
 

”Min skalle lyste igenom” 
Camilla, 40: Efter ett halvår 
kunde jag både känna och 
se skillnaden 
När en kollega påpekade hur tunt 
hennes hår var fick Camilla panik.  

– Jag hade ju sett att det började 
glesna men viftat bort det, säger 
Camilla.  

I dag har hennes hår blivit tätare 
tack vare laser.  

Det började med att Camilla Göthe, 40, 
tyckte att håret såg tunnare ut när hon 
stod i det skarpa ljuset från hissen.  

– Det var kanske tre–fyra år sen jag såg 
att skallen lyste igenom. Jag hade halvkort 
hår och tyckte plötsligt att det såg så fult 
ut, men jag viftade bort det och tänkte att 
jag bara inbillade mig, säger Camilla.  

Rekommenderades laser  
En dag satt hon och pratade med en 

kollega.  
– Jag sade ”jag är ju så tunnhårig”, och 

hade förväntat mig en reaktion i stil med 
att ”nej, tycker du”. I stället sa hon ”ja, det 
har jag ju sett”. Det gjorde mig helt 
chockad. Var det verkligen varit så tydligt?  

Camilla bokade genast tid på 
Stureplanskliniken.  

Hon rekommenderades att prova 
laserbehandlingar för att öka cellernas 
energinivåer och blodcirkulationen till 
hårsäckarna.  

– Jag såg ganska snabbt att det gav 
resultat och efter ett halvår kunde jag 
både känna och se det, säger Camilla.  

Ser förbättring  
Hela första året gick hon på behandling 

flera gånger i veckan, därefter varannan 
vecka och nu bara en gång i månaden. 
Kostnaden för första året var cirka 24000 
kronor, nu betalar hon omkring 5?500 
kronor per år.  

– Skallen lyser inte igenom på samma 
sätt nu och det är en klar förbättring. Jag 
känner mig inte lika osäker och det är ju 
det det handlar om – självförtroende. Varje 
gång någon stod bakom mig om jag satt 
ner var det enda jag kunde tänka att ”shit, 
nu ser någon ner på min skalle”, säger 
Camilla.  

Petra Weiss  
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Har håret blivit tunnare? Du är inte ensam. 40 procent av alla män och 20 procent av 
alla kvinnor drabbas av ärftligt håravfall. Men det finns hjälp. Vi har träffat Camilla och 
Richard som fick tjockare hår med laser och transplantation.  
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Läs alla artiklar – 
gå med i Plus 

  Så undviker du 
håravfallet Två preparat som 
fungerar.  

  ”Familjen ser skillnad” 
Richard valde transplantation.  

  Så kan du rädda ditt hår 
6 metoder som fungerar.  
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Bloggat om artikeln 
Visar inlägg från de 2 högst 
rankade bloggarna  

Vill du blogga om artikeln? 
Aftonbladet.se ansvarar inte för det 
som står i bloggarna. 

Satt Simsons kraft i håret? 
Från bloggen: apg29 
11 feb 10:05  

Detta med tunt hår 
Från bloggen: 
Frisörguiden.se 
11 feb 10:47  

Bli medlem i Aftonbladet 
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