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Hvordan virker fotodynamisk behandling? Prinsippet er at syke celler først 

gjøres lysømfintlige og deretter bestråles med så høy lysdose at de dør. Et viktig 

poeng med metoden er at de syke cellene i mye større grad enn de friske cellene 

tar opp i seg det lyssensibiliserende stoffet, som påføres i en krem (Metvix). 

Friskt vev skades derfor i liten grad.  Metoden er spesielt godt egnet til 

behandling av overflatiske former for hudkreft (basalcellecarcinomer).  
 

Hvordan gjennomføres behandlingen? Først settes lokalbedøvelse. Deretter skrapes overflaten på det området 

som skal behandles. Ved fortykket vev, gjøres ofte en beskjæring med en barberblad-liknende kniv i lokal 

bedøvelse. Deretter påsmøres kremen (Metvix) og tildekkes med tett plast. Etter 3 timer fjernes plasten og 

kremen og området belyses med et skarpt lys. Belysningstiden er ca 7-8 minutter for hvert felt.  

Vi behandler nå oftest bare en lesjon med ufarlig hudkreft (basaliom) om gangen. Behandlingen gjentas etter 12-

14 dager for å redusere risikoen for tilbakefall.  
 

Hva med faste medikamenter, er det hensyn å ta?  Ja, når det gjelder Marevan, Albyl (acetylsalicyl) og E-

vitamintilskudd gjelder følgende: 1) Marevan-dosen skal halveres de 3 siste dagene før PDT 2) Albyl skal settes 

ut /ikke tas de siste 10 dager bortsett fra hos dem som har klaffefeil i hjertet 3) E-vitamintilskudd skal unngås den 

siste uken før behandling.  
 

Hva slags bivirkninger forekommer?  Mens belysningen foregår, kan det være en del ubehag i form av intenst 

stikkende eller brennende smerte. Det kan også være litt vondt de første timene etter behandlingen.  Det vil 

oppstå en rødhet og varmefølelse i det behandlede området i forbindelse med at de syke cellene ødelegges. Etter 

hvert begynner det å væske og det blir hevelse som kan vare ca 1 uke etter behandlingen.   
 

Hvordan ser det ut etter behandlingen? Det er vanlig med sår og skorpedannelse i 1-2 uker etterpå og kan se 

ganske” stygt” ut. Det kan ofte fortsette å være rødt ytterligere noen uker etter det, men gradvis avtakende. Litt 

planlegging i forhold til andre aktiviteter kan være fornuftig og nødvendig.  Dersom rødheten skulle vedvare, noe 

som skjer en sjelden gang, kan karlaser behandling være aktuelt (spør oss!). 
 

Hvordan stelles et behandlet område? Det skal helst ikke dekkes med vanlig plaster eller kompress. Det beste 

er å behandle” åpent”. Vi anbefaler at man bare lar det danne seg en skorpe uten å smøre noe spesielt. Skorpen 

skal ikke rives/ plukkes vekk, bare vent på at den løsner av seg selv.  Du kan dusje og vaske deg normalt. Det 

avstøtes litt vev fra det behandlete området i løpet av ca.8-12 dager.   

Hvis det væsker, kan du rengjøre med vandig Klorhexidin, deretter smøre med Brulidinkrem (reseptfri på apotek) 

1-2 ganger daglig. Bruk solfaktor 20-25 på de behandlede områdene ved soleksponering de første månedene.  

 

Hva koster det? For behandlingen betales egenandel kr 1250-1500 pr gang. Dessverre er metoden kostbar og 

ressurskrevende idet den krever en dyr krem (Metvix 2g=kr 2500), diodelampe og personell. Hudklinikken har 

ingen offentlige tilskudd og må dekke inn alle utgifter i egenbetalingen.  
 

Hvordan følger man opp et behandlet område? Hvis huden ser fin og normal ut der det har vært behandlet et 

basaliom, er det tilstrekkelig å komme til kontroll hos hudlegen etter 1/2-1 år dersom det ikke gis beskjed om 

annet.   

Om du er i tvil om eventuelle bivirkninger eller informasjon etter behandling, ta gjerne kontakt med oss 
på tlf. 23355850.     
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