Brystakademiet
BFO tjekliste

P AT I E N T V E J L E D N I N G

1.

Er du autoriseret speciallæge med speciale i plastikkirurgi?

2.

Er klinikken / hospitalet godkendt under den Danske Kvalitetsmodel
– dvs. lever de op til de nationale krav for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring.?

3.

Hvor mange brystforstørrende operationer foretager du pr. år?

4.

Vil jeg blive fulgt af dig gennem hele forløbet?

5.

Hvilken brystimplantatmærke anvender du og har denne FDA-godkendte
implantater og klinisk dokumentation?

6.

Hvad er de mest almindelige bivirkninger og komplikationer ved min
brystforstørrende operation?

7.

Hvilken størrelse og form anbefaler du mig?

8.

Skal implantatet placeres over eller under brystmusklen? Fordele / ulemper?

9.

Hvor lægger du snittet? Fordele / ulemper?

10. Har du før- og efter billeder af tidligere opererede kvinder som jeg må se?
11.

Hvad bliver den samlede pris inkl. garantier, operation, kontrol etc.?

12.

Hvilke garantier indgår i den endelige pris? Udstedes disse af producenten eller af
din klinik/ privathospital?

13.

Skal jeg påregne yderligere operationer i min livstid - og hvor mange?

14. Hvilke valg og muligheder har jeg, hvis jeg ikke er tilfreds med operationen?
Og hvem betaler i så fald for re-operation?
15.

Hvis jeg beslutter senere at få fjernet mine implantater, hvordan kommer brysterne
så til at se ud?

16. Hvordan er mulighederne for at amme efter en brystforstørrende operation?
17.

Hvordan vil brysterne se ud efter en graviditet og amning?

18. Er der intensiv overvågning af nyopererede patienter?
19. Hvad skal jeg være opmærksom på i efterforløbet? Får jeg skriftlig information med
hjem om dette?
20. Kan jeg altid komme i kontakt med jer, hvis jeg har spørgsmål eller problemer efter
min operation?
21.

Hvornår kan jeg komme til kontrol?

22. Kan mine brystimplantater give problemer ift. en senere undersøgelse for
brystkræft?
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