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VESTIBULARISSCHWANNOM 
 GODARTET SVULST PÅ BALANSENERVEN
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Nevrokirurgisk avdeling og Øre-nese-halsavdelingen ved 
Haukeland universitetssjukehus (HUS) samarbeider om 
oppfølging og behandling av pasienter med godartet 
svulst på balansenerven.

Haukeland universitetssjukehus
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KJÆRE PASIENT
Velkommen til Haukeland universitetssjukehus. Dette er informasjon  
til deg som har fått påvist en godartet svulst på balansenerven. 
Svulsten kalles vestibularisschwannom eller acusticusnevrinom. Her 
vil du finne informasjon om svulsten, symptomene den kan gi, og om 
behandling. 

HVA ER VESTIBULARISSCHWANNOM ?
Vestibularisschwannom (her forkortet til VS) er en godartet og 
vanligvis langsomtvoksende svulst. Det er ikke en hjernesvulst, men 
den vokser ut fra balansenerven i indre øregang. Derfra kan den 
vokse inn mot lillehjernen og hjernestammen. En godartet svulst er 
en klump eller vekst av vev som består av unormale celler. Godartede 
svulster sprer seg ikke til andre steder i kroppen, og invaderer ikke 
vevet omkring seg. Dette er ikke kreft.

VS er en relativ sjelden svulst. Det påvises ca. 100 nye tilfeller i Norge 
per år. Diagnosen stilles ved hjelp av MR, eller CT dersom man ikke 
kan ta MR. Økende bruk av MR har medført at man finner flere og 
mindre svulster enn tidligere. 

Symptomer
De vanligste symptomene er ensidig hørselsreduksjon, øresus, 
svimmelhet og balanseplager. Størrelsen på svulsten har vanligvis 
ingen sammenheng med hvor mye plager man har. Svulstene for- 
årsaker sjelden smerte, men en dottfølelse eller ubehag i øreregionen 
forekommer. Noen pasienter angir hodepine.

Symptomene kan være plagsomme og kan ofte vedvare, til tross for 
behandling. Behandling av VS har derfor ikke som målsetting å fjerne 
symptomer, men å stanse vekst av mindre svulster eller å fjerne 
store svulster.
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BEHANDLING 
Behandlingen av vestibularisschwannom kan gis på tre forskjellige 
måter. Det er svulststørrelsen som avgjør hva slags behandling man 
skal ha.
 
1. Små svulster: Observasjon med MR
2. Mellomstore svulster: Gammakniv
3. Store svulster: Operasjon
                  
                
Små svulster
Alle svulster må ha vokst for å oppstå, men likevel viser det seg at 
vekstevnen hos vestibularisschwannomer er svært lav. Omtrent halv-
parten av små svulster har uendret størrelse i årevis etter at de blir 
oppdaget, kanskje i resten av en persons levetid. Pasienter med små 
svulster som ikke viser tegn til vekst ved gjentatte MR-undersøkelser, 
blir derfor vanligvis anbefalt videre kontroll uten aktiv behandling. 

Mellomstore svulster
Dersom svulstens diameter er over 20 millimeter anbefaler vi  
behandling. Førstevalget er vanligvis behandling med gammakniv, 
også kalt strålekniv. Dette er en form for strålebehandling.

Store svulster
Når det gjelder store svulster (over 25-30 millimeter), anbefaler vi 
som regel operasjon. Dette fordi store svulster opptar plass i kraniet 
slik at de trykker på lillehjernen og hjernestammen. Dette kan gi 
helseplager i form av økende gangproblemer og ustøhet.

Vår behandlingsstrategi baserer seg både på egne vitenskapelige 
studier over mange år, og på anbefalinger i internasjonal litteratur.    
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MR-bilde av pasient med VS (markert med rød strek). Svulsten vok-
ser i indre øregang og litt inn i kraniehulen uten å være i kontakt med 
hjernevev.

Dette bildet viser sanseapparatet i øret. Fra venstre: Ytre øregang med 
trommehinnen lengst inn. De små øreknoklene i mellomøret leder lyden 
videre til sneglehuset i det indre øret. Her ligger også balanseorganet, 
buegangene. Hørsels-og balansenervene (gule) leder signalene videre 
mot hjernen. Et lite VS er innsirklet med blå strek.

hjernestammen

lillehjernen

øre

nese

vs som går 
inn i indre 
øregang

Gjengitt med tillatelse fra Mayo Clinic, Rochester, USA. 
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OBSERVASJON MED MR 
Strategien hos pasienter med små svulster er å gjenta MR-under- 
søkelsen med jevne mellomrom. De første årene er det vanlig med 
årlige undersøkelser, og intervallene økes etter hvert. Dersom svulsten 
vokser vil man vanligvis bli behandlet med gammakniv.

Radiograf tar imot deg  før 
MR-undersøkelse

MR-maskin
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BEHANDLING MED GAMMAKNIV
Nevrokirurgisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus har 
nasjonal behandlingstjeneste for gammaknivsbehandling. Gamma-
kniv er en høyspesialisert strålemaskin der behandlingen går ut på å 
rette sterkt fokuserte  stråler (brennglass-prinsipp) mot svulsten. 
Dette gjør at man kan gi en høy stråledose nøyaktig til svulsten, 
samtidig som nervevevet rundt  svulsten blir skånet. Behandlingen 
har til hensikt å stanse videre vekst av svulsten

Før behandlingen starter får man montert en stereotaktisk ramme 
på hodet. Rammen festes til hodet ved hjelp av 4 skruer, og dette 
gjøres i lokalbedøvelse. Etter at rammen er festet gjennomgår 
pasienten en MR-undersøkelse, og lege/fysiker kan så ved hjelp av en 
datamaskin nøyaktig utarbeide en behandlingsplan. Med rammen 
fortsatt på hodet, blir pasienten plassert i strålemaskinen, og  
behandlingen kan starte.  

Behandlingen er en engangsbehandling. De fleste reiser hjem dagen 
etter bestrålingen, og kan gjenoppta sine vanlige aktiviteter nokså 
umiddelbart. Komplikasjoner etter denne behandlingen er svært 
sjeldne. 

Gammaknivbehandling.
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OPERASJON
Ved HUS opereres pasientene av et team bestående av leger fra 
 Øre-Nese-Halsavdelingen og Nevrokirurgisk avdeling. Operasjonen 
skjer i narkose, og gjøres via ulike tilganger. Vanligvis skjer tilgangen 
bak øret, men det gjøres også tilgang gjennom tinningbenet. Valg av 
operasjonstype avhenger av flere faktorer. 

Svulsten kan henge fast i viktige hjerne nerver. Hørsel- og balansenerven 
på gjeldende side blir vanligvis ødelagt under inngrep på store svulster. 
Skade på ansiktsnerven kan også oppstå, og risikoen for dette øker 
med svulstens størrelse. Hvis ansiktsnerven sitter fast i svulsten er 
risikoen for ansiktslammelse stor. Risikoen reduseres hvis et tynt lag 
svulstvev etterlates langs nerven. Dette blir diskutert med pasienten 
på forhånd. Alvorlige komplikasjoner er i våre dager meget sjeldne 
etter denne type kirurgi.

Etter operasjonen må man være på sykehuset en ukes tid. Rekonvale-
senstiden kan variere, men de fleste må beregne syke melding i noen 
måneder. 

Nevrokirurg og øre-nese-halslege samarbeider ved operasjon for VS.



Tur i skog og mark

Øvelserpå stuegulvet

Balansetrening i vann

TRENINGSTIPS
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FYSISK AKTIVITET
Pasienter med vestibularisschwannom har 
godt å være i regelmessig fysisk aktivitet.  
Fysisk aktivitet hjelper kroppen å kompen- 
sere for nedsatt funksjon i balansenerven 
på den rammede siden (den siden hvor 
svulsten sitter). 
Type aktivitet og mengde må tilpasses hver 
enkelt. Selv om du plages av svimmelhet 
eller ustøhet er det likevel viktig å være i 
aktivitet. Mange opplever at plagene avtar 
etter hvert. 
Noen ganger vil et spesialtilpasset trenings-
program fra fysioterapeut være til god 
hjelp. Noen plages i tillegg av stiv nakke 
som følge av ensidig hørselstap, og også 
her kan fysioterapi være til god hjelp. 
Du kan be om henvisning til fysioterapeut 
hos din lege.
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OPPFØLGING
Uavhengig av behandlingsmetode er oppfølging viktig. Oppfølging 
kan skje på hjemstedet eller i noen tilfeller hos oss. Pasienter som 
opereres blir rutinemessig fulgt opp her den første tiden. Lærings- 
og mestringskurs for pasienter og pårørende arrangeres årlig på 
Haukeland universitetssjukehus. Kurset går over 2 dager, og har i 
tillegg til faglig informasjon fokus på mestring og fysisk trening.  
Det å treffe andre i samme situasjon er for mange også svært nyttig. 
Informasjon om kursdatoer finner du på www.helse-bergen.no

MER INFORMASJON?
Ta gjerne kontakt med oss i Nasjonal behandlingstjeneste for VS.
Pasientkoordinator: telefon 55975691

Våre nettsider:
www.helse-bergen.no søkeord: ”Nevroklinikken”
eller ”nasjonal behandlingstjeneste”
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NOTATER
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HELSE BERGEN
 Haukeland universitetssjukehus
 Nasjonal behandlingstjeneste 
 for vestibularisschwannom
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