
messig problematisk. Leger er satt til
å gi forsvarlig helsehjelp. Den skal
være nødvendig og jeg synes det er
fryktelig synd at noen velger å bruke
kompetansen sin på slikt. 

Også her er Vier Simensen uenig.
– Igjen, hvem skal få bestemme

hvem som føler at de har et problem?
Skal man legge ned forbud mot tato-
vering? Jeg synes ikke man kan gå
rundt og bestemme hva andre skal få
lov til. Hadde det vært stor komplika-
sjonsrisiko, kunne jeg forstått kritik-
ken.

– Hva tenker du om å anbefale unge
jenter som ønsker operasjon til først
å snakke med andre fagfolk? 

– Jeg er veldig skeptisk til at man
skal sende jenter som sliter med
selvbildet til en psykolog som sier at
«de skal være happy». Jeg er helt enig
i at man drar verden i en gal retning,
men det gjør man i mange sammen-
henger. Jeg kan være den første til å
være enig i at samfunnet tar ting litt
langt, men hvem skal bestemme? I
dag finner folk alt på internett, det er
en åpning mot absolutt alt og pasien-
tene er veldig godt opplyste.

ETTER Å HA FÅTT OPERASJONSDATO
i 2013, valgte Kristine å fortelle for-
eldrene sine om problemene og den

forestående operasjonen. De sa de
ville se nærmere på hva intimkirurgi
innebærer og finne en løsning. De
leste artikler på nett og så dokumen-
tarer.

De ble ikke begeistret over det de
fant.

– Først ble jeg veldig frustrert og
ganske sint, fordi jeg følte meg så
nærme en løsning på problemet. De
nektet meg å gjennomføre og sendte
meg noen nettsider jeg måtte lese.
Hvem som helst kan jo finne fram på
Google, men jeg hadde ikke turt å
søke opp temaet på nettet i frykt for
å få bekreftet at det var noe galt med
meg. 

Kristine valgte å droppe den plan-
lagte operasjonen. Hun innså at
problemet hun slet med, var psykisk
– ikke fysisk.

23-åringen er uenig med Vier
Simensen i at kirurgi er et godt
alternativ for å hjelpe ungjenter med
dårlig selvbilde. 

– Jeg håper kirurgene vil begynne
å ta ansvar ved å formidle alternati-
ver, som for eksempel psykolog-
hjelp.

Hun legger til:
– Jeg tror mange vonde saker

kunne vært unngått med bedre
informasjon og mer åpenhet. Vi

trenger et samfunn der det er greit å
snakke om sånt.

I dag har 23-åringen et positivt
forhold til sin egen kropp, noe hun
sier har krevd mye arbeid, hjelp fra
familie og psykolog. Hun har fått seg
kjæreste, går gjerne på stranda og
har begynt på svømming.

– Jeg går til og med i strømpebuk-
ser, ler hun.

FOR ELISABETH (42) ENDTE opera-
sjonen i uopprettelige skader. Også
hun tror åpenhet og psykologhjelp
ville hjulpet.

– Jeg tror mange kvinner er altfor
lite opplyst, dette er ikke sånn som
folk flest snakker om og jeg var ikke
forberedt på konsekvensene. Jeg var
jo voksen og burde ha visst mye
bedre, men ...

Det blir stille et øyeblikk.
– Jeg var nok veldig drevet av at

den ene kjønnsleppa var større enn
den andre og at jeg var så overbevist
om at det var unormalt. Jeg unner
ingen å utsette seg for dette, det
plager meg daglig og jeg skulle øns-
ke jeg aldri tok operasjonen. Det er
forferdelig å tenke på at mange unge
jenter går rundt med den samme
feilforestillingen som jeg hadde. h

magasinet@dagbladet.no

«Vi trenger et samfunn der det er greit å snakke om sånt.» 
«KRISTINE» (23)

«Å være normal betyr ikke
nødvendigvis at pasienten 
liker seg selv nedentil»
Kirurgen som konsulterte «Kristine» (23) og tilbød
henne time til plastisk kirurgi, sier han ikke ønsker
å uttale seg om en enkelt pasient. Under konsul-
tasjonen sa kirurgen blant annet at Kristine kunne
få et «ryddigere» underliv ved å kutte en del av de
indre kjønnsleppene og huden over klitoris.
– Generelt går jeg ut i fra at de jentene som kom-
mer til meg har tenkt på operasjon lenge. Jeg spør
dem alltid hvor lenge de har vurdert kirurgi, om de
ønsker seg det av fysiske eller psykiske årsaker og
om hvilke forventninger de har. I de tilfellene jeg
ser at jeg kan forandre noe i den retningen 
pasienten ønsker seg, tilbyr jeg operasjon. Jeg
forteller alle som kommer til meg at de ser 
normale ut og at det finnes en ufattelig stor 
variasjon. Men å være normal betyr nødvendigvis
ikke at pasienten liker seg selv nedentil.
– Hva tror du om å råde jenter til å snakke med
annet fagpersonell før de tar beslutningen?
– I de tilfeller der jeg er usikker på at situasjonen er
enkel å løse med et kirurgisk inngrep – og de til-
feller der jeg tviler på at pasienten vil ha nytte av
en operasjon – gir jeg beskjed om det. Selv er jeg
utdannet kirurg, ikke psykolog og det kan hende jeg
bommer eller tolker situasjonen feil i enkelte til-
feller. Jeg er ikke feilfri, men jeg får positive
tilbakemeldinger fra de aller fleste pasientene.


