
Behandling med laserlys (LLLT) er overførsel af energi til cellerne. Laserlysets energi trænger igen-
nem huden og igangsætter cellernes funktioner. Derved styrkes immunforsvaret og blodgennem-
strømningen. Det faktum at laserlys påvirker kroppens immunforsvar og evne til hurtigere at hele 
ved sygdom og skader gør, at anvendelsesmulighederne for behandling med LLLT er mange.
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Behandling med LLLT

Laserbehandling med LLLT, er modsat andre kendte termiske behandlingsformer som ultralyd, 
kortbølger, radiobølger, elektroterapi, IR, m.fl., direkte overførelse af energi til cellerne. De første 
lasere man brugte til behandling, havde en lasereffekt på max. 5 mW. Op i gennem 80’erne og 
frem til slutningen af 90’erne var laserens effekt øget til 150 mW og virkningen af laserlyset blev 
samtidig mere dokumenteret. I dag er den mest brugte laser til LLLT behandling på 500 mW og 
der findes specielle lasere på helt op til 6000 mW. 

Mange behandlere har tilpasset en eller flere af laserens egenskaber til netop deres behandlings-
form. Her har patienterne oplevet en smertefri behandling, der fint kan gå i hånd med andre be-
handlingsformer. Enten i form af at laseren bruges til en for- eller efterbehandling i forbindelse 
med ordinære behandlinger eller som selve behandlingen.

LLLT er godkendt som medicinsk behandlingsmetode

Laserbehandling er i dag en fuldt ud anerkendt behandlingsform. Bl.a. har Norges sundhedsmyn-
digheder den 01.07.2001 godkendt brugen af laserbehandling inden for smerte- og helingsbe-
handling foretaget hos autoriseret behandlere. De Amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA har 
godkendt brugen af LLLT til bla. smerte- og sårbehandling og til behandling af seneskedehinde-
betændelse (CTS - Carpal Tunnel Syndrome). I EU er laserudstyr til LLLT, CE-mærket som medicinsk 
behandlingsudstyr, eks. CE-0123 (TÜV) og dermed generelt godkendt som en medicinsk behand-
lingsmetode til smerte- og helingsbehandling. 

Offentliggørelsen i The Lancet, 2009, med laser til smertebehandlingen af nakkeskader (neck pain), 
blev set som et stort skridt frem i mod en fuld anerkendelse af laserlyset positive egenskaber til 
behandling. I Danmark bruger mange læger, dyrlæger, tandlæger og fysioterapeuter og specielt 
mange alternative behandlere laserlys i deres behandlinger. Det skyldes det faktum, at flere og 
flere behandlere har indset de mange muligheder, laserlyset har og at der i dag er over 6000 pub-
licerede, videnskabelige undersøgelser og forsøg fra verden der viser, at bestemte bølgelængder 
og energier, har stor positiv effekt på en række lidelser og behandlingsmetoder.

Laserlysets baggrund

Laserlys har været kendt i mere end 40 år og anvendes inden for flere og flere områder. Ordet la-
ser blev hurtig ensbetydende med højteknologi og fremtid, og begrebet fandt derfor hurtigt sin 
vej ind i science fiction, bl.a. som laservåben. Selve ordet LASER er engelsk og er en forkortelse af 
”Light Amplification of Stimulated Emmission of Radiation”. 

Laserlys er en stærk koncentreret lysstråle, der forstærkes ved stimuleret udstråling. Denne form 
for udstråling af lys må ikke forveksles med radioaktiv stråling. Stråling er, når det gælder lys, over-
førsel af energi. F.eks. overfører solen varmeenergi til jorden v.h.a. lys. Laserlys der bruges til be-
handling benævnes som LLLT (Low Level Laser Therapy) eller LPT, (Laser Photo Therapy). Laser-
lysets bølgelængde benævnes som nm (nanometer) og laserlysets energi benævnes som mW 
(milliwatt).

En laser er en lyskanon, der udsender milliarder af fotoner i en bestemt farve (bølgelængde) som 
forstærkes mange gange og sendes ud gennem en optisk linse, der samler lyset. Herved kan man 
opnå en meget stor energimængde på et lille område. En energimængde så stor, at man inden for 
industrien bruger laserlys til at skære i plast og metaller.
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Også læger og tandlæger anvender laser med stor effekt til kirurgiske indgreb, men faktisk er 
langt de fleste lasere så svage, at de ikke er direkte farlige for mennesker. Dette gælder bl.a. de 
lasere, som vi omgås dagligt, som f.eks. lasere i CD-afspillere, laserprintere og kasseapparater.

Udbredelsen af lys, og dermed også laserlys, beskrives som milliarder af fotoner, der bevæger sig 
i bølgebevægelser. Afstanden imellem to bølgetoppe kaldes bølgelængden (nm), og afgør dels 
om det menneskelige øje kan opfatte det, og dels hvilken farve lyset i givet fald opfattes som. Den 
synlige del af strålingen udgør kun den stråling, der ligger i bølgeområdet fra 380 - 670 nanometer 
(nm).

Eksempelvis er laserlys med en bølgelængde på 808 eller 980 nm til behandling usynlig, mens 
laserlys der udsendes på eks. 660 nm er synlig som rødt lys. Den afgørende forskel på laserlys og 
almindeligt lys er, at alle laserlysets lysbølger er i fase, som betyder, at alle bølgetoppe og bølge-
dale er sammenfaldende og at laserlys kan overfører energi, dvs. at laserlysets energi ikke frigøres 
som varme, men først frigøres, når laserlyset ”rammer” en overflade, hvor energien absorberes, for 
eksempel i hud og væv. Almindeligt lys frigør al energi som varme, og derved kan energien ikke 
overføres direkte. En laserlysstråle vil fortsætte i det uendelige eller indtil strålen rammer et sted, 
hvor energien frigøres.

Diverse behandling med LLLT

Fysioterapeuten, kiropraktoren og massøren
Her bruges laserlysets egenskaber mest til smertebehandling og til at ”opbløde” musklerne før 
anden behandling. Lidelser og skader som oftes behandles med laser: Akut hold, diskusprolaps 
(lindring af rodtrykket), tennisalbue, seneskedehindebetændelse, muskel- og ledsmerter, gigt, 
inflammation, frossen skulder, prolaps, smerter efter operation, nakkesmerter, museskader samt 
piskesmæld.

Lægen
Behandling af sår, let smertebehandling, akupunktur og fjernelse af fodvorter.

Tandlægen
Smertebehandling og hurtig opheling af sår, 
inflammation og herpes.

Akupunktøren
Punktbehandling af akupunkturpunkterne i 
stedet for nåle.

Fodteraputen
Neglerodsbetændelse, vorter, ligtorne, osv.

Zoneterapeuten
Punktbehandling af zonepunkterne.

Kosmetologen
Hudproblemer som herpes simplex, eksemer, 
acne (uren hud), psoriasis, rosacea, rynker, 
karsprængninger, cellulite, arvæv, osv.

Hårspecialisten
Hårtab, skaldethed og hudproblemer i hår-
bunden.

Hjemmeplejen
Behandling af sår, skinnebenssår, liggesår, 
inflammation, brandsår, osv.

Ørelægen og audio-klinikken
Behandling af tinnitus, mellemørebetændelse 
og eksem i øregangen.

Dyrlægen
Behandling på dyr for muskel- og ledskader, 
sår, inflammation, osv.

Til privat brug
Gigtsmerter i led og muskler, kroniske smerter, 
osv.
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Forskning i lysets egenskaber for mere end 40 år siden viste, at laserlys er velegnet til heling og 
regenerering af væv. Adskillige laboratorieundersøgelser har siden vist, at laserlysets fotoner i 
bølgelængdeområdet 600 – 1000nm kan trænge igennem huden og påvirke hver enkelt celle, 
således at cellernes aktivitet øges. Som tidligere nævnt ses virkningen i praksis ved øget blodgen-
nemstrømning på områder, der behandles med laserlys.

Den nyeste forskning lavet af den Russiske forsker og prof. 
Tiina Karu, har klarlagt laserlysets påvirkning af cellerne på 
DNA plan. Hendes grundforskning beviser laserlysets egen-
skaber på cellerne og er i dag grundlaget for den videnska-
belige forskning der fortsat laves på LLLT. 

Prof. Tiina Karu’s seneste bog: Ten Lectures on Basic Science 
of Laser Phototherapy - kan bestilles hos Prima Books: 
www.prima-books.com

Laserlysets virkning på kroppen kan opdeles i 4 hovedpunkter:

1. En anti-inflammatorisk virkning (betændelseshæmmende virkning)
Denne virkning skyldes, at laserlyset stimulerer de celler, der kontrollerer betændelsesforløbet. 
Virkningen ses i form af mindsket hævelse, mindre rødmen og ømhed.

2. En direkte smertehæmmende virkning
Denne virkning opstår ved, at der frigøres endorphiner ved stimulering af nervecellerne, samt at 
laserlyset via sin indflydelse på inflammation kan mindske afgivelsen af stoffer, der øger smerte-
receptorernes følsomhed. Arbejdes der med stimulering af nervepunkter, er denne smertehæm-
mende virkning meget værdifuld.

3. Øget frigivelse af forskellige byggematerialer fra cellerne
I første række er det proteinet collagen fra fibroplasterne, der har betydning. Collagen indgår som 
bekendt i næsten alt væv, og ikke mindst i det underste hudlag. En øgning af collagendannelsen 
er afgørende for laserlysets virkning på heling af sår. Desuden er collagenproduktionen ansvarlig 
for, at der ikke dannes arvæv, når vævsskader behandles med laserlys.

4. Frigørelse af affaldsstoffer fra cellerne
Denne virkning har stor betydning for behandling af vævsskader, blodansamlinger, ophobninger, 
blokeringer m.m.

Læs mere om LLLT forskning og undersøgelser på: www.laser.nu - www.walt.nu
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LASERLYSETS VIRKNING PÅ CELLERNE
Af Læge Aage Winther Nielsen, Lasermedical

Laser er en elektromagnetisk stråling - ikke at forveksle med ultralyd. Begge er elektromagnetiske 
svingninger. Laserlys er ikke-mekanisk, men er af en elektrisk og magnetisk karakter. Lys kan for-
andre kemien i celler og væv, det kan lyd ikke gøre. Lyset fra en laser har specielle egenskaber og 
skiller sig ud fra almindeligt lampelys.

Laserlysets fotoner har de egenskaber, som accelererer celleprolifirationen og helings processer-
ne. Det er opfattelsen, at energien stimulerer de endogene stoffer som flaviner og cytochromer, 
der er komponenter i cellens respirationskæde.

Den absorberede energi bliver transformeret til frit ilt, som er en kraftfuld ilt, der forstærker respira-
tionskæden og forøger ATP-produktionen i mitrocondrierne. ATP produktionen aktiverer derefter 
dannelsen af DNA og RNA, som forøger Cacium-ion koncentrationen i cytoplasmaet. Denne proces 
er nødvendig for at øge celle-delingen, således at helingsprocessen kan forløbe.

Baggrunden
LLLT’s medvirken i helingen, kan kortfattet beskrives som en forøgelse i gennemblødningen, ikke 
bare mikrocirkulationen, men også ved at åbne blodkarrene, forøgelse af iltningen af vævet, for-
øgelse af fibroblast nydannelsen, acceleration af den kollagen bindevævs-syntese og dannelse af 
granulations væv, som til sidst medfører nydannelsen af hud. Regenerationen af lymfekar påvirkes 
ligeledes af laserbehandlingen, som resulterer i lymfedrænage. Stimulationen af makrofager mod-
virker risikoen for sekundær infektion, alt sammen vigtige faktorer i helingsprocessen.

”Laserlysets egenskaber giver et øget 
immunforsvar, bedre cellefunktioner og 
forbedrer dermed også kroppens evne til 
hurtigere at hele ved sygdom og skader!”

Samlet set virker laserlyset ved at:
∙ Celleaktiviteten øges
∙ Cellernes stofskifte øges
∙ ATP produktionen øges
∙ Na-K pumpen normaliseres
∙ Cellens membranpotentiale normaliseres
∙ Blodgennemstrømningen øges
∙ Dannelsen af kollagen øges
∙ Den lokale koncentration af lymfocytte,  
∙ leucocytter og makrofager øges kraftigt

Positive dobbeltblind kliniske studier for 
laserbehandling findes bl.a. for:
√ Arthritis (ledbetændelse)
√ Tendonitis (senebetændelse)
√ Epicondylitis (tennis albue)
√ Nerve funktioner
√ Post herpetic neuralgia (nerve smerter)
√ Sår heling
√ Trigger- og akupunktur punkter






