
Erfaringer med Phonak CrosLink Høresystem 

Da jeg i 2004 fik fjernet et AN på højre øre, mistede jeg samtidig hørelsen på den side. I det daglige 

generer det en del, at jeg hører dårligt. Ofte misforstår jeg, hvad der bliver sagt eller får det simpelt-

hen ikke med. Det sker også nu efter jeg har fået høreapparat. 

 

Ca. halvandet år efter operationen fik jeg et Phonak CrosLink høresystem. I første omgang ser det 

ret klodset ud, men man vænner sig til det. Da jeg også har nedsat hørelse på den raske side, har jeg 

på højre side en lille sender og på venstre side en FM-modtager. Modtageren forstærker diskant 

lydene og "tilføjer" nogle af lydene, der kommer fra højre. De hænger bag øret med en lille gen-

nemsigtig plastslange om foran, hvor den deler sig i to. Den ene går ind i øregangen og den anden 

ligger som en bøjle inde i hulningen på det ydre øre, og skal sørge for at apparatet bliver siddende. 

Den var især i starten meget generende fordi den sidder i spænd og det gjorde ondt. På høreklinik-

ken blev høreapparatet indstillet efter min hørelse, men på den lille sender på højre side kan jeg selv 

stille på lydstyrken. Den første tid syntes jeg ikke, der var den store forbedring på, hvad jeg kunne 

høre. Der var megen susen og skratten indtil jeg fandt ud af at stille på lydstyrken og slukke for 

modtageren på højre side, hvis der var for megen støj. Nu går det bedre, og i nogle situationer fx når 

jeg ser fjernsyn, er det tydeligt meget bedre. Når jeg tager apparatet af er det ligesom at skrue meget 

ned for lyden. 

I selskaber og når flere taler samtidig hjælper det ikke. Det er begrænset, hvad jeg har ud af at være 

sammen med mange mennesker på én gang, og bedre bliver det jo ikke senere på aftenen, når folk 

bliver højrøstede, og der så oven i købet er musik i baggrunden. Det ikke som at få hørelsen igen og 

det hjælper heller ikke på at retningsbestemme lyden. Hvis nogen kalder eller siger noget uden at 

jeg kan se dem, er det umuligt for mig at finde ud af, hvor lyden kommer fra. Apparatet er også 

meget følsomt overfor lydbølger i fx kassekøen, lys spots over spejlet, hvis du kommer for tæt på tv 

osv. Det giver en del skratten i øret, og det eneste der hjælper er at slukke for apparatet på højre side 

eller gå væk fra den kilde, der fremkalder støjen. 

Jeg har stadig svært ved at høre, hvad især den ene af mine døtre siger, og det kræver stor tålmodig-

hed fra os begge, når sætninger skal gentages og gentages og det så alligevel ender med at jeg mis-

forstår hende. Jeg synes det er vældig irriterende, at høre dårligt. Jeg lukker tit af, fordi jeg nok alli-

gevel ikke kan få det hele med af en samtale ved bordet, i bilen eller andre steder, hvor der også er 

andre lyde der forstyrrer. 



Da apparaterne hænger uden på øret, er det flere gange sket, at det er blevet revet af, mens jeg ar-

bejder (gartner). Indtil nu har jeg været heldig, at opdage det straks, så jeg har fundet det igen. 

Ved brug af høreværn tager jeg dem simpelthen af, for ikke at komme til at tabe dem uden at opda-

ge det, når høreværnet tages af og på. 

Jeg synes foredraget af Lotte Rømer på AN- generalforsamlingen gav mig meget at tænke over og 

jeg håber, jeg efterhånden bliver bedre til at affinde mig med min situation. Jeg har stadig ikke lært 

at stille mig op, og sige at jeg hører dårligt. Det kan godt give nogle misforståelser fra f.eks. en 

fremmed bordherre eller, hvis nogen kommer på min højre side og snakker til mig uden, at jeg har 

været opmærksom på, at de var der. Nogle er blevet fornærmede, fordi man ikke svarede på deres 

spørgsmål eller ikke hilste på, fordi de kom fra min døve side. Det skal selvfølgelig forklares for at 

rette på den misforståelse, og det er jo ikke altid muligt, hvis man ikke har opdaget, at de stod der. 

I det store og hele er jeg glad for systemet, men som den ægte vare bliver det selvfølgelig aldrig. 

Man kan også føle sig lidt bedstemor-agtig, men det er jo et hjælpemiddel og jeg tror det handler 

meget om at acceptere, at det simpelthen er nødvendigt for at høre bedre. 

Der er dog også visse fordele ved at miste hørelsen. Man sover som en sten, og bliver ikke vækket 

af store unger, der har venner på besøg eller når de kommer sent hjem. Ligger jeg på det gode øre er 

der fred og ro, og jeg bliver kun vækket, når min mand ikke kan sove for min snorken. 
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