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Citadellkliniken är en av Sveriges största privatkliniker inom estetisk plastikkirurgi. Här 
möts du av vår erfarna personal som alla är specialister på sitt område.

Under 2014 har lokaler i anrika Strandpaviljonen totalrenoverats. Citadellkliniken kan 
därmed erbjuda övernattningsmöjlighet även för anhöriga från och med våren 2015.

Som patient hos Citadellkliniken blir du väl omhändertagen och garanteras hög      
säkerhet och kvalitet på såväl vård som resultat.

Du får ett personligt bemötande och träffar samma läkare från det första till det sista 
mötet. Hos oss är du inte anonym, då vi vet vem du är, känner till din historik och är 
väl införstådda med dina förhoppningar och förväntningar.

Det är en trygghet både för dig och för oss.

                                                            Dr. Peter Cosmo, Klinikchef

Välkommen t i l l  Citadel lkl iniken1987
år

2015

Varmt välkommen!

Vi hoppas att du känner dig mer insatt i vad en bukplastik 
eller en fettsugning innebär efter att du har läst den här broschyren. 
Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor och tankar

 på 040-30 17 50. 

Bestämmer du dig för att göra en bukplastik eller en fettsugning 
så är du i goda händer hos oss på Citadellkliniken. 

  

-  M e d  f o k u s  p å  d e t a l j e r  -
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Kliniken i Landskrona är toppmodern och närheten 
till lasarettet adderar unik säkerhet till dig som vill 
göra ett plastikkirurgiskt ingrepp. Som skön kon-
trast kan vi samtidigt erbjuda en vacker miljö som 
gör gott för både kropp och själ.

Citadellkliniken ligger i anrika Strandpaviljongen, precis 
vid havet i Landskrona, med en underbar utsikt över 
Köpenhamn, Ven och Öresund. Närheten till vattnet 
och grönskan utanför bidrar till klinikens stressfria och 
privata miljö. Ljuset flödar genom våningarna som ger 
plats för 20 patienter och fyra moderna operations-
salar. De ljusa, sjukhusklassade lokalerna totalrenove-
rades sommaren 2006 och rymmer uteslutande det 
senaste inom teknik och utrustning.

Citadellkliniken har direktkontakt med lasarettet och 
uppfyller de hårda krav som sjukvården ställer på 
den estetiska plastikkirurgin i privat regi.

Som komplement till vår klinik i Landskrona har vi 
även mottagning för plastikkirurgi i Malmö. Mottag-
ningen i Malmö finns i våra nya fräscha lokaler, cen-
tralt belägna vid Stortorget. En strategisk placering 
eftersom många av våra patienter bor och verkar i 
Öresundsregionen.

Till vår mottagning i Malmö är du välkommen för 
konsultation, återbesök, stygntagning och enklare 
estetiska ingrepp.

Plastikkirurgi i  Malmö och Landskrona

Innehåll

 7  In för  en operat ion

 10  Bukplast ik

 13  Bukplast ik Övre

 16  Bukplast ik Nedre

 19 Fettsugning

 25 Kombinat ioner
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När du väljer klinik är det viktigt att du känner dig 
trygg och kan lita på din kirurgs erfarenhet, kompe-
tens och resultat.  

På Citadellkliniken arbetar fyra specialistutbildade 
plastikkirurger: Peter Cosmo, Tuve Mårtensson, 
Jörg Bohn och Helena Sveinsdóttir. Kliniken är vida 
känd för sin teknik som skapar de mest naturliga 
brösten. Alla nöjda patienter är ett bra betyg som 
får tala för såväl kliniken som för vår unika metod. 

Som patient hos oss blir du väl omhändertagen och 
garanteras hög säkerhet och kvalitet på såväl vård 
som resultat.

All personal är specialutbildad inom området och har 
många års erfarenhet. Egna narkosläkare anpassar 
sövning och bedövning individuellt efter behov och 
önskemål. 

Din läkare – ett  vikt igt beslut

Inför en operation är förväntningarna höga och frå-
gorna ofta många. Därför är det bra om du känner 
till de vanligaste metoderna och övergripande fakta 
så att du kan vara delaktig i resonemanget med din 
kirurg. 

Vår förhoppning är att den här broschyren ska ge 
dig ett bra underlag att grunda ditt beslut om en 
bukplastik eller fettsugning på. Broschyren ger dig 
en riktig inblick i ämnet men den tar inte upp allt och 
är inte heller tänkt att ersätta din dialog med oss. 

En operation är alltid personlig, men gemensamt för 
de flesta kvinnor och män är att de vill ha ett resul-

tat som är så naturtroget som möjligt. Därför är det 
också troligt att du har någon i din närhet som gjort 
en bukoperation eller fettsugning utan att det är nå-
got som du lagt märke till. Oavsett din anledning 
är vår målsättning, och vår största utmaning som 
professionell plastikkirurg, att alltid skapa det resul-
tat som du önskar och som i betraktarens ögon ser 
naturligt ut.

Skriv gärna ner dina frågor och ta med dem till din 
konsultation. Under samtalet får du mycket informa-
tion, så det är lätt att glömma sina egna funderingar. 

Inför en operation 

Jörg Bohn  Tuve Mårtensson Helena Sveinsdóttir Peter Cosmo                                                                                                                                            
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Före alla operationer kommer du till mottagningen i 
Malmö eller till kliniken i Landskrona för en konsultation.

Här går vi tillsammans igenom förutsättningarna för 
den önskade operationen och ser om dina förvänt-
ningar stämmer med det vi kan åstadkomma vid en 
operation. Operationstiden kan bokas direkt efter 
att konsultationen avslutats.

På operationsdagen skrivs du in, duschar i bakte-
riedödande tvål och får lugnande medicin. Din läka-
re kommer därefter och hämtar dig för fotografering 
och operationsplanering.

De allra flesta operationer görs i narkos och vi har 
mycket erfarna narkosläkare och sköterskor som 
sköter narkoserna. Oftast stannar du en natt på kli-
niken för maximal säkerhet.

På morgonen efter operationen skrivs du ut av din 
läkare, får med dig smärtlindring, sjukskrivning och 
tid för återbesök innan hemgång.

En bukplastik är ett ingrepp som ger såväl kosme-
tiska som funktionella fördelar. Här kan du läsa lite 
mer om vad en operation innebär och hur du går 
vidare med dina tankar.
 

Operationer



1110

Varför en bukplastik?
Huden har en fantastisk förmåga att anpassa sig 
efter kroppen men ju äldre vi blir desto sämre blir 
dess förmåga att dra ihop sig. Kanske har du va-
rit gravid eller lyckats gå ner mycket i vikt och fått 
ett överskott av hud på magen. Kanske är den 
så slapp att du drar dig för att visa dig i bikini, i 
tighta tröjor eller naken. Kanske har du fått eksem 
eller andra hudproblem i de veck som uppstått. 

Som en följd av graviditet och övervikt glider även 
de raka bukmusklerna, de på magens framsida, 
isär och återtar inte sin ursprungliga plats. Följden 
blir att midjan försvinner och magen buktar framåt. 
När bukmuskulaturen förslappas ökar även utrym-
met kring tarmarna. Detta kan i sin tur försämra 

tarmfunktionen och ge problem med förstopp-
ning och liknande. Även kroppshållningen kan för-
sämras och detta kan ge upphov till ryggbesvär. 

Vid en bukplastik stramas huden åt, slätas ut 
och överskottet tas bort. Naveln görs snyggare 
och bukväggen förstärks. Din midja kommer 
fram och blir mer markerad och magen blir plat-
tare. Ofta försvinner även ryggbesvären och 
tarmfunktionen blir bättre efter en bukplastik. 
Har du missprydande eller besvärande ärr i 
bukområdet som följd av tidigare operationer 
kan även detta avhjälpas med en bukplastik. 
Innan ingreppet utför vi en konsultation med alla 
våra patienter. 

Vad innebär en bukplastik?
På Citadellkliniken strävar vi alltid efter ett resultat 
som är tilltalande ur ett estetiskt perspektiv. Snit-
tet läggs från ena höftbenet till det andra, så långt 
ned som möjligt för att det ska döljas av alla tros- 
och bikinimodeller. Huden lossas och den raka 
bukmuskulaturen sys ihop på insidan, uppifrån 
bröstbenet ner till blygdbenet. Huden sträcks se-
dan nedåt och sys fast i sitt nya läge. Om du har 
ett stort hudöverskott flyttas även naveln uppåt och 
det enda som är synligt efteråt är ett litet diskret ärr.  
Ibland läggs en tunn dränageslang in innan opera-
tionen avslutas. Denna tas givetvis bort innan hem-
gång. Operationen tar cirka två timmar.

Vem kan göra en bukplastik?
Generellt sett kan vi säga att om du känner igen 
dig i något av föregående text så är en bukplastik 
många gånger rätt lösning. 

Under konsultationen går du och din kirurg igenom 
dina förväntningar för att se om ingreppet kan hjälpa 
dig eller om det finns bättre alternativ. Om du har 
för avsikt att gå ned mycket i vikt, planerar en snar 
graviditet eller är rökare bör du vänta tills du nått din 
vikt, fött ditt barn eller slutat röka.
 

Bukplastik
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I vissa fall återgår inte huden på magen till sin ur-
sprungliga storlek efter en graviditet eller viktminsk-
ning. Detta beror på att huden tänjts ut extremt 
mycket i kombination med försämrad elasticitet. 
Samtidigt kan de raka bukmusklerna ha glidit isär 
och inte återtagit sitt ursprungliga läge, vilket leder 
till ökat midjemått.

Detta kan ge upphov till eksem och andra funk-
tionella besvär. Det kan också vara svårt att finna 
kläder som passar eller att delta i idrott och annan 
fysisk aktivitet då hudöverskottet kan vara i vägen. 
Ofta är det estetiska problemet också uttalat vid 
förslappad bukhud och ökat midjemått. I dessa fall 
kan en bukplastik återskapa den ursprungliga for-
men genom att strama upp hud och muskulatur.
Via ett snitt från kanten av pubisbehåringen och 
ut mot höftbenen lossas huden från underlaget, 

överskottet tas bort och huden draperas om. Den 
raka bukmuskulaturen sys ihop och återfår sitt ur-
sprungliga läge varvid midjemåttet minskar.
Operationen tar ungefär två timmar och görs un-
der full narkos. Du stannar kvar på kliniken en natt. 
Hemgång kan då ske nästa dag. Återbesök görs 
på mottagningen efter två veckor för kontroll och 
eventuell stygntagning.

Sjukskrivningstiden är fyra veckor och under denna 
tid har du en maggördel dag och natt.

I vissa fall går det att kombinera bukplastik med 
fettsugning, detta så länge endast omkringliggande 
områden fettsuges. Du bör alltså undvika fettsugning 
av magen samtidigt med en bukplastik för att undvika 
komplikationer, som t.ex vätskeansamlingar.

Bukplastik Övre

Hur går en bukplastik t i l l?
Om du funderar på en bukplastik är det alltid bäst att 
boka tid för en konsultation först. På konsultationen 
i Landskrona eller Malmö träffar du den plastikkirurg 
som senare kommer att operera dig. 

Det görs en noggrann undersökning, dels allmän, men 
också riktad mot hudkvaliteten på magen och buk-
musklernas läge. Vi tar reda på dina förväntningar och 
ser till att de stämmer med de förutsättningar du har. 

Du får reda på hur en bukplastik går till och vilka 
möjligheter till kosmetisk och funktionell förbättring 
en bukplastik kan förväntas ge dig.
 
Om allt är bra vid undersökningen och du känner 
dig nöjd, träffar du en sjuksköterska efteråt som kan 
svara på fler frågor men också ta fram lämpliga tider 
för din operation.
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Tiden efter din bukplastik
Efter operationen vaknar du i din säng, liggande 
med höjd huvudände och en kudde under knäna 
för att avlasta operationsområdet. Du stannar kvar 
på kliniken en natt för maximal komfort och säkerhet.  
Innan du åker hem träffar du åter din kirurg och får 
tips och råd om det som är viktigt för din läkning. Du 
får även med dig sjukskrivningsintyg, återbesökstid 
och smärtlindring. Innan du lämnar kliniken provar vi 
ut en kraftig gördel med kardborreknäppning. Den 
ska du ha på dig dag och natt i fyra till sex veckor. 

Under den här tiden ska du undvika häftiga rörelser 
och tunga lyft samt att sträcka på ryggen helt. Två 
veckor senare är det dags för ditt första återbesök. 
Då kontrollerar vi att allt läker som det ska och tar 
bort eventuella stygn. Du har möjlighet att genom-
föra ditt återbesök på någon av våra mottagningar. 
Sista återbesöket sker efter tre månader för att kon-
trollera resultatet. Vi tar efterbilder och jämför foto-
grafierna med de foton som vi tog före bukplastik-
operationen. Detta brukar vara en trevlig upplevelse.

Före

Före Efter

Efter
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I de fall där endast huden i den nedre delen av buken 
är slapp och hängig kan det räcka med låg nedre 
bukplastik.

En nedre bukplastik kan också vara lämplig i de fall 
där du har ett indraget eller missprydande ärr efter 
t.ex. kejsarsnitt, där huden ibland veckar sig och 
hänger över ärret. Vid denna operation sträcks och 
stramas huden upp i bukens nedre del.

Huden runt naveln och i bukens övre del påverkas inte 
vid en nedre bukplastik. Det är ej möjligt att sy ihop 
den raka bukmuskulaturen som minskar midjemåttet.

Operationen görs i lätt narkos och du kan lämna   
kliniken redan samma dag.

Sjukskrivningstiden är cirka två veckor och under 
denna tid har du en maggördel.

Bukplastik Nedre

Före

Före

Efter

Efter
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Risker och komplikationer

•	 Infektion och dålig läkning: Det här är pro-
blem som oftast drabbar rökare och kan ge fula 
ärr. Vi informerar noggrant om riskerna med 
rökning. Hos oss ska du vara rökfri två veckor 
före och två veckor efter din operation.

•	 Vätskeansamling: Om du rör dig för mycket 
eller om gördeln inte sitter på rätt sätt, kan väts-
ka samlas i de nedre delarna av operationsom-
rådet. Blir vätskemängden besvärande tappar 
vi ut den med en tunn nål.

•	 Känselbortfall: Känseln runt ärret blir alltid 
nedsatt, ibland i upp till ett år efter operationen. 
Det beror på att de tunna känselnerverna i hu-
den skärs av under operationen. Dessa växer 
ihop relativt snabbt, men det kan ta upp till ett år. 

•	 Ärr: Ärret är alltid rosa till rött och hårt under 
de tre första månaderna. Därefter bleknar och 
mjuknar det. Efter nio månader brukar det vara 
knappt synbart. Om ärret blir för brett eller syn-
ligt går det alltid att korrigera med en enkel ope-
ration i lokalbedövning. Det ingår i priset om 
bukplastik utförs på Citadellkliniken. 

Fettsugning

Före Efter

Hur vi l l  du forma din kropp?
Fettsugning eller liposkulptur handlar, precis som 
namnet antyder, om att skulptera kroppen. Att göra 
kroppens naturliga konturer och former mer eller min-
dre framträdande. Resultatet är bestående eftersom 
fettcellerna som tas bort inte kan återbildas. Men, för 
att resultatet ska bli symmetriskt och jämnt är det ex-
tremt viktigt att operationen utförs på ett korrekt och 
noggrant sätt. De fettceller som lämnas kvar är näm-
ligen lika viktiga som de som tas bort.
  
Idag är fettsugning ett av de vanligaste plastikkirur-
giska ingreppen som utförs och tekniken utvecklas 

hela tiden. Dagens tunna kanyler gör det möjligt 
att fettsuga nästan alla delar på kroppen, från an-
siktet ned till vristerna, med mycket fina resultat.  

På Citadellkliniken har vi specialistkompetens inom, 
och stor erfarenhet av fettsugning. Det innebär att 
du får de bästa förutsättningarna för ett bra resultat. 
Vi genomför själva ingreppet i Landskrona, men du 
har möjlighet att genomgå konsultation eller återbe-
sök på vår mottagning i Malmö.
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Vem kan göra en fettsugning?
Om du trots rätt diet och träning inte kan minska 
lokala fettansamlingar är en fettsugning många 
gånger ett bra alternativ. Det är viktigt att poängtera 
att en fettsugning inte är ett alternativ till bantning 
och därmed ingen bra metod vid övervikt.
 
Generellt sett är huden hos yngre personer mer 
elastisk än hos äldre vilket innebär att resultatet 
blir bättre. Alla, oavsett ålder och kön, som har en     
någorlunda normal vikt, bra hud och områden med 
lokala fettdepåer kan göra en fettsugning.

Vilka områden kan fettsugas?
Nästan alla delar av kroppens fettansamlingar kan 
behandlas. Vanligast är halsen, överarmar, bröst 
(hos män), mage, midja, höfter, rygg, lår, knän, vader 
och vrister.

När det gäller halsen är huden ofta mycket elastisk 
och drar ihop sig bra efter en fettsugning. Resultatet 
är en markerad käklinje och en vacker kontur av hal-
sen. När halsen fettsugs förs en mycket tunn kanyl in 
via tre små snitt, vid örsnibbarna och under hakan.  
Även överarmarnas omkrets kan minskas med mycket 
fina resultat om huden inte är alltför slapp.

Före

Efter

Efter

Före
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Olika tekniker vid fettsugning
Det finns flera olika tekniker som används 
vid fettsugning. Vid samtliga metoder injice-
ras stora mänger vätska, adrenalin och lokal-
bedövningsmedel i området. Detta görs dels 
för att minska blödningen och smärtan, dels 
för att separera fettet så resultatet blir jämnare.  
På Citadellkliniken använder vi Micro Air, en modern 
teknik som ger ett jämnt resultat med mindre blå-
märken och mycket lite smärtor efter operationen.  
Mirco Air innebär att fettsugningskanylen vibre-
rar och löser upp fettet som därmed blir lättare 
att suga ut. Förutom att tekniken är smidig att ar-
beta med stimulerar den underhuden, vilket gör 

att den lättare drar ihop sig efter behandlingen.  
Micro Air är den mest använda och rekommenderade 
metoden på de stora kosmetiska klinikerna i Europa.  
Fettsugning med ultraljud är en metod som vi inte 
använder eftersom den ökar risken för bland annat 
brännskador i huden.

Hur går en fettsugning t i l l?
Börja med att boka en tid för konsultation. Under 
besöket träffar du din plastikkirurg, samma person 
som kommer att operera dig. Tillsammans går ni 
igenom dina förväntningar och vad operationen 
innebär.

Samtidigt undersöks de områden som du vill åt-
gärda, din hudkvalitet kontrolleras och mängden 
fett som ska avlägsnas beräknas. Vi gör även en 
allmän hälsokontroll för att säkerställa att operatio-
nen och narkosen inte innebär några risker för dig.  
Om allt är bra vid undersökningen och du känner 
dig nöjd kan du efter detta boka en operations-
tid tillsammans med en av våra sjuksköterskor. 

Operationen
På operationsdagen checkar du in på kliniken i 
Landskrona, får ett rum, duschar och tar lite lug-
nande medicin. Efter detta träffar du åter din plas-
tikkirurg som fotograferar operationsområdet och 

ritar på dig. Sedan är du klar för din operation. 
Hos oss får du möjlighet att stanna en natt på 
kliniken, men de flesta väljer att åka hem samma 
dag. Eftersom en fettsugning är ett lättare ingrepp 
och inte innebär några risker. 

Innan du lämnar kliniken provar du ut en gördel, 
som ska täcka de opererade områdena. När det 
gäller smärtan upplever de flesta den som tränings-
värk och ömhet. Om du behöver får du smärtlind-
rande tabletter av oss.
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Tiden efter fettsugningsoperationen
Förbandet använder du dygnet runt i fyra till sex 
veckor. Två gånger per dag tar du av förbandet och 
masserar de behandlade områdena. Du kan givet-
vis ta av gördeln när du duschar, vilket du ska göra 
dagligen.
 
Du får räkna med ungefär en veckas sjukskrivning 
men ofta går det att börja arbeta innan. Ju tidigare 
du kommer igång med träning och andra fysiska 
aktiviteter desto bättre är det. Vi rekommenderar till 
och med att du börjar träna redan efter några dagar 
för att får ett bra resultat snabbare.

Efter två veckor är det dags för ditt första åter-
besök. Du väljer själv om dina återbesök sker på
kliniken i Landskrona eller på vår mottagning i 
Malmö. Då tar vi bort stygnen som suttit över de 
små hålen där fettsugningskanylen förts in. Hå-
len är bara fyra till fem millimeter. Samtidigt får 
du möjlighet att byta gördeln till en mindre efter-
som du minskar i storlek när svullnaden försvinner. 
Den sista kontrollen görs efter fem till sex månader. 
Då kontrollerar och fotograferar vi slutresultatet. Se-
dan tar vi fram bilderna som togs innan du gjorde 
din fettsugning och jämför dem med de nya, vilket 
brukar vara en trevlig upplevelse.

I takt med att utvecklingen inom plastikkirurgin går 
framåt blir operationerna alltmer skonsamma och 
narkoserna mindre krävande, vilket leder till att åter-
hämtningsperioden efter kirurgin är kortare nu än förr.

Dagens patienter med krävande och pressade tids-
scheman har allt svårare att vara sjukskrivna från sina 
arbeten och efterfrågar allt oftare flera operations- 
typer vid samma tillfälle.

Detta sammantaget gör att vi numera gör allt fler 
kombinationsoperationer. Det handlar oftast om 

att kombinera olika typer av bröstoperationer med 
bukplastik och även fettsugning. Givetvis kan även 
andra operationskombinationer göras.

Vinsten är att det bara blir en sjukskrivningsperiod 
och att en viss reduktion görs på priset.

Kombinationer

Före Efter
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Välkommen hit

Vi hoppas att du känner dig mer insatt i vad en bukplastik 
eller en fettsugning innebär efter att du har läst den här broschyren. 
Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor och tankar

 på 040-30 17 50. 

Bestämmer du dig för att göra en bukplastik eller en fettsugning 
så är du i goda händer hos oss på Citadellkliniken. 

  

-  M e d  f o k u s  p å  d e t a l j e r  -

www.citadellkliniken.com



-  M e d  f o k u s  p å  d e t a l j e r  -


