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Evner forpligter 

LLaasseerreennss  hhiissttoorriiee  oogg  uuddvviikklliinngg  
Allerede de gamle grækere, romere og ægyptere brugte lysterapi, suppleret med varme, på smertefulde 

punkter på kroppen for at lindre symptomerne. 

I 1903 blev den danske læge Niels Ryberg Finsen (1860-1904) tildelt Nobelprisen i fysiologi og medicin for en 

vellykket behandling af tuberkulose, Lupus vulgaris (hudtuberkulose) og engelsk syge med ultraviolet lys. Dette 

var den første anerkendte anvendelse af kunstigt lys til at helbrede sygdomme. 

Den tysk-schweizisk-amerikanske fysiker Albert Einstein (1879-1955) fremsatte i 1916 de grundlæggende 

teorier om, hvordan en laseroperation kunne foregå. 

I 1923 påviste den russiske forsker og biofysiker Alexander Gurwitsch (1874-1954) for første gang, at celler 

udsender infrarødt lys som et middel til intercellular kommunikation. Han bemærkede, at dette lys kunne 

overføres fra et reagensglas til et andet, uden nogen fysisk kontakt mellem dem. Han kaldte det infrarøde 

udstråling "Mitogenetic Radiation". 

Selve opfindelsen af laseren kan dateres til 1958 med offentliggørelsen af den videnskabelige artikel ”Infrared 

and Optical Masers” skrevet af Arthur L. Schawlow (1921-1999) og Charles H. Townes (1915), der på det 

tidspunkt begge arbejdede på Bell Telephone Laboratories. Senere modtog de begge Nobelprisen i fysik. 

Det var dog ikke før 1960, at Theodore Harold Maiman (1927-2007) lavede den første røde rubin laser. 

I 1967 udførte den ungarske professor i kirurgi Dr. Ender Mester (1903-1984) en revolutionerende serie af 

eksperimenter, der for første gang dokumenterede den helbredende effekt af laser. I sine tidligste 

undersøgelser opdagede han, at væksten i vævet accelererer med laserterapi. Hans senere eksperimenter 

dokumenterede ikke blot en bedre heling med laserterapi, men viste også, at helbredelse var et systemisk og 

ikke et lokalt fænomen. Hans arbejde stimulerede mange andre forskere i Europa og Østeuropa til at vurdere 

værdien af laserterapi, længe før det blev værdsat i Asien, Afrika og Amerika. 

Laserterapi begyndte først i 1970’erne at tiltrække sig opmærksomhed i Østeuropa, Kina og Sovjetunionen, 

således at en stor del af den tidlige forskning stammer fra disse regioner. I løbet af de følgende årtier spredte 

laserterapi sig til Vesteuropa og blev hurtig populær som en fysisk behandlingsmulighed. Men mange af de 

lasere, der anvendtes i den periode, producerede kun mellem 5 til 50 mW og manglede de moderne, kraftige 

laseres effektivitet. En terapeutisk laser yder i dag max 500mW eller som HyperPulsedTM, hvor energien leveres 

i pulser á 1000mW, hvilket sikrer en dybere indtrængning og en mere effektiv terapi. 

I de senere år har der været en vældig stigning i anvendelsen af medicinske lasere over hele verden, især 

indenfor almen kirurgi, øjenkirurgi, tandpleje og fysisk terapi. Fra kirurgi og tandlæger er lasere bl.a. kendt for 

at være et meget præcist operationsinstrument. 

På området for fysisk terapi bliver laserbehandling i dag brugt af fysio- og ergoterapeuter, kiropraktorer og 

akupunktører på grund af dens evne til at lindre smerter, stimulere heling og skabe en bred vifte af gavnlige, 

systemiske resultater. 
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