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Bag lægen hænger Gustav Klimts berømte 
maleri ”Kysset”, udformet som et indram-
met puslespil. Otte lægelige diplomer 
pryder den anden væg. Oven på bogreolen 
står en gylden Buddha-statue. Bag skrive-
bordet taler Dr. V dæmpet, roligt og på et 
let forståeligt engelsk.

”Dr. V” er en af den halve snes plastik-
kirurger, som har praksis på den populære 
thailandske ferieø Phuket. Midt i turist-
hurlumhejet på Patong Beach, nær Holiday 
Inn Resort. Lægehuset hedder også bare 
”Dr. V”, og det er da et navn, der er til at 
huske for vesterlændinge i modsætning til 
lægens fulde navn, Dr. Veerawat Tiranan-
mongkol. Cirka halvdelen af hans patienter 
er udenlandske turister, der ikke forstår et 
ord thailandsk, så forkortelsen er en god 
service over for dem.

Antallet af europæere og specielt 
skandinaver, der kombinerer en badeferie 
med at komme ”under kniven” hos en 
plastikkirurg, er stærkt stigende i disse år. 
Veerawat Tirananmongkol kan ikke sætte 
tal på, men han bekræfter, at også hans 
konsultation er mål for en øget efterspørg-
sel fra bl.a. danskere. I en bog i hans ven-
teværelse kan man læse det ene autentiske 
brev efter det andet fra tilfredse patienter. 
Ingen danskere er dog repræsenteret her.

”Bredt spektrum af behandlinger”
Føler man sig tryg på en privatklinik i 
Thailand. Hvad med hygiejnen og det 
tekniske udstyr? Er der sprogproblemer? 
Hvad koster behandlingerne i forhold til 
herhjemme? For at få svar på spørgsmåle-

Under kniven på Patong Beach
Flere og flere danskere vælger behandling hos plastikkirurger i thailand. Vi har aflagt besøg i Dr. V’s klinik på 
ferieøen Phuket, hvor halvdelen af patienterne er udenlandske turister, der ikke forstår et ord thailandsk.

ne opsøgte RASK Magasinets medarbejder 
Dr. V sammen med en kvindelig bekendt, 
Natasja Brostrøm, som opholdt sig nogle få 
dage på Phuket. Hun benyttede lejligheden 
til at opsøge lægen, hvis navn hun havde 
hørt positivt omtalt af andre danskere.

Natasja ville gerne have ham til at gøre 
noget ved nogle sprængte blodkar på beg-
ge kinder og det højre lår. Skavanker, som 
ikke er særligt iøjefaldende, men som hun 
selv efterhånden havde fundet belastende. 
Vi traf en aftale om tirsdagen og blev ons-
dag eftermiddag modtaget af to venlige 
receptionister. I det nydelige venteværelse 
læste vi i en brochure, at klinikken som 
den eneste i det sydlige Thailand tilbyder 

”et bredt spektrum af behandlinger – fra 
fingerspids-massage til laser og fra injektio-
ner til avanceret kirurgi”.

 
Afviste behandling
Som aftalt på slaget 16.00 bød Veerawat 
Tirananmongkol os smilende indenfor på sit 
kontor. Han ligner en mand i begyndelsen 
af trediverne, men er formentlig ældre. Han 
spurgte ind til problemerne på et lavmælt 
og enkelt engelsk, som var let at forstå. 
Natasja refererede, hvad en dansk hud-
læge havde sagt: At blodsprængningerne 
skyldtes brug af p-piller og solarium. Efter 
at have set nærmere på både kinder og 
ben beklagede lægen, at han desværre ikke 
kunne gøre noget ved kinderne. Af tre år-
sager: Han stillede sig tvivlende overfor, om 
en laserbehandling overhovedet ville have 
nogen gavnlig effekt. Desuden ville det 
under alle omstændigheder kræve mindst 
tre behandlinger med tre ugers mellemrum, 
og da hun skulle rejse tilbage til Danmark 
dagen efter, var dette udelukket. Endelig 
var han ikke specialist i laserbehandling. 
Han foretager primært plastikkirurgiske 
operationer og arbejder kun undtagelsesvis 
med laser. Faktisk var det hans hustru, der 
var eksperten, men hun passer for tiden 
parrets to små piger derhjemme.

Accepterede nødtvungent
Hvad så med blodkarrene på låret? Joh, 
hvis Natasja insisterede, ville Dr. V da godt 
påtage sig at give en laserbehandling. Han 
understregede igen, at dette ikke var hans 
speciale, og at han ikke kunne garantere 
for, at blodsprængningerne ville forsvinde 

Veerawat Tirananmongkol er plastikkirurg i Phuket i Thailand. Han kaldes også for nemheds skyld Dr. V. 

Hygiejnen og indretningen på Dr. V’s klinik er af dansk standard.



33

totalt. Da behandlingen af låret var mindre 
krævende, og da eventuelle eftervirknin-
ger ville være skjult af kjole eller bukser, 
accepterede han at klare sagen. Hvad ville 
det koste? Dr. V sagde, at europæere altid 
gerne ville have præcis besked om prisen 
og oplyste, at prisen for denne form for la-
serbehandling er 2.000 bath (ca. 340 kr.) alt 
inklusive. Til den pris, som forekom hende 

Hvad koster det?
Thailand
Uddrag af Dr. V’s prisliste (priser omregnet fra thailandske bath):
Øvre øjenlågsplastik: Ca. 4.100 kr.
Brystreduktion på kvinder: Ca. 29.000 kr.
Brystreduktion af mænd: Ca. 8.600 kr.
ansigtshudlaser (serie af fem behandlinger): Ca. 2.000 kr.

Danmark
et gennemsnit af tre tilfældigt valgte, danske plastikkirurgers prislister, fundet på 
internettet:
Øvre øjenlågsplastik: Ca. 11.400 kr.
Brystreduktion på kvinder: Ca. 37.500 kr.
Brystreduktion af mænd: Ca. 25.000 kr.
ansigtshudlaser, serie af fem behandlinger: Ca. 20.000 kr.

Flere og flere rejser ud
siden 2004 har flere end 10.000 danskere rejst til udlandet som feriepatienter. Det 
oplyser KirurgiRejser, skandinaviens største rejsebureau for rejser, hvor kirurgiske 
indgreb er en del af pakkerejsen. KirurgiRejser tilbyder kosmetisk plastikkirurgi, 
øjenoperationer og fedmeoperationer i en række lande uden for Danmarks græn-
ser. i år venter KirurgiRejser at sælge op imod 50 procent flere rejser end i fjor. 
Bureauet er medlem af Rejsegarantifonden.

Værd at huske
generelt er behandlingspriserne væsentlig lavere i thailand. Men hertil skal lægges 
udgifterne til flyrejse og ophold. Hvis et behandlingsforløb strækker sig over adskil-
lige uger, kan disse udgifter løbe op i et beløb, der langt overgår besparelsen ved at 
få behandlingen foretaget i udlandet.

når du bliver opereret i Danmark, har du mulighed for at få erstatning fra 
Patientforsikringen. Du har tillige mulighed for at klage over behandlingen hos 
sundhedsvæsnets Patientklagenævn, ligesom du kan komme i hurtigt i kontakt med 
den kirurg, der har opereret, i tilfælde af komplikationer.

Mindre operationer og behandlinger foretages 
som her på stedet, mens større operationer finder 
sted på hospitalet.

meget lav, ville Natasja gerne gennemføre 
behandlingen. Så vidt hun var orienteret, er 
de danske priser mindst tre gange højere.

Kunstig skede og klitoris
En sygeplejerske gik i gang med forbe-
redelserne, og imens fortalte Veerawat 
Tirananmongkol, at hans virksomhed 
også har tilknyttet en anæstesilæge, som 
tillige er uddannet akupunktør. Mindre 
operationer og behandlinger foretages på 
stedet, mens større operationer finder sted 
på hospitalet. På spørgsmålet om, hvor 
mange patienter klinikken har, svarede Dr. 
V, at nogle dage kommer der én patient, 
andre dage op til 20. Han udfører alle de 
velkendte plastikkirurgiske indgreb, som 
også danske læger tilbyder, herunder for-
trinsvis brystforstørrelser og -reduktioner, 
behandling mod ansigtsrynker og øjen-
lågsoperationer. Desuden en række former 
for kønsskifteoperationer, f.eks. fjernelse 
af mandlige kønsorganer og skabelse af 
kvindelige kønsorganer inklusive skede, 
skamlæber og klitoris ved hjælp af Penile 
Inversion Vaginoplasty. Pris: 320.000 bath 
(knap 55.000 kr.). Dette er den absolut 
dyreste på Dr. V’s prisliste over ”cosmetic 
surgical rejuvenation”.

Dansk standard
Hygiejnen på operationsstuen forekom 
os at være helt i top, og indretningen – 
ligesom i de øvrige rum på klinikken – var 
af dansk standard. Selve laserbehandlingen 
varede under 10 minutter og var næsten 
smertefri. Natasja mærkede kun nogle 
små prik i huden. Derefter fik hun en 
tube brandsårssalve-lignende creme med 
besked om at smøre låret tre gange dagligt 
foreløbig. Og så ville Dr. V i øvrigt meget 
gerne have en tilbagemelding om, hvordan 
det røde parti kom til at se ud efter nogle 
uger. Natasja måtte love at e-maile.

Ingen betaling
Gennemgående var det timelange besøg 
hos Dr. V præget af lægelig omhu og 
interesse for patienten. Eller for at sige 
det på en anden måde: Lægen satte be-
stemt ikke penge øverst på dagsordenen. 
Faktisk spurgte han gentagne gange, om 
den danske kvinde nu var helt sikker på, 
at hun ønskede den ret ukomplicerede 
behandling gennemført. Besøget sluttede 
i øvrigt på en ikke helt almindelig måde. 
Ude i receptionen valgte Natasja at betale 
regningen på de 340 kr. med sit Master-
card. Kreditkortmaskinen eller forbindelsen 
til kreditkortselskabet strejkede imidlertid. 
Flere forsøg blev gjort. Receptionisterne 
var tydeligvis flove. Dr. V kom til og skar 
igennem: Patienten skulle hverken have 
mere ulejlighed eller spilde sin tid på grund 
af maskinfejl. Derfor skrev han resolut 
”Betalt” på hendes regning og sagde, at 
behandlingen var ’on the house’. ”Rigtig 
god tur hjem, Madame, og måske på 
gensyn i Thailand”.

Da denne artikel blev skrevet, var der kun 
forløbet halvanden uge, siden Natasja 
blev behandlet i Thailand. Derfor var det 
endnu for tidligt at bedømme udfaldet af 
behandlingen.

Kreditkortmaskinen strejkede, så Dr. V skar 
igennem og sagde, at behandlingen i så fald var 
’on the house’.


