
I dagens samfunn har etterspørselen etter kosmetisk 
behandling økt og kvaliteten på behandlingene er blitt 
betraktelig bedre.  
De som tradisjonelt kontaktes av denne kundemassen er  
leger og hudpleiere. Hudpleiere oppsøkes gjerne først ved 
hudsykdommer som acne, acne rosacea og hårsykdommer 
som hirsutisme og hypertricose (økt hårvekst hos kvinner). 
Trygdekontoret dekker utgiftene hos pasienter som fjerner 
hår ved hjelp av epilasjon hos hudpleiere. Hudpleiere har 
nå funnet ut at IPL er en tryggere og mindre smertefull 
måte å fjerne uøsket hårvekst på.  
 
Leger er lite eller ikke interressert i å praktisere med IPL. 
Det er hos hudpleierene vi finner disse maskinene og det 
vil si at mesteparten av dem som utfører behandling med 
IPL ikke ønsker å følge regelverket. Hudpleier er ingen 
beskyttet tittel og det  har også ført til at ufaglærte opererer 
i markedet. Det er også en økende trend  med ”leie” av 
leger eller annet helsepersonell som står ansvarlig for 
behandlingen uten å fysisk være til stede. Dette vil nå bli 
et økende problem. Tiltak mot de useriøse aktørene i dette 
markedet vil muligens koste mer enn det gir, derfor er det 
stor fare for at et strengere regelverk vil føre til svekket 
oversikt over markedet.     
  
Jeg vil komme med påstanden: Utestenges hudpleiere som, 
ved siden av hudleger, har best spisskompetanse på hud- 
og hudsykdommer, så svekkes forbrukerens sikkerhet.  
Det er i hudpleieyrket IPL hører hjemme. Alternativet er 
useriøse aktører og et hudpleie yrke uten mulighet til å 
utvikle seg og bli bedre. Det er viktig å få registrert IPL 
maskinene hos Statens strålevern. Det er maskiner der ute 
som aldri har fått utført service eller kontroll og som kan 
bli et stort problem i nærmeste fremtid. Det finnes også 
maskiner som ikke er CE-godkjent og ikke godkjent av 
Statens Strålevern.  
 
Jeg mener at eneste løsningen på dette problemet er å få 
autorisert hudpleieryrket. På den måten kan hudpleieren få 
pasientklage og må på det grunnlaget følge regelverket og 
holde høy kvalitet på sin praksis. Jeg foreslår også at § 40 i 
Strålevernforeskriften blir gjort gjeldende for hudpleiere 
og at minstekravet til den som utfører behandling med IPL 
og laser har kompetanse innen hud og hårsykdommer. 
 
Det opprettes i disse dager et forbund som vil kjempe for 
autorisasjon av hudpleiere. Hvis utdannelsen ikke ansees 
som god nok for autorisasjon (den er bygget opp på lik 
linje med utdannelsen til fotterapeutene som er autorisert) 
så ville det være til stor hjelp med en tilbakemelding om 
hvordan den kan bli god nok og hvilke tiltak som må til.  
 
 
 
Mvh 
Jeanette Eik-Førde 


