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DR. SHINA KAMRAN HAGH 
är Chefsläkare på Lifetime 
Clinic och Wellness expert på 
hårtransplantationsfrågor. Shina 
är Specialistläkare och Akutläkare, 
certifierad inom fillers och botox, 
och självklart expert inom just 
hårtransplantationer. Skicka 
in dina frågor om håravfall och 
hårtransplantationer till Shina i ett 
mail märkt ”hårtransplantation” till: 
plastikexperterna@lifestylepublishing.se

HÅRTRANSPLANTATION
SKÄGGTRANSPLANTATION
Jag undrar hur länge man behöver vänta 
med rakning efter att man transplanterat 
ett skägg?
 /Richard 

Hej Richard,
Efter cirka en månad kan du börja använ-
da trimmer och efter sex månader går det 
bra med att raka med rakhyvel. Gå gärna 
in på vår hemsida, där kan du se före- och 
efterbilder på skäggtransplantation som vi 
har utfört.

FRAMODLAT HÅR
Kan det att vara möjligt att transplantera 
odlat hår inom någon överskådlig framtid 
eller ligger det årtionden bort? Jag är 
nämligen en man på 41 år med väldigt lite 
hår alls på huvudet och är tveksam till att 
det skulle räcka för att utföra en 
hårtransplantation med ett bra resultat.

Hej,
Forskningen för klonat eller odlat hår har 
pågått en längre tid där tanken är att klo-
ning av en enda hårsäck ska kunna ge fle-
ra tusen hårsäckar. Vilket i sin tur leder till 
oändligt med hår att transplantera, men 
det hela är fortfarande i ett tidigt stadium 
och ett genombrott ligger långt fram i ti-
den. Vi på Lifetime Clinic följer utveck-
lingen noga för att kunna erbjuda framti-
dens hårtransplantationer.

TAPPAR HÅRTUSSAR I DUSCHEN
Hej,
Vad kan vara orsaken till att jag sedan ett 
drygt år tillbaka tappar stora tussar med 
hår i duschen eller när jag drar handen 
igenom håret? Jag har provat att sluta 
med p-piller och olika schampon som ska 
stimulera håret, men utan någon vidare 
effekt alls. Jag är en tjej på 26 år och ingen 
utav mina äldre syskon eller mina föräldrar 
är tunnhåriga eller har samma problem 
som jag. Vad ska jag göra?
 /Petronella

Hej Petronella,
Kvinnligt håravfall är för det mesta relate-

rat till gener, hormoner och ålder. Men det 
kan även finnas andra orsaker som exem-
pelvis stress, brist på järn och förhöjt man-
ligt könshormon. Då allt fler kvinnor drab-
bas av håravfall kan man koppla dessa till 
en allt mer stressfylld vardag som vi lever i. 
Boka gärna tid för en konsultation så hjäl-
per vi dig med mer rådgivning.

BEHANDLING NU ELLER SENARE?
Hej!
Mitt hårfäste har höjts rejält och jag har 
inte mycket hår kvar uppepå själva 
huvudet och är endast 27 år gammal. Jag 
har insett att det nog kommer att bli lite 
värre innan jag slutar tappa hår, då även 
min far är flintis. Jag har nu börjat raka av 
allt hår på hjässan.  Är hårtransplantation 
en bra lösning för mig eller kan jag komma 
att behöva göra en ny behandling om några 
år? Blir det bra resultat och hur många 
behandlingar är normalt?
 /Simon

Hej Simon,
En hårtransplantation är det enda sättet 
som finns för att få tillbaka sitt hår och åter 
kunna ha en frisyr. Man vill självklart vän-
ta med att den aggressiva fasen av håravfall 
är över innan man gör en hårtransplanta-
tion, detta är självklart något som vi av-
gör inför varje hårtransplantation. Oftast 
räcker det med en behandling, men vid 
sällsynta fall kan en ny transplantation be-
hövas efter några år.

TVÅNGSRAKNING INNAN TRANS - 
P LANTATION?
När man transplanterar hårsäckar, går 
det då att göra det och även behålla 
ursprungslängden på hårstråna, eller 
måste man raka/kapa hårstråna innan 
man transplanterar det?

Man brukar alltid raka patienten innan 
en hårtransplantation för att kunna utfö-
ra så precist arbete som möjligt, men vid 
en hårtransplantation av mindre områden 
som vikar kan man undvika rakning. Ofta 
brukar man undvika att raka håret på kvin-
nor inför en hårtransplantation.

ÅTERVÄXT AV ÖGONBRYN
Hur är det egentligen med ryckning av 
hårstrån, kommer de tillbaka efter att 
man dragit bort dem (till exempel 
ögonbrynen) med pincett eller är det 
faktiskt så att de inte kommer att växa 
som vanligt efteråt?

Hej,
Rycker man hår under en längre peri-
od kommer hårsäcken att bli svag och 
kan sluta växa. Det blir allt vanligare att 
kvinnor kommer till oss på Lifetime Cli-
nic för en transplantation av ögonbryn 
just på grund av att man plockat ögon-
brynen under flera år.

 ”Rycker man hår 
under en längre period 

kommer hårsäcken  
att bli svag och kan 

sluta växa.”


