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Fashion
ullprodukter

Sirkus Shopping - Thomas Angells gate - Byhaven - City Syd - Oti-senteret

Trøye
med tynn stropp 189,-
Trøye
med bred stropp209,-
T-Shirt 249,-
Trøye
med lang arm 269,-
Trusemaxi 159,-
Truse lang
(dekker lårene) 209,-
Longs 269,-
Ullhvit og sort. Alle størrelser.

problemer
Nettet flommer over av silikon

Pupper med plasterlapp,
før-bilder og etter-bilder av
struttepupper i ny og større
BH. Som blogger skriver: De
gamle var blitt for små!
På nettet florerer det av silikon-
blogger. I de anonyme histori-
ene om veien frem til nye pup-
per, fortelles det om komplekser
over flate bryster og problemer i
forkant. Selve operasjonen og ti-
den etterpå medfører ubehag,
ifølge bloggerne. De skriver de-
taljert om alt fra fornemmelsen i
brystvortene til antall gram som
er lagt inn. Sluttsatsen er gjen-
nomgående en stor lettelse og
glede: Endelig føler de seg som
ekte kvinner.
Lin Prøitz, som nå er senior-

forsker ved Norsk Barnebokin-
stitutt, ledet inntil nylig et forsk-
ningsprosjekt på kjønn, seksua-
litet og intimitet i autobiogra-
fiske digitale sjangre. Hun
understreker at hun ikkehar for-
sket spesielt på silikonblogger,
men sier i en kommentar at
bloggene kan sees på som et ut-
trykk for økte tendenser til
kroppsfiksering.
– Dette handler om en forsky-

ving av grensene mellom hva
som skal forstås som offentlig
og hva som skal forstås som pri-
vat. Det private er ikke lenger
forbehold privatsfæren.
Samtidig har også kroppen

endret betydning gjennom his-
torien.
– I tidligere tider var kroppen

viktig som arbeidskraft og
energi. Den var til nytte. Nå er
det helt andre egenskaper ved
kroppen som vektlegges, og vi
ser en ensidig fokusering på det
ytre og det estetiske, sier Prøitz.
Kroppen har i større grad enn

tidligere blitt gjenstand for det
forskeren kaller ekstrem-orna-
mentalisme; den skal modifise-
res, forskjønnes ogutsmykkes til
det ekstreme:
– I virkelighetens verden, og

rent fysisk og medisinsk, har vi
et stort spekter når det gjelder
hva som er en normal kropp.
Men jeg tror mange unge kvin-
ner – og gutter – forveksler det
normale med den kommersielle
kulturens kroppsideal.

Siler pasienter på sårbarhet
«Det du trenger er ikke en
plastisk operasjon, men
hjelp til å få orden på livet
ditt.»

koholkonsum som et resultat av
det kosmetiske inngrepet. Men
her ligger det noen fallgruver.
Enmå også se på i hvilkemiljøer
det er vanlig med kosmetiske
inngrep.Det vil gjerne være i by-
ene, blant folk som for eksempel
jobber innenfor it eller reklame
og unge mennesker som er ut-
satt for en sterk sosial ekspone-
ring. Dette er miljøer der en lett
sammenligner seg med andre,
og der det er vanligeremed alko-
holbruk enn i miljøer med
mindre sosial omgang.
– Bor du på ei grisgrendt øy,

tenker du neppe på å foreta et
kosmetisk inngrep fordi du sam-
menligner deg med andre, sier
ErikGrefberg.

Den beskjeden har det hendt at
potensielle pasienter har fått
ved klinikker som tilhører Teres
Medical group, den største aktø-
ren innenfor kosmetisk kirurgi i
Norge.
– Å få høre at du kanskje hel-

ler trenger en psykolog, er tøft.
Men for oss kan det være vikti-
gere å avvise en pasient enn å få
noen ekstra tusen i omsetning,
sier leder for Teres Medical
Norge,ErikGrefberg.
Han understreker at kirur-

gene under konsultasjonen er
nøye med å finne ut om pasien-

ten er psykisk sterk, og omdet er
riktig for vedkommende å ta det
kosmetiske inngrepet.
– Det har hendt at vi har bom-

met – at noen har sluppet gjen-
nom sikkernettsnettet.Dette har
vi avdekket i etterkant og lært av.
Både nasjonalt og internasjo-
nalt diskuteres problemet. Nylig
hadde vi en pasient som på
grunn av livssituasjonen fikk
råd om heller å komme tilbake
om noen år. Hun sendte et tak-
kebrev, forteller Grefberg.
Han sier videre at han leser

deler av undersøkelsen til Til-
mann von Soest med en viss
skepsis.
– Det kan virke som om en

oppfatter manglende selvfø-
lelse, psykiske vansker og økt al-

Avviser pasienter: – Å få høre at du kanskje heller trenger en
psykolog, er tøft. Men for oss kan det være viktigere å avvise en pasient
enn å få noen ekstra tusen i omsetning, sier leder for Teres Medical
Norge, Erik Grefberg. Foto: OLAV ERIK STORM

Øvelse i bebygd strøk: Soldater fra HV12s Innsatsstyrke Rype
på øvelse i den såkalte terror-landsbyen i Leksdal skytefelt i 2008.
Foto: FRANK CADAMARTERI

HV-øvelsemidt
i Stjørdal sentrum
Stjørdal: I morgen og neste
onsdag øver Heimevernets
innsatsstyrke midt i Stjørdal
sentrum.

Øvelsen foregår rundt og i et hus
som normalt disponeres av
brannvesenet i Stjørdal som
øvingslokaler. Dette ligger i om-
rådet like ved Ole Vig videregå-
ende skole.
– Vi skal øve samarbeid mel-

lom ulike enheter, og tema vi
spesielt skal trene på her er å
isolere og bringe inn en mot-
part, sier sjef for Innsatsstyrke
Rype,major GardOmmedal.
I alt deltar til sammen 250

personer fra innsatsstyrken i
øvelsen, som har fått navnet
Deep Ford – dypt vadested. Og
det vil i perioder være mye syn-
lig militær aktivitet i Stjørdals-
området. Øvelsen skal pågå hele
denne og neste uke, med aktivi-
teter konsentrert rundt denmili-
tære delen av Værnes, i Stjørdal
sentrum og i Leksdal skytefelt. I
sentrum er det særlig de to ons-

dagene det blir aktivitet i flere
omganger.
– I utgangspunktet vil det ikke

blimye skyting ogbråk i Stjørdal
sentrum, men det kan skje. Sol-
datene trener i utgangspunktet
på å løse oppgavermed lite bruk
avmakt, sier Ommedal.
Han understreker at valget av

Stjørdal sentrum som øvings-
arena handler om å trene på å
opptre i bebygd strøk med hus,
infrastruktur og sivile som sol-
datenemå ta hensyn til.
– Folk bør oppføre seg som

normalt. Om det blir skyting
rundt øvelseslokalet vi dispone-
rer i sentrum, så bør folk holde
god avstand, sier Ommedal.
Øvelsen som nå pågår er en

del av oppkjøringen mot den
større øvelsen Øvelse Nidaros
senere i år, der Innsatsstyrke
Rype skal øve sammenmed inn-
satsstyrke Heron, mannskaper
fra Ørland, politiet og en rekke
andre etater og avdelinger.
FRANK CADAMARTERI 990 06 540
frank.cadamarteri@adresseavisen.no


