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Offentlig plastikkirurgi 

 Offentlig betalt plastikkirurgi 
skyldes altid et nødvendigt behov 

 Årsagen kan være, hvis patienten 
er fysisk eller psykisk hæmmet af 
tilstanden 

 Plastikkirurgi i det offentlige sker 
ikke af kosmetiske årsager 

 

Privat kosmetisk behandling 
 Kosmetisk kirurgi handler om 

æstetik – altså behandling for at 
se bedre ud 

 Kosmetisk kirurgi kan være 
samme operationer som offentlig 
plastikbehandling, men blot 
foretaget af æstetiske grunde 

Æstetik eller behandling? 

Eksempel: Forskel på medicinsk og kosmetisk behandling  
Hængende øjenlåg er en medicinsk lidelse, hvis der er under 3 mm 
mellem pupillens centrum og øvre øjenlåg, når patienten kigger lige 
frem og patienten samtidig lider fx af indskrænket synsfelt, kompen-
serende bagover-bøjning af hovedet eller hovedpine fra pande-
rynkning. Hvis dette er opfyldt, kan man blive opereret offentligt. Er 
det ikke tilfældet, er der tale om kosmetisk behandling, som skal købes 
for egen regning.  

 

Kilde: Sundhedsstyrelsens faglige retningslinjer 



Kirurgiske operationer 2014 

 Flere kvinder end mænd får fortsat foretaget kosmetiske og plastikkirurgiske 

operationer– uanset hvilken behandling, der er tale om.  

 Operation for hængende øjenlåg er den mest hyppige operation efterfulgt af  

brystforstørrende operation og dernæst fedtsugning. 

 Der foretages flere privatbetalte brystforstørrende operationer, brystløft og 

fedtsugninger end offentligt betalte.  

Udvalgte antal kosmetiske (privat) og plastikkirurgiske (offentlig) operationer i 2014 
 

Kilde: Statens Serum Institut, 2014. 
Ikke alle kosmetiske operationer er medtaget. Omfanget af kosmetisk behandling såsom botox og peeling kendes ikke. Udenlandsk behandling er ikke opgjort. 
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Udviklingstendenser 

 Privatbetalte kosmetiske operationer er steget siden 2003, hovedsageligt drevet af brystforstørrende 
operationer, fedtsugninger og operationer mod hængende øjenlåg 

 Statens Serum Institut vurderer, at stigningen dels kan skyldes en tidligere underrapportering af 
kosmetiske operationer. I hverken 2001 eller 2002 er der blevet registreret kosmetiske operationer. 

 Der er kun tale om danske tal. Operationer foretaget i udlandet på danske patienter bliver ikke registreret 

Kilde: Statens Serum Institut. 
Ikke alle kosmetiske operationer er medtaget. Omfanget af kosmetiske behandling såsom botox og peeling kendes ikke. Udenlandsk behandling er ikke opgjort. 

Udviklingen i udvalgte antal kosmetiske operationer (privat), 2004-2014 
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Et reguleret marked 

 Kosmetiske behandlingssteder er underlagt 
lovgivning, som regulerer deres virke 

 For at måtte udføre kosmetisk behandling i 
Danmark – både kirurgi og anden behandling 
som botox, fillers og peeling – skal man være 
registreret hos  Sundhedsstyrelsen 

 Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med alle 
registrerede kosmetiske behandlere én gang 
om året 

 Alle registrerede kosmetiske behandlingssteder 
findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 
sammen med deres tilsynsrapporter 



OBS - gode råd 

 

1. Spørg om klinikkens læger er 
speciallæger i plastikkirurgi. 

2. Sørg for at den, der foretager 
den indledende konsultation, 
er plastikkirurg. 

3. Sørg for at den, der foretager 
indgrebet, har erfaring i det 
ønskede indgreb. 

4. Tag en ledsager med til 
samtalen, så I er to til at 
huske, hvad der bliver sagt. 

5. Fortæl om det resultat, du 
forventer, og hør, om det er 
realistisk. 

6. Spørg, hvad prisen inkluderer. 

 Vær omhyggelig med valg af behandlingssted  
Kig ikke kun på prisen. Find tilsynsrapporter på 
Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Vælg et sted der er 
akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel og er 
medlem af privathospitalernes brancheforening BPK. 

 Tænk dig om, inden du vælger udenlandsk behandling 
Hvis du bliver opereret billigt i udlandet, kan det hurtigt 
blive en dyr fornøjelse, hvis der opstår komplikationer 
efterfølgende. Du er heller ikke omfattet af Patient-
erstatningen, hvis behandlingen går galt. 

 Det gode tilbud er ikke nødvendigvis godt 
Slagtilbud med hurtig udløbsfrist kan let lokke, men skriv 
ikke under på noget under tidspres – det er din krop alt for 
vigtig til. 

 Lyt til din mavefornemmelse!  
Føler du dig tryg ved den læge, du sidder overfor?  
Har du fået svar på alle dine spørgsmål?  

Patientvejleder, Rie Rasmussen 



Kontakt vores patientvejleder 

 Hvis du har flere spørgsmål, inden du beslutter dig for at få en 
kosmetisk behandling, så kontakt BPK’s patientvejleder 

    

   Rie Rasmussen, sundhedsfaglig konsulent 

   Tlf. 3374 6697 

   rra@privatehospitaler.dk  

 

mailto:rra@privatehospitaler.dk

