
Badkar med microsilk 
Microsilk är en vattenterapi som 
gör att microbubblor strömmar ut 
ur badets munstycken 

Iktyosföreningen vill informera om 
att det inte finns några vetenskap-
liga tester av microsilk och dess in-
verkan på huden. Vi kan därför inte 
rekommendera det som en verk-
ningsfull behandling av iktyos. För 
Linnea har microsilk dock gett en 
lindring, vilket såklart är mycket po-
sitivt för henne. 

På nästa sida i tidningen kan du läsa 

om bostadsanpassning och hur du går 

tillväga för att söka bostadsanpassnings-

bidrag. 

Linnea i nya 
badet. 

Ledarsidan 

Värt att söka bostadsanpassningsbidrag! 

Vår dotter Linnea 11 år har lamellär iktyos. Hon be-

höver bada varje dag och det tar ca 2 timmar varje 

gång. Inte så roligt. Vi har tillbringat många middagar 

i badrummet och en massa filmer vi sett med Linnea 

under hennes badprocedurer. 

På Iktyosföreningens medlemshelg i september 

2021, på Axevalla folkhögskola, kom vi första gången 

i kontakt med badkar med microsilk. Det var en de-

monstration från ett företag. Vi fick prova på att dop-

pa handen 3 minuter medan microsilkfunktionen var 

på. Sen jämförde vi med händer som inte doppats. 

Linneas hand var betydligt mjukare och mer följsam 

under flera timmar  after  "doppet". Några vänner un-

der helgen hade microsilkbad hemma och Linnea fick 

någon månad senare bada där vid två tillfällen. Ge-

nast märktes skillnad på hennes hud. Vi behövde inte 

skrubba loss överflödig hud, bara använda en mjuka-

re tvättlapp. Vi märkte stor skillnad på mjukheten i 

huden. 

Sökte bidrag för bostadsanpassning 

Vi beslöt oss för att söka bidrag för att installera ett 

badkar med rnicrosilkfunktion hemma i vårt hus. Vi 

bedömde att ett sådant badkar skulle underlätta be-

tydligt och höja livskvaliteten för Linnea. Kortare bad-

tider, smidigare hud, mer fritid att leka med kompisar. 

Vi tog kontakt med handläggare för bostadsanpass-

ning i vår kommun. Handläggaren ville ha ett läkar-

intyg och att vi kontaktade en arbetsterapeut, offert 

på badkaret samt en berättelse om hur Linneas bad 

fungerade i dagsläget. 

Ansökan skickades in och vi väntade spänt på svar. Ef-

ter fem månader kom beslutet. Linnea beviljades ett 

badkar med microsilkfunktion. Det var en stor glädje 

när badkaret stod på plats. Nu tar badproceduren ca 

1 timme istället för 2 timmar. 

Tack till familjen som vi fick "provbada" hos och tack 

till personen som vi fick hjälp hur vi skulle skriva inty-

get till kommunen. 

Hälsningar 

Barbro Sälgström 

mamma till Linnea 
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