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FUE Hårtransplantasjon
Generelt
FUE er den mest avanserte og skånsomme hårtransplantasjons teknikk som finnes. Hår vokser fra naturens
side i grupper, såkalte follikulære enheter, som inneholder 1-4 (eller fler) hår. Ved en FUE
hårtransplantasjon tas disse follikulære enhetene ut enkeltvis fra donor-området. Ved operasjonen kan
donor-hår tas ut fra praktisk tatt alle steder på kroppen. Normalt sett brukes sidene av hodet, bakhodet,
bryst og rygg som donor-område. Operasjonen foregår med lokalbedøvelse og det er ikke behov for å sy
etterpå.
I motsetning til den eldre strip-metoden finnes ikke noe linert arr i FUE. Operasjonen varer gjerne 8-12
timer og kan, avhengig av antall hår eller grafts, forløpe over 1-2 dager.

Forventet resultat
Studier har vist at 85% eller mer av de transplanterte grafts vil vokse etter operasjonen.
Veksten for den enkelte pasienten kan variere og derfor kan det ikke gis noen garanti for spesifikke
vekst-prosenter for den enkelte pasienten.
Dr. Mohammad Mazhar Hussain gir ingen garanti for vekst-prosent eller det kosmetiske resultat.
All informasjon på hjemmesiden, bilder, informasjon under for undersøkelse/konsultasjon, informasjon i
email eller informasjon du mottar på annen vis tjener som generell informasjon. Informasjonen betyr IKKE,
at tilsvarende vekst eller resultat kan oppnås i det enkelte tilfelle.
Veksten og det kosmetiske resultater er avhengig av mange faktorer, inklusivt, men ikke begrenset til,
kvaliteten av donor-håret, farge-kontrast, alder, tettheten av de transplanterte hårene, hårtykkelse,
røykevaner, forhold etter operasjonen, modenhet av hårtapet samt mange andre faktorer.

Potensielle risikoer og komplikasjoner
Som ved alle kirurgiske inngrep innebærer FUE også risiko for komplikasjoner. Selv om risikoen er svært
lav, så kan problemer oppstå. Medisin er ikke en presis vitenskap med 100% forutsigbart resultat.
Pasienter har gjort Dr. Hussain oppmerksom på følgende problemstillinger etter en FUE operasjon:
Infeksjon: Et hvilket som helst brudd på hud-barrieren vil i seg selv øke risikoen for en infeksjon, uansett
hvor liten den end måtte være. Ved FUE er risikoen for en infeksjon således liten. Hvis en infeksjon oppstår,
så vil den i de fleste tilfeller kunne behandles med antibiotika. Infeksjon er uvanlig.
Hevelse: Mild til moderat hevelse. Forsvinner på få dager. Ses hos rundt 15% av pasientene. Voldsom
hevelse er sjelden.
Vekst: I ca. 2-3% av operasjonene har pasientene uttrykt delvis misnøye med veksten. Det kan skyldes at
veksten rent faktisk har vært lav, men også at pasienten feiltolker det tiltakende hårtapet som lav vekst.
Dessuten kan urealistiske forventninger og andre faktorer spille inn.
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Retning på de transplantert graftene: I under 1% av operasjonene har pasienter uttrykt misnøye med
retningen på noen av de transplanterte hårene. I de fleste av disse tilfellene har Dr. Hussain korrigert dette
– uten ekstra betaling.
Rødme i mottaker-området. Varer vanligvis i 3-5 uker, men kan vare vesentlig lengre.
En av våre pasienter hadde lett rødme i mottakerområdet i ganske lang tid etter operasjonen og ble derfor
henvisttil laserbehandling av hudlege. Rødmen kan delvis skyldes at pasienten anvendte sikkerhets
hjelm etter operasjonen.
Pitting: Små fordypninger i huden, hvor hårene vokser ut av huden. Dette er svært uvanlig.

Oppsummering
Det er ikke mulig å utføre en operasjon med 100% suksess, selv om kirurgen tar alle forholdsregler.
Dr. Hussain legger stor vekt på å lære av komplikasjoner fra tidligere operasjoner (egne og andre kirurgers
operasjoner), således at de kan unngås i etterfølgende operasjoner.
Det er likeledes viktig, at kirurgen er villig til å anerkjenne at problemer kan/vil oppstå og at han/hun er
åpen omkring dette i dialogen med pasienten, herunder om en kompensasjon kan være relevant.
Dr. Hussain garanterer ikke en spesifikk vekst eller et spesifikt resultat, men er åpen for en dialog rundt
operasjonsresultatet.
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