
Hvad er 7-12 operationen. 

7-12 operationen består i at man bytter om på 7ende og 12te nerve der udspringer fra hjernen. 

Derved skulle patienten komme til at kunne bevæge den mundvig der er ramt af facialis. I stedet for 

er patienten lam i den side af tungen man har taget nerven fra. Oprationen er ganske enkel og tager 

ca ½ time. 

Overlæge Lars Poulsgaard fra Rigshospitalet skriver om 7-12 

"Du har ønsket information om 7-12 anastomose operationen. Det forholder si således, at behovet 

for denne operation har været aftagende og vi har faktisk ikke foretaget 7-12 anastomose operation 

de sidste 2 år. 

I 1995 publicerede 2 læger fra vores afdeling en artikel om vores erfaringer med 7-12 anastomose 

operationer. I perioden 1965-1988 foretog vi operationen på 46 patienter. Det var muligt at lave en 

opfølgning på 32 af disse patienter. Af disse havde 56% en meget god facialisfunktion og i alt 66% 

havde en tilfredsstillende facialisfunktion. 

Indtil nu har det nok været traditioner, der har afgjort, om patienterne har fået foretaget 7-12 

anastomose eller fåetforetaget operation på plastikkirugi. Fra Neurokirurgisk afdeling side har vi 

anbefalet 7-12 anastomose operationen, hvorimod man i Gentofte har anbefalet plastikkirurgisk 

operation. Virkeligheden er den, at vi aldrig har sammenlignet de 2 undersøgelser og derved ikke 

har sikre data, som kan fortælle, hvad der er bedst. På internationalt plan synes der dog at være 

størst tilslutning til 7-12 anastomose operation til behandling af facialisparese efter 

acusticusneurinom operation." 

Jeg fik selv foretaget en 7-12 operation i 1990 og det er jeg ganske tilfreds med. Operationen skal 

foretages inden for de første 6 måneder efter en AN operation, gerne så hurtigt som muligt. Det 

tager fra 6-12 måneder inden man kan se den ønskede virkning. For mig virkede operationen at jeg 

næsten ser 'normal' ud når jeg ikke smiler. Når jeg taler kan man dog stadig se at jeg har en 

facialisparese, så helt skjult bliver det ikke. Men det er tåleligt. Jeg kan også spise og drikke uden at 

der løber noget ud af munden. Jeg er blevet lam i den ene side at tungen, hvilket gør jeg kun bruger 

den ene side at tygge med, da jeg ikke kan få maden over i den anden, men nu 15 år efter er der 

ingen problemer at se på tænderne. Som I kan se af ovenstående brev fra Lars Poulsgaard har 

operationen desværre ikke altid den tilsigtede virkning. 
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