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EnPmederfektionist
världen som arbetsfält
av

Sabini j e V on Ga ffke

En estetisk perfektionist och internationell visionär
med en aldrig sinande energi, ett välrenommerat rykte
och skickliga händer. Dr Charles Randquists liv är
kontrastrikt - en engagerad kirurg som pendlar mellan
sina internationella engagemang som föreläsare och
sitt privata sjukhus - Victoriakliniken, i Saltsjöbaden.
Kliniken är en välbevarad hemlighet med
internationellt anseende.
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Victoriakliniken ligger i det gamla
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badhotellet i Saltsjöbaden.

V

älbefinnande dyker upp som första tanke när jag kliver ur hissen och rakt in i klinikens ljusa och luftiga
design med höga fönster som vetter mot naturen. Känslan
av att befinna mig på ett exklusivt spa är nästa tanke som
dyker upp. Jag sätter mig i väntrummets ena designersoffa
och vilar tillbakalutad i den harmoni och lugn som genomsyrar kliniken. Från min plats i soffan kan jag se in
i en del av Dr. Charles Randquists inglasade rum. Likt en
konstnär som betraktar sitt verk ser jag hur Dr. Randquist
med mjuk hand och fokuserad blick undersöker sin patients ansikte. Patienten har ryggen vänd emot mig, men
jag ser doktorn, som klädd i vitt, utstrålar pondus och
trygghet när han arbetar. Det här är Nip/Tuck i verkliga
livet, tänker jag.
Sund filosofi
Charles Randquist, som varit verksam som plastikkirurg i
16 år, har en självklar filosofi: minimalistisk estetik, symmetri och naturlig skönhet.
– På ett sätt är valet av plastikkirurg lite som att välja
partner. Det måste finnas en bra personkemi och man
måste dela vissa värderingar.

rynkfria pannor och perfekta näsor är Charles även en
hängiven och engagerad läkare. Han var bland annat på
plats vid den tragiska Tsunamikatastrofen 2004 samt vid
översvämningarna i Burma 2008.
Invald hedersledamot i Korea
Internationellt är han mest känd för sin bröstkirurgi och
arbetar som konsult för de största implantattillverkarna
vid utbildningar och föreläsningar. Hans renommé har
lett till att han ändrat synen på bröstförstorande kirurgi
på den snabbast växande marknaden i världen - Asien.
När jag träffar honom är han nyss hemkommen från en
10-dagars resa till Korea och Kina tillsammans med sitt
operationsteam, där han har föreläst, och teamet har genomfört live-operationer. I Korea blev Charles, som första
icke-korean, invald som hedersledamot i den koreanska
plastikkirurgföreningen för sina insatser. ‣

På Victoriakliniken utför Charles Randquist alla typer av
estetisk kirurgi, men den mest spännande och utmanade
kirurgin tycker han är näs- och ansiktsplastiken. Han
har utvecklat en effektiv, säker och snabbare bröstkirurgimetod som går under benämningen: ”The 5 P's”.
Operationstiden enligt denna modell är 20 minuter,
vilket betyder mindre risker och snabbare återhämtning.
Men bortom den estetiska världen av välformade bröst,
Magyipin Station Hospital, Burma, efter tyfon 2008.
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Dr Randquist föreläser vid Australienska
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plastikkirurgiska årsmötet 2012.

"På ett sätt är valet av plastikkirurg lite som att välja partner. Det måste finnas en
bra personkemi och man måste dela vissa värderingar."

Klichéaktig mediabild
Den klichéaktiga bild som media gärna målar upp kring
estetisk kirurgi, dess läkare och patienterna, kan Charles
inte identifiera sig med. En bild där plastikkirurger berikar sig på människors osäkerhet och narcissism. Enligt
Charles så återspeglar den bilden okunskap.
Han fortsätter:
– Jag är läkare med en specialistkunskap och utbildning i estetisk plastikkirurgi. För det krävs en väldigt lång
utbildning, med etiska såväl som estetiska grundprinciper.
Charles ser en möjlighet att skänka livskvalitet till sina patienter genom att ta bort energitjuvar i deras liv, genom
att framhäva patientens naturliga, och inte artificiella,
skönhet. ”Less is more” brukar man säga, och det passar
bra in på Charles tankesätt.
Framgångsfaktorn
Som kirurg på Victoriakliniken är Charles ”hands-on”.
Han lämnar inget åt slumpen. Han konsulterar patienter,
utför operationer och tar hand om återbesök – personligen. Framförallt vid bröstförstoringar är återbesöken
viktiga. För att den garanti mot kapselbildning och de-
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fekta implantat som ingår, ska gälla, så måste patienterna
komma på återbesök vid fastställda tidpunkter: sex månader, två år och fyra år. Dessa återbesök är även viktiga för
klinikens uppföljning och statistik.
Hur Charles hinner med att driva Victoriakliniken, agera
kirurg på katastrofplatser, resa och föreläsa i världens
alla hörn är svårt att förstå. Charles själv ser inga hinder.
Hans största inspiration och styrka hämtar han främst
från sin familj, (fru och tre barn), samt från sitt team av
engagerade och hängivna medarbetare. Detta tillsammans
med hans genuina passion för sitt yrke och ett sinne för
struktur, då blir tid inte en bristvara utan en tillgång.
– Om du är fokuserad på att göra något med perfektion
och passion, då är du noggrann och minskar riskerna och
är effektivare. Detta är en nyckel till framgång, förklarar
Charles med ett leende.
Så med perfektionism och passion toppat med en grundläggande filosofi kring naturlig skönhet kan Charles
erbjuda en av nycklarna till ökat välbefinnande. ◊
Läs mer om Victoriakliniken på www.victoriakliniken.co m

