Vedtak sak 26 Sidney Lunde – Fana Medisinske Senter

1. Om Fagutvalget for influencermarkedsføring
Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim) har mottatt en klage, se nedenfor. Utvalget skal behandle
klagen for å vurdere om kampanjen kan skape kropps og/eller utseendepress til barn, ungdom eller
unge voksne under 24 år, med referanse til de retningslinjer og den veiledning som er etablert gjennom
https://fim.as.
Formålet med Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim) er å bidra til god og ansvarlig
markedsføringspraksis for aktører som arbeider med influencermarkedsføring.
Retningslinjene skal bidra til å ansvarliggjøre influencere, deres nettverk og annonsører, og gjøre
aktørene mer bevisst sin rolle og den påvirkningskraft de har på barn og unge voksne.
Retningslinjene gjelder som et supplement til lover og forskrifter om markedsføring. Retningslinjene
gjelder influencermarkedsføring overfor forbrukere i Norge. Fim, som er en selvjustisordning, er
opprettet av ANFO og MBL i dialog med Medietilsynet, Forbrukertilsynet og Barne og
Familiedepartementet.
Retningslinjene gjelder influencermarkedsføring som er rettet mot norske forbrukere.
2. Klage til Fim:
Toppblogger for tiden etter oppmerksomhet som «farmenfrue» idyller brystoperasjon samt beskriver
hvor hun fikk utført inngrepet der hun fikk utført operasjon av de største implantatene etter å ha besøkt
flere klinikker.
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3. Tilsvar fra Fana Medisinske Senter
Hei
Viser til Deres mail.
Klagen avvises. Saken er helt ukjent for oss. Vi har ikke noe som helst med dette å gjøre.
Dette får stå for personen det gjelder egen regning og har ikke noe med oss å gjøre.
Vennlig hilsen
Stein Helge Glad Nordahl
Med ansvarlig lege / styreleder
Privathospitalet, Fana Medisinske Senter AS
Tjernv 30, 5232 Paradis
4. Tilsvar fra Sidney Lunde
Hei,
her kommer mitt tilsvar på innsendt klage på min blogg til dere.
Det blir skrevet at jeg idylliserer brystoperasjoner ettersom jeg fikk utført en selv tidligere i sommer.
Hele poenget mitt med innlegget var ikke å lage noen som helst idyll rundt det å ta en kosmetisk
operasjon, men å fortelle sannheten om hvordan det virkelig er.
Jeg synes det er feil at sånne ting blir hysjet ned i dagens samfunn og at man skaper et intrykk av at flere
mennesker er født på den måten de er, selvom de har fått utført kosmetiske operasjoner.
Jeg prøver å informere og ikke reklamere for hvordan det virkelig er, og hvordan prossessen fungerer.
Delvis fordi man ser altfor mange som legger ut at de gjerne har fikset på det ene og det andre og er
fullt sminket og på shopping senere på dagen. Og det finnes så mange sånne type innlegg som gir et feil
intrykk av hvor stor prosess det fakrtisk er fra man bestiller time til man er ferdig healet. Det er den
prosessen jeg prøver å nå frem med, det er ikke bare bare å legge seg under kniven sånn som mange har
en forestilling om.
nettopp derfor synes jeg det er viktig å informere uten å reklamere.
Det at jeg fikk de største implantatene hos den klinikken har med hva jeg selv ønsker, hva jeg synes er
fint og ikke fordi jeg var ute etter å få størst mulig. Så det var ikke ene og alene derfor jeg gikk for den
klinikken, det er flere faktorer inne i bildet som er av personlige grunner som jeg ikke ønsker at hele
norge skal kunne lese seg til.
Jeg har heller ikke noe samarbeid med denne klinikken, jeg valgte den av flere grunner, hovedgrunnen
var at den lå i min hjemby og har best rykte på seg til å gjøre godt arbeid.
De har på ingen måte bedt meg reklamere for de, og jeg håper jo ikke at folk tar dette som reklame bare
fordi jeg nevner hvilken klinikk jeg brukte. Jeg brukte selv andre sine erfaringer ved å søke på nett til å
snevre inn valget mitt for hvilken klinikker jeg skulle på konsultasjon hos. Igjen ikke reklamering, men
informering.
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Jeg retter ikke min blogg mot et yngre publikum, jeg skriver om min hverdag med barn og livet som
kjæresten til en av årets farmen deltagere. Jeg vil tro at mitt publikum er jenter/damer på min egen
alder som kan relatere seg til en hverdag med familie og barn.
Hvis dere har fulgt med i media så er jeg veldig klar på i intervjuene som er gjort at jeg prøver å
informere og ikke reklamere, men at det er en hårfin balanse for hvordan man gjør dette.
I etterkant av dette blogginnlegget har jeg fått alt man kan tenke seg av responser, men noen av disse
som har kontaktet meg har truet med å melde meg inn sånn at hele bloggen blir stengt fordi jeg er et
dårlig forbilde og fordi plastiske operasjoner og kosmetiske injeksjoner burde være forbudt. Og man
man mene og synes mye rart, men dette er en ting som er kommet for å bli uansett hvor mye folk er
enten for eller imot det.
Men det som blir feil er når man ikke skal kunne få lov å skrive om sitt liv og om hvordan sine
egne erfaringer er og er åpen om hva man har fått utført i stede for å lure folk til å tro at man bare har
vært heldig fra naturens side.
Jeg er helt enig i at å reklamere for mye om sånne ting kan virke uheldig, men det må finnes en
balanse for hvordan man kan gjøre dette på en måte hvor man informerer og kan snakke om seg selv .
Beklager om dette ble en litt rotete mail, men håper dere forstår at min hensikt var ikke å reklamere for
klinikken eller for kosmetiske operasjoner. Jeg skriver kun om meg selv og mine opplevelser og ville aldri
frontet kosmetiske operasjoner. Om folk vil få utført noe eller ikke får de finne ut av selv.
mvh
Sidney Lunde
Håper dere får en fin jul når man kommer så langt :-)

5. Fims vurdering
Fim vurderer at klagegrunnlaget er et blogginnlegg som er Lundes personlige beretning om blant annet
kosmetisk kirurgi. Blogginnlegget har ingen kommersiell tilknytning til selskapet som utførte det, ref
Fana Medisinske Senters tilsvar. Dermed faller klagen utenfor Fims definisjon av
influencermarkedsføring som går på å fremme budskap om kosttilskudd eller kosmetiske inngrep fra en
influencer på vegne av en annonsør mot særskilt godtgjørelse som kan skape kroppspress hos barn og
unge voksne. ( Fims understreking)

6. Fims vedtak
Klagen gis ikke medhold.
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