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ÅBO. Utvändigt ser det ut som vilket sjukhus som helst och i en lång
korridor med rader av dörrar sitter folk i väntrummet.
Intill en oansenlig dörr finns en namnskylt: Lasse Lempainen.
Han tar inte bara hand om vanliga medborgare i hemstaden.
Hit kommer också många av världens bästa fotbollsspelare - för att
rädda livet på sin karriär.
✓ Varför väljer fotbollsstjärnorna att operera sig i Finland?
✓ Varför har Barcelona inlett ett samarbete med Lasse Lempainen?
✓ Varför kom italienske superstjärnan Leonardo Spinazzola hit mitt
under EM i fjol?
SportExpressen åkte till Åbo för att ta reda på det.
ANNONS:

Om våra annonser

FOTBOLLS-EM
Fredagen den 2 juli förra året möttes Italien och Belgien i kvartsfinal i fotbollsEM på Allianz Arena i München.
Hemma i sitt hus i Åbo satt Lasse Lempainen tillsammans med sina söner och
tittade på matchen.
Det blev dramatiskt. Italien gick upp till 2-0, innan Belgien fick en straff och
Roman Lukaku reducerade. Sedan jagade Belgien kvittering och var väldigt

nära då Kevin De Bruyne spelade in bollen till Lukaku, som fick öppet mål, men
när han skulle kvittera vräkte sig vänsterbacken Leonardo Spinazzola fram och
täckte med rumpan och ena låret.
Superstjärnan från Roma var en av de stora italienska hjältarna och utsågs
efteråt till matchens lirare.
Men med bara tio minuter kvar av matchen, efter en löpning hemåt, stannade
han plötsligt upp och tecknade åt italienska bänken att han ville byta. Han
haltade svårt, sjönk ner på gräset och bars senare gråtande ut på bår.
– Det där var inte bra. Det var hälsenan som gick av, sa Lasse Lempainen till
sina söner i tv-soffan.
Dagen efter ringde hans telefon. Det var Romas chefsläkare.
– Hej, Lasse. Såg du matchen?
– Ja, det såg inte bra ut.
När Lasse fick se magnetröntgenbilderna var det ingen tvekan.
– Hälsenan är avsliten. Han måste opereras.
– Kan du flyga ner till Rom på måndag och operera honom, undrade Romas
läkare.
Lasse kollade sin kalender och insåg att han hade mycket inbokat kommande
vecka och vill inte avboka andra operationer, inte ens när världsstjärnor behöver
hjälp.
– Jag har inte möjlighet att komma till Rom. Men måndag har jag bara
patientmöten, jag kan flytta några möten och operera honom här i Åbo då.
På söndagen lämnade ett privatjet Rom med destination Finland. Leonardo
Spinazzola haltade sedan in bakom dörren i den där korridoren på sjukhuset på
Joukahainengatan i Åbo.
– Jag opererade honom på måndagen. Tre dagar efter matchen. Den
operationen var perfekt och jag var väldigt nöjd efteråt, berättar Lasse.
– Stort tack för hjälpen, doktorn, sa Leonardo Spinazzola, som liksom de flesta
patienter bodde på hotellet i samma byggnad som sjukhuset.

Lasse Lempainen på plats i Rom för rehabträning för Romas landslagsback Leonardo Spinazzola.
Foto: PRIVAT

När de tillsammans skulle lämna sjukhuset, upptäckte de några finska Romasupportrar utanför.
– Vi måste stanna, sa Spinazzola - sedan pratade han en stund med fansen,
skrev autografer och poserade på bilder.
Den italienske stjärnan är en i en lång rad fotbollsstjärnor som lämnat Åbo
med ett stort leende.
***
När Lasse Lempainen var tio år och tittade på OS i Seoul drömde han inte om
att bli idrottsstjärna.
Lasses idol var Sakari Orava, den finske läkaren på plats vid OS, som just
hade tagit hand om spjutkastaren Tapio Korjus, som repade sig efter skada och
vann OS-guld.
– Vi hade ingen läkare i släkten. Men jag visste tidigt att jag ville bli doktor och
göra operationer. Och jag blev väldigt imponerad när jag läste om hur Sakari
Orava hade hjälpt Tapio Korjus. Jag tyckte hans arbete kändes väldigt

spännande.
Samtidigt var Lasse en ganska duktig idrottare själv.
– Jag höll på med flera idrotter, bland annat längdskidåkning, friidrott och
orientering. Jag blev bäst på orientering. Jag hade aldrig kunnat bli bäst i
världen, men jag tävlade internationellt, berättar han.
Spelade du fotboll?
– Nej, där jag växte upp, 150 kilometer från Åbo fanns inget fotbollsslag. Jag
spelade mycket fotboll med kompisar i skolan och på fritiden. Men aldrig i något
riktigt lag.
Nyligen berättade han för en kollega på sin arbetsplats att han faktiskt var
ganska skaplig på fotboll.
– Han trodde inte riktigt på mig och utmanade mig att jonglera med bollen. Jag
kom till 100, säger Lasse och ler.
Sport har varit en stor del av hans liv. En livsstil.
Dessvärre blev han också skadad ofta.
Under den sexåriga utbildningen till läkare skadade han sig ännu en gång, då
han ramlade under finska mästerskapet i orientering och efteråt tvingades
operera en axel.

Lasse Lempainen är ortopedisk kirurg specialiserad på muskel-, sen-, lår- och knäskador. Foto:
Magnus Nyström

– Jag har opererat båda hälsenorna, även ljumskarna. Till slut förstod jag att det
var dags för mig att sluta med idrott själv. Men det är klart att jag nu i mitt yrke
har nytta av mina egna erfarenheter när det gäller skador och att komma tillbaka
efter rehab.
När skadade världsstjärnor är oroliga inför operation och långvarig rehab är
det många utomstående som inte förstår vad de går igenom.
– Jag förstår deras känslor. Jag har varit med om det själv. Sen gjorde jag
faktiskt mina bästa resultat som orienterare efter en hälseneoperation. Det går
att komma tillbaka. Det går att bli bra igen, säger Lasse.
***
Under sin utbildning fick Lasse också kontakt med sin idol Sakari Orava.
Det var lite som när Jari Kurri kom till Wayne Gretzky och Edmonton
Oilers?
– Ja, så kan man säga. Jag fick den absolut bästa mentor jag kunde få. När
jag kontaktade Sakari för att prata om forskning jag ville göra, så sa han: det är
precis det här jag har väntat på, jag har det perfekta ämnet för dig.
Under Sakari Oravas handledning började Lasse sin forskning kring
hamstringmusklerna, de fyra muskler som på baksidan av låret sträcker höften
och böjer knäleden.
– Det var ett väldigt intressant ämne. Det fanns nästan inga publikationer om
det. Jag tog min PHD (doktorsexamen) i ämnet. Sedan gjorde Sakari Orava en
forskningsstudie som blev publicerad och detta hade ingen gjort tidigare,
berättar Lasse.
Sakari Orava gjorde över 25 000 operationer under sina år som läkare. Några
av hans patienter som reste till Åbo var David Beckham, Marco van Basten,
Haile Gebrselassie, Merlene Ottey, Didier Deschamps och Saku Koivu.

Orava är numera pensionär. Lasse Lempainen har tagit över stafettpinnen.
– Det var perfekt timing för mig att jag kom till honom när jag gjorde. Han
motiverade mig väldigt mycket och jag är väldigt stolt över att att ha fått jobba
tillsammans med Sakari Orava. Min dröm gick i uppfyllelse, säger Lasse.
***
Numera är 44-årige Lasse Lempainen ett väldigt eftertraktat namn i
fotbollsvärlden. Han är ortopedisk kirurg specialiserad på muskel-, sen-, lår- och
knäskador och har opererat en lång rad världsstjärnor. Bland andra Barcelonas
Ousmane Dembélé, brasilianske landslagsstjärnan Malcom och Timothy Weah i
franska Lille.
Även Djurgårdens målvakt Aleksandr Vasiutin har varit i Åbo. liksom flera
idrottare i andra sporter.

Lasse Lempainens ”arbetsinstrument”. Doktorn är väldigt rädd om sina händer. Foto: Magnus
Nyström

Vad är det då som är så unikt med det som grundades av Sakari Orava och
förvaltas av Lasse Lempainen?
– Det är en kombination av olika saker. Redan från början handlade det om
både forskning och operationer, säger Lasse.
De finska läkarna har varit världsledande i sin forskning i många år. Deras
forskningsresultat har publicerats över hela världen och de har ständigt
medverkat på internationella möten och stora kongresser.
På det sättet har de byggt upp ett kontaktnät och hittat samarbetspartners.
– Om du inte syns så vet inte folk att du finns. Sedan var Sakari en väldigt
skicklig kirurg som gjorde bra operationer, säger Lasse - som numera får
samma omdöme själv.
De största fotbollsklubbarna vill helt enkelt ha de bästa av de bästa.
När det gäller såväl fotbollsspelare som läkare.
Man skulle kanske kunna tro att en stjärna som Lasse Lempainen skulle
överlåta vanliga medborgare åt andra läkare och bara ta hand om stjärnorna
själv.
Han bara skrattar när jag säger det.
– Jag bryr mig om alla mina patienter lika mycket. Och ska du bli bra på något,
då måste du göra det ofta. Då måste du lära dig hela tiden. Jag gör över hundra
hamstringoperationer varje år.
Lasse Lempainen fortsätter bedriva forskning och har bland annat publicerat
en stor studie tillsammans med sin samarbetspartner FC Barcelona.
Han har skapat protokoll för rehabträning vid olika typer av skador. Han har
samlat in fakta från en lång rad klubbar och har även nära samarbete med
bland andra Atletico Madrid, Milan, Parma, Juventus, Zenit och Watford.
– Många klubbar har tagit del av våra studier. Vi har ett starkt underlag. Det är
som sagt viktigt att göra forskning som syns internationellt.

I detta rum har flera av världens bästa fotbollsspelare haft sitt första möte med Lasse Lempainen.
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Senare i vår ska Lasse Lempainen hålla stora presentationer på kongresser i
Malaga och Paris.
Vad gjorde att Barcelona ville samarbeta med dig?
– Det började med att de såg min studie om hamstringskador. Plötsligt fick jag
ett meddelade att ringa Barcelona. Jag ringde upp och en av deras läkare
förklarade att de ville komma och hälsa på mig i Åbo och se hur jag jobbade.
Jag sa: självklart. Sen kom de hit tre personer från Barcelonas medicinska stab,
berättar Lasse.
Han kan ha ”publik” på sina operationer, men det kräver tillstånd av patienten.
Så Lasse fick sätta sig tillsammans med en vanlig finsk man som skadat
baksidan av låret och fråga?
– Är det okej om tre personer från FC Barcelona tittar på när jag opererar dig?
Mannen blev förstås förvånad, men sa att det var okej.
Efter operationen sa delegation från Barcelona:
– Lasse, du vet verkligen vad du håller på med.
***
Hur går det då till när fotbollsstjärnor hamnar hos Lasse Lempainen?
Han får ofta magnetröntgenbilder och frågor om skadade spelare. Det är så
det fungerar i fotbollsvärlden.
Även om klubbarna har egna staber med läkare så vill man ibland ha
specialistkompetens och vänder sig då till extern expertis.
– Klubbarna frågar mig om råd, jag ger mitt utlåtande. Ibland stannar det där.
Storklubbarna vill hela tiden hitta bästa möjliga hjälp.
Lasse rekommenderar ibland vila och lugnare träning och ibland omedelbar
operation.

– I går hade jag en spelare från Serie A här. Han skadade sig i höstas,
försökte komma tillbaka, blev skadad igen. Mitt besked till klubben var att han
behövde operation. Han kom hit för tre dagar sen, opererades dagen därpå och
flyger hem i dag, berättar Lasse.
Vad händer när du möter spelarna för första gången i det här rummet?
– Jag pratar med både spelaren och lagläkaren och sedan bestämmer vi
behandling tillsammans. Men viktigt för mig är att jag får ha enskilt möte med
patienten. Det är så många människor runt fotbollsstjärnorna: management,
agenter och klubbläkare. Jag vill få en personlig kontakt med patienten, vill att
de verkligen ska förstå vad vi ska göra. Och att vi ska prata igenom det
ordentligt. Sedan medverkar jag alltid i rehabträningen efteråt.
I oktober förra året reste Lasse Lempainen till Rom för en första uppföljning
tillsammans med Leonardo Spinazzola.
– Sen var jag där för två veckor sedan och snart kommer han till Åbo igen. Det
går väldigt bra för honom, berättar Lasse och visar en video då Spinazzola
springer i en sandgrop.
Lasse har tillsammans med sina medarbetare på sjukhuset i Åbo utarbetat ett
väl genomtänkt rehabiliteringsprogram, som innefattar en rad tester.
– Om Spinazzola klarar testerna när han kommer hit, då är han redo att spela
igen. Jag sa direkt att han skulle vara borta sex-åtta månader. Vi följer planen.
Han minns tillbaka till sommaren förra året. Mindre än en vecka efter att han
opererat Spinazzola satt Lasse framför tv:n tillsammans med sina söner och såg
Italien vinna EM-finalen mot England på Wembley.
Leonardo Spinazzola var med på planen efteråt, på kryckor, och firade guldet.
– När jag såg honom blev jag lite orolig. Lagkompisarna lyfte ju upp honom
och de dansade omkring, jag ville inte att han skulle ramla i marken och förvärra
skadan. Jag ville inte operera honom en gång till, säger Lasse och ler.
Han messade ett grattis till Spinazzola och fick ett varmt tack tillbaka.
– Jag blev väldigt glad för hans skull. Han var så deppig när jag träffade
honom första gången. Sen blev han snabbt på bättre humör. Han är oerhört
vänlig och nyfiken. Han hade sin fru med sig och vi var ute och åt middag
tillsammans en fin sommarkväll och pratade om en väldig massa olika saker.
Lasse har inget favoritlag. Däremot många favoritspelare.
– Det är klart att jag hejar på ”mina” spelare.
Många av ”hans spelare” är offentliga, då klubbarna väljer att berätta om
operationerna. Han har också väldigt många hemliga patienter.
Vid senaste VM hade han spelare som vann guld, silver och brons.
– Jag har alltid hundra procents respekt för när de vill hålla det hemligt. Det är
upp till spelarna och klubbarna.
***
En av hans mest kända patienter är Ousmane Dembélé, den franske
landslagsmannen i Barcelona som vunnit såväl VM-guld som La Liga.
Dembele har varit i Åbo flera gånger och återhämtat sig bra efter operationer.
– Jag minns då han just gjort comeback och sen gjorde ett mål och två assist i
en match. Barcelonas manager messade mig och tackade för att jag gjort ett
bra jobb. Det är klart att det är kul att få sådan uppskattning. Ibland kan det
kännas lite overkligt att jag samarbetar med Barcelona, det kanske jag inte hade
räknat med.

Lasse Lempainen under rehabträning i finska Åbo, tillsammans med Barcelonas Ousmane
Dembélé.

Han har fått regelbundna besök från klubben och på tal om sånt han inte hade
räknat med: en gång kom en läkare från just Barcelona till Åbo och under
besöket berättade han att han alltid drömt om att få åka längdskidåkning.
– Då ordnade jag fram utrustning åt honom och sedan körde vi ett
femkilometerspår. Så helt plötsligt åkte jag skidor med en kille från Barcelona.
Han tyckte det var väldigt roligt.
Har du haft svenska patienter?
– Inte så många. Jag har inte träffat Zlatan. Men jag har fått info om hans
skador en gång och gett min åsikt.
Samma dag som vi träffas har Lasse haft 15 patientmöten. Ett vanligt
samtalsämne då är den mentala utmaningen att komma tillbaka efter skada.
– I det avseendet är operationer tuffare för elitidrottare än vanliga människor.
För elitidrottare är det karriären som står på spel. Men det är samma på
idrottsarenan som efter en operation, de som är starkast mentalt har störst
chans att vinna. Den mentala styrkan är viktig och ofta när jag träffar mina
patienter under rehabträningen så är en sportpsykolog närvarande.
Lasses mobiltelefon piper.
Genom telefonen står han i ständig kontakt med klubbläkare och
fotbollsstjärnor.
Han lägger sina händer på skrivbordet, eller som han själv säger ”mina
arbetsinstrument”
– Jag är försiktig med händerna. Jag hjälper inga kompisar att bära tunga
saker. Jag byter inte vinterhjulen själv. Jag gillar att åka längdskidåkning, men
jag undviker att åka utför. När jag joggar på vintern har jag isdubbar på skorna.
Och om du ramlar, då tar du emot dig med en axel först?
– Ja, kanske, haha. Så blir det nog.
Telefonen piper igen.
Det är ett meddelande från Barcelona.
Där har han för övrigt haft en av sina största fotbollsupplevelser, då klubben
ordnade så att han och sönerna fick se en Champions League-match mot
Chelsea på ett fullsatt Camp Nou.
– Jag har verkligen fått vara med om mer än jag kunnat drömma om. Jag är
väldigt ödmjuk. Men jag vet också att jag jobbat väldigt hårt för att nå den här
positionen.
Har du haft några missnöjda patienter?
– Jag hade en situation med en klubb som gjorde en felaktig diagnos på en av
sina spelare. Han fick spela vidare trots att han borde ha opererat sig och först
därefter kom han hit. Då blev det en svårare operation för mig - det tog två
timmar i stället för en timme - och det tog längre tid för honom att komma
tillbaka.
– Under rehaben försökte klubben skylla på mig. De hävdade att jag inte gjort
mitt jobb. Men det var skitsnack och det kunde jag senare visa för dem med min
dokumentation av hur skadan var när han kom hit och vad vi gjort under
operationen. Och spelaren själv förstod att det var hans klubb som varit nära att
förstöra hans karriär. Nu spelar han i ett annat lag.

Prislappen, då - vad kostar ett besök i Åbo?
– Det går inte riktigt att svara på, det är så olika beroende på
omständigheterna. Sen är det oftast klubbarna som står för kostnaderna, eller
försäkringsbolag, ibland kan det vara spelarna själva.
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Ousmane Dembélé på besök hos mirakeldoktorn i Åbo

LÄS MER: ”Jag drack för att döva min ångest”
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