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Tap av hodehår kan være forbigående eller varig. Hudlegen vil som regel 
kunne gi en diagnose og informasjon om fremtidsutsiktene (prognose) for det 
hårtapet som foreligger. Å miste håret kan være en psykisk påkjenning for både 
kvinner og menn. Mange vil oppleve en sorgreaksjon og bruke lang tid på å 
godta den nye situasjonen. Også for dem som opplever et forbigående hårtap med gode utsikter til gjenvekst, kan 
belastningen være stor og frykten for at hårtapet skal vedvare, bli en påkjenning. 
 
Hvilke muligheter finnes for å få tilbake håret eller hårerstatning? 
 
1) Hårerstatning / parykk: Trygdekontorene kan ved et utbredt hårtap i forbindelse med enkelte hårsykdommer 
(spesielt Alopecia areata / totalis) etter legeerklæring fra hudlege, refundere et bestemt beløp pr år uavhengig av 
hva slags hårdel, toupe eller parykk som benyttes, dog for pasienter under 18 år 2 ektehårsparykker pr år. Dersom 
pasienten velger syntetisk parykk, vil dette koste ganske mye avhengig av kvalitet og man må regne med et 
forbruk på 3-5 parykker pr år. Velges ektehårsparykker som kan holdes pene minst 1 år, vil disse koste en god 
del mer.  Disse gir et bedre kosmetisk resultat.  Spesielt hos yngre kan det likevel være et alternativ. 
 
2) Hårtransplantasjon: Dette utføres spesielt hos menn, men kan også gjøres hos kvinner. Metoden benyttes 
særlig ved hårtap på et område f eks ved androgenetisk hårtap hos menn, etter skade, operasjon eller annet. 
Tidligere foretok man regelmessig hodebunnsreduksjoner dessuten flyttet man hodebunnsbiter(grafts) med hår på 
3-5 mm i diam fra nakken til pannen. Dette ga et varierende resultat og spesielt ved tiltakende uttynning av 
resthår synlige arr med hår på. Etter hvert er metoden forbedret slik at det nå kan flyttes 1,2 og 3 hår, til sammen 
opptil 2000 hår på en sesjon. Inngrepene koster ca kr 20 000 pr behandling (1-2), men gir et meget godt 
kosmetisk resultat. De utføres på privatklinikker og dekkes vanligvis ikke av trygdekontoret.  
 
3)Medikament 1: Propecia MSD/ Finasterid: Tas i tablettform, behandling må pågå i mnd/ år, har 
dokumentert effekt, bremser hormonbetinget hårtap og kan også gi vekstøkning hos menn i sjeldne tilfeller kan 
det også påvirke potensen.  
 
4)Medikament 2: Regaine forte (minoxidil 5%) kan smøres på affiserte områder og opprettholde/gi gjenvekst 
av hårtap hos menn, men har varierende effekt.. 
 
4)Annet: Softlaser, lysbehandling, strålebehandling, hodebunnsmassasje og naturmedisinsk behandling har ingen 
dokumentert effekt.    
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