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INFORMERAT SAMTYCKE – LASERBASERADE BEHANDLINGAR 

INSTRUKTIONER 

Detta är ett dokument om informerat samtycke som har förberetts för att hjälpa din 

kirurg att informera dig om laserbehandlingar, dess risker såväl som alternativa 

behandlingar. Det är viktigt att du läser all den här informationen noga.  

 

INTRODUKTION 

Laser har använts av plastikkirurger som ett kirurgiskt instrument i många år. 

Laserenergi kan användas för att skära, förånga eller selektivt ta bort hud och 

djupare vävnad. Rynkor, solskadad hud, tatueringar, synliga vener, acneärr och 

vissa typer av hudlesioner/hudstörningar kan behandlas med laser. Vissa kirurgiska 

behandlingar kan använda laser som ett skärningsinstrument. I vissa fall kan 

laserbehandlingar utföras samtidigt som det kirurgiska ingreppet. 

Hudbehandlingsprogram kan användas både före och efter hudbehandlingar med 

laser för att förbättra resultatet. 

 

ALTERNATIVA BEHANDLINGAR 

Till behandlingsalternativen hör att inte undergå den föreslagna laserbehandlingen. 

Andra hudbehandlingar (kemisk peeling eller kirurgiska behandlingar), dermabrasion 

eller kirurgi kan vara alternativ. I vissa fall kan dock laser erbjuda särskilda fördelar 

jämfört med andra behandlingsformer. Det kan också vara så att laser inte är ett 

bättre alternativ jämfört med kirurgi eller andra hudbehandlingar. Även alternativa 

behandlingsformer är förenat med risker och potentiella komplikationer. 
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RISKER MED LASERBASERADE BEHANDLINGAR 

Det finns både risker och komplikationer förenade med alla former av 

laserbehandlingar för huden. Till riskerna hör både dem som är specifikt relaterade 

till laserenergi och de som är förenade med själva ingreppet. En persons val att 

undergå behandling är en avvägning mellan risker och fördelar. Även om majoriteten 

av alla patienter slipper komplikationer, bör du diskutera alla tänkbara risker med din 

plastikkirurg för att säkerställa att du är helt på det klara med alla tänkbara 

konsekvenser som en laserbehandling kan få. 

 

Infektion – Även om infektion är ovanligt efter en laserbehandling kan bakterier, 

svamp och virala infektioner uppstå. Herpes simplex virus runt munnen kan 

uppstå/återuppstå efter behandlingen. Detta gäller både individer som tidigare haft 

utslag av Herpes simplex och de som aldrig haft det förut. Medicin som du får 

utskriven ska tas både innan och efter behandlingen för att undertrycka en infektion 

orsakat av detta virus. Om en infektion skulle uppstå kan behandlingen inkludera 

antibiotika, inläggning på sjukhus och/eller ytterligare kirurgiska ingrepp.  

 

Ärrbildning - Även om man förväntar sig att såren ska läka bra så kan anormal 

ärrbildning uppstå i huden eller de underliggande vävnaderna. I ovanliga fall kan 

keloida ärr uppstå. Ärr kan vara oattraktiva och ha en avvikande färg än 

kringliggande hud. Ytterligare behandling kan vara nödvändigt för att behandla ärren. 

 

Brännskador – Laserenergi kan ge brännskador. Närliggande konstruktioner såsom 

ögon kan skadas eller permanent förstöras av laserstrålen. Brännskador är ovanliga, 

men visar ändå på effekten av värme i vävnaderna producerad av laserenergi. 

Ytterligare behandling kan bli nödvändigt för att behandla brännskadorna. 
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Färgförändringar – Ytbehandling med laser kan förändra din huds naturliga färg. 

Rodnad kan kvarstå i en till tre månader och ibland i sex månader efter 

behandlingen. Det finns också en risk för irreguljära färgvariationer av huden med 

både mörkare och ljusare partier. En skiljelinje mellan normal och behandlad hud 

kan uppstå. 

 

Accutane (Isotretinoin) - Accutane är en receptbelagd medicin för att behandla 

hudsjukdomar. Läkemedlet kan försämra hudens förmåga att läka efter behandlingar 

eller kirurgi för en olika lång tid och även efter att patienten slutat använda 

läkemedlet. Individer som nyttjat Accutane ges rådet att ge huden tid att återhämta 

sig innan de undergår laserbehandling.  

 

Eld - Brandfarliga ämnen, bandage, slangar, hår och kläder kan antändas av 

laserenergi. Laser som används i närheten av extra syrgas ökar risken för brand. 

Vissa anestesigaser kan stödja förbränningen. 

 

Laserrök – Laserrök är skadligt för de som kommer i kontakt med den. Laserröken 

kan vara biologiskt riskavfall.   

 

 

Vävnadsdöd – Laserenergi som riktas mot hudskador kan potentiellt förånga 

lesionen. Laboratorieundersökningar av vävnadsprov kanske inte är möjligt. 

 

Synliga mönster i huden – Ytbehandlingar med laser kan ge synliga mönster på 

huden. Man kan inte förutsäga vilka som ska drabbas.   
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Patientens misstag – Det är viktigt att patienten gör vad hon/han kan för att 

påskynda sitt tillfrisknande. Postoperativa instruktioner avseende aktivitet, 

bandagering och användandet av solskyddsfaktor är viktigt för att undvika 

komplikationer, ökad smärta och otillfredsställande resultat. Din läkare kan också 

rekommendera att du följer ett långsiktigt hudvårdsprogram för att förstärka resultatet 

av din laserbehandling. 

 

Förstörd hud - Hud som tidigare behandlats med kemisk peeling, dermabrasion, 

elektrolys, strålning eller som är brännskadad kanske läker anormalt eller långsamt 

efter laserbehandlingen eller andra kirurgiska ingrepp. Man kan inte förutspå vilka 

som ska drabbas.  

 

Otillfredsställande resultat – Risken finns att resultaten inte är tillfredsställande 

efter behandlingen.  

 

Smärta – Smärta är ovanligt, men förekommer efter laserbehandlingar för huden.  

 

Allergiska reaktioner – I sällsynta fall kan allergi mot tejp, suturmaterial, lim, 

blodprodukter, ytliga redskap eller injicerade vätskor uppstå. Allvarliga reaktioner, 

som kan leda till anafylaktisk chock, kan uppstå av läkemedel, antingen de som ges i 

samband med operationen eller receptbelagd medicin. Allergiska reaktioner kan 

kräva tilläggsbehandling.  

 

Brist på permanenta resultat – Laser eller andra ytliga behandlingar kanske inte 

helt förbättrar eller förebygger framtida störningar i huden, lesioner eller rynkor. 



 

 
 

Renaissance Clinique  •  Strandvägen 15  •  114 56 Stockholm   

Tel: 08- 66 70  800  •  Fax:  08- 665 60 90  

E-mail Adress: contact@renaissanceclinique.com  •  www.renaissanceclinique.com  Page 5 
 

Ingen teknik kan hindra åldrandets framfart. Framtida kirurgiska behandlingar kan bli 

nödvändigt för att strama åt slapp hud. 

 

Fördröjd läkning – Det föreligger risk för att såren inte läker som de ska, eller inte 

så fort som de borde. Vissa områden av huden läker kanske inte normalt eller tar 

längre tid på sig för att läka. Detta kan resultera i att huden blir tunn och lättskadad. 

 

Okända risker - Möjligheten finns att man upptäcker tidigare okända risker med 

ytbehandling av huden med laser.  

 

Ytterligare kirurgi (omoperationer) 

Det finns många faktorer som kan påverka laserbehandlingens resultat på lång sikt. 

Även om komplikationer sällan tillstöter är de risker som nämnts särskilt förknippade 

med laserbehandlingar. Andra komplikationer kan tillstöta men är än mer ovanliga. 

Medicin och kirurgi är ingen exakt vetenskap. Även om man kan förvänta sig goda 

resultat finns det inga uttryckliga eller underförstådda garantier.  

Det är viktigt att du läser ovanstående noggrant och att alla dina frågor är besvarade 

innan du signerar ditt samtycke. 

 

 

Signatur:______________________________________________  

 

Datum:___________ 

 


