
Rutiner ved lysbehandling: 
 
 
 
 Ha på beskyttelsesbriller ved lysbehandling. 
 Stå midt i lyskabinettet med bena litt fra hverandre og hold i håndtakene. Lysrørene er 

ikke varme og døren er ikke låst. Du bør bevege deg litt ved lengre tids behandling.   
Dette motvirker svimmelhet. 

      Står du lenge i kabinettet, kan du gjerne ta med deg musikk på øret. 
 Trenger du ikke lysbehandling i ansiktet, bør ansiktet tildekkes under behandlingen. 
      Skal du ha lys i ansiktet bør evt. sminke fjernes før behandling. 
 Menn/gutter skal dekke til kjønnsorganene.  
 Vær oppmerksom på at ny frisyre kan føre til solforbrenning på de områdene som før var 

dekket av hår. 
 Bruk ikke kremer med solfaktor når du står i lyskabinettet. 
 Bruk av parfymefri fuktighetskrem er en viktig del av behandlingen, øker effekten og 

hindrer uttørring av huden. Du bør smøre deg etter lysbehandling, samt morgen og kveld. 
Fuktighetskrem påføres minimum 2 timer før lysbehandling. Du kan få hjelp til smøring 
ved behov.  

 Hvis du har tørr, skjellende hud bør dette fjernes før lysbehandlingen starter. For mye 
skjelldannelse vil hindre strålene i å nå tilstrekkelig inn i huden. Ta kontakt med 
personalet for råd. 

 Husk at du har fått en dagsdose med sol i lyskabinettet, du må derfor ikke sole deg ute 
samme dag som du får lysbehandling. Da må du beskytte deg med klær eller krem med 
høy solfaktor. 

 Du bør ikke bruke solarium samtidig som du går til lysbehandling. Dette vanskeliggjør 
doseringen av lysmengde. 

 Skulle du føle deg solbrent, få økt kløe eller annet ubehag etter lysbehandlingen, ta 
kontakt med personalet på avdelingen. Det samme hvis du vil avbryte behandlingen. 

 Si i fra til personalet hvis du begynner med nye medikamenter, naturmedisiner, salver 
eller kremer. 
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Pasientinformasjon 

UVA/UVB behandling 
 
 

Hva er UVA/UVB behandling? 
UVA/UVB lys er en medisinsk behandling forordnet av hudlege.  
Ultrafiolett (UV) lys finnes i vanlige solstråler, og vi benytter  
kortbølget UVB (280-320 nm) og langbølget UVA (320-400 nm) lys.  
UVA/ UVB behandling brukes hovedsakelig ved eksemer og enkelte andre hudlidelser. 
 
Hvordan utføres behandlingen? 
Behandlingstiden i lyskabinettet varer fra noen minutter til en halvtime for UVA og fra 
sekunder til noen minutter for UVB. Dosen og behandlingstiden avgjøres av hudtypen og 
hudlidelsen. Vanligvis gis 3-5 behandlinger per uke i 6-8 uker. 
 
Hvordan virker behandlingen? 
Virkningsmekanismen ved lysbehandlingen er ikke fullt klarlagt. Men lysbehandling 
reduserer betennelsesfremmende celler i huden, reduserer celledelingen og har en 
immundempende virkning. Lysbehandlingen gir økt pigmentering og fortykkelse av 
hornhuden.  
 
 

Har behandlingen bivirkninger? 
Under og like etter bestråling kan svie, stikking eller brenning i huden forekomme.  
Ved litt rødme kan en smøre med fuktighetskrem. Ved kraftig rødme og svie må avdelingen 
kontaktes. Solforbrenning kan forekomme. 
Langvarig lysbehandling gir minimal risiko for å utvikle hudkreft. 
UVA lys over tid gir tidligere aldring av huden i form av rynker. 
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Pasientinformasjon 
UVB behandling 

 
 
Hva er UVB behandling? 
UVB er en medisinsk behandling forordnet av hudlege. Ultrafiolett (UV) lys finner vi i 
vanlige solstråler, UVB er kortbølget bredspektret lys (280 – 320 nm). 
UVB behandling brukes hovedsakelig ved psoriasis og enkelte andre hudlidelser. 
 
 
Hvordan utføres behandlingen? 
Behandlingen i lyskabinettet varer fra sekunder til noen minutter.  Dosen og behandlingstiden 
avgjøres av hudtypen og hudlidelsen.   
Vanligvis gis 3 – 5 behandlinger per uke i 6 – 8 uker. 
 
 
Hvordan virker behandlingen? 
Virkningsmekanismen ved lysbehandlingen er ikke fullt klarlagt. Men lysbehandling 
reduserer betennelsesfremmende celler i huden, reduserer celledelingen og har en 
immundempende virkning. Lysbehandlingen gir økt pigmentering og fortykkelse av 
hornhuden.  
Ved psoriasis er behandlingen optimal når bestrålingen gir lett rødme i utslettet noen timer 
etter behandlingen. 
 
Har behandlingen bivirkninger? 
Under og like etter bestråling kan svie, stikking eller brenning i huden forekomme. Ved litt 
rødme kan en smøre seg med fuktighetskrem.  Ved kraftig rødme og svie må avdelingen 
kontaktes.  Solforbrenning kan forekomme.   
Langvarig lysbehandling gir minimal risiko for å utvikle hudkreft. 
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Pasientinformasjon 
TL01 behandling 

 
 
Hva er TL01 behandling? 
TL01 er en medisinsk behandling forordnet av hudlege.  Ultrafiolett (UV) lys finnes i vanlige 
solstråler, TL01 er kortbølget, smalspektret UVB lys (311-313 nm).  
TL01brukes ved psoriasis og enkelte andre hudlidelser. 

 
 

Hvordan utføres behandlingen? 
Behandlingen i lyskabinettet varer fra sekunder til noen minutter.  Dosen og behandlingstiden 
avgjøres av hudtypen og av hudlidelsen.   
Vanligvis gis 2-3 behandlinger per uke i 6-8 uker. 
        

 
Hvordan virker behandlingen? 
Virkningsmekanismen ved lysbehandlingen er ikke fullt klarlagt. Men lysbehandling 
reduserer betennelsesfremmende celler i huden, reduserer celledelingen og har en 
immundempende virkning. Lysbehandlingen gir økt pigmentering og fortykkelse av 
hornhuden.  
Ved psoriasis er behandlingen optimal når bestrålingen gir lett rødme i utslettet noen timer 
etter behandlingen. 
 
Har behandlingen bivirkninger? 
Under og like etter bestrålingen kan svie, stikking eller brenning i huden forekomme.   
Ved litt rødme kan en smøre med fuktighetskrem.  Ved kraftig rødme og svie må avdelingen 
kontaktes. Solforbrenning kan forekomme.  
Langvarig lysbehandling gir minimal risiko for å utvikle hudkreft. 
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Pasientinformasjon 

Lokal PUVA-behandling  
 

Hva er lokal PUVA? 
Lokal PUVA er en medisinsk behandling forordnet av hudlege. P står for psoralen og er et 
plantestoff som gjør huden følsom for lys. Den finnes i flytende form og virkestoffet er 
Meladinin. UVA (320-400 nm) er langbølget ultrafiolett lys som også finnes i vanlige 
solstråler. Behandlingen brukes ved psoriasis og enkelte andre hudlidelser. 
 
 

Hvordan utføres behandlingen? 
Meladinin smøres på begrensede områder som hender og føtter. Virketiden er 15 min før 
bestråling med UVA-lys. Behandlingen gis 2-4 ganger i uken i totalt 4-8 uker. 
Rengjør huden godt etter behandling for å få bort psoralenrester. 
 
 

Hvordan virker behandlingen? 
Behandlingen er kløe- og betennelsesdempende. Virkningsmekanismen ved PUVA er ikke 
fullt klarlagt. Men lysbehandling reduserer betennelsesfremmende celler i huden, reduserer 
celledelingen og har en immundempende virkning. Lysbehandlingen gir økt pigmentering og 
fortykkelse av hornhuden.  
 
Har behandlingen bivirkninger? 
Ved lokal-PUVA er huden lysfølsom i 2-3 dager etter behandlingen. Soling ute kan gi 
rødmereaksjoner og bør derfor unngås under PUVA-behandling. Beskytt huden med klær og 
bruk hansker som beskyttelse for hender ved sterk sol. 
 
Langvarig PUVA-behandling kan gi økt risiko for å utvikle hudkreft. 
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Pasientinformasjon 
PUVA behandling 

 
Hva er PUVA? 
PUVA er en medisinsk behandling forordnet av hudlege. P står for psoralen og er et 
plantestoff som sammen med lys virker på en rekke hudsykdommer, bl.a. psoriasis.  
UVA (320-400nm) er langbølget ultrafiolett lys som også finnes i vanlige solstråler. 
Behandlingen brukes ved psoriasis og enkelte andre hudlidelser. 
 

Hvordan utføres behandlingen? 
Ved tablett PUVA tas psoralen kapsler 1 eller 2 timer før UVA belysning avhengig av type 
psoralen. Kapslene svelges hele sammen med et lett måltid. 
Vanligvis gis 2-3 behandlinger i uke i 6-8 uker. 
 

Hvordan virker behandlingen? 
Virkningsmekanismen ved PUVA er ikke fullt klarlagt. Men lysbehandling reduserer 
betennelsesfremmende celler i huden, reduserer celledelingen og har en immundempende 
virkning. Huden og øynene blir lysømfintlig. Lysbehandlingen gir økt pigmentering og 
fortykkelse av hornhuden.  
 

Har behandlingen bivirkninger? 
Rødmereaksjon i huden kan komme først 2-3 dager etter bestråling. Soling ute kan forsterke 
denne rødmereaksjonen og bør derfor unngås i 48 timer etter behandling. Beskytt huden med 
klær og øynene med solbriller i minst 8 timer etter inntak av kapslene. Solbriller må ha 
solfilter for UVA. De må også brukes innendørs da UVA lys går gjennom vanlig vindusglass. 
Kvalme, kløe og tretthet kan forekomme ved PUVA. Ved kraftig rødme og svie må 
avdelingen kontaktes.  
Mange PUVA-behandlinger gir økt risiko for hudkreft. Totalt antall behandlinger blir derfor 
vanligvis begrenset til oppad til ca 200. 
 

 Hvem skal ikke ha PUVA? 
Gravide og ammende, barn under 10 år, personer med enkelte bindevevssykdommer, lever- 
eller nyresvikt, hudkreft eller med økt risiko for dette, samt personer med lysfølsomhet. 
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