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FAIR i Nord – it-pilotafprøvning af Høremappen
Projektbeskrivelse og tidsplan

Baggrund
Det anslås, at der i Danmark findes mellem 500.000-800.000 danskere, der i større eller mindre
grad lider af nedsat hørelse. Nedsat hørelse kan have store konsekvenser for den enkelte, hvis
borgeren ikke modtager den rette hjælp. I mange tilfælde kan høreapparat reducere funktionsnedsættelse og således gavne både borger og samfund.
Der er i dag en række forhold ved høreapparatbehandlingen, der ikke fungerer optimalt. Der er
blandt andet lange ventetider til offentlig høreapparatbehandling, vanskeligheder for patienterne at navigere mellem de forskellige behandlingsmuligheder i offentligt og privat regi, samt
begrænset muligheder for i dag at vurdere kvalitet og effekt af behandlingen grundet sparsomme data på området.
Programmets Høreområdet i fremtiden søger igennem en række indsatser at løse en række af
disse udfordringer.
Programmets indsatsområde 1 skal skabe en nemmere vej gennem systemet for borgere med
mistanke eller konstateret høretab, ved at afprøve om en digital og mere effektiv visitation til
høreapparatbehandling kan bidrage til at opfylde dette formål.
Sundheds- og Ældreministeriet ejer det samlede program, hvor både departementet, Sundhedsstyrelsen (SST), Sundhedsdatastyrelsen (SDS), Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) og Danske
Regioner (DR) bidrager til arbejdet med de enkelte indsatsområder. SDS forestår programledelsen og projekterne placeres ansvarsmæssigt i henholdsvis SST, STPS, SUM (DEP) og SDS. Sundhedsdatastyrelsen har ansvaret for indsats 1.
Pilotprojekt i Region Nordjylland skal afprøve konceptet for digital visitation i et spor kaldet ‘Innovation af Høreområdet og Effekt af Reform’ (InHEAR) og afprøve Høremappen i et andet kaldet ’Fælles Audiologi Infrastruktur og Registrering’ (FAIR).
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InHear omfatter den kliniske afprøvning af det digitale visitationskoncept - her benævnt fjernvisitation.
FAIR omfatter en it-afprøvning af Høremappen som koncept, som skal understøtte videregivelse
af data mellem de forskellige aktører på høreområdet og åbne mulighed for, at borgerens kan
opnå adgang til egne høredata.
Afprøvningen skal skabe et robust beslutningsgrundlag for eventuel organisatorisk og teknisk
udbredelse af Digital Visitation og Høremappen for hele høreområdet efter 2021.
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Figur 1: Løsningskoncept fra foranalysen – Høremappen

Høreprogrammets foranalyse af hele høreområdet pegede på Høremappen som et digitalt løsningskoncept, der kunne muliggøre en fremrykket behandling og en bedre udnyttelse af ressourcer på området, skabe mobilitet i behandlingen, facilitere sektorovergange, samt give borgere og deres pårørende en digital adgang til egne høredata (se ovenstående Figur 1).
Afprøvning af koncepterne for digital visitation / fjernvisitation er som nævnt genstand for den
klinisk del af projektet (InHEAR), som bygger på en protokolstyret forskningsvidenskabelig tilgang. For ikke at påvirke det videnskabelige arbejde i InHEAR, lægges det i FAIR projektet op til
i stedet at fokusere på it-understøttelsen af selve behandlingen of opfølgningen i borgernes hørerehabiliteringsforløb – en etablering og afprøvning af en it-understøttelse af digital visitation
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er derfor ikke indenfor projektets scope. I FAIR afprøves der videregivelse af behandlings- og
opfølgningsdata via en Høremappe til andre hørefaglige og borgere (se nedenstående Figur 2),
hvorimod en afprøvning af nye arbejdsgange omkring udredning og visitation som nævnt gennemføres i InHEAR.
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Figur 2: Oplæg til pilot-afprøvning af it-teknisk koncept for Høremappen - fokus på behandling, opfølgning og borgeradgang

It-afprøvning af Høremappen (FAIR i Nord)
Foranalysen har identificeret en række udfordringer i de nuværende hørerehabiliteringsforløb,
der gør sig gældende på såvel private høreklinikker og offentlig audiologiske klinikker, samt i de
efterfølgende kommunalt eller regionalt forankrede opfølgningstilbud i kommunikationscentrene. Herunder er der konstateret, at der er:




En meget lav grad af videregivelse af data mellem aktørerne, hvilket medfører at den
videre behandling og opfølgning til tider foregår på et spinkelt klinisk grundlag – nogle
gange alene med borgeren som informationskilde.
Begrænset eller ingen adgang til data om egen høretab for borgeren.

I FAIR adresseres udfordringerne og målsætningerne for projektet er, at der i piloten afprøves:
1. Hvorvidt hørefaglige på kommunikationscentre kan yde bedre opfølgning og hjælp til
borgere med høreapparater igennem adgang til borgernes behandlings- og høreapparatsdata.
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2. Hvorvidt borgere kan opnå bedre indsigt i og mestring af eget høretab igennem adgang
til data om eget høretab.
Piloten gennemføres med minimum en offentlig audiologisk klinik og en række private høreklinikker, der kan lægge behandlingsdata i Høremappen samt kommunikationscenteret i Region
Nordjylland1, der kan gennemføre opfølgningsforløb understøttet af data i Høremappen.
Der bemærkes, at medarbejdere på det regionale kommunikationscenter i dag allerede har adgang til høredata igennem regionens audiologiske fagsystem (Auditbase) for borgere der har
fået behandling i offentlig regi. For borgere, der har gennemført et behandlingsforløb på en offentlig audiologisk klinik i Region Nordjylland, vil Høremappen dermed ikke kun bidrage med
høredata på kommunikationscentret, som ikke allerede er tilgængelige for medarbejderne. Derimod er der på kommunikationscentreret ikke adgang til høredata fra de private høreklinikker
og FAIR afprøvningen fokuserer derfor i afprøvningen for videregivelse af behandlings- og høreapparatsdata på data fra de private klinikker, hvorimod borgeradgang til egne høredata afprøves for både borgere, der er gået i offentlig og i privat behandling.
Der kommer cirka 6000 borgere på kommunikationscentret i Region Nordjylland om året hvoraf
hovedparten har fået behandling i offentlig regi. Kun en lille del (ca. 10 – 15 %) er blevet privat
behandlet. I FAIR afprøvningen og med det setup der er i det regionale kommunikationscenter i
Region Nordjylland, er det således kun for opfølgning på denne gruppe borgere Høremappen
skaber værdi i sektorovergangen2. Der stræbes derfor efter at få så mange private høreklinikker
med i afprøvningen som muligt, for at kunne rekrutter et tilstrækkeligt antal privatbehandlede
borgere.
Der forslås en etårig pilotdrift med i alt omkring 200 borgere, der gennemfører et høreapparatsbehandlingsforløb og hvoraf minimum 50 privat behandlede også bør besøge kommunikationscenteret. Borgerne rekrutteres både igennem InHEAR afprøvningen, de private høreklinikker og eventuel Høreforeningen. Ud fra de besøgsstatistikken projektet har fået fra det regionale kommunikationscenter forventes der, at kun en mindre del af borgerne, der giver deres
tilsagn om at deltage i pilotafprøvningen, vil ende med at besøge kommunikationscenteret.
Der skal tages særlige tiltag i borgerrekrutteringen for at sikre den fornødne antal besøgende
borgere på kommunikationscenteret, eksempelvis igennem udlevering af informationsmateriale der gør opmærksom på mulighederne på kommunikationscentret.
Erfaringerne fra piloten opsamles igennem spørgeskemaer til de deltagende borgere og medarbejderne på kommunikationscentre. Evalueringskriterier opstilles i starten af projektforløbet og
danner grundlag for udformningen af spørgsmålene, der indgår i spørgeskemaerne.

1

Der er kun et (regionalt) kommunikationscenter i Region Nordjylland (med flere fysiske afdelinger).
I de fleste kommunalt forankrede kommunikationscentre er der ikke adgang til behandlingsdata fra de offentlige audiologiske
klinkker – for disse vil videregivelse af data via Høremappen kunne gøre en stor forskel.
2
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I

nedenstående

Figur 3 er den overordnede proces for hørerehabiliteringsforløb afbildet, hvor de dele der indgår

i FAIR afprøvningen (behandling, opfølgning og borgeradgang) er særligt udfoldet. De gule elementer udgør forretningslaget, der viser aktørerne, deres roller og de forretningsprocesser de
gennemløber. De lyseblå elementer viser applikationslaget – her Høremappen, dens snitflader
og de applikationer der tilgår mappen.

Figur 3: Overordnet proces for hørerehabilitering og fokus for FAIR afprøvningen
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I figuren vises setup’et der afprøves i FAIR: En hørefaglig behandler gemmer via sit audiologiske
fagsystem høreapparatsdata i Høremappen som en del af behandlingsprocessen. En anden hørefaglig kan under en borgers opfølgningsforløb på et kommunikationscenter tilgå borgerens
høredata i Høremappen via Sundhedsjournalen på Sundhed.dk.
Desuden kan borgeren med høretab løbende orienteret sig i egne høredata under hele behandlingsforløbet via Sundhed.dk, hvor borgerindgangen til Høremappen suppleres med generel information om behandlingsmuligheder på høreområdet.
FAIR afprøvningen tager afsæt i en minimal viable product (MVP) tilgang og stræber efter at
etablere enkle, men modne digitale løsninger med blivende karakter, der vil kunne udrulles nationalt og efterfølgende udbygges og videreudvikles. Samtidigt stræbes der efter en bred involvering af aktørerne på høreområdet i form af både private og offentlige høreklinikker, kommunikationscentre og borgerne selv.
I FAIR piloten afgrænses adgangen til høredata til en ren visning i Sundhedsjournalen/Sundhed.dk for henholdsvis de hørefaglige og borgerne3. En egentlig indlæsning af høredata i eget
audiologisk fagsystem ligger uden for afprøvningens scope.
Afprøvningen tager udgangspunkt i udveksling af høredata via branchestandarden NOAH, som
udvikles og vedligeholdes af Hearing Instrument Manufacturers' Software Association (HIMSA).
Følgende typer af høredata fra det audiologiske fagsystem vil kunne indgå som behandlingsdata
i Høremappen via NOAH:






Model, type, serienummer på høreapparat
Indstillinger af høreapparat
Tilgrundliggende audiogram og andet undersøgelsesdata
Stamdata for borgeren
Oplysninger om behandler og behandlingssted

Som indledende aktivitet ligger der en opgave i projektet med at kvalificere brugen af NOAH.

3

Erfaringer fra Sundhedsjournalen peger på, at der bør anvendes samme visning til henholdsvis sundhedsfaglige og borgere – fremfor at der udformes en speciel del-visning til borgere hvor potentiel vigtig
information er fjernet. Visningen kunne eventuel suppleres med en støttende forklaring af de mest anvendte audiologiske fagudtryk for at gøre indholdet lettere tilgængelig for borgerne.
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Løsningselementer
Løsningen der skabes og afprøves i FAIR projektet, består overordnet set af tre delelementer:
1. Høremappen – baseret på den eksisterende IHE XDS infrastruktur på den Nationale Service Platform (NSP)
2. En integration fra audiologiske fagsystemer med Høremappen til aflevering af høredata
3. En visning af høredata i Sundhedsjournalen/Sundhed.dk der henvender sig til hørefaglige og borgere
Sammenhængen mellem løsningselementerne er vist i nedenstående Figur 4.

Figur 4: FAIR systemoverblik

FAIR afprøvningen foregår i et faseopdelt projektforløb. I en første PoC fase valideres konceptet
i en testopsætning og den anden fase udgør selve pilotdriften i produktion med rigtige borgere
og rigtige behandlingsdata.
En indledende drøftelse med HIMSA som vedligeholder NOAH platformen og de tilhørende standarder viste at den forslåede løsning vil fint kunne realiseres via NOAH – både teknisk og aftalelicensmæssigt.

Program for Høreområdet i fremtiden

7 / 11

I en ligeledes indledende drøftelse var Sundhed.dk positiv over for den forslåede løsning hvor
borger og hørefaglig kunne tilgå data i høremappen – for de hørefagliges vedkommende enten
i form af opstart af Sundhedsjournalen fra eget fagsystem eller via standalone-indgangen til
Sundhedsjournalen med brugerautentifikation i NemLog-in. Sundhed.dk påpegede vigtigheden
for en tidelig aftalemæssig koordinering med dem, for at kunne nå i mål og i produktion inden
for den præsenterede tidsplan.
I det følgende beskrives de to faser og de opgaver der ligger i hver.

Fase 1: Manuel PoC afprøvning
I den første fase skabes der med en minimal udviklingsmæssig indsats de fornødne elementer
til at afprøve Høremappen i et proof-of-concept (Poc). I Figur 5 vises opsætningen der skal realiseres, hvor nye løsningselementer er markeret med rød. Konkret realiseres Høremappen via den
eksisterende IHE XDS dokumentinfrastruktur på NSP.
Eksisterende audiologiske fagsystemer indeholder i dag en funktion til en manuel NOAH eksport
af en borgers høredata til en fil (i NOAHs XML udvekslingsformat kaldt NHAX). Til PoC afprøvningen udvikles en simpel testklient der kan gemme et sådant NHAX dokument i Høremappen –
derved behøves der i første omgang ikke ændres noget i audiologiske fagsystemer.
Til visning af høredata fra høremappen udvikles en visningsside på Sundhed.dk/Sundhedsjournalen, der henter høredata fra NSP’en dokumentinfrastruktur på samme måde som Sundhed.dk
allerede henter andre dokumenter (fx aftaler).
PoC’en udføres i test-miljøer med test-data og har som succeskriterie at flowet med manuel
eksport af høredata til Høremappen og efterfølgende visning i Sundhed.dk kan gennemføres.
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Figur 5: Fase 1 – PoC opsætning

Til fase 1 er der identificeret følgende punkter, der skal afklares:
-

Hvilke data fås igennem NOAH NHAX og med hvilken kvalitet?
Hvad skal høredatavisning på Sundhed.dk til henholdsvis borgere og behandlere indeholde?
Hvordan foretages adgangs- og brugerstyring af hørefaglige (som ikke nødvendigvis er
autoriserede)?

Konkret skal følgende opgaver løses i fase 1:
-

Etablering af Høremappen med gem og hent funktionalitet af høredata-dokumenter,
herunder opsætning af ny dokumenttype (NOAHs NHAX dokument) i TEST-miljø
Udvikling af testklient til at gemme data i Høremappen (dokumentinfrastrukturen)
Udvikling af visning af høredata i Sundhedsjournalen/Sundhed.dk til hørefaglige og borgere
Efterfølgende etablering af visningen i Sundhedsjournal/Sundhed.dk TEST-miljø
Teknisk afprøvning af det samlede flow med testdata i TEST-miljøer
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Fase 2: Pilotdrift med integration fra audiologisk fagsystem
Efter en succesfuld PoC afprøvning klargøres løsningskomplekset til pilotdrift ved at erstatte den
håndholdte overførsel af høredata til Høremappen med en integration fra det audiologiske fagsystem. Derved kan de hørefaglige behandlere direkte fra fagsystemet aflevere data til høremappen.
Nedenstående Figur 6 afbilleder det opdaterede setup, hvor Høremappe-klientmodulet er fremhævet som den nye delkomponent, der skabes i denne fase.

Figur 6: Fase 2 – Pilotdrift opsætning

Konkret skal følgende opgaver løses i fase 2:
-

-

Udvikling af et Høremappe klient modul. Modulet kunne med fordel tage afsæt i testklienten fra fase 1 og udformes som et NOAH modul, som er den måde fagsystemer anvender softwarekomponenter baseret på NOAH
Tilpasning af det audiologiske fagsystem igennem integration af NOAH Høremappe modul
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-

Idriftsættelse af Høremappen i produktionsmiljø (konfiguration og opsætning)
Idriftsættelse af Høredata-visning i Sundhedsjournal/Sundhed.dk produktionsmiljø, herunder indgåelse af databehandleraftale
Idriftsættelse af tilpasset audiologiske fagsystem
Driftsprøve i produktionsmiljøer
Løbende support og vedligehold i pilotdriftsperioden
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