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”Det förändrade mitt liv mycket”
Svett plågade Maja, 18 – botox blev räddningen

LED AV HANDSVETT. När det 
var som värst kunde Maja Beck-

Ett fuktigt handslag, stinkande 
strumpor och lp-skivor under 
tröjärmarna. Det är vardag för 
många av de svenskar som lider 
av kraftig svettning, hyperhidros.  

– Det är svårt med vissa syss-
lor i hemmet – men framför allt 
kan svettningen i händerna vara 
besvärlig i skolan, på arbetet och 
i sociala sammanhang, säger 
Anne-Lene Krogstad, docent vid 
Sahlgrenska sjukhuset i Göte-
borg och vid hudkliniken på 
Rikshospitalet i Oslo. 

Jobbigt socialt
Uppskattningsvis runt en pro-

cent av befolkningen har besvä-
ret, som ofta är genetiskt. Men det 
finns fungerande behandlingar. 

Allt fler väljer att injicera 
botox för att bli av med sina 
svettningar. 

– De kommer hit och har 
haft svart T-shirt i hela sitt liv 
för att de har stora lp-skivor 
under armarna. Sedan kommer 
de tillbaka i färgglada kläder  
och tycker att livet leker, säger 
Pyra Haglund, legitimerad 
läkare och vd för Stureplans-
kliniken som utför behandling-
arna. 

Maja Beckman har lidit av 
svår handsvett i hela sitt liv. 
Framförallt har det varit jobbigt 
socialt. 

– Jag drog mig för att ta någon 
i hand och att dansa med någon i 
skolan var inte att tänka på.

Beskrivs som harmlös
Sedan två år går hon på regel-

bundna botoxbehandlingar och 
är nu svettfri. 

Förr var det vanligt med 
 operationer, men i dag utförs  
de enbart utomlands. Flera all-
varliga fall av oregelbundna 
hjärtslag och ett dödsfall för ett 
par år har lett till att man slutat 

med svettoperationerna i Sve-
rige. 

Botoxbehandlingen beskrivs 
däremot som harmlös.

– Behandlingen är helt ofar-
lig. Man sprutar toxinet väldigt 
ytligt, säger Anne-Lene Krog-
stad. 

Kostar 300 kronor
I Stockholm erbjuds behand-

lingar genom landstinget på 
Sophiahemmets svettmottag-
ning. Men alla landsting priori-
terar inte behandlingen. I Göte-
borg har man slutat med den 
helt. 

– Var mina patienter tagit 
vägen vet jag inte. Jag tror att 
det finns många som inte har 
råd att göra denna behandling 
 privat, säger Anne-Lene Krog-
stad. 

Genom landstinget kos-
tar botoxinjiceringen 300 kro-
nor. För den som väljer att göra 
behandlingen på privatklinik är 
det uppemot tio gånger dyrare. 
Mellan 1 500 och 3 000 kronor 
kostar en behandling då. 

Michaela Möller
michaela.moller@expressen.se

Malin Ekman
malin.ekman@expressen.se

Extrem svettning är påfres-
tande och socialt hämmande 
för de som lider av problemet. 

För Maja Beckman, 18, 
blev botox räddningen. 

– Det har förändrat mitt liv 
mycket, nu är jag helt svettfri 
och har inte märkt av några 
biverkningar, säger hon.

boTEN – boTox. Läkaren Pyra Haglund berättar om hur man 
stoppar svett med hjälp av injektioner av Botox.  Foto: Mikael Sjöberg

Enligt färska siffror har antalet 
användare som bestämt sig för 
att radera sina konton blivit fler 
och fler under de senaste måna-
derna. Under maj har det soci-
ala nätverket tappat omkring 
sex miljoner användare i USA, 
omkring 100 000 i Storbritan-
nien – och även i Kanada, Ryss-
land och Norge sjunker med-
lemsantalet.

Säkerheten oroar
Det sjunkande intresset kan 

ha att göra med diskussionerna 

om hur säkert det är att använda 
sajten. Men enligt experter kan 
det även bero på utmattning. 

– Människor blir oerhört upp-
spelta när något är nytt och efter 
ett tag avtar det, säger internet-
psykologen Graham Jones till 
Daily Mail. 

Facebook har som mål att nå 
en miljard användare och får nu 
sätta hoppet till att locka till sig 
medlemmar i länder där sajten 
ännu inte är så populär. 

Tomas Kvarnkullen
tomas.kvarnkullen@expressen.se

LONDON. Facebook tvingas lägga in en extra växel för att 
nå sitt mål: en miljard användare. 

Flera miljoner har redan loggat ut för gott.
Orsaken kan vara utmattning, enligt experter.

Allt fler skippar 

max
39 cm

VELUX Svenska AB
Web: www.velux-pw.se
E-post: pw@velux.se
Telefon: 042 – 20 83 75

1)	 Kontrollera	om	bredden på din ruta är 39 cm eller mindre.	Om	så	är	fallet,	var	god	fortsätt	till	steg	2.	Om	rutan	
har	en	bredd	som	överstiger	39	cm,	omfattas	ditt	glas	inte	av	denna	produktvarning.	

2)	 Öppna	fönstret	och	vrid	runt	det	180	grader	till	rengöringsläget.	
3)	 Leta	upp	glaskoden	i	utrymmet	mellan	glasen	inuti	glaskassetten	och	skriv	ner	denna.	Rutan	omfattas	endast	

av	denna	varning	om	glaskoden	(mellan	de	två	stjärnorna)	innehåller	talet	59	eller	34	i	kombination	med	talet	
8	eller	bokstaven	Y.

4)	 Gå	in	på	www.velux-pw.se	och	skriv	in	glaskoden.	Du	kommer	att	få	ett	svar	omedelbart	om		
ditt	glas	omfattas	av	denna	varning	–	och	om	så	skulle	vara	fallet	–	vad	du	kan	välja	att	göra.	

Om	du	inte	har	tillgång	till	internet,	var	vänlig	kontakta	oss	per	telefon	på	nummer		
042	-	20	83	75	och	ange	glaskoden	så	kommer	vi	att	ge	dig	råd	över	telefon.	

Du	hittar	en	instruktionsvideo	på	www.velux-pw.se	och	om	du	har	en	smart	phone,		
kan	du	scanna	in	denna	kod	och	se	den	direkt.	

Vi	rekommenderar	att	våra	kunder	agerar	på	denna	varning.
Vi	beklagar	eventuell	olägenhet.	

Vi	har	noterat	en	mindre	ökning	av	glas	som	spricker	spontant	i	en	specifik	typ	av	små	rutor	som	producerats	
och	sålts	under	åren	mellan	1997 och 2003.	Speciellt	vintertid	under	särskilda	förhållanden	finns	det	en	mindre	
risk	att	innerglaset	kan	spricka	spontant,	med	följden	att	glasskärvor	kan	falla	ner.	

Vi	prioriterar	kvaliteten	hos	våra	produkter	högt	och	har	därför	bestämt	att	utfärda	en	produkt-varning	för	att	
informera	våra	kunder.

För	att	avgöra	om	du	har	en	av	dessa	8	till	14	år	gamla	rutor	som	det	gäller,	var	vänlig	följ	stegen	nedan:

Produktvarning
Risk för glas som spontant spricker

3 Hitta och skriv ner glaskoden2 Rotera fönstret

* 59    B 1 8 2099   *   IPL 102

1 Kontrollera rutans bredd

GLASSBILEN 
söker egna företagare 
för omgående tillträde 

För mer information ring 0768-67 27 28 
eller af@glassbilen.se
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AKTA F Andra sätt mot svett
 MAluminiumklorid. 
 MMedel som Absolut Torr (antiperspi-

rant) kan användas mot kraftig arm-
svett, handsvett och fotsvett. 

 MBats oparfymerade crème är ett annat 
alternativ. Använd antiperspirant 
i stället för deoderant. 

 M Ibland ger produkter av denna typ 
klåda och torrhet men överlag fungerar 
de bra.

 MSyntetmaterial i kläder kan vara ett 
problem. Bomull absorberar bättre. 

 MFör den svettiga affärsmannen lanse-
rade italienska modemärket Zegna i fjol 
en svettsäker kostym. För 1 200 dollar får 
bäraren en tillverkad med hjälp av nano-
teknik som håller temperaturen 10 grader 
lägre än den ute. 
 Källor: Svett.se, Di.se, Stureplanskliniken.se 

AKTA F Så funkar botoxmetoden
 MBotox lindrar svettningar genom att hindra nervsig-

nalen att komma fram till svettkörteln. I 9 av 10 fall ger 
metoden god effekt mot lokaliserade svettningar som 
kraftig armsvett, hand-
svett och fotsvett. Biverk-
ningarna är få och oftast 
övergående. Normalt varar 
effekten mellan fyra till 
tolv månader men det varierar, enligt Anne-Lene Krog-
stad.

 M– Mitt kliniska intryck är att effekten är något kor-
tare bland yngre personer. För personer över 30 år 
varar behandlingen ofta i sex månader eller mer.

 MOm botox ensamt inte hjälper eller om patienten 
svettas över hela kroppen kan tabletter ges i kombina-
tion. 

man inte ens hålla i ett glas eftersom händerna var så blöta. Nu får hon botoxsprutor 
var femte månad och är svettfri.  Foto: ANNIKA AF KLERCKER

Funkar i 9 
fall av 10


