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Sveder du unaturligt meget? 

 

Information om hyperhidrose og 

Hyperhidroseklinikken 

• Har du ofte våde hænder?  

• Sveder du så meget under armene, at du overvejer farven af dit tøj, 

eller har skiftetøj med på arbejde?  

• Har du våde fødder, der gør det svært at gå i f.eks. sandaler? 

• Løber sveden fra ansigtet? 

 

Så lider du måske af hyperhidrose 

-det kan behandles, Ring til os på 3048 0844 og hør mere om 

hyperhidrose og behandling.  

Vi ved hvor svært det kan være at leve med generne fra hyperhidrose.  
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Hvad er hyperhidrose? 
 

• Øget svedtendens (Hyperhidrose) er en kronisk sygdom, hvor 

generne heldigvis kan behandles med god effekt for de fleste. I 

mange tilfælde er den arvelig.  

 

• Hos nogle kan svedgenerne skyldes andre ting, f.eks. medicin eller 

andre lidelser. Derfor er det vigtigt at du taler med en læge hvis du 

lider af overdreven sved. Se mere på www.hyperhidroseklinikken.dk 

 

• Cirka 4 % af befolkningen lider af hyperhidrose i større eller mindre 

grad – og for nogle kan de fysiske, sociale og psykologiske 

konsekvenser være så store at behandling af generne anbefales.  
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Hvordan kommer du i behandling? 
 

• Et godt første skridt kan værre at gå på apoteket, og købe håndkøbsprodukter 

med aluminiumklorid. De kan hjælpe nogle med hyperhidrose.  

• Er dine gener så generende, at du ønsker viden om andre 

behandlingsmuligheder, kan du starte med at tale med din læge, hvis du vil 

benytte det offentlige system. Her kan du med fordel, allerede inden dit besøg 

hos lægen, få gode råd på Hyperhidroseklinikkens hjemmeside, under 

menupunktet ”Behandling” 

• Hvis du ønsker at benytte en privatklinik, for at få behandling med det samme, 

er du velkommen til at kontakte os i Hyperhidroseklinikken på tlf 3048 0844. 
 

• På Hyperhidroseklinikken har vi højt uddannet personale med mange års 

erfaring i at udrede og behandle Hyperhidrose, se mere på 

www.hyperhidroseklinikken.dk 
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Behandling med botulinumtoxin 

 

• På Hyperhidroseklinikken tilbyder vi behandling med botulinumtoxin. Med en 

tynd nål injiceres en lille mængde opløsning af botulinumtoxin i det område 

man sveder.  

 

• Efter et par dage holder langt de fleste op med at svede i det behandlede 

område, alternativt falder svedproduktionen dramatisk. Effekten af 

behandlingen er individuel, de fleste har effekt i 3-12 måneder.  

 

• Virkningen af botulinumtoxin er midlertidig, og svedproduktionen vender 

tilbage når nervespidserne har repareret sig selv dvs. behandlingen er ikke 

helbredende. Det betyder at man, for at opretholde effekten, kan gentage 

behandlingen efter behov. Ring til os på 3048 0844 og hør mere om 

hyperhidrosebehandlingen. 
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Hvor får du mere viden? 
 

• Det kan være rart at tale med andre i samme situation, og der findes flere fora 

blandt andet på Facebook, hvor andre med hyperhidrose udveksler erfaringer.  

Se f.eks. gruppen Hyperhidrose Danmark.  
 

• Internettet er fuldt af viden – og mange private behandlingssteder giver også 

meget gerne gode råd og vejledning om, hvordan du kommer videre.  

 

• Du kan altid kontakte os i Hyperhidroseklinikken på tlf. 3048 0844 eller kig ind 

på vores hjemmeside www.hyperhidroseklinikken.dk 

 

• I Hyperhidroseklinikken har vi specialistviden, og vi kender til alle de 

problemstillinger og psykiske udfordringer et liv med hyperhidrose kan 

medføre.  

 

Husk: Du er ikke alene! 
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