For en plastikkirurg som jobber ved et sykehus ville det vært helt absurd å ta frem
skalpellen på en helt normalt fungerende kropp.
Tord A. Haaland, Helsesjef

– Rumpeforstørring med eget fett er en naturlig behandling. Jeg
synes det er en sunn utvikling at flere tenker på gjenvinning av eget
fett – at man resirkulerer det, i stedet for bare å kaste det. Det synes
jeg er bra – det er miljøvennlig og en vinn-vinn-situasjon for
pasientene.
Kalaaji har nesten hver dag konsultasjoner med kvinner som vurderer en større rumpe, men sier han er forsiktig med hvem han faktisk
opererer.
– Vi opererer ikke noen bare for å operere – det skal være en god
grunn til hvorfor de ønsker å gjøre dette. De som har uheldig fettfordeling på kroppen er veldig gode kandidater. Hvis man for eksempel
har fettoverskudd rundt magen og på lårene, kan det bli uproporsjonalt i forhold til rumpen. Da kan man ta fett fra disse områdene
og sette det inn i rumpen for å få finere harmoni og bedre symmetri.
Han sier nei til de som etterspør en såkalt «ballongrumpe»,
hvor stjerner som Kim Kardashian og Nicki Minaj gjerne er
inspirasjonskilden.
– Mediene er med på å sette slike griller i hodet til unge jenter og
kvinner – og menn, for den saks skyld. Det synes jeg er en uheldig
utvikling, da det skaper urealistiske forventninger. Det er cirka 1020 prosent av pasientene våre som etterspør en ballongrumpe. Da
sier jeg nei. 80-90 prosent av dem som kommer hit er fornuftige og
har realistiske forventninger.
DE VANLIGSTE ÅRSAKENE folk oppgir for hvorfor de ønsker
rumpeforstørring, er ifølge Kalaaji at de enten har en flat rumpe,
asymmetriske rumpeballer eller at de har en rumpe som er mye mindre enn lårene.
– En større rumpe kan gi økt livskvalitet for noen. Men det er klart at
estetikk også spiller inn i valget, ikke bare praktiske grunner.
– Er du bekymret over utviklingen?
– Hvis man søker etter å re-designe seg selv for å ligne på noen
andre, synes jeg det er en usunn utvikling – uansett hvilket inngrep
det er snakk om. Det er viktig å se etter sine egne behov og gå ut fra
dem. Kniven skal være siste utvei. De fleste av våre pasienter har en
genuin grunn til å gjøre noe med kroppen.

46

Ingen kirurgiske inngrep er uten risiko. Ved fettransplantasjon kan
det oppstå komplikasjoner som oljecyster, blødninger, skader på
fettvevet og infeksjoner. Aleris, som er den største kjeden innen
plastisk kirurgi i Norge, har tidligere uttalt til NRK at de ikke utfører dette inngrepet på grunn av fare for komplikasjoner. Tiller ved
Stavanger Plastikkirurgi sier det svært sjelden oppstår komplikasjoner, og at han ikke kan huske å ha fått problemer ved noen av de
50 siste rumpeforstørringene han har utført.
Helsesjefen i Stavanger kommune velger å tro på kirurgene
som sier at komplikasjonsfaren ved rumpeforstørring er lav.
– Men den er aldri null. Hvis man gjør et kirurgisk inngrep fordi
man har en sykdom som potensielt er helsetruende eller livstruende,
så kalkulerer man inn den risikoen og sier at «den tar vi, ellers kan
det gå ille». Men ved kosmetiske inngrep starter man som frisk, og
da betyr den lille risikoen – i hvert fall i mine øyne – betydelig mer.
Da er den viktig.
LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN FRA 2008 viser at fem prosent
av nordmenn mellom 18 og 65 har fått utført en kosmetisk operasjon
de har betalt for selv (SSB). Haaland tror tallet i dag er nærmere det
dobbelte.
– Vi vet jo egentlig ikke hvor mange som opererer seg i Norge.
– Burde klinikker ha rapporteringsplikt i Norge?
– Jeg tenker med en gang: Ja! På den måten kunne vi fulgt med på
han som opererer førti 18-åringer i måneden og spurt hva det er han
driver med. Jeg tror det hadde vært gunstig at det ble litt mer
synlighet i denne bransjen.
Helsesjefen sier trenden at flere legger seg under kniven er
en forventet utvikling.
– Hva blir konsekvensene dersom trenden fortsetter i samme spor
som nå?
– Det er vanskelig å si. Skjønnhetsidealer har alltid vært der, og de
er i konstant og dynamisk endring. For ti år siden skulle kvinner ha
rumper som knapt var synlige, da var kroppsidealet et annet. Nå er
det mye fokus på det å ha en stor rumpe. Det virker som om
kvinnekroppen aldri skal få fred. 
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