 
till docent" 

- hur barnens svåra sjukdom 
kan ge en ny livsuppgift 

När Agneta Gånemo hade fått två barn med 
lamellär iktyos, bestämde hon sig för att lära 
sig mer om barnens hudsjukdom och 
förmedla den kunskapen till andra. 
Genom sitt yrke och forskning har Agneta 
mycket stor erfarenhet om iktyossjukdomarna 
och behandling, liksom att leva med iktyos. 
Hon har disputerat med en avhandling om 
ärftlig iktyos och är sedan 2010 docent i 
experimentell dermatologi. 

Torsdag 21 oktober 2021 kl. 18.00-20.00 
Bäckasalen, Gulibrannagården, Gullbranna 

Fri entré! 

Anmälan senast den 18 oktober till 
christina.fehrmanRregionhalland.se   
eller 035-14 61 03 
Ange namn och kontaktuppgifter samt 
ev specialkost 

18.00 Välkomna! 

Marie Högdin, ordförande 
lktyosföreningens region 
Halland 

Agneta Gånemo 
leg sjuksköterska, med dr, 
doc i experimentell 
dermatologi 

20.00 Avslutning 
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