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Når ble det mulig å fjerne hår med laser? Første publikasjon om dette kom i 1996 (Grossmann 
M et al:” Damage to hair follicles by normal-mode ruby laser pulses.") JAAD 1996; 35:889-894). 
Hvilke lasere benyttes til hårfjerning? Det finnes i dag mange publiserte studier som viser at 
langvarig hårfjerning(hårreduksjon) er mulig med de 4 bølgelengdene 693nm(rubinlaser), 755 nm 
(alexandrite laser) og 805 nm(diodelaser) og  1064(YAG). IPL (intenst pulset lys) benyttes også, men 
er som hovedregel mindre effektivt enn de beste laserne.                                                                                                                       
Hvordan virker en hårlaser?  Hårlaser lyset absorberes i hårroten og fører til en oppvarming som 
ødelegger stamcellene i rotskjeden og fører dermed til en varig skade som gjør at håret blir varig borte. 
Effekten blir best med sterkest absorpsjon i mørke, grove hår.                                                                                                                                                           
Kan alle hårfarger behandles?  Optimalt er kombinasjonen mørke hår og lys hud.  Jo tynnere og 
lysere hårene er, desto vanskeligere er det å få effektiv behandling uten bivirkninger. Det har vært 
fremhevet som et fortrinn for lysmaskiner (EpiLight, Ellipse, Plasmalight 600) at disse kan gi varig 
effekt på lyse hår. Dette er ikke dokumentert og alt tyder på at heller ikke dette utstyret har varig effekt 
av betydning på lysere hårtyper.    

Hvor mange behandlinger må til for å få effekt?  Man må regne med 4(-6) behandlinger med 6-12 
ukers intervall for å oppnå 60-90% reduksjon av hårveksten i et område og deretter evt” vedlikeholds-
behandling” f eks en til to ganger årlig.  Det er betydelige individuelle variasjoner.                                                                                                                                                    
Kan behandlingen ha bivirkninger? Det er rapportert enkelte tilfeller av pigmentering, tap av 
normalt pigment og arr etter hårfjerning.  Risikoen for å skade huden er minimal med moderne lasere 
med kjøling på huden og erfarne behandlere.                                                                                                                                                       
Er hårfjerning med laser bedre enn elektrolyse?   Når forholdene ligger til rette, er det ingen tvil 
om at hårlaser er å foretrekke. Ed laser behandles hele kroppsområder, med elektrolyse et og et hår. 
Kan elektrolyse være et alternativ? Ja, men bare i mindre områder og der hvor hårene er så  lyse 
eller huden så mørk at laser ikke kan benyttes med effekt eller uten skade..  
Hvordan foregår hårfjerning med laser?  Med Light Sheer Duet vil de fleste områder av huden 
kunne behandles med det store laserhodet som "suger" til seg en del av hudoverflaten med vakuum 
noe som klemmer bort blodet, sprer hårrøttene og bringer dem nærmere lyskilden samtidig som 
smerten delvis blokkeres. Med GentleLase alexandrite laser føres et håndstykke med 15 mm diameter 
over huden med et «skudd» i sekundet. Med hvert skudd kommer en synkronisert kjølespray som 
hindrer at huden blir brent og også reduserer smerten ved behandlingen. på huden.   

Hvilke forberedelser må til før selve behandlingen kan begynne?  Du må ikke ta solarium, sole 
deg eller nappe/vokse  hår i ansikt (du kan klippe/barbere) de siste 6 uker før behandlingen. På 
resten av kroppen skal du ikke nappe /vokse de siste 12 ukene. Vi foretrekker at du ikke foretar noen 
form for barbering eller annen hårfjerning den siste uken før du kommer til oss første gang. Ta evt 
kontakt med behandler på forhånd dersom dette er problematisk!   

UNDERSØKELSE/ VURDERING: Sykepleier vurderer hårfarge og hårkvalitet samt hudtype (grad av pigment).  
TESTFELT/BEHANDLING: Har du relativt mørke hår og relativt lys hudtype og alt ellers ligger til rette, vil 
mindre regioner (overleppe, hake, armhule og bikinilinje) som regel kunne behandles direkte.  Ved større 
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områder, lysere hårtyper og mørkere hudtyper, vil vi ofte sette testfelt med litt forskjellig styrke og så vente 6-12 
uker før vurdering og evt behandling av hele området.                                                                          
Hvordan ser man ut etter behandlingen?  Laserbehandlingen kan medføre at huden blir rød som etter 
solbrenthet ca 1 døgn. I mange tilfeller vil det kun bli rødt omkring hårsekkene. Det kan forekomme en forsinket 
reaksjon med røde nupper som klør. Kløen kan dempes med Aloe Vera eller sterkt kortison. Ved mørkere 
hudtyper kan det forekomme forbigående pigmentforandringer.  De første dagene etter behandlingen vil det 
fortsatt være hår i hårsekkene. I løpet av 1-3 uker faller disse ut og etterlater en glatt hud.                                 
Hva slags komplikasjoner kan forekomme? Hårfjerning med laser regnes som en sikker metode. Så lenge 
prosedyrene følges, regner vi minimal risiko for noen form for brannskade med arrdannelse. Pigmentforstyrrelser 
kan forekomme, spesielt hos mørkere personer, men er nesten alltid midlertidige.  Evt sår- eller skorpedannelse 
etter behandlingen regnes som forbigående, men må behandles med sårsalve eller fuktighetskrem for å holdes 
mykt til tilheling har funnet sted. 

Kan laserbehandling gi mer hårvekst? Ja, det kan dessverre skje ved forsøk på hårfjerning med laser hos 
pasienter med mørk hud og tynne brune eller lysere hår. Ved slik kombinasjon av lysere hår og  mørkere hud 
fraråder vi derfor som regel behandling. Dette gjelder spesielt «kinnskjegg» ved hudtype 4-5 (indisk/pakistansk 
etnisitet)  
    
Forholdsregler før behandling / vurdering: 
1. NB 1 !!; UNNGÅ SOLING/ SOLARIUM 8 UKER FØR OG 2 UKER ETTER 

HÅRLASERBEHANDLING: Dersom huden har vært nylig soleksponert og/eller har brunfarge, øker 
risikoen for brannskade eller pigmentforandringer Best resultat oppnås når huden er blekest.. 
Soleksponering av behandlet område må også  unngås de første  par ukene etter behandling (til huden ser 
normal ut) og også i fortsettelsen dersom man planlegger relativt snarlig oppfølgingsbehandling. Ønsker 
man å sole seg om sommeren og kan man utsette neste behandling til høsten til man igjen er blitt blek i 
huden. 

2. NB 2 !!: PLUKKING ELLER VOKSING MÅ UNNGÅS 3 MND FØR HÅRLASER PÅ KROPPEN, 
OG I ANSIKT SAMT BIKINILINJE 6 UKER FØR.    Evt kan området barberes, håret kan klippes eller 
det kan benyttes hårfjerningskrem.. La det ”stå igjen” et område med noen dagers hårvekst før vurdering.  

3. FRUKTSYRE ELLER VITAMIN-A-SYRE benyttes selv om man tar hårlaser så lenge huden er normal 
der det skal behandles, ikke rød, flassende eller irritert. Hvis det ikke er spesielle etterreaksjoner etter 
hårlaserbehandlingen, kan fruktsyrebehandlingen gjenopptas i løpet av 1-2 uker.  

4. MAKEUP: Du kan godt benytte kosmetikk, fuktighetskremer osv etter behandlingen dersom du ikke 
merker ubehag av dette. I noen tilfelle kan huden irriteres lettere enn vanlig og da bør du ta hensyn til dette.  

5. DEODORANT  skal ikke benyttes før huden ser helt fin ut hvis armhulen har vært behandlet.   

 
Når skal kan man komme til neste behandling? Vi regner 8-12 ukers intervall mellom beh. Du kan vente til 
håret begynner å gro igjen. Da nærmer det seg tiden for ny behandling. 
 
TA KONTAKT PÅ FORHÅND  DERSOM DU ER I TVIL OM HUDEN ER FOR BRUN NÅR DU SKAL TIL EN 
STØRRE BEHANDLING.  
 
Hvis det er ting du lurer på eller avvik fra den muntlige informasjonen du har fått, vennligst kontakt oss 
på tlf eller E-post.                                                                  
 
Ved større behandlinger må det gis beskjed innen 48 timer  ved endring av avtale for å unngå belastning med 

50% av planlagt behandling. 
 

Ved senere behandling må aktuelt område (bortsett fra felt 5x5 cm) være barbert 3 dager før, ellers tillegg kr 
500 

Behandlingen gir langvarig hårreduksjon, men graden av” permanens” varierer fra region til region og person til 
person og kan aldri garanteres!  Alle må regne med en form for vedlikeholdsbehandling for å holde seg hårfrie. 

  OPPGJØR KONTANT ELLER MED KORT, TAKK!  


