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RISIKO FOR KOMPLIKATIONER

Risiko for døvhed (og ofte samtidig tinnitus) 

ligger på 1-2 %.

Risiko for svimmelhed (som i reglen er for-

bigående) ligger på 1-2 %.

Risiko for ansigtslammelse ligger på langt 

under 1 %.

FØR OPERATIONSDAGEN. 
Undgå alle former for naturmedicin, fiske-

olie, E-vitamin, glucosaminsulfat, ingefær, 

chiafrø, hvidløg, ginseng, gingko biloba og 

Q10, idet disse præparater kan øge blød-

ningstendensen. En uge efter operationen 

må du tage præparaterne igen.  

OPERATION
Operationen har både til hensigt at sanere 

øret og samtidig søge at bevare eller bedre 

hørelsen. Det helt afgørende er imidlertid at 

fjerne sygdommen; høreforbedring kommer 

i anden række og kan ikke garanteres.

Om man faktisk opnår høreforbedring af-

hænger af mange faktorer – den væsent-

ligste er, om det Eustakiske rør efter oper-

ationen kan holde mellemøret ventileret, så 

der ikke opstår nye indtrækninger i tromme-

hinden.

TILBAGEFALD
Tilbagefald (nyt cholesteatom) er beklage-

ligvis et andet problem ved denne lidelse. 

Tilbagefald kan dels skyldes, at der hos 

nogle patienter påny opstår undertryk og 

nye trommehindelommer, dels at der kan 

være efterladt områder med hudceller i 

mellemøret. Dette sidste skyldes sjældent 

forkert operationsteknik, men primært det 

forhold at man kun kan fjerne det, man kan 

se - ikke små celleøer, der kun kan ses ved 

flere tusinde ganges forstørrelse.

Hyppigheden af tilbagefald er særligt høj 

hos børn, over 50 %, hos voksne betydeligt 

lavere, 10-20 %. Disse procenter viser im-

idlertid, at flere operationer ofte er nødven-

dige, alene for at eliminere sygdommen, 

cholesteatom.

HØREFORBEDRING

Høreforbedring kan ofte opnås primært, 

men ikke altid på langt sigt - især ikke hos 

patienter, hvor der igen opstår undertryk i 

mellemøret. Hvis det overhovedet er muligt, 

foretages imidlertid altid høreforbedrende 

operation, samtidig med at øret saneres for 

cholesteatom.

Som det fremgår ovenfor, opnås høre-

forbedring desværre ikke altid – til tider går 

det modsat, og øret kan blive døvt. For de 

få, der måtte opleve denne komplikation, 

er det måske en trøst, at døvhed ville være 

det sandsynlige slutresultat af lidelsen, hvis 

den ikke var blevet opereret, samtidig med, 

at man herved ville have udsat sig for en 

række endnu mere alvorlige komplikationer, 

f.eks. meningitis. Selvom sådanne komp-

likationer i dag er sjældne, ses de stadig, 

og oftest er det hos patienter med forsømt 

cholesteatom.

OPERATIONSTEKNIK
Indgrebet udføres oftest via et snit bag 

øret, sjældnere via et snit i øregangen eller 

gennem øretragt. Se i øvrigt vores foldere 

“Operation på trommehinde og/eller i mel-

lemøret (Tympanoplastik)” og “Information 

efter ørekirurgi”.

Der skal ligge en gazestrimmel i øregangen 

i 2 -6 uger efter operationen.

HVAD ER CHOLESTEATOM?

Cholesteatom betegner “hud på et forkert sted”, nemlig hudlommer i mellemøret, opstået fordi 

der i længere tid har været undertryk i mellemøret. Herved kan trommehinden trækkes ind i dybe 

lommer, der efterhånden fyldes med afstødt hud. Disse lommer virker som fremmedlegemer og 

fremkalder betændelse og reaktion i det omgivende væv. Udviklingen er snigende, og selvom 

patienter med tilbøjelighed til undertryk i øret kontrolleres ofte af deres ørelæge, kan der ret plud-

seligt være egentligt cholesteatom.



SYGEMELDING

Rekonvalescens aftales individuelt. Syge-

melding er helt afhængig af alder og erhverv 

(standard er ca. 1 uge). Har man stillesid-

dende, renligt arbejde, kan dette genoptag-

es efter få dage, mens personer med meget 

snavset arbejde eller arbejde i fødevare-

branchen evt. må sygemeldes i 3 uger.
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