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Smertene vedvarte i flere dager, høyre side
av underlivet hovnet voldsomt opp. Elisabeth
fryktet infeksjon og ringte sykehuset som ba
henne komme med en gang. Der ble hun
undersøkt av en annen lege enn vedkommen-
de som hadde utført operasjonen.

– Først sto jeg på gulvet og fikk beskjed om
at alt så ut til å gro normalt, men når jeg ble
undersøkt videre i gynekologstolen ... Legen
sa at det så ut som ren kjønnslemlestelse.

KIRURGEN SOM HADDE UTFØRT operasjonen
ble kontaktet og konfrontert.

– Han svarte bare: «Det var synd at det ble
sånn».

– Kunne man gjøre noe for å reparere?
– Jeg oppsøkte Rikshospitalet i Oslo og dro

dit. Der ble jeg undersøkt ved avdelingen
som utfører kjønnsskifte. Konklusjonen var
den samme der, at det var kjønnslemlestelse,
og at det ikke var mulig å gjøre noe med det
fordi det var fjernet altfor mye hud.

– Hvordan har du det nå?
– Urinrøret og klitoris har strukket seg i

ulike retninger, jeg tisser i tre stråler og må
konsentrere meg veldig når jeg går på do. Jeg
får stadig sopp, blir lett sår og kan ikke bruke
vanlig såpe. Å ha sex med noen med kjønns-
hår er helt forferdelig.

Elisabeth gikk til sak mot sykehuset, fikk
medhold og 175 000 kroner i erstatning. 

Magasinet har fått tilgang til sykehusets
journaler og alle dokumenter i erstatnings-
saken. Avdelingsleder Ole-Georg Torjusen
ved avdeling for gynekologi og obstetrikk på
Sørlandet sykehus i Arendal, skriver i en
e-post til Magasinet:

«Vi skjerpet rutinene etter
denne hendelsen. I dag fjer-
ner vi bare de delene av
kjønnsleppene som er medi-
sinsk nødvendig. Vi be-
klager at dette inngrepet
fikk slike konsekvenser for
kvinnen.» 

GYNEKOLOG VED Kvinne-
klinikken i Haugesund, Per-
nille Nylehn, har engasjert seg i
tolkningen av «loven om kjønns-
lemlestelse». I straffeloven heter det:

«Med fengsel inntil 6 år straffes den som
utfører et inngrep i en kvinnes kjønnsorgan
som skader kjønnsorganet eller påfører det
varige forandringer. Rekonstruksjon av kjønns-
lemlestelse straffes på samme måte. Samtykke
fritar ikke for straff».

Bente Moe, avdelingsdirektør i Helse-
direktoratet, sier:

– Frivillig kosmetisk kirurgi faller ikke inn
under denne lovgivingen.

Og det er dette Pernille Nylehn har vanske-
lig for å forstå, hvor grensa går mellom rituell

kjønnslemlestelse og intimkirurgi.
– Hvor mange centimeter kan

man fjerne før det er kjønns-
lemlestelse? Og handler ikke

begge om estetikk? Det er
bare gradsforskjeller, det
intimkirurgene driver
med er omskjæring etter
mine begreper.

Plastisk kirurg Halfdan
Vier Simensen er sterkt

uenig:
– Omskjæring er ren

mutilering, man kutter av
deler på en primitiv måte og

skader kvinner for resten av
livet. Intimkirurgi har ingen ting

med det å gjøre. Sammenlikningen er svært
lite relevant og ganske søkt.

I løpet av sin karriere anslår Nylehn å ha
undersøkt om lag 1000 kvinner. 

– Jeg kan telle på ei hånd alle dem med
underliv som jeg vil kategorisere som helse-

«Jeg er veldig skeptisk til at man skal sende jenter som sliter
med selvbildet til en psykolog som sier at de ‘skal være happy’.»

HALFDAN VIER SIMENSEN, KIRURG

60 minutter: En operasjon tar cirka 45 minutter til en time og utføres under lokalbedøvelse, forteller kirurg Halfdan Vier Simensen. (Illustrasjonsfoto)

«De indre kjønns-
leppene mine er store

og lange. Ikke er de like
store heller! Er det slik

det skal være?» 
JENTE (17) PÅ SPØRRENETT-

STEDET KLARA KLOK

De vanligste underlivs-
operasjonene her til lands
inkluderer fettsuging av

venusberget, forminskning
og fjerning av indre eller

ytre kjønnslepper, 
forstørrelse av 

kjønnsleppene med fett-
transplantasjon fra egen
kropp – og klitorisløft.
Totalt er det registrert 
21 norske privatsykehus

som utfører estetisk 
intimkirurgi.


