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Rekonstruktion av bröst med implantat 

Bröstimplantat är gjorda av ett silikonhölje och innehåller silikon eller koksalt, bland både och.  

Rekonstruktion med implantat kan ibland vara en tillfällig lösning. Om det behövs kan de bytas 

till kroppsegen vävnad i ett senare skede. 

Så går det till 

Implantatet läggs in under huden och bröstmuskeln. Vid mindre bröst lägger man oftast in ett 

permanent implantat. Vid större bröst används ofta ett så kallat expanderimplantat.  

Expanderimplantat 

Expanderimplantat används när storleken på implantatet gör att bröstmuskeln och huden 

behöver tänjas ut successivt för att få plats med implantatet. Expanderimplantatet kan liknas vid 

en uppblåsbar ballong med en ventil för att fylla på koksaltlösning. Implantatet fylls på efter det 

att implantatet har placerats. Påfyllningen påbörjas under operationen och upprepas vid ett eller 

flera tillfällen tills bröstet har fått den storlek det ska ha. Påfyllningen, som sker genom en tunn 

slang genom huden, kan spänna lite i början och upprepas cirka 1–4 gånger. 

Expanderimplantat kan opereras in i ett eller två steg beroende på typen av implantat. Används 

metoden med två steg får du först ett tillfälligt expanderimplantat som senare byts ut mot ett 

permanent implantat när bröstet har fått den storlek det ska ha.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operationstid: 1,5–2,5 timme.  

Sjukskrivning: 3–4 veckor. 

Fördelar: Kortare operationstid och sjukskrivning än vid operationer med kroppens egen 

vävnad. Du får inte heller fler ärr än det du redan har efter bröstcanceroperationen. Du har 

kvar viss känsel i bröstet. 

Nackdelar: Inte lika mjukt som kroppens egen vävnad. De flesta patienter gör ett lyft på den 

friska sidan för att brösten ska bli mer lika. Risk för kapselbildning som kan göra att du 

behöver opereras igen. 

Ärr: Varierar beroende på var tumören sitter och vilken teknik man väljer. Vanligast är ett 

horisontellt snitt mitt över bröstet eller ett vertikalt ärr samt ett ärr under bröstet. 

Ärr efter ett horisontellt snitt Ärr efter ett vertikalt snitt 
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Eventuella biverkningar och komplikationer 

Du får ont i bröstmuskeln som vid en kraftig träningsvärk, i upp till 1–2 veckor efter operationen, 

och får då olika smärtstillande läkemedel som lindrar smärtan.  

Eftersom implantat är främmande för kroppen bildas naturligt en tunn kapsel runt alla 

bröstimplantat. I vissa fall blir denna kapsel tjock och drar ihop sig runt implantatet, vilket gör 

bröstet hårt. Det kallas kapselkontraktur. I svåra fall kan det även göra så att implantatet flyttas. 

Risken för kapselkontraktur är störst om du också får strålbehandling. Får du kapselkontraktur 

kan du behöva göra en ny operation.  

Om du får en infektion efter operationen kan det leda till att implantatet måste tas bort. 

 


