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utbilda sig inom skönhetsvård med fokus på injektionsbehandlingar.
— Man ska vara sjuksköterska eller läkare för att kunna gå kurser 
som utbildar inom injektionsbehandlingar.
Under utbildningens gång fick hon till sin glädje anställning på 
Klinik 34 hos läkaren Fredrik Berne i Göteborg som arbetar med 
estetisk kirurgi.
— Fredrik är inte vem som helst, han är grundare av en av världens 
första kliniker specialiserad på minimalinvasiv estetisk kirurgi, 
förklarar Konstantina.
I dag är han ansvarig läkare när hon behandlar. 

Konstantina oroar sig över oseriösa behandlingar som utförs av 
amatörer. Hon förklarar att skönhetsbehandlingar fortfarande inte 
är reglerade av Socialstyrelsen. Det innebär att icke medicinskt 
utbildad personal i princip får göra avancerade estetiska 
behandlingar. Och går det illa är det konsumentlagen som reglerar 
ersättningen, inte patientlagen.
— Det dyker upp reklam på min mobil om att köpa en spruta med 
så kallad filler. Då har innehållet packats om och kopierats från ett 
mer känt märke. 
Det lär finnas runt 160 olika sorters fillers som kan injiceras i 
framförallt ansiktet. Frågan är vad de innehåller.
— Jag vet vad jag använder, det är riskfritt. 
Konstantina förklarar att det märke hon använder består av 
hyaluronsyra, en sockermolekyl som binder vätska. Hyaluronsyra 
bryts ner naturligt av kroppen och ger för en tid volymökning i till 
exempel läpparna och kan även användas för att fylla i haka, kinder 
och näsa. 
— Jag brukar förklara att ansiktet är som pusselbitar. Det består av 
fettkuddar som förlorar volym med tiden. Det går att återskapa. 
Det är ett jätteintressant område jag jobbar med. 
Den största utmaningen är kundernas förhoppningar.
— De måste ha realistiska förväntningar, jag är ingen trollkarl. Du kan 
inte se ut som 20 år igen när du åldras. De flesta gör behandlingar 
för att bevara det utseende de har.

Skönhet har intresserat människor i alla tider och har även inneburit 
status.
—På 1500-talet var knallröda läppar populärt, det åstadkoms 
genom att krossa löss och blanda med bivax. Under Romarriket 
ansågs blek hy som ett tecken på rikedom och tungmetallen bly 
användes för att bleka ansiktet. Och under renässansen var åldern 
skönhetens värsta fiende och rynkor ansågs som ett hudproblem, 
säger Konstantina.
Hon tycker det är bra att det pratas mer i dag om skönhetsingrepp 
och att det inte längre är bara för de rika.
— Det som är skrämmande i dag är att det inte är reglerat. De 
oseriösa aktörerna blir allt fler och de har bara ett eget ekonomiskt 
intresse. Det är jättelätt att få tag på billiga produkter på nätet och 
att kalla sig för ”behandlare”. När en injektionsbehandling kostar 
en bråkdel mot vad en seriös klinik tar undrar jag, vad är det som 
injiceras? Det är en fråga som även konsumenten ska fundera över.
Hon fortsätter:
— Vi professionella vill att det ska stiftas lagar. I dag går det sällan att 
anmäla en felbehandling.

Till kliniken som Konstantina arbetar på kommer ibland de som 
blivit felbehandlade. Det kan vara till exempel variga och såriga 
läppar som inte läker. 
— Den enskilda individen har ett eget ansvar. Kanske är folk så 
desperata men det är inte värt risken.
Skönhetsbranschen en av de snabbast växande branscherna. 
Konstantina säger att Sverige ligger efter till exempel Danmark och 
Norge. ”Där är det enbart legitimerad personal som injicerar.”
— Problemet som jag ser det är att det inte finns något 
sjukvårdsansvar. Min legitimation kan ryka om jag inte sköter mitt 
jobb. Hela min karriär som jag har jobbat och utbildat mig för. 
Konstantina menar att de som är oseriösa struntar i konsekvenserna 
då de inte har någon legitimation att förlora. 
Som verksam inom två områden, allmän- och skönhetsvård, betonar 
Konstantina vikten av att ta hand om sig själv både inifrån och ut. 
— Skönhet handlar också om inre välmående.

TRENDER INOM SKÖNHET enligt Konstantina:
”Läppförstoring är ute.
I dag är det populärt att definiera käklinje och kindben genom att 
injicera fillers.
Jag har den synen att varje ålder har sin tid. Det ska vara 
proportionerligt.
Jag har nekat kunder, många ser inte överdrifter som allt för stora 
läppar till exempel.”

”Det finns så många oseriösa 
aktörer.” Konstantina Lappas.

Fillers, botox, ögonlockslyft med mera. I dag finns ett flertal 
olika tekniker för att försköna och förbättra sitt utseende. 
Konstantina ”Tina” Lappas är tidigare fotomodell och nu 
utbildad distriktsköterska. En dag i veckan arbetar hon med 
skönhetsvård på Hélens Beautycenter i Borås. ”Det är en av 
de snabbast växande branscherna samtidigt som det saknas 
reglering kring den.”

— Människans intresse för att se bra ut har minst 6000 år på nacken, 
säger Konstantina som har flera års erfarenhet inom estetiska 
injektionsbehandlingar.
En del kunder kommer på sin arbetsrast och många gör 
regelbundet mindre ingrepp. 
– Jag injicerar med en teknik som minskar risken för svullnad, 
infektion och blödning så att kunden lättare kan återgå till 
vardagen. Botox utförs till exempel med så små fina nålar att man 
inte märker det.
En vanlig missuppfattning är att det är unga tjejer som kommer till 
skönhetsklinikerna för att förstora läpparna. Konstantina menar att 
vanligast är medelålders kvinnor mellan 40 och 50 år.
— Jag har kunder som är upp till 80 år.  
Konstantina säger att det även kan finnas mediciniska skäl till 
ingrepp. Som till exempel efter en neurologisk skada eller efter 
cancerbehandling. 

Som fotomodell har Konstantina jobbat med hela världen som 
arbetsfält. Hon har arbetat både på catwalken och som klädmodell 
åt kända märken som Versace, Armani med flera. 
— Jag har visat haute couture på Spanska trappan i Rom, bott i 
Sydafrika ett år och mest arbetade jag i Italien.
När Konstantina var 14 år upptäcktes hon av en modellscout på 
Liseberg men hon var inte intresserad. Som 18-åring tillfrågades 
hon återigen av en kvinna från IMG Models.
– Jag visste inte vad jag ville bli så jag tänkte att jag provar. Det 
blev en fantastisk erfarenhet. Det roligaste var att resa och träffa så 
många människor.
Vid 24 års ålder ville Konstantina stadga sig. Hon gifte sig med 
pojkvännen som väntat hemma i Borås. Tillsammans har de två 
barn.
— Jag har alltid velat jobba med människor och hjälpa andra. I dag 
jobbar jag som distriktssköterska på en vårdcentral fyra dagar i 
veckan och en dag i veckan på en skönhetsklinik.
Kombinationen är den bästa menar Konstantina.
– Jag tycker verkligen att det är roligt. Vårdyrket är jättetufft och det 
gäller att inte ta med sig jobbet hem.
Utbildningen till sjuksköterska var på tre år och efter några år i yrket 
vidareutbildade sig Konstantina till distriktssköterska.
— Det innebär mer ansvar och jag jobbar även hälsoförebyggande.

Efter att andra barnet tog hon en paus från sjukvården och valde att 

Funderar du på estetisk skönhetsbehandling?  
Se upp med vem du vänder dig till

Konstantina Lappas eftersöker en reglerad marknad för 
skönhetsinjektioner.

”En vanlig missuppfattning 
är att det är unga tjejer som 
kommer för att förstora 
läpparna.” Konstantina Lappas.

RÅD
Boka först tid för en konsultation. 
Kolla upp den du ska gå till, är personen legitimerad och 
utbildad?
Vad är det för produkter som används?
Injektionerna ska ske på en klinik med sterilt förpackade sprutor.
Sitta ner och prata och ställ frågor.
Få förtroende för den som ska behandla dig.

Text: Boel Ferm
Foro: Privat, olika foton som varit publicerade 
från Tinas modellkarriär


