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Ny kropp på 8 timer
BERGEN (VG) Etter over åtte timer på operasjonsbordet, er kvinnens kropp fullstendig forandret.

Av Frank Haugsbø, Hallgeir Vågenes (foto) 22. mai 2015

Dette er del 4 i VG+-serien om plastisk kirurgi. Gikk du glipp av de forrige sakene, finner du de her: «Stor landsoversikt: Prisen for en
 ny kropp» -«Sprøyter billigere enn kniv» - «Plastisk operasjon du kan få gratis» - Når plastisk operasjon går galt
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TEGNER «KART»: – Det er veldig viktig for resultatet at man planlegger godt, så man vet hva man skal gjøre, sier

 plastikkirurg Øyvind Borch Bugge.

I ett og samme inngrep skjæres tre kilo overflødig hud bort fra to store flater på rygg og mage, før de gjenværende hudflatene blir
 trukket sammen og sydd igjen. Resultatet blir en strammere overkropp, som også gir pasienten et rumpeløft.

– Dette er ekstremvarianten. Det er et omfattende inngrep, men resultatet blir veldig bra, sier plastikkirurg Øyvind Borch Bugge.

VG var med da den erfarne kirurgen tidligere i år gjennomførte en såkalt «full body lift»-operasjon ved Fana medisinske senter i
 Bergen. Inngrepet – som tok over åtte timer – skal aldri tidligere ha blitt dokumentert på bilder og video i Norge, slik vi kan vise i dag.

– Har tenkt på det hver dag
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FÅR BEDRE LIVSKVALITET: Plastikkirurg Øyvind Borch Bugge sier at mange av pasientene som kommer til ham, aldri

 viser seg i bikini. Her har han startet operasjonen.

– Jeg var til første konsultasjon for to år siden. Siden har jeg tenkt på dette inngrepet hver eneste dag, sier kvinnen til VG.

I tillegg til strammere rumpe og overkropp, forsvant også «håndtakene» kvinnen hadde over hoften. Hun fikk tilbake den gamle buen i
 ryggen, og en helt ny overkroppsprofil.

– Jeg er veldig fornøyd med resultatet, og har ikke angret ett sekund, sier kvinnen.

Etter flere barnefødsler, og mange slankekurer, var kvinnen i begynnelsen av 50-årene misfornøyd med kroppen sin.
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KLAR TIL OPERASJON: Pasienten er ferdig tegnet, og bildene henges opp som en arbeidstegning på operasjonsstuen.

– Mye overflødig hud, særlig på ryggen og sidene, har gitt meg store komplekser. Jeg har slitt en del med det.

Kvinnen sier at familien aldri har reist på Syden-turer, fordi hun ikke har klart å kle av seg foran andre.

Hud ned på lårene

– Jeg har alltid levd sunt, og trent mye. Men det har ikke hjulpet meg. Og da huden begynte å henge ned på lårene mine, bestemte jeg
 meg for å la meg operere.

Etter å ha undersøkt alternativene, landet hun på ekstremvarianten som Bugge har spesialisert seg på.
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SNITTER OPP RYGGEN: Full Body Lift-operasjonen omfatter også fettfjerning i ryggpartiet.

På klinikken i Bergen koster «full body lift»-inngrepet fra 150 000 kroner og oppover, alt etter hvor omfattende operasjonen er og hvor
 stort apparat pasienten trenger rundt seg.

Kvinnen vil ikke ut med hva hun har betalt, bortsett fra at det er snakk om «mye penger».

– Jeg hadde anledning til å bruke penger på dette, og var ikke et øyeblikk i tvil om at det ville være verdt det, sier hun.

Kvinnen må møte grytidlig på klinikken den dagen operasjonen skal gjennomføres. På klinikken venter et operasjonsteam på fire;
 anestesilege, anestesisykepleier og operasjonssykepleier, i tillegg til kirurgen.

Tegner på kroppen

Før pasienten legges på operasjonsbordet, tegner Bugge med sprittusj på kroppen hvor han skal skjære og sy.

– På forhånd har jeg også tegnet på papir. Det er veldig viktig for resultatet at man planlegger godt, så man vet hva man skal gjøre, sier
 Bugge, som har utført over hundre inngrep av denne typen de siste årene ved Fana medisinske senter og sin egen klinikk i Oslo, Bugge
 Plastikkirurgi.
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Etter at pasienten er lagt i full narkose på operasjonsstuen, og i tillegg gitt lokalbedøvelse, starter Bugge med å fettsuge under huden
 som skal skjæres bort. Stålpinnen som suger ut fettet er lang og tynn, og det gjelder å være forsiktig.

– Det er viktig å bruke god tid. Da blir det jevnere, og resultatet blir bedre, sier han.

Kvinnen blir først lagt på magen, og Bugge starter med å skjære ut to hudstykker på ryggen, mellom fem og syv centimeter dypt. Da
 hudlappene blir lagt på vekten, viser diagrammet 1218 gram.

Bugge fettsuger på nytt, før han starter den omfattende prosedyren med å sy.

Ytterst tidkrevende

FERDIG ETTER ÅTTE TIMER: – Dette er ekstremvarianten, men resultatet blir veldig bra, sier plastikkirurg Øyvind

 Borch Bugge.
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– Jeg syr i tre lag. Først i muskulaturen. Så lenger oppe og til slutt i huden. Det er ytterst tidkrevende, men gir det beste resultatet, sier
 Bugge, som er ferdig med ryggen fire timer etter at operasjonen startet. Bare syingen tar halvannen time.

Etter en halvtimes matpause er han klar til å gå løs på magen, og pasienten snus på operasjonsbordet. Først lager han et snitt helt nede
 ved skambeinet. Så løser han huden fra muskulaturen helt opp til brystbenet.

Deretter gjentar han prosedyren med fettsuging, før to nye hudblokker skjæres ut og fjernes. På magen er det mer å ta av, og til sammen
 veier hudstykkene 1732 gram.

FØR OG ETTER: For å få bort «håndtakene» på siden, måtte kirurgen skjære bort et stort hudparti på ryggen. Fire uker er

 magen blitt stram og flatere. Kvinnen sier at hun er storfornøyd med resultatet.

Fjernet tre kilo hud

Totalt er nesten tre kilo hud fjernet, i tillegg til nesten en liter med fett.

Åtte timer og fem minutter etter at inngrepet startet, er operasjonen over. Pasienten får satt inn fire dren, to i ryggen og to i magen, slik
 at blod og annen væske kan tømmes ut.

Dagen etter skrives kvinnen ut.

Da VG møter henne igjen tre uker etter inngrepet, er hun strålende fornøyd med resultatet.

– Det tar tid å venne seg til en ny kropp, men det går bedre og bedre for hver dag. Jeg har fått det mye bedre med meg selv, og er blitt en
 gladere person.

Hun skryter uhemmet av oppfølgingen hun har fått fra kirurgen og klinikken.

Får tett oppfølging

– Pasientene går jevnlig til kontroll i ett år. I tillegg er jeg tilgjengelig for dem hele døgnet i tiden etterpå, så de får veldig tett oppfølging,
 sier Bugge.

Rundt to prosent av de såkalte bukplastikk-inngrepene utfører, er såkalte «full body lift»-operasjoner – der kvinnen opereres både
 foran og bak.

Ifølge Bugge er det overflødig hud, ikke mye fett, som er hovedproblemet til disse pasientene.



Ny kropp på 8 timer - VG+

http://pluss.vg.no/2015/05/21/2026/2026_23456391[27.05.2015 11:36:26]

FØR OG ETTER: Slik så kvinnen ut før inngrepet, sett forfra. På etterbildet er «håndtakene» borte og rumpen har fått et

 betydelig løft.

– Den typiske pasienten er en middelaldrende kvinne som har vært gjennom flere graviditeter, og noen har hatt store vektvariasjoner.
 Pasienter som har veid mer enn 140 kilo opererer jeg sjelden, grensen er en Body Mass Indeks (BMI) på 26.

Nytter ikke å trene

Bugge sier at det ikke nytter å trene når man har mye overflødig hud som ikke har trukket seg sammen igjen etter graviditeter eller
 slanking.

– Det er ikke muskler i huden. Og trener man bort fett, blir det bare enda mer hud, sier han.

Bugge sier at pågangen fra kvinner som ønsker å stramme opp kroppen, er økende.

– Ja, det vil jeg si. Men det er mange banditter der ute, som lokker med lettvinte metoder. Jeg har sett mange skrekkelige resultater av
 dårlig kirurg-arbeid, så det er viktig at man velger tilbud av god kvalitet.

– Åtte timer på operasjonsbordet er veldig lang tid. Hva er fordelen med å gjøre inngrepet i én omgang?

– Fordelen er at det blir finere, og resultatet er jo svært viktig for pasienten. Men det er en stor operasjon, og som ved alle andre
 kirurgiske inngrep kan det oppstå komplikasjoner.

Får bedre livskvalitet

– Noen rister på hodet over at kvinner kan bruke flere hundre tusen kroner på å stramme opp kroppen sin?

– Dette har med selvbilde og selvtillit å gjøre. Mange som kommer til meg viser seg aldri i bikini, og noen kler aldri av seg foran mannen
 sin uten at det er mørkt i rommet. De vil ikke vise seg frem, og det er klart at det er et problem for dem.

Bugge sier at kvinnene forteller om en betydelig bedre livskvalitet etter å ha gjennomgått et slikt inngrep.

– Jeg merker det på dem når de kommer tilbake til kontroll. De har en helt annen holdning.

Bugge avviser at noen kommer fordi de er sendt av sine ektemenn, samboere eller kjærester.

– Jeg har aldri møtt en kvinne som har fortalt at mannen har pushet på dem. Dette er noe de har tenkt på lenge, i flere år, og de er
 veldig bestemt på å gjennomføre det.
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– Brystforstørrelse og fettsuging mest vanlig

BERGEN (VG) – Det suverent vanligste av kosmetiske operasjoner i Norge er brystforstørrelser, med bruk av
 silikonproteser, sier nestleder i Norsk Plastikkirurgisk Forening, Christian Tiller.

OVERLEGE: Christian Tiller er overlege ved Stavanger universitetssykehus og nestleder i Norsk Plastikkirurgisk Forening.

 Foto: HALLGEIR VÅGENES

På en like klar annenplass kommer fettsuging.

– Private klinikker tilbyr et bredt spekter av fettsuging, blant annet av dobbelthake, knær, mage, lår og rumpe. Det nyeste nå er
 fettoverføring, der pasienten får overført fett fra et område med mye fett, til et sted på kroppen med lite fett.

Det tredje mest vanlige inngrepet av kosmetisk art her til lands er mageplastikk, eller bukplastikk.

– Så har vi brystforminskning, brystløft og operasjon av tunge øyelokk. Noen tar ansiktsløft og panneløft, men dette er mindre vanlig,
 fordi et slikt inngrep endrer utseendet, noe nordmenn generelt er skeptiske til.

Ifølge Tiller er det bare noen få kirurger i Norge som utfører «full body lift»-operasjoner lik den som VG fulgte i Bergen tidligere i år.

– Det er relativt nytt i Norge. Det var faktisk et av hovedtemaene på vårmøtet til Norsk Plastikkirurgisk Forening i mars i år.

Han sier dette er det dyreste kosmetiske inngrepet som gjøres i Norge i dag.

– Det er det mest omfattende inngrepet. Og prisen gjenspeiles alltid av hvor lang tid man bruker, og hvilke ressurser som trengs.
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Tweet

Forrige sak:

Pizza-Støre: - Det er lov å kose seg

Neste sak:

Når plastisk operasjon går galt

LES OGSÅ: Når plastisk operasjon går galt

- Det er alltid en risiko

PS: I 1997 ble det utført 939 192 kosmetiske operasjoner i USA. I 2014 var antallet økt til 1 764 956, ifølge tall fra Cosmetic Surgery
 National Data Bank. I samme periode økte tallet på ikke-kirurgiske kosmetiske inngrep – som botox og såkalte fillers – fra 740 751 til
 hele 8 898 652.

– Vi henger nok etter USA, men det er vel grunn til å tro at det øker i Norge også. Det er også naturlig å tro at økningen kan ses i
 sammenheng blant annet med økende velstand, sier Christian Tiller, nestleder i Norsk Plastikkirugisk Forening.

Gi oss tilbakemelding på denne artikkelen
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