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