
”ingen vil bli avvist”

”har du lyst, har du lov”

9000 inngrep med

kosmetisk
kirurgenes kniver 

Det viser en kartlegging som Helsetilsynet
og forskningsinstitusjonen NOVA samarbei-
det om i 2003. Det var 90 % kvinner blant
dem som valgte kosmetisk kirurgi.
Aldersgruppen 30-49 år var sterkest repre-
sentert, både blant kvinner og menn. Nest
etter brystproteser var øyelokksplastikk,
fettsuging og fjerning av føflekker de vanlig-
ste inngrepene.

Det er første gang omfanget av kosme-
tisk kirurgiske inngrep er kartlagt i Norge.
Tidligere har man basert seg på forholdsvis
løse anslag om forekomsten av slike inn-
grep. Temaet kom på dagsorden da kosme-
tisk kirurgi til unge under 18 år ble tatt opp
i Stortinget i 2003. Helsedepartementet
bad Helsetilsynet kartlegge omfanget av
disse inngrepene og se nærmere på
omstendighetene rundt disse.

Helsetilsynet ønsket å kartlegge det
totale antall kosmetiske inngrep som ble
utført i Norge i 2003 for å få et helhetlig

bilde av omfanget. En rundspørring blant
private klinikker og helseforetak viste at det
var vanskelig å skille mellom inngrep som
utelukkende ble utført av kosmetiske grun-
ner og inngrep som primært ble ansett for å
være medisinsk indiserte. Ofte var det en
kombinasjon av årsaker som lå bak. Som
grunnlag for kartleggingen benyttet en der-
for definisjonen fra forskriften om tillatelse
til å utføre kosmetisk plastikkirurgiske inn-
grep. ”….kosmetisk plastikkirurgi er når
kosmetiske hensyn er avgjørende grunn til
inngrepet”. Det ble ikke rapportert inngrep
på noen personer under 18 år etter dette
kriteriet.
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I Norge ble det utført åtte til ni tusen kosmetisk kirurgiske inngrep

i 2003. En tredel av inngrepene var innlegg av brystproteser. 
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