DELER SIN HISTORIE: Nå deler Angelica sin historie for å advare andre. – Jeg ønsker ikke
min verste fiende det jeg har gått gjennom, sier hun. Foto: PRIVAT

Jakten på perfeksjon endte galt: Angelica
tok plastisk operasjon i utlandet
Angelica (27) ville gjøre en «mummy makeover». Det ble starten på et mareritt. VG advarer
mot sterke bilder.
•
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• • Angelica Isaksen (27) ville gjøre en «mummy makeover» og hadde sett på mange
nyopererte kropper på Instagram. På alle de som hadde vært fornøyde etter plastiske
operasjoner.
På klinikken i Tyrkia så det så glamorøst ut. Før og- etterbildene fristet. Prisen lokket.
Klinikken, Comfort Zone Surgery, kunne også friste med en villa – der pasientene kunne
rehabilitere etter operasjonen.
– Jeg tenkte det var fint å være der å få «aftercare», siden jeg har to barn hjemme.
For Angelica endte jakten på perfeksjon galt.

ADVARER: Angelica forteller nå sin historie for å advare andre. Foto: PRIVAT

– Brystløft for 1000 euro ekstra
Hun dro til Tyrkia sommeren 2019.
– Det jeg fremfor alt forventet meg var å få tilbake magen etter graviditeten. Jeg hadde delte
magemuskler, og det gjorde vondt.
Da hun dro skulle hun opprinnelig fjerne fett og overflødig hud fra mageområdet og nedre del
av rygg. Dette fettet skulle flyttes til rumpa, såkalt rumpeløft. VG har fått tilsendt bookinginformasjonen.

Totalt ble prisen på disse inngrepene 5600 euro.
I 2018 besøkte VG klinikken Comfort Zone, og fikk være med da Kaitlin dro for å
forstørre rumpa: Bli med på innsiden av «rumpeklinikken»
– Først var tanken å bare gjøre magen og rumpen. Da jeg kom ned, tipset de om at jeg kunne
få brystløft for 1000 euro ekstra, sier Angelica og legger til:
– Når de sa jeg kunne få det så billig, tenke jeg at jeg like gjerne kunne gjøre det nå.
Som hun selv sier: «det var ikke direkte gjennomtenkt».

Kirurg reagerer
At Angelica ble tilbudt et ekstra inngrep for 1000 euro reagerer plastisk kirurg Bjørn Hokland
på.
– Å operere med pakkepriser er i en etisk gråsone, og er etter min mening noe som bør
unngås.
Ifølge Hokland er det også større risiko med flere inngrep under én operasjon.
– Det er ikke bare lite hensiktsmessig, det øker risikoen for komplikasjoner mye. Det blir
svært langvarig narkose, og det øker risikoen for en rekke komplikasjoner som blødninger,
infeksjon og blodpropp.

EKSPERT: Plastisk kirurg, Bjørn Hokland. Foto: PRIVAT

Comfort Zone: Mener det er pasientens valg
VG har snakket med Ozan Jason Buyuktemur, administrerende direktør ved Comfort Zone.
Han sier at han ikke vet hva som ble sagt mellom Angelica og hennes kirurg, men er tydelig
på at det er vanlig å tilby ekstra inngrep under en konsultasjon. Han utdyper det med å si at et
ekstra inngrep kan bidra til pasientens ønskede resultat.
Kirurgen som opererte Angelica sier til VG at han ikke foreslo dette – men at slike
konsultasjonssamtaler gjøres med en «agent» ved klinikken.

– En norsk kirurg sier det kan øke risiko for komplikasjoner?
– Det er vanlig å kombinere (inngrep, journ anm.). Når vi separerer inngrepene blir det dyrere
for pasienten, og det blir billigere for pasienten når vi kombinerer. Noen ganger tror de vi bare
vil tjene penger om vi separerer inngrepene, sier administrerende direktør Buyuktemur til VG.
Han sier at de alltid tilbyr å separere inngrepene når det er flere. Men at valget alltid er
pasientens. Han sier også at tester før operasjonen, blant annet blodprøver, avgjør om de kan
utføre flere inngrep under en operasjon.
– I internasjonale sykehusskjemaer forklares risikoen. Vi tvinger ingen til å ta en operasjon.
Det er deres (pasientens, journ anm.) valg.

Mener influencere ble behandlet annerledes
Svenske Angelica opplevde ikke at hun ble godt ivaretatt på klinikken i Tyrkia.
– Jeg var der når influencerne var der. De ble behandlet på en helt annen måte enn andre
«vanlige» personer.
Hun mener blant annet at de fikk bedre rom.
Buyuktemur ved Comfort Zone er tydelig på at influencere ikke blir behandlet bedre enn
andre, men sier at noen får avslag på pris.
Angelica sier at hun også ble operert samme dag som hun kom til Tyrkia.
– Jeg ble kjørt direkte fra flyplassen til sykehuset. Jeg fikk ikke dusjet engang.
Buyuktemur sier det ikke er vanlig å bli kjørt direkte til sykehuset. Han sier alle, inkludert
Angelica, ikke drar til sykehuset og operasjon før dag to i Tyrkia.

Starten på marerittet
Etter operasjonen den sommeren ble hun ikke fornøyd med resultatet. Angelica følte magen
og navlen ikke hadde blitt bedre. Hun mente hun fremdeles hadde for mye løs hud.
– Jeg sa ifra om det, at det ville jeg ta bort.

ETTER FØRSTE OPERASJON I TYRKIA: Dette bildet er tatt fra sykesengen etter
operasjonen Angelica tok sommeren 2019. Foto: PRIVAT
Hun sier at beskjeden fra klinikken var at hun skulle vente i seks måneder før det kunne
korrigeres.
– Jeg hadde mer arr, og ingen endring. I november gjorde jeg om alle operasjonene og jeg
fikk gratis korreksjon.
Men det ble ikke bedre.
– Musklene er fremdeles ikke sydd sammen. Det han gjorde var at han fettsugde enda mer
rundt magen, så jeg har enda mer løs hud.
De hyller valker, cellulitter og dobbelthaker: Møt kvinnene som forteller om hvorfor de
elsker kroppene sine
Hun opplevde heller ikke endring i brystene på første operasjon. Hun sier at de derfor byttet
implantatene hun hadde med noen som var mindre da hun kom for å korrigere.
I dagene etter denne operasjonen kom komplikasjonene.

Fikk panikk
– Noen dager etter operasjonen kjente jeg spenninger i høyre bryst. Jeg sa til sykehuset (i
Tyrkia, journ anm.) at noe var feil. De sa spenningene kom fordi de hadde sydd så mye og at
det var derfor jeg hadde vondt. Men jeg kjente en helt annen smerte enn etter tidligere
operasjoner.
Før operasjonene i Tyrkia har hun fått utført to brystforstørrelser i Sverige.
Hun sier at det tre dager etter operasjonen på Comfort Zone i november, begynte å blø og
væske fra det høyre brystet.
– Da fikk jeg panikk. Sykehuspersonalet sa at det ikke var noen fare.
Hun lå mye på rommet i smerter etter operasjonen. Ifølge Angelica var det også lite
oppfølging. Hun sier hun så lite til personalet. De gangene hun så dem, var når de kom inn til
henne med smertestillende.
Buyuktemur ved Comfort Zone mener ikke Angelica gir et korrekt bilde av situasjonen. Han
sier klinikken har fire sykepleiere og en annen som jobber med å se til pasientene.
– De spør hvordan de har det tre ganger om dagen. Vi tar vare på dem (pasientene, jorun
anm.).
Han legger til:
– Blødning etter brystløft er veldig normalt.
Da Angelica kom hjem til Sverige fortsatte smertene.
– Etter noen uker var det ene brystet større enn det andre. Når jeg tok bort tapen, fosset det
blod ut. Da dro jeg til sykehuset i Sverige. De konstaterte at noe ikke stemte for det var et
stort hull i brystet.
Hun beskriver at hullet var cirka fem centimeter bredt.

15 DAGER ETTER: Dette bildet skal være tatt 15 dager etter operasjon nummer to i Tyrkia.
Foto: PRIVAT
Fire dager etter at bildet overfor ble tatt skal hullet ha blitt større. Bildet nedenfor viser dette.
Angelica sier infeksjonen fikk hullet til å bli større.
– Det mørke er implantatet som synes. Etter det var blitt så åpent på så kort tid var jeg
tvungen til å ligge stille i en uke så ikke implantatet skulle stikke ut.

Foto: PRIVAT

Brystimplantat fjernet
VG har fått tilgang til journalene fra sykehuset i Sverige, der det blant annet står, oversatt til
norsk:
Operert med brystimplantat i Tyrkia. Akutt legehjelp hos oss på grunn av sårinfeksjon ved to
innleggingstilfeller.
Det kommer også frem at implantatet i høyre bryst ble fjernet.
– De måtte ta ut implantatet fordi jeg hadde fått en kraftig infeksjon.
Desember ble det fjernet fra høyre bryst:
– Har du hørt noe fra klinikken i Tyrkia?
– De sa de skulle betale tilbake. Jeg skjønner at feil kan skje også. Men etter en stund spurte
jeg etter pengene, for jeg kom til å bli sykemeldt og det var medisinske kostnader jeg måtte
betale. Jeg ble lovet penger, men de sluttet å svare, helt enkelt.
VG har fått tilgang til chattene hun har hatt på WhatsApp. Der skriver en representant fra
Comfort Zone at han skal diskutere kompensasjon med den daglige lederen ved klinikken.
Etter det chatloggen VG har fått tilgang til viser, får hun etter hvert ikke mer svar.

VG har sett meldingen hun så sendte til eieren av klinikken. Ifølge henne svarte han aldri.

les også

«Sarah» (55) forteller: Et fillers- og botox-mareritt

Buyuktemur ved Comfort Zone sier at de ikke gir kompensasjon på klinikken.
– Vi gir korreksjoner, sier han.
Han mener også de har svart på Angelicas henvendelser.
– En av våre pasientkoordinatorer har snakket med henne i halvannen måned.

Vil advare andre
4. januar la Angelica ut første post på instagramkontoen, comfortzone_botched. I skrivende
stund har kontoen over 15 000 følgere. Hun deler sin egen opplevelse med klinikken på
kontoen – men deler også historiene til andre som hevder å ha hatt negative opplevelser der,
som følge av komplikasjoner i etterkant.
– Hvorfor startet du kontoen?
– Først og fremst fordi jeg ville ha pengene. Da prøvde jeg å lage en insta-konto for å se om
jeg kunne nå ut til dem. Kanskje de ble redde og ville gi meg pengene. Så tok mange kontakt,
og jeg tenkte «nei, jeg bryr meg ikke om penger». Nå vil jeg advare andre så de ikke havner ut
for det samme.

Her er begge implantatene fjernet. Bildet er tatt januar 2020. Foto: PRIVAT
Hun mener operasjonen som ble gjort i Tyrkia gjorde mer skade enn nytte.
– Jeg ønsker ikke min verste fiende det jeg har gått gjennom.
Hun vil også advare andre om at det kan bli vanskelig å få helsepleie i hjemlandet når du har
tatt en plastisk operasjon i utlandet.
Men hennes venstre implantat ble fjernet på offentlig sykehus.
– Jeg skulle egentlig operere bort brystimplantatet på privat klinikk. Men fordi jeg fikk
infeksjon og fikk vite at MRSA-bakterier ble påvist, gjorde det offentlige sykehuset det –
fordi det ble en akuttsituasjon.

MRSA
– Bør unngå planlagt helsebehandling utenfor Norge
Kristian Tonby er infeksjonsoverlege ved infeksjonsavdelingen, og leder av antibiotikateamet
på Oslo universitetssykehus.

Han forklarer MRSA kort slik:
– MRSA er gule stafylokokker som er resistente mot de vanlige penicillintypene vi bruker.
Og det er større risiko for å få påvist denne bakterien ved kontakt med helsevesen i utlandet.
– Mange steder i verden er det høy forekomst av MRSA og andre multiresistente bakterier,
spesielt i Sør-Europa. Man bør derfor unngå planlagt helsebehandling og tannlegebehandling
utenfor Norge, hvis det er mulighet for tilsvarende behandlinger i Norge.

LEGE: Kristian Tonby, infeksjonsoverlege. Foto: Oslo universitetssykehus.
Han ser at det i økende grad kommer pasienter som har utført operasjoner i utlandet, til
sykehus i Norge.
– Vi har stadig pasienter som har vært på utenlandsopphold og vært i kontakt med
helsetjenesten. De har økt risiko for infeksjoner med multiresistente bakterier som er
vanskeligere å behandle. Men det er viktig å skille mellom å unngå planlagt behandling i
utlandet, og det man må gjøre om en blir akutt syk.
Ved akutte sykdomstilfeller er han nemlig tydelig:
– Dersom du er turist og blir akutt syk må du ta kontakt med lokalt helsevesen.
– Men det er ulik grad av nødvendighet for operasjoner og behandling i utlandet. Noe er
livsnødvendig, noe annet kosmetisk. Det siste vil jeg fraråde å gjøre i utlandet.

Om du vurderer noen form for planlagt behandling i utlandet anbefaler han å diskutere dette
med fastlegen din først.
Overlege Tonby roser også Angelicas åpenhet og mener hennes historie bidrar til økt
bevissthet rundt komplikasjonene som kan komme av inngrep utenlands.
– Hvor mange som drar ut av landet for å utføre kosmetiske operasjoner vet jeg ikke, men jeg
tror det forekommer en del av det. Men det finnes stort sett behandling i Norge. Ikke bare tenk
på pris, tenk også på risikoen man utsetter seg for, råder han.

– Det blir ikke alltid bedre
Det er cirka to og en halv måned siden siste operasjonen i Tyrkia. Angelica sier hun har gått
på tre antibiotikakurer siden den gang.
Hun har vært «sykmeldt til og fra».
– Først var det bare det ene brystet, så fikk jeg infeksjon i det andre.
Derfor har hun også fjernet det venstre brystimplantatet.
Hun sier at hun nå har det «bra fysisk».
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Pia (20) ble operert på kjendisklinikken: Slik gikk det

– Sårene ser bra ut, og jeg har akkurat sluttet med antibiotika.
På Instagram skriver hun dette i et innlegg, lagt ut 17. januar:
«Vær så snill, når du tenker på å operere deg, gjør grundig research først. Gå til en klinikk
som vil svare hver gang du har problemer og følger deg opp etter operasjonen».
– Hvordan ser du på plastiske operasjoner nå i ettertid?
– Nå ser jeg at man må gjøre bedre research. Og kanskje ikke bare fikse på seg selv fordi man
kan. Det blir ikke alltid bedre, mye sitter i hodet.
I videoen nedenfor bytter Angelica bandasjer og du kan du se hvordan brystene hennes ser ut
nå:

– Bakterier kan man få fra hvor som helst

– Angelica fikk infeksjon og MRSA i etterkant av operasjonen i Tyrkia i november. Hun har
nå fjernet begge brystimplantatene. Tar Comfort Zone noe ansvar for det som skjedde?
– Med slike operasjoner er den mest vanlige risikoen infeksjon. Det ønsker vi ikke for noen.
Våre infeksjonstall er veldig lave. Når du er gjest her, for fire-fem dager, er «aftercare» viktig.
Og personen må også ta vare på seg selv. Bakterier kan man få fra hvor som helst, sier
Buyuktemur ved Comfort Zone.
Han legger til:
– Vi vil gjøre alle lykkelige. Men komplikasjoner kan skje, og vi prøver alltid å fikse dem.
Kirurgen som opererte Angelica sier at han er en erfaren kirurg med 21 års erfaring. Han er
anonym i denne saken.
Han mener infeksjonen og komplikasjonene ikke det er hans feil og han står ved jobben han
har gjort.
– Hun har ikke akseptert min unnskyldning og at jeg har forsøkt å fikse problemet.
Han sier han har tilbudt henne en ny korreksjon.
– De ville at jeg skulle fly ned til Tyrkia når jeg blødde. Jeg var ikke sugen på å dra til Tyrkia
en gang til. Jeg tenkte «hva skjer om det samme skjer igjen», sier Angelica.
Kirurgen sier også at Angelica ble på klinikken en uke og at sårene så fine ut da hun dro
tilbake til Sverige etter operasjon i november. Kirurgen hevder Angelica ikke tok bort
stripsbandasjen i tide, og at det var det som gjorde huden irritert og rød. Og fordi hun hadde
så tynn hud, mener han såret åpnet seg igjen.
Angelica tilbakeviser dette og sier at hun ikke fikk informasjon om når tapen skulle fjernes.
Hun hevder hun fikk beskjed om å ta bort tapen først da hun sendte bilde av det irriterte såret
til klinikken.
– Ingen informerte meg om når jeg skulle ta av tapen eller hvordan vaske såret.

– Fraråder sterkt operasjon i utlandet
Amin Kalaaji er leder i Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi (NFEP) og overlege ved
Oslo Plastikkirurgi.
Han sier at de ser mange eksempler på pasienter som har dratt til utlandet for å utføre plastisk
kirurgi – som kommer hjem og ikke er fornøyde, eller har komplikasjoner.
– Også offentlige sykehus i Norge lider av dette, når pasienter trenger innleggelser.
Han legger til:
– Vi fraråder sterkt operasjon i utlandet. Den viktigste årsaken til det er MRSA.

MRSA er bakterien Angelica fikk påvist i etterkant av operasjonene.
– Mange kirurger i utlandet er dyktige. Men det er vanskelig for en vanlig norsk pasient å
kvalitetssikre klinikker og leger.

Amin Kalaaji er leder i Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi (NFEP). Foto: PRIVAT
Kalaaji peker også på at rettighetene du har som pasienten ikke er spesielt gode om du har
operert i utlandet.
– De har ofte ikke forsikring, eller garanti for behandlingen. De reklamerer ofte med at du
skal gå på spa og kose deg under oppholdet, men hva ligger bakom dette? Det er ikke alle som
får problemer, men risikoen er mye større og du får heller ikke samme oppfølging etter
operasjonen.
Han understreker at han uttaler seg generelt og ikke om en spesiell klinikk.
– Noen steder i utlandet kommer den økonomiske delen foran det etiske, sier han.
Han mener det er en myte at det er billigere å få utført plastisk kirurgi i utlandet. Det utdyper
han med å si at du må regne med reisekostnader, forsikring og eventuelle doble reisekostnader
om du skal reise tilbake for å få utført kontroll eller korreksjon. I tillegg kan det bli dyrere
dersom du ikke er fornøyd med resultatet, og må rette på dette ved en privat klinikk i Norge.

Kritisk
Bjørn Hokland, som er privatpraktiserende plastisk kirurg, blir også brukt som sakkyndig i
Norsk pasientskadeerstatning.
– Det er en viktig ting de som drar til utlandet for å operere seg må være klar over; de
har ikke dekning gjennom Norsk pasientskadeerstatning, sier han.
Han er kritisk til å få utføre plastisk kirurgi i utlandet, og han lister opp flere grunner.
– Kvaliteten på de forskjellige klinikkene kan variere og i en rekke land så har de mer
aggressive og motstandsdyktige bakterier enn vi har her. De som drar må være klar over disse
risikoforholdene.
– Hva vil du si til dem som vurderer å dra til utlandet for å få utført plastiske operasjoner?
– Det er blitt et underlig marked hvor en del influensere og andre mer eller mindre skal
bestemme hva vi andre skal gjøre, og det er ikke det som skal være utgangspunktet for denne
type behandling.
Hokland legger til:
– Sjelden er det riktig å få lyst på større rumpe på grunn av en influenser. Man bør tenke seg
om, og tenke over tid hvis man vurderer å gjøre et plastisk inngrep. Det er en varig forandring
på kroppen og bør ikke være et innfall.
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