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Laserbehandling for uønsket hårvækst  
foretages oftest på overlæbe, hage, bikinilinje, 
ben, armhuler og ryg.

Hårfjernelse foregår af flere 
omgange
Hårvæksten foregår i en cyklus med 4 
faser for den enkelte hårsæk, således at 
hårsækken først danner et nyt hår (vækst-
fasen), som sidder uændret i lang tid og 
herefter vokser ud.

Hårsækken hviler herefter i en tid, før den 
atter gentager processen og danner et 
nyt hår. Da hårsækkene ikke følges ad i 
denne proces, vil der på samme tid være 
hårsække, som hviler og dermed ikke 
indeholder hår, og der vil være hårsække, 
som er i gang med at producere et nyt 
hår.

Håret skal være i vækstfasen for, at 
behandlingen kan destruere hårsækken. 
Behandlingen skal derfor gentages indtil, 
alle hårsække er behandlet i vækstfasen. 
Ved behandlingen bliver de fleste hår 
fjernet.

Hårets farve har betydning

Behandlingen virker kun på mørke hår. 
Røde og lyse hår kan derfor ikke be-
handles. Det bedste resultat opnås ved 
behandling af mørke hår på lys hud.
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Du kan IKKE få  
laserbehandling hvis:

• Du er i behandling med binyrebark- 
hormon (systemisk) – det skal være 
mindst 1 år siden, at du er stoppet

• Du tager Cytostatica (cellehæmmende 
medicin) eller bindevævsnedbrydende 
medicin

• Du anvender medicin eller natur- 
lægemidler, som ikke er godkendt ved 
konsultationen

• Du indenfor det seneste ½ år har fået 
acnemidlet Isotretinoin

• Du er gravid eller ammer

• Du har en infektion i behandlings- 
området

• Du har epilepsi

• Du har en pacemaker

• Du har fået Tetracyklin tabletbehandling 
og lignende medicin, som kan gøre 
huden mere lysfølsom

• Du har brugt A-vitaminsyre (ofte i 
cremer) – der skal være gået mindst 1 
uge

Konsultation

Inden du kan behandles med laser, skal 
du først til en konsultation hos en af vores 
registrerede laserspecialister. Her bliver 
du undersøgt og får rådgivning om valg af 
behandling.

Du er velkommen til at tage en ven eller 
et familiemedlem med til konsultationen, 
da der er mange informationer at forholde 
sig til. Du får skriftlig og mundtlig  
information om behandlingsmuligheder 
og metoder, bivirkninger og efterforløbet.

Medicin, sygdomme og allergi
Du skal ved konsultationen oplyse os om 
medicinforbrug, evt. kosttilskud samt evt. 
sygdomme og allergi.

Visse medikamenter giver risiko for  
bivirkninger. De kan evt. gøre huden  
lysfølsom og virke irriterende.
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Tid til behandling
Inden du tager beslutningen om at få 
foretaget hårfjerning med laser, er det 
vigtigt, at du tænker dig godt om. Derfor  
kan du ifølge loven om kosmetiske hud-
behandlinger ikke blive behandlet, før 
mindst 48 timer efter konsultationen og 
information om behandlingen.

Du kan dog godt lige efter konsultationen 
bestille tid til behandling med det samme 
eller du kan kontakte os efterfølgende.

Forventninger

Hvor lang tid tager behandlingen?
Du skal regne med at afsætte mindst en 
halv time til hver behandling. Du kan tage 
hjem eller tilbage på arbejde umiddelbart 
efter.

Gør det ondt?
Behandlingen kræver ikke bedøvelse. De 
fleste beskriver følelsen af behandlingen 
som et lille smæld med en elastik  
samtidig med en fornemmelse af varme 
og kortvarig smerte.

Hvor mange behandlinger og hvor ofte?
Normalt er det nødvendigt med 4 - 8  
behandlinger for at opnå et tilfreds- 
stillende resultat. Intervallet mellem  
behandlingerne vil typisk være 6 – 8 uger.

Resultatet vil variere fra person til person- 
afhængig af hårfarve og hudtype. I bedste 
fald kan du regne med, at ca. 70 % af 
hårene forsvinder.

Hvor længe holder effekten?
De ødelagte hårsække danner ikke hår, 
men der kan komme nye hårsække. I 
gennemsnit skal du regne med at hårene 
forsvinder i 9 - 24 måneder, hvorefter det 
kan være nødvendigt med enkelte  
vedligeholdelsesbehandlinger.

Forberedelse

Hvis du har hårvækst i det område, du 
ønsker at få behandlet, skal du møde 
barberet til konsultationen.

Det er vigtigt, at du ikke fjerner hårene i 
behandlingsområdet med pincet og voks 
inden konsultationen. Der skal være hår 
lige under hudoverfladen, som kan lede 
lyset ned i hårsækken, hvor det  
absorberes i farven og ændres til varme.

Sol og selvbruner
Det er vigtigt, at det område, som du 
ønsker behandlet, ikke er solbrun og ikke 
bliver udsat for sollys eller solariumi 4 
uger før en laserbehandling. Undgå også 
at bruge selvbrunende cremer i mindst 1 
uge før hver behandling.

I bedste fald kan du regne 
med, at ca. 70 % af  hårene 
forsvinder.
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Behandling

Der bliver taget foto af dig inden den 1. 
behandling.

Du ligger / sidder på et leje i forbindelse 
med behandlingen. Inden behandlingen 
renses huden.

Du må gerne have en ledsager med ved 
behandlingen.

Efter behandlingen

Varme, rødme og hævelse
Umiddelbart efter behandlingen føles 
huden varm som efter en dag på  
stranden. Dette aftager i løbet af nogle 
timer til dage. Herefter kan der være en let 
kløe, svie samt rødme og hævelse, som 
forsvinder i løbet af få dage.

Pleje af huden
Vi anbefaler en fugtbevarende creme i 
dagene efter behandlingen.

Sol
Den første måned efter behandlingen bør 
du undgå sollys og solarium, da dette kan 
medføre misfarvning af de behandlede 
områder. Du bør benytte solcreme med 
min. faktor 15 på de behandlede områder, 
når du går ud, også i gråvejr.

Mulige bivirkninger og  
komplikationer

Sjældne bivirkninger
I sjældne tilfælde kan der opstå længere-
varende hævelse, blå mærker og / eller 
blærer, små sår og ar. Sårene forsvinder 
som regel i løbet af 2 - 4 uger.

Der er risiko for dannelse af pigment- 
pletter eller pigmenttab. Risikoen øges 
betydeligt, hvis du ikke følger  
anbefalingen om solbeskyttelse  
(se ovenfor).
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Patienttilfredshed

For at vi fortsat kan yde den bedste 
pleje, behandling og service, beder vi 
dig venligst udfylde vores tilfredsheds-
undersøgelse, som du vil modtage på 
mail, såfremt du har givet tilladelse hertil. 
Såvel positivsom negativ kritik er vigtig 
for os i vores bestræbelser på at yde det 
bedst mulige behandlingsforløb for vores 
patienter.

I alle afdelinger er der opstillet standere, 
hvor vi spørger dig, om du vil anbefale 
Aleris-Hamlet til andre. Du afgiver dit svar 
med blot ét tryk på den smiley du synes 
passer bedst.

Eventuelle klager over dit forløb på  
Aleris-Hamlet beder vi dig venligst  
fremsende direkte til Aleris-Hamlets 
direktion, att. Den Virksomhedsansvarlige 
læge, Aleris-Hamlet Gyngemose Parkvej 
66, 2860 Søborg.

Skulle du ikke ønske dette, kan du læse 
nærmere om klagemuligheder på  
Patientombuddetshjemmeside:
www.patientombuddet.dk. 
Her finder du vejledning og klageskema.

Ønsker du at søge om erstatning for fejl, 
du mener, der er begået, retter du  
henvendelsetil Patientforsikringen.

Se vejledning og klageskema på
www.patientforsikringen.dk.



Aleris-Hamlet  
Hospitaler - Vest

Aalborg
Sofiendalsvej 97 
DK - 9200 Aalborg SV
Tlf. +45 3637 2750 
aalborg@aleris-hamlet.dk

Aarhus
Brendstrupgårdsvej 21 A, 1. sal 
DK - 8200 Aarhus N
Tlf. +45 3637 2500 
aarhus@aleris-hamlet.dk

Esbjerg
Bavnehøjvej 2 
DK - 6700 Esbjerg
Tlf. +45 3637 2700 
esbjerg@aleris-hamlet.dk

Herning
Poulsgade 8, 2. sal 
DK - 7400 Herning
Tlf. +45 3637 2600 
herning@aleris-hamlet.dk

Aleris-Hamlet  
Hospitaler - Øst

København
Gyngemose Parkvej 66 
DK - 2860 Søborg
Tlf. +45 3817 0700 
kobenhavn@aleris-hamlet.dk

Parken
Øster Allé 42, 2. & 3. sal
DK - 2100 København Ø 
Tlf. +45 3817 0700 
parken@aleris-hamlet.dk

Ringsted
Haslevvej 13
DK - 4100 Ringsted
Tlf. +45 5761 0914 
ringsted@aleris-hamlet.dk
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Telefon åbningstider i kundeservice

Vest Øst

Mandag - torsdag 8 - 18 8 - 18

Fredag 8 - 15 8 - 16

Lørdag - søndag Lukket Lukket

www.aleris-hamlet-cosmetic.dk


