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Priser – kosmetisk & rekonstruktiv brystoperation 
 
Priserne inkluderer fuld narkose, BH/bodystocking/cykelbuks, diverse kontroller 
og ”Kysthospitalets patientgaranti”  
                                                                                                                                       Bedøvelse 

 
 
 
 
 

Pris 

 Forundersøgelse   800,- 

 Kontrol efter operation foretaget her  0,- 

 Second opinion (vurdering af resultat af operation foretaget 
andetsteds) 

 1.600,- 

    

     

BFO Brystforstørrelse  med eget fedt    

    

 -  Med eget fedtvæv (inkl. fedtsugning) , 1. beh. Fuld 36.900,- 

 -  Med eget fedtvæv (inkl. fedtsugning), 2. beh. Fuld 29.000,- 

 -  - Fedtsugning af ekstra område (pr. område)  5.000,- 

     

 Brystforstørrelse med implantater     

  Runde implantater, cohes I  (inklusive 5 års kapselgaranti) Fuld 32.000,- 

  - Tillæg: ved valg af anden type implantat: 
             Mentor Xtra (rundt, glat overflade, memory-gel) 

 5.000,- 

  -              Mentor rundt, Cohesive II, nanotexturering)  5.000,- 

  -              Mentor dråbeformet,Cohesive III (nanotexturering)  5.000,- 

     

 Kombineret brystforstørrelse   

  Implantater + eget fedtvæv (inkl. fedtsugning) Fuld 50.900,- 

  Brystløft og implantat cohesive I  Fuld 50.100,- 

  Brystløft og implantat cohesive II eller III Fuld 55.000,- 

     

   

     

 Fjernelse af brystimplantater   

  Fjernelse af implantat 
- Et bryst  

 
Lokal 

 
14.000,- 

  - Begge bryster Lokal 20.000,- 

  Fjernelse af implantater 
- Et bryst 

 
Fuld 

 
18.000,- 

  - Begge bryster Fuld 22.000,- 

  Fjernelse af implantater og lille indvendigt løft  Fuld  26.000,- 

  Fjernelse af implantater og kapselvæv (capsulectomi) Fuld Fra 
36.900,-  

  Fjernelse af implantater og brystforstørrelse med eget fedtvæv  Fuld Fra 
39.000,- 
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  Fjernelse af implantater og brystløft  Fuld Fra 
32.000,- 

     

 Udskiftning af brystimplantater Fuld  

  Udskiftning til runde cohesive I implantater    36.900,- 

  Udskiftning til runde Xtra, cohesive II eller anatomiske implantater  41.000,- 

  - Tillæg for korrektion for kapselskrumpning   5.000,-  

  - Tillæg for samtidigt brystløft  14.000,- 

  - Tillæg for samtidig lipoinjektion  14.000,- 

     

     

     

 Korrektion efter tidligere brystoperation Fuld  

  Korrektion af brystform, implantatplacering, kapselskrumpning 
bottoming out, wrinkling, arvævsindtrækning  

 Fra 
36.900,-   

  Korrektion med eget fedtvæv   Fra 
36.900,- 

  Korrektion med acellulær dermal matrix eller mesch  Efter 
aftale 

     

     

 Brystrekonstruktion efter tidligere brystkræft Fuld  

  Brystrekonstruktion af et med expander/implant (forløbspris)   71.000 

  - Tillæg: tilpasning af modsidige bryst   8.000 

  - Tillæg: dobbeltsidig brystrekonstruktion  8.000 

  Korrektion af tidligere brystrekonstruktion   Efter 
aftale 

  Korrektion af brystform eller arvævsstramning efter tidligere 
behandling for brystkræft 

 Efter 
aftale 

  Korrektion af brystform med eget fedtvæv, 1. gangs behandling   Fra 
24.000,-  

     

  Brystvorte rekonstruktion (i lokalbedøvelse)   

  - Et bryst   8.000,- 

  - Begge bryster  14.000,- 

     

 Brystløft/brystreduktion Fuld  

  Brystløft, lille  (ar omkring brystvorte eller lollipop-ar) lokal 16.000,- 

  Brystløft (lollipop-ar) fuld 28.200,- 

  Brystløft, stort (lollipop-ar eller anker-ar) fuld 30.000,- 

  Brystreduktion   fuld 34.000,- 

     

 
 

    

 Brystvortekorrektion     

 
 

 Brystvorte reduktion (i lokalbedøvelse)  
- Et bryst 

lokal  
  9.000,- 
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 - Begge bryster  14.000,- 

  Korrektion af indadvendt brystvorte (i lokalbedøvelse) 
- Et bryst 
- Begge bryster 

lokal  
10.000,- 
16.000,- 

     

     

 Gynækomasti – reduktion af mandebryst    

 
 

 Fedtsugning af mandlig brystudvikling  Fuld 19.700,- 

  Fedtsugning og fjernelse af brystkirtelvæv Fuld 28.000,- 

  Fedtsugning, fjernelse af brystkirtelvæv og overskydende hud Fuld 39.000,- 

     

     

 Tillæg ved brystoperationer:    

  Indlæggelse pr nat  5.000,- 

  Lovpligtig patientforsikring       6% 

  Ekstra BH  400,- 

     

 

 

 

Priser – Body contouring   

 Forundersøgelse   800,- 

 Kontrol efter operation foretaget her  0,- 

 Second opinion ( vurdering af resultat af operation foretaget 
andetsteds) 

 16.00,- 

    

Body Bodycontouring    

BBL BBL (brazilian butt lift) baldeløft med eget fedtvæv, inkl. 360o –
fedtsugning,  (og inkl. indlæggelse 1 døgn) 

fuld 45.000 

 Baldeløft/korrektion af baldeform vha. lipoinjektion  
inkl.  liposuction på lænd  

fuld 35.000,- 

    

Liposuction 360o –liposuction og contourering (mave, talje, lænd)  fuld 36.000,-  

 Liposuction:    

 - Maven, nedre  og venusbjerg  lokal 15.000,- 

 - Mave, hele forside fuld 22.000,- 

 - Lænd fuld 19.000,- 

 - Lænd og hofter fuld 25.000,- 

 - BH-delle fuld 19.000,- 

 - Lår, yderside (ridebukseområdet) fuld 19.000,- 

 - Lår, inderside  fuld 19.000,- 

 - Knæ, inderside  lokal 14.000,- 

 - Ankler  fuld 22.000,- 
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 Liposuction 2 områder   25.000,- 

 Liposuction 3 områder  34.000,- 

 Liposuction af lipødem   Efter aftale 

    

Maveplastik Fjernelse af kejsersnit ar og lille hudoverskud  lokal 14.000,- 

 Slapt maveskind under navle(Minimaveplastik)  lokal 20.000,- 

 Slapt maveskind, stor (inkl. indlæggelse 1 døgn) fuld 41.000,- 

 - Tillæg: fedtsugning af mave, venusbjerg & talje  fuld 8.000,- 

 - Tillæg: bugvægsplastik  fuld 6.000,- 

    

 Tillæg ved bodycontouring:    

 Indlæggelse pr. nat  5.000,- 

 Ekstra bodystocking eller cykelbuks  600,- 

 Patientforsikring obligatorisk  6% 

 

 

 

Priser – Ansigt   

 Forundersøgelse   800,- 

 Kontrol efter operation foretaget her  0,- 

 Second opinion (vurdering af resultat af operation foretaget 
andetsteds) 

 1.600,- 

    

    

Lipoinjektion Lipoinjektion  
- Hele ansigt 

Fuld  
24.000,-  

 - Under øjne Fuld 15.000,- 

 - Tillæg for ekstra område i ansigt    6.000,- 

 - Tillæg for lipoinjektion på håndrygge    6.000,- 

 - Tillæg for decolleté  10.000,- 

    

Øjenlåg Øvre øjenlåg  Lokal + rus 11.800,- 

 Nedre øjenlåg Lokal + rus 14.500,- 

 Øvre og nedre øjnelåg Lokal +rus 23.000,- 

    

Facelift Facelift (indlæggelse 1 døgn) Lokal + rus 38.000,- 

 - Tillæg: lipoinjektion i ansigt fuld 11.000,- 

 - Tillæg: øvre øjenlåg Lokal+ rus 8.000,- 

    

Hage Fedtsugning under hage (lokalbedøvelse)  lokal 12.000,- 

    

 Tillæg ved ansigtskirurgi:    

 Indlæggelse pr døgn  5.000,- 

 Patientforsikring, obligatorisk  6% 
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Priser – mindre plastikkirurgiske indgreb   

 Forundersøgelse   800,- 

 Kontrol efter operation foretaget her  0,- 

 Second opinion (vurdering af resultat af operation foretaget 
andetsteds) 

 1.600,- 

    

    

Arkorrektion Arkorrektion   

 - I lokal bedøvelse lokal Fra 5.000,- 

 - Tillæg ved lipoinjektion   10.000,- 

 - Tillæg for fuld narkose  5.000,- 

 -    

    

Modermærker Fjernelse af modermærke/hudelement (1-3)  lokal 5.000,- 

Tatoveringer Fjernelse af tatoveringer lokal Fra 5.000,- 

Øreflip Korrektion af form eller lukning af hul  10.000,- 

 


