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– JEG KAN IKKE HUSKE å ha blitt eksponert
for «vanlige» kropper. Da jeg ble eldre og
underlivet mitt forandret seg, var jeg sikker
på at jeg var abnorm og stygg. Jeg turte ikke å
snakke med noen om det. 

«Kristine» (23) er ei helt vanlig jente, med
et ikke uvanlig problem. I åtte år unngikk hun
alle situasjoner hvor hun kunne risikere å
måtte eksponere nedre del av kroppen. Siden
puberteten hadde hun vært overbevist om at
noe var alvorlig galt med utseendet på
kjønnsorganene hennes. 

Hun er ikke alene.

DE SISTE ÅRA HAR INTIMKIRURGI blitt stadig
mer vanlig. Tall fra USA viser en økning fra
2012 til 2013 på hele 44 prosent. I 2014 rappor-
terte National Health Service i England om en
femdobling av intimkirurgiske inngrep
de ti siste åra, et estimat som ikke
inkluderer de som utfører flest
operasjoner: private klinik-
ker. Også i Norge er øk-
ningen betydelig. På nett
og i fagmiljøet blant
gynekologer debatteres
estetisk intimkirurgi og
kjønnslemlestelse, og
flere sammenlikner de
to. Motstandere av este-
tisk kirurgi mener det er
absurd at kvinner i Vesten
av estetiske årsaker ønsker å
ta operasjoner som til for-
veksling kan ligne det man be-
skytter kvinner i Østen mot. I Dan-
mark har intimkirurgi uten helsemessig be-
grunnelse vært forbudt siden 2006.

– I FORHOLD TIL ANDRE problemer ungdom
sliter med, er jeg sjokkert over hvor mange
spørsmål jeg får om underliv, klitoris og
kjønnslepper, altså om noe som jo er usynlig i
det daglige. Det kan handle om vondt når
man rir eller sykler, men henvendelsene er

oftest fra jenter som blant annet synes det er
fælt å gå i bikini, sier Therese Utgård. Hun er
lege og en av de fagkyndige som svarer på
spørsmål fra unge jenter på nettstedet Klara
Klok. Totalt har jenter stilt 5178 spørsmål om
kjønnslepper på nettstedet. 758 av spørsmål
er stilt det siste året, 66 i løpet av den siste
måneden. Mange spør også om mulighetene
for intimkirurgi. Utgård er særlig bekymret
for utseendefokuset, og forundret over at
ikke flere jenter nevner problemer eller smer-
ter under sex. I stedet er de bekymret for hva
partneren synes. 

Iblant får hun spørsmål fra jenter som
allerede har utført intimkirurgi.

– Og noen ganger har jeg fått spørsmål fra
jenter som har operert, som opererer igjen og
som lurer på om de skal gjøre det en gang til.

Jeg får vondt inni meg.

DET ER SEINT I AUGUST 2013. For
Kristine (23) er kjæreste ute-

lukket. Hun orker ikke tan-
ken på at noen skal se
henne naken. Svømming
og å dusje etter gymmen
har hun droppet – til og
med strømpebukser har
hun fryktet, av redsel for
at noen skal «avsløre»

henne i tettsittende under-
del.
Men denne dagen gjør hun

seg klar for det hun er aller
mest redd for. Hun skal vise seg

fram naken foran en fremmed mann.
En plastisk kirurg, som kanskje skal operere
underlivet hennes. Men først skal han vur-
dere om det er et behov for operasjon – om
hennes mistanke om at hun er «ødelagt, et
avvik fra normalen», egentlig stemmer.

– Jeg gråt fra det sekundet jeg gikk inn på
klinikken. Det var veldig skummelt og jeg var
livredd for hva kirurgen kom til å si, sier hun i
dag.

Etter en kjapp undersøkelse konstaterer
kirurgen at alt er normalt, men sier ungjenta
kan få et «ryddigere» underliv ved å kutte en
del av de indre kjønnsleppene og huden over
klitoris.

– Han sa de kunne hjelpe meg å få et penere
underliv, så jeg skulle få det bedre med meg
selv. Det var ingen vurdering i forhold til om
dette var et valg jeg var i stand til å ta, eller
om jeg var veldig presset i den situasjonen.
Han fortalte at mange jenter kommer til ham
med psykiske problemer, fordi de sliter med
hvordan de ser ut nedentil. Jeg opplevde det
som at han hadde bestemt seg på forhånd om
at den løsningen jeg trengte var intimkirurgi.

Kristine forlater klinikken etter femten
minutter, med vissheten om at underlivet
hennes er normalt. I utgangspunktet er hun
lettet, samtidig har kirurgen tilbudt henne
time til plastisk kirurgi et par uker seinere.
Hun er forvirret i forhold til om operasjon er
nødvendig hvis det ikke feiler henne noe,
men er fortsatt usikker og velger å takke ja.

Prislappen er på drøyt 20 000 kroner.

I NORGE ER DET REGISTRERT 21 PRIVATE
klinikker som tilbyr intimkirurgi, flertallet
ligger i Oslo. Magasinet har snakket med to av
kirurgene som utfører flest slike inngrep. 

– Tidligere utførte vi bare intimkirurgi av
og til, men de tre siste åra har det eksplodert.
Det har gått fra cirka en hver andre måned til
minst en operasjon i uka. Siden 2011 har
etterspørselen økt dramatisk, sier ansvarlig
lege ved Oslo plastikkirurgi, Dr. A. Kalaaji. 

Halfdan Vier Simensen, ansvarlig plastikk-
og generellkirurg ved Aviva helse i Oslo,
opplever også større pågang.

– Jeg har utført intimkirurgi i 20 år og er
kanskje den i Norge som har utført flest ope-
rasjoner. Løst regnet har jeg gjort cirka 1000
til sammen, kanskje 60 i året. Det går litt opp
og ned, men vi har et gjennomsnitt på tre i
uka. Økningen har vært stor de siste få åra,
kanskje størst de fire siste, sier han.

«Jeg gråt fra 
det sekundet jeg

gikk inn på 
klinikken. 

Det var veldig
skummelt og jeg
var livredd for
hva kirurgen
kom til å si». 

«KRISTINE» (23)

Flest i landet: Plastisk kirurg Halfdan
Vier Simensen sier han har operert cirka
1000 kvinner som ønsket å forandre på
underlivet. Han forstår kritikken mot
estetisk intimkirurgi, men mener det må
være opp til kvinnene å bestemme.
(Illustrasjonsfoto)
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intimkirurgi uten helse-
messig begrunnelse vært

forbudt siden 2006.

Uvitenhet: Gjennom
puberteten og ungdoms-
åra trodde «Kristine» (til
høyre i mørk lue) at noe
var alvorlig galt med
utseendet på under-
livet hennes.

«Jeg har lange 
indre kjønnslepper og vil
veldig gjerne få dem bort.

De hemmer sexlivet mitt og
selvtilliten. Er det mulig å få

operert de bort?»
JENTE (15)

PÅ SPØRRENETTSTEDET 
KLARA KLOK


