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daglegtlíf

Hár er höfu"pr$"i og væntanlega
átta fæstir sig á #ví hve mikil-
vægur heilbrig"ur haddur er
sjálfsímyndinni fyrr en á reynir.
Demir Ilter getur státa" af #éttu

og miklu hári, en hann er sér engu a" sí"ur vel
me"vitandi um #á angist sem hármissi getur
fylgt. Enda var #a" óánægja eins kollega hans
me" eigin hárígræ"slu sem var" kveikjan a" #ví
a" hann skipti enn á n$ um starfsvettvang. 

„!a" var ári" 2000 a" vi" Ásdís bu"um einum
starfsfélaga mínum vi" Karólínska sjúkrahúsi" í
Stokkhólmi í mat. Hann óska"i eftir a" ræ"a vi"
mig einslega eftir matinn og í ljós kom a" hann
haf"i fari" í hárígræ"slu sem hann var ósáttur
vi". !ar sem ég haf"i starfa" sem l$talæknir
vona"ist hann til a" ég gæti a"sto"a" sig. Sjálfur
haf"i ég ekki teki" eftir a" hann hef"i fari" í
slíka a"ger" fyrr en hann s$ndi mér árangurinn
og ég af"i a" auki enga #ekkingu á hárígræ"slu.
Er ég haf"i sko"a" hann og sé" hve gisi" hári"
var, sem stó" beint upp í lofti" eins og dúkku-
hár,lofa"i ég a" kynna mér málin,“ segir Demir. 

Sú rannsóknarvinna átti sí"an eftir a" skila
sér í framhaldsnámi hjá dr. Robert Jones í 
Toronto í Kanada, n$jum starfsvettvangi og
stofnun stofu, Ilter Clinic sem #au hjónin reka
saman, #ar sem Demir hefur nú framkvæmt
rúmlega 700 ígræ"slur. Ásdís skipti nefnilega
einnig um stefnu, hætti vi" a" gerast flugma"ur
og snér sér a" hárígræ"slu sem hún vir"ist ekki
minna áhugasöm um en eiginma"urinn.

Hársekk fyrir hársekk
„Ég sá fljótt a" eitthva" #yrfti a" gera #ví #a"

virtist líti" um sér#ekkingu á #essu svi"i.
Frammámenn í vi"skiptalífinu sóttu samt í a" fá
lækna me" a"rar sérgreinar til a" framkvæma
hárflutning. Lækna sem höf"u jafnvel lítinn
áhuga á a"ger"inni. !essu fannst mér #urfa a"
breyta og s$na fram á a" #etta væri raunveru-
leg sérgrein,“ útsk$rir Demir. „Ég byrja"i #ví á
#ví a" komast a" #ví hva"a #ætti hárígræ"sl-
unnar menn væru ósáttir vi". !a" s$ndi sig a"
#eir sem höf"u fari" í a"ger" voru ekki alls kost-
ar ánæg"ir me" tæknina #ví henni fylgdu $msar
áhættur, t.d. hætta á s$kingu, öramyndun og
blæ"ingu. Auk #ess sem árangurinn var oft
ófullnægjandi og útliti" óe"lilegt.“ 

Hárflutningstækni sem fyrst leit dagsins ljós
í Japan á fjór"a áratug sí"ustu aldar lofa"i hins
vegar gó"u a" hans mati. Sú tækni er #ekkt sem
FUE (e. Follicular Unit Extraction) í dag. FUE
tæknin er t.d. ólík Strip-tækninni a" #ví leyti a"
hún byggir á #ví a" hári" er fært til á höf"inu
hársekk fyrir hársekk en ekki fjarlæg" heil hú"-
ræma úr hársver"inum. Hársekkirnir eru #ann-
ig fluttir einn af ö"rum frá gróskumiklu gjafa-
svæ"i aftan á hnakkanum yfir á ígræ"slusvæ"-
i", t.d. kollvikin. Um mikla nákvæmnisvinnu er
a" ræ"a sem framkvæmd er undir sta"deyf-
ingu. Byrja" er á a" draga hársekkina út og
#egar búi" er a" draga út #a" magn sem á a"
flytja er ákve"i" í samvinnu vi" #ann sem hár-
ígræ"sluna fær hvar n$ja hárinu er komi" fyrir.
Algengt er a" um 1.500 hársekkjaeiningar, sem
jafngilda um 3.000 hárstráum, séu flutt til í einni
a"ger", #ó a" magni" fari raunar upp í 3.000
hársekkjaeiningar. N$ja svæ"i" er svo gata" á
hárréttum sta" me" réttu horni og hársekknum
komi" fyrir. Miklu skiptir a" gati" liggi rétt svo
hári" vaxi e"lilega á n$ja sta"num. Í sumum til-
fellum #arf einungis eina a"ger", en vilji fólk t.d.
ekki raka af sér allt hári" sem er nau"synlegt
fyrir umfangsmikla a"ger" er hægt a" taka fyr-
ir smærri svæ"i í einu og hafa a"ger"irnar fleiri.

Á ekki a! vera s%nilegt
„Svona hárígræ"sla á a" endast alla ævi,“

segir Demir. „!ví #ó a" hársekkirnir sem fyrir
eru á ígræ"slusvæ"inu séu vi"kvæmari fyrir
hárlosi eru hársekkirnir af gjafarsvæ"inu eftir
sem á"ur sterkari. !eir eru af erf"afræ"ilegum
ástæ"um ekki vi"kvæmir fyrir #eim áhrifum
sem valda hárlosi og halda sínum eiginleikum
#rátt fyrir flutninginn.“ Gjafarsvæ"i" er yfir-
leitt um fjóra daga a" jafna sig eftir a"ger" en
ígræ"slusvæ"i" grær á um 7-10 dögum. Hári"
vex sí"an á n$ja sta"num í 2-3 vikur á"ur en #a"
dettur af og hársekkurinn fer í hvíldarfasa sem
varir í 4-6 mánu"i. Eftir #a" fer hári" a" taka vi"
sér á n$jan leik og ætti #á a" vaxa e"lilega. „Í
99% tilfella er ekki hægt a" sjá a" vi"komandi
hafi fari" í hárígræ"slu,“ segir Demir sem hefur
#róa" enn nákvæmari útgáfu FUE-tækninnar,
sem hann nefnir eftir sjálfum sér FUE Ilter. 

„Er ég var a" vinna me" dr. Jones sáum vi" í
fyrstu a"ger"unum a" #ó a" #essi tækni gæfist
mun betur en Strip-a"fer"in mátti enn gera bet-
ur. !éttleikinn var ekki nægjanlegur og ör á
gjafasvæ"inu í stundum áberandi. Ég stakk #ví
upp á a" vi" notu"um minni tæki og fær"um til
minni einingar svo ígræ"slan yr"i enn#á minna
áberandi. Flestir nota tæki sem eru me" 1 mm
vinnslufleti, en ég hef veri" a" nota tæki me"
0,5-0,75 mm vinnsluflöt. !a" er ef til vill ekki
mikill munur á 0,5 og 0,75 mm fletinum, en ég sé
töluver"an mun á hárígræ"slusvæ"i sem hefur
veri" unni" me" 0,75 mm tæki og stærri.“ Hann
bætir vi" a" græ"a megi hár í bæ"i augabrúnir
og skeggstæ"i og fylla #annig upp í ör sem
myndast hafa eftir slys, bruna e"a l$taa"ger". 

Vi!kvæmur vandi
Karlar eru um 90% #eirra sem hafa samband

vi" Ilter Clinic vegna hárígræ"slu, en #anga"
leitar #ó líka fjöldi kvenna. „!a" var erfi"ara a"
hjálpa konum me" Strip-tækninni, líklega var
ekki hægt a" a"sto"a nema um 25% #eirra. Me"
FUE-tækninni má hjálpa um 60-70% #eirra
kvenna sem hárlos hrjáir. Fjölmargar konur
vita hins vegar ekki a" #ær geta fengi" hjálp,
nokku" sem karlar vir"ast öllu me"vita"ri um.“ 

Bla"amanni leikur forvitni á a" vita hvort
l$talæknar vísi miki" á hann, en Demir segir
flesta finna sig á eigin sp$tur. „Hárleysi er
nokku" sem fólk er vi"kvæmt fyrir. !a" ræ"ir
vandann jafnvel ekki vi" sína nánustu, enda
finnst #ví #a" sjaldnast fá stu"ning frá fólkinu í
kringum sig. Venjulega er #a" #ví #annig a"
fólk sest vi" tölvuna a" vinnudegi loknum og
leitar sér uppl$singa á netinu. Og #a" er á net-
inu sem flestir finna okkur. !ess vegna opnu"-
um vi" m.a. uppl$singasí"u á íslensku.“

Fyrirspurnirnar berast líka ví"svegar a".
„Um 50% vi"skiptavina okkar koma utan Sví-
#jó"ar,“ segir Demir og nefnir Asíu, Evrópu og
Bandaríkin sem dæmi. !ónokkrir Íslendingar
eru í #essum hópi og kjósa #á oft a" Ásdís sé
#eirra tengili"ur. 

Árangur #essara einstaklinga ári eftir a"ger"
er svo, a" mati #eirra Demirs og Ásdísar, #a"
sem gefur starfinu gildi. „!á hafa margir sem
á"ur lei" illa umbreyst yfir í einstaklinga sem
eru fullir sjálfstrausts og sáttir vi" sjálfa sig,“
segir hún og Demir bætir vi": „!egar ég var í
hjartaskur"lækningunum snerist starf mitt a"
miklu leyti um a" lina #jáningar fólks sem var
komi" vel á aldur. Nú bæti ég hins vegar lífs-
gæ"i fullfrískra einstaklinga sem fyrir viki"
geta beint atorku sinni a" #ví a" lifa lífinu til
fulls og #a" er virkilega gefandi.“

Hjón og samstarfsmenn Til "eirra Demir Ilters og Ásdísar Arnbjörns-
dóttur leitar fólk ví!svegar a! úr heiminum. 

Fyrir a!ger! Gisin kollvik geta vald-
i! angist hjá konum sem körlum. 

Nákvæmnisvinna Hári! er flutt
hársekk fyrir hársekk.

Gefandi a! bæta lífsgæ!i fólks
Hann er úr stórri læknafjölskyldu og hóf fyrst störf sem l$talæknir. Sí"ar sérhæf"i hann sig í hjartaskur"lækningum og fyrir einum sex
árum sö"la"i hann enn um og sneri sér nú a" hárígræ"slu. Anna Sigrí!ur Einarsdóttir ræddi vi" Demir Ilter, einn helsta starfandi hár-
ígræ"slusérfræ"inginn, og konu hans, Ásdísi Arnbjörnsdóttur, sem rekur me" honum stofuna Ilter Clinic í Stokkhólmi.

Hári! vaxi! á n$ #éttari kollvik um
ári eftir a!ger!.

!a! "%ddi eiginlega ekkert a! fara í fel-
ur me! "etta "ar sem a! ég ger!i "etta
fyrir framan sjónvarpsvélarnar,“ seg-

ir #ór Jónsson, fyrrverandi sjónvarps-
fréttama!ur, en hann hefur í tvígang fari! í
hárígræ!slu hjá Ilter Clinic. Fyrst hausti!
2004 er kollvikin voru lögu! og sí!an ári!
2006 er hár var grætt í hvirfilinn. „Í fyrra
skipti! ætlu!um vi! á Stö! 2 a! gera frétt um
hárflutning en sá sem vi! ætlu!um a! fylgjast
me! hætti á sí!ustu stundu vi! og kunni ekki
vi! a! s%na sig. #ess vegna fór ég fréttama!-
urinn í stólinn og "á var fært sem nemur 500
hársekkjum í kollvikin.“

#ór segir a! upp úr tvítugu hafi kollvikin á
honum hækka! nokku!. „Mér leiddist "a!
óskaplega og n%tt lyf, Regaine, sem var á
marka!num "á haf!i engin áhrif. Svo vandist
ma!ur "essu og til allrar hamingju dró úr
hármissinum.“ Nokkru eftir a! #ór fórna!i
sér fyrir fréttina tók hann hins vegar a!
missa hári! uppi á hvirflinum. „Ég ver! a!
vi!urkenna a! "a! leiddist mér og hugsa!i

me! mér a! ef ég hef!i misst tönn hef!i ég
fengi! mér falska,“ segir #ór sem ákva! í
framhaldi a! setja sig aftur í samband vi! "au
Demir Ilter og Ásdísis Arnbjörnsdóttur. „#a!
hár sem vex á höf!inu á mér núna er au!vita!
allt saman mitt hár, ég hef bara ra!a! "ví upp
ö!ru vísi en almætti! ætla!i.“ 

#ór segir sér hafa komi! á óvart hversu
sársaukalaus ígræ!slan var og árangurinn
segir hann svo gó!an a! hárskerar og læknar
sjá varla a! a!ger! hafi veri! framkvæmd.
#eir eru líka ófáir íslensku mennirnir sem til
hans hafa leita! til a! fræ!ast um hárflutn-
inginn. „Ég veit a! mörgum lí!ur verr en mér
lei! og "ar sem ég ger!i "etta í sjónvarpinu
hefur mér fundist e!lilegt og sjálfsagt a!
sk%ra frá minni reynslu.“ 

En er "etta ekki hégómi?
„Kannski má saka mig um "a! a! einhverju

leyti, en ekki %msa "á sem ég hef hitt og
spjalla! vi! eftir a! "eir sáu mig í a!ger!inni
í sjónvarpinu og raunverulega "jást út af hár-
losi.“

Morgunbla"i"/RAX

Hárprú!ur #ór Jónsson segir hárskera og lækna varla nema a! hann hafi fari! í a!ger!.

Fyrir Hári! haf!i "ynnst á hvirflinum. Eftir Hvirfillinn er gróskumeiri ás%ndar.

Hef"i fengi" sér falska
tönn ef tönnin hef"i fari"




