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Klinikchef om botox: »Det er jo ikke meningen, at man skal have
helt glat eller mimikløst ansigt«
Markedet for kosmetiske behandlinger vokser støt, men med væksten følger også visse
udfordringer.
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Hos klinikker med autoriseret personale er priserne for at få behandling med eksempelvis botox noget højere, end de er hos de
uautoriserede klinikker. Foto: Krestine Havemann/nage
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BERIT ERTMANN

Markedet for kosmetiske behandlinger burde være gennemreguleret i Danmark.
Alligevel er der opstået hvad en plastikkirurg kalder »det vilde vesten«, hvor
uautoriserede klinikker og enkeltpersoner til lave priser kan sprøjte botox eller fillers
ind under huden på mænd og kvinder, der gerne vil have et yngre, friskere udseende.
Jyllands-Posten har fundet flere eksempler på lovbrud hos klinikker, som ureguleret
tilbyder behandlinger med midler som botox og restylane.

Ifølge Sanne Lønskov, der er adm. direktør hos N'age - en kæde, som har flere klinikker
rundt om i Danmark og tilknyttet uddannet fagpersonale - er Danmark et af de mere
regulerede lande, når det angår kosmetiske behandlinger. Alligevel kan enkelte dårlige
behandlinger give hele branchen et dårligt ry og få folk til at frygte især botoxbehandlinger.

 Både Botox og Restylane er forbundet med fordomme, fordi folk
har set og læst om overdrevne eller unaturlige resultater.
»Én af fordommene er, at man kan se det, når nogle har fået foretaget en behandling.
Både Botox og Restylane er forbundet med fordomme, fordi folk har set og læst om
overdrevne eller unaturlige resultater. Men det er jo ikke meningen, at man skal have
helt glat eller mimikløst ansigt. I Norden er skønhedsidealet at se sund, frisk og naturlig
ud,« siger hun.
Hos N'age er priserne for at få behandling med eksempelvis botox noget højere, end de
er hos de uautoriserede klinikker. Til gengæld er klinikken reguleret, og man har
hudlæger ansat, som har autorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhed til at foretage
kosmetiske behandlinger.
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Læger advarer om gråt botoxmarked: Pas på de uautoriserede
behandlere

På trods af, at priserne er højere, har klinikkerne ifølge Sanne Lønskov ikke problemer
med at tiltrække nye kunder, selv om priserne er høje, fordi markedet for kosmetiske
behandlinger hele tiden vokser.
»Folk har fået flere penge mellem hænderne og er blevet mere villige til at bruge penge
på deres udseende, også når behandlingerne koster lidt mere. Det er generelt helt
almindelige mænd og kvinder, der kommer hos os,« siger hun og tilføjer, at der er altid
vil være en risiko for at få grimme resultater, hvis ikke behandleren har forstand på,
hvad hun laver.
https://jyllands-posten.dk/livsstil/ECE11075096/klinikchef-om-botox-det-er-jo-ikke-meningen-at-man-skal-have-helt-glat-eller-mimikloest-ansigt/?fb…

2/7

17/12/2018

Klinikchef om botox: »Det er jo ikke meningen, at man skal have helt glat eller mimikløst ansigt« - Livsstil

Man bør som kosmetisk behandler også måle sig på, om kunderne er så tilfredse med
deres resultat, at de kommer igen for at få genopfrisket eller lavet nye behandlinger,
vurderer direktøren.
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Jyllands-Posten har tidligere talt med kvinden Ghada Awad, som i 2014 betalte 11.800
kr. for at få 12-14 indsprøjtninger i ansigtet. Hun endte med et rigtig dårligt resultat, og
fire år senere er der stadig ar at spore i heneds ansigt.
Hun fik ikke tilbudt den obligatoriske samtale med en læge samt to døgns
betænkningstid inden behandlingen.
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Uautoriseret ansigtsbehandling gik galt: »Mit ansigt er ødelagt«



Den 47-årige skønhedsekspert og skønhedsjournalist Silke Grane har selv fået
behandlinger med bl.a. botox. Hun mener, at markedet i dag er blevet mere sikkert,
fordi behandlerne er blevet bedre uddannet, og der er en større viden om, hvordan man
skal bruge botox og restylane.
Der er dog stadig en vis skepsis over for indsprøjtningerne, som er forbundet med et vist
tabu, siger hun.

 Det er et marked, som har udviklet sig helt enormt
»Da jeg startede med at skrive om de her behandlinger for snart mange år siden, var det
hele stort set ukendt territorium, og ingen ville i hvert fald sige højt, hvis de havde fået
botox. Det var en helt ny verden, og det er et marked, som har udviklet sig helt enormt,«
siger hun.
Silke Grane var selv ude efter et meget naturligt resultat, da hun fik sin behandling.
Altså et resultat, hvor indgrebet er stort set usynligt, men man bare ser »mere frisk« ud
i huden. Det, mener hun, er det resultat, de fleste andre danske kvinder er ude efter.
»Det er de færreste, der gider at gå rundt med en helt glat pande og stor trutmund«.
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Hun betalte 11.800 kr. for et smukkere
ansigt: »Hvem kigger efter mig, når jeg ser
sådan ud?«
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