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Ifølge daglig leder
Bente Holtan Opens-
haw, kommer klinik-
ken hennes til Alta
fordi mange finn-
markinger vil ha kos-
metisk kirurgi. 

CHRISTEL BEATE JORILLDATTER
cbj@fd.no

Tromsø Private Sykehus har ikke
tall over hvor mange finnmarking-
er som  fikser på utseendet hos dem,

men ifølge Openshaw opplever de
en generell økning i pågangen fra
fylket, som ellers i nord. 

Derfor reiser sykehuset fire
ganger i året til Alta, som de har
gjort siden 2004. 

— Kirurgen kommer for å foreta
konsultasjon og å bringe eksperti-
sen videre. Vi gjør dette også fordi
det sparer pasienten for reiseveien
til Tromsø ved konsultasjon, sier
Openshaw. 

– Ikke jålete 
Hun karakteriserer nordlendinger
som naturlig vakre  i telefonen, men
avviser at det er  overdrevent jåleri
som fører nordlendinger flest til sy-

kehuset deres. 
– Damer kommer for eksempel

fordi de vil fjerne overstrekk av hud
etter barnefødsler, som de syns er
plagsomt. Det er selvfølgelig mest
kvinner som kommer, men det er
også en del menn som kommer på
grunn av øyelokkene sine. De har
så mye overskuddshud at de mister
sidesyn, så de vil få utbedret dette,
sier Openshaw. 

Ifølge den daglige lederen øn-
sker pasientene seg reduksjon eller
forstørrelse av brystene, mageplas-
tikk, ansiktsløft, fettfjerning, og
bukplastikk, som regel. 
Men det skal ikke vises at de har

«fikset litt». 

– Jeg opplever at pasienter sier at
de ikke vil at dette skal vises. Da
sier vi at det blir selvfølgelig å vi-
ses, det er jo meningen, sier Opens-
haw. 

Avviser pasienter
Samtidig er det ikke alle som får
ønskene sine oppfylt, av sikker-
hetsmessige hensyn. 

– Spesialisten i plastisk kirurgi er
veldig nøye med utvelgelsen av pa-
sientene. Og når legen er strikt på
hvem han vil ha til operasjon, går
det sjeldent galt. Ca 30 til 40 pro-
sent som henvender seg til oss blir
avvist. Dette skyldes for eksempel
at pasienten har et ønske eller fore-

stilling om at situasjonen blir bedre
med kirurgi, hvilket den ikke blir.
Pasienten kan også være så perfekt
i utgangspunktet at det ikke er noe å
rette på. Vedkommende kan også
være for ung eller for gammel, samt
ha en helsetilstand som gjør at det
ikke er forsvarlig å utføre en kos-
metisk operasjon, sier Openshaw. 

Ifølge lederen av sykehuset har
det bare gått galt i et tilfelle av 9-
10.000 pasienter. 

– Som med alt annet helsevese-
net gjør kan ting gå galt. Det kan
for eksempel oppstå en blødning.
Men leger og sykepleiere  tar alle
forhåndsregler som er mulig å ta,
sier Openshaw. 

Bente Holtan
Openshaw  er le-
der av klinikken
som sender en
kirurg til Finn-
mark.
Foto: Lina Livs-
datter

Kosmetisk
kirurgi
kommer til Finnmark 

Ifølge forsker Ingela Lundin Kva-
lem finnes det ikke statistikk
over kosmetiske inngrep i Nor-
ge. 

CHRISTEL BEATE JORILLDATTER
cbj@fd.no

Men det burde det være ifølge Kva-
lem, som har forsket på kosmetisk

kirurgi innen helsepsykologi ved
universitetet i Oslo. 

– Det burde være statistikk over
slik kirurgi, fordi det foregår masse
kirurgiske inngrep som man ikke
vet noe om. Vi vet for eksempel
ikke hvor mange som tar kosmetisk
kirurgi, sier Kvalem. 

Men Statistisk Sentralbyrå har en
artikkel fra en utgave av Sam-

funnsspeilet i   2011,  som gir noen
generelle pekepinner. I artikkelen
«5 prosent har lagt seg under kni-
ven» kommer det fram at fem pro-
sent i alderen 18-65 år, sju prosent
kvinner og tre prosent menn har fått
utført en kosmetisk operasjon de
har betalt for selv. Dette er tall fra
2008. Det skrives også i rapporten
at menn som legger seg under kni-

ven i kosmetisk formål ser ut til å
være en helsemessig ressurssterk
gruppe. Kvinnene derimot, har dår-
ligere fysisk og psykisk helse. 

Ifølge den samme rapporten fin-
nes det ikke tall over kosmetisk ki-
rurgi fordi det ikke kreves at pasi-
entfinansierte operasjoner som blir
utført på private klinikker blir
meldt inn til Norsk pasientregister. 

Finnes ikke kosmetisk landsstatistikk 

Illustrasjonsfoto av en ope-
rasjon fra arkiv. 

ALTA

Alta kultursal tilbyr flere forestil-
linger i tiden fremover. Først ut er
Undseth med Ellen Horn og Riks-
teateret 4. november, deretter
kommer Operagalla: Mester-
sangerne 5. november og man-
dag 7. november er det klart for
Reindans - Boazodánsa.

Høstforestillinger
HAMMERFEST

På Hammerfest sykehus arrange-
res fagdag i anledning rehabilite-
ringsuka. Tema er barnerehabili-
tering og heter ”Fra barn til vok-
sen – samarbeid styrker delta-
kelse sosialt og i samfunnet”. Be-
søkende vil være blant annet
Finnmark idrettskrets.

Rehabilitering
HASVIK

31. oktober reiser ordfører Eva D.
Husby til Voss for å delta på jubi-
leumskonferansen «Kunsten å
bygge landet». Dette er en 50 års
markering av norsk distrikts- og
regionalpolitikk. Reiseutgifter og
honorar dekkes av Kommunal-
og regionaldepartementet.

Drar til Voss
KARASJOK

Sametingspresident Egil Olli med
følge er invitert til Oslo World Mu-
sic Festival og Performance lec-
ture med Sara Marielle Gaup og 3
generasjoner joikere. Dette skjer
på Riksscenen 3. november,
etterfulgt av en soulkonsert. Olli
må svare innen fredag.

Invitert til Oslo
KAUTOKEINO

Konsulentselskapet J X Buljo
Consult, som innehas av Jan Ole
Buljo, har av formannskapet fått
innvilget to års forlengelse av ren-
te- og avdragsfrihet på lån fra
Kautokeino kommunes kraft-
fond. Lånet ble gitt i fjor og var på
200.000 kroner.

Fikk forlenget lån


