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BEHaNdLEr: Hege Winnes (t.v.) har gitt Elisabeth Andal et nytt liv med sin behandling med botox og Restylane.  Foto: vivi skaLLEBErg  

MEr vaNLig: Stadig flere bruker gladelig penger på botox og filler-behandlinger. Aksepten er blitt 
større og tilliten til produktene er blitt større. Elisabeth Andal tar botox mot svetting og skin boost for å føle 
seg bedre. – Det handler om bedre livskvalitet, sier Hege Winnes i Wennesklinikken.   sidE 6 0g 7  

stanser svetting 
med nervegift

Botox brukes til mye
mer enn å fikse rynker

Ungdom har 
samlet inn for å 
hjelpe barna
Ved Drammen videregående 
skole er det hektisk aktivitet 
før de reiser med hjelp til 
slumbarn i Nairobi.  sidE 3

 ● HjELPEr sLUMBarN i kENYa Bruker humor 
mot odins 
soldater
Arild Balog er en av mange 
tusen som nå bruker humor 
som «kampmiddel» mot 
Odins soldater.  sidE 8

 ● HarsELErEs PÅ NEttEt
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Elisabeth Andal (48) 
betaler for å hudbe-
handling og bedre 
livskvalitet. Nå svet-
ter hun ikke lengre og  
huden er «yngre».
vivi skalleberg
vivi.skalleberg@dt.no
92060233

Helt fra ungdomsårene slet Eli-
sabeth Andal med mye svette. 
De svære svetteringene under 
armene ble hun god til å skjule, 
og hun ble god til å kle seg så in-
gen oppdaget det. Samtidig 
måtte hun skifte, ofte mange 
ganger om dagen.

Plagsomt
– Det var veldig plagsomt, sier 
Andal fra Lier. Etter hvert ble 
det veldig problematisk i job-
ben som operasjonssykepleier. 
Inne på operasjonsstua vokste 
svetteringene seg så store at 
hun ofte måtte bytte opera-
sjonstøyet flere ganger i løpet 
av en vakt. Men nå, med én be-
handling i året, kan hun kle seg 
i hva hun vil og trenger ikke 
tenke på sjenerende svetterin-
ger. I år 2000 kom Elisabeth 
Andal i kontakt med Hege Wen-
nes, som har drevet Wenneskli-
nikken siden 1999. Hun tilbyr 
estetiske kirurgiske/medisin-

ske hudbehandlinger uten bruk 
av kniv. Wennes mente at hun 
kunne hjelpe Andal med svet-
teproblemene ved hjelp av le-
gemiddelet Azzalur (Botuli-
numtoxin (botox), journ.anm.).

- Det jeg gjør er at jeg roer ned 
signalet fra nerven til en svette-
kjertel, sier Hege Wennes. 

Hun setter flere sprøyter i 
armhulen. I Andals tilfelle gjør 
hun det en gang i året. 

– Dette har gjort at jeg er helt 
kvitt svetteproblemene. Jeg har 
fått et nytt liv, sier 48-åringen.

Jantelov
Andal føler seg helt trygg på be-
handlingen.

– Kunnskap og bakgrunn hos 
den som behandler er  viktig. 
Hege er operasjonssykepleier 
akkurat som meg. Hun er god 
på anatomi og fysiologi og i til-
legg ser hun hele mennesket.

Men i tillegg til å behandle for 
svetteproblemer, migrene/ho-
depine, tanngnisning og arr/
brannskader, gjør hun også de 
mer estetiske/kosmetiske be-
handlingene. Rynker, pigment-
flekker, akner og lepper.   

Andal har akkurat har fått en 
skin-boost med Restylane (fil-
ler). En skinbooster er en be-
handling som strammer huden, 
øker fuktigheten og øker blod-
sirkulasjon. Restylane produse-

rer mer kollagen og binder fukt.
– Det er jantelov på en side og 

sykt perfekt på den andre, sier 
Hege Winnes om den type be-
handling. Selv er hun opptatt 
av at vi skal være mest mulig 
naturlige. 

– Dette handler ikke om å sel-
ge «melk og brød» / fillers og bo-
tox, men om å kunne hjelpe 
folk med deres behov eller pro-
blemer. Det å tenke forebyg-
ging, behandling og reparasjon 
er nøkkelordene her, sier hun.

Dersom noen rynker gjør at 
du føler deg ekstra gammel, 
konturer på leppene er blitt 
borte med årene eller strekk-
merker på brystene gjør at du 
har et dårlig selvbilde, tenker  
Hege Winnes at behandling kan 
gi deg bedre livskvalitet.  

– Jeg skal ikke støpe noen i 
samme form og jeg behandler 
langt ifra alle som kommer hit, 
sier Winnes og legger til at in-
gen under 25 år behandles med 
Restylane.  Med få unntak. 

Wennes er opptatt av at kun-
dene skal føle seg bra.

– Det er så mye mellom liv og 
død, sier Wennes. 

Som operasjonssykepleier  
vet hun hva det vil si. Og det har 
lært henne at god selvfølelse er 
verdifullt om vi er syke eller 
friske – og er et viktig grunnlag 
for hennes behandlingsfilosofi.

Botox og fillers er blitt dagligdags i Norge 

Tar botox en 
gang i året

Før og eTTer: Dette viser restulatet etter behandling med  filler-
produktet Restylane.  FoTo: hege Wennes 

Å utføre behandling uten 
fagkunnskap kan være 
farlig. 

Både for å utføre behandlinger 
med botox og Restylane (fille-
re) må du være helsepersonell 
som sykepleier eller lege.

Da Restylane ble oppfunnet 
var materialet inni sprøyten et 
«naturprodukt», og ble ikke 
klassifisert som medisin. 

– Siden medier har omtalt at 
Restylane ikke er klassifisert 
som et medisin, blir dette ut-
nyttet av andre, sier Wennes.

– Ingen reflekterer over at det 
å injisere en sprøyte med for 
eksempel NaCl (saltvann) i ar-
men, som i seg selv er ganske 
ufarlig -  det er lovregulert. Men 
å sprøyte hyaluronsyre hvor 
som helst ansiktet, det skal 
hvem som helst gjøre uten fag-
kunnskapen, sier Wennes og 
legger til: – Og det i et ansikt 
med komplisert anatomi og 
viktige strukturer.

Mye av disse «medisinene» 
kan bestilles på nett. Hege 
Wennes er opptatt av å få fram 
seriøsiteten i det hele og kvali-

tetssikringen. Hun sier at man-
ge klinikker driver seriøst med 
dyktige og faglærte behandle-
re, men det er også det motsat-
te.

– Problemer i dag er at flere 
ufaglærte kjøper noe på nett, 
setter på seg selv eller har et ho-
meparty med venner. Konse-
kvensene av dette kan være 
livsfarlige, sier Wennes.

I Sverige må man ha offentlig 
godkjent sertifisering og helse-
faglig godkjenning både som 
lege og sykepleier og uansett 
produktleverandører. 

For mange tar sjansen

naTurlige: Esther Marie Stabell har startet klinikk i Sande. De 
fleste kundene vil ivareta det naturlige.  FoTo: lena malnes

Botox og Restylane er 
stadig mer utbredt. Og 
stadig mer akseptert.

Klinikker Drammens Tidende har 
vært i kontakt med forteller om 
en stadig økning av hudbehand-
linger med botox og filler-be-
handlinger

Og samtidig som antallet 
behandlinger øker, øker også 
aksepten.

Dr. Bahram Kiani i Drammen  
har opplevd en betydelig økning 
i behandlinger de siste to-tre 
årene, men også en mer  
åpenhet blant folk.

Hos ham er botoxbehandling  
mest populært å ta pannen, 
sinnarynker og smilerynker. Det 
utgjør 90 prosent av botoxbe-
handlingene. 

Esther Marie Stabell, inneha-
ver av EMS Klinikken på Nordre 

Jarlsberg Brygge, har nylig 
etablert egen klinikk der hun 
gjør botox og filler-behandlinger. 
Det har slått gått an. Hun  merker 
at folk vil ha det naturlige.

– Trenden snur nå, blant annet 
er det mindre populært å 
«pumpe opp» leppene. Man skal 
ikke miste uttrykket i ansiktet. 
Det dreier seg mye om å holde 
på mykheten og ivareta det 
naturlige, sier hun til Sande avis.

Aksepten øker for filler og botox 

før etter
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huDbehanDlig: Elisabeth Andal (t.h.) har fått ett nytt liv. - Behandlingstypene har effekter som 
ligger mellom plastisk kirurg og ordinær hudpleie. Vi kaller det hudbehanling og ikke hudpleie, sier Hege 
Wennes.  FoTo: ViVi skalleberg

Før og eTTer: Arr etter å ha fjernet en tumor. Peeling og bruk av 
ulik tykkelse på Restylane har gitt resultater.  FoTo:hege Wennes

lege: Hege Wennes har Yngvill 
Bragnes som medisinsk ansv.

Føler seg Trygge: Erik Grefberg tror økningen av botox og filler-
behandlinger skyldes at folk er blitt tryggere på preparatene. 

Omsetningen på botox og 
fillere har vokst med ti 
prosent de siste fire-fem 
årene. 
Hos Aleris har de merket denne 
veksten i botox og filler-behand-
linger de siste fire-fem årene. 
Både på landsbasis og på 
klinikken i Drammen.   

Erik Grefberg, direktør 
privatmarked hos Aleris, tror 

mange har forandret holdnin-
gene sine til denne type 
behandlinger.

– Teknologien har utviklet seg 
over en viss tid, og etter hvert 
har mange forstått at prepara-
tene er trygge, sier Grefberg.
Han sier at preparatene ikke er 
farlige, men at det er viktig at de 
utføres av utdannede behand-
lere.

– I tillegg skal behandlerne ha 

spesialutdanning til å gjøre 
dette, sier Grefberg. 

Han tror årsaken til at flere tar 
botox og fillere er nettopp at folk 
har erfart at det er trygt og i 
tillegg har flere bedre økonomi.

– Forfengelighet er ikke noe 
nytt, legger Grefberg til slutt. 

– Preperatene er ikke farlige 

Drammen sykehus bruker 
botox – hovedsakelig mot 
tilstander som gir ufrivil-
lige bevegelser.  
– Botulinumtoksin er et av de 
mest potente giftstoffer som 
finnes, forteller Kari Anne Bjør-
narå.

Hun er overlege PhD i nevro-
logi  ved Drammen sykehus og 
jobber blant mye annet med be-
handling med botulinumtoksin 
(botox).

Behandlingene på sykehuset 
gjøres kun av fagpersoner med 
kunnskap og erfaring.

– Under disse forutsetninge-
ne og på riktig indikasjon er in-
jeksjoner med botulinumtok-
sin en trygg og effektiv behand-
ling.

kronisk migrene
De vanligste tilstander som får 
botulinumtoksin på Drammen 
sykehus er dystoni (ufrivillige 
muskelsammentrekninger), 
hemifacial spasme, spastisitet 
etter hjerneslag – for et meste 
tilstander som gir ufrivillige be-
vegelser. Eksempelvis cp-pasi-
enter og pasienter med parkin-
son. 

– I det siste har vi også be-
handlet noen pasienter med 
kronisk migrene som ikke re-
sponderer på annen behand-
ling, forteller Bjørnarå. Hun for-
teller at de gjør en full nevrolo-
gisk utredning, ofte med bilde-
diagnostikk (MR) for å utelukke 
andre årsaker til tilstanden. 
Deretter analyserer de grundig 
hvilke muskler som er invol-
vert.

– Vi bruker ofte ultralyd kom-
binert med EMG og nervesti-
mulator for å identifisere riktig 
muskel, særlig i armer og bein, i 
mindre grad i nakken, sier hun.

mengden tilpasses
Pasientene får behandling van-
ligvis hver tredje måned, av og 
til sjeldnere, opptil hver sjette 
måned. 

– Mengden tilpasses helt in-
dividuelt og varierer svært.  
Noen får små doser mot ryknin-
ger i ansiktet, andre får store 
doser mot spastisitet i arm og 
bein, forteller Bjørnarå og til-
føyer:  

– Selve medikamentet er vel-
dig dyrt, men behandling hos 
oss dekkes på vanlig måte som 
annen sykehusbehandling.

– et potent giftstoff

Derfor er Botox viktig
Botulinumtoksin* (Botox er navnet på legemiddelet) brukes i 
utvalgte muskler, slik at nervesignalene til musklene blokkeres og 
hindrer at musklene trekker seg sammen. Slik brukes Botox på 
sykehusene i Norge:

KILDER: Legemiddelverket v/Overlege Sigurd Hortemo/Felleskatalogen

* Regnes for å være et av 
de mest potente 

giftstoffer i naturen.

Celebral pareseSlagpasienter

Stiv nakke

Øye

Migreneplager
Injeksjoner i nakke 
og ansikt lindrer migrenen.

Barn med sykdommen 
kan får middelet 
sprøytet inn i leggen og 
dermed bli i stand til å 
gå igjen.

Legen kan bruke lege-
middlet utenfor de om-
rådene som er nevnt her.

Legemiddelet er viktig for 
mange pasienter på sykehuset.

Urininkontinens
Botox kan lindre 
problemer ved 
vannlating hos voksne.

Ekstrem svette
Injeksjoner reduserer 
svettemengden.

Slagpasienter med 
spasmer (stivnede 
muskler) i hånd, 
håndledd og ankel kan 
hjelpes av botoxsprøyter.

I muskler settes Botox 
1-2 steder. I nakken opp 
til 10 steder. Dosene 
varierer i mengde.
En sprøyte ferdig 
utblandet Botox 
inneholder 200 enheter. 
Utblandet er
den holdbar 
i 24 timer.
200 enheter
koster ca.
3800 kroner.

I kosmetikkindustrien brukes 
Botox mot rynker og hudproble-

mer, dosene er lavere her.

Slik brukes
middelet

før etter
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