
Professor Claes Lauritzen har skapat Plastic
Surgery Guide för säkrare skönhetsingrepp
Under covid-19-pandemin har efterfrågan på plastikkirurgi och
injektionsbehandlingar ökat, inte minst på grund av videomöten som fått
människor att granska sig själva i större utsträckning, och minskat resande som
gjort att det finns pengar över till annat.
– Vi vet att risken för att patienten väljer fel utförare, och blir felbehandlad, ökar i
samband med ökad efterfrågan. Plastikkirurgiska ingrepp är inget man ska ta lätt
på. Därför har jag skapat Plastic Surgery Guide som ger patienten vägledning
och rätt förutsättningar vid val av kirurg och skönhetsklinik, säger Claes
Lauritzen, professor i kraniofacial kirurgi och specialistläkare inom
plastikkirurgi.
 

Plastic Surgery Guide har tagits fram för att ge de som funderar på att förändra sitt
utseende rätt premisser och kunskap inför besöket hos en plastikkirurg. I guiden finns
möjlighet att få en objektiv, professionell bedömning av de kliniker runt om i Sverige
som utför ingreppen. Bedömningen är gjord av Claes Lauritzen i samarbete med sju
internationellt erkända plastikkirurger runt om i världen.– Det finns tyvärr en hel del
oseriösa och oerfarna personer som utför plastikkirurgi, vilket kan skapa väldiga
problem för de som utsätts. Och i dagsläget finns ingen lag som reglerar eller skyddar
patienter som blir felbehandlade. Med Plastic Surgery Guide får patienten realistiska
förväntningar och en helt oberoende bedömning av Sveriges plastikkirurgkliniker, säger
Claes Lauritzen.

Ökad trygghet vid val av plastikkirurg och klinik
Eftersom det idag saknas en tydlig reglering som styr i de fall någon är missnöjd med
ett skönhetsingrepp, är det av största vikt att vara välinformerad innan en
skönhetsförändring genomförs. Risken är hög för ingrepp med lägre kvalitet och att
patientsäkerheten nedprioriteras hos oseriösa aktörer.



– Att hitta fakta om plastikkirurgi och olika valmöjligheter kan vara svårt. Det är ett
tidskrävande arbete att göra grundlig research och undersöka vilken klinik som har de
bästa villkoren för att ge en trygg och säker behandling. I guiden har jag, tillsammans
med flera internationellt erkända plastikkirurger, redan gjort jobbet för att människor
ska få bättre förutsättningar innan de väljer till vem de ska vända sig med sina
önskemål, avslutar Claes Lauritzen.
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För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Professor Claes Lauritzen, Plastic Surgery Guide
Tel. 070-641 44 41
claes.lauritzen@gmail.com 

The Plastic Surgery Guide har startats av Claes Lauritzen i samarbete med sju framstående
plastikkirurger runt hela världen. Vi bedömer kliniker, men inte enskilda kirurger, baserat på
sammanvägd information som är inhämtad på olika sätt från offentliga uppgifter. Ytterligare
bedömningsgrunder bidrar också, men är inte offentliga p g a datasäkerhet. Av stor vikt i bedömningen
är kirurgernas utbildning, erfarenhet, omdömen och andra meriter. Det är också av betydelse hur
klinikens jourberedskap är samt möjlighet till interkollegialt samråd, prisnivå och garantiåtaganden.
Omdömet påverkas också av klinikens marknadsföring såsom dess omfattning, förekomst av osanna
eller vilseledande uppgifter eller överdrifter.

https://plasticsurgery-guide.com/

