STAFETTEN: Mit nye liv som 2CI bruger. Af Benedikte Winkelhorn
I lang tid drømte jeg om at blive 2 CI bruger. Endelig lykkedes det mig at blive godkendt til CI nr. 2 og
jeg valgte da at blive opereret på Odense Universitets Hospital. Der følte jeg mig så godt behandlet
første gang , og det er jo mest trygt at komme tilbage igen.
I forhold til ubehaget efter første CI operation var denne omgang meget lettere. Jeg kunne gå
samme dag uden støttepædagog og blev sendt hjem allerede dagen efter, hvilket vidst nok er sædvane
nu.
Sidst i juli oprandt endelig den store dag. Tilkoblingen fandt sted på Gentofte ligesom den
allerførste tilkobling.
Efter de indledende manøvre blev der sat lyd til mit nye CI og taleforståelsen kom faktisk med det
samme. Man kan sige at hørenerven har været i træning siden CI 1. Derfor er tilslutningen til CI nr. 2
nemmere i de fleste tilfælde.
Der blev ikke sat nogen programmer ind men blot power programmer og hurtigt kom jeg op på
fuld power uden problemer. I starten følte jeg mest at lyden kom til den gamle CI, en fornemmelse som
forsvandt efter den første uge.
Det første jeg bemærkede var som 2 CI bruger mere fuglesang, fantastisk. Jeg havde bestemt mig for
at øve med 1 CI om formiddagen ved lydtræning. På mit bibliotek faldt jeg ved et tilfælde over AnneLise
Bischoffs bog om vores dronning, indtalt Malene Schwartz. Rigtig god stemme og efter få gange kunne
jeg lukke bogen og høre hvad Malene sagde. Stadig kun med den nye CI på for at tvinge hjernen i gang
på den side. Man bliver faktisk helt høj over at kunne høre med det nye øre!
Hurtigt fik jeg mere power på CI nr. 2,Mere power hjalp på taleforståelsen. I den samme periode var jeg
til en stor familiefest i en havesal, hvor akustikken mildest talt var elendig. Jeg tænkte ikke nærmere
over dette og dagen derpå gik det op for mig at 2 CI jo giver meget bedre balance under støjende
forhold. Yes, you can! Det gik jo fint med at snakke ved bordet!
Og jeg fortsatte med at træne taleforståelse med det nye øre! Nu med en anden lydbog hvor Paul
Huttel talte. Han har en dyb stemme, måske lidt for hurtigt, hvorved jeg blev lidt afhængig af teksten af
Kirsten Jacobsen:” Klaus og Kærligheden ”
Om morgenen lyttedes til radioens program 1 og stille og roligt forstod jeg mere og mere af hvad
reporteren kunne berette fra den vide verden, naturligvis blot med 1 CI. Helt skønt.
Samtidig med alt dette forsøgte jeg at lytte til telefonen. De første par gange var det ren volapyk. Også
her kom taleforståelsen rimelig hurtig. Inden jeg begyndte at arbejde igen var jeg 1CI bruger 2-3 timer
daglig og derpå kørte resten af dagen med begge CI. Dette har været min fremgangsmåde, det er
ingen standardprogram at køre efter, men blot mit eget program, som jeg fandt godt.
Der kom gang i min IPod med kontakt til begge ci, det lyder vildt godt, det bliver man helt høj af. Første
gang var jeg superspændt og hørte de gode gamle Beatles og blev meget bevæget.
Min hund den søde Tosca, siger mange sjove lyde, hun brummer faktisk en hel del, noget jeg ikke
hørte før! Efter en måned var jeg tilskuer ved en jagtprøve. Tidligere stod jeg lige ved siden af
dommeren, men nu gik det op for mig at jeg ikke tænkte over hvor jeg stod for at høre dommerens
kommentarer. Og dette er jo en ny høre sejr!

Jobbet kaldte til sidst, jeg arbejder som tandlæge og valgte derfor at have god tid til
lydtilvænningen, da min arbejdsplads er temmelig larmende. Og fik da også travlt med at få lagt
støjprogrammet ind. Heldigvis gik arbejdet over al forventning, lyde som før har været
ubehagelige er nu ikke noget problem, f.eks. lyden af sko med hæl samt lyden af metal mod metal.
Hurtigt opdagede jeg at de fleste samtaler forløb langt lettere selv om patienten talte til mig bag min ryg.
Tidligere har jeg stresset lidt over nogen som snakker for meget og er lidt svære at forstå. Det er bare
ikke noget problem mere takket været CI 2. Og derfor har jeg ikke den samme træthed om aftenen.
Mange nye lyde er dukket op, kan høre vandet koge i køkkenet selv om jeg er i et lokale ved
siden af. Vanding af blomster … vandet pibler ned gennem urtepotten. Sikken en spændende
lydverden!
Og skovens lyde. Jeg gik hjem fra stranden en sommeraften i tusmørke. Lydene var uhyggelige, det lød
som om der blev skudt og jeg var temmelig forarget over at strisserne ikke var på deres plet. Et par
dage senere til en jagtprøve med hunden… jeg hører et skud og siger dette til en kammerat. Han ser
underligt på mig…
”.nej, det er ravnen”!!! Og der er mange lyde i skoven. Dyrehaven blev besøgt mens hjortene
brøler, en lyd så voldsomt at jeg blev bange og havde travlt med at komme ud af skoven!
Mit store lyd gennembrud var da gode gamle venner kom til middag. De har kendt mig fra version 1 til
version 2 og nu version 3. Som version 1 hørte jeg superdårligt. Men som version 3 gik det som en leg,
Kunne nemt følge med i samtalen, gå fra middagsbordet for at give ”Laura” instruktioner i køkkenet og
komme tilbage for straks at fange tråden i samtalen. Det var en megasejr!
Fornylig var jeg ude på en rejse i den store verden. Var indlogeret på et større hotel med flere
elevatorer. Fandt en sjov høretræning mens jeg ventede på elevatoren. Lukkede ganske enkelt øjnene
og forsøgte at koncentrere mig om hvor elevator- lyden kom fra Resultat: Hørte altid rigtigt! De
normalthørende kunne fortælle mig, at det også kan være svært for dem at høre hvor lyden kommer fra
!
Det er simpelthen stort at være 2 CI bruger og hele tiden sammenligner jeg med livet som
1 CI bruger - der er en verden til forskel!

