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Roger!

Vindstøj og selskabsstøj - 
ingen hindring

Fra Helvede til Kilmanjaro



  Med engagement og drømme 
      når vi langt

Hørelsen har en stor andel i, at vi som mennesker kan engagere os socialt og yde vores bedste i forbindelse med bla. uddannelse, sport 
og dagligdagens gøremål. Dette kræver også en del af vores høreapparater. Vi ved bla. at 4 ud af 5 med tinnitus også går rundt med en 
hørenedsættelse, derfor er det vigtigt for os, at vi nu har fået et produkt, som kan lindre tinnitus og være en del af en behandlingsterapi.
Phonak har tradition for innovation, og i dette forår introducerer vi to opdaterede produktfamilier på Quest-platformen - nemlig Audéo 
Q, som er små høreapparater til de lette hørenedsættelser, der nu også findes med telespole og som yderligere kan hjælpe til at behandle 
tinnitus - og Naída Q, som er vores Power apparat til kraftige hørenedsættelser, der nu også findes i en RIC-model.

Lone er en af de mange mennesker, der har glæde af at anvende vores nye Quest produkter. Med den nye teknologi samlet i Bolero Q, har 
hun fået ro i hovedet, og er nu meget mere socialt engageret med veninderne. For Anders var en rejse fra helvede til Kilimanjaro et bevis 
på, at en hørenedsættelse ikke skal komme i vejen, for det man går og drømmer om. I år er han på vej til Copenhagen Challenge (Ironman) 
i August. Og for landsholdskytten Rene er det vigtigt, at en kombination af høreapparater og høreværn fungerer optimalt, når han er til 
stævner eller, som en del af det danske totalforsvar skal have ro når det kræves og lyd når det behøves.

For at undervisning bliver konkret og meningsfyldt kræver det engagerede børn. Dette er en stor udfordring, især for børn med 
hørenedsættelse. Engagement er kun muligt i det øjeblik, at børnene tydeligt kan høre og forstå det der foregår. Dette er en udfordring 
der kræver intelligente løsninger. Derfor introducerer vi Roger, som er den nye seje dreng i klassen, der med sikkerhed kan opnå et flot 
12-tal. Roger er det sidste nye indenfor kommunikationsløsninger til bla. undervisningsbrug, som kan være med til at eliminere eventuelle 
indlæringsvanskeligheder og dagligt besvær. Velkommen Roger!

God fornøjelse!

Udgiver: 
Phonak Danmark A/S, Østre Hougvej 42-44, 5500 Middelfart
Telefon: 64 41 78 87, Telefax: 64 41 79 97
www.phonak.dk



Hvorfor er det en god idé ikke at anvende 
vatpinde til at fjerne ørevoks?
Det er simpelthen overdreven renlighed, der gør, at man vælger at putte vatpinde ind 
i øregangen for at fjerne ørevoks.
Vatpinde gør, at man faktisk irriterer øregangen, så der produceres mere ørevoks. 
Samtidig er der fra naturens side en slags elevatoreffekt i øregangen, hvor ørevoksen 
af sig selv transporteres væk. Og det yderste hudlag på øregangen og trommehinden 
skiftes ud. Dette automatiske system bliver forstyrret, når man lukker øregangen med et 
høreapparat.
Når man så vælger at anvende en vatpind, skubber man det længere ind og det pakker sig, 
så det bliver meget kompakt og dermed vanskeligt at fjerne.
Skal man have fjernet ørevoksen må man enten gå til egen læge, hvor det  skylles ud med 
håndvarmt vand, eller til øre-næse-halslæge hvor det suges ud. Sidstnævnte er det mest 
humane og bedste, da øre-næse-halslægen er uddannet til dette og dermed har udstyret til 
at klare opgaven. HUSK! Aldrig noget mindre end en albue ind i øregangen!

Høretelefoner kan være lige så 
skadelige som jetmotorer
At skrue for højt op for volumen på dine høretelefoner kan skade belægningen på nervecellerne i det indre øre og føre til hørenedsættelse.

Når man anvender høretelefoner til sin musikafspiller kan man lytte til lydniveauer , som er de samme som jetmotorer. 
At lydniveauer over 110 dB kan være årsag til hørenedsættelse og tinnitus er velkendt, men nu har man 

studeret den underliggende celleskade. 
Nervecellerne som sender elektriske signaler til hjernen har en belægning af en myelinhinde, 

som hjælper de elektriske signaler med at finde frem. Kraftig lyd kan skade denne belægning 
og forstyrre de elektriske signaler.  Det betyder at nerven ikke længere kan overføre 
informationen effektivt til hjernen. Myelinhinden kan imidlertid genoprettes og lade 
cellerne fungere normalt igen, så hørenedsættelsen kan altså være midlertidig. 
Studiet er udført på University of Leicester og forsker Dr Martine Hamann siger:

”Vi ved nu hvorfor en hørenedsættelse kan være reversibel. Vi vidste at hinden rundt om 
hørenerven forsvinder i  ca. halvdelen af cellerne vi kiggede på, ca. som når man skræller det 

yderste lag af et elektrisk kabel. Effekten er reversibel og efter tre måneder er hørelsen kommet 
tilbage og endda hinden rundt om hørenerven gendannes”.

Tinnitus Balance App
Phonaks nye smartphone-applikation, der kan bruges sammen med PTM (Progressiv metode til håndtering af tinnitus), 
giver høreapparatsbrugere adgang til deres personlige lydplan til håndtering af deres tinnitus.

En lydplan omfatter tre typer lyde
Beroligende: indgyder en følelse af lettelse fra den spænding, der skyldes tinnitus
Baggrund: reducerer bevidstheden om tinnitus
Interessant: aktiv afledning af opmærksomheden fra tinnitus
Lydene kan vælges fra brugerens personlige smartphone-musikbibliotek eller fra en 
liste af standardlyde, der ligger i app’en.  Find appén og se mulighederne.



Med Roger vil vi give jer maximal funktion, nul besvær og fuld kompatibilitet 
med andre systemer.

Maximal funktion
Teorien er enkel – jo mere af det læreren siger, som eleverne kan opfatte og 
forstå, desto lettere har de ved indlæring. Roger indeholder en unik tale-
i-støj algoritme som genererer et betydeligt bedre signal-støj-forhold end 
andre systemer. Bare en lille forbedring i ordgenkendelsen kan have en stor 
effekt på et barns taleforståelse.
Der er allerede foretaget uafhængige studier som viser at Roger giver 
betydeligt bedre taleforståelighed i støj sammenlignet med de nuværende 
FM-systemer. 
• Op til 54 % bedre taleforståelse end traditionelt FM ved baggrundsstøj 
   på 75 dB (A)
• Op till 35 % bedre taleforståelse i forhold til Dynamic FM ved støj på 
   80 dB(A)
• Majoriteten af deltagerne i studiet foretrak Roger fremfor andre 
   FM-systemer

Intet besvær
Takket være den nye protokol i Roger hører frekvenshåndtering og 
kompliceret tilslutning fortiden til. I stedet for at ændre kanaler og 
synkronisere systemet, kan læreren fokusere på at undervise. 
Med Roger er der ikke noget behov for at planlægge og registrere 
hvilke kanaler, som kan anvendes i forskellige klasser. Med Rogers 
frekvenshoppende teknologi vælges automatisk støjfrie frekvenser i hvert 
klasseværelse. Derfor kan et stort set ubegrænset antal Rogersystemer 
anvendes i en skole og alle er licensfrie.
At tilslutte mikrofoner og modtagere er så enkelt som muligt. Man placerer 
bare senderen i nærheden af en modtager eller en ekstra lærermikrofon og 
trykker på Tilslut-knappen!

Fuld kompatibilitet
Uanset hvilke hørapparater eller CI som anvendes, kan Roger anvendes 
sammen med disse. 
Roger inspiro er også den eneste trådløse mikrofon på markedet som kan 
sende til tre forskellige lyttegrupper samtidigt! De som anvender Roger-
modtagere, de som anvender FM-system og de som er normalt hørende. 

Roger produkterne
Roger inspiro er hjørnestenen i hvert Roger-system. Det er en sender som 
er optimeret for at anvendes i undervisning med to forskellige mikrofoner 
at vælge i mellem.
Roger DynaMic er en pass-around-mikrofon som anvendes når flere 
stemmer skal høres på en gang. Roger AudioHub er et interface som kan 
tilsluttes til alle multimediaenheder som har en lydudgang, hvilket gør at 
alle elever kan få adgang til lyd som sendes fra eks. Computere eller TV.
Til alle Phonaks BTE-apparater findes designintegrerede modtagere, som 
klikkes på, og som ikke gør hørapparatet betydeligt større. 
Til dem som ikke anvender Phonak-apparater eller CI, findes der en virkelig 
lille universal modtager som tilsluttes via audiosko. Har høreapparatet 
ingen audioingang kan man anvende Roger MyLink, som hænges rundt 
om halsen og sender til høreapparatets telespole.
For at sikre at alle elever som behøver det, er tilsluttet til klasserummets 
Rogersystem, kan man montere en Roger WallPilot ved døren. Alle 
modtagere bliver så automatisk tilsluttet til netværket når de passerer 
døren.
Støj i klasseværelset er ikke bare et problem for elever med nedsat hørelse. 
Selv normalt hørende børn har gavn af et bedre signal-støj-forhold. Roger 
Dynamic SoundField er et højtalersystem som forbedrer muligheden for at 
høre betydeligt, og som er meget enkelt at installere og anvende.
Rogerprodukterne kan bestilles fra d. 14 juni.

til undervisning
Rigtig og meningsfuld undervisning opstår når børn er virkelig engagerede, men det 
er kun muligt når man som elev kan høre klart og tydeligt. For børn som har nedsat 
hørelse er det en stor udfordring, som kræver smarte løsninger.
FM-systemer har i lang tid været brugt til at sende lærerens stemme direkte til elevernes 
høreapparater, for at forbedre deres taleforståelighed og dermed indlæringen. Fordelene 
har været åbenlyse, men vores filosofi er, at alt kan forbedres. Derfor findes Roger nu.



til undervisning



Hvad er ROGER?

Da vi udviklede Roger havde vi en lang liste med spørgsmål vi ønskede at 
få besvaret, bland andet følgende:
- Er det muligt at udvikle en teknologi som kan give endnu bedre tale
   forståelse i støj, på afstand og i efterklang end eksisterende system?
- Er det muligt at gøre indstilling og anvendelse enklere?
- Er det muligt at udvikle et system hvor både høreapparater, CI, løsninger  
  til normalthørende og højtalersystemer kan anvendes samtidigt?
- Er det muligt for den nye teknologi at undvige forstyrrelser fra andre 
   systemer, som ex WiFi, Bluetooth og GSM?
- Er det muligt at sende kontroldata parallelt med lyden?
- Er det muligt at skabe en teknologi som kan anvendes i hele verden?
Efter mange års hårdt arbejde med involverede audiologer og ingeniører, 
så Roger dagens lys for første gang i år og spørgsmålene på vores liste 
kunne besvares positivt.

Trådløs 2,4 GHz-teknik
Roger er en adaptiv, trådløs overførselsteknologi som anvender 2,4 GHz-

båndet. Lydsignaler digitaliseres og pakkes i korte digitale lydeksplosioner 
og sendes ud flere gange, alle på forskellige kanaler mellem 2,4000 og 
2,4835 GHz. Gennem frekvenshopning og gentaget udsendelse undviger 
man problemer med forstyrrelser og Roger er aflytningssikkert.
Frekvenshopningen er adaptiv, hvilket betyder at kun ledige kanaler 
anvendes.  Roger-modtagerne ”snakker sammen” med senderen og for 
at finde de ledige kanaler. Senderne reagerer også på tilstedeværelsen af 
WiFi og kan reagere derefter.
Roger har fuld båndbredde, fra 200 Hz til 7300 Hz og det interne signal-
støj-forhold er 55 dB. Der kræves ingen sigtelinie og der kommer ingen 
forstyrrelser fra solskin eller stærke lyskilder.
Med Roger er det ikke bare muligt at tage imod et lydsignal, uden man 
også kan overføre og tage imod kontroldata, eks. sådan som det kræves 
når man anvender et netværk af mikrofoner. 
Elektromagnetiske bølger ved 2,4 GHz har en bølgelængde på ca. 12,5 
cm. Det gør det muligt at konstruere nye små trådløse mikrofoner med 
korte antenner. Ved 800 MHz er bølgelængden 37,5 cm og ved 200 MHz 

Roger er den nye teknologi indenfor trådløs kommu-
nikation og i løbet af de kommende år vil nye Roger-
produkter dukke op. Vi vil her forsøge at beskrive 
tankegangen omkring Roger.
Roger muliggør en pålidelig trådløs lydoverførsel med 
kort forsinkelse og overførslen kan ske til modtagere 
i hørapparater og CI. Roger er så meget mere end 
bare et enkelt digitalt radiosystem, der uden adaptive 
algoritmer gør systemet meget flexibelt. Uden at være 
kompliceret.



Hvad er ROGER?

(traditionelt FM) er den 1,5 meter, hvilket gør at man behøver længere 
antenner.

Roger chip
For at kunne anvende små modtagere direkte i høreapparaterne udviklede 
vi en ny chip eftersom intet eksisterende integreret kredsløb opfyldte 
kravene. Chip’en indeholder 6,8 millioner transistorer hvilket er mange 
flere end i en Pentium Pro PC!

At høre i støj
Roger overvåger kontinuerligt det omgivende støjniveau og disse 
målinger regulerer forstærkningen hos Roger-modtagerne. Parallelt med 
lydsignalet sendes kontrolbits til disse for at justere forstærkningen så 
den passer til det akustiske miljø. Denne dynamiske opførsel leder til 
beviselige forbedringer af taleforståelsen i støj, især ved støjniveauer på 
op til 80 dB (A).
Udover den dynamiske opførsel findes en ny algoritme for den trådløse 

retningsmikrofon. Denne kan undertrykke støj fra venstre og højre samti-
digt uden forvrængning, hvilket yderligere forbedrer taleforståelsen.

Enkel at anvende
Et af kravene på vores liste var at systemet skulle være enkelt at anvende. 
Med Roger kræves ikke længere nogen frekvensplanering eller program-
mering. Det er enkelt og hurtigt at skabe nætverk og parring af en sender 
og modtagere eller Roger Dynamic SoundField-højtalere sker ved et tryk 
på en knap.
Roger kan overføre både Dynamic FM-signaler og Roger-signaler samti-
digt, hvilket gør at man gradvis kan udfase Dynamic FM og implementere 
Roger. 
2,4 GHz er et frit bånd over hele verden, et s k ISM-bånd, og det behøver 
ingen licens. Det indebærer at man som Roger-bruger kan anvende sit 
system hvor end man befinder sig.

Vil du vide mere om Roger? 
Besøg www.phonakpro.dk 

eller ring til os og få 
tilsendt en brochure!



Lone Normann Jensen husker tydeligt den aften i Odense for et par 
måneder siden, hvor hun var på restaurant med veninderne. Selvom hun 
ikke opfatter sig selv, som et indadvendt menneske, så havde hun altid 
været den passive type ved den slags middagsselskaber og i andre sociale 
sammenhænge. For når hendes høreapparater dæmpede den generende 
baggrundsstøj, gav det en langt dårligere taleforståelse, og hun kunne reelt 
ikke følge med i en samtale rundt om et bord mellem flere mennesker.  Af 
frygt for at sige noget, der ikke helt passede ind i den fælles snak, undlod 
hun ofte at gøre så meget væsen af sig. Men ikke den aften i Odense.

- Jeg hørte alt, hvad der blev sagt, og der var ingen generende baggunds-
støj. For første gang kunne jeg være til stede og deltage på lige fod med de 
andre. Det var næsten overvældende.
Lone Normann Jensen er 42 år og bor i Nyborg. Hun har i snart tre måneder 
testet Phonaks nye og helt unikke Binaural VoiceStream Teknologi™, 
som er baseret på Phonaks Quest-platform. Helt konkret har hun testet 
høreapparaterne Bolero Q90, et BTE-apparat, men teknologien og dens 
muligheder findes også i Phonaks RIC-produkter.
Med et væld af programmer tilpasser apparaterne sig automatisk hvert 
sekund, til hvor man er, og hvad man laver. Det gælder både i alle 
hverdagssituationer og i de allermest udfordrende lyttesituationer, som 
for eksempel vind- og selskabstøj.
- Jeg har fået ro i hovedet med de her apparater. Det kan lyde underligt for 
udeforstående, men det er første gang, jeg har nogle apparater, som reelt 
filtrerer alle de unødvendige lyde og den generende støj fra, så jeg kun skal 
koncentrere mig om det, der er vigtigt at høre. Der er uden tvivl tale om et 
liv før og efter de her apparater, siger Lone Normann Jensen. 
Og hun ved, hvad hun taler om. Hun har en arvelig moderat til svær diskant 
hørenedsættelse på begge ører, der falder stejlt. Lyse toner som fuglekvidder 
og biblyde kan hun slet ikke høre, og det er svært med børnestemmer 
og lyse kvindestemmer. Hørenedsættelsen er medfødt, og den er blevet 
gradvist værre gennem årene. Hun fik sine første høreapparater for 20 år 
siden, og hendes hverdag stiller store krav til hjælpemidler.
Hun er oprindeligt uddannet laborant og har arbejdet inden for området 
i mange år, men på grund af mangel på arbejdspladser på Fyn, er hun 
nu ved at uddanne sig til audiologiassistent og mangler halvandet år af 
sin uddannelse. Hun er desuden familiemor med mand og to børn, og 
ved siden af de mange daglige gøremål, er hun glad for musik og fysisk 
aktivitet.
Selskabsstøj og vindstøj er de to absolut største udfordringer for 
høreapparatsbrugere – især for den aktive bruger. Indtil nu har teknologien 
kunnet give brugeren komforten, altså dæmpe støjen, men det har også 
givet en dårligere taleforståelse. Med Binaural VoiceStream Teknologi™ har 
Phonak udviklet en teknologi, der gør det muligt at sende signaler på kryds 
og tværs af høreapparaterne.

Eksempelvis fremhæver programmet ’Tale i kraftig støj’ den stemme, 
brugeren vil høre, i en støjende forsamling via funktionen auto StereoZoom. 
Når støjen når et vist niveau, der gør det vanskeligt at forstå en samtale i 
en forsamling, aktiveres ”Tale i kraftig støj” automatisk og gør brugeren 
i stand til at fokusere på den stemme eller samtale, som er vigtig. Derfor 
kan Lone Normann Jensen uden problemer høre, hvad veninderne siger på 
restauranten, og hun er desuden fri for konstant baggrundsstøj. 
Men det er ikke kun ekstrem selskabsstøj, der reduceres. I typiske, men 
støjende hverdagssituationer, lukker de forskellige programmer af for den 
unødvendige støj, og det giver blandt andet en langt bedre og behageligere 
arbejdsdag, mener Lone Normann Jensen.
- Jeg er i øjeblikket i lære i en høreklinik i Nyborg. Klinikken ligger lige ud til 
gaden, hvor der kan være en del trafikstøj. Det kan derfor være vanskeligt 
altid at høre, hvad kunderne siger, men sådan er det ikke med de nye 
apparater. I det øjeblik en kunde taler mig, bliver støjen fra gaden dæmpet 
helt, så jeg kun hører det vigtige. Jeg bliver ikke nær så træt, som før, for 
jeg bruger ikke længere energi på at filtrere generende baggrundsstøj fra 
og koncentrere mig om, hvad der bliver sagt, forklarer hun.
En anden kamp, som Phonak har taget op, er vinden. En kendt fjende for 
aktive høreapparatsbrugere. På samme måde som med ’Tale i kraftig støj’, 
udnytter programmet ’Speech in Wind’ den nye teknologi ved lukke af for 
vindstøjen og sende den ønskede lyd til begge apparater.
For Lone Normann Jensen betyder det for eksempel, at hun nu kan høre, 
hvad hendes 7-årige datter siger til hende, når de cykler sammen til skole 
hver morgen. Det har hun aldrig rigtig kunnet, og derfor har det været 
svært at snakke sammen undervejs. 
- Vind og høreapparater har altid været et stort problem, fordi vinden 
skratter i apparatet, og det gør, at man ofte ikke kan høre, hvad andre siger, 
når man er udenfor. Desuden er det en virkelig ubehagelig lyd, så det har 
aldrig været særlig rart at være aktiv udenfor sammen med andre. Men det 
er slet ikke et problem længere. Det er virkelig dejligt at kunne snakke med 
min datter, mens vi cykler. Det synes hun bestemt også.
Med en svær til moderat diskant hørenedsættelse, har lyse toner altid 
været en udfordring. Uden høreapparater kan Lone Normann Jensen ikke 
høre tonerne, men høreapparaterne har haft en tendens til at gengive 
lydene skarpt og skingert, på grænsen til det ubehagelige. Derfor har 
fuglefløjt, lyse toner i musik og andre lyde, der egentlig er forbundet med 
noget positivt, aldrig været lyde, som Lone Normann Jensen kunne lide. 
Men Phonak har udviklet programmet Sound Recover, som 
frekvenskomprimerer de toner, brugeren ikke kan høre, og flytter dem 
over i et hørbart område. Test foretaget af både Phonak og uafhængige 
institutioner viser, at 75 % af brugerne drager fordel af Sound Recover, 
uanset graden af højfrekvent hørenedsættelse. 
- Det er en helt ny lydoplevelse. Fuglefløjt er nu en behagelig lyd, og jeg 
kan høre selv den mindst lille, lyse harpetone, når jeg hører musik. Jeg er 
meget glad for musik, og det er virkelig fantastisk nu at få hele lydbilledet 
med på en behagelig og langt mere naturlig måde.
Efter snart tre måneders test er Lone Normann Jensen ikke i tvivl. Det er de 
bedste høreapparater, hun har haft til dato.
- Livskvaliteten er steget gevaldigt. På alle fronter. Jeg er langt mere til 
stede, end jeg var tidligere. Jeg er blevet et socialt væsen igen. Jeg kan 
høre, hvad der bliver sagt til mig i alle situationer. I hverdagen lægger jeg 
ikke mærke til, at jeg har en hørenedsættelse. Og for første gang i mit liv, 
har jeg lyst til at være sammen med mere en to mennesker på én gang. Så 
høreapparaterne bliver, hvor de er. I mine ører. 

Jeg har fået ro i hovedet

Af Johanne Duus Hornemann

Nogen gange hører man først en generende lyd, når den forsvinder. Lone Normann Jensen har i tre 
måneder testet Phonaks nye teknologi, og aldrig har der været så stille





Nu udvider vi vores Quest sortiment med 2 opdaterede produktfamilier i 
hver sin ende af hørespektret.
Audéo Q er for de som ønsker mindst mulige størrelse på sine bag-øret 
høreapparater og Naída Q passer til de som behøver ekstra forstærkning.

Lille apparat. Stor ydeevne
Audéo Q er en familie bestående af 3 forskellige modeller med ekstern 
receiver. 
Q-10 er den mindste model til de kunder hvor størrelsen er det vigtigste.
Q-312 er en anelse større men indeholder fuld trådløs funktion og en 
mulighed for programskift/volumenjustering.
Q-312T er den mest komplette model da den udover trådløs funktion også 
har telespole.

Alle Audéo Q–modeller findes i de forskellige niveauer 90, 70 og 50 
(Premium, Advanced og Standard), hvilket indebærer at disse små 
høreapparater har samme funktioner, som tilsvarende almindelige bag-
øret høreapparater.

I den nye generation Audéo har vi også integreret  en funktion til 
behandling af tinnitus. Hver Audéo har en indbygget noise generator, 
som kan anvendes til behandling af tinnitus, enten i kombination med 
forstærkning eller kun støj. Her kan der vælges mellem f.eks. hvid eller 
pink støj. Behandlingsmetoder som understøttes er maskering og Tinnitus 
Retraining Therapy. Støjen indstilles inde i Target ved tilpasningen af 
Audéo. I tillæg findes der nu en Phonak Tinnitus Balance-app, som kan 
hentes ned på iPhone eller Android, gratis, og som kan anvendes ved 
Progressiv Tinnitus Management. 

Audéo Q høreapparaterne er allerede tilgængelige på markedet og de 
programmeres med Target 3,1.

Naída Q – Power der ændrer tilværelsen
En person med en kraftig hørenedsættelse kan få en betragtelig 
forbedring af livskvaliteten med en lille øgning af hørbarheden.  Naída 
Q-høreapparaterne indeholder alle Quest-funktionerne, optimeret til 
svære hørenedsættelser.

Naída Q findes i 3 forskellige modeller og i niveauerne 90,70 og 50, hvilket 
modsvarer Premium, Advanced og Standard. Indholdet i Naída Q er altså 
det samme som du finder i øvrige Bolero høreapparater.
Naída Q-RIC er det mindste power høreapparat vi har. Det har en ekstern 
receiver, som kan vælges i 3 forskellige styrkeniveauer. Naída Q-RIC er 
også vandafvisende på samme måde som MH20 og Bolero Q-M13 (IP 
67). Med den designintegrerede  FM-modtager ML 15i beholder man den 
vandafvisende evne selv ved anvendelse af FM.
Naída Q-SP har både volumenkontrol og programomskifter er 
vandafvisende klassificeret til IP 54, hvilket gør at den tåler fugt og snavs 
betydeligt bedre end de fleste høreapparater. Knappen har også fået 
tilføjet en ny funktion, så den nu kan skrue enten op eller ned på det ene 
høreapparat og skifte program på det andet høreapparat. Man kan fortsat 
vælge som før. 

Naída Q-UP er en af de stærkeste høreapparater på markedet og har et 
675 batteri for bedst mulig batterilevetid. Selv denne model er fugt- og 
smudsafvisende i rating IP 54.

Binaural VoiceStream Teknologi™
At høre i støjende situationer er en udfordring for personer med 
hørenedsættelse. Jo mere hørenedsættelse, desto større udfordring. 
Binaural VoiceStream Teknologi™, som indebærer at to høreapparater 
samarbejder i et netværk af fire mikrofoner, muliggør forbedret hørelse 
i en mængde af forskellige besværlige situationer, som f.eks. en 
telefonsamtale, udendørs eller i støj. Dette er baggrunden for alle vores 
Quest-høreapparater.

Vigtige funktioner:
Speech in Wind – giver mere end 28 % bedre taleforståelse ved vindstøj 
sammenlignet med høreapparater uden vindundertrykkelse.
StereoZoom – mere end 6 dB bedre SNR i kraftig støj sammenlignet med 
program med omnimikrofoner.
ZoomControl – 80 % bedre taleopfattelse i en kompleks støjsituation selv 
ved – 10 dB SNR.
DuoPhone – forbedrer SNR med 3,1 dB i forhold til et monoralt 
telefonprogram.

Quest



Tinnitus stammer fra latin, hvor det betyder ringen for ørerne. Tinnitus kan 
dog også beskrives som susende, summende, fløjtende eller hvæsende/
hvinende lyd. Tinnitus er definereret,  som en intern lyd i menneskets 
øre, som ikke stemmer overens med en ekstern lydkilde. Det er et kendt 
fænomen i historien, faktisk beskrevet så langt tilbage som 4000 år f. Kr. 
Der har været mange forsøg på at fjerne det. Nogen af husrådene er sta-
dig anvendt, såsom et stearinlys sat i øret og dernæst tændt, hvor man så 
mente at varmen ville lindre genen. 
Andre råd har været at minimere indtaget af alkoholiske drikke eller drik-
kevarer med koffein,  rygestop da nikotin reducerer blodgennemstrøm-
ning i det indre øre og dermed kan forårsage tinnitus. Begræns anven-
delse af hovedpinetabletter indeholdende aspirin. Dyrk motion regelmæs-
sigt, det øger blodtilførsel til det indre øre men undgå  fysisk udfoldelse 
over en længere periode, hvor hovedet er placeret i en overspændt 
position (f.eks. cykling)
Tinnitus er ikke en sygdom i sig selv men mere et symptom på en sygdom 
(f.eks. otosklerose eller en overbelastning (f.eks. støjtrauma eller stress). 
Opleves typisk som værende midt i hovedet og altså ikke lokaliseret til 
øret. Enkelte kan have en pulssynkron tinnitus grundet snævre blodkar 
eller andre kropslyde og her kan man med held forsøge med blodtryk-
sregulerende medicin, for at lindre fænomenet. Det er vigtigt at få 
undersøgt bidfunktion samt myoser i nakken, da det også kan være årsag. 
Man kan dog ofte ikke kurere tinnitus men lære at leve bedre med den. 
De personer der har normal hørelse og tinnitus har ofte også hyperacusis. 
Ved hjælp af kirurgi kan ca. 50 % af personer med mellemørelidelser 
kureres for tinnitus (Ayache et al., 2003; Sobrino et al. 2004) og i forbin-
delse med tympanoplastik forsvandt tinnitus hos 80 % (Lima Ada et al. 
2007). 1-1 ½ % har tinnitus i invaliderende grad viser flere studier. 
Baggrunden for tinnitus bør selvfølgelig undersøges grundigt, så man 
ved hvilken diagnose der er tale om. Hvordan det påvirker det enkelte 
individ er meget forskelligt og uforudsigelig. 

10 gode råd om tinnitus
Tinnitus kan ramme enhver i alle aldre og er svær at slippe af med, når 
man først har fået den. Men der findes hjælp at hente til hvordan man 
kan lære at leve med tinnitus. Her er 10 gode råd fra psykolog Anne-
Mette Mohr: 
1. Opsøg en ørelæge og få din hørelse undersøgt. 
Måske har du et høretab, som er den hyppigste årsag til tinnitus, hvad 
ennten høretabet skyldes støjskade, aldring eller andre problemer. Hvis 
det er tilfældet, kan det være, at du kan have gavn af et høreapparat. Så 
kommer du til at høre bedre samtidig med, at din tinnitus sandsynligvis 
vil glide i baggrunden. 

2. Læg ikke for meget i skræmmehistorier, som du læser over inter-
nettet eller hører fra andre. Det tager måske noget tid, inden du vænner 
dig så meget til tinnitus, at du ikke bemærker den synderligt, men det 
er lykkedes for så mange andre, så hvorfor skulle det ikke lykkes for dig. 
Mange er bange for at blive skøre af tinnitus eller er bekymrede for, om 
de kan holde det ud, hvis tinnitus bliver værre. Der er ikke nogen, der er 
blevet skøre af tinnitus. Men måske har du brug for noget vejledning i at 
takle din særlige situation. Derfor: 

3. Tjek dit lokale kommunikationscenter eller høreinstitut for, hvad 
de kan tilbyde dig af hjælp i forhold til tinnitus. Mange af disse steder 
tilbyder kurser eller individuel vejledning i forhold til at komme videre. 

4. Lær at benytte afspændingsteknikker regelmæssigt. 
Opsøg en afspændingspædagog med erfaring omkring tinnitus og 
høretab og lad hende give dig nogle øvelser, som du kan træne i det 
daglige eller lån en afspændings-cd på biblioteket. Afspænding øger det 
kropslige velvære og giver dig overskud til at leve med tinnitus. Mange 
oplever, at tinnitus glider i baggrunden efter en god afspændingsøvelse
 
5. Find ligestillede 
Se om det er muligt for dig at møde ligestillede, som har gjort sig gode 

erfaringer med, hvordan man kan lære at leve med tinnitus og som kan 
støtte dig i at komme videre. Høreforeningen står for nogle såkaldte 
kombi-kurser, som blandt andet bygger på at ligestillede kan udveksle 
erfaringer, og har også lokalforeninger, som laver tinnitus arrangementer. 

6. Sørg for altid at have lidt baggrundsslyd, når du er hjemme - også 
når du skal sove, med mindre du sover fint. Dit høresystem har brug for 
at blive stimuleret ved at få tilført lyd, og du vil opleve, at din tinnitus 
mindskes. Hvis du undgår lyd, vil dit høresystem billedligt talt forsøge at 
skrue op, så der kan komme mere lyd ind. Resultatet bliver da, at du hører 
tinnitus, som ligger nærmest på dit hørecenter, kraftigere. 

7. Træn dig i at flytte dit fokus fra tinnitus over på andre lyde. 
Gå en tur i naturen og lyt til de forskellige fugles fløjten. Forsøg at finde 
ud af, hvor mange forskellige lyde, der er, og skift mellem at lytte til disse
lyde og din tinnitus. Som du bliver bedre til at flytte fokus, vil det med 
sandsynlighed i stigende grad lykkes dig at flytte opmærksomheden fra 
tinnitus til andre lyde. 

8. Få en bedre nattesøvn: 
Hvis du har problemer med at sove, er den bedste løsning først og frem-
mest at stå op hver dag på samme tid i 14 dage, uanset hvor lidt eller 
hvor meget du har sovet de sidste par nætter. Sørg for at holde dig vågen 
hele dagen og lad være med at tage hvil i løbet af dagen. Efter et par 
dage vil dit system have fået en god rytme, så du igen kan sove. Hvis du 
fortsat har problemer med at sove, bør du gå til egen læge for at få hjælp 
og vejledning. 

9. Få hjælp mod stress og angst 
Hvis du lider af andre tilstande, såsom stress, udbrændthed, angst eller 
depression, skal du sørge for at få hjælp til at få behandlet disse tilstande. 
Når du bliver mindre stresset, mindre angst eller når depressionen letter, 
vil din tinnitus glide i baggrunden. 

10. Søg psykologhjælp 
Hvis tinnitus bliver ved med at udgøre et stort og uoverskueligt problem 
for dig, så se om det ikke er muligt for dig at få noget psykologhjælp i dit 
nærområde. Nogle kommunikationscentre og den Tværfaglige Sund-
hedsklinik har tilknyttet psykologer. Sørg for, at den psykolog, som du 
opsøger, har kendskab til tinnitus.

Når man tænker at rigtig mange med tinnitus har hørenedsættelse 
samtidig, er det nærliggende at tilpasse et høreapparat, derved opnås en 
forbedret kommunikation og i varierende grad en påvirkning af tinnitus. 
Efter indførsel af de digitale høreapparater blev der registeret en markant 
forbedring i forhold til anvendelse af analoge høreapparater i behandlin-
gen af tinnitus. Dette skyldes nok at det er lettere at genoprette hørelsen 
med de digitale høreapparat, end med de analoge. Man bør dog ikke lade 
denne behandling stå alene, de bedste resultater opnås ved rådgivning 
og opfølgning. Maskering  eller støjgenerator ligeså. Normalt anvender 
man tinnitus-genoptræningsterapi eller kognitiv adfærdsterapi, måske en 
kombination af disse. 

Studier viser at frekvensområdet i høreapparatet har betydning for effek-
ten af indvirkningen på tinnitus. Tidligere hvor høreapparatet ikke havde 
så bredt et frekvensområde, var der færre der havde positivt udkomme og 
det kunne bl.a. skyldes at tinnitussen var mere højfrekvent end høreappa-
ratet kunne dække. I dag hvor høreapparaterne har et bredere frekven-
sområde end tidligere, kan man formode at endnu flere vil have gavn af 
høreapparater med maskering.

Kilde: 
Psykolog Anne-Mette Mohr House of Hearing, København, Danmark
Dr. Roland Schaette, UCL Ear Institute London, Storbritannien

Tinnitus, hørenedsættelse og høreapparater



René Kristensen 
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man bliver en bedre skytte både for unge og ældre, er 
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Af René Kristiansen, Landsholdsskytte

Serenity
Et super produkt 
til alle formål
Jeg har igennem et par måneder testet Serenity DP+, da jeg altid søger 
den perfekte beskyttelse af mine ører i forbindelse med min skydning. 
Som landsholdsskytte og som en aktiv del af det danske totalforsvar, 
har jeg store krav til de høreværn jeg anvender, de skal kunne virke på 
flere måder. Hvis man ønsker succes ved store stævner er man nødt til at 
kunne lukke alt ude, skal man kæmpe sig frem på en øvelse, er det vigtig 
at kommandoerne går klart igennem - Serenity løfter opgaven.
Ro når det kræves
I konkurrenceskydning er kilden til succes, at man kan holde fokus og 
koncentration på  en opgave, en ting der kan være svær, hvis der er 
for mange forstyrrelser udefra. Når jeg skyder, har jeg det elektroniske 
høreværn justeret så langt ned i lyd, at den næsten virker som et passivt 
høreværn, der lukker alt ude. Med komforten fra de formstøbte skaller, 
mærker jeg knap nok høreværnet og jeg fornemmer knap nok, hvad der 
sker omkring mig. Jeg kan ligge mit fulde fokus på det at ramme midten.
Lyd når det behøves
Sidder jeg bagved en skytte som træner, har jeg det elektroniske 
høreværn i aktiv tilstand. Det giver mig en frihed til at kunne kom-
munikere med kolleger, der er i nærheden, eller med skytten hvis det er 
nødvendigt, uden at der bliver misforståelser. Da jeg har et høretab, har 
jeg tidligere haft problemer med at kommunikere, når jeg kun har haft 
et passivt dæmpende høreværn. Det gør ondt, når man ikke kan kom-
munikere ordenligt, fordi man ikke er sikker på, hvad man hører. Dette 
problem er væk, når jeg har min Serenity om halsen. Jeg kan nu uden 
problemer tale med min kolleger også de udenlandske uden at der opstår 
misforståelser. 
Sikkerheden er i top
Dæmpning i Serenity DP+ er helt i top, tidligere har der været ringen for 
ørerne, når jeg har forladt skydebanen, det er der ikke med den nye Se-
renity. Jeg har en klar følelse af, at der er blevet gjort noget ved den gode 
dæmpning, der var i forvejen, den er nu endnu bedre. Men det er ikke 
kun selve høreværnet der er sikkert. Halssnoren, der bærer styreenheden 
er forsynet med et ”easy open” led, det samme er ledningen, der går til 
begge ører. Hænger du fast i en gren eller andet, trækkes ledningerne fra 
hinanden, så du ikke bliver kvalt. 
Serenity DP+ giver dig tryghed og overskud til at koncentrere dig om lige 
netop din opgave, uden at du skal frygte for sikkerheden.
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manden
Da Anders Friis Olsen som 17-årig næsten 
mistede hørelsen, kendte han kun én, der 
brugte høreapparat, og det var den lokale 
kirketjener. En gammel mand med langsom 
gangart og store ører. 
Læs Anders Friis Olsens personlige beret-
ning om, hvordan han rejste fra Helvede til 
Kilimanjaro. Nu venter en Ironman.

Af Anders Friis Olsen



Nogle gange sker der ting i livet, som for altid vil være skelsættende. 
Inderst inde har jeg oplevelsen af at have levet to liv. I den samme krop vel 
at mærke. Den skelsættende begivenhed, der deler mit liv i to, kan dateres 
til den 15. februar 1993, hvor jeg sidste gang hørte normalt.
Skoleåret 1992-1993 havde jeg planlagt som et sabbatår, hvor skyldigt 
det end lyder i disse tider. Jeg trængte simpelthen til at komme væk fra 
skolebøgerne, og jeg mente, det var den helt rette fremtidsinvestering at 
flytte hjemmefra som 17-årig, lære at klare mig selv, bruge tid med venner 
og samle energi til resten af mine dage. Jeg har fra helt lille vidst, hvordan 
min voksentilværelse skulle forme sig. Jeg skulle uddannes som biolog, 
rejse ud og leve hos nogle isolerede indianere og derefter redde verdens 
dyr og natur. Et sabbatår var en del af den langsigtede plan.
En tilfældig morgen på kollegiet vågnede jeg, varm og skidt tilpas. Jeg blev 
hurtigt dårlig og rejste hjem til mine forældre. Et døgn senere lå jeg i en 
ambulance med udrykning, uden puls i armene, mens min læge sad ved 
siden af og råbte til ambulanceførerne, at det slet ikke kunne gå hurtigt 
nok. Jeg blev lagt i respirator, og om aftenen fik mine forældre besked om, 
at hvis mine brødre skulle se mig i live, skulle de komme med det samme, 
for næste morgen ville det måske være for sent. En akut og voldsom 
meningitis var ved at tage livet af mig. 
Det første, jeg så, da jeg vågnede, var mine brødre, som kom hen imod 
mig. Jeg så dem dobbelt. Jeg kunne se på loftet og sengen, at jeg lå på et 
hospital, men følte mig påvirket og i godt humør. Da jeg så mine forældre, 
sagde jeg: ”Det må I altså undskylde, men jeg er blevet vildt fuld.” De 
grinede og skrev en seddel tilbage, hvor der stod: ”DU ER IKKE FULD, MEN 
HAR VÆRET MEGET SYG”.
Det gik op for mig, at jeg ikke længere kunne høre særlig meget. Jeg hørte 
blæsevejr og ringetoner, som ikke var der, mens lyden fra folks stemmer 
var utydelig. Efter to uger havde jeg desuden tabt over 10 kilo, og mine lår 
var slet ikke til at kende. Et langt genoptræningsforløb ventede forude. 
Jeg afbrød alt, jeg var i gang med og gik i lang tid til jævnlige undersø-
gelser. Godt tre måneder efter jeg var blevet rask, havde jeg endnu en tid 
hos lægen på audiologisk afdeling. Han satte sig overfor mig og råbte: ”DU 
HØRER MEGET DÅRLIGT.”
Stemningen var trykket, og jeg forsøgte med lidt humor at glatte lidt ud. 
”Det kan du ikke mene,” sagde jeg, men hans ansigtsudtryk ændrede sig 
ikke.
”Jo. Du hører meget dårligt, og det vil du gøre resten af dit liv. Du skal 
bruge høreapparat.”
Meningitissen havde forårsaget en meget kraftig og atypisk høreskade, 
hvor selv de bedste høreapparater ville være en begrænset hjælp. 
Egentlig var det nok denne dag, som var skelsættende for mig. Jeg så på 
mine forældre. ”Så kan jeg jo ikke gøre det, jeg drømmer om.”
Alt brød sammen, og jeg ville væk. Den eneste, jeg kendte, som brugte 
hørerapparat, var den lokale kirketjener. Det var en gammel mand med 
langsom gangart og store ører. Mig? Jeg var god til karate, gik i cowboy-
jakke, elskede at være festens midtpunkt, diskuterede livligt med alle, og 
det var jo meningen, at jeg skulle klare mig uden hjælpemidler i naturen 
og redde verdens dyr. Alle andre gange, jeg var faldet i livet, var mine sår 
helet. Briller og høreapparat var begge gode opfindelser, bare ikke til mig.
Jeg begyndte at melde afbud, når mine venner inviterede mig til fød-
selsdage, fester og almindelige sociale sammenkomster. Jeg følte det 
forfærdeligt isolerende at tage ud, hvor andre snakkede livligt, og jeg bare 
sad og iagttog dem eller fik følelsen af dumhed, når jeg kunne se på folk, 
at jeg havde misforstået dem og svarede helt hen i skoven.
Afstanden til mine jævnaldrende tog til. Og jeg forstod egentligt godt, 
hvorfor jeg endte med at sidde ensom tilbage, for hvad skal man stille 
op med en ven på 17-18 år, der ikke vil feste, helst undgår selskaber, og i 
stedet bruger tiden på at tænke, om livet har en mening, eller om døden 
er en trøst? 
Jeg havde det svært med omgivelserne. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle 
forholde mig til den afstand, der var skabt. Da jeg begyndte at tage stu-
dentereksamen på VUC, tog jeg bussen. Jeg husker især en pige, jeg havde 
været sommerkæreste med året før. Det var sluttet bræt og uden den store 
dramatik. Men nu sad hun dér i bussen, med sit lange, lyse hår, et kønt 
ansigt og en meget velformet figur. Hun så på mig og hilste, men jeg satte 
mig på et sæde noget foran. Jeg følte mig flov over mig selv. Jeg udstillede 
så tydeligt den forandring, der var sket med mig. Følelsen af høreappa-
raterne, min manglende evne til at komme med en smart bemærkning, 
indlede en samtale, selvsikkerheden, at turde sende hende et smil eller 
bare forklare mig. Jeg gemte mig væk og fik det kun dårligere ved det. 

Jeg holdt kort efter op med at tage bussen og begyndte at cykle. Jeg 
klarede mig faktisk godt på VUC. Mine karakterer var væsentligt bedre 
end i folkeskolen på trods af, at jeg oftest sad i mine egne tanker, men jeg 
havde mest lyst til at opgive det hele. Jeg så det som en fejl, at jeg over
levede den meningitis, men jeg gjorde op med mig selv, at hvis jeg skulle 
leve videre, måtte jeg give livet en chance til. Kun hvis mine drømme en 
dag var helt slukkede, måtte jeg give op. Jeg opfandt mit eget mantra: ”Du 
kan ikke. Du vil ikke. Men du SKAL.” Fornuften måtte sejre over den følelse, 
jeg konstant rendte rundt med.
Det var som om, jeg skulle til at møde verden på en ny måde. At jeg skulle 
indstille mig på en ny tilværelse. Det krævede omstændighederne. Men for 
at klare det, måtte jeg finde mig selv i virvaret af høreapparater, kommu-
nikationsproblemer, forfængelighed og usikkerhed. Det gjorde jeg bedst i 
naturen. Her fandt jeg den stabilitet og eftertænksomhed, jeg manglede

for at kunne forsikre mig selv om, at livet stadig var værd at leve. 
Jeg trænede også meget. Jeg følte en glæde ved at mærke kroppen arbejde 
og grænserne blive rykket. Min selvtillid begyndte så småt at vokse, og mit 
forhold til høreapparater blev gradvist bedre.
Med en frisk studentereksamen i hånden stod det klart for mig, at det var 
i naturen, at jeg var mest mig selv og bedst kunne forlige mig med mit 
handicap. Jeg tilmeldte mig et halvt års friluftvejlederkursus, og dér vendte 
jeg tilbage til livet. Jeg kombinerede det sportslige med naturinteressen, og 
for første gang siden høreskaden, følte jeg mig som en del af fællesskabet.
Jeg var jo lige så god som alle andre til at ro i kajak, padle i kano, stå 
på ski, klatre på klipper og den slags. Og det kræver tillid, når et andet 
menneske reelt holder ens liv i et reb, mens man klatrer på en klippe. Det 
kræver tillid at bo tæt sammen i et telt og lave maden sammen på bålet. 
Jeg var ikke længere udenfor, og attituden over for mig og min høreskade 
var afslappet og bramfri. Vittigheden blev, at mit høreapparat hylede, hvis 
jeg fortalte løgnehistorier. ”Nej nej… Nu hyler Anders’ høreapparat igen. 
Han lyver!” 

Jeg var igennem nogle år konstant på tur
Det føltes, som det helt rigtige sted at være. Ingen bånd som snerrede eller 
noget, som holdt mig tilbage. Følelsen af frihed er enorm, når man sover 
i iglo på Svalbard i vanvittig mange minusgrader. Eller når man sidder på 
toppen af Kilimanjaro, idet solens stråler vækker Østafrika. Eller når en 
pukkelhval dukker op fem meter foran kajakken undervejs fra Nuuk til 
Sisimiut i Grønland, mens den blæser luft ud af sit åndehul med et enormt 
tryk. Så er det, man hæver pagajen op over hovedet og råber ”Yaaah” af 
lungernes fulde kraft og mærker, hvordan blodet strømmer rundt i krop-
pen, adrenalinen pumper og livsglæden stiger til uanede højder.
Det gav mening at mærke den direkte nærhed med naturen. Alt blev basalt 
og ligetil, og de store eksistentielle tanker gjort til skamme. Måske er 
tanker om meningen med livet ligegyldige, når man føler, man lever det. 
Hvorfor stille spørgsmål til det oplagte? 
Engang i mellem er det ad omveje, at man kommer i mål. Ikke at omvejene 
er forgæves, tværtimod. Og en dag købte jeg en enkeltbillet til Østgrøn-
land.
Der er vildt, kraftfuldt og uforudsigeligt i Østgrønland. Efter at have fulgt 
nogle fangere i fire måneder, tog jeg af sted med den ene, som havde lånt 
en lille fiskekutter. Han ville sejle en tur ned langs indlandsisen, og han 



drømte om at fange en narhval.
Vi havde ikke været af sted længe, før vi blev ramt af en piteraq, en særlig 
vind, som ind i mellem opstår over indlandsisen og er afsindig voldsom. 
Båden blev kastet rundt med vinden. Den dobbelttøjrede båd føltes som 
det rene legetøj.
Dagen derpå sejlede vi videre og endte i en lille vig, hvor vi bandt båden 
fast til klipperne. Mens vi sad indenfor og slappede af, lød nogle enorme 
brag, som jeg ikke behøvede høreapparater til at opfange. Det var isbjerge, 
som drev omkring og kæntrede. Det lød voldsomt, når de drejede rundt, 
flækkede og underdelen væltede op. Deres størrelse kunne så let som 
ingenting smide båden og os i dybet. Vi måtte sejle videre i mørket for ikke 
at blive fanget i vigen af de drivende isbjerge.
Vi fandt et nyt sted at ligge for anker og faldt hurtigt i søvn. Men endnu 
et brag vækkede os. Nye isbjerge var drevet tæt ind omkring os. Der var 
isbjerge overalt, og vi var fanget af kræfter, der ikke kunne kontrolleres. 

Jeg tænkte, at jeg måtte tage det roligt, tænke klart, og hvis jeg kom ud af 
det i live, havde jeg fået en helt ny respekt for naturen. Sikkert i havn tog 
jeg til Danmark for at læse biologi på Odense Universitet og er i dag cand.
scient. i biologi, geografi og samfundsfag. 
Mens jeg læste, fandt jeg en kæreste. Jeg havde ellers totalt opgivet en 
fremtid med det andet køn. Efter min høreskade, anså jeg ikke længere 
mig selv som en attraktiv partner, og jeg havde realiseret, at jeg skulle leve 
som enlig for altid. Hvem pokker gad at have mig? Med det store høreap-
parat, den tilbagestående adfærd og den enorme usikkerhed, jeg følte i 
større forsamlinger? 
Jeg forstod det ikke selv, men her mødte jeg faktisk én, som jeg kunne 
mærke virkelig ville have mig. Mødet med hende har givet os to børn, og 
jeg oplever nu helt anderledes udfordringer end tidligere. Men mindst lige 
så store. 
Jeg har haft en lang periode som arbejdsløs, hvor jeg mærkede, hvordan 
mit hørehandikap spærrede ben for mig. Igen. Men for nylig mødte jeg 
en åben chef, som gav mig en chance. Jeg har nu fået et akutjob hos 
Syddansk Universitets Analyseafdeling, så jeg er tilbage på universitetet, 
og jeg elsker det. 
Men jeg har det jo godt med udfordringer. Så en gammel drøm går 
forhåbentlig snart i opfyldelse. Den blev vakt til live sidste sommer under 
Tour de France.  Min kone lå på sofaen og fulgte cykelrytterne, da jeg kom 
ind i stuen. Jeg er aldeles uinteresseret i sport på tv, men jeg lagde mærke 
til, at nogle ryttere havde et Phonak-logo på trøjen. Lidt ironisk spurgte 
jeg: ”Kører alle dem fra Phonaks hold rundt med høreapparater?” Min kone 
så opgivende på mig.
Jeg bruger selv Phonak-apparater, og jeg synes, jeg er kommet langt, om 
end mine resultater ikke kan sammenlignes med det, som præsteres i Tour 
de France. Men jeg har længe drømt om at gennemføre en Ironman, og 
drømme kan man ikke leve uden. Jeg skrev til Phonak og spurgte, om de 
ville støtte mig i at gennemføre projektet i august 2013. Jeg fortalte, at jeg 
aktivt havde valgt Phonak- apparater, og at de havde tjent mig godt fra 
Svalbard til Kilimanjaro og hjem igen.
Nu er der ingen vej tilbage. Phonak sagde ja.

“Engang i mellem er det ad omveje, 
at man kommer i mål. Ikke at om-
vejene er forgæves, tværtimod. 
Og en dag købte jeg en enkeltbillet 
til Østgrønland.”
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