
Stråling og efter 4 år operation 

Jeg har ikke haft nogle gener efter strålebehandling for 4 år siden, det kommer selvfølgelig som et 

chok, at min tumor var begyndt at vokse, men det væsentlige for mig i dag er jo, at det har kunnet 

lade sig gøre at få en perfekt behandling. Det var, og er jeg i tvivl om, jeg kunne for 4 år siden. 

Jeg Sidder her 14 dage efter en vellykket operation og læser i medlemsbladet, hvor der er mange 

interessante indlæg. 

Så nu er det min tur. Jeg er en årgang 47 og bor i Ribe og fik første gang konstateret en AN i 1997 

og blev automatisk henvist til Thomsen på Gentofte Sygehus. Jeg var kommet i besiddelse af et 

medlemsblad da jeg var hos hals og ørelægen i Esbjerg. Jeg fik en lang og udbytterig snak med 

Claus Jørgensen. Herefter tog jeg selv stilling til, hvad jeg ville byde mig selv og bad lægerne 

vejlede mig i stedet for at bestemme for mig. 

Jeg fik kontakt til Rigshospitalet for at få vurderet om en strålebehandling kunne hjælpe mig. På det 

tidspunkt var min tumor ca. 2 cm. Jeg valgte at få en stereotaktisk strålebehandling, dvs. 27 gang i 

1998. Jeg har hvert år været til kontrol og har ingen gener haft af strålebehandlingen. Det viste sig 

dog i år 2002 at der havde været en vækst til ca. 2,6 cm. Jeg blev derfor indkaldt til en samtale med 

Lars Poulsgård, RH, med henblik på operation. Det valgte jeg og blev opereret den 8/1-2003. Jeg er 

meget tilfreds med forløbet. 

Jeg har ingen hørelse og ingen balance i venstre side, og der havde jeg heller ikke inden 

operationen. Min tinnitus er blevet en anelse svagere. Jeg har fuld funktion i øvrigt, men er lidt træt. 

Operationen har været forbundet med mange overvejelser og jeg har været bange for at få 

beskadiget ansigtsnarven, hvilket til min store lettelse ikke er sket. Jeg forventer at være på arbejde 

igen efter vinterferien i uge 7. jeg er lærer på en skole med børn, der har det svært. Hvis mit indlæg 

har givet dig lyst til at få uddybet nogle spørgsmål så mail. 

Af Gunnar Stokbæk 

Email: detnytternoget@mobilixnet.dk  

 


