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MIN ANGST FOR
AT BLIVE STUKKET I 

LÆBERNE FORSVANDT 
HOS YOUR AGE

Gør det helt vildt ondt at få lavet større læber? Maria var nysgerrig på kosmetiske 
behandlinger i 7 år, inden hun overvandt sin angst og bookede en tid.
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”Jeg ser dem over alt. I tv. På gaden. Blandt mine 
venner. Almindelige mennesker i alle aldre, der vælger 
at forskønne noget i deres ansigt. Fyldige læber, stram 
pande, udglattede furer ved øjne og mund. Min holdning 
er, at det er super pænt, så længe man ikke tænker ”hun 
har da fået noget lavet.” 

Ønsket om en større overlæbe fristede. Men jeg turde ikke. 

Hvad nu, hvis det blev grimt? Hvad nu, hvis jeg fik udspilede
ballonlæber, der ikke passede til mit ansigt? Smerteangsten 
holdt mig mest tilbage. Tanken om at få en spids nål stukket 
ind i min følsomme læbekant gjorde mig mildest talt panisk. 

Indtil jeg mødte Rikke fra YOUR AGE.
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Følte mig helt tryg
I første omgang var det klinikkens hjemmeside, der gav mig mod på 
at booke en indledende konsultation (den er i øvrigt gratis). 

YOUR AGE er en kæde med afdelinger i Jylland, hvor personalet er 
uddannede kosmetiske sygeplejersker; - der er også en hudlæge ansat. 
Jeg kiggede grundigt på før-og-efter-billederne på hjemmesiden. De 
viste kvinder og mænd med det naturlige resultat, som jeg ønskede 
mig. Alt virkede tjekket og professionelt. Det helt rigtige sted at begyn-
de for sådan én som mig, der frygter smerte og kontroltab. 

Rikke Thorsen, der ejer klinikkerne, er kosmetisk sygeplejerske og 
har arbejdet med kosmetiske behandlinger i mange år. Hun tog godt 
imod mig i Vestergade i Aarhus, hvor vi talte om mine ønsker og 
afstemte forventninger. I Rikkes selskab følte jeg mig med det samme 
tryg, lyttet til og i de bedste hænder. 

Fremhæver naturlige træk
Rikke forklarede, hvordan hun kunne fremhæve mine naturlige, fine
linjer i læberne med lidt filler i verlæben og en smule i underlæben 
for at skabe symmetri. Jeg kunne godt lide hendes kerneværdi om ikke 
at overbehandle (hellere for lidt end for meget, så kan man altid føje 
mere til). 

Princippet om at forskønne et ansigt, så det fremstår så naturligt som 
muligt, talte også til mig. Hos YOUR AGE kan du ikke bare droppe 
ind fra gaden og forlade klinikken en time senere med læber som An-
gelina Jolies, hvis det ikke passer til dine øvrige træk i ansigtet. I mine 
øjne er det også positivt, at man efter den indledende konsultation 
skal vente 48 timer med at få foretaget behandlingen. Det giver den 
bedste afklaring mellem klient og behandler. 

40



Sindssygt bange for stik
En uge efter vendte jeg tilbage til Rikke for at få min læbeforstørrende 
behandling. Jeg var afklaret. Jeg var også vandvittigt nervøs og bange. 
Det mærkede Rikke med det samme. Hun beroligede og guidede mig 
yderst professionelt fra tiden i venteværelset og gennem hele sean-
cen i behandlingslokalet. Hun gik alt, hvad der skulle ske, minutiøst 
igennem med mig. Hendes erfarne håndtering af  min angst fik mig
til at slappe af. Hun hjalp mig bogstaveligt talt med at trække vejret 
roligt under behandlingen, hvor jeg oplevede hende som nærværende 
og empatisk. 

Først fi  jeg lokalbedøvende salve på læberne, der skulle sidde nogle 
minutter, inden vi kunne gå til selve injektionerne med Restylane. Jeg 
var stadigvæk overbevist om, at jeg snart skulle mærke mit livs ondeste 
smerte, når hun stak den lille, spidse nål i min overlæbe. Det skete ikke! 

Min frygt blev gjort til skamme
Al den frygt, som jeg havde opsparet gennem fle e år, blev gjort til 
skamme. Til min store overraskelse tænkte jeg: Det kan jeg sagtens 
gøre igen – uden problemer og uden angst, da Rikke med rutinerede 
bevægelser havde ført nålen sikkert rundt i kanten af  mine læber. 

Hun havde i løbet af  et kvarter - uden jeg følte andet end lidt ubehag - 
sprøjtet 0,7 milliliter fill r ind i min overlæbe og en smule i underlæben. 

Da jeg forlod klinikken, følte jeg mig lettet og glad. Jeg fik små isposer
med til mine lidt hævede og spændte læber, som også havde en svag 
blålig farve. Ifølge Rikke er det helt normalt, når man som jeg har 
let ved at få blå mærker. Det var på ingen måde ekstremt. Min søster 
havde holdt mig med selskab og forsikrede mig fle e gange om, at jeg 
så helt ok ud. Der var da heller ikke nogen, som kiggede skævt til mig, 
da vi trådte ud på Vestergade midt i Aarhus.
 
Et døgn efter behandlingen var hævelsen faldet, og mine læber havde 
genvundet deres naturlige farve. Et par måneder efter besøget hos 
Rikke er jeg stadigvæk fuldt ud tilfreds med resultatet. Når jeg kigger 
mig selv i spejlet, ser min mund lige så naturligt ud, som jeg havde øn-
sket mig. - Bare lidt pænere end før. Jeg er overbevist om, at jeg kom-
mer tilbage til Rikkes klinik, som jeg på det varmeste vil anbefale til 
alle. For jeg er ikke i tvivl om, at hun er én af  de dygtigste i Danmark 
til sit fag. Hun formåede at fjerne min voldsomme angst, leverede en 
god oplevelse og et naturligt forskønnende resultat.  
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Min veninde besvimede
Der hører et efterspil med til historien. Kort efter mit besøg hos 
YOUR AGE beder en veninde mig om at følge med hende til en an-
den klinik. Hun vil have glattet sine hamsterposer ud (linjerne mellem 
munden og kinden) og har fundet et tilbud på nettet. Her får vi en 
træls oplevelse. For det første venter vi en time på at komme til. En 
kvinde i receptionen overtaler under ventetiden min veninde til at få 
en dyrere løsning end først aftalt. Da behandleren kalder min veninde 
ind, taler hun nærmest ikke til hende og virker fraværende, mens hun 
giver sig til at stikke løs i hendes ansigt. Der sker det dramatiske, at 
min veninde besvimer under injektionerne. Her virker sygeplejersken 
(hvis hun overhovedet er det?) hjælpeløs og uprofessionel. Jeg træder 
til og hjælper med at få liv i min veninde, der er væk i fle e minutter. 
Det er noget af  det mest ubehagelige, jeg nogensinde har prøvet. Da 
vi forlader stedet, bliver min veninde bonet for 2000 kroner mere, end 
først oplyst. 

Besøget dér sætter igen oplevelsen hos Rikke Thorsen i perspektiv. 
Hvis jeg var gået til den klinik, som min veninde valgte, var jeg blevet 
skræmt fra vid og sans for evigt. 

Mit råd: Det er afgørende at booke en forundersøgelse, hvor I 
kan se hinanden an, og du kan fornemme, om der er god kemi 
mellem dig og behandleren. Hvis du føler dig tryg ved perso-
nalet og overbevist om, at kvaliteten er i top, kan du blot gå i 
gang med at forskønne dit ansigt. Også selv om du har været 
virkelig bange for det i årevis. Og nej. Det gør ikke uoverskue-
ligt ondt. Jeg taler af erfaring.” 

YOUR Age har klinikker i Aarhus, Aalborg, Silkeborg og Herning 
  
- Maria Høj Husum
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