
Klientvejledning
Lipoinjektion



Informationer til dig som klient 
 
Nogle af de undersøgelser og behandlinger, som vi tilbyder dig hos Cutis Clinic, 
kræver at du forud får en rækker informationer, som du skal læse igennem og 
forstå.  

Når du møder vores behandlere til undersøgelse og/eller behandling, skal du også 
afgive dit samtykke til, at du både har læst og forstået informationen, og at du 
fortsat ønsker behandlingen. 

Et samtykke til behandling kan både være mundtligt eller skriftligt, og vi påfører i 
din journal, når du har afgivet samtykket.  

Er der noget i den følgende information, som du gerne vil have uddybet eller 
forklaret, så skal du ikke tøve med at spørge din behandler, eller ringe til os forud, 
så vi kan hjælpe dig med at uddybe informationerne. 

Det er vigtigt for os, at du føler dig velinformeret og tryg ved den kommende 
behandling. 

God læselyst.

2



3

Lipoinjektion

Om behandlingen 
Med alderen ændres vores ansigt, og fedtinjektion kan modvirke de aldersbetingede 
forandringer i ansigtet som skyldes:

• Huden bliver mindre elastisk, mere slap og taber volumen. 

• Underhudens dybe fedtlag reduceres og ansigtet mister konturer og fylde.

• Ansigtets knogler afkalker og skrumper, hvilket medvirker til ovenstående tab af 
konturer og fylde. 

Ved fedtinjektion anvendes kroppens eget fedt til at skabe volumen i områder med 
manglende fylde. 

Typiske områder i ansigtet er furer og folder under øjnene, rynker i underansigtet, 
læbeforstørrelse og markering af hage, kinder, kindben og kæbelinje. Derudover kan 
behandlingen udføres på hals, håndrygge, bryst mm. 

Principielt kan man injicere fedt overalt på kroppen, hvor man ønsker mere volumen. Ved 
at anvende kroppens eget fedt minimeres risiko for uhensigtsmæssige reaktioner og 
allergi, da kroppen genkender det injicerede fedt som kroppens eget væv.
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Forundersøgelsen 
Efter at have læst denne skriftlige patientinformation skal du til en forundersøgelse, hvor vi 
vil vurdere om denne behandling er relevant for dig. Vi vil sammen drøfte, hvordan der skal 
behandles og lægge en detaljeret behandlingsplan.   
 
Ved forundersøgelsen modtager du mundtlig information om behandlingen, og du har 
mulighed for at stille spørgsmål. Du er velkommen til at medbringe en bisidder.  
 
Efter forundersøgelsen skal der gå mindst 7 dage som er den fastsatte minimale 
betænkningstid, inden du kan give dit samtykke til behandlingen, hvis indikationen er 
kosmetisk.  
 
Det er muligt at kombinere forskellige behandlinger samme dag, men dette skal planlægges 
med behandleren ved forundersøgelsen. 
 
Behandlingen gives ikke til:

• Personer under 18 år (kosmetisk behandling)

• Personer med kendt allergi overfor lokalbedøvelse (Lidocain)

• Ved infektion i ansigtet eller mundhulen (fx tandrodsbetændelse) 

Forberedelse inden behandling 
For at reducere risikoen for blå mærker anbefaler vi, at du en uge før behandlingen ophører 
indtag af Acetylsalicylsyre (Hjertemagnyl, Magnyl, Aspirin o.lign.), naturmedicin og kosttilskud, 
som virker blodfortyndende (fx fiskeolie, hvidløg, ingefær, Ginseng, Ginkgo Biloba, Vitamin E, 
mm.) Derudover er der ingen særlige anbefalinger om forberedelse til behandling. 



5

Behandlingen
Der tages et foto af huden som opbevares 
sikkert i din patientjournal. Billedet anvendes 
til at dokumentere udviklingen i huden og 
et billede forud for hver behandling er et 
lovkrav.  Huden afrenses og desinficeres. 
Vi udvælger sammen de ønskede 
behandlingsområder. Ved behandling 
lægges bedøvelse med en tynd kanyle fra 
det område, hvor fedtet skal udtages fra 
- typisk på maven eller flanken - samt i det 
område, hvor fedtet skal injiceres. Derefter 
laves et lille snit i huden i donorområdet, 
og et tyndt rør indføres under huden, og 
gennem dette rør opsuges fedtet i en sprøjte. 
Fedtet deles herefter til meget små partikler 
og centrifugeres, hvorefter fedtet injiceres 
under huden i de ønskede områder. 

Behandlingen afsluttes ved at sætte en 
lille tråd i huden i donorområdet, og denne 
tråd skal fjernes efter ca. 7 dage. Der skal 
ikke sættes en tråd i området, hvor fedtet 
er injiceret, da der kun laves meget små 
huller i huden, som hurtigt heler af sig selv. 
Ophelingstiden er meget kort, og man kan 
principielt vende tilbage til almindelige 
dagligdags aktiviteter med det samme.

Behandling tager typisk 60 minutter. 

 

Efter behandling
Umiddelbart efter behandlingen kan 
huden være hævet, rød og let øm. Denne 
reaktion forsvinder typisk i løbet af få timer. 
Ved behandling af læberne kan der opstå 
mere hævelse. For at reducere hævelse 
anbefales af køle huden med ispose i et 
rent viskestykke 10 minutter hver halve 
time. Derudover kan man indtage Ibuprofen 
tabletter, hvilket reducerer hævelse og 
ømhed efter behandling. 4 timer efter 
behandlingen må man anvende make-up på 
huden. Fedtinjektion betragtes som en meget 
sikker behandling, når behandlingen udføres 
korrekt. 
 
Risiko for alvorlige bivirkninger og 
komplikationer er lav, når behandlingen 
udføres korrekt.  
 
Almindelige bivirkninger er: 

• Ubehag ved indstik.

• Ømhed, rødme og hævelse af huden efter 
behandling. Aftager indenfor 2 dage.

• Blå mærker under huden pga. blødning. 
Forsvinder i løbet af en uges tid. Ikke 
behandlingskrævende. Blå mærker fra 
donorområdet kan forsvinde langsommere 
end blå mærker i ansigtet. 

Sjældne bivirkninger er:  

• Bakteriel infektion. Rødme, varme, ømhed 
og hævelse på huden opstår typisk indenfor 
den første uge efter behandling. Behandles 
med antibiotika.

• Virusinfektion (herpes / forkølelsessår) 
som kan aktiveres af stik på huden. Aftager 
normalt indenfor en uge. Forebygges eller 
behandles med antivirale tabletter.

• Ujævn fordeling eller overbehandling 
med fedt. Vurderes efter 4 uger. Aftager 
gradvist uden behandling, når fedt 
integreres. Ujævnheden kan forsøges 
behandlet med massage.

• Pigmentforandringer efter rødme. 
Aftager i løbet af 1-3 måneder. Ikke 
behandlingskrævende.

• Injektion af fedt i et blodkar, som kan danne 
en blodprop og nedsætte blodforsyningen 
i et område i ansigtet. Blodprop i øjets 
blodkar kan medføre synsforstyrrelse 
eller synstab, som kan være permanent. 
Symptomer opstår akut eller inden for 
timer og behandles akut med injektion 
massage, varme omslag samt tabletter, der 
øger blodforsyningen. Symptomerne på en 
blodprop er smerter i huden, afblegning 
eller farveskift i huden, knopper eller 
blærer og sår. Symptomerne ved injektion 
i et kar til øjet er pludselig ændring i synet 
og øjensmerter. Man kan forsøge at fjerne 
fedtet karkirurgisk.

• Overfyldning eller ujævn fordeling af fedt 
i huden. Vil oftest aftage inden for de 
første 2 mdr. med massage på huden, men 
tilstanden kan være permanent.

• Arvæv og tab af volumen i underhuden. 
Skyldes oftest infektion eller for kraftig 
udsugning af fedt. Kan være permanent. 
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Resultatet  
Fedtet integrerer sig med det omgivende væv, og det er veldokumenteret, at stamceller 
i fedtet stimulerer dannelse af nyt kollagen i huden, hvilket vil vise sig ved en forbedring 
i hudens fylde og elasticitet. Resultatet af enhver behandling kan variere fra person til 
person.

Resultatet kan tidligst vurderes efter 4 uger, når fedtet er faldet til i huden, og hævelsen 
har lagt sig. Man kan forvente, at op mod halvdelen af fedtet forbliver under huden. På 
dette tidspunkt er det muligt at injicere mere fedt i samme hudområde, hvis der er behov 
for det. 

Du kan kontakte os via telefon 70 20 70 66 eller via mail: info@cutisclinic.dk 
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