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Mann truet med pistol på Sola – pågrepet uten dramatikk

Kvinne (34) og mann (37) tatt etter vill biljakt

Nyheter

Lura: En kvinne og en mann ble
pågrepet etter at de prøvde å stikke fra en kontroll.
Klokken 01.17 natt til lørdag
måtte politiet ta opp jakten på en
BMW som ikke ville stoppe for
kontroll. Det førte til en vill biljakt

rundt Lura og Forus. Nedover
Lurahammeren skal politiet ha
vært oppe i 140 kilometer i timen,
uten å dra innpå BMW-en.
Bilen ble etter hvert stoppet på
Forus.
Ifølge politiet ble en kvinne på

34 og en mann på 37 år pågrepet,
mannen var føreren av bilen og ble
tatt med til legevakten for blodprøve.
De to settes i forbindelse med
innbrudd i to biler i området.
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Sola: En person på Sola hevder å ha blitt truet med pistol
av en annen mann natt til lørdag. Hendelsen skjedde i firetiden natt til lørdag. Politiet
dro til Sola, hvor de pågrep
gjerningsmannen uten dramatikk.

Den fornærmede mannen
har ingen fysiske skader etter
hendelsen, og årsaken til truslene er foreløpig ukjent.
Ellers skjedde følgende natt
til lørdag:
n 02.48: To menn (26 og 32)
ble anmeldt for slåssing.

n 02.51: En 38 år gammel
mann ble anmeldt for å ha
slått en dørvakt i Nedre
Strandgate.
n 03.04: En 30 år gammel
mann ble anmeldt for urinering
i Skagen.
n 03.43: En 28 år gammel
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mann ble anmeldt for urinering
i Flintergata i Sandnes.
n 04.01: En lekehytte brant
ned i Almenningsgata i
Stavanger. Hytten var helt
utbrent. Ingen kom til skade i
brannen, som politiet foreløpig
ikke vet hvordan oppsto.

Enorm vekst i plastisk kirurgi
Foto: Ronny Hjertås

Politiet rykket ut til Sola natt til lørdag. Foto: Ronny Hjertås

Rundt 2000 lot seg operere i 2013
Tekst og foto:
Frode Olsen
fol@rogalandsavis.no

Stavangers to største
klinikker for plastikkirurgi forteller om
enorm pågang av folk
som lar seg operere
for å endre utseende.
Stine Christiansen
representerer
gjennomsnittskunden.

ical Group Erik Grefberg, til
RA.
Av de 922 operasjonene ved
Teres Colosseum var cirka
halvparten brystrelaterte inngrep, som silikonimplantater
og brystløft. Klinikk Stavanger utførte inngrep til rundt
150 kvinner som ønsket å justere brystenes utseende. Det
betyr at minst 500 kvinner i
Stavanger opererte brystene i
2013. Alt tyder på at tallene er
oppadgående.
Kolibri Medical i Sandnes var
i 2013 under oppstart for kosmetiske
inngrep.
Wendy
Finnerud opplyser at de gjorde
cirka 80–90 brystoperasjoner,
40–50 lot seg fettsuge, ansiktskirurgi og øyelokk sto for
cirka 80–90 av operasjonene,
bukplastikk cirka 50–60 og
småfjernelser 1300–1500.

For seks år siden tråkket en
flatbrystet Stine Bianca Christiansen (34) over dørterskelen
til kirurg Lars Berg-Larsen på
Klinikk
Stavanger.
Som
28-åring representerte hun da Tenkte på det lenge
gjennomsnittskunden for dem Stine Bianca Christiansen
som ønsker å fikse på utseen- hadde ingen betenkeligheter
de.
før hun lot kirurgen legge inn
Selv om tensilikonimplantadensen
for
ter.
mannlige kun– Jeg hadde
der er økende,
tenkt over det en
er det fremdegod stund i forles
kvinner
kant, og vet jo at
som utgjør 90
det alltid er forprosent
av
bundet en viss
dem som velrisiko med opeger
kirurgi.
sier
Erik Grefberg, daglig leder rasjoner,
Klinikk Staved Teres Medical Norge hun.
vangers
anT rebarnsmo svarlige lege
ren forteller at
for plastikk- og generell kirur- inngrepet gikk etter planen,
gi Lars Berg-Larsen opererte men at det i etterkant har medrundt 830 kunder i 2013, og for- ført noe nedsatt følsomhet.
teller at temaet er i ferd med å
– Selv valgte jeg proteser med
bli stuerent.
livstidsgaranti. Det er noe dy– Vi har drevet i 14 år nå, og i rere, men absolutt å anbefale,
løpet av de ti siste årene har et- sier Christiansen til RA.
terspørselen vært meget stor.
Tidligere måtte vi nærmest 365 gram
sluse de nyopererte ut bakdø- Kvinnen forteller at det var et
ren for at de skulle slippe å ønske om mer kvinnelige formøte andre, og de fleste tok an- mer som gjorde at hun valgte
siktsløftninger vinterstid. Nå å gå fra relativt små bryster
sitter folk sammen på vente- til å legge inn 365 gram silirommet uten å være brydd, kon i hvert bryst. Den avgjøsier Berg-Larsen.
relsen tok hun i samråd med
kirurgen hos Klinikk Stavanger.
Minst 500 brystoperasjoner
Enkel hoderegning viser at
– Det er slik at størrelsen
Berg-Larsen opererer tre men- helst skal stå i stil med kroppsnesker per dag. Det er det sam- bygningen. Når jeg først hadme antallet, og vel så det, som de bestemt meg for å gjøre en
gikk inn og ut av dørene til by- endring, ønsket jeg at det skulens andre store aktør.
le synes. Legen vurderte
– Teres Colosseum i Stavan- kroppsfasong og anatomi, og
ger gjennomførte i fjor 922 sammen fant vi vel ut størrelplastiske operasjoner. 753 av sen på silikonimplantatene,
disse var i privat regi og i ut- sier hun.
gangspunktet ikke medisinsk
Begge klinikkene melder om
nødvendig, mens resterende stor pågang også i 2014.
kom gjennom henvisende lege,
sier daglig leder for Teres Med-
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Teres
Colosseum
i Stavanger
gjennomførte i fjor
922 operasjoner.

Kvinnelige former: Stine Bianca Christiansen
var i utgangspunktet relativt flatbrystet. For seks år
siden valgte hun å operere inn silikonimplantater ved
Klinikk Stavanger. Gjennomsnittsalderen for dem som
velger å endre på utseende gjennom plastisk kirurgi
er i Teres Colosseum 29 år. Christiansen var 28 da
hun bestemte seg for å forstørre frontpartiet.

– Opererer absolutt ingen før de er 20 år
Spesialist i plastikk- og
generell kirurgi Lars BergLarsen er konsekvent når
det gjelder klientenes alder.
Det betyr ikke noe at kvinner
eller menn under 20 år har
samtykke fra sine foreldre.
Ved Klinikk Stavanger blir ingen operasjoner utført før vedkommende har fylt 20.

– Akkurat på det området er
jeg veldig konsekvent. Det skjer
en «utvikling» i hodet på jenter
fra de er 18 til fylte 20. Vi ønsker
at kundene skal være helt sikre
før vi foretar oss noe. Det viktigste er å vite hvem man ikke
skal operere, sier Berg-Larsen.
Kirurgen forteller at klinikken alltid har en samtale med
kunden i forkant.

– Det er viktig for oss at våre
klienter blir opplyst om eventuelle farer forbundet med
inngrep. Det er også slik at vi
synes gevinsten skal være
større enn risikoen. Jeg anbefaler kundene det samme jeg
ville gjort om det dreide seg
om en av mine egne, sier
Berg-Larsen med oppriktig
blikk.

Enkelte operasjoner er mer
populære enn andre.
– Vi gjennomførte cirka 245
øyelokkoperasjoner i 2013. Det
gjelder både øvre og nedre.
Mange ønsker et mer våkent
blikk. Brystproteser troner
øverst på listen, men også fettsuging er blant de hyppigst utførte inngrepene, sier legen.

– Halvparten bryst
Daglig leder for Teres
Medical Group sier halvparten av operasjonene i
Stavanger er brystrelaterte.

Rutinert: Lars Berg-Larsen opererte
godt over 800 mennesker i 2013. Her
med silikonimplantat på arbeidspulten.

– Vi legger ikke skjul på at
brystforstørrelse er viktig for
vår omsetning. Bukoperasjoner utgjør rundt 30 prosent av
totalen, og utbedring av øyelokk ligger som nummer tre på

listen i Stavanger, sier Erik
Grefberg til RA.
Også hos dem er hovedtyngden kvinner.
Når det gjelder øyelokkoperasjoner utgjør mennene cirka 50
prosent av våre inngrep, men
Stavanger skiller seg ikke ut fra
andre byer, og totalt sett er ti
prosent av vår kundegruppe i
Stavanger menn, sier Grefberg.

Stor etterspørsel: Erik Grefberg
i Teres Medical Group forteller om stor
pågang også i 2014.

