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Informationer til dig som klient 
 
Nogle af de undersøgelser og behandlinger, som vi tilbyder dig hos Cutis Clinic, 
kræver at du forud får en rækker informationer, som du skal læse igennem og 
forstå.  

Når du møder vores behandlere til undersøgelse og/eller behandling, skal du også 
afgive dit samtykke til, at du både har læst og forstået informationen, og at du 
fortsat ønsker behandlingen. 

Et samtykke til behandling kan både være mundtligt eller skriftligt, og vi påfører i 
din journal, når du har afgivet samtykket.  

Er der noget i den følgende information, som du gerne vil have uddybet eller 
forklaret, så skal du ikke tøve med at spørge din behandler, eller ringe til os forud, 
så vi kan hjælpe dig med at uddybe informationerne. 

Det er vigtigt for os, at du føler dig velinformeret og tryg ved den kommende 
behandling. 

God læselyst.
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Vortebehandling

Om vorter 
Vorter skyldes HPV (humant papillomavirus) og der findes mange undertyper virus. 
Behandling af vorter kan være langvarig, og i nogle tilfælde kan laserbehandling være en 
effektiv supplerende behandling udover almindelig vortebehandling med vortemiddel 
fra apoteket. 
 

Om behandlingen
Inden vortebehandling med laser skal du til en forundersøgelse hos sygeplejerske, som 
informerer dig om behandlingen. Under behandling ligger du på et undersøgelsesleje 
og har beskyttelsesbriller på øjnene. Laserbehandling af vorter tager få minutter. 
Behandlingen kan føles som en dyb varme i vorten, når laserlys rammer huden. Man kan 
behandle både finger- og fodvorter.
 
Laserbehandling af finger- eller fodvorter virker ved at opvarme vortens små blodkar 
(synlige små sorte prikker i bunden af vorten) som lukkes, hvorved vorten mister sin 
blodforsyning. Vorten bliver derefter mindre. 
 

Inden behandlingen
Det anbefales at beskære vorten dagen inden behandlingen, hvor der kan anvendes 
et skalpelblad, som købes på apotek. Vorten skal være så flad og vel beskåret som 
muligt. Vorter vil danne fortykket hud som et panser, der beskytter vorten imod 
udefrakommende behandling og det er ikke muligt at foretage optimal behandling med 
mindre dette fortykkede hud er fjernet.
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Efter behandlingen
De første dage kan huden være hævet og danne vabler eller sår og evt. sårskorpe. 

Huden skal holdes ren og fugtig. Vask med mild sæbe og smør finger- og fodvorter grundigt 
med vortemiddel efter fabrikantens anvisning, såsnart huden er helet. Husk at beskære vorten 

inden næste laserbehandling, hvis den igen bliver fortykket. 
 
Resultatet 
Antallet af behandlinger afhænger af vortens størrelse og immunforsvarets evne til at 
bekæmpe vortevirus. Det er vigtigt, at du i hele forløbet hjemmebehandler vorten. Spørg 
apoteket om råd vedr. behandling af vorter med lokalbehandlingsmidler.

Du kan forvente en reduktion af vorten i de første 1-2 uger efter en laserbehandling, hvor det 
yderste hudlag typisk løsnes en uges tid efter laserbehandling. Derefter skal du fortsætte med 
at anvende vortemiddel, indtil du skal til næste behandling i klinikken.

Vi anbefaler 2-3 laserbehandlinger af finger- og fodvorter med ca. 2 ugers intervaller. Det kan 
i sjældne tilfælde blive nødvendigt med flere laserbehandlinger. Såfremt vorter ikke reagerer 
på 2-3 behandlinger vil det ikke give mening at fortsætte.

Alle vorter kan vokse frem igen efter succesfuld behandling, hvis immunsystemet ikke holder 
vortevirus i skak. 
 

Mulige bivirkninger  
De fleste oplever ingen eller blot forbigående bivirkninger i form af let rødme, hævelse eller 
ubehag. Generne forsvinder sædvanligvis i løbet af et par dage. I sjældne tilfælde kan der 
opstå komplikationer som blødning, infektion og arvævsdannelse. 
 

Information og samtykke  
Efter at have læst denne skriftlige information, skal du have mundtlig information om 
behandlingen og mulighed for at stille spørgsmål. Du kan medbringe en bisidder. Før du kan 
modtage behandling, skal du give mundtligt samtykke til behandlingen. Du kan modtage 
behandling uden yderligere betænkningstid.
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