10 hurtige til Kristian Skov Alanin
1) Hvordan startede virksomheden?
Der er tre vigtige årstal:
1987 Starter min far en forhandling af Philips høreapparater
1989 Efter forespørgsel fra Århus Kommune Hospital, får vi eneforhandlingen af de første cochlear apparater
i Danmark
I 1991 bliver jeg ansat i Danaflex
2) Hvad er jeres produktsortiment?
Baha, CI, og materialer til fremstilling af ørepropper
3) Hvor mange år har du været i firmaet
Siden 1991, så jeg har nu været i firmaet i 21 år
4) Hvordan ser fremtiden ud for Nucleus og Danaflex?
Lys, Nucleus bruger 13 % af omsætningen på udvikling, så der er fokus på udviklingen.
I Danaflex satser vi meget på den nære kontakt med brugere og kunder. Vi har eksempelvis ansat en
svagstrømsingeniør, der skal servicere CI-centrene, således at de spørgsmål og problemer, der må være,
løses hurtigt
5) Familie
Jeg er gift og har 2 børn
6) Hvad kan vi som CI-brugere forvente af vore CI’er i fremtiden?
Der er en masse spændende tiltag på vej, eksempelvis tiltag omkring processorene, fjernbetjening og
trådløs signal overførsel og ikke mindst totalt implanterbare ci systemer,
7) Når du ikke arbejder med CI og de øvrige firmaprodukter, hvad laver du så?
Jeg cykler meget. Danaflex har sit eget cykelhold, som deltager i cykelløb rundt omkring i Danmark.
Eksempelvis har vi deltaget i cykelløbet Bornholm Rundt
Desuden løber jeg lidt , jeg lever jo et liv med mange rejser rundt i verden, deltager i en del receptioner, så
det er vigtigt at holde formen ved lige, og det er altså lettere at have løbesko med i tasken frem for en cykel
Og ellers spiller jeg fodbold om sommeren og badminton om vinteren
8) Hvordan ser du på, at der pt. ikke er en standard for elektroderne?
Det synes jeg er en god idé for brugerne pga. den forskning og udvikling, der medfører forbedringer. Hvis der
kommer en standardelektrode vil udviklingen af elektroder kunne stagnere
9) Hvad laver du i din sommerferie
Jeg har et sommerhus, hvor vi tilbringer en stor del af ferie og fritid
10) Danaflex har en vagttelefonordning, hvordan fungerer den?
Det er en turnusordning som skifter mellem fire af de ansatte. Vi har lavet en programmerings kuffert til
disse medarbejdere, således at den der har vagten, kan arbejde hjemmefra. Så kan brugerne komme forbi og
få udleveret en anden processor, hvis de har problemer med deres egen.

Omkring efterårsarrangementet, har jeg tænkt mig at skrive dette:

Danaflex
Kristian Skov startede med at introducere sit firma og dets medarbejdere, der er på det seneste ansat en
svagstrømsingeniør, der skal supportere og hjælpe CI-Centrene.
Desuden fortalte Kristian, om betydningen af CI-foreningens netværk. Et sådant netværk er vigtigt, det støtter og gør
stærk.
Herefter tog Kristian fat på at fortælle om firmaets produkter og om, hvad vi kan forvente os af fremtiden.
Forbedring og opdatering af produkter
Fremtidsplaner
Automatisk programskift
Streaming
Bluetooth
Mulighed for at svømme med udvendig processor
Processor og fjernbetjening udvikles, så de kan kommunikere trådløs med I-phone, I-pad o.l..
Usikker tidshorisont
Fortalte om og demonstrerede musikterapiprogrammet ”Sound and Way Beyond”, som er et træningsprogram til
bl.a. musik med CI. Programmet indeholder ligeledes øvelsesmateriale, hvor der kan testes på lyde i stille omgivelser
og i støjende omgivelser, test på mande- og kvindestemmer. Det er et ret avanceret program, som det kan anbefales
at bruge noget tid på.
Desuden nævnte Kristian også, at der er kommet en musikvideo/DVD udarbejdet af en amerikansk CI-bruger Richard
Reed DVD’en er et forsøg på, at få CI brugere til at lytte til musik, bl.a. gengiver den forskellige musikinstrumenter i
forskellige toneskalaer og beskriver hvad man hører/ser.

