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Håravfall

Kvinna: Därför tappar du håret – och så får du
det tillbaka
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Första gången Sofie Jansson, 45, märkte att hon tappade hår var i tidiga 30årsåldern.
Under tio år tunnades hennes hår sakta men säkert ut.
I dag har hon fått tillbaka delar av sitt forna svall med en unik metod.
– Man blir stressad när man tappar håret och vet inte vad man ska göra, jag
tror att det är ännu svårare för kvinnor än män att tappa håret, säger Sofie
Jansson.
Hon hade alltid haft ett tjockt hår som hon ofta fick komplimanger för. Men så plötsligt började
Sofie Jansson tappa väldigt mycket hår. Det låg kvar på kudden och längs med
badrumsgolvet, och hon tappade mycket när hon borstade håret. Så pass att hon inte längre
ville borsta håret.
Till sist uppsökte hon läkare.
– De tog blodprov men allt såg bra ut så de trodde att det rörde sig om en övergående fas.
Och jag slutade tappa men så började jag tappa igen, och håret förändrades i tjocklek, säger
Sofie Jansson.

Kände sig okvinnlig
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Hon visste att håret för en del kvinnor blir tunnare i och

med klimakteriet. Därför bestämde hon sig för att ta tag i
problemet för att försöka avstanna processen innan hon
blev äldre och av naturen antagligen skulle tappa en del.
Men var och vilken hjälp man kunde få hade Sofie ingen
aning om.
– Jag sökte under flera år information från och till, och
testade olika preparat från apoteket men utan att känna
någon skillnad på håret. Jag kunde noja över att min
hårbotten skulle synas när jag hade tofs och kände mig
okvinnlig och otillräcklig – att kroppen inte fungerar som
den ska trots att jag tar hand om mig. När man tänker på
god hälsa så tänker man ju ofta på ett tjockt hår.
Men så hittade Sofie en artikel om läkaren Johanna
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Carlsson och metoden PRP, och tog kontakt.
Metoden går ut på att det egna blodet injiceras i
hårbotten för att stimulera hårsäckarna och tillväxten. För ungefär ett år sedan inledde hon sin
behandling.
– Det kändes tryggt att det var en läkare som skulle behandla och att man kollade upp att
jag inte hade några brister och hur mina hormonnivåer såg ut, att man uteslöt allting innan
man rekommenderade behandling. Och Johanna gav mig realistiska förväntningar, säger
Sofie.

Fått tillbaka hår
Det konstaterades att Sofie drabbats av ett ärftligt håravfall. Med hjälp av PRP fanns det en
chans att stanna av håravfallet och eventuellt också stimulera till nytillväxt.
Till en början behandlades hon en gång i månaden i fyra månader. Och redan en månad
efter den första behandlingen märkte Sofie att hon inte längre tappade lika mycket hår.
– Vi tittade precis på bilder på hur mitt hår såg ut för ett år sen jämfört med i dag. Jag hade
tappat mycket kring tinningarna och nu kan man se att jag fått tillbaka en del. Och min frisör
har kommenterat att jag fått tjockare hår, säger Sofie.
Från och med nu kommer hon att göra ett par PRP-behandlingar per år, för att bibehålla
resultatet och effekten. Och Sofie rekommenderar den som tappar hår att testa om metoden
kan fungera för dem.
– Tyvärr måste man betala själv och det är synd eftersom alla inte har råd. Man kan lida
otroligt av att tappa håret – för mig satt en del av identiteten i mitt hår. Det betyder mycket för
individen att kunna rädda det.
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Sofie Jansson



 Ålder: 45 år
 Bor: Norrtälje
 Familj: Dottern Fanny, 7 år
 Gör: Egenföretagare

LÄS OCKSÅ

 Därför kliar din hårbotten – och så löser du det

”RÖKNING PÅSKYNDAR HÅRAVFALLET GANSKA REJÄLT”
Mörkertalet är stort och få vet att det finns hjälp att få.
Och det är inte bara själva tappet som är jobbigt.
Att som kvinna drabbas av håravfall kan ha stor inverkan på ens psykiska
mående.
– Mycket av den kvinnliga identiteten sitter i håret, man skäms och tror att
man förorsakat det själv, säger Johanna Carlsson, läkare.
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Att tappa hår är normalt – vi tappar mellan 50-100 hårstrån per dag. Har du långt hår märker
du kanske av det mer än den som är korthårig. Tappar du mer är normalt ser du det ofta på
kudden i sängen eller på badrumsgolvet efter att du borstat håret, eller kanske på ryggen på
din kappa.
Men när kvinnor tappar onormalt mycket hår – så kallat kvinnligt håravfall – kan det bero på
en mängd olika anledningar. Ofta är det övergående – 30 procent upplever betydande
håravfall någon gång under livet. Det säger Johanna Carlsson, läkare och specialist i
allmänmedicin.

Ett tabubelagt ämne
Hon driver läkarmottagningen Vasa Viktoria i Göteborg där

hon bland annat behandlar just kvinnligt håravfall med
hjälp av PRP.
– Hårsäckarna har en cyklisk aktivitet, perioder av vila
växlar med perioder av tillväxt och vissa tappar mer hår
under höst och vår. Den absolut vanligaste orsaken till
ökat håravfall är att den normala hårcykeln av olika
anledningar kommit ur balans och den kan vara
övergående eller permanent, säger Johanna Carlsson.
Den allra vanligaste formen av håravfall hos både män
och kvinnor är ärftligt håravfall. Hur många kvinnor som
faktiskt drabbas vet man inte – mörkertalet är troligtvis
betydande, tror Johanna Carlsson. Minst hälften av de
kvinnor som passerat klimakteriet upplever dock att håret
FOTO: ANDERS DEROS
blivit tunnare. De flesta tappar håret på hjässan –

mittbenan breder ut sig – och håret kan också bli tunnare vid pannan. Vissa tappar i stället på
sidorna men behåller håret på bakhuvudet. Men kvinnor får till skillnad från män ofta behålla
den främre hårlinjen.
– Kvinnor tappar heller i stort sett aldrig håret helt vilket män kan göra. Men drabbas man
av ett aggressivt ärftligt håravfall i tidig ålder och lever ett långt liv så har man naturligtvis inte
kvar mycket hår i sen ålder, säger Johanna Carlsson.

Sök hjälp i tid
Det ärftliga håravfallet kan i princip sätta igång från att man kommit i puberteten, märks ofta
av i 30-års åldern och blir mer markant när man passerat klimakteriet. Om ens mamma,
pappa eller syskon drabbats av håravfall är risken större att man också själv kommer
drabbas. Därför är det viktigt att reagera snabbt.
– Söker man hjälp i tid redan när man är yngre, kan man bromsa håravfallet ganska
ordentligt och förbättra prognosen på sikt, säger Johanna Carlsson.
Tappar man extremt mycket hår och dessutom drabbas av kala fläckar gäller det att söka
hjälp på en gång. Det finns nämligen en typ av hårsäcksinflammation som orsakar permanent
håravfall.
Tappar du hår och dessutom inte känner dig helt frisk i kroppen, ska du också omgående
söka läkare. Men Johanna Carlsson tycker också att den som mår psykiskt dåligt av sitt
håravfall ska våga söka hjälp.
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– Vänd dig i första hand till vårdcentralen där man kan börja med att titta på järnvärden och
sköldkörteln. Tyvärr möter jag ofta patienter som sökt både vårdcentral och hudläkare men
som mötts av en nonchalant eller negligerande attityd. Många läkare undervärderar den
psykiska och sociala effekten håravfall har och det tror jag bottnar i okunskap.

Rökning påverkar håret
Skulden och skammen kan vara stor hos den som drabbats av håravfall. Johanna Carlsson
säger att många tror att de själva orsakat tappet på grund av till exempel stylingprodukter eller
användning av plattång, men den skadliga effekten av dessa produkter är enligt henne
överskattad.
Men det finns något den som drabbas av håravfall faktiskt själv kan göra för att eventuellt
minska tappet.
– Sluta röka – rökning påskyndar håravfallet ganska rejält. På kort sikt drar kärlen ihop sig
och på lång sikt påverkas mikrocirkulationen. Därmed minskar hårsäckarnas syre- och
näringstillförsel som tillsammans med cigaretternas skadliga ämnen påverkar hårsäckarna,
säger Johanna Carlsson.

Behandla – men var realistisk
För kvinnor som drabbats av ärftligt håravfall finns det en medicin ute på den svenska
marknaden som enligt Johanna Carlsson har medicinskt dokumenterad effekt.
– Minoxidil är ett liniment som man applicerar i hårbotten. Beroende på i vilken fas av
håravfallet man är, verkar det olika bra. Ju tidigare du börjar desto bättre. Men man måste
vara ihärdig, vara förberedd på ett eventuellt initialt ökat håravfall och fortsätta – slutar man så
försvinner effekten.
Förutom Minoxidil finns det två kostsammare behandlingar som Johanna Carlsson kan
rekommendera – PRP och hårtransplantation. Men hon poängterar vikten av att först få en
korrekt diagnos och att ha realistiska förväntningar.
– Innan man lägger märke till att man blivit tunnhårig så har många hårsäckar hunnit dö.
Därför kan man aldrig få sitt ungdomshår tillbaka. PRP och Minoxidil bromsar fortsatt håravfall
och förstärker det befintliga håret och de svagare hårsäckarna så att de börjar producera
bättre hår igen.
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Kvinna: Därför tappar du håret
 Då ska du reagera:
Man tappar mellan 50-100 hårstrån varje dag. Lägger du märke till en större mängd hår i hårborsten,
på kudden eller på dina kläder – eller om ditt hår blivit avsevärt tunnare – kan det vara klokt att
uppsöka läkare och som första åtgärd kontrollera att dina blodvärden ser okej ut.
 Orsaker till håravfall:
 Ärftligt hårfall (androgen alopeci)
LÄS
MER
Håret blir gradvis tunnare på hjässan. Hårsäcken
mår
dåligt av att det finns DHT (en variant av manligt
könshormon) i omlopp, lokal brist på kvinnligt könshormon eller andra hormonella faktorer.

Man: Så får du tillbaka håret på huvudet
WWW.AFTONBLADET.SE

FAKTA

Hårets livscykel
Håret växer i genomsnitt 1-1,5 cm/månad och varje hårsäck har ungefär 25 livscyklar. Människan har
ca 100–150 000 hårsäckar. Hårsäckarna har en livscykel med en tillväxtfas på 3-5 år, en vilofas på 3-4
veckor och en övergångsfas på 3-4 månader.
Tillväxtfasen varar längst eftersom det är då som håret växer och blir långt. I vilofasen har hårstrået
slutat att växa och i övergångsfasen lossnar hårstrået från hårsäcken och faller av. Ett nytt hårstrå är
på väg.
Källa: Lyko.se

METODERNA SOM KAN GE DIG HÅRET TILLBAKA
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 Hårtransplantation
Den enda permanenta behandlingen för ärftligt håravfall. Resultaten varierar kraftigt och
särskilt kvinnor kan vara svårbehandlade.
– De bakomliggande mekanismerna för håravfall hos kvinnor är otroligt komplicerade. Hos
män handlar det bara om testosteron och tar man en hårsäck från ett icketestosteronberoende område och flyttar till där håret har försvunnit, så får man behålla det
livet ut. Kvinnor kan inte få samma livstidsgaranti eftersom fler faktorer än testosteron spelar
in, säger Johanna Carlsson som även påpekar att det är viktigt att välja en seriös klinik med
dokumenterad erfarenhet.
 FUE-metoden går ut på att man planterar hår där man drabbats av håravfall. Ofta tas hår
från nacken eftersom det är genetiskt kodat att aldrig sluta växa. Med hjälp av en liten borr tas
hår som ska förflyttas, så kallade grafts, och placeras sen på rätt ställe. Små hål görs på
mottagarområdet och läkaren placerar håret med hjälp av en slags pincett.
Vid större håravfall behövs ofta flera operationer eftersom man maximalt kan förflytta 3 000
hårsäckar åt gången. Ingreppet kräver stor precision och är tidskrävande.
 FUT- eller stripmetoden innebär att en hudremsa från nacken avlägsnas genom ett
kirurgiskt ingrepp. När hudremsan avlägsnats sys huden ihop. Hudremsan delas upp i
transplantat som innehåller en, två eller tre hårsäckar och transplanteras sen till önskat
område. Läkaren gör hål på mottagarområdet och placerar håret med hjälp av en slags
pincett.
FUT är ett större ingrepp som resulterar i ett ärr där hudremsan avlägsnats. Det är liksom
FUE tidskrävande.
 DHT-metoden är mindre tidskrävande än både FUE och FUT. Det antal grafts som ska
förflyttas stansas ut och placeras på mottagarområdet med hjälp av ett precisionsinstrument.
Ingen hålförberedelse krävs eftersom samma instrument gör hål och sätter håret på plats.
Pris: Från ca 40 000 kronor men varierar kraftigt beroende på antalet grafts

 PRP

PRP – platelet-rich plasma – är i grunden en kroppsegen stamcellstimulerande medicinsk
behandling som användes första gången på 80-talet i samband med öppen hjärtkirurgi. I dag
används metoden inom många olika områden, till exempel inom avancerad sårvård, ortopedi
och idrottsmedicin för att behandla sen- och muskelskador samt artros.
I mitten på 2000-talet började man använda PRP för estetiska hudbehandlingar och
kallades då vampyrmetoden. I dag blir också många som drabbats av framför allt ärftligt
håravfall hjälpta av metoden.
Genom att injicera patientens hårbotten med en koncentrerad mängd av det egna blodets
trombocyter som är rika på tillväxtfaktorer, härmar man kroppens naturliga läkningsprocess.
– När man injicerar PRP i hårbotten så tror kroppen att man skadat hårbotten. Injektionerna
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lockar stamcellerna till de svaga hårsäckarna så de börjar växa till sig igen. Det kan också
resultera i nya kapillära blodkärl som förbättrar cirkulationen i hårbotten, säger Johanna
Carlsson.
Det här leder till att håravfallet bromsas och det befintliga håret förstärks. Om håravfallet är
i en aktiv fas märker man oftast att det onormala håravfallet börjar avta redan efter den första
eller andra behandlingen. Efter tre-fyra månader har de svaga hårsäckarna förstärkts så att
skillnaden märks även utanpå huvudet. Den slutgiltiga effekten syns efter cirka sex-åtta
månader efter avslutad första behandlingsperiod.
– Men ärftligt håravfall är en komplex genetisk process som inte går att stoppa. Därför
behöver man ge enstaka PRP-behandlingar 1–2 gånger per år efter den första
behandlingsperioden då man får PRP en gång i månaden i tre månader, säger Johanna
Carlsson.
Hon är noga med att påpeka att allt håravfall inte kan behandlas med PRP. Därför är det
viktigt att diagnosticera patienten så att hen har rätt förutsättningar för effektiv behandling.
– Behandlingen tar cirka 45–90 minuter och kräver endast ett blodprov samt att en
bedövningskräm appliceras på området som ska injiceras.
Det finns i dag flera olika metoder för att framställa PRP och det skiljer sig avsevärt mellan
olika tillverkare. Vissa system ger inte lika hög koncentration av trombocyter och separerar
inte blocellerna på ett likvärdigt sätt. Injektionstekniken är också avgörande för hur bra
resultatet kommer att bli, säger Johanna Carlsson.
Pris: Från cirka 5 000 kronor per behandling

 Hårlaser

I ett tidigt skede av håravfall kan laser fungera för att återskapa delar av det forna svallet,
samt stoppa håravfallet. Effekterna har dock starkt ifrågasatts men metoden fortsätter att
erbjudas på flera kliniker.
Med hjälp av en låg nivå av laser väcks hårsäckarna till liv och blodtillförseln i hårbotten
ökar. Metoden är smärtfri men kräver flera behandlingar. Laser sägs även kunna främja
tillväxten av transplanterat hår.
– Det finns inget bra vetenskapligt bevis på att det här fungerar, säger Johanna Carlsson.
Pris: Från ca 30 000 kronor för ett års behandling
Källa: Johanna Carlsson, Nordichair.se, Hårtransplantationsguiden.se, Medicaklinik.se,
Internationalhairstudio.com
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 Så blir du kvitt håret på kroppen – för alltid
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 Fyra experter: Här är kosttillskotten du behöver
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 Eva led av vitamin B12-brist – fick permanenta skador
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 ”Tinnitus är som fantomsmärtor i hjärnan”




KATARINA WENDELIN
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