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Brystrekonstruktion med implantat og støttevæv 

Brystrekonstruktion i forbindelse med fjernelse af brystvævet kan udføres med 

en endelig størrelse implantat.  

Under operationen indsættes også biologisk støttevæv, der forstærker 

brysthuden og understøtter brystets form. 

Hos nogle kvinder er det muligt at bevare brystvorten og det brune område 

omkring brystvorten.  

 

 

 
 

 

 

Forudsætninger 

Tobaksrygning (også nikotinerstatning og e-cigaretter) skal være ophørt  

mindst seks uger før operationen og seks uger efter. Af hensyn til risiko for 

komplikationer er det en stor fordel, hvis du er ikke-ryger. 

 

 

http://www.plastikkir.auh.dk/
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Operationen 

Forberedelse 

Du vil blive gjort klar til operation ved et ambulant besøg med lægeundersøgelse, 

samtaler, evt. blodprøvetagning og andre forberedelser til operationen.  

 

Operationsdagen 

På operationsdagen vil du komme til at tale med den læge, som skal operere 

dig, og der vil blive mulighed for igen at gennemgå operationen.   

Sammen aftaler I endeligt, hvilket implantat der skal lægges ind.  

Lægen tegner også på dig for at markere operationsområdet.  

Operationen foregår i fuld bedøvelse og varer ca. 3 timer.  

 

 

 

Efter operationen 
Indlæggelsen 

Ved operationen lægges dræn (plastikrør til fjernelse af blod og vævsvæske) ind 

til operationsstedet. Drænene skal blive liggende, til væskeproduktionen aftager 

til et acceptabelt niveau – typisk 3-10 dage. 

Du skal også bruge en støtte-BH, som du får udleveret på afdelingen. 

 

Du skal holde operationsområdet i ro, men vil hurtigt kunne komme op og sidde 

og gå forsigtigt omkring. Du bliver også instrueret af en fysioterapeut, så du 

med det samme kan træne dine arme. 

Du kan forvente, at blive udskrevet efter ca. 3-5 dage. I forbindelse med 

udskrivelsen kan du blive overflyttet til Patienthotellet eller komme hjem med 

dræn.  

 

Ambulant opfølgning 

Efter udskrivelsen kommer du til ambulante kontroller med henblik på at 

begynde din genoptræning. Vi vil også tale om det næste trin i rekonstruktionen, 

fx eventuel tilpasning af det modsidige bryst og tildannelse af en ny brystvorte. 

Disse indgreb er af mindre omfang og kan ofte gøres ambulant.  

Vi bestræber os på, at rekonstruktionsforløbet er afsluttet 12-18 måneder efter, 

det er påbegyndt. 

 

BH 

Efter operationen kan du de følgende 3 måneder bruge en BH, der ligner den, du 

får udleveret under indlæggelsen. Du kan bruge bøjle-BH 3 måneder efter 

operationen. 

 

Smerter 

Der vil opstå smerter i operationsområdet, mest lige efter operationen.  

Disse smerter vil blive behandlet med smertestillende medicin. 

I det opererede område kan der i nogle måneder efter operationen være nedsat 

følesans. Ofte vil følesansen ændres til det mere normale i løbet af 3-6 måneder. 
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Ar 

Operationsstederne sys med selvopløselige tråde. Ar kan ikke undgås.  

Kirurgen vælger arrene, så de bedst muligt camoufleres af kroppen selv eller 

kan skjules med en hensigtsmæssig beklædning.  

Arrene vil de første 2 til 3 måneder være røde og måske lidt ømme. Træk på 

arrene kan medføre, at de bliver brede og røde. For at undgå dette anbefaler vi, 

at du anvender plasterbandage fx Micropore i 3 måneder efter operationen. 

Efter ca. et år bliver arrene til blege streger og ømheden forsvinder. 

Der må ikke komme sol på arrene det første år.  

 

Dagligdag, aktivitet og arbejde 
De første 4 uger må du bevæge armene til 90 grader (skulderhøjde) og løfte op 

til 2 kg.  

 

De første 2 uger skal du ligge på ryggen. 

Efter 2 uger må du (evt.) ligge på den ikke-opererede side. 

Efter 6 uger må du ligge på den opererede side og maven. 

 

Du kan genoptage lette aktiviteter (fx let husarbejde) efter 2 uger og genoptage 

mere anstrengende aktiviteter (fx støvsugning) efter 6 uger. 

 

Du kan genoptage dit arbejde efter 4 uger evt. tidligere, hvis du kan arbejde på 

nedsat tid eller med mindre fysisk belastning.  

 

Dyrker du sport, bør du vente 4 uger, inden aktiviteterne gradvist genoptages.  

Ved svømning skal alle ar være helet og fri for skorper. 

 

Du kan bruge sikkerhedssele straks efter udskrivelsen, men det kan ikke 

anbefales, at du selv kører bil før 2 uger efter operationen. 

 

 

 

Følger efter operationen og komplikationer 

Blødning  
Ved alle operative indgreb er der en vis risiko for blødning. En blødning 

umiddelbart efter operationen kan medføre, at der skal foretages en ny 

operation i fuld bedøvelse for at stoppe blødningen.  

 

Infektion 
Ofte giver vi antibiotika under operationen for at mindske infektionsrisikoen.  

Hvis der opstår betændelse, kan det medføre, at der skal behandles med 

antibiotika, og i sjældne tilfælde (under 1 %) kan man blive nødt til at fjerne 

implantatet igen. 

 

Manglende heling 

Efter operationen kan der opstå helingsproblemer i huden, der kan medføre 

områder med vævsdød. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt med en ny 

operation, hvor området med helingsproblemer fjernes, og der evt. også ilægges 

et mindre implantat.   
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Forskubbelse af implantatet 

Efter operation med implantat sker det en sjælden gang, at implantatet 

forskubber sig (displacering). Bliver det for udtalt, kan implantatet flyttes tilbage 

på plads igen ved en operation.  

I nogle tilfælde bliver kanten af implantatet synlig. Det er muligt at korrigere 

dette med fedttransplantation ved en kortvarig ambulant operation i fuld 

bedøvelse, evt. samtidig med genopbygning af brystvorten. 

 

Hul på implantatet 
Hul på implantatet forekommer i nogle få tilfælde evt. flere år efter operationen. 

Symptomerne herpå kan være smerter eller ændring af brystformen. Ved hul på 

implantatet bliver implantatet fjernet og erstattet af et nyt ved en kortvarig 

ambulant operation. 

 

Kapselskrumpning 

Kroppen vil altid danne en kapsel af arvæv omkring et implantat, men i nogle 

tilfælde kan kapslen blive tyk og trække sig så meget sammen, at brystet føles 

hårdt, ændrer form og evt. giver smerter. Dette kaldes kapselskrumpning og 

opstår hos under 1 %. 

Behandlingen er en mindre operation, hvor kapslen gennemskæres, så der igen 

bliver plads til implantatet. I nogle tilfælde kan der optræde kapselskrumpning 

igen. 

 

Langtidsresultat  

I den første tid efter operationen kan bryster med implantater føles hårde, 

efterhånden ændrer dette sig i takt med den naturlige helingsproces. Brysterne 

vil med tiden (måneder) føles blødere og bevæge sig mere naturligt. 

Vi tilstræber, at det kosmetiske resultat bliver æstetisk tilfredsstillende. 

Det er dog ikke alle, der opnår fuldstændig symmetriske bryster, men du kan 

forvente, at brysterne ser ens ud i en god, støttende BH. 

 

Implantaterne har en holdbarhed på 10-20 år. Herefter skal de evt. udskiftes 

ved en mindre operation. 

 

Efter operation med implantater er der en meget lille risiko (1-2 ud af 100.000 

kvinder) for udvikling af celleforandringer i bindevævskapslen omkring 

implantatet (ALCL).  

Hovedsymptomet er vedvarende væskedannelse omkring implantatet måneder 

efter operationen. 

Årsagen til celleforandringerne er ikke afklaret, men nogle rapporter mener, at 

det kan have sammenhæng med anvendelse af en bestemt type implantat. 

Rådfør dig med din kirurg om dette. 


