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Foryng din krop 
– med dit eget fedt
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Sådan foregår mikro-fedtinjektion
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Nyt, ungt look med 
dit eget fedt

Dorthe Brøker Kristensen
plus@bt.dk

Fedttransplantation, hvor du flytter fedt fra et 
sted på kroppen til et andet, er det sidste nye 
indenfor plastikkirurgien. Du kan på den måde 
slå to fluer med et smæk og slippe af med de ir-
riterende fedtdepoter på maven eller lårene og 
flytte fedtet til eksempelvis brysterne, balderne 
eller ansigtet. 

Og stadig flere plastikkirurger tilbyder denne 
type operationer, hvor dit eget fedt er den vig-
tigste ingrediens.

En af dem er plastikkirurg Andreas Printz-
lau, der ejer Bodylift Center i Virum. Han var 
tidligere ledende overlæge for plastikkirurgien 
på Privathospitalet Hamlet.

- Teknikken er i dag så god, at det er muligt at 
flytte fedtet og rent faktisk få det til at overleve 
der, hvor vi sprøjter det ind. Det har i mange år 
har været den helt store udfordring, siger An-
dreas Printzlau.

Flere fedtceller overlever
Tidligere gik størstedelen af det transplante-
rede fedt til grunde og endte som hårdt arvæv, 

Glem botox og implantater – nu kan du få lavet bryster, balder el-
ler kinder med dit eget fedt
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fordi det blev flyttet i for store klumper.
- I dag har vi en langt mere avanceret tek-

nik til at høste fedtvævet i mindre portioner, 
så langt flere fedtceller overlever, ligesom vi 
kan separere fedtet, så vand og døde fedtceller 
bliver sorteret fra, inden vi sprøjter fedtet ind, 
forklarer Andreas Printzlau.

Også Jens Jørgen Elberg, der er overlæge på 
Rigshospitalets Plastikkirurgiske Afdeling og 
medstifter af Amalieklinikken, har det seneste 
halvandet år tilbudt sine patienter denne type 
operationer.

Og han forklarer, hvordan fedtet ved hjælp af 
en ganske tynd kanyle bliver lagt ind forskellige 
steder i kroppen i bittesmå dråber.

- Taler vi om bryster, er det et meget mere 
naturligt tilbud end implantater og ideelt til 
kvinder, der gerne vil have en naturlig facon 
og bevare blødheden. Metoden giver et bryst, 
der ligner det, du havde i forvejen, bare større. 
Nogle celler vil uvægerligt dø, men sprøjter du 
300 ml ind i hvert bryst, vil din forøgelse typisk 
ende mellem 180 og 200 ml, og du kan gentage 
behandlingen. De celler, der har overlevet, vil 
opføre sig som resten af cellerne i kroppen, og 
det betyder, at de naturligvis også er påvirkelige 
af den almindelige aldring. Resultatet vil altså 
forandre sig over tid, siger Jens Jørgen Elberg.

Også Andreas Printzlau er begejstret for de 
nye muligheder.

- Det er en helt anden verden end implanta-
ter. Det er ikke en kunstig overflade, du rører 
ved, og en anden stor fordel er, at de ikke skal 
skiftes. De bliver der for altid. Selvfølgelig vil de 
ændre karakter i takt med, at du bliver ældre, 
men det bliver på en naturlig måde og ikke, som 
når huden ligesom hænger udenpå et implantat, 
siger Andreas Printzlau.

Han kalder det en win-win-situation, at du 
kan komme af med det uønskede fedt og samti-
dig få gjort barmen større eller få noget af ung-
dommens fylde tilbage i kinderne.

Din naturlige aldring forårsager ikke kun, at 
huden i ansigtet bliver slap, du mister simpelt-
hen volumen, og det kan en traditionel ansigts-
løftning ikke rette op på.

Volumen og foryngelse
- Vævet falder ligesom ned, og det er desværre 
fylde opadtil ved kindbenene og omkring øjne-
ne, der signalerer ungdom og friskhed. Proble-
met med ansigtsløftet er, at du godt nok stram-
mer huden op, men du flytter ikke vævet, men 

faktisk kan du komme langt ved at lægge bare 
5-10 ml fedtvæv ind i hver side, siger Jens Jør-
gen Elberg.

Andreas Printzlau fortæller, at fedtet des-
uden har en uventet positiv effekt på huden.

- Ud over at fedt har vist sig at have en fan-
tastisk effekt som filler, har det også vist sig, 
at fedtet har en gunstig effekt på hudkvaliteten. 
Ud over at give volumen har fedtet en foryngen-
de effekt. Huden bliver mere spændstig og blød, 
siger Andreas Printzlau.

- De nye muligheder appellerer bredere, det 
er der ingen tvivl om. For 10 år siden var der 
ikke andre muligheder end sådan et par runde 
balloner, men nu er der også muligheder for 
dem, der ønsker et så naturligt resultat som 
muligt.

Tina Lehnert har efter to fødsler og amning 
fået lavet nye bryster med en ny teknik, 
der tager fedt fra balder/lår og sprøjter det 
ind i brysterne.                Foto: Søren Bidstrup



6

Tina fik større bryster 
med fedt fra sine lår
Dorthe Brøker Kristensen
plus@bt.dk

- Min yngste søn er lige fyldt 
otte, og da han var tre fire år, 
begyndte jeg så småt at lege 
med tanken. Jeg havde fået de 
børn, jeg skulle have, og min 
barm var bare ikke længere, 
som den havde været, fortæl-
ler Tina Lehnert, der i første 
omgang overvejede implanta-
ter.

Hun beskriver sine bryster 
før operationen som ’slaskede’, 
og så syntes hun, at der mang-
lede fylde.

- Jeg havde en okay stør-
relse, og det så rimeligt ud, 
når jeg stod og skulle gøre mig 
klar om morgenen. Det var 
pænt nok med en god støtten-
de bh, der løftede det hele lidt 
op. Det var, når jeg tog tøjet af, 
at jeg syntes, at forandringen 
var størst. Det syn gjorde mig 
ked af det. Når jeg for eksem-
pel lå på ryggen, blev barmen 
helt flad, og brysterne hang ud 
til siderne, siger Tina.

Hun havde været til samtale 
på tre klinikker for at høre om 
mulighederne for implantater, 
da hun kom til at tale med en 
kollega, der havde været med 
i en slankegruppe hos Jens 
Jørgen Elberg på Rigshospita-
let. Derigennem hørte hun om 
muligheden for at få lavet bry-
sterne med sit eget fedt.

- Jeg havde et stort ønske 
om at få min kvindelighed igen. 

Tina Lehnert har efter to fødsler og amning fået lavet nye 
bryster med en ny teknik, der tager fedt fra balder/lår og 
sprøjter det ind i brysterne.                        Foto: Søren Bidstrup
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Det var som om, en vigtig del af mig pludselig 
manglede, forklarer Tina, der efter moden over-
vejelse bookede en tid til for-undersøgelse på 
Amalieklinikken.

Tre størrelser op
- Jeg havde egentlig ikke deciderede skrupler 
ved tanken om implantater, det var mere tan-
ken om, at jeg højst sandsynligt skulle have dem 
skiftet igen på et tidspunkt, jeg ikke var så vild 
med. Derudover gik mine overvejelser på, at 
jeg, fordi jeg ikke er så høj, godt kunne være 
lidt bange for, at det var brysterne, der kom med 
mig og ikke omvendt. At det kom til at se for 
kunstigt og tydeligt ud, at jeg havde fået lavet 
noget. Jeg må indrømme, at jeg stadig har det 
lidt svært med silikone, måske fordi man ser ek-
sempler, hvor det kammer over, og dem ville jeg 
nødig sættes i bås med, siger Tina, der efter for-
undersøgelsen og efter at have hørt om bryst-
forstørrelse med sit eget fedt ikke var i tvivl om, 
at det var den løsning, hun skulle vælge.

Fedtet blev taget fra hendes lår, og der blev 
sprøjtet 300 ml ind i hvert bryst.

- Jeg gik tre størrelser op efter første om-
gang, og min barm virkede umiddelbart efter 
enormt stor. Brysterne var meget spændstige, 
men ret hurtigt faldt det lidt mere på plads, og 
det er blevet rigtig pænt. Jeg har fået fasthed og 
fylde igen, fortæller Tina, der netop har været 
igennem behandlingen for anden gang.

- Jeg ville gerne have fedtsuget maven også 
og tænkte, at det var oplagt at få lidt mere i bry-
sterne, når nu fedtet var der alligevel.

Hun kalder det en win- win-situation, at hun 
får mere fylde i brystet samtidig med, at hun 
slipper af med den irriterende mavedelle. 

Og hun ser frem til sommeren.
- Jeg glæder mig så meget til, at jeg skal i ba-

detøjet, siger Tina, der ikke vil afvise, at bry-
sterne får en tur mere om nogle år.

- Jeg vil ikke sige, at det var det. Jeg er godt 

klar over, at alting forfalder, og mine bryster ser 
selvfølgelig ikke sådan her ud, når jeg er på den 
anden side af de 50, og så vil jeg måske overveje 
det igen.

Det fedtvæv, du får flyttet, forsvinder ikke 
igen, men er underlagt den almindelige 
aldring. Det vil sige, at du umiddelbart 
efter en operation fremtræder måske 
5-10 år yngre. Men aldringsprocessen 
fortsætter stille og roligt. Ønsker du at 
holde resultatet ved lige, skal du regne 
med en ny behandling hvert femte år.

Kilder: Jens Jørgen Elberg, Andreas Printzlau

HOLDBARHeD
Det syn gjorde mig ked 
af det. Når jeg for ek-
sempel lå på ryggen, 

blev barmen helt flad, og bry-
sterne hang ud til siderne

Tina Lehnert
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Mikro-fedtinjektion (lipoinjektion) er 
en relativ ny teknik, hvor du anvender 
kroppens eget fedt som en naturlig filler. 
Fedtet kan sprøjtes ind hvor som helst i 
underhuden, for eksempel i ansigt, hæn-
der eller bryst for at give mere fylde.

Udfyldningen af huden kan du se 
umiddelbart efter indsprøjtningen.

Ofte vil en større del af det injicerede 
fedt forsvinde igen, og du skal forberede 
dig på tre til fire behandlinger, før du 
opnår fuld effekt.

De områder, som oftest behandles, 
er nedre øjenlåg, furerne mellem næse 
og mund og kinderne. Noget tyder på, 
at også de leverpletter, som mange får 
på håndryggen, når de bliver ældre, kan 
forsvinde ved en fedtinjektion.

Området, som skal fedtsuges, bliver 

lokalbedøvet, og fedtet bliver suget ud 
gennem små huller i huden. Der skal ikke 
suges særlig meget fedt, så du vil ikke 
opleve, at der er noget nævneværdigt at 
se efterfølgende. Hullerne bliver efterføl-
gende syet sammen.

Herefter bliver fedtet overført til små 
sprøjter og injiceret med små kanyler i 
underhuden i det område, der skal be-
handles.

Hullerne er så små, at de ikke bliver 
syet, og der efterlades ingen synlige ar.

I dagene efter vil du kunne opleve en 
stikkende fornemmelse, hvor fedtet er su-
get fra, og der, hvor det er blevet lagt ind.

Det behandlede område vil ofte være 
misfarvet i nogle få dage.

Kilde: ’Plastikkirurgi, en guide’

SåDan gør De
MikrO-FeDTinjekTiOn
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aNsiGTDet første, plastik-
kírurgen gør, er at 
lave en grundig 
analyse af dit 
ansigt. For nogle 
er det nødvendigt 
med et egentligt 
ansigtsløft også, 
mens andre kan 
nøjes med en 
fedttransplantati-
on. Du kan blandt 
andet få ny fylde 
i fedtpuderne un-
der kindbenene. 
Er fugerne langs 
munden dybe, 
kan også disse 
fyldes ud. 

Hos nogle begyn-
der tindingerne 
med alderen at 
gå indad, og også 
dette kan korrige-
res med dit eget 
fedt. 

Også de nedre 
øjenlåg, der med 
alderen bliver 
mørke og mere 
indfaldne, kan 
fyldes ud. Hvert 
sted kan behand-
les med mellem 
1-3 ml fedt.
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brysTer

Skal du have foretaget 
en brystforstørrelse 
med dit eget fedt, kan 
du få sprøjtet op til 300 
ml ind i hvert bryst pr. 
gang. Du skal regne 
med, at op imod halv-
delen af fedtet går til 
grunde, og det kan såle-
des være nødvendigt at 
gentage behandlingen, 
hvis du gerne vil have 
endnu mere fylde.

Fedtinjektion i brystet 
kræver, at du har nok 
fedt at tage af, du må 
altså ikke være for tynd. 

Fedtet bliver typisk 
taget fra forsiden, bagsi-
den og indersiden af 
lårene og maven.

Modne kvinder i 35-40 
års alderen, som har 
uønskede fedtdepoter, 
der er svære at slippe 
af med, er særdeles 
velegnede til denne 
type operation. Fedt, 
der er svært at slippe af 
med, kaldes stabilt fedt, 
og det egner sig fortrin-
ligt til at blive flyttet til 
eksempelvis brystet.
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Der er ikke stor 
efterspørgsel 
på mere fyldige 
balder herhjemme 
i modsætning til et 
land som Brasilien, 
men du kan få mere 
fylde i balderne, 
hvis du ønsker det. 
Dog kræver det,  at 
du har nogle ret 
store fedtdepoter 
at tage af.

balder
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HæNder
Med alderen mister du fylde og fedtvæv på håndryg-
gen, hvilket resulterer i et rynket og ældet udseende. 

Lægger du fedt langs blodkarrene, der typisk også 
står tydeligere frem, giver det en foryngende effekt 
på huden, der bliver glat og får sin gamle spændstig-
hed igen. Der kræves mellem 10 og 20 ml fedt for at 
fylde den løse hud ud igen. 

Fedtet bliver sprøjtet ind i hænderne med en ganske 
tynd kanyle, der er 1-2 mm tyk.


