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Afgrænsning af medicinsk vederlagsfri laserbehandling versus kosmetisk ikke-
vederlagsfri laserbehandling for udvalgte dermatologiske lidelser. (Opdateret januar 2018 
af DDS Laserudvalg). 

        Hudlidelse Ætiologi 
Medicinsk 
vederlagsfri 
behandling 

Kosmetisk ikke-
vederlagsfri 
behandling 

         Vaskulære læsioner: 
§ Nævus flammeus, vaskulære

malformationer og
angiokeratomer

Endogen Sædvanligvis 

§ Hæmangiomer Endogen Eventuelt 

§ Venous lake Endogen Moderate-svære Lette 
§ Senile angiomer, spidernævi Endogen Undtagelsesvist Sædvanligvis 
§ Teleangiektasier på baggrund

af hudsygdomme eller
tidligere behandling af
hudsygdomme*

Optræder som led i 
hudsygdom eller sekundært 
til behandling 

Moderate – svære 
tilfælde i ansigt og 
hals 

Lette tilfælde 

§ Teleangiektasier på baggrund
af soleksponering

Aktinisk degeneration Undtagelsesvist Sædvanligvis 

§ Teleangiektasier på baggrund
af tidligere strålebehandling

Optræder som led i anden 
behandling for livstruende 
sygdom 

Sædvanligvis Undtagelsesvist 

§ Teleangiektasier essentielle Endogen Moderate – svære 
tilfælde i ansigt, hals, 
hænder og underarme

Lette tilfælde 

       Uønsket hårvækst: 
§ Hirsutisme,
§ Hypertrichose

Endogen, 
Iatrogen, 
Relateret til endokrin 
dysfunktion** 

Moderate – svære 
tilfælde med sorte 
terminalhår i ansigt og 
hals, som er iatrogent 
betinget eller relateret 
til endokrin 
dysfunktion 

Svære tilfælde, uanset 
om de er iatrogent 
betinget eller relateret 
til endokrin 
dysfunktion 

Lette tilfælde 

Moderate tilfælde, 
som ikke er 
iatrogent betinget 
eller relateret til 
endokrin 
dysfunktion 

§ Kønsskifteoperation Endogen Moderate – svære 
tilfælde med sorte 
terminalhår i ansigt og 
hals. 

Lette tilfælde 

§ I forbindelse med Beckers
nævus

Endogen Til kosmetisk 
generende elementer 

Undtagelsesvist 

§ I forbindelse med
pilonidalcyste

Endogen Sædvanligvis Undtagelsesvist 

§ Kosmetisk Endogen Undtagelsesvist Sædvanligvis 

        Tatoveringer: 
§ Kosmetiske tatoveringer Aktivt foretaget på eget 

initiativ 
Kun undtagelsesvist 
og under særlige 
omstændigheder til 
ansigt, hals og hænder 

Sædvanligvis 

§ Traumatiske tatoveringer For eksempel asfalt, krudt Til kosmetisk 
generende tatoveringer 
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§ Strålemarkeringstatoveringer Optræder som led i anden 
behandling for livstruende 
sygdom 
 

Til kosmetisk 
generende tatoveringer 

 

 
        Pigmenterede læsioner: 
        Epidermale pigmentforandringer 
§ Efelider 

 
Soleksponering Undtagelsesvist Sædvanligvis 

§ Solare lentigines 
 

Soleksponering Undtagelsesvist Sædvanligvis 

§ Seb. keratoser 
 

Endogen Undtagelsesvist Sædvanligvis 

§ Café au lait maculae 
 

Endogen, 
Optræder som led i anden 
sygdom 

Undtagelsesvist*** Sædvanligvis 

        Dermale, blandede dermale/epidermale pigmentforandringer 
§ Kongenitte pigmenterede nævi 

 
Endogen Giant nævi: Altid. 

 
Intermediære og små 
nævi: Kosmetisk 
generende elementer i 
ansigt, på hals og 
hænder 

Undtagelsesvist 

§ Pigmenterede nævi 
 

Endogen Aldrig Aldrig 

§ Melasma 
 

Endogen,  
Orale antikonceptiva 

Undtagelsesvist Sædvanligvis 

§ Nævus of Ota 
 

Endogen Sædvanligvis  

§ Beckers nævus 
 

Endogen Undtagelsesvist Sædvanligvis 

         Cicatricer:    
§ Acnecicatricer 

 
 

Optræder som led i 
hudsygdom 

Behandling til 
kosmetisk generende 
moderate til svære 
tilfælde i ansigt og hals 

Lette tilfælde 
 
 

§ Cicatricer efter operative 
indgreb 

 

Optræder som led i anden 
behandling 

Behandling til 
kosmetisk generende 
svære tilfælde i ansigt, 
hals og hænder 

Lette og moderate 
tilfælde 
 
 

§ Traumatiske cicatricer 
inklusive brandsårscikatricer 

 
 

Traumatisk Kosmetisk generende 
svære tilfælde i ansigt, 
hals og hænder samt 
ved funktionelle gener 

Lette og moderate 
tilfælde 
 
 

§ Erythematøse hypertrofiske ar 
og keloider  

 
  

Optræder efter operative 
indgreb eller traumatisk 

Kosmetisk generende 
svære tilfælde på 
synlige områder, der 
ikke kan dækkes af tøj 

Lette – moderate 
tilfælde 

         Andet:    
§ Xanthelasmata Endogen Sædvanligvis i ansigtet Uden for ansigtet 
§ Syringomer  Endogen Sædvanligvis i ansigtet Uden for ansigtet 
§ Benigne tumorer i 

øjenomgivelserne 
Endogen Moderate - svære 

tilfælde 
Lette tilfælde 

§ Rhinophyma 
 
 

Optræder som led i 
hudsygdom 

Moderate - svære 
tilfælde 

Lette tilfælde 

§ Rynker 
 
 

Aktinisk degeneration Aldrig Sædvanligvis 

§ Verrucae vulgares og 
conyloma acuminatum 

 

Infektiøst betinget Terapiresistente vorter 
uden effekt af tidligere 
beh. ved speciallæge 

Øvrige 

*     For eksempel rosacea, lupus erythematosus, steroidatrofi.  
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**   For eksempel polycystiske ovarier.  
*** For eksempel neurofibromatose med kosmetisk generende elementer. 
Med ”undtagelsesvist” forståes, at behandlingen som udgangspunkt ikke udføres, men dog kan foretages i særlige, 
specielle og velbegrundede tilfælde. Til dokumentation af at en sådan særlig tilstand foreligger, kan evt. anvendes 
billeddokumentation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Foto TELEANGIEKTASIER 
Kliniske eksempler på teleangiektasier i let, moderat og svær grad. 
 
 
Figur 2. Foto HIRSUTISME 
Kliniske eksempler på hirsutisme i let, moderat og svær grad. 
 
 
Figur 3. Foto ACNECICATRICER 
Kliniske eksempler på acnecicatricer i let, moderat og svær grad. 
 
 


