
 

 

Skønhedsguide 
Skønhed og vores udseende har alle dage optaget os mennesker dybt. Fra det første 

spejlbillede i en fjern fortidsø til nutidens livsstilsprogrammer, hvor almindelige 
mennesker for åben skærm får modeleret deres ansigt og krop. I denne Berlingske 
PLUSguide giver vi dig et overblik over det kosmetiske område. Hvad siger loven? 
Hvad skal du selv huske at spørge om og overveje, inden et evt. indgreb? Er der 
faldgruber, hvad er de mest populære indgreb? Alt det og meget mere giver guiden her 
sit bud på.  
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Velkommen til en verden 
og et udseende i forandring 
 
Skønhed og vores udseende har alle dage 
optaget os mennesker dybt. Fra det første 
spejlbillede i en fjern fortidssø til nutidens 
livsstilsprogrammer som Extreme 
Makeover og The Swan, hvor helt 
almindelige mennesker for åben skærm får 
modeleret deres ansigt og krop.  
 
I dag er kosmetiske indgreb blevet 
mainstream. De er blevet aftabuiseret i en 
grad, så det ikke længere er noget, man går 
stille med, men tværtimod sagtens kan sige 
højt og være stolt af. Der er snart sagt ikke 
den del på kroppen, som kirurgerne ikke 
kan hjælpe os med at stramme op, fylde ud, 
glatte ud, gøre større eller mindre.  

Og danskerne benytter sig af muligheden 
for at få den krop og det udseende, de gerne 
vil have. Cirka 30.000 kosmetiske indgreb 
anslås der  
 
hvert år at blive lavet i Danmark. Et tal, der 
i øvrigt stiger år efter år. For i takt med at 
kirurgerne, materialerne, teknikkerne og  
udbudspaletten bliver stadig større og 
bedre, så frister det stadig flere – ung som 
gammel.  
 
I denne Berlingske Plusguide giver vi dig et 
overblik over det kosmetiske område. Hvad 
siger loven? Hvad skal du selv huske at 
spørge om og overveje, inden et evt. 
indgreb? Er der faldgruber, hvad er de mest 
populære indgreb? Alt det og meget mere 
giver guiden her sit bud på.   
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Det skal du tænke på før 
din kosmetiske behandling 
 
Før du beslutter dig for en kosmetisk 
behandling, er det et must at have en 
konsultation hos den speciallæge, der skal 
operere dig. En sådanne koster typisk 
mellem 500-1.000 kroner.  
Er man i tvivl om, hvor man skal vælge, kan 
det være en ide at besøge flere steder. Det 
er nemlig afgørende, at du er tryg ved det 
valgte sted, at du føler dig godt informeret, 
at alle regler og autorisationer er overholdt.  
 
Efter den indledende konsultation bør du 
ifølge speciallæge Benedikte Thuesen have 
fået svar på følgende: 
  
• Er lægen, man møder under 
konsultationen, også den læge, der 
foretager selve indgrebet 
 
• Er lægen registreret i Sundhedsstyrelsen 
til at udføre det påtænkte indgreb 
 
• Hvilke forholdsregler skal følges før 
operationen 
 
• Hvilke senfølger og evt. komplikationer er 
forbundet med operationen 
 
• Hvad dækker prisen for det kosmetiske 
indgreb 
 
• Er efterfølgende kontrolbesøg og evt. 
komplikationer med i prisen 
 
• Foregår indgrebet i fuld bedøvelse 
 
• Er det muligt at få kontakt med klinikkens 
læger ved evt. komplikationer 
 
• Hvor lang er observationstiden efter 
indgrebet 
 

• Hvordan er man stillet, hvis man ikke er 
tilfreds med det kosmetiske resultat 
 
• Hvilke produkter anvendes under 
operationen 
 
• Er lægen omfattet af en 
forsikringsordning 
 
• Udleverer lægen skriftlig information i 
forbindelse med konsultationen 
 
Kilde: ”Skøn hele livet” af Benedikte 
Thuesen, 2008, People’s Press 
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Gode råd inden en 
kosmetisk operation 
 
• Den vigtigste forberedelse inden 
operationen er konsultationen (se ovenfor). 

 
• Psykisk balance. Du skal ikke 
hovedkulds foretage dig større indgreb, 
f.eks. efter en skilsmisse eller fordi man 
håber, at ens liv med ét slag vil blive meget 
bedre og tungsindet forsvinder. 

 
• Vægt. Du skal veje inden for 
normalområdet 

 
• Alkohol. Drik mindre op til indgrebet. 

 
• Rygning. Nedsætter blodtilførelsen til 
vævet, og rygning hindrer sårheling. Derfor 
er det en god ide, at du stopper med at ryge 
mindst to uger før, du skal opereres.  
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Det siger loven  
 
På Sundhedsstyrelsens hjemmeside 
www.sst.dk kan du se den eksakte 
lovgivning for området, der blev grundigt 
reguleret og præciseret i 2007. På 
Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du 
ligeledes finde en liste over de personer, der 
er registreret til at måtte foretage 
kosmetiske behandlinger samt hvilke 
operationer og indgreb, de må foretage. 
 
Bekendtgørelse om kosmetisk 
behandling 
I medfør af § 18, § 21, § 22, stk. 3, § 71, stk. 
2-4, § 72 og § 91 i lov nr. 451 af 22. maj 
2006 om autorisation af sundhedspersoner 
og om sundhedsfaglig virksomhed (herefter 
autorisationsloven) fastsættes: 
 
Kapitel 1 
Definitioner og alderskrav 
§ 1. Ved kosmetisk behandling forstås i 
denne bekendtgørelse korrektiv 
virksomhed, hvor det kosmetiske hensyn 
udgør den afgørende indikation, eller 
behandling, der som hovedformål har til 
hensigt at forandre eller forbedre 
udseendet, jf. autorisationslovens § 71, stk. 
1. 
 
§ 2. Ved et operativt indgreb forstås i denne 
bekendtgørelse indgreb, som 
gennembryder hud eller slimhinder, eller 
indgreb med indførelse af apparatur i de 
naturlige legemsåbninger. 
 
§ 3. Kosmetisk behandling må ikke 
foretages på patienter under 18 år. 
Stk. 2. Kosmetisk ortodonti 
(tandregulering) kan dog foretages på 
patienter under 18 år. 
 
Hvilke behandlinger, der er omfattet af 
bekendtgørelse om kosmetisk behandling 
nr. 1245 af 24. oktober 2011 på 

sundhedsstyrelsens hjemmeside på 
følgende link: 
http://www.sst.dk/Tilsyn%20og%20patien
tsikkerhed/Kosmetisk%20behandling.aspx 
 
Andre links 
Sundhedsstyrelsens rapport over 
kosmetiske indgreb i Danmark fra 2004: 
http://www.sst.dk/publ/Publ2004/Kosme
tiske_indgreb.pdf  
 
Sundhedsstyrelsens vejledning om 
kosmetisk behandling på følgende link: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R
0710.aspx?id=113411 
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Hvad har du krav på 
 
Gode råd til dig og regler for kosmetiske 
behandlinger og operationer. 
 
Nedenstående information er taget fra den 
uvildige hjemmeside kosmetikguide.dk ved 
Patrick Blasone. I Danmark er det 
Sundhedsstyrelsen, der har ansvaret for at 
regulere og kontrollere sundhedsydelser. 
Den 1. december 2007 trådte nye regler i 
kraft, der gælder alle former for kosmetisk 
behandling, som er forbundet med risici og 
komplikationer. Dette omfatter al 
kosmetisk kirurgi.  

 
Kosmetisk behandling er operative indgreb 
eller andre behandlinger, hvor det 
kosmetiske hensyn udgør den afgørende 
indikation, og hovedformålet er at forandre 
eller forbedre udseendet. 
 
Generelle regler 

 Kosmetisk behandling må kun 
foretages på personer over 18 år.* 

 Ved større og komplicerede 
kosmetiske behandlinger, herunder 
brystløft, brystforstørrelse, 
brystreduktion, maveplastik, 
fedtsugning, baldeimplantater og 
fenolpeeling skal patienten 
efterfølgende indlægges til 
observation på klinikken. 

 Under indlæggelsen skal den 
ansvarlige læge eller en 
stedfortræder med samme 
kvalifikationer kunne tilkaldes inden 
for rimelig tid. 
*) Kosmetisk tandregulering må dog 
godt foretages på personer under 18 
år. 

 
Autorisation, registrering og tilsyn 

 De fleste kosmetiske behandlinger 
må kun foretages af speciallæger 
med kvalifikationer inden for 

relevante specialer. Andre 
behandlinger må foretages af læger 
eller af sundhedspersoner med 
dokumenterede kvalifikationer. Kun 
behandlinger helt uden risiko må 
foretages af personer uden 
sundhedsfaglig uddannelse. Du kan 
læse mere om, hvem der må 
foretage de enkelte behandlinger i 
de enkelte behandlingsbeskrivelser 
her på KosmetiskGuide.dk. 

 Alle, der udfører kosmetisk 
behandling, samt deres 
medhjælpere, skal være registreret 
hos Sundhedsstyrelsen. 

 Oplysninger om, hvem der må 
foretage kosmetiske behandlinger, 
offentliggøres på 
Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

 Sundhedsstyrelsen fører løbende 
tilsyn med de kosmetiske 
behandlere. Styrelsen kan 
offentliggøre resultatet af disse 
tilsyn på deres hjemmeside. 

 
Patientinformation 

 En patient skal have fyldestgørende 
information om den kosmetiske 
behandling, han eller hun ønsker at 
få foretaget. 

 Informationen skal gives af den 
autoriserede sundhedsperson, som 
er ansvarlig for behandlingen. 

 Informationen skal gives både 
skriftligt og mundtligt. Den 
mundtlige information skal gives 
efter den skriftlige og tage 
udgangspunkt i denne. Den skal 
også tage hensyn til den enkelte 
patients behov. 

 Informationen skal indeholde en 
forståelig beskrivelse af 
behandlingen uden brug af tekniske, 
faglige eller værdiladede vendinger. 

 Informationen skal være neutral, og 
den må ikke usagligt fremhæve eller 
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favorisere én behandlingsmetode 
frem for en anden. 

 Informationen skal gives på en 
hensynsfuld måde, og den skal være 
tilpasset til patientens egne 
forudsætninger med hensyn til 
alder, modenhed, erfaring, m.v. 

 Hvis der påtænkes en større 
behandling, og når behandlingen 
medfører risiko for alvorlige 
komplikationer og bivirkninger, skal 
informationen være mere 
omfattende. 

 Kosmetisk behandling må ikke 
udføres på patienter, der har frabedt 
sig information om behandlingen. 

 
Indhold af den skriftlige information 

 Den skriftlige information skal give 
en fyldestgørende beskrivelse af den 
påtænkte behandling. Den skal 
indeholde oplysninger om det 
forventede kosmetiske resultat af 
behandlingen. 

 De bivirkninger og komplikationer, 
der typisk er forbundet med 
behandlingen skal være angivet. Det 
skal også fremgå, hvor ofte de 
opstår, og hvordan de kan 
behandles. Eventuelle senfølger og 
langtidskomplikationer skal 
ligeledes være angivet. 

 Hvis behandleren skønner, at 
patienten i øvrigt er uvidende om 
forhold, der har betydning for at 
kunne tage stilling til behandlingen, 
skal lægen informere patienten om 
disse. 

 Hvis den påtænkte 
behandlingsmetode afviger fra 
den/de almindeligt fagligt 
accepterede metoder, skal patienten 
oplyses om, hvorfor der tilbydes en 
anden behandling end de 
almindeligt accepterede. 

 Hvis den ansvarlige behandler har 
begrænset erfaring med den 
pågældende behandling, skal 
patienten oplyses om dette. 

 Den ansvarlige behandler skal, hvor 
det er relevant, oplyse om egne 
resultater, herunder hvilke 
komplikationer, der er indtrådt, 
m.v. 

 Den skriftlige information skal 
angive, at patienten først kan give 
samtykke efter udløbet af 
betænkningstiden, hvis 
behandlingen kræver dette, samt at 
patienten har ret til at medbringe en 
bisidder ved konsultationen. 

 
Betænkningstid 

 Ved større kosmetiske behandlinger, 
herunder operation af bryster, løft af 
mave (maveplastik) og fedtsugning, 
skal patienten have en uges 
betænkningstid fra den mundtlige 
information er modtaget til 
samtykke indhentes. 

 Ved mindre kosmetiske 
behandlinger, herunder mindre 
hårtransplantationer og peeling af 
huden, skal patienten have 2 dages 
betænkningstid fra den mundtlige 
information er modtaget til 
samtykke indhentes. 

 
Samtykke 

 Inden en kosmetisk behandling skal 
patienten afgive et informeret 
samtykke. At det skal være et 
informeret samtykke vil sige, at det 
skal være givet på baggrund af 
tilstrækkelig mundtlig og skriftlig 
information. 

 Samtykket skal være til foretagelse 
af en konkret behandling, det skal 
afgives umiddelbart efter udløbet af 
betænkningstiden, og det skal være 
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til en behandling, der skal foretages i 
nærmeste fremtid. 

 Som patient kan du når som helst 
inden behandlingens iværksættelse 
tilbagekalde dit samtykke. 

 
Journalføring 

 Det skal fremgå af patientjournalen, 
hvilken skriftlig og mundtlig 
information, patienten har 
modtaget, og hvad patienten har 
tilkendegivet på baggrund af 
informationen. 

 Inden en behandling, skal der tages 
et billede af patienten med fokus på 
det område, der skal behandles. 
Billedet skal indgå i 
patientjournalen. 

 Hvis patienten møder til en 
efterfølgende kontrol, skal der på et 
passende tidspunkt efter 
behandlingen tages endnu et billede 
med samme fokus og 
størrelsesforhold som det første 
billede. Også dette billede skal indgå 
i patientjournalen. 

 
Kilde: Kosmetikguides oversigt over regler 
og råd ved kosmetiske operationer 
http://www.kosmetiskguide.dk/artikel.as
p?a=31 
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Kosmetiske operationer – 
historisk set 
 
Næseoperationer og behandling af ar kan 
spores helt tilbage til Oldtidens Egypten og 
Indien, hvor det i sidstnævnte land blev 
anvendt som straf at få næsen skåret af, 
hvilket efter alt at dømme resulterede i flere 
forsøg på rekonstruktioner.   
 
I Europa kom man først i gang i det 15- 
århundrede ansporet af syfilis. Sygdommen 
medførte vansiringer, hvilket var med til at 
udstøde de berørte, der til gengæld for 
manges vedkommende forsøgte at få deres 
udseende igen ved hjælp af smertefulde 
operationer. 
 
Første dokumenterede næseoperation var i 
1597. Operationen tog angiveligt 20 dage. 
 
I 1846 udviklede man muligheden for fuld 
bedøvelse (narkose), som satte yderligere 
skub i de skønhedsmæssige operationer. I 
det hele taget var det i denne periode, at der 
for alvor blev sat skub i arbejdet med 
smertelindring og bakteriebekæmpelse – to 
vigtige forudsætninger for kosmetiske 
operationer. 
 
Oplysningstidens filosoffer, som bl.a. Kant, 
slog fast, at det var legitimt for folk at søge 
lykken ved at lave om på sig selv. 
 
Starten af 1900-tallet eksperimenterede 
man med de første hudreduktioner, 
ansigtsløft og øjenlågsoperationer. 
 
Første verdenskrigs mange ofre og skadede 
fra slagmarken gjorde, at lægerne måtte 
eksperimentere og improvisere i stor stil. 
Hudtransplantationer vandt indpas i større 
omfang, bl.a. på grund af ansigtslæsioner 
og brandsår. 
 

Det var med til at udvikle nye teknikker 
inden for det kosmetiske område. 
 
Hollywood i 1920erne. Det formodes, at 
filmproducenten Louis B. Mayer overtalte 
flere af sine stjerner til at lade sig operere – 
bl.a. Greta Garbo, Marlene Dietrich og Rita 
Hayworth. 

 
1960erne fik man ideen til at bruge silikone 
til at forstørre kvinders bryster. 
Sideløbende med udviklede man 
saltvandsimplantater. Det blev starten på 
det største hit inden for skønhedskirurgi 
opfundet til dato: Større bryster til kvinder. 
 
1962 blev plastikkirurgi optaget blandt de 
kirurgiske specialer. 
 
Popstjernen Michael Jackson og alle hans 
kosmetiske indgreb er i årevis forsidestof. 
Og langt oftest ikke for noget godt. 
 
I 1980erne kom fedtsugning og Botox, der 
nemt fjerner rynke, til. 
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I dag er kosmetiske indgreb og –
behandlinger udbredt og ikke længere 
forbeholdt bestemte samfundsgrupper. Det 
anslås, at der alene i Danmark udføres ca. 
30.000 kosmetiske indgreb, og tallet 
vurderes at stige med mellem 25-30 
procent om året. 
 
På verdensplan bliver der foretaget 
kosmetiske indgreb for over 20 mia. dollars 
hvert år. 
 
De senere år har der været adskillige 
underholdningsprogrammer og soap-serier 
om folk, der får foretaget kosmetiske 
operationer – nogle eksempler erExtreme 

Makeover, The Swan, I Want a Famous 
Faace for blot at nævne nogle. 
 
I 2007 indfører man i Danmark en ny 
skærpet lovgivning på området. Det bliver 
pointeret, at det kun er læger med en 
relevant speciallægeuddannelse, der kan 
udføre kosmetiske indgreb.      
 
Kilde: Plastikkirurgi – En guide” af Emir 
Hasanbergovic og Bo Jønsson (FADL) og 
”Skøn hele livet – din guide til kosmetisk 
kirurgi” af Benedikte Thuesen (People’s 
Press) og Den Store Danske Encyclopædi 
(Gyldendal)  
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TEMAARTIKLER OG BAGGRUNDSARTIKLER 

Om kosmetiske operationer og danskernes jagt på skønhed 

 

 

Flere kvinder over 50 
lægger sig under kniven 
 
Bo Jønsson fra Aleris-Hamlet 
Privathospitaler opererer stadig flest 
kvinder mellem 18 og 30 år, men han 
oplever stigende interesse fra 
kvinder, der har passeret 50, som 
blandt andet ønsker at få foretaget 
en brystforstørrende operation. 
 
Da de første brystimplantater kom på 
markedet for omkring 20 år siden, stod de 
kvinder, der i dag er 50, midt i 
småbørnsræset og havde travlt med at få 
familieliv og arbejde til at hænge sammen. 

Nu er børnene flyttet hjemmefra, og der er 
blevet mere overskud til andre ting, og så  
 
gør de alvor af drømmen om at få lavet nye 
bryster. 
 
”Jeg tror sådan set, det hele tiden har været 
et ønske, men nu har de fået mere tid til at 
tænke på sig selv. Og derudover er der sket 
meget siden de første implantater, hvor 
flere gik med overvejelsen skal skal ikke, 
fordi det var så nyt, og der var større 
usikkerhed. Men nu vil de altså have det 
lavet, siger Bo Jønsson, der tidligere 
opererede en om året i denne aldersgruppe 
men nu er tallet 20, og samstemmende 
lyder det fra patienterne at de gør det for 
sig selv. 
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”Jeg oplever af og til at ægtefællen er med 
til en konsultation forud for operationen, 
og én sagde, du skal ikke se på mig, da jeg 
spurgte til, hvorfor patienten ønskede en 
operation, det var ikke hans ide, at hun 
skulle have nye bryster. Og det er et meget 
gennemgående træk. Hvor de unge piger 
måske bliver inspireret af MTV eller en 
pige, de ser i et blad, er det noget andet, der 
gør sig gældende for de mere modne 
kvinder. Det kommer indefra, siger Bo 
Jønsson. Tøjet skal sidde rigtigt, og de vil 
gerne slippe for at skulle stoppe vat i bh’en 
eller det modsatte, at føle sig nødsaget til at 
gå i løsthængende bluser, fordi de ikke føler 
at barmen er flot længere. 
 
Også Benedikte Thuesen fra Københavns 
Privathospital oplever en stigning i antallet 
af ældre kunder, der gerne vil bevare det 
friske look selv om de bliver ældre. Men 
uanset om de skal have lavet nye bryster 
eller ansigtsløft, skal det for alt i verden se 
naturligt ud. 
 
”Faktisk skal det helst være så diskret som 
muligt. Det skal ikke være så kollegerne 
tænker hold da op. Men de må gerne 
spørge, om du har fået ny frisure, fordi de 
kan se en forandring, men ikke helt hvad 
det er. Det må ikke se ud som om du har 
været igennem en vindtunnel. Det værste er 
tanken om at se opereret eller direkte 
komisk ud, siger Benedikte Thuesen, der 
har stor succes med små ansigtsløft, hvor 
du kan gå på arbejde igen en uge efter. 
Effekten er ikke helt så stor, og det kan 
eventuelt gentages hvert 6. år. 
 
Men hvordan med resultatet, når du har 
passeret 50? ”Du kan ikke forvente, at 
brysterne bliver helt ligesom, hvis det var 
en ung pige, der fik det lavet. Som regel er 
brystet blevet mere slapt og hænger mere, 
og det gør det lidt sværere, men det kan 

laves overraskende godt, med de metoder 
vi har i dag, siger Bo Jønsson. 
 
Ifølge Bo Jønsson er 
forventningsafstemningen faktisk noget af 
det allervigtigste forud for en operation, så 
patienten ikke har en urealistisk 
forventning om, hvordan de nye bryster 
kommer til at se ud. Vælger du et mindre 
implantat, er det nemmere at lave flot, og 
det er netop, hvad denne målgruppe 
efterspørger. Derudover har flere brug for 
også at få lavet et brystløft, fordi brysterne 
simpelthen hænger for meget, og det er 
nemt at konstatere med den gode velkendte 
blyantsprøve. 
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Skønheden får kniven 
 
De red på opturen sammen med 
ejendomsmæglerne og 
aktiespekulanterne: 
PLASTIKKIRURGERNE. 00erne blev 
årtiet, hvor danskere i alle aldre og 
indkomstgrupper tog silikonebryster 
og fedtsugninger til sig. Fordi vi 
havde råd til det. Og fordi de fede 
tider boostede et ideal om at være 
evigt slank og ung. Nu har nedturen 
ramt privatklinikkerne. Kan krisen 
lære os at leve med os selv? 
(Artiklen blev bragt i Berlingske den 19. 

april 2009) 

»Hver anden unge kvinde mellem 15 og 17 
år er blevet hjemme fra en strandtur, fordi 
de har det dårligt med deres udseende.«  
 
Berlingske Tidende, 2006.  

 
Hun har tænkt sig at drille ham med det, 
den mandlige bekendt, der for et års tid 
siden trykkede Anne på maven under en 
indflytterfest, kiggede sammensvorent på 
hendes nye mand og truttede et 
»TILLYKKE!« Det hele er hans skyld, vil 
hun sige.  
 
»Den bemærkning synes jeg sgu ikke var 
særligt rar. Jeg tror faktisk ikke, det var 
udløsende for min beslutning, men jeg blev 
bare så træt af at føle, at jeg så smågravid 
ud.« Anne sidder i sit parcelhus et sted på 
Amager og føler, at hendes bukser er løse. 
Dejligt løse. Det er første dag uden 
støttekorset efter hendes fedtsugning af 
mave og hofter. Og første dag i mange år, 
hvor hun ikke føler sig generet af 
»baderingen«, som hun konsekvent kalder 
den, den genstridige delle hele vejen rundt 
om livet, som fik hende til at putte sig bag 
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krydsede arme, da hun mødte sin mand for 
nogle år siden.  
 
Nu er den væk. Dansehåndtaget og »mor-
maven« er suget ud gennem tre 
mikroskopiske huller sammen med otte-ti 
års irritation og selvbevidsthed.  
 
Det kan være svært at forstå, det med 
selvbevidstheden. 42-årige Annes ansigt 
under det blonde hår lyser sundt og 
solbrændt. Det er svært at forestille sig, at 
hun er mor til en snart 
universitetsstuderende datter. Eller at hun 
skulle have grund til at føle sig utilfreds 
med sit udseende.  
 
Hendes mand syntes da også, hun var 
dejlig, som hun var. Og fra Annes mor kom 
den klassiske mor-bemærkning: »Er det nu 
nødvendigt?« »Men det var for min egen 
skyld.  
 
Udelukkende. Når man får børn, ændrer 
ens figur sig, det kommer man ikke 
udenom. Jeg fik det bare sådan: ’ NU gider 
jeg simpelthen ikke mere!’« Så for tre uger 
siden troppede hun op på en privatklinik i 
København.  
 
Fastende og temmelig nervøs.  
Samme eftermiddag gik hun derfra, 25.000 
kroner fattigere, men med en selvtillid, der 
i Annes øjne var hver en krone værd.  
»Nivea har lavet en rundspørge blandt 45-
til 60-årige kvinder. 18 pct. af dem ville 
opgive stemmeretten, hvis det kunne få 
dem til at se ti år yngre ud.« Foknieuws. nl, 
februar 2009.  
 
Skulle man tro avisoverskrifterne og 
reklamerne, der væltede ind ad 
brevsprækken, fik vi råd til det hele i 
00erne: Samtalekøkkenet, 
surroundanlægget, solferien.  
 

Vi kom lidt nærmere de glittede billeder, 
som prydede misundelsesmagasinerne.  
Hjemmet lignede Bo Bedre lidt mere, den 
dyre kjole i modemagasinet var inden for 
rækkevidde, gaderne blev fyldt med helt 
ufornuftige blærebiler. Selv vores unger 
blev lidt mere velstrøgede og teknologi-
bippende.  
Og da alle de materielle behov var mættet 
og fyldt op, kom aktører på banen, som 
kunne hjælpe os af med de sidste barrierer 
på vej mod det perfekte liv: 
Plastikkirurgerne. Fordi et menneske i et 
smukt hjem, med smukke børn i en smuk 
bil og bombarderet med smukke 
forbilleder, ikke kan rende rundt og være 
grim. Ikke engang halvgrim. Man må 
stræbe efter det perfekte. Det 
bekymringsfri, det rynkefri, det dellefri liv. 
For i den arena, hvor vi konkurrerer individ 
mod individ om at have mest succes som 
karrieremager, som kærlighedspartner, 
som høster af andres anerkendelse, handler 
det om at se ud:  
 
»Film-og popindustriens glamourisering 
har aldrig været så demokratiseret og 
omsiggribende som nu. Det er noget, vi alle 
sammen gerne vil leve op til. Når jeg ser et 
billede af Ronaldo, ved jeg jo godt, at jeg 
aldrig bliver så god en fodboldspiller som 
ham. Men jeg kan se ud på en bestemt 
måde, omgive mig med bestemte ting, så 
jeg bliver delagtig i en bestemt verden,« 
siger filosof Ole Thyssen, Institut for 
Ledelse, Politik og Filosofi ved Copenhagen 
Business School ( CBS).  
 
Dét er holdet for de succesrige, de fede på 
den fede måde, dem, der er lidt mere end 
alle de andre. Sådan har eliten altid opført 
sig, siger Ole Thyssen.  
 
De ledende gamle grækere var forfængelige 
og pyntesyge. På Ludvig XIVs tid proppede 
mændene kapok i bukserne, så 
manddommen så lidt ekstra fyldig ud, og 



 

B.DK/PLUS

 

  
16 

 

en paryk på hovedet, så en tynd hårpragt 
ikke fratog dem virilitet. Forskellen fra 
dengang er den ekstreme demokratisering 
af skønheden og dens idealer. For 50 år 
siden var drømmen om at ligne 
skønhederne på filmlærredet stadig blot 
det: En drøm for folk, der havde tid til at 
drømme. I de fede 90ere blev den et alment 
krav.  
 
Men nu er finanskrisen trængt ind i de 
brede massers dagligdag og helt ind på 
skønhedskirurgernes klinikker.  
 
Vil det rokke ved den vestlige verdens 
idealer og forfængelighed?  
 
»Smukke mennesker tjener mere end 
mennesker, der ser almindelige ud. Og 
mennesker, der ser almindelige ud, tjener 
mere end såkaldt grimme mennesker.« 
Konklusionen på amerikansk undersøgelse. 
I Finansforbundets blad, 2004.  
 
Nogle ville sige til Anne, at hun skulle have 
lært at være tilfreds trods skønhedsfejl.  
At alderen og to børnefødsler sætter spor 
på kroppen. Og herregud, følger det ikke 
med alderens fremadskriden, at man bliver 
lidt udflydende i konturerne? »Jamen, 
alderen har rykket sig! Det at være 
midaldrende er ikke det samme, som det 
var engang,« siger Anne.  
 
»Jeg føler mig ikke som 42 eller 43 år. Jeg 
er ikke blevet ældre i hovedet, siden jeg var 
i 30erne, føler jeg. Min mand er 50 år, og 
nogle gange sidder vi og læser 
fødselsdagsomtalerne i Børsen. De andre 
50-årige ligner sådan nogle tidse-tudse-
gamle nogen.  
 
Sådan føler han sig jo ikke. Selvom jeg er 
blevet 42 år og har født to børn, vil jeg 
stadig gerne føle mig attraktiv.« Familiens 
hund, en kraftig kortbenet bulldog, ligger 
under spisebordet og fiser. Den er kun et 

par år gammel, men snorker under de 
enorme hudpølser, der ligger i lag henover 
dens ansigt og snude. Sådan er racen avlet 
til at se ud over de seneste årtier. Omvendt 
proportionalt med menneskets samtidige 
stræben mod at blive et rynkefrit væsen.  
 
»Uanset, hvor man kigger hen, er det at 
være ungdommelig det dominerende.  
 
Der er så meget fokus på at være ung, smuk 
og tjekket,« siger Anne.  
Sådan er det. Ironisk nok i en tid, hvor 
individualismen ellers er den dominerende 
ideologi, mener filosof Ole Thyssen:  
 
»Det er jo grotesk, at vi alle forsøger at 
være unikke på samme måde. Men hvis vi 
skal konkurrere med hinanden, som vi gør, 
skal man være enige om, hvilken bane vi 
konkurrerer på. I de senere år har vi været 
enige om, at man ikke kan blive rig og tynd 
nok.« Spørgsmål: »Hvad synes du om en 
krop med former, der er erotisk buttet?«  
 
Luffe: »Det er et udtryk for, når man dagen 
efter en dødsdruktur prøver at bortforklare 
den 350-kilos sag, som øjenvidner har set 
dig slæbe ind i en taxa.« Yngre mænd giver 
»Sandheden om kvinders udseende«, 
Bazaronline. dk.  
 
Hvor mange operationer, der udføres i 
Danmark for borgernes egne penge, er 
gætværk, men inklusive ting som botox-
behandlinger og hårfjerning er det 
formentlig et femcifret antal danskere, der 
er kunder på de kosmetiske klinikker.  
 
Hvor mange var det for ti år siden? Ingen 
aner det. Plastikkirurgerne ved bare, at de 
har fået stadig flere besøgende, formentlig 
omkring 75 pct. flere, gættes der. Knap 150 
personer er i dag godkendt af 
Sundhedsstyrelsen til at udføre kosmetisk 
behandling.  
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I USA steg antallet af kosmetiske 
procedurer med 162 pct. fra 1997 til sidste 
år, og den kosmetiske plastikkirurgi er i dag 
en industri med en omsætning på 66 mia. 
kroner.  
 
Selv de dyrere operationer er blevet 
hvermandseje over there. Fra at have været 
de rige, hvide kvinders domæne, svarer 
racefordelingen blandt plastikkirurgernes 
kunder fuldstændig til befolkningen.  
Boblen på boligmarkedet, de løsthængende 
friværdimillioner og følelsen af forbrugsfest 
har også gjort plastikkirurgi til et 
demokratisk gode herhjemme. Der er 
klinikker i Århus, i Kruså, Skørping og 
Herning. Og det er alle typer kunder fra 
steroidbøffen, der skal have fedtsuget 
hængebrysterne flade, til den enlige mor, 
der vil have strammet maveskindet, til den 
ældre, nyslåede enke som vil se ung ud 
igen.  
 
»Kravene til vores udseende er blevet 
højere og bredere, men det er vores 
behandlingsmuligheder også,« siger Poul 
Harboe, kirurg ved Søllerød Privathospital. 
Plastikkirurgerne har således ikke bare 
større bryster på menuen - de kan også 
hjælpe én af med »bingovingen« under 
armen, med »heksehagen« eller den skæve 
penis.  
 
I Århus, på Grymers Privatklinik, er det 
»ganske almindelige danskere, der er 
utilfredse med noget. Og så får de det 
lavet,« siger Christian Bang, plastikkirurg.  
 
Selvom brystforstørrelser stadig fylder godt 
i de danske statistikker, er ansigtsløftet 
stærkt på vej frem. Som hos Christian 
Bang, der forleden ventede en 79-årig 
kvinde til indgrebet: »Tidligere så patienten 
ud, som om hun havde stået i en 
vindtunnel foran en jetmotor efter en 
operation. I dag kan vi lave det med helt 
naturligt resultat,« siger han.  

 
Er der noget, midaldrende kvinder i dag 
kan blive enige om, er det, at de ikke er klar 
til at se gamle ud. Og at verden ikke er klar 
til gamle kvinder.  
 
Undersøgelser fra USA viser, at hver sjette 
kvinde mener, at en kosmetisk procedure 
kan hjælpe dem på jobmarkedet. Og 80 pct. 
mener, at et godt, ungt udseende er af 
betydning for succes i jobbet og livet.  
 
»Kvinder vil ligne tiårige« Overskrift i blad, 
til undersøgelse om, at kvinders 
drømmestørrelse er str. 32, svarende til en 
pige i 4. klasse.  
Sådan - at kunne få præcis hvad man peger 
på - kunne livet for Danmarks 
plastikkirurger også have været, hvis det 
ikke lige havde været for Krisen.  
 
»Vi piver lidt i øjeblikket, det gør vi da,« 
siger Per Bjerregaard, læge i Hørsholm og 
formand for Dansk Selskab for Kosmetisk 
Plastikkirurgi.  
 
Tonefaldet afslører, at han godt ved, at de 
færreste vil have ondt af den lukrative 
branche. Men både direkte og indirekte kan 
den kosmetiske plastikkirurgi være på vej 
ud i sin 30-årige tilværelses første store 
eksistentielle udfordring.  
 
Kunderne sparer så meget på pengene, at 
klinikker herhjemme melder om 
tilbagegang på 20-30 procent henover 
vinteren, og den amerikanske industri 
melder om den første tilbagegang 
nogensinde i 2008. På 15 procent.  
 
Plastikfesten er feset ud fuldstændig 
parallelt med boligboblen. Og værre endnu: 
Store social-økonomiske kriser har 
historisk set tradition for at ændre 
mærkbart på, hvordan vi har lyst til at se 
ud.  
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Finanskrisens elendighed kan fint aflæses i 
diagrammer over aktiepriser, købekraft og 
forbrugertillidsindeks, men i virkeligheden 
står den lige så stærkt aftegnet i kvindernes 
idealkurver.  
 
Når aktier, købekraft og tillid ryger i bund, 
fortrænges kvindefiguren med svulmende 
bryster, smal talje og en tutte-nuttet næse 
på runde kinder af banen til fordel for en 
tungere, mere kantet, søjleagtig skikkelse 
med mindre øjne, større næse og mere 
udtalte kindben, når vi skal bedømme, 
hvad der er smukt og attraktivt.  
 
Det er i hvert fald tesen hos to amerikanske 
psykologiprofessorer, Pettijohn og 
Jungeberg, der har forsket i 
sammenhængen mellem økonomiske 
konjunkturer og playboy-bunnies’ former. I 
krisetider forsvinder troen på fremtiden. 
Derfor vil vi - både mænd og kvinder - i 
recessioner snarere hylde det modne, 
handlekraftige ansigt og en kvindefigur, der 
er ældre, stærk og sej. Og som kan smutte 
med manden ud på jagt.  
 
»I 7. klasse vil pigerne gerne vise både 
bagdel og kavalergang. De vil være smukke 
og siger, at det gælder om at have tynde lår 
og flotte bryster. De opfatter det som et 
signal om et succesfyldt liv.« Forsker Anne 
Sofie Bay-Petersen om unge pigers idealer, 
Folkeskolen, 2002 Er det så slut med typer 
som Anne på Amager, der bruger 25.000 
kroner for at få strammet taljen ind? Slut 
med enorme bryster på spinkle piger? Er 
det endeligt slut med det hidsigt 
forarbejdede Erik-&-Anni-look, Gitte 
Stallone-barm og 45-årige 
Hollywoodstjerner uden en eneste rynke? 
Næppe helt. Men historisk har kriser 
medført en ændring i kvindeidealet.  
 
Og der er tegn i tiden på en opbremsning i 
det forlornes udbredelse.  
 

På en begyndende refleksion over vores 
afstandtagen til det naturlige og til 
kroppens forfald. Ligesom den finansielle 
verden ser fortrydelse, eftertanke, 
bodsgang, er der tegn på, at den 
plastikkirurgiske sfære er ved at besinde 
sig. Måske kan krisen lære os, hvad opturen 
ikke kunne: At leve med os selv? Anne har 
boet i udlandet i mange år, før hun landede 
på Amager. I miljøer, hvor plastikkirurgi 
var norm, ikke afvigelse. At beslutte sig for 
en fedtsugning var derfor ingen odiøs 
beslutning i hendes hoved. Og så alligevel.  
 
Selvom hun er glad for resultatet, har hun 
ikke lyst til flere større operationer. Og hun 
fortæller ikke gud og hvermand om 
»baderingens« endeligt: »Jeg synes 
egentlig ikke, det er tabu, men omvendt har 
jeg heller ikke behov for at skilte med det,« 
siger Anne.  
 
»Jeg fortryder virkelig, at jeg ikke har fået 
lavet maven for mange år siden.  
 
Men jeg har en veninde, der har fået lavet 
bryster; hun sagde faktisk for nylig, at det 
set i bakspejlet måske ikke var så 
nødvendigt.« Kodeordet hos 
plastikkirurgerne er hverken herhjemme 
eller i USA »større, yngre og vildere«. Det 
er »harmoni«. En kunde får sjældent lov til 
at gå ind og bestille 400 milliliter silikone 
ud af det blå. Plastikkirurgerne er gået over 
til at måle brystkassens størrelse, så man 
via sindrige udregninger kan komme frem 
til det mest »naturlige« resultat.  
 
»Det handler ikke bare om at lægge store 
proteser ind. Vi har jo en æstetisk sans og 
et ansvar som fagfolk,« siger Flemming 
Lauridsen, kirurg på privathospitalet 
Hamlet.  
 
Flere kirurger oplever nu, at kvinder 
efterspørger lidt mindre implantater end de 
300 milliliter - en skolemælk og en sjat per 
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bryst - som hidtil har været den mest 
efterspurgte størrelse, siger Bo Jønsson, 
Danske Privathospitaler i Hørsholm: »Nu 
skal de ikke være voldsomt store, men 
harmoniske. Det kan være noget med, at 
store bryster har været in i så lang tid, at 
der sker et naturligt skift. Ligesom 
konjunkturerne.«  
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Plastikkirurgi er vejen til 
den ideelle krop  
 
Utilfredshed med kroppen får i 
stigende grad unge til at forskønne 
deres krop med operationer, 
injektioner og hårfjerning.  
(artiklen blev bragt i Berlingske den 6. 
februar 2010)  
 
Unge kvinder og mænd mellem 18 og 25 år 
lader sig i stigende grad operere, hvis de er 
utilfredse med deres krop.  
 
Sådan lyder den samstemmende melding 
fra nogle af de største plastikkirurgiske 
klinikker herhjemme. Her bliver man 
dagligt kontaktet af unge, som ønsker at 
blive den skæve næse, de små bryster eller 
det løse maveskind kvit via 
plastikoperation.  
 
»Platikkirurgi er ikke længere bare et 
»rigmandsfænomen«. Især de unge mellem 
18 og 25 år og de lidt ældre omkring 30-45 
år bruger i stigende grad den kosmetiske 
kirurgi,« siger Morten Andreasen, 
marketingschef hos Aleris Privathospitaler, 
der har seks afdelinger rundt om i landet.  
Brystoperationer, maveoperationer og 
fedtsugning er blandt de mest brugte 
operationer.  
 
Men også botox og hudbehandlinger er på 
listen over favoritterne. Og når de unge 
kommer til klinikken, er de ekstremt 
velforberedte, fortæller Morten Andreasen 
videre.  
 
»På forhånd kender de meget mere til 
indgrebet end andre patienter. Derfor 
bruger vi meget tid på at tale med dem om 
deres forventninger til resultatet,« uddyber 
Morten Andreasen.  
 
 

Meget åbne  
Akademikliniken er Europas største 
virksomhed inden for plastikkirurgi og 
skønhedsbehandlinger og har afdelinger i 
Stockholm, Malmø, London og København. 
I Malmø og københavnsområdet er cirka 15 
procent af klinikkens patienter mellem 18 
og 25 år.  
 
Deres interesser spænder fra 
plastikoperationer, medicinsk hudpleje, 
tandblegning og injektionsbehandlinger 
med blandt andet restylane og botox. 
Administrerende direktør Sabina 

Gehrmann fortæller, at de unge indimellem 
får følgeskab af deres forældre, når de 
første gang opsøger klinikken for at høre 
om mulighederne inden for plastikkirurgi.  
 
»Vi oplever, at de unge er meget åbne 
omkring det, de søger, og meget 
velorienterede om de muligheder, som 
findes. De synes ikke, det er forkert. De 
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anser plastikkirurgi som en helt naturlig 
mulighed for at forbedre noget i deres 
udseende, som de ikke er tilfredse med,« 
siger hun. Væk med hår  
 
Det er ikke kun formen på brysterne eller 
maveskindets spændstighed, der kommer 
under lup hos de unge. Også 
hudplejeklinikker melder om en stigende 
interesse fra den unge kundegruppe, der 
blandt andet lægger hud og hår til 
omfattende intime voksbehandlinger. 
Siden 2003 har Moisture Skin Lounge 
blandt andet specialiseret sig i de intime 
voksbehandlinger, og den unge 
kundegruppe er vokset støt og stærkt 
gennem årene. I dag er cirka halvdelen af 
de kvindelige kunder mellem 17 og 27 år, 
mens jævnaldrene mænd tæller en 
tredjedel af klinikkens mandlige kunder.  
 
»Der er helt sikkert en stigende interesse 
for vores intimbehandlinger, og de unge 
kunder i starten af 20erne er kendetegnet 
ved, at de ikke ejer meget blufærdighed i 
forhold til de ældre kundegrupper,« siger 
indehaver og kosmetolog Carsten Larsen.  
 
Den frigjorte indstilling til kroppen kan 
ifølge ham forklares med, at de unge 
eksempelvis ikke har lagt krop til en fødsel. 
Men de unge har også kropsidealer fra de 
billeder, de kender fra modemagasiner, TV 
og reklamerne på bussen, mener Carsten 
Larsen.  
 
»De vil gerne være glatte, og det med 
shaveren giver ikke den glatte 
fornemmelse.  
 
De gør det for at føle sig mere sexede og 
renlige,« uddyber Carsten Larsen.  
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Nye kunder hos kirurgen 
 
Stadig flere mænd får fedtsuget 
bryster  
Brug af anabolske steroider og 
overvægt i barndommen får et 
stigende antal mænd til at opsøge 
plastikkirurger for at få suget fedt ud 
af brystet. Med eller uden betaling 
fra det offentlige. Drenge kan udvikle 
feminine kropstræk, som ikke 
forsvinder efter vægttab.  
(artiklen blev bragt i Berlingske den 20. 
april 2009) 
 
Selvom kvinder stadig udgør størstedelen 
af kundegruppen på de danske 
plastikkirurgiske klinikker, er mændene 
kommet godt med på de kosmetiske 
operationer.  
 
De efterspørger botoxindsprøjtninger, 
hårtransplantation og hårfjerning samt 
næse korrektioner. Men særligt på ét punkt 
oplever privatklinikkerne i disse år en øget 
tilstrømning; blandt yngre mænd, der på 
grund af overvægt eller steroide-brug 
ønsker at få suget fedt ud af brystet.  
 
Fedme i barndommen eller brug af 
anabolske steroider kan resultere i 
udvikling af feminine kropstræk, herunder 
bryster. Fænomenet kaldes undertiden »fat 
feminine boys« blandt læger. Selvom de 
tykke drenge taber sig voldsomt i 
voksenalderen, vil brysterne ofte blive, 
fordi hormoner ophobes i brystvævet.  
 
»Der kommer mange flere mænd nu, og 
der er efterhånden mange mænd, der har 
tendens til feminin brystudvikling.  
 
Selvom de forsøger at tabe sig, bliver der et 
par babbe dutter tilbage, som de ikke har 
lyst til at have. 30 procent af alle 
pubertetsdrenge oplever en hævelse af 
brystkirtlen. Hos de fleste forsvinder det 

igen, men hos nogle, især overvægtige, 
resterer det. Hvis det er meget udtalt, kan 
man få det fjernet på det offentliges 
regning.  
 
Men mange kommer også og betaler selv 
for fedtsugningen,« siger Flemming 
Lauridsen, kirurg på privathospitalet 
Hamlet og næstformand i Dansk selskab 
for kosmetisk plastikkirurgi.  
 
Også Bo Jønsson, speciallæge i 
plastikkirurgi på Danske Privathospitalers 
Hørsholm-afdeling, oplever en tilstrømning 
af mænd med brystudvikling: »Mænd får 
typisk lavet øjenlåg og næseoperationer.  
 
De er klart blevet mere forfængelige.  
Men vi har også en del unge mænd, der har 
været uheldige at tage lidt for mange 
anabolske steroider.  
 
Og et voksende antal tidligere overvægtige 
drenge, som kommer på det offentliges 
regning,« siger han.  
 
Nygart Privathospital midt i København 
tager mellem 17.000 og 20.000 kr. for at 
hjælpe mændene af med deres bryster, og 
de ser et stigende antal mænd komme med 
det ønske.  
 
Flere grelle eksempler  
»Det er helt korrekt, at der er flere - og der 
er flere grelle eksempler, hvor vi ikke bare 
skal fedtsuge eller fjerne brystkirtler, men 
er nødt til at foretage et decideret brystløft, 
fordi brystet er virkelig kvindagtigt i 
formen.  
 
Det skyldes dels overvægtens udbredelse, 
men der er formentlig også flere mænd, der 
er blevet opmærksomme på, at 
behandlingen eksisterer,« siger ejer Jesper 
Nygart.  
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Brystudvikling hos mænd kaldes også 
gynækomasti ( græsk for kvindelige bryster, 
red.). Det kan genere mænd ikke bare 
psykisk, men også fysisk, da der kan være 
betydelige smerter og hævelse i brystvævet.  
 
Der findes ingen officiel statistik for, hvor 
mange fedtsugninger der udføres på mænd 
i Danmark. I USA er fedtsugning nu den 
mest udbredte procedure foretaget blandt 
mænd; mere udbredt end 
næsekorrektioner.  
 
Mellem 10 og 15 procent af danske 
skolebørn er overvægtige, problemet er 
især udbredt hos tosprogede børn og børn 
fra de laveste sociale lag, viser nyere 
undersøgelser.  
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Sådan holder du dig sund 
og frisk uden brug af kniv 
 
Råd givet af Benedikte Thuesens fra 
Københavns Privathospital. 
 
Drop cigaretterne. Ifølge Benedikte 
Thuesen er det tydeligt at se på huden, hvis 
en patient er ryger. Huden bliver mere 
krøllet, gusten og krakeleret og det giver 
mange små og dybe rynker, der er umulige 
at få helt væk. 
 
Beskyt dig mod solen, der ødelægger 
huden, så den bliver løs og rynket før tid. 
De upopulære mormor arme bliver også 
mere udtalte, hvis du har dyrket intens 
solbadning. Ligeledes bliver kavalergangen 
rynket og trist at se på 
 
Tænk også over det – også selv om du kun 
er 25, for solbadningen hævner sig, når du 
bliver 45 og ikke længere føler, du kan gå 

med korte ærmer og udringede bluser på 
grund af løs og rynket hud 
 
Tænk i det hele taget over at beskytte den 
tynde hud. 
 
Hold vægten. Er du lidt overvægtig så hold 
vægten der. Elevatorvægt, hvor du hhv 
slanker dig og tager på hele tiden, svækker 
også hudens elasticitet. 
 
Følg din vægt under en eventuel graviditet. 
Tænk over hvad du spiser og lad være med 
at tage 20-30 kilo på. Den store 
vægtstigning får dine bryster og din mave 
til at hænge og blive slap efterfølgende. 
 
Drop drømmen om et baldeimplantat og 
snør løbeskoene i stedet. Dyrk motion, 
hvad enten det er svømning, badminton 
fitness eller løb, det hjælper alt sammen. 
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Skønhedsoperationer i 
udlandet 
 
Udbuddet og mulighederne er store, 
men pas på. Der er store faldgruber. 
Vi bringer en tjekliste af spørgsmål, 
du som minimum skal overveje.  
 
• Er lægen, du møder under 
konsultationen også den læge, der foretager 
selve indgrebet? 
• Er lægen registreret i 
Sundhedsstyrelsen til at udføre indgrebet? 
• Hvilke forholdsregler skal 
følges før operationen? 
• Hvilke senfølger og eventuelle 
komplikationer er forbundet med 
operationen? 
• Hvad dækker prisen for det 
kirurgiske indgreb? 
• Er efterfølgende kontrolbesøg 
og eventuelle komplikationer med i prisen? 
• Foregår indgrebet i fuld 
narkose? 
• Er det muligt at få kontakt 
med klinikkens læger ved eventuelle 
komplikationer? 
• Hvor lang er rekreationsstiden 
efter selve indgrebet? 
• Hvordan er man stillet, hvis 
man ikke er tilfreds med det kosmetiske 
resultat? 
• Hvilke produkter anvendes 
ved operationen? Er brystimplantaterne for 
eksempel godkendt af de amerikanske 
sundhedsmyndigheder FDA? 
• Er lægen omfattet af en 
forsikringsordning? 
• Udleverer lægen skriftlig 
information i forbindelse med 
konsultationen? 
 
Kilde: ”Skøn hele livet – din guide til 
kosmetisk kirurgi” af Benedikte Thuesen 
  



 

B.DK/PLUS

 

  
26 

 

Kirurg advarer kraftigt 
mod at drage til udlandet 
for at spare penge. 
 
Det lyder fristende at få løftet de 
tunge øjenlåg eller barmen i 
udlandet, hvor der ofte er penge at 
spare, men ifølge Benedikte Thuesen 
skal du tænke dig godt om, før du 
pakker kufferten 
 
Et enkelt klik med musen, og du kan finde 
glitrede hjemmesider, der reklamerer for 
kosmetisk kirurgi til yderst favorable priser, 
så hvorfor egentlig ikke vende blikket 
sydpå, hvis du har besluttet, at det er tid til 
at slippe af med de irriterende rynker 
omkring øjnene eller de tunge øjenlåg? 
”Jeg kan godt forstå, at det er fristende, 
men jeg må alligevel advare kraftigt imod 
det, siger Benedikte Thuesen, der er 
speciallæge i plastikkirurgi og har mere end 
20 års erfaring. Hun arbejder på 
Københavns Privathospital, som hun også 
er medstifter og medejer af. 
 
Etikken men desværre også håndværket 
kan være af svingende kvalitet, og det 
efterlader dig i værste fald med et uskønt 
resultat, som det kan være svært at rette op 
på efterfølgende. Derudover kan der opstå 
komplikationer, og her er det altafgørende 
at sikre sig at efterbehandling er en del af 
det, du har betalt for.  
 
Komplikationer efter operationen 
”Det er ikke altid, at problemerne opstår i 
forbindelse med selve operationen. Men i 
dagene efter kan der opstå komplikationer, 
og hvor søren går du så hen? Du risikerer i 
værste fald, at stå på herrens mark i et 
fremmed land. Derfor er det vigtigt at sikre 
sig, at det er en klinik, hvor man tilbyder at 
genindlægge, og det er altså ikke standard. 
Det kan være, du får en betændelse, som 
kræver yderligere behandling, og 

henvender du dig efterfølgende til en 
privatklinik herhjemme, kommer det til at 
koste ekstra. Hvilket i værste fald kan ende 
med, at din operation bliver dobbelt så dyr. 
Derudover kan der være tale om bakterier, 
vi ikke har i Danmark, og som jeg ikke vil 
være glad for at få ind på mit hospital, siger 
Benedikte Thuesen, der også har oplevet, 
hvordan hun efter en andens operation 
skulle ind og korrigere for at få et 
anstændigt resultat. 
 
”Hvis noget er gået galt, og man skal ind og 
korrigere efterfølgende, er det sværere at 
operere, så det bliver flot, så det synes jeg 
også, man skal overveje for at sikre det 
bedst mulige resultat, siger Benedikte, der 
mener de eventuelle ekstra penge er givet 
godt ud ved at lade sig operere herhjemme. 
 
Implantaterne er af svingende 
kvalitet 
”Vi er dyrere, fordi vi tager os af 
patienterne hele vejen. Er arret blevet 
grimt, laver vi det om. Nogen steder tegner 
de en såkaldt kapseldannelsesforsikring, 
hvis man har fået indopereret 
brystimplantater. Hos mig er proceduren, 
at jeg laver det gratis indenfor fem år, det er 
inkluderet i prisen, siger Benedikte, hvis 
råd er at være kritisk og ikke være bange for 
at stille spørgsmål. 
 
”Hvis du for eksempel skal have 
indopereret et fremmedlegeme, skal du 
sikre dig, at det er FDA godkendt. Det kan 
godt være, du kan spare nogen penge, fordi 
der bliver brugt billige implantater, men er 
det så et godt produkt, og hvordan med 
holdbarheden? spørger hun. 
 
For at skabe størst mulig tryghed, er det 
ifølge Benedikte Thuesen vigtigt, at det er 
den kirurg, der efterfølgende skal operere, 
der også informerer dig.  
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”Herhjemme er det et krav, at den, der 
informerer, opererer. Det skal ikke være en 
yngre læge eller en sygeplejerske. Og så skal 
du ud over at tale med kirurgen bede om at 
få hans eller hendes mobilnummer.   
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Skønhedsturisme: 
Sundhedsstyrelsen advarer 
mod udenlandske 
plastikoperationer  
 
Tusindvis af danskere får foretaget 
kirurgiske operationer i udlandet, 
men patientklagesystemet dækker 
kun behandling i Danmark. Derfor 
advarer Sundhedsstyrelsen nu om 
manglende klagerettigheder.  
 
Billige brystforstørrelser, tandbehandlinger 
og øjenkirurgi trækker tusindvis af 
danskere til privathospitaler i blandt andet 
Tyrkiet, Polen og Thailand.  
 
Men hvis noget går galt, kan de korte 
ventelister og lave priser blive overskygget 
af vanskelige klagemuligheder og dyre 
nødløsninger, for behandlinger i udlandet 
er ikke omfattet af den danske 
patientklagelov.  
 
Derfor advarer Sundhedsstyrelsen nu om 
manglende erstatnings- og 
klagemuligheder.  
 
»Vi vil fortælle, at man skal være 
opmærksom, når man tager til udlandet og 
lader sig operere, fordi de sædvanlige 
erstatnings- og klagemuligheder ikke er 
tilstede,« forklarer Anne Mette Dons, 
overlæge og kontorchef i 
Sundhedsstyrelsens enhed for tilsyn i 
kølvandet på den øgede kirurgi-turisme.  
 
Feriepatienter  
Fra et være et næsten ukendt fænomen, 
hvor folk selv arrangerede operationer i 
udlandet, kan Danmarks største udbyder af 
operationsrejser, Kirurgirejser, nemlig 
oplyse, at man siden 2004 har sendt mere 
end 10.000 danskere til udlandet som 
feriepatienter. Men hvor rejserne i sig selv 

er blevet bedre organiserede, er 
sikkerheden ikke fulgt med.  
»Vi kan overhovedet ikke gøre noget for at 
hjælpe patienter, der er kommet galt af sted 
under en operation i udlandet,« oplyser 
Peter Bak Mortensen, direktør i 
Patientklagenævnet.  
 
Og Europæiske Rejseforsikring fastslår, at 
kirurgi-turister sagtens kan forsikre selve 
rejsen, men at planlagte behandlingsforløb 
ikke dækkes af nogen. Hvis noget går galt, 
kan patienten altså ikke klage gennem 
hverken rejseforsikringen eller 

Patientklagenævnet eller søge erstatning 
gennem Patientforsikringen.  
 
Eventuelle sager skal i stedet tages op ved 
klageinstanserne i det land, hvor 
operationen er foretaget. Dette gælder også, 
selvom rejsen er købt gennem et af de 
danske rejseselskaber, der tilbyder 
operationsrejser.  
 
Direktør i Kirurgirejser, Atef El-Kher, 
mener ikke, at den manglende 
patientbeskyttelse er et problem for 
patienterne.  
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»Hvis noget går galt under en operation i 
for eksempel Polen, henvender man sig 
direkte til hospitalet, og så betaler 
hospitalets forsikring. Men hvis vores 
patienter ikke er tilfredse med det indgreb, 
de har fået foretaget, sender vi dem tilbage 
igen, og fejlen bliver udbedret.« siger Atef 
El-Kher.  
 
Oprydning i Danmark  
Jens Jørgen Elberg, der er overlæge på 
Rigshospitalets Klinik for Plastikkirurgi og 
kirurg ved privathospitalet 
Frederiksborgklinikken fortæller 
imidlertid, at Rigshospitalet jævnligt 
modtager patienter med problemer efter 
kosmetiske operationer foretaget i både 
Danmark og udlandet. Oftest er der tale om 
akutte infektionsproblemer.  
 
I år har Rigshospitalet haft besøg af fem 
patienter, der havde akut brug for 
lægehjælp efter en plastikoperation i 
udlandet, ligesom de fleste af landets øvrige 
plastikkirurgiske afdelinger genkender 
fænomenet.  
 
»For få år siden var der overhovedet ingen 
henvendelser af den art,« fortæller Jens 
Jørgen Elberg. 
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Kosmetiske indgreb og 
operationer 
 
Bøgerne: ”Skøn hele livet – din guide 
til kosmetisk kirurgi” af Benedikte 
Thuesen og ”Plastikkirurgi – En 
guide” af Emir Hasanbegovic og Bo 
Jønsson har en komplet gennemgang 
af de enkelte operationer og indgreb.  
Herunder kommer en gennemgang 
og uddybning af nogle af de mange 
kosmetiske indgreb, danskerne hvert 
år får foretaget.  
 
Brystoperationer 
Overvejer du at få nye bryster? 
Om de nye bryster skal være en c-eller d 
skål, kan være svært at afgøre selv. Du har 
formentlig en drøm, men hvad passer 
egentlig bedst til din krop? Dette og mange 
andre spørgsmål kan du med få afklaret 
med kirurgen, inden du bliver opereret, for 
netop forventningsafstemningen er noget 
af det allervigtigste forud for en 
brystoperation, hvis du skal være sikker på 
at få et resultat, du bliver glad for. 
 
Der kan være masser af gode grunde til at 
ønske sig et par nye bryster. Nogen har 
altid haft små bryster, mens andre oplever, 
hvordan brysterne, som årene går, mister 
fylde og begynder at se lidt triste ud. Bh’en 
skal enten være med puder eller push up, 
og du er nødt til at prøve tyve før du endelig 
finder en, der sidder nogenlunde.  
 
Og du har måske allerede inden, du tager 
skridtet og kontakter en plastikkirurg gjort 
dig tanker om, hvordan drømmebarmen 
ser ud, men desværre er det langt fra os 
alle, der ser ud som de modeller, vi lader os 
inspirere af.  
 
”Det kosmetiske resultat afhænger i høj 
grad af, hvordan du så ud inden 
operationen. Har du for eksempel en bred 

kavalergang inden operationen, vil du også 
have det efter operationen. Og er 
brystvorten placeret langt nede på brystet, 
vil den også være placeret langt nede 
bagefter, medmindre man også retter på 
dette, hvilket vil give yderligere ar, siger 
speciallæge i plastikkirurgi, Benedikte 
Thuesen, der gør meget ud af 
konsultationen forud for en eventuel 
operation. 
 
Billeder er en øjenåbner 
Blandt andet viser hun en masse billeder og 
eksempler på, hvordan de nye bryster 
kommer til at se ud, hvor arrene sidder og 
så videre, så patienten får en realistisk 
forestilling om resultatet, og det kan være 
en øjenåbner for nogen. 
”Jeg havde på et tidspunkt en patient, hvis 
bryster var enormt store, og jeg viste hende 
billeder af, hvad jeg kunne gøre. Og jeg 
viste hende selvfølgelig realistiske billeder, 
men da hun så dem, var hendes reaktion, at 
hvis det var det der, hun kunne få, så ville 
hun hellere have dem, hun havde i forvejen. 
Selv om jeg nogle gange kan føle det sådan, 
når jeg laver noget rigtig flot, kan jeg 
selvfølgelig ikke trylle, især ikke hvis 
udgangspunktet er vanskeligt, siger 
Benedikte Thuesen. 
 
Du skal også være opmærksom på, at 
brystimplantaterne ikke holder evigt, så er 
du ung, når du får lavet bryster første gang, 
er det en god ide at lægge lidt til side eller 
lave en decideret opsparing, så du har råd 
til at få dem lavet igen efter måske ti til tyve 
år. Har du ikke fået børn og overvejer en 
brystreduktion, så vent. 
 
Apropos ung, fraråder Benedikte Thuesen 
helt unge piger, at få lavet nye bryster. 
 
”Jeg er ked af at operere 25-årige, der godt 
nok ikke har fundet den rigtige kæreste 
endnu, men gerne vil have nogle børn 
inden for de næste fem-seks år, når de har 
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mødt ham. Hvis du gerne vil have børn 
inden for det næste par år, anbefaler jeg, at 
du venter, da der er en risiko for, at du ikke 
kan amme. Ofte mister brysterne også 
volumen efter amningen, så du får det 
flotteste og mest holdbare resultat, hvis du 
venter. 
 
Drejer det sig derimod om en 
brystforstørrende operation, hvor man 
lægger implantater ind, er der ingen 
problemer, idet denne operation kun 
sjældent påvirker evnen til at amme. 
 
De nye bryster er blevet mindre 
Hvor det tidligere gjaldt om at få så store 
bryster som muligt, går trenden nu i en 
anden retning. 
 
Bryster er stadig på top tre over de 
operationer speciallæge i plastikkirurgi på 
Københavns Privathospital, Benedikte 
Thuesen, laver flest af, men hvor kunderne 
tidligere ikke kunne få brysterne store nok, 
lyder efterspørgslen nu på et mere naturligt 
look. 
 
”Små implantater er hot. Vi får stadig flere 
og flere patienter til brystoperationer, men 
der er langt mellem kunderne til de helt 
store implantater. Sådan en fiks lille Kate 
Moss barm er det, folk efterspørger, 
fortæller Benedikte Thuesen, der aldrig før 
har lagt så mange små brystimplantater ind 
som nu. 
 
”I dag lægger jeg rigtig mange 
brystimplantater ind med 150-200 ml, hvor 
den gennemsnitlige størrelse tidligere var 
300 ml. De kæmpestore implantater er yt. 
Kunderne vil have at det skal være fikst og 
sidde godt, og så skal det for alt i verden se 
naturligt ud, siger Benedikte Thuesen, der 
ud over implantater også laver rigtig mange 
brystløft og brystreduktioner. 
 
Både for store og for små kan laves 

Det naturlige look er in, men ikke forstået 
på den måde at brysterne med alderen får 
lov til at pege længere og længere sydpå 
eller blive flade som et strygebræt. Vi vil, 
uanset alder, stadig se godt ud, når vi går 
på stranden, i svømmehallen eller kigger os 
i spejlet, inden vi skal ud, og her kan 
naturen altså godt have brug for lidt hjælp, 
hvis formerne skal forblive de samme. Det 
skal være naturligt, men stadig flot, lyder 
det fra Benedikte Thuesens kunder.  
 
Alder er en væsentlig faktor, når brysterne 
ændrer sig, men har du ammet tre børn, 
kan brysterne også komme til at se meget 
anderledes ud, selv om du endnu ikke er 
fyldt 40. Ligesom stort vægttab kan 
forårsage, at du ser på dig selv med nye 
øjne og får lyst til at få barmen til at 
harmonere bedre med dine nye former. 
Andre igen er måske fra naturens side 
udstyret med en meget stor barm, et 
drømmescenarie for nogen, men for andre 
det stik modsatte og her kan en 
brystreduktion være løsningen. 
Mulighederne er mange, men noget af det 
Benedikte Thuesen laver rigtig meget af er 
såkaldte brystløft, hvor brystet sådan set 
allerede er der, men sidder forkert. 
Brystløftet kan kombineres med et 
implantat, men i mange tilfælde kan det 
laves udelukkende med det eksisterende 
brystvæv. 
 
Undgå store og skæmmende ar 
”Jeg laver rigtig mange brystløft. Tidligere 
var der mange, der fik lavet brystløft som 
efterlod mange ar. I dag kan det laves, så 
operationen efterlader et ar rundt om 
brystvorten, og et ar fra brystvorten til 
folden under brystet, men du undgår det 
store t-ar. Har du ammet eller er meget 
fladbarmet, kan du få et rigtig flot resultat 
ved at kombinere løftet med et lille 
implantat, men det er altså langt fra altid 
nødvendigt, fortæller Benedikte Thuesen. 
 



 

B.DK/PLUS

 

  
32 

 

Hun har kunder fra alle samfundslag, og 
for rigtig mange af dem, handler 
overvejelserne om nye bryster om, at de 
ønsker at blive ved med at ligne sig selv, 
som de så ud tidligere.  
 
”Det hænger i høj grad sammen med vores 
kultur, og den måde vi lever på i dag. Vi vil 
gerne bevare det friske, fitte og 
ungdommelige look, der på mange måder 
også bedre matcher vores liv. Der er flere 
singler, og de vil fortsat være attraktive, når 
de går ud, eller over for en eventuel elsker, 
også når de kommer lidt op i årene. Er du 
gift, vil du gerne være attraktiv eller se godt 
ud overfor din mand. Og så er der hele 
jobsituationen, hvor konkurrencen er hård, 
og det kræver sit ikke at blive vraget til 
fordel for en på 35, siger hun. 
 
Top 3 over mest populære operationer på 
Københavns Privathospital; Øjenlåg, små 
brystimplantater og brystløft med 
minimale ar 
 
Det glatte ansigt 
Vi betaler gladeligt for at få det glatte lag 
Naturen er ubarmhjertig og søvnløse 
nætter, bekymringer og stress sætter sig 
tydelige spor i ansigtet, jo ældre vi bliver. 
Og i de senere år er det blevet særdeles 
populært at få fikset de afslørende 
aftegninger med forskellige fillers eller 
botox 
 
At få løftet ansigtet uden brug af kniv lyder 

tillokkende, så tillokkende at stadig flere får 
sprøjtet såkaldte fillers ind under huden, og 
ifølge speciallæge i plastikkirurgi, 
Benedikte Thuesen, er det helt problemfrit, 
så længe man holder sig til de ikke 
permanente fillers. 
 
”De permanente vævsfillere blev brugt 
hyppigt tidligere, og fordelen var som 
navnet antyder, at de var permanente. Kom 
du noget i læberne forblev de store, og det 
samme gjorde sig gældende, hvis du 
sprøjtede det i rynkerne i ansigtet. 
Problemet er bare at de permanente fillere 
med tiden kan svulme op, så du risikerer at 
få kæmpe læber. Stoffet kan efter nogle 
måneder eller år blive indkapslet af 
bindevæv, og give buler i huden, som i 
værste fald skal skæres ud, og det kan være 
rigtig svært, fortæller Benedikte Thuesen, 
der holder sig til de ikke permanente fillere, 
hvoraf Restylane er et af de mest kendte 
produkter. 
 
Væk med kragetæerne 
Selve behandlingen med Restylane varer 
ikke mange minutter. Du kan opleve at 
huden bliver hævet, lettere irriteret og rød 
umiddelbart efter behandlingen. Ubehaget 
vil dog forsvinde igen i løbet af et par dage, 
men du skal altså ikke booke tid til en 
behandling samme dag, som du skal til stor 
fest. 
 
De første tegn på hudens ældning ses i 30 
års alderen, og Restylane og Botox er rigtig 
godt til at glatte de små og dybe rynker ud.  
Botox  blokerer nerveenderne og lammer 
derved muskulaturen så rynkerne glattes 
ud. Botox  er især velegnet til behandling af 
rynker i den øvre del af ansigtet som rynker 
i panden og kragetæer ved øjnene, og ikke 
så godt omkring munden. Til fugerne fra 
næsen og ned mod munden og rynker 
omkring munden er Restylane ifølge 
Benedikte Thuesen mere velegnet. 
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Behandlingen skal gentages 
Restylane skruer desværre ikke tiden 
tilbage, men forbedrer hudens struktur, 
udglatter rynker og giver fylde, hvor huden 
er begyndt at hænge, i hvert fald for en tid. 
 
”Fordelen er også stoffets ulempe, nemlig 
at det forsvinder af sig selv, det bliver 
simpelthen optaget i kroppen, og du er 
nødt til at få gentaget behandlingen efter 
cirka et halvt år, siger Benedikte Thuesen, 
der dog ikke kan skabe resultater med 
behandlingen i det uendelige. 
 
Fillers er perfekte til de små og dybere 
rynker omkring munden, og på kinderne, 
men begynder du eventuelt at få 
hamsterposer på kinderne, fordi huden 
slappes, er der ingen vej uden om et 
ansigtsløft – nu med kniv. 
 

Hvordan virker Botox? 

Botox forhindrer frigivelsen af signalstoffer 
mellem nerve og muskel, hvorved 
nerveimpulser til musklerne blokeres. 
Musklerne hindres dermed i at trække sig 
sammen, hvilket medfører, at den 
overliggende hud bliver glat og uden 
rynker. 
 
Hvem er egnet til ansigtsløft? 

For at være velegnet til operationen er det 
vigtigt, at huden er elastisk. Hvis den er tyk 

og grov er du mindre egnet, og dette gælder 
især  mange mænd. Den mest velegnede er 
en kvinde i alderen 45-55 år, der lever 
sundt, har et godt helbred og ikke er 
overvægtig. Er du egnet kan kirurgen 
hjælpe dig af med den løse hud på siden af 
kinderne, halsen og kæben. 
 
Hvad er kemisk peeling? 
Kemisk peeling er velegnet til behandling af 
mange smårynker i ansigtet. Hvis du har 
mange rynker vil injektionsbehandling 
være for tidskrævende og dermed dyr. 
Kemisk peeling ætser hudens øverste lag 
væk, hvorved huden efterlades som en 
andengradsforbrænding. Afhængig af 
peelingens dybde heler huden op efter 7-14 
dage. Jo dybere behandlingen er, jo mere 
effektiv er den på rynkerne. Behandlingen 
kræver stor ekspertise at udføre, men 
udført af en dygtig speciallæge er den 
yderst effektiv, og selv syv år efter 
behandlingen er huden mere glat. 
 
Hvad er laserpeeling? 
Ablative laser fjerner under behandlingen 
hudens øverste lag, og den nye hud får en 
mere glat overflade. Det underliggende lag, 
læderhuden, varmes op af laseren, hvilket 
stimulerer læderhuden til at danne nyt 
kollagen og elastin, hvorved huden får et 
mere glat udseende efter heling. Laseren 
strammer også huden op på grund af 
dannelse af ny kollagen som bevirker, at 
huden ser yngre ud. I dagene efter 
behandlingen vil huden hæve op, afgive 
væske og senere danne skorper. Afhængig 
af hvor dyb behandling der er foretaget, vil 
området hele med nye hudceller i løbet af 
de næste 7-10 dage. 
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Hårtab 
 
Gode råd til at passe dit hår bedst 
muligt 
 
• Lad være med at sætte håret 
op, når det er vådt, da det kan forårsage 
hovedbundssvamp. 
• Brug aldrig varm luft, når du 
føntørrer. Når hovedbundens nerver 
registrerer varmen, producerer den ekstra 
talg for at beskytte, og den øgede 
talgproduktion kan være en medvirkende 
faktor til hår-og hovedbundsproblemer. 
• Hårfarvemidler og 
stylingprodukter, lak, gelé, mousse, voks 
osv. er til håret, ikke til hovedbunden. 
Undgå hovedbunden, når du bruger dem, 
da de kan forårsage allergiske reaktioner, 
som kan afstedkomme hårtab. Skal du have 
farvet hår, så få det gjort hos frisøren, og 
bed frisøren om at undgå hovedbunden - 
også ved striber. 
 
• Få dit hår klippet jævnligt, da 
håret på denne måde opleves sundere. 
• Sørg for at kosten er meget 
varieret, og sørg generelt for at spise så 
mange ubehandlede fødevarer som muligt. 
Læg vægt på grønt og frugt som ”knaser”, 
rugbrød i stedet for lyst brød, brune ris 
frem for hvide ris, da de nævnte fødevarer 
bliver langsomt til sukker, hvilket giver 
større nærings- og sundhedsværdi. 
Kilde: Lars Skjøth, Hårklinikken 
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Hårtab kan i mange 
tilfælde afhjælpes 
 
Måne og høje tindinger ses oftest på 
mænd, men også rigtig mange 
kvinder har så tyndt hår, at de søger 
hjælp 
 
At du fælder, er der ikke noget usædvanligt 
i, men begynder dit hår at blive så tyndt, at 
du oplever det som et problem, har du 
mulighed for at få undersøgt, om 
behandling er løsningen. 

 
”Vi ønsker ikke at give kunderne falske 
forhåbninger, og derfor er vi også altid 
meget grundige og laver forundersøgelser 
for at finde ud af, om projektet er rigtigt, og 

hvad hårtabet skyldes, siger Lars Skjøth, 
der er indehaver af Hårklinikken.  
 
Hårklinikken tilbyder primært behandling 
med individuelt tilpassede linimenter, 
shampooer og rådgivning, men også 
hårtransplantation med teknikker hvor 
man flytter hårsække en for en, fra blivende 
til udtyndende områder på hovedet. 
 
Hårklinikken hjælper også med arveligt 
hårtab, når blot udtyndingen af håret ikke 
har udviklet sig til egentlig skaldethed. Er 
dit hårtab fysiologisk betinget, f.eks. 

betinget af stress, forkert ernæring, 
stylingprodukter mv., er der ifølge Lars 
Skjøth god chance for, at der kan gøres 
noget ved det. 
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”Vi undersøger blandt andet hovedbunden 
og hårkvaliteten og så prøver vi at spore os 
ind på personens almene sundhedstilstand. 
Vi kan se, at både stress, manglende 
hovedbundspleje og kost har en 
indvirkning på håret, og en justering af 
kosten kombineret med forskellige 
kosttilskud kan for nogle gøre en væsentlig 
forskel i forhold til lidelser i hår og 
hovedbund, siger Lars Skjøth, der med ni 
klinikker både i Danmark og udlandet, er i 
kontakt med rigtig mange mennesker, der 
lider af hårtab. Det mandlige er måske nok 
det mest synlige i gadebilledet, men faktisk 
er to tredjedele af klienterne kvinder. 
 
Angreb på kvindeligheden 
”Mange mænd trimmer håret helt i bund, 
men det er et valg, meget få kvinder har. Og 
jeg tror, de fleste, også dem, der har hår, 
kan sætte sig ind i, hvordan det føles 
pludselig at opleve en vigende hårgrænse 
eller at der er områder, hvor man kan se 
hovedbunden. Det er et angreb mod ens 
selvopfattelse. En flot hårpragt signalerer 
kraft og velvære, og så ligger der 
selvfølgelig også en underbevidst frygt for 
at ældes for hurtigt, siger Lars Skjøth, der 
forklarer, at behandlingen blandt andet går 
ud på at løfte kvaliteten på det enkelte 
hårstrå. 
 
”Og så tilfører vi hårsækken noget, så 
angreb på hårsækken ikke finder sted. Vi 
har fundet en god måde at forene de mange 
virksomme stoffer til det ekstrakt, man skal 
påføre hårbunden, de første uger hver eller 
hver anden dag, hvorefter man trapper ned, 
siger han. 
 
De personer, klinikken vurderer, vil være 
bedre tjent med en hårtransplantation, har 
såkaldt udpræget androgenetisk hårtab. 
For de fleste kun i områder, f.eks. vigende 
tindinger eller måne. 
 

”Hos disse personer producerer 
hårsækkene slet ikke hår mere, og 
behandlingen foregår ved at transplantere 
hår, typisk fra nakken, ned i hver enkelt 
hårsæk. Behandlingen tager fra tre til syv 
timer, afhængig af, hvor meget hår, der skal 
flyttes, og det foregår i lokalbedøvelse, så 
du er stort set frisk umiddelbart efter. Det 
transplanterede hår opfører sig og vokser 
præcist som det øvrige hår på hovedet, men 
har den fordel at det ikke falder af igen. 
  
Fakta 
 
Vi har ca. 50.000 til 150.000 hår på 
hovedet. 
 
Det er normalt at tabe hår hver dag, op 
mod 100 dagligt, dog meget varierende, 
afhængig af ens oprindelige hårmængde. 
Hårtabet er en naturlig del af den 
udskiftningsproces der finder sted i 
hårsækkene, da hvert hårstrå kun har en 
levetid på 2-6 år, hvorefter det afstødes og 
erstattes af et nyt hår. Hvis du mærker at 
håret bliver tyndere, genskaber du måske 
ikke nye hår i takt med at du taber hår, og 
du kan overveje at få det undersøgt 
 
Den mest almindelige årsag til hårtab 
kaldes almindelig mandlig skaldethed eller 
almindeligt arveligt hårtab, Androgenetisk 
alopeci, og kan, trods navnet, ramme både 
mænd og kvinder.  
 
Læs mere på www.haarklinikken.dk 
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En paryk giver folk livet 
tilbage 
 
Rigtig mange lider af ufrivilligt 
hårtab som følge af forskellige 
sygdomme, men der er hjælp at 
hente med parykker, der er lavet så 
godt, at det er stort set umuligt at se 
forskel på den og dit eget hår 
 
Riiitsch lyder det, når Nabila Kehlet river 
den langhårede blonde paryk af med et 
snuptag. Under parykken er hun pilskaldet 
og har været det i årevis. Hun lider af 
sygdommen, Alopecia Universalis, en 
sygdom, der gør, at du mister alt håret. 
Hun mangler også bryn og øjenvipper, men 
har fået tatoveret øjenbryn og permanent 
eyeliner rundt om øjnene lige som hun i 
dag har et hav af parykker at vælge 
imellem. 
Hun er ikke alene om at lide af ufrivilligt 
hårtab, og at det er enormt tabubelagt og et 
kæmpe problem for folk, er der ingen tvivl 
om. 
Hun har kvinder i sin forretning, La Vida 
Nabila, der end ikke har fortalt deres mand, 
at de bruger paryk. Som holder det skjult 
for kollegerne, og en kunde, der ikke kan 
holde ud at se sig selv i spejlet, når hun får 
taget parykken af. 
 
Frygtede parykken røg af 
”Da jeg selv begyndte at gå med paryk, var 
jeg ikke i svømmehallen i flere år, af frygt 
for at parykken skulle ryge af og ligge og 
flyde rundt i vandoverfladen. Jeg kunne 
ikke gå i fitnesscenter, for når jeg lavede 
mavebøjninger, risikerede jeg, at parykken 
røg af, og jeg har også prøvet at danse om 
juletræet og tabe den midt i det hele. Det 
var så ubehageligt, fortæller Nabila Kehlet, 
og historierne står i kø. 
Som da en kunde stod på en bro, mærkede 
parykken flyve af og måtte se den køre af 
sted på taget af et tog. Eller hendes ældste 

kunde, hvis største frygt er en dag at blive 
hentet af Falck, mens parykken stadig 
ligger på natbordet. 
 
”Mangler du et bryst, kan du skjule det 
under en bluse, men dit hår er det første, 
folk ser. Og jeg har haft en kunde, der 
havde så tyndt hår, at hun måtte bruge en 
time på at forsøge at sætte det. Hun valgte 
for nylig at få det sidste barberet af og få en 
paryk, og hun er nu det gladeste menneske 
på jorden. Når folk kommer herind, er det 
ofte med blikket rettet mod jorden, men 
når de går herfra, er det med oprejst pande 
og glæde i øjnene, og det er så 
livsbekræftende. Det svarer til at få et ben 
igen, du føler dig som et helt nyt menneske, 
siger Nabila, der oprindelig er uddannet 
sygeplejerske, selv har haft kræft og syntes, 
der manglede noget, da hun havde brug for 
hjælp. 
 
En hat er ikke nok, når du er så ked 
af det 
”Det er vigtigt, at du arbejder med og ser 
hele mennesket. Det er ikke nok at udstyre 
folk med en paryk eller en hat, når de 
sidder og er så kede af det, det er jo hele 
identiteten, der forsvinder. Jeg kan i høj 
grad bruge min uddannelse som 
sygeplejerske og er ikke bange for at tale 
med folk om det, der gør ondt, eller at tage 
min egen paryk af for den sags skyld, så vi 
er helt ligeværdige, forklarer Nabila. 
 
Ud over den menneskelige omsorg er det 
altafgørende, at give kunderne noget, der 
virker. 
 
”Min første paryk var simpelthen for dårlig. 
Den kunne ikke sidde fast, kunne ikke 
holde til ret meget, og jeg tænkte, at det 
måtte kunne gøres bedre, for selv om du 
har paryk, skal du ikke gå rundt og ligne, 
jeg ved ikke hvad, siger Nabila, der for fire 
år siden tog springet og med sine egne 
erfaringer i bagagen skiftede jobbet som 
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sygeplejerske ud med en etårig 
frisøruddannelse og egen parykforretning. 
”Til at begynde med havde jeg en stol i en 
almindelig frisørsalon, men jeg kunne 
hurtigt se, at det ikke fungerede. Kunderne 
følte sig ikke godt tilpas blandt de 
almindelige kunder, og efter at jeg har fået 
min egen forretning er det fantastisk at se, 
hvordan snakken går, når kunderne mødes 
tilfældigt i salonen. De er sammen med 
ligesindede, og det betyder utrolig meget, 
siger Nabila, der i dag sælger rigtig mange 
”Hår for livet by Toftild” parykker. For ved 
at støvsuge markedet fandt hun ud af, at 
der var alternativer til de såkaldte 
fiberparykker. 
 
Kan leve helt normalt med en god 
paryk 
Systemet ”Hår for livet by Toftild”, er lavet 
af rigtigt hår, og så kan det enten limes eller 
tapes på, og det gør hele forskellen.  
 
”Det sidder fast, og det er så godt lavet, at 
man ikke kan se, du har det på, og i en 
sårbar situation er det altafgørende ikke at 
føle sig yderligere udstillet, fortæller Nabila, 
der som det første efter selve 
konsultationen laver en gipsafstøbning af 
kundens hoved og tegner ind, hvor håret 
skal sidde.  
 
Det unikke er netop, at parykken er formet 
efter din hovedfacon, og håret sidder helt 
rigtigt også ved tindingerne, hvor det ellers 
ofte er meget afslørende, hvis du har paryk 
på. En paryk i ægte hår er klar efter 10 uger, 
og når den er sat på med lim, kan du leve 
helt normalt i en måned. En gang om 
måneden skal du ind og have renset 
parykken og sat nyt lim på, og hver 4. 
måned skal du have sat nyt hår på igen, 
men bortset fra det kan du fortsætte dit liv 
som før. 
 
Fakta 

Hvis du lider af ufrivilligt hårtab, er det 
ikke usædvanligt at blive stemplet som 
”betonlebbe” eller provo og at skulle stå på 
mål for tilråb og nysgerrige blikke. 
Har du tabt alt dit hår og også bryn og 
vipper, kan du få tatoveret bryn og eyeliner 
rundt om øjnene. Det giver mere liv i 
ansigtet. 
 
Hår for livet koster ud over et opstartsgebyr 
på 9.375 kroner 21.000 kroner om året, og 
dette inkluderer tre dele og 12 frisørbesøg. 
 
En god fiberparyk koster mellem 3500-
4500 kroner for standardlængde, og den 
har en max levetid på omkring fire 
måneder, hvis du bruger den hele tiden. 
 
En paryk defineres i Serviceloven som et 
”personligt, kropsbåret hjælpemiddel”. Det 
betyder, at du kan søge tilskud til din paryk 
hos kommunen, hvis det vurderes, at du 
har en nedsat funktionsevne som følge af 
dit hårtab. 
 
Kunderne er vidt forskellige. Børn, mænd, 
kvinder, unge og ældre mennesker. Piger, 
der har hormonelle problemer, folk med 
høje tindinger, folk med brandsår, ar eller 
stråleskader, nogen, der er pletskaldede, og 
de helt skaldede som Nabila Kehlet selv. 
 
Du kan både få Hår for livet by Toftild som 
hårdel, toupe, og helparyk 
 
Toupeer laves i dag næsten altid efter 
afstøbning og har derfor en perfekt 
pasform. De kan fastgøres til huden med 
clips, tape, eller de kan fastgøres 
permanent som ”Hår for livet”- altså med 
en hudvenlig lim, så toupeen kun bliver 
taget af, når du er til kontrolbesøg. 
 
Læs mere på www.lavidanabila.dk, blandt 
andet om Girls Night, der er et make-up 
kursus, der bliver afholdt i forretningen i 
Charlottenlund. 
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Tænder og tandplejning 

 
Konsulter tandlægen, hvis du 
overvejer at få bleget tænderne 
 
Te, kaffe og rødvin sætter sig tydelige spor 
på tænderne, jo ældre vi bliver, men med 
tandblegning er det faktisk muligt at gøre 
tænderne mere hvide igen  
 
Smilet er som bekendt den korteste vej 
mellem to mennesker, men er tænderne 
misfarvede på grund af kaffe, røg eller 
rødvin, er der knap så meget at smile af, og 
i takt med at vi går stadig mere op i vores 
udseende, er der også stor interesse for at 
bevare det flotte hvide smil så længe som 
muligt. 
 
”Vi udfører stort set kun blegning her på 
klinikken og kun undtagelsesvist 
hjemmeblegning, men ved 
hjemmeblegning får man først taget et 
aftryk og lavet en individuelt tilpasset 
skinne, der er lige til at sætte på tænderne. 
Man skal selv lægge gele på skinnen og gå 
med den i fem timer pr. dag i nogle uger, 
for at det virker, fortæller Kathrine Kjær, 
der er tandlæge og klinikchef hos 
Tandlægerne på Godthåbsvej. 
 

Alternativet til hjemmeblegningen er at få 
tænderne bleget på klinikken, og fordelen 
ved dette er, at der er en tandplejer eller 

tandlæge, der styrer behandlingen, så du 
ikke ved et uheld kommer til at sluge noget 
af geleen eller bruge for meget. 
 
”For at få det bedste resultat ser vi også 
altid tænderne efter og renser dem, inden 
vi går i gang, uanset om det er en 
hjemmeblegning eller foregår her på 
klinikken. Blegeprocessen tager en mellem 
30 og 45 minutter, men du skal regne med 
halvanden time i alt med det forudgående 
tandeftersyn, siger Kathrine Kjær, og 
understreger, at det kun er muligt at blege 
tilbage til udgangspunktet, og at det ikke 
automatisk giver et Hollywood smil at få 
bleget tænderne. Det folk forbinder med et 
sådant smil skyldes ofte porcelænsfacader. 
Tænderne bliver lysere ved tandblegning, 
men form og tandstilling forbliver den 
samme. I gennemsnit bliver tænderne 6-8 
nuancer lysere på den såkaldte tandfarve-
skala, Vitapan. 
 
Før selve blegningen, dækkes tandkødet 
med flydende gummi, som størkner, når 
man lyser på det. På den måde er tandhalse 
og tandkød beskyttet under blegningen. 
Kernen i en Beyond-behandling er 
kombinationen af gel og den avancerede 
koldlys-lampe. Lampen anvender ikke laser 
eller varme, men derimod et harmløst koldt 
lys, som aktiverer den netop påsmurte 
blege-gel. Lampen er aktiveret i ca. 3 x 10 
minutter, hvor tandplejeren i hver pause 
fjerner den påsmurte gel og påfører et nyt 
lag. 
 
”Behandlingen afsluttes med, at der bliver 
lagt fluorpasta på tænderne for at hærde 
emaljen, efter at  blegegelen har opløst 
farvestofferne fra fødevarer og for eksempel 
rødvin i tanden, forklarer Kathrine Kjær, 
der i hvert enkelt tilfælde vurderer, om 
patienten overhovedet er egnet til 
behandlingen. 
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”Vi afviser jævnligt patienter. Hvis de for 
eksempel har en emalje, der er slidt meget 
tynd, vil behandlingen ikke hjælpe, men i 
værste fald skade emaljen yderligere. Det 
kan også være en patient, der har en masse 
fyldninger og kroner, for alt, hvad der ikke 
er ens egne tænder bliver ikke bleget, her 
kan vi så eventuelt skifte en tand eller 
fyldning ud, men så bliver det noget mere 
omfattende og også til en helt anden pris, 
siger Kathrine. 
 
Fakta 
Resultatet af en tandblegning er altid 
individuelt. Enkelte gange sker det, at 
tænderne stort set ikke bliver hvidere 
tænder af behandlingen, og er det tilfældet 
på Kathrine Kjærs klinik, er behandlingen 
gratis. Resultatet vurderes på Vitaskalaen, 
som er en internationalt anerkendt 
tandfarve-skala, der benyttes af tandlæger 
verden over. Hvis der ikke kan konstateres 
nogen synlig forskel umiddelbart efter 

blegningen, er behandlingen gratis.   
 
Prisen varierer men Tandlægerne på 
Godthåbsvej tager 2500 kroner for en 
tandblegning, og behandlingen holder i 
omkring to år. 
 
Tænk dig grundigt om, før du kaster dig ud 
i at blege tænderne selv. Får du ikke set 
tænderne efter af din tandlæge eller 
tandplejer først, risikerer du at det er penge 
ud af vinduet, hvis dine tænder ikke er 
egnet til blegning. 
 
Læs mere om blandt andet tandblegning 
på www.gladtand.dk 
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Stadig flere voksne får 
rettet tænder 
 
Skæve tænder bliver ikke i så høj 
udstrækning som tidligere rettet i 
den kommunale tandpleje. 
Derudover er vi meget mere optaget 
af vores udseende end tidligere, og 
det har givet mere arbejde til landets 
tandlæger, viser en rundspørge, som 
Tandlægeforeningen har foretaget. 
Det flotte smil er in, og vi er villige til 
at betale for det. 
 
Nakketræk og togskinner har tidligere 
afskrækket mange fra så meget som at 
overveje at få rettet tænderne, men i takt 
med at der er kommet næsten usynlige 
tandbøjler på markedet, er det blevet 
attraktivt for voksne, der har levet med et 
tandsæt, der sidder hulter til bulter at få 
bøjle på tænderne. 
 
Én af de tandlæger, der udfører 
behandlingen, er Luca Bastholm, indehaver 
af Tandlægerne Brønshøj Torv, og han har 
efterhånden sat en del bøjler på både yngre 
og ældre patienter. 
 

”Vi kan mærke, at der er kommet større 
fokus på det kosmetiske. Folk går mere op i 
udseendet, og med de nye næsten usynlige 
bøjletyper vi bruger, er tandretning blevet 
noget helt andet, end da der kun fandtes 
togskinner, siger Luca Bastholm, der 
vurderer at 80 procent af patienterne kan 
benytte den nye type bøjler, mens 20 
procent stadig kun vil være egnede til at 
behandle med togskinner. 
 
”Der er nogle tilfælde, jeg ikke kan rette 
med disse systemer, for eksempel store 
overbid eller underbid, der stadig kræver 
faste bøjler, men de dækker bredere og 
bredere. 
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Holder hånden for munden 
Ved den forudgående konsultation er det 
selvfølgelig noget af det, der bliver afklaret, 
og efter undersøgelsen i tandlægestolen 
beder Luca Bastholm altid patienten rejse 
sig op og smile. 
 
”Der er mange, der siger, de ikke kan lide at 
smile og holder hånden lidt op for munden, 
og jeg oplever, at det er noget patienterne 
er meget bevidste om, når de henvender sig 
til mig, siger han, men understreger dog, at 
der også er masser af mennesker, der går 
rundt med skæve tænder hele livet, og har 
et rigtig godt selvværd alligevel, mens det 
for andre altså gør en stor forskel at få det 
lavet. 
 
Behandlingen begynder med, at der bliver 
taget en afstøbning af dine tænder og et 
såkaldt sammenbid, hvor tandlægen kan 
se, hvordan du bider sammen. Derudover 
bliver der taget flere billeder af dine tænder 
og dit ansigt, plus et røntgenbillede af alle 
dine tænder. Tandlægen laver efterfølgende 
en beskrivelse af, hvordan og hvortil dine 
tænder skal flyttes, for at opnå det resultat, 
der passer bedst til dit ansigt. Beskrivelsen 
og aftrykkene bliver sendt til Invisaligns 
laboratorium. Her bliver modellerne 
scannet ind på en computer, som udregner, 
i hvilken rækkefølge tænderne skal flyttes 
for at nå resultatet. 

 

Herefter bliver der lavet flere sæt skinner af 
tyndt gennemsigtigt plast. 
 
Vigtigt at vedligeholde 
”Skinnerne fungerer som togskinner og 
lægger et lille pres på tænderne og holder 
det konstant. Hver skinne flytter tænderne 
en lille smule, typisk 0,2 til 0,3 mm, og skal 
sidde i munden i 14 dage, før du skifter den 
ud med en ny. Du skal have skinnerne på 
hele tiden, undtagen når du spiser eller 
børster tænder, fortæller Luca Bastholm 
om behandlingen, der kan tage alt fra seks 
til 18 måneder. 
 
Og så skal du regne med at sove med 
skinnen resten af livet. 
 
”Naturen har sat tænderne på én måde, og 
begynder du at flytte dem, vil de gerne 
tilbage til udgangspunktet. Især hvis du 
giver slip, lige når behandlingen er færdig, 
så ryger de nærmest bare tilbage, så i 
starten er det meget vigtigt at holde dem på 
plads. Efter tre måneder kan du slække lidt 
på det, men tendensen forsvinder ikke helt, 
og du skal måske regne med at sove med 
skinnen et par gange om måneden. Du 
finder selv ud af hvor ofte, for strammer 
skinnen, når du tager den på, har tænderne 
rykket sig, siger Luca Bastholm. 
 
Klinikken tilbyder også en anden og 
hurtigere behandlingsform med bøjlen, 
Inman Aligner, men denne bøjle kan kun 
flytte de fire forreste tænder, og det er langt 
fra alle tilfælde, hvor det lige passer. 
 
Plast er en anden mulighed 
Men har det overhovedet nogen praktisk 
betydning, om tænderne sidder skævt eller 
lige? 
 
”Skæve tænder i sig selv, behøver ikke at 
betyde noget i praksis. Det kan måske være 
lidt sværere at komme til at børste 
tænderne. Men hvis du for eksempel har 
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stort overbid eller meget hårdt bid, kan det 
give et kæmpe slid på tænderne, og du 
risikerer i værste tilfælde at ende som 
tandinvalid. Behandlingen med Invisalign 
henvender sig dog primært til de mildere 
tilfælde, hvor det kosmetiske er 
hovedårsagen, siger Luca Bastholm, der 
vurderer fra patient til patient om 
tandretning overhovedet er løsningen. Hvis 
der for eksempel er tale om store 
mellemrum mellem enkelte af de forreste 
tænder, kan plastfacader med fordel bruges 
til at lukke mellemrummet. Tænderne 
umiddelbart efter fortænderne kan have 
tendens til at stå for langt tilbage, og også 
dette kan afhjælpes ved at lægge plast på 
forsiden af disse tænder, så de kommer til 
at stå på deres naturlige plads. 
 
”Mindre kosmetiske gener, kan i mange 
tilfælde afhjælpes med andre løsninger end 
bøjle, og ved at vælge den løsning slipper 
patienten for at skulle ud i livslangt 
vedligehold. Den kosmetiske tandpleje 
giver som regel flere muligheder, siger Luca 
Bastholm.  
 
Fakta om tandretning 
Du skal regne med, at dine tænder bliver 
ømme i de første dage efter, at du har 
påbegyndt behandlingen, men det aftager 
hurtigt. 
 
Du kan ikke påbegynde behandlingen hvis 
du ved, du skal rejse meget i den 
kommende tid, da du skal til regelmæssige 
kontrolbesøg hos tandlægen cirka hver 6. 
uge. 
 
For at være egnet til behandlingen skal du 
have sunde og raske tænder og ingen huller 
eller for eksempel paradentose.  
Og så skal du være disciplineret, for bøjlen 
virker kun, når du har den på, så du skal 
være indstillet på at bruge den 24 timer i 
døgnet. 
 

Behandlingen med Invisalign koster 
mellem 30.000-45.000 kroner 
 
Behandlingen med Inman Aligner, hvor du 
kun flytter de fire forreste tænder, koster 
15.000 kroner. Denne behandling tager 
typisk 1-3 måneder. 
 
Læs mere på www.tbt.dk 
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Træthed 

Snorker du så huset ryster? 
 
Rigtig mange mennesker snorker, og det 
kan være vældig generende, ikke mindst for 
omgivelserne, og der er flere muligheder, 
du kan overveje, hvis du vil have 
genoprettet natteroen – og familiefreden 
 
Vandrer din ægtefælle nat efter nat af sted 
med dynen under armen for at få bare 
nogle få timers uforstyrret søvn, er det 
måske på tide at overveje, om du kan gøre 
noget ved din snorken. 
 
Og ifølge Søren Berg, der er overlæge i 
Scansleep, er der flere muligheder for at få 
mere ro i soveværelset.  

 
Mandler 

I første omgang er det en god ide at få 
undersøgt om du har særligt store mandler. 
Store mandler gør nemlig pladsen i svælget 
trang, og det kan i nogle tilfælde afhjælpe 
problemet, hvis du får dem fjernet. 
 
Operation 
Man kan også behandle med en ny 
operationsteknik, som anvender 
radiobølger. Dette er en nænsom metode, 
der udføres i lokalbedøvelse flere steder i 
den bløde gane. Der er som oftest relativt få 
smerter ved indgrebet, og den største gene 
er at få sprøjtet lokalbedøvelse. 
 
En tynd sonde (som en kanyle) stikkes ind i 
vævet i den bløde gane, og der udsendes 
radiobølger fra sonden, som gør at vævet i 
et lille område, ca 5-8 mm i diameter 
varmes op til ca 80 grader. Ved den 
efterfølgende arvævsdannelse skrumper det 
behandlede område således at den bløde 
ganes omfang bliver mindre, og 
pladsforholdene bagved bliver derved 
bedre. 
 
Efterfølgende er der gener som ved let 
halsbetændelse de første dage, men ikke 
værre end at man kan passe sit arbejde. 
Effekten af indgrebet kan først vurderes 
efter et par uger og i de fleste tilfælde skal 
indgrebet udføres 2-3 gange, inden en 
tilstrækkelig effekt er opnået. 
 
Snorkebøjle 
Den tredje mulighed du kan overveje er at 
investere i en snorkebøjle. 
 
Den fungerer ved at skubbe underkæben 
fremad, når man sover. Ved at holde 
underkæben i en mere fremskudt position 
(cirka 0,5 cm længere fremme end 
normalt), undgår man, at tungen og den 
bløde gane blokerer luftvejene.  
 
Hvorfor snorker man? 
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Du snorker, fordi der er trangt i svælget. I 
svælget udgøres væggene af tunge, 
mandlerne, bindevæv og slimhinde. Når du 
er vågen, har svælget en god stabilitet pga. 
muskelspændingen, men når du sover 
mindskes denne muskelspænding og 
dermed mindskes også stabiliteten, Når 
dette fører til snorken, er det fordi 
musklerne i svælget slapper så meget af 
under søvnen, at svælget forsnævres. Når 
luften strømmer gennem svælget, kan 
forskellige dele, blandt andet den bløde 
gane begynde at vibrere. Det er disse 
vibrationer, der laver den snorkende lyd. I 
ekstreme tilfælde kan lyden fra den person, 
der snorker, nå helt op på over 80 decibel, 
hvilket svarer til lyden af en lastbilsmotor. 
 
Snorkeproblemerne begynder som regel 
efter puberteten. Enkelte med alvorlige 
problemer kan dog begynde at snorke 
tidligere. I 20-30 års alderen er det mest 
almindeligt at snorken begynder diskret, 
dog ikke hver nat, men på nætter under 
påvirkning af forskellige faktorer. 
Tilstanden kan herefter udvikle sig gradvist 
til regelmæssig snorken hver nat.  
 
Snorkeproblemerne kan også udvikle sig til 
uregelmæssig snorken med gentagne 
obstruktive apnøer.  
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Føler du dig træt og elendig 
om morgenen? 
 
Lider du af ubehandlet søvnapnø, er 
det ikke unormalt at vågne op efter 
en hel nats søvn og føle sig mindst 
lige så træt, som da du gik i seng. 
 
At snorke er i sig selv ufarligt, men hvis du 
lider af søvnapnø, kan det forringe din 
livskvalitet væsentligt. Slapper musklerne 
for meget af, når du sover, kan det blive 
svært at trække vejret ordentligt, og hvis 
din snorken er forbundet med 
søvnproblemer, og der er gentagne pauser i 
snorkelyden, er det en god ide at blive 
undersøgt.  
 
”Søvnapnø er kendetegnet ved, at pladsen i 
svælget bliver så trang, at du må hive efter 
vejret, og hvis luftvejene bliver helt 
tillukkede, opstår der en pause i 
vejrtrækningen, en såkaldt apnø. I alvorlige 
tilfælde kan man have flere hundrede 
forstyrrelser pr nat. Du registrerer ikke 
nødvendigvis selv forstyrrelserne, men 
apnøerne forstyrrer søvnen og bevirker at 
patienterne aldrig føler sig rigtigt udhvilede 
trods en hel nats søvn, siger Søren Berg.  
 
Under vejrtrækningspausen falder blodets 
iltindhold, og hjernen reagerer ved at 
vække personen, så vejrtrækningen starter 
igen. Denne reaktion sker helt automatisk. 
 
På grund af de talrige opvågninger får man 
aldrig længerevarende dyb søvn, og det 
normale søvnmønster bliver ødelagt, men 
derudover er der ifølge Søren Berg flere 
negative risici forbundet med ubehandlet 
søvnapnø. 
 
For eksempel forhøjet blodtryk og forøget 
produktion af stresshormon, men heldigvis 
er der hjælp at hente, og behandlingen går 
ud på at udvide luftvejene. 

 
”Den mest anvendte metode er med luft fra 
en såkaldt CPAP maskine, der virker som 
en omvendt støvsuger, forklarer han. 
 
En maskine på størrelse med en clock-radio 
puster luft gennem en lang slange, der er 
koblet enten til en næsemaske eller en 
næsemundmaske, der slutter helt tæt. 

 
”Men først og fremmest er det vigtigt at 
blive vurderet af en specialist, og få lavet en 
søvnundersøgelse. Det er normalt en helt 
ukompliceret undersøgelse, hvor du bliver 
koblet til en lille måleenhed med bånd 
omkring brystet, en slange i næsen og en 
tut på fingeren mens du sover, og så måler 
den dit vejrtrækningsmønster under 
søvnen og giver et billede af, hvad dit behov 
er, siger Søren Berg. 
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 Faktorer, der kan spille ind 
Alkohol: Med alkohol i blodet hæmmes 
respirationscentret i hjernen, musklerne i 
svælget bliver mere slappe samtidig med at 
vævet i svælget bliver mere hævet. Der 
bliver altså mindre plads i svælget, og vævet 
bliver mere slapt. Dette medfører øget 
risiko for både snorken og søvnapnø. 
Medicin: Muskelafslappende medicin, 
beroligende medicin og søvnmedicin har 
alle en grad af samme påvirkning som 
alkohol så længe det findes i kroppen. 
 
Fysisk træthed: Efter en langvarig fysisk 
anstrengelse er man mere træt end 
sædvanlig. Når man får mulighed for at 
hvile mindskes muskelspændingen mere 
end sædvanligt. Dette gælder også svælgets 
muskulatur. Derved mindskes stabiliteten i 
svælget. 
 
Overvægt: Overvægt øger risikoen for 
snorken og søvnapnø. Ved overvægt øges 
fedtdepoterne på halsen så halsomfanget 
øges samtidigt som svælgets diameter 
(lumen) mindskes, særligt når du ligger 
ned. En reducering af vægten kan mindske 
både apnøtendens og snorken og få dig til 
at ændre stadie på udviklingstrappen til et 
mindre alvorligt trin.  
 
Kilde: Scansleep 
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Øjenoperation med laser 
 
Se klart uden briller og linser 
 
En laseroperation kan i mange tilfælde 
afhjælpe dit dårlige syn, men det ikke alle, 
der kan vinke helt farvel til brillerne 
Uanset om du er nærsynet, langsynet eller 
har bygningsfejl kan du i mange tilfælde 
have gavn af en laseroperation af øjnene. 
Men ifølge speciallæge i øjensygdomme, 
Henrik T. Nielsen, fra ACUVISA Øjenklinik 
i Sønderborg er det ikke alle, der kan slippe 
brillerne helt, selv om de har fået 
laseropereret øjnene.  
 
”Kunne du se hele synstavlen hos 
øjenlægen med briller, mangler du måske 
den nederste linje efter en laseroperation, 
så du får ikke perfekt syn, eller 0,0, men en 
væsentlig forbedring, hvis du for eksempel 
går fra minus otte til minus en halv. Men 
der kan være situationer, hvor du fortsat 
skal bruge læsebriller. De normale 
aldersbetingede problemer vil også fortsat 
være der. Så får du laseropereret dine øjne 
som 35-årig, skal du fortsat regne med at få 
brug for læsebriller, når du bliver 45, siger 

Henrik T. Nielsen, der trods disse 
forbehold ser masser af fordele ved at lade 
sig operere. 
 
”Det kan være upraktisk med briller, der 
bliver våde og dugger, og så er der mange, 
der ikke synes det er særlig smart med 
meget tykke brilleglas. Linser kan også 
være besværlige, fordi hygiejnen skal være i 
orden. Men derudover kan det også være 
svært at se optimalt med briller og linser. 
Er du meget nærsynet, ser du ikke så godt 
med briller, og har du bygningsfejl og skal 
have særlige linser, kan også disse være 
svære at korrigere optimalt. Og her kan 
operation være løsningen, siger Henrik T. 
Nielsen. 
 
Operationen er klaret på få sekunder 
Får du også mærker bag ørerne og på 
næsen af at bære briller dag ud og dag ind, 
eller vil du bare gerne kunne svede i 
motionscentret og lave armbøjninger uden 
at brillerne glider rundt, er det måske nu, 
du skal overveje en laseroperation, der i 
princippet gør det samme som briller eller 
linser, nemlig at korrigere dit syn. 
 
”Med laser ændrer vi hornhindens profil. Vi 
fjerner noget af hornhinden, og der skabes 
en ny profil, så lyset brydes bedre, fortæller 
Henrik T. Nielsen.  
 
Og selv om ordet laser måske kan lyde lidt 
drabeligt, er der ifølge Henrik T. Nielsen 
minimal risiko ved at få sine øjne 
laserbehandlet, en operation, der ikke varer 
mere end nogle få sekunder. Men før du 
når så langt, skal du have fundet ud af, om 
du overhovedet er egnet til behandlingen. 
 
”Er du for langsynet, kan man ikke lave en 
ordentlig korrektion, og det samme med 
svære bygningsfejl. Som tommelfingerregel 
kan du regne med, at er det ikke noget, der 
kan afhjælpes med briller eller 
kontaktlinser, kan det heller ikke lade sig 
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gøre med laser, siger Henrik T. Nielsen, der 
ud over at operere, også selv står for 
forundersøgelsen og altid er omhyggelig 
med at informere patienterne forud for 
operationen netop for at undgå eventuelle 
misforståelser. 
 
”Jeg synes, det er vigtigt at få gjort op med 
det helt urealistiske forventninger, nogen 
kan have, og samtidig er det vigtigt at få talt 
forløbet igennem og blandt andet få 
forklaret at det er vigtigt at følge 
anvisningerne og for eksempel huske at 
dryppe øjnene efter operationen. 
 
De første dage efter operationen skal du 
ligeledes tage den med ro, og du skal regne 
med, at der går nogle uger, før du kan se 
helt normalt og klart igen. 
 
Er det udsynet der driller? 
Er det ikke synet men udsynet, der driller, 
er der også hjælp at hente. Rigtig mange får 
tunge øjenlåg, men der er ifølge Henrik T. 
Nielsen forskellige grunde og dermed også 
forskellige behandlingsmuligheder. 
 
”Musklen i øjenlåget kan blive slap, lidelsen 
kaldes ptose, og her kan man gå ind og 
fjerne lidt af musklen og sætte den fast 
igen. Men det, folk som regel lider af, er 
hængende øjenlåg, som følge af alderdom, 
og her er det helt ukompliceret at fjerne lidt 
af den løse hud.  
 
Operationen er hurtigt overstået og bortset 
fra blå øjne i de første dage efter indgrebet, 
er du hurtigt frisk igen. 
 
Farligt at bruge linser? 
Lyder en laseroperation skræmmende, er 
du måske mere tilbøjelig til at fortsætte 
med at bruge linser, som du har gjort i 
årevis. Men er det egentlig usundt for 
øjnene, at gå med linser hver dag? 
 

Ifølge Henrik T. Nielsen, er der ikke grund 
til bekymring, hvis du ikke har nogen 
gener.  
 
Har du derimod gentagne infektioner, er 
der grund til at være opmærksom, da for 
eksempel en infektion på hornhinden kan 
være farlig. 
 
Derudover er det en rigtig god ide at bruge 
endagslinser, så du får friske linser i hver 
dag, og dermed minimerer risikoen for 
bakterier. 
 
Læs mere på www.acuvisa.dk 
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Få dit syn igen på få 
minutter 
 
En laseroperation betyder farvel til 
tunge briller og kontaktlinser, der 
skal i og ud igen, alligevel tøver 
mange ved tanken om hvad, der kan 
gå galt, en frygt, der ifølge øjenlæge 
Jens Taarnhøj, er helt ubegrundet 
Af Dorthe Brøker Kristensen 
 
”Mange ryster i bukserne, bare de tænker 
på det. Folk tror virkelig, at de kan blive 
blinde, siger øjenlæge, Jens Taarnhøj, fra 
Lasik-klinikken i København, der gerne vil 
mane denne frygt i jorden en gang for alle. 
”Ser du rationelt på det, er risikoen, at du 
får en betændelse, der svarer til den 
betændelse, du kan få ved at bruge 
kontaktlinser. Faren for komplikationer 
kan altså sidestilles med den fare, der er 
ved at gå med kontaktlinser. Der kunne af 
og til være bivirkninger med den laser, man 
brugte for ti år siden, blandt andet var der 
nogle, der fik problemer med nattesynet, 
når de kørte bil, men selve teknologien er 
meget bedre i dag, og det er sjældent, der er 
problemer, siger Jens Taarnhøj. 
 
Selve processen er automatiseret, og når 
det hele er justeret ind efter patienten, 
kører det bare af sig selv. Ifølge Jens 
Taarnhøj stopper maskineriet simpelthen, 
hvis det ikke er indstillet rigtigt. 
 
Én af de mest brugte behandlingsformer på 
Jens Taarnhøjs klinik er den såkaldte Epi-
lasik, hvor man først fjerner øjets yderste 
cellelag, der ikke måler mere end en 
halvtredsindstyvendedel af en mm. 
Herefter behandles hornhindeoverfladen 
med laserstrålen, og behandlingen er 
overstået på få minutter. Øjet heler igen i 
løbet af 4-5 dage, hvor man vil kunne 
opleve at se uskarpt, og det kan være svært 
at læse. 

 
”Læsning kan drille i 2-4 uger efter 
operationen, særligt hvis du sidder meget 
foran en computerskærm, men det 
afhænger lidt af, hvor gammel patienten er, 
hvor lang tid det tager, før det går over. Er 
patienten 45, kan der godt gå fire uger, før 
synet er helt godt igen, hvor det ofte går 
noget nemmere, hvis patienten er 20 år, 
siger Jens Taarnhøj, der vurderer, at netop 
denne type overfladebehandling er den 
sikreste måde, hvis du vil undgå gener. 
 
”Behandlingen laver ikke forandringer på 
øjet, der er lige så stærkt, som da du blev 
født, hvorimod Lasik behandlingen er en 
helt anden proces. Ved Lasik foretages et 
dybere snit i hornhinden. Man skærer en 
flap løs, og lægger flappen til side, hvorefter 
man foretager laserbehandlingen af 
hornhindeoverfladen. Bagefter lægger man 
flappen eller låget på igen, men det gror 
aldrig rigtig fast. Det suger sig derimod fast, 
og er du uheldig at få en finger eller en gren 
i øjet, kan du risikere at flappen ryger af. 
Med denne behandlingsform har du fået et 
svagt punkt i øjet, som du ikke får med 
overfladebehandlingen, siger Jens 
Taarnhøj. 
 
Hvorfor metoden alligevel er populær 
skyldes, at synet hurtigt bliver normalt 
igen, allerede efter et døgn eller to. Men en 
anden ulempe kan være at du risikerer 
problemer med tørre øjne i halve til hele år 
efter behandlingen, fordi der bliver skåret 
nerver over, og det skaber ubalance i 
tåreproduktionen.  
 
”Min erfaring er, at når jeg har fortalt om 
fordele og ulemper, så foretrækker de fleste 
den skånsomme metode, der til gengæld 
kræver lidt flere dage, før synet er helt 
perfekt, siger Jens Taarnhøj, der oplever, at 
bøvlet med kontaktlinser og briller er 
hovedårsagen til, at folk henvender sig for 
at få en laseroperation. 
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”De fleste, der kommer her i klinikken er 
lidt ældre, og kontaktlinserne er begyndt at 
genere. Har du båret linser i mange år, kan 
du opleve, at du ikke kan bruge dem i så 
mange timer ad gangen uden at øjnene 
bliver røde eller irriterede, og det vil de 
gerne slippe for, ligesom det er rart at 
kunne dyrke sport uden briller, der dugger 
og sidder i vejen, siger Jens Taarnhøj. 
 
Fakta 
Efter en laserbehandling skal du regne med 
et vist ubehag. Du vil være særligt 
lysfølsom, og du vil typisk få en linse i øjet, 
som skal sidde i fem døgn, mens det heler. 
Du får øjendråber med fra klinikken, som 
du skal dryppe øjnene med regelmæssigt. 
 
Du skal gå uden linser i en uge inden 
laseroperationen. Bruger du hårde linser er 
det en måned, da linserne kan forandre 
hornhindens facon. 
 
I den første tid efter behandlingen skal du 
undgå at bruge make-up op at få vand i 
øjnene. 
 
Ved en moderne Laser-operation kan man 
ved nærsynethed, langsynethed og 
bygningsfejl give hornhinden den rigtige 
krumning og på denne måde få en skarp 
billeddannelse på nethinden. 
Lysbrydningen er størst på hornhindens 
overflade. Det betyder, at man ved en laser-
operation kun behøver at ændre meget lidt 
på hornhindens form for at korrigere selv 
store styrker af brydningsfejl.  
 
Stort set alle kan have glæde af en 
laserbehandling, dog kan der være sjældne 
tilfælde, hvor hornhinden er for tynd og få 
øjensygdomme, der umuliggør 
behandlingen, men dette vil blive afklaret 
ved en forudgående konsultation. 
 


