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sine yngre år,

for cirka ti år siden, var Louise
Kjær ikke helt tilfreds med sine bryster. Hun
syntes. ar de var lor snrå og manglede narur1ig fylde. Derfor valgte hun at 1å forstørret sine
bryster ved en brystforstørrende operation,
hvor hun fik indlagt silikoneimplanrarer å 350
nl i hvert bryst. Resultatet blev som hun ønskede sig,
rg efterhånden som årene gik, blev "de nye bryster"
rr luldsrændig narurlig del af Louise og hendes lor-,vede voksende selwærd
- for jo, utilfredsheden med
in krop og den mangJende brysr[,lde. havde påvirket
-ouises selvopfattelse af sin egen kvindelighed, også
:lv om Louises søde kæreste var oyenud lykkelig over,
han.å. når han kieF..d. på sin dejlige kæreste.
'ad

-ung graviditet
,r orre år side lødte Louise .in darrer. De mange
- aviditetskilo, som r.itterligt var a1t for mange, skuJle
rnes væk og det blev de ganske eflektivt

i fitnesscen-

:r. hvor Louise var rrcger dedikerer ril ar

genvinde

r

tidligere gode form. Det tog tid, men det lykke.. Kiloene raslede afog Louises energi vendte rilbage.
:sværre raslede alt det naturlige fedt også af Louises
'.\rer. og selv onr den brysrlorsrørrende operarionen
. ti år siden var ganske vellykket, kunne selv ikke si.-,rneimplantaterne længere tilføre brysterne den øn.de lylJc.

Ovrn i der kæmpede Louise med smerrer

',: lrun rrænede, lordi

der havde udvilder sig en hård
-:se]dannelse omkring implantaterne.

Implantåter der med
garanti holder
På CFR Hospitaler

i

Lvngby an-

vender man kun brystimplantater
af høj kvalitet fra Mentor, blandt

ander lrordi disse har en Iiv:varig
produkigaranti og sikkerheden ei
veldokumenteret i mange, store
videnskabeiige undersøgelser. Et
brystimplantat består af en silikonegele omgivet af en ryk, elastisk skal af'silikone med en ru
overflade. Indholdet kan bestå af
mere eller mindre ryktflydende
silikonegele og implantaterne
kan være runde eller dråbeformede. Når man vurderer hvilke
implantater der er bedst egnede,
er det på baggrund af kr.indens

anatomi, hvor meget

tidt-

og

kirtelvæv der er i brystet og selvfølgelig også kvindens ønske om
udseende efterfølgende, og som Louise fremhævede
har CFR Hospitaler en høj etisk standard - også når
det handler om brystforstørrende operationer.

i

Speciallæge plastikkirurgi, ph.d. Tiine Foged
Henriksen, som opererede Louise, har tidligere været
overlæge på plasrikkirurgisk afdeJing på Rigihospira-

,. .lanke velrrænede krop var rilsrrækkeligr. Her hjalp

eifaring med både kosmetiske
brystoperationer, korrektion elter tidligere operarioner og rekonstruktion efter brystkræft. Hun stiftede
i 1999 Dansk Plastikkirurgisk Mammaregisteq hvilket hun i 2005 fik Feminas kvindepris for. Mammaregistret er r.erdens første vidensbank, hvor man svstematisk har indsamlet viden om kvinders helbred

ikke, at omverden var flink til at fortælle Louise, at
, ':,etragtede hende som en virkelig køn kvinde i sin

og livsstil før og efter plastikkirurgiske brystoperationer, samt viden om diverse brystimplantater på

-.:c alder. og ar det burde uære godr nok. kombinerer
.n god srilling som indkøber, en dellig darter og en
r iareste, som elsker hende præcis som hun er.
- Det er vigtigt for mig, at pointere, at beslutningen

markedet.

By

facon

.grtab og amning havde ændret Louises anatomiske
r.-:r.k, og endnu en gang kunne hun mærke selr,værdet
:. og hun synes ikke længere, at synet afhendes ellers

operarion er hundrede procenr
.qen. Ingen har kritiseret min krops udseende, ei::', et udtryk for at mine bryster ikke er ok. Tværd.:r få yderligere en

'- .vnes min kæreste, ar det er lidt fiollet, men heller
le t har rokket mig i min beslutning.
.: r'a1gte, efter en grundig research, at blive opereret
:R Hospitalet som ligger i Kgs. Lyngby og det var
,'l,ege i plastikkirurgi, Tiine Foged Henriksen, som
:ådgav og opererede mig. Grunden til at jeg var
:-'g ved at iægge mig under kniven lige netop her
- i.g "elv har oplever. men også hørr fra andre. ar
:lastikkirurger på CFR Lyngby, Tiine Foged Hen-,g Benedikte Thuesen, simpelthen hellere vil sige
ril at udføre en plastikkirurgisk operation, hvis
--:
... selv mener, at resultatet kan blive 1000/o godt.
.. .ige, ar man ikke kan "løbe om hjørner'' med
: overtale dem til at lægge større implantater ind,
:: .,rrrderer, er æstetisk, passer til kvindens krops: er klinisk forsvarligt. Jeg fik efter min mening
..r helr rigrige srørrelre. lor jeg er rilbage i min
:': størrelse, og det er en befrielse ikke længere at
jt afkapseldannelse, når jeg bevæger mig, for-

1et, og har mange års

- AIle r,-ores patienter skal have den bedste kvalitet, både når det gæ1der behandling og implantater.
Vi lytter til kvindens behov og ønske! og ud fra en
individuel undersøgelse af kvinden, herunder hendes generelle helbred, kropsbygning, brvstets udseende og størrelse, rådgiver vi om passende implantatstørrelser og vejleder om både fordele og risici ved
at blive operercr.
Brystet har tilbage i tiden været symbol på femininirer og lrugrbarhed. De flesre af vores parienrer ønsker ikl<e ar se "opererede ud''. De viJ bare gerne være
glade. når de ser sig i spejler og har lagt BH'en. Der
er et spørgsmål om livskvalirer. Marge kvinder. der
ønsker brystforstørrende operation væ1ger det efter

graviditet og amning, for at

ff

samme eller oprimerer

form og størrelse som før graviditeten. Bqystimplantation er den hyppigste plastikkirurgiske brystoperation. Alternatiw, hvis man bare ønsker en eller to
skålstørrelser større bryst, kan man i stedet for implanrarer vælge brystlorstørrelse med ledwæv.

såJ<aldr

lipoinjektion, hrrcr ens eget, naturlige fedwæv høstet
åa et andet sted på kroppen med tilstrækkeligt fedtde-

pot, f,eks. på lår, knæ, mave eller lænd, og endelig kan
man ew. have rilsrræklelig effekt af et brystløft. Man
skal være $,Jdr IB år, Før man kan 1å en kosmerisk
brystoperation, siger Trine Foged Henriksen. {r

5peciallæge i plastikkirurgi,
ph.d. Trine Foged Henriksen
har mange års erfaring med
både kosm€tiske brystoperationer, korrektion efter
tidligere operationer og rekonstru ktion efter brystkræft.
Hun stiftede i 1999 Dansk
Plastikkirurgisk Mammaregister, som hun modtog
Feminas kvindepris for.

