
behovet for kirurgi når man snakker ordent-
lig om det.

Gjennom jobben som sexolog møter Siv
Gamnes jevnlig kvinner som har fikset på
underlivet. Også hun mener porno har stor
påvirkningskraft. 

– Folk har bedre råd, samtidig som kirurgi
har blitt rimeligere. Man nevner ofte porno 
i slike tilfeller, og selv om man ikke bare kan
skylde på pornobransjen for alt, er det en
bransje som virkelig har frontet dette. Det er
det ingen tvil om. I dag er de aller fleste, både
unge og eldre, hårløse nedentil. På 70-tallet
kamuflerte kjønnshåret kjønnet, det gjør det
ikke i dag. Før økningen av intimkirurgi
hadde vi begynt med brasiliansk voksing, det
førte til at kjønnsorganet ble mer synlig, noe
som nok også har bidratt til å øke behovet.

PÅ NETTSIDENE TIL klinikker som tilbyr in-
timkirurgi, markedsføres operasjonene i ulik
grad. Noen er mer beskrivende enn andre. På
nettsidene til Oslo plastikkirurgi heter det at
kjønnsleppene kan være: «av avvikende
størrelse, for store, for små, asymmetriske,
skjemmende eller uheldig fordelt». 

Aviva helse skriver at de «foretrekker å
fjerne overskuddet direkte og kutte av det
som er for langt».

– Jeg deler pasientene som kommer til meg
inn i tre grupper: den nedre, midtre og øvre
klasse, altså i forhold til hvor stort behov det
er for operasjon. Når jeg får pasienter inn, kan
jeg si at «du hører hjemme i den nedre grup-
pen». Hvis pasienten likevel mener det er noe
å fjerne – og det er tilfelle – så gjør jeg det,
sier ansvarlig plastikk- og generellkirurg ved

Aviva helse, Halfdan Vier Simensen. Han
har operert jenter helt ned i 15-

årsalderen.
– Riktignok bare noen få,
men det er et opplagt

problem med store
kjønnslepper når man

må dusje sammen på
skolen. Den største
gruppen er kvinner
på noenogtjue til
førti. Jeg synes ikke
man kan gå rundt
og bestemme hva

andre skal få lov til å
gjøre. Hvis det hadde

vært en stor komplika-
sjonsrisiko, hadde jeg

forstått kritikken. Men når
intimkirurgi blir gjort riktig,

er komplikasjonsrisikoen liten.
Så hvem skal få bestemme? Under-

livet har blitt en slags «siste hellig skanse» i et
merkelig formyndersamfunn.

– Det er altså av estetiske årsaker kvinner
kommer til deg?

– Jeg vil si det er litt 50/50, men sjeldent
enten eller. Det er veldig ofte en blanding av
både selvtillit og fysiske plager – noe lange
kjønnslepper oppleves som. Man er redd for
at de skal «falle utenfor» undertøyet og at de
skal være i veien seksuelt.

– Kan du skjønne at noen er kritiske og vil

OGSÅ VED KVINNEKLINIKKER og helsestasjo-
ner for ungdom landet rundt, merkes pågang
fra stadig yngre kvinner som lurer på om det
er noe galt med dem – og om de trenger in-
timkirurgi for å fikse på underlivet. Ved Kvin-
neklinikken i Bergen har henvisningene fra
kvinner som ønsker kirurgi økt noe de siste
åra. De yngste som oppsøker klinikken er 15
år, de eldste rundt 40. 

Ved St. Olavs Hospital i Trondheim sier
gynekolog Mette Haase Moen, nylig pensjo-
nert fra stillingen som overlege ved Kvinne-
klinikken:

– De seinere år har det vært stor pågang av
kvinner som ønsker kirurgisk behandling. De
fleste gynekologiske avdelinger tar ikke imot
slike pasienter, men henviser til plastikkirurg
da det vurderes som kosmetisk kirurgi uten
medisinsk indikasjon.

ØKT EKSPONERING OG BRUK av porno, samt
dagens trend med glattbarberte underliv.
Eksperter tror det er faktorer som bidrar til å
gjøre intimkirurgi mer utbredt. Kristine me-
ner mangelen på «normale» forbilder var en
utløsende faktor for henne.

– Hvorfor tror du stadig flere unge jenter
tenker at underlivene deres ikke er normale?

– Jeg tror presset etter å se ut på en spesi-
fikk måte er mye av årsaken. Selv husker jeg
pornobladene i hyllene på Narvesen med det
stereotypiske «barbieunderlivet», mange
unge kan nok få for seg at det er sånn det skal
se ut. Det opplyses for lite om mangfold. Jeg
tror åpenhet kan spare unge jenter for mye
lidelse.

Også daglig leder ved Senter for ung seksu-
alitet i Oslo, Tore Holte Follestad, tror
dagens idealer har stor påvirk-
ningskraft. 

– I dag har det oppstått
en definisjon, der man
ikke lengre skal se
forskjellige ut. Porno
og media har bidratt
til å skape et ens-
formig bilde. Ung-
dom i dag er i
økende grad alene
med tankene sine.
De har også sluttet
å dusje sammen.
Før kunne man snike
på sidemannen og
konstatere at variasjon
var normalt, sånn er det
ikke lengre.

Senteret, der unge får gratis
helsehjelp, har eksistert siden 1971.
De siste åra har pågangen fra unge jenter som
ønsker intimkirurgi blitt merkbart større. Nå
kommer det ukentlig unge jenter med spørs-
mål om kirurgi. 

– Dette er en veldig kjent problemstilling
hos oss. Siden oppstarten har det likevel
aldri skjedd at vi har tenkt at noen har hatt
behov for intimkirurgi. Vi har heller ikke
anbefalt det. I stedet bruker vi mye tid på å
snakke med jenter som har disse forestilling-
ene. I de aller fleste tilfellene forsvinner
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kalle det du gjør for å designe underliv?
– Ja, det kan jeg. Det var en eller annen som

sa at man ikke kan behandle psykologi med
kirurgi, men jeg vil si at det er tvert imot.

Dr. A. Kalaaj ved Oslo Plastikkirurgi sier de
ikke utfører intimkirurgi av estetiske årsaker. 

– Mange har en stereotypisk tanke om at
folk kommer for å få seg en «designervagina»,
men det avviser vi på det sterkeste. Det er
ingen ting som er unormalt, men de som
kommer til oss er ofte godt voksne kvinner,
de fleste har fast partner og barn og ofte en
eller flere grunner til å gjøre det. Altså prak-
tiske, fysiske, hygienemessige og/eller intime
grunner til hvorfor vi utfører disse opera-
sjonene. Å ha for store, for små eller asym-
metriske strukturer som er til sjenanse for
selvtilliten er også en årsak.

SIDEN 2009 HAR NORSK Pasientskadeerstat-
ning mottatt seks klager fra pasienter som har
fått utført intimkirurgi. Sexolog Siv Gamnes
tror mange kvinner vegrer seg for å klage:

– Mange av dem har fått flere plager i etter-
tid enn de hadde før. Det er dem som har
mistet førlighet, som plages av stramme arr
eller har påført kjønnet et traume. Det er
ganske gjennomgående for alle jeg har snak-
ket med at de føler de ikke har fått infor-
masjon om eller oppfattet hvilke komplika-
sjoner operasjon kan gi. Det frontes som en
enkel operasjon, selv om det i kan føre til
ganske alvorlige komplikasjoner.

Også daglig leder Tore Holte Follestad ved
Senter for ung seksualitet i Oslo er bekymret:

– Å operere friske kvinner er en stor risiko,
ikke bare kan det føre til lammelser og ulike
fysiske skader og komplikasjoner, men også
problemer med seksualiteten. I ettertid kan
sex oppleves mindre bra både fysisk og psy-
kisk. Kanskje ser man en viss forskjell i spei-
let, men nødvendigvis ikke i selvfølelsen. 

EN AV KVINNENE SOM HAR søkt erstatning
etter å ha gjennomført operasjon er Elisabeth
(42). For henne var det selvtilliten det hand-
let om. Etter å ha slitt med forholdet til egen
kropp i mange år, og traumer etter seksuelt
overgrep, fikk hun utført intimkirurgi i 2007.

– Kirurgen var enig i at den høyre kjønns-
leppa var litt stor og sa at de kunne fikse det,
sier hun.

Da valget ble tatt, var Elisabeth inne i en
dårlig periode i livet. Det forsterket ideen om
at hun måtte få gjort noe med underlivet. 

– Jeg hadde et veldig skeivt bilde av hvor-
dan ting skulle være da jeg oppsøkte legen.
Før operasjonen så jeg for meg at han bare
ville fjerne litt av den høyre kjønnsleppa, slik
vi hadde snakket om.

Operasjonen ble utført på Sørlandet syke-
hus og ble langt mer omfattende enn Elisa-
beth hadde sett for seg. Hun beskriver tida
etterpå som et «smertehelvete».

– Han fjernet begge kjønnsleppene og alt av
hud fra over klitoris til nesten helt bak. Jeg
hadde ikke fått med meg smertestillende
hjem fra sykehuset, kunne ikke sitte, ikke gå,
ikke stå, ingen ting. Jeg unner ikke min verste
fiende den smerten.

«Det er forferdelig å tenke på at mange unge jenter går 
rundt med den samme feilforestillingen som jeg hadde.» 

«ELISABETH» (43)

Angrer bittert: - Det er lett å si 
i ettertid, men jeg skulle virkelig
ønske at jeg aldri fikk utført
operasjonen. Jeg vil oppfordre 
jenter som vurderer slik operasjon 
å snakke med noen andre først,
sier «Elisabeth» som fikk utført
intimkirurgi i 2007. 

Gikk til sak: I 2010 ble det 
konkludert med at kirurgen som
opererte «Elisabeth» hadde tatt
for mye av kjønnsleppene og at
skadene skyldtes svikt. Hun fikk
175 000 kroner i erstatning. 
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kvinner deltok i en 
spørreundersøkelse i regi

av kvinneklinikken 
på St. Olavs Hospital i 

Trondheim. Undersøkelsen
viste at størrelsen på

de indre kjønnsleppene
varierer veldig fra 
kvinne til kvinne.

150

50%
av kvinnene i den 

samme undersøkelsen
oppga at de indre kjønns-
leppene er synlige mellom
de ytre. Flere av kvinnene
oppga også at størrelsen

på kjønnsleppene er 
forskjellig på hver side.

«Jeg er en jente
som har litt store kjønns-

lepper og har hørt noe om
at det kan opereres bort? Har 

hørt at folk synes lange kjønnslepper
er ekkelt og jeg vil ikke være sånn, 

annerledes enn alle andre.
Jeg kjenner ingen andre

som har det samme
problemet som meg.»

JENTE (16) PÅ SPØRRENETTSTEDET 
KLARA KLOK


