
Filler Viktig information att läsa 
Vi följer lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar, vilken innebär 
att endast legitimerade läkare, tandläkare eller sjuksköterskor ska få ge injektioner, Andra delar 
handlar om att den som ska utföra ingreppet ska informera om väsentliga risker och annat. 
Dessutom ska patienten ge sitt samtycke och få betänketid innan ingreppet eller behandlingen 
genomförs. Du som patient måste ha fyllt 18 år för att få denna typ av behandling. Vid bokning får 
du information om behandlingen och om dess möjliga risker och får minst 48 h betänketid att 
reflektera över dessa. Vi behöver att du läser nedanstående information. En tid innan behandling 
kommer du få ett sms med samtycket som du behöver godkänna innan behandling. 
 
Välkomna till oss! 

 
Lagen om estetiska injektionsbehandlingar 
Endast legitimerade sjuksköterskor, läkare & tandläkare får arbeta med injektionsbehandlingar 
och är då skyldiga att följa den lag som gäller. Här kan ni läsa mer om 
lagen: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-
2021363-om-estetiska-kirurgiska-ingrepp_sfs-2021-363 

 

 
Information om filler 
Produkterna är sterila, geleaktiga ämnen som består av icke-animalisk, stabiliserad hyaluronsyra. 
Vissa produkter innehåller lidokain (ett bedövningsmedel). Produkterna injiceras i huden för att 
jämna ut fåror och rynkor och för att omforma läppar samt utforma ansiktskonturer. De används 
också för att återställa elasticiteten i hyn samt minska ojämnheter på hudytan. 
 
Fillerprodukterna kan innehålla lidocain och att de inte får användas på personer med en känd 
överkänslighet för lidocain eller lokalanestika av amidtyp. På liknande sätt som man ger 
lokalbedövning inom tandvården, så är man under ca 2 timmar mindre känslig för smärta, värme 
och kyla i det behandlade området. 
 
Effekten av behandlingen kan kvarstå ca 6 - 24 månader. Den här perioden kan variera och den 
kan vara kortare eller längre än den angivna tidsperioden. 

 

 
Eventuell reaktion och risker med behandling 
De här reaktionerna av behandling kan vara bestående av rodnad, svullnad, smärta, klåda, 
blåmärken och ömhet vid injektionsstället. Dessa reaktioner är vanligen milda till måttliga och 
försvinner vanligen inom kort efter injektionen. De går vanligen över spontant ett par dagar efter 
injektion i huden, inom en vecka efter injektion i läpparna. 
 
Om man har underliggande känslig anatomi (tex nerver, kärl och hud) kan tillfälliga biverkningar 
relaterade till injektionerna uppstå. Vissa av dessa består av svullnad, rodnad och ömhet. 

 

 
Sällsynta fall 
Det finns enstaka rapporter om små knölar och ojämnheter som kan kvarstå flera månader efter 
behandling. 
 
I sällsynta fall har inflammatoriska reaktioner rapporterats, de har bestått av svullnad, rodnad och 
skleros vid injektionsstället, något som ibland kan påverka omgivande vävnad. Reaktionerna har 
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uppstått inom några dagar eller veckor efter behandlingen. I sällsynta fall har reaktionerna varit 
återkommande och kvarstått i flera månader. 

 

 
Mycket sällsynta fall 
I mycket sällsynta fall så har det uppstått en förlängd sklerosbildning, infektion, nekros 
(vävnadsdöd), abscesser (bölder, varfyllda hålrum), granulom (knölar bestående av kornig 
vävnad), överkänslighet (allvarlig allergisk reaktion) abscesser. De här reaktionerna kan 
utvecklas efter veckor eller månader efter en behandling och kvarstå i flera månader. I sällsynta 
fall har en längre varaktighet rapporterats, men de här reaktionerna avtar vanligen med tiden. 
Bildning av en sårskorpa, blindhet och ömsande skinn vid behandling är ännu mer sällsynt vid 
behandling. 

 

 
Att tänka på efter behandling 
Efter din behandling kan du i vissa fall vara öm, svullen och få blåmärken. Det går över efter 
några dagar. Får du kraftig onormal smärta, melerad eller blek hud kontakta din behandlare. 
 
- Undvik att röra vid instickstället och de behandlade området. Massera ej behandlat område. 
- Undvik krämer och make up de första 24 timmarna efter behandling för att minska infektionsrisk. 
- Byt till rent örngott och nya handdukar. 
 
- Undvik solexponering samt hög temperatur som ex bastu under 2 veckor då svullnaden kvarstår 
för att inte öka på svullnaden ytterligare. 
- Avstå även från minusgrader, tandläkarbesök samt flygresor 2 veckor efter behandling. 
- Du bör avstå från högintensiv fysisk aktivitet närmaste dagarna efter injektionen för att inte öka 
på blodcirkulationen och därmed svullnaden ytterligare. Promenader går bra. 

 

 
Först efter 2-4 veckor ser man det riktiga resultatet. 
En filler behandling behöver oftast upprepas 3 gånger för att volymen ska hålla sig under en 
längre tid. 
 
Tidsintervallen mellan behandlingsbesöken varierar men generellt brukar det vara: Första 
behandlingsbesöket, därefter 3-6 månader för påfyllning och därefter 6-12 månader. 
 
Det ingår en kostnadsfri uppföljning efter 2-4 veckor om ngt är ojämnt. Ytterst små asymmetrier 
som inte är iögonfallande korrigeras i samband med nästa behandlingsbesök, detta pga att 
minska infektionsrisken. Om du önskar mer volym, betalar du som patient enligt prislistan. 

 

 
Andre likvärdiga metoder och kontakt 
Det finns även andra eventuellt likvärdiga behandlingsmetoder. Det finns ett stort utbud av 
estetiska behandlingar som syftar till att reducera rynkor, öka volym, få en jämnare hudstruktur 
och skapa tydliga konturer. Exempel på alternativa behandlingar är kirurgi, olika typer av 
ljusbehandlingar (t.ex. laser), fatfillers, PRP/PRF och microneedling. 
 
Under din konsultation har du fått ett pris på din behandling. 
 
Kliniken har en praktikförsäkring tecknad via Folksam Försäkringsbolag. 
 
Kontaktperson vid komplikationer är: 



Legitimerad tandläkare Mary Frindt 
 
Göteborg Estetik 
Trälåsvägen 9A 
426 68 Västra Frölunda 
 
Tel: 031-133309 
Sms: 0736-976079 
Mail: info@gbgestetik.se 
https://www.gbgestetik.se 
 
Undvik att skriva via sociala medier. Vi hänvisar till vår mail info@gbgestetik.se 
Verksamheten är anmäld (registrerad) hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg) 

 

 
Viktigt du läser denna information 
NU har du fått om potentiella fördelar och begränsningar med behandlingen. Om du har några 
frågor vänligen ring kliniken. Det är viktigt att du är medveten om kontraindikationer och även om 
möjliga oönskade effekter samt resultat. Läs ovan om eftervård så du blir medveten om vikten att 
följa råden. 

 

 

mailto:info@gbgestetik.se
https://www.gbgestetik.se/
mailto:info@gbgestetik.se

