NYE KJØNNSLEPPER: - Ukentlig kommer kvinner til klinikken med ønske om å korrigere kjønnsleppene sine, forteller kirurg Amin Kalaaji © FOTO:
Crestock

OPERERE KJØNNSLEPPER

- Nei, du får ikke «modellmus»
Et økende antall kvinner velger
å korrigere kjønnsleppene sine
Kan føre til nedsatt følsomhet
og mindre glede av sex, advarer
sexolog.
- Dessverre har jeg hatt klienter som har mistet
mye av følsomheten, og dermed også gleden
ved sex, etter operasjon av indre kjønnslepper.
Om årsaken er arrvev eller at nerver og blodtilførsel
har blitt kuttet er jeg usikker på, forteller sexolog og
samlivsrådgiver ved Klinikk Sexologen, Gro
Isachsen.
Både i England og i USA har labiaoperasjoner
nærmest blitt et motefenomen. Ifølge BBC ble over
2 000 vaginalplastiske operasjoner utført i England
i fjor. Det tilsvarer en femdobling de siste fem
årene.
Norske kirurger melder om en stor økning i antall
operasjoner også her til lands.
Isachsen er blant dem som har merket økningen,
og har flere ganger blitt bedt om råd av kvinner som
vurderer operasjon. Hun fraråder det alltid om
-ønsket
Jeg har
hatt enårsaker.
klient som hevdet hun mistet mye
er blant
av rentannet
kosmetiske
av ereksjonen og følelsen i klitoris etter å ha operert
kjønnsleppene. Det gikk ut over hennes evne til å få orgasme,
beskriver hun.

- Man får ikke «modellmus»
I Kvinneguidens forum dukker det til stadighet opp nye innlegg som omhandler temaet.
Din Kropp har tidligere skrevet om en leser som i forumet forteller at hun verken ville gå med bikini eller orket
å sykle før hun lot seg operere.
– Da alle spradet rundt i sine små bikinier bestemte jeg meg for å gå i noe mer boksershorts-lignende. Hver
gang jeg brukte bikini-underdel var det stor sjanse for at leppene kunne sprette ut på hver sin side.
Operasjonen har hjulpet mye på selvtiliten, skriver «Winter» som både ikledde seg bikini og dro på sykkeltur
etter operasjonen.
– Det er sant at man kan miste følelsene i leppene etter operasjonen. I alle fall i mitt tilfelle. Jeg
kjenner ikke like mye som før, og det ble et litt «hakkete» resultat. De som tror de vil få en
«modellmus» eller «porno-mus» som noen kaller det, tar feil, forklarer «Winter».

GREAT WALL OF VAGINA: Den britiske kunstneren Jamie McCartney har tatt avtrykk av mer enn 400 kvinner nedentil for å vise kvinner at det er mange variasjoner av hva som er "normalt". Avtrykkene er
samlet i en utstilling under navnet «The great wall of vagina». Han håper skulpturen vil bidra til å bremse økningen av kosmetiske kjønnsleppeoperasjoner. © greatwallofvagina.co.uk

Doktor med, overlege i plastisk kirurgi, og klinikksjef ved Oslo plastikkirurgi, Amin

«Ene indre kjønnsleppen
min er litt større enn den
andre, i tillegg til at helt
ytterst er den veldig mørk..
Som om den har dødd ut,
eh, men har fremdeles
følelser i den. Hva koster
det å ''klippe'' det vekk??
Har hørt mange som har
gjort det. Kan man klippe
det vekk om man er under
18?» - Anonym bruker

Kalaaji, sier han ikke har opplevd reduksjon av følsomhet etter operasjon av
kjønnslepper.
- Tvert imot kan følsomheten bli bedre hvis utgangspunktet var mye overflødig hud på
kjønnsleppene. Normalt sett er nervene mange, og vi kutter kun overfladisk, beskriver
han.
Han sier likevel at dersom for mye av leppene fjernes, kan det gå utover følsomheten.
Det forekommer tilfeller ved klinikken hvor resultatet ikke er helt vellykket.
- Dette skjer i svært få tilfeller. Alle operasjoner innebærer risiko for
komplikasjon, inkludert kjønnsleppeoperasjoner. Den aller største risikoen er
infeksjon, forteller Kalaaji.

En klar økning i antall operasjoner
- Ukentlig kommer kvinner hit med ønske om å korrigere kjønnsleppene sine. Det har
vært en klar økning i hvor mange som har gjennomgått kjønnsleppeoperasjoner de
siste årene, opplyser kirurgen.

For tre til fire år siden hadde klinikken en pasient i måneden, eller sjeldnere, som ønsket slike operasjoner.
Kjønnsleppene er området i intimsonen som flest ønsker å korrigere ved klinikken.
Hovedgruppen som lar seg operere der er kvinner mellom 22-30 år. Hakk i hæl følger
kvinner mellom 18 og 22 år, foran damene som er 30 år og eldre.
Også jenter under 18 år har oppsøkt Oslo plastikkirurgi med sine foreldre.
- Vi har aldri operert jenter under 18 år, selv om de har stor labia (red. anm. kjønnsleppe).
Det er viktig at de går gjennom puberteten først, sier Kalaaji.

Avviser "designlabia"
Kalaaji forklarer at operasjonen ikke handler om å få en designvagina, men å rette på
avvikelse fra det som kalles normalt.
Han sier at en uproporsjonert stor labia som henger, eller som er asymmetrisk, kan være

«Har litt store
kjønnslepper. Er
litt flaut syns
jeg. Noen
kvinner som har
det samme? Jeg
føler meg så
alene om det.» Gjest_AnonymB

plagsom og sjenerende.

ruker_*

- Mange som oppsøker oss har problemer med den intime selvfølelsen. Ofte har de også fysiske
plager som ubehag eller problemer med hygiene i tillegg, forteller Kalaaji.
70 prosent av kvinnene klinikken velger å operere allerede er ifølge Kalaaji i et forhold, eller gift og har barn.
- Klinikken ønsker at pasientene opererer seg for sin egen selvfølelse. Noen lar seg operere av kosmetiske
grunner, men mange gjør det også av rent fysiske grunner. Hvis problemet sitter i hodet, og ikke nedentil
avviser vi pasienten, sier kirurgen.
- Vi har avvist kvinner med en fin labia som er symmetrisk og jevn. De ønsker å ta bort enda mer, og
nærmest designe kjønnsleppene sine. Dette gjelder likevel under ti prosent av kvinnene som kommer
hit, fortsetter han.

- Blåser i hva kvinnen føler
Kirurg Halfdan Simensen ved Aviva Helse i Oslo har tidligere fortalt Alt For Damene at etterspørselen om
labiaplastikk har økt de siste årene også ved hans klinikk.
– Jeg skjønner godt bekymringen over at dette skal bli et motefenomen, at kvinner skal ønske seg et
«designunderliv». Det er ikke det vi skal holde på med, og som kirurg ser jeg viktigheten av kirurgisk
grensesetting.
- I likhet med bryster kommer kjønnslepper i alle utgaver, og nesten alt er normalt, men individuell frihet er et
viktig poeng her, og etter nærmere 500 operasjoner er min erfaring at slike operasjoner dekker et faktisk
behov. Dessverre blåser mange gynekologer i hva kvinnene selv føler, sa Simensen til Alt For Damene.

NEGATIVT FOKUS: Gro Isachsen mener utseendefokus er negativt for sexlivet. - Alt for mange blir posører fordi de er mer opptatt av utseende enn nytelse, sier hun. © FOTO:
Thinkstock

Omdiskutert i fagmiljøet
Spesialist i gynekologi og fødselshjelp ved Volvat, Trine Tromsdal,

«Hva er vanlig når det
gjelder kjønnslepper? Bare
lurer for jeg føler at mine
er litt i største laget og det
er ikke noe jeg er direkte
stolt av.. (...) Noen som vet
om det går ann og få gjort
noe med dette???? Plager
meg en del.. Hadde vært
mye penere om de ikke
syntest i det hele tatt..
Tenker på kirurgi eller
noe...» - jolene

stiller seg kritisk til kosmetisk grunnbelagte operasjoner av
kjønnslepper.
- Ja, jeg vil i de fleste tilfeller fraråde operasjon på kosmetisk
grunnlag. Jeg personlig mener det er en unødvendig operasjon
hvis ikke kvinnen har store fysiske eller psykiske plager. Da er
jeg mer åpen for operasjon som et alternativ, svarer Tromsdal.
Hun forteller at kjønnsleppekirurgi har vært mye omdiskutert i
fagmiljøet, siden det kan ligge mange grunner bak ønsket om å
operere seg.
- Vi som gynekologer har av den grunn kanskje vært tilbakeholdne
med å anbefale operasjon, forklarer hun.
Tromsdal mottar ofte spørsmål om hvordan et normalt underliv ser ut,
og det er vanligvis den yngre garde som spør. Hun mener
gynekologens rolle er å forklare kvinner at det er store variasjoner
innenfor hva som er normalt.

- Menn vil ha kvinner som nyter
Sexolog Isachsen synes det er urovekkende at unge kvinner velger kosmetiske kjønnsleppeopererasjoner, og
antar at den viktigste årsaken bak økningen er porno.
En forklaring andre støtter seg til, er at intimbarbering bidrar til å gjøre kjønnsleppene synligere, og dermed fører
til økt fokus på utseendet nedentil.
- Utseendefokus er ikke bra for sexlivet. Alt for mange blir posører fordi de er mer opptatt av utseende enn
nytelse. Det menn flest synes er mest sexy, er en kvinne som nyter. Når hun setter sin nytelse på spill for å
tilfredsstille et misforstått skjønnhetsideal, er vi på ville veier, forklarer Isachsen.
Isachsen forteller at svært mange kvinner verger seg for å vise fram kjønnet sitt, siden de tror de er spesielt
stygge.
- Det kan virkelig tære på forhold der han tenner visuelt. Noen tror alle menn ønsker kvinner med
stramme indre kjønnslepper. Et slikt skjønnhetsideal stemmer ikke. Jeg har intervjuet menn som
foretrekker at de indre leppene henger utenfor de ytre, fortsetter sexologen.
Hun gir følgende råd til kvinner som er ukomfortable med utseendet på underlivet sitt:
- Bli glad i kjønnet ditt. Se på deg selv i speil og utforsk dine mest sensitive områder. Gled deg over de nytelser
den gir. Om du tror du ser svært spesiell ut, se i boka ”Venus, kvinner sett nedenfra”. Så skjønner du hvor vanlig
du egentlig ser ut.

