
Opereret for et AN 

Jeg blev opereret for et AN - 3 ½ cm i diameter - på RH den 25/10 1989. Den dag glemmer jeg 

aldrig. Operationen tog 12 timer og jeg vågnede først "rigtigt" efter 4 dage. Det halve hoved var 

bundet ind, og sådan måtte jeg gå rundt de næste uger. Jeg havde fået af vide, at jeg måske blev døv 

og lam, men det troede jeg ikke på, det var desværre rigtigt, total lam i kinden. Desuden var nerven 

til mit højre øje blevet forlænget over årene hvor knuden voksede, så nu sad det helt ude i siden. 

Idag skeler jeg kun en anelse når jeg kigger til siden. Jeg havde ikke rigtig haft nogle symptomer 

inden jeg blev opereret, få år forinden havde jeg haft balance problemer, men det var gået over af 

sig selv - nerven i den anden side havde taget over- og jeg havde kun en anelse hørenedsættelse. 5 

år forinden havde jeg været til ørelægen for at få det undersøgt, men han mente det var en 

forkalkning, så det kunne der ikke gøres noget ved. Da jeg så nogle gange fik ondt i kinden følte jeg 

det var på tide at gå til lægen igen. 3 måneder efter blev jeg opereret. Hvad jeg ikke forstod var 

hvorfor mit højre øje var rødt og betændt hele tiden. Jeg kom til RH´s øjenlæge og fik det syet ½ 

cm, det hjalp kun lidt. Det blev mig efterhånden klart at jeg ikke producerede nogle tårer i øjet. 

Efter mange experimenter er det bedste for mit øje almindeligt saltvand om dagen og Neutral 

øjensalve om natten. Saltvandet ( 0,9 % natrium opløsning) køber jeg på 10 ml drypflasker, så jeg 

kan have det i lommen. Begge dele har jeg fået tilskud til fra Sundhedsstyrelsen. Lige efter 

operationen var jeg heldig at komme i kontakt med en overlæge der selv var blevet opereret mange 

år forinden - det var en ven af familien - han kunne fortælle to for mig meget væsentlige ting. 

Dette her er noget der kræver tålmodighed, både af dig selv men også af din familie, samtidig 

anbefale han mig at få forbundet ansigtsnerven med tungenerven. RH læger anbefalede det samme - 

da man ikke havde haft held med at forbinde den raske og syge nerve - og det har jeg aldrig 

fortrudt. Jeg blev opereret 3 måneder efter, det tog ca 12 måneder før der var den store virknng. Min 

mund er kommet op på plads igen, jeg kan suge af et sugerør og bider mig sjældent i kinden. Når 

jeg taler og griner er munden stadig skæv og jeg kommer til at lukke øjet når jeg spiser, men det er 

stadig en kæmpe fordel. Dem fra foreningen der har set mig synes det er rigtig pænt. Jo mere man 

presser tungen jo mere smiler man i den syge side, hvis man presser rigtig meget lukkes øjet. At jeg 

så kun kan tygge maden i den ene side, den anden side er lam nu, har endnu ikke betydet noget for 

mine tænder. Man skal bare børste dem godt og få en tandrensning lidt oftere. 

Fire måneder efter operationen var jeg oppe på fuld tid igen, jeg arbejder som IT specialist, så jeg 

skal sjældent deltage i møder med mange mennesker. Skal jeg det, sætter jeg mig altid ved 

bordenden. Jeg undrede mig meget over den mærkelige lyd jeg have i øret nogle gange, en sød 

kollega kunne fortælle at det var normalt når man blev døv, det hed tinitus, det kunne der ikke gøres 

noget ved. Jeg har det heldigvis ikke hele tiden mest når jeg bliver stresset eller træt. Efter 

operationen er jeg blevet gift med min kæreste og fået to dejlige drenge på nu 8 og 4 år. Jeg tænker 

tit om jeg ville være mindre træt hvis jeg ikke have været igennem en AN operation. 

Jeg synes selv det tog ca 10 år for mig at acceptere mit anderledes udseende, det har mine 

omgivelser ikke kunnet forstå. Efter et par år, da den nye nerve virkede og jeg havde fået styr på mit 

øje, synes de det var blevet pænt. Ja, men det er aldrig det samme. Jeg går i dag med en fast 

sideklap på det ene brilleglas for at holde fugten inde i øjet. Det hjælper meget så øjet ikke bliver 

rødt. I starten kunne det kun laves hos Friangs Optik i Kbh, men sidste gang fik jeg det lavet hos 

Lyngby Special optik. Dette med tilskud fra kommunen. Det er et meget blødt sillicone materiale 



der sættes på glasset inden det sættes i stellet. Det går fra stellet ind til huden, således at fugten ikke 

fordamper. 

SPØRGSMÅL: Min optikker anbefalede en Bandagelinse, det er en kontaktlinse med ekstra meget 

vand, er der nogen af læserne der har prøvet dette ? 

Min adresse står bag i bladet under kontaktpersoner. Jeg bor fortiden i USA da min mand er 

udstationeret, men I må meget gerne kontakte mig. I kan skrive til mig og jeg ringer tilbage. 

Med venlig hilsen, god bedring og held og lykke 

Helle Maare 

 


