
Høreværn til det døve øre!!! 

Hvor ulogisk det ellers lyder, så virker det. I november 2001 fik jeg fjernet et AN på venstre øre og 

mistede derved balance og hørelse på denne side. På trods af, at der under operationen blev fjernet 

noget af stigbøjlen og sneglen samt 25 mm hørenerve, så har jeg det som om at trommehinden 

sender vibrationer ind i hovedet. 

Lægerne forklarer: "Det er ligesom med en kontakt, hvor der ingen ledning er til at sende signalet 

videre, hvorfor støjen må være fantom lyd." Hvortil jeg svare: "Ja, men hvis du trykker 117 gange 

på kontakten så bliver den varm, ledning eller ingen ledning." Eneste reelle svar jeg har fået, er at 

man ikke fjerner trommehinden. 

Lige efter operationen var genen knap så stor, men inden for de sidste par år er det blevet værre. 

Først prøvede jeg de der ørepropper, der nulres mindre og så sættes i, først er det okay, men så 

danner de ligesom undertryk og et lille tryk i øret, hvilket ophæver den støjdæmpende fordel. 

Juletræer, ribbede ørepropper, dæmpede lidt. Jeg har forespurgt på ørepropper anvendt ved 

skydning, men de dæmper ved brat lydforøgelse og ikke ved vedvarende støj. 

Jeg er blevet foreslået et cross-høreapparat flere gange både af læge og ørelæge, men dette vil give 

en forringelse af lyden på højre side. Jeg har siden operationen brugt høreværn, de store som 

håndværkere bruger, når jeg støvsuger eller bruger støjende køkkenredskaber. Inden for det sidste år 

har jeg så brugt disse mere og mere, med den venstre placeret rigtigt og den højre drejet så den ikke 

genere hørelsen. Denne løsning virker okay for venstre øre, men højre øres øverste del bliver noget 

fladmast og hvem andre end folk med STØJENDE jobs vil gå med dem offentligt ;o) 

Efter at være flyttet fra Aalborg til Nykøbing Falster i efteråret 2006 blev jeg her sendt fra ørelæge 

til høreklinik, der foreslog et høreværn, 800,- pr. stk. Høreværnet ligner i udformning de 

høreapparater, der sidder inde i øret. Det hedder Rexton Musikerhøreværn og er forstøbt til mit øre. 

Det er hudfarvet og har en udskiftelig del, hvori dæmpefunktionen sidder. Min dæmper ned til 15 

db., hvilket vil sige næsten al lyd. Almindelig tale er 60 db. 

Efter at jeg har fået høreværn er larm igen blevet bare larm og ikke støjsignaler ind i hovedet der får 

det til at føles som at nogen har ramt en på siden af hovedet med noget hårdt. Jeg har mit høreværn 

på næsten hele dagen, lidt lige som et omvendt høreapparat. Kan varmt anbefales. 

Med venlig Hilsen Anita R. Nielsen (cm@creative-me.dk) 
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