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Svetting er nødvendig for kroppens temperaturregulering. Når 
svettekjertlene i huden får signaler fra den del av nervesystemet vårt som kalles det sympatiske 

nervesystemet, produseres svette. Overføringen av signaler fra nerven til svettekjertlene skjer ved 
hjelp av et kjemisk stoff som dannes i nerveendene. Stoffet heter acetylcholin. Hos minst 1 % av 

befolkningen er svetteproduksjonen større enn det som skal til for å regulere temperaturen i kroppen. 
Dette kalles Hyperhidrose. 40 % av de som rammes av hyperhidrose, har familiemedlemmer som lider 

av det samme.  

Mange opplever hyperhidrose som et stort sosialt problem og har betydelig redusert livskvalitet pga 

dette. Om man plages av utalt svette i armhulene, kan det gi skjemmende våte flekker på skjorter og 
bluser, ødelagte tøy og sjenerende lukt.  Klamme, fuktige hender kan føre til at den som er rammet, 

forsøker å unngå å håndhilse på andre eller unngår å gå ut å danse og på andre måter isolerer seg. Hy. 

Uansett hyperhidrose kan også opptre andre steder på kroppen enn i armhuler og i handflater. 

Finnes det behandling for plagsom svetting?  Ja, det finnes lokalbehandling (påsmøring), tabletter, 
injeksjoner, og kirurgi.  

Hva går lokalbehandling ut på? Når svette problemet ikke er så stort, kan det være verdt å forsøke 
resept frie deodoranter som inneholder aluminiumklorid f eks Stop 24. Disse kan kjøpes på apotek. 

Det finnes også et spesielt transpirasjonsvann som hudlegen kan skrive ut resept på.  

Hvordan er Iontoforese og hvordan forgår det? Ved iontoforese holder man hendene eller føttene 

nedsenket i vann mens det sendes en svak, elektrisk strøm gjennom vannet. Til å begynne med bør 
man gjøre behandlingen flere ganger i uken. Etter hvert som det går bedre, kan det være tilstrekkelig 

med behandling en gang i uken eller hver annen uke. Behandlingen kan startes på Villa Derma, 
Hudavd RH og man kan kjøpe enklere apparater for hjemmebruk med en viss økonomisk støtte.  

Hva slags legemiddel kan benyttes? Det mest effektive legemiddelet mot svetting er Dridase 
(Oksybutinon), et såkalt anticholinergicum som demper svettekjertelaktiviteten. Bivirkninger kan 

være munntørrhet, uklart syn, hodepine og vannlatingspåvirkning, men vanligvis lite eller milde 
bivirkninger. Men dessverre har det kommet frem holdepunkter for økt risiko for demensutvikling hos 

eldre som har brukt oksybutinon (Dridase) og andre anticholinergika. Det er ikke vist tilsvarende 
dersom Oksybutinon er brukt i yngre år. Uansett tilsier dette forsiktighet med bruk også hos yngre og 

lang tids bruk med høyere doser frarådes uansett alder.                                                                                                                             
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Hva slags kirurgi kan utføres? a) utskrapning av kjertelvev med fettsugingskanyle (kun armhuler). 

Behandlingsresultatene har vist varierende grad av suksess. b) direkte excisjon: Kirurger kan skjære 

bort den delen av huden i armhulen der svettingen er mest uttalt. Dette kan gi skjemmende og 

hemmende arrdannelser. c) Transthoracal endoskopisk sympatectomi vil si at man går inn og enten 

kutter av den nerven som stimulerer svettingen eller setter en klemme på den, så impulsene som 
stimulerer til økt svette ikke når frem til for eksempel håndflaten. Dette er en svært effektiv metode, 

men det er et kirurgisk inngrep som må utføres i narkose. Inngrepet kan føre til skader på lungene 
samt føre til at man får en langsommere hjerterytme. 60-70% av pasientene opplever en 

kompensatorisk svetting etter operasjonen. Det vil si at de får økt svette på et annet sted på kroppen 
enn der de tidligere har hatt plager, f eks på ryggen. Man kan også få såpass redusert svetting på 

hendene at de blir ”knusktørre”.  Det kan også være mer alvorlige bivirkninger så sympatectomi 
utføres kun i sjeldne tilfeller.   

Hva er Botoxbehandling? Botox er et legemiddel som inneholder en nervegift som produseres av en 
bakterie. Bakterien heter Clostridium botulinum. Nervegiftet brukes i så små mengder ved svetting at 

det er helt ufarlig for kroppen. Effekten varer 3-6 måneder, men kan også vare kortere eller lengre tid 
enn dette. Bivirkninger av behandlingen er blåmerker i huden som fort går over. Ved behandling av 

håndflaten kan man få nedsatt effekt i pinsettgrepet (grepet mellom tommel og pekefinger). Dette går 
over i løpet av 3-4 uker. Det tar en ukes tid før man får full effekt av behandlingen. Før behandlingen 

skal du legge på EMLA krem (bedøvelseskrem) hjemme. Dekk kremen med plast, for eksempel Glad 
Pack. Fest plasten med tape, for eksempel frysetape eller Micropore (fås på apoteket). Kremen skal 

legges på 1-2 timer før behandlingen. Legg på et tykt lag med krem. 

Om du skal behandle armhulene, er det fint om du kan barbere armhulene før behandlingen. 

Behandling av fotsåler og håndflater er smertefullt og kan være vanskelig å gjennomføre uten 
lokalbedøvelse m ”ledningsblokade” dvs at det injiseres bedøvelsesvæske omkring hovednervene til 

aktuelle kroppsdel eller narkose. 

Hva koster Botox behandlinger?  Prisen for behandling av armhulene er 2 000 kr pluss utgiftene til 

Botox og EMLA krem. Man kjøper selv Botox og EMLA på apoteket etter å ha fått resept av oss.  

En ampulle med Botox koster ca kr 2 000. Normalt går det med en ampulle for å behandle begge 

armhuler. 

Kan man få støtte fra Folketrygden ?   Ja, i alvorlige og svært plagsomme tilfeller vil man kunne få 

dekket botox på blå resept etter søknad fra legen.  

Får alle pasientene effekt av botoxbehandlingen? De fleste pasienter er fornøyd med behandlingen, 
i vitenskapelige studier får 94 – 100 % svært god effekt. Hvis man ikke får effekt, kan det komme av 

at benyttet mengde botox har vært for liten. Et fåtall pasienter kan utvikle antistoffer mot botox. Disse 

vil ikke få effekt av behandlingen uansett mengde botox.  

Hva er Hudklinikkens anbefaling for svettebehandling ? 

1) Alle må forsøke transpirasjonsvann RH.  

2) Dridase kan brukes i perioder hos unge som trenger det.  

3)  Iontoforese i utvalgte tilfeller ved uttalt hånd-og fotsvette.  

Om ikke tilstrekkelig effekt:  
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2) Hvis uttalt på hender og føtter, evt forsøke botox (litt lettere på hender enn på føtter) 

3) Hvis uttalt i armhuler: botox m søknad om refusjon av legemiddel på blå resept.  


