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HØR: Program for Høre-
området i fremtiden 

Foranalyse – Høreområdet i fremtiden 
 

 

Foranalysen er udarbejdet i foråret 2019. Foranalysen ligger til grund for den videre udarbej-

delse af målbilleder for den digitale udvikling for henholdsvis initiativ 1 Digital visitation og ini-

tiativ 5 Indsamling og indberetning af data på høreområdet.  

Foranalysen har ikke været i offentlig høring. Det er et analyseprodukt til brug for Sundhedsda-

tastyrelsen, som er udarbejdet på baggrund af inputs fra diverse interessenter på høreområdet. 

Det er med afsæt i foranalysen at det videre arbejde med de to digitale initiativer på høreområ-

det er blevet tilrettelagt.  

Det anbefales, at parterne orienterer sig i materialet. Hvis der er konkrete kommentarer til for-

analysen, kan programmet Høreområdet i Fremtiden kontaktes via: 

Programleder Søren Jakobsen 
E: sjb@sundhedsdata.dk 
T: 32688143 
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Resumé 
Op mod 800.000 danskere oplever problemer med hørelsen, og heraf er ca. 300.000 i én eller 

anden form for hørerelateret behandling - enten i offentligt eller privat regi. I 2018 blev der 

udleveret 65.285 høreapparater via det offentlige behandlingstilbud, og det estimeres, at ca. 

det samme antal høreapparater er blevet leveret via et privat tilbud. 

 

Flere parter har afdækket og påpeget, at borgerens vej til hørerehabilitering forekommer uover-

skuelig. Der er endvidere identificeret en række yderligere problemer på området herunder bl.a. 

at der er lange og uens ventetider i det offentlige tilbud, ligesom der i dag ikke eksisterer en 

fælles kvalitetskontrol, der dækker både det offentlig og private behandlingstilbud.  

 

Med finanslovsaftalen for 2019 er der afsat 215 mio. kr. i perioden 2019-2022 til at forbedre 

indsatsen på høreområdet, og der fokuseres på en række centrale fokusområder:  

• En nem og overskuelig vej til høreapparatbehandling 

• Brug af ledig kapacitet på området 

• Høj kvalitet i behandlingen og effekt for den enkelte 

• En uvildig behandling, som man kan være tryg ved 

 

For at løfte fokusområderne er der etableret et program på tværs af Sundheds- og Ældremini-

steriet, og der er defineret en række indsatser, der skal bidrage til at indfri den samlede ambition 

om en bedre hørerehabilitering. Nærværende foranalyse har særligt fokus på de indsatser, der 

skal fremme betingelserne for at udnytte den eksisterende behandlingskapacitet samt sikre et 

fælles datagrundlag for viden på området. Disse indsatser har et overordnet fokus på: 

 

• at muligheder og forudsætninger for en fælles, digitalt faciliteret visitationsmodel bliver 

afprøvet. 

• at der etableres mulighed for at opsamle flere og bedre data, der kan bidrage til en bedre 

og mere præcis opfølgning og overvågning af effekten af hørebehandlingen. 
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Nærværende foranalyse har identificeret en række karakteristika for høreområdet, der vil have 

stærk indflydelse på udarbejdelsen af et koncept for en fremtidig digital visitation og bedre op-

samling af data: 

 

Der er en bred aktørkreds involveret i borgerens behandling af et høretab. De hørefaglige kom-

petencer er spredt på mange roller, mange relaterede opgaver og i nogle tilfælde også på tværs 

af sektorer. Foranalysen kan konstatere, at der blandt aktørerne er et vist forbehold for genbrug 

af data og resultater fra prøver og undersøgelser fra andre aktører. Ydermere er delingsmulig-

hederne ganske begrænsede og involverer i mange tilfælde tab af information. Til eksempel kan 

nævnes at oplysninger om hvilke vilkår og forhold særligt høreprøver er foretaget under ikke 

deles, hvorfor der ikke opnås den fornødne tillid til kvaliteten. Dette betyder, at høreprøver gen-

tages – måske unødigt – for at være sikker på, at den er foretaget i den fornødne kvalitet. 

 

Systemlandskabet er øer af information. Systemlandskabet (de it-systemer og digitale løsnin-

ger, aktørerne bruger i behandling, administration og logistik inden for hørerehabiliteringsom-

rådet) består af 23 systemtyper og mere end 80 it-systemer og tjenester. Landskabet fremstår 

bredt med både meget tekniske fagsystemer til prøver og undersøgelser samt forretningssyste-

mer til journalføring, bestilling og afregning. Billedet afviger ikke væsentligt fra, hvad andre spe-

cialeområder har. Dog kan foranalysen konstatere, at informationer og data kun i meget be-

grænset omfang udveksles i struktureret form, og at der i det nuværende systemlandskab reelt 

ikke er mulighed for fælles datadeling og opsamling af fx kvalitetsdata. Der er ligeledes ikke bor-

gerrettede muligheder for at modtage eller aflevere informationer om eget høretab og situation. 

 

Området er understøttet af stærke branchestandarder. Der er sikret en høj grad af standardi-

sering via branche- og industristandarder. Dette ses som en effekt af en stærk, teknologisk tra-

dition fra høreapparatindustrien, der har organiseret branchen omkring en række tekniske stan-

darder. Foranalysen kan konstatere, at branchesystemet og industristandarden NOAH står sær-

deles stærkt og centralt i systemlandskabet på tværs af systemtyper og leverandører. Særligt på 

den del af området, der understøtter undersøgelser, justering og indstilling af høreapparaterne.  
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Der er flere digitale veje frem. Foranalysen har identificeret flere mulige retninger, der kan for-

følges for at kunne afprøve et koncept for digital visitation og understøtte en systematisk op-

samling af data til opfølgning på kvalitet. Disse retningslinjer/scenarierum skal ligge til grund for 

den forestående udarbejdelse af målbilleder for henholdsvis digital visitation og systematisk op-

samling af data til opfølgning af kvalitet på høreområdet. Foranalysen kan foreløbigt konstatere, 

at der ligger muligheder i både at udnytte den allerede etablerede og branchestyrede standar-

disering og infrastruktur samt overveje en supplerede standardisering og infrastruktur med en 

mere fælles og åben struktur med styrket mulighed for fælles styring og governance.  
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1. INDLEDNING OG METODE 
Omkring 500.000-800.000 danskere anslås at lide af hørenedsættelse i større eller mindre grad. 

Nedsat hørelse kan have store konsekvenser for den enkelte, såfremt borgeren ikke modtager 

den rette hjælp. I mange tilfælde kan et høreapparat reducere funktionsnedsættelsen og såle-

des gavne både borger og samfund. Ca. 300.000 danskere skønnes at have høreapparat i dag, 

men der findes ikke nøjagtige opgørelser. Antallet af høreapparatbrugere forventes at vokse 

fremover, fordi vi bliver flere ældre, og fordi den teknologiske udvikling på området betyder, at 

høreapparatbehandling kan hjælpe flere mennesker med høretab. 

 

I finanslovsaftalen for 2019 er der afsat 215 mio. kr. i perioden 2019-2022 til at forbedre indsat-

sen på høreområdet, som i dag er præget af en række udfordringer såsom lange ventetider til 

offentlig høreapparatbehandling, uoverskuelighed og manglende information, uensartet og util-

strækkelig kvalitetskontrol samt manglende gennemsigtighed om sammenfaldende interesser. 

 

Nærværende foranalyse har til formål at bidrage med viden om den nuværende hørerehabilite-

ringsproces, som kan understøtte det videre arbejde med udvikling og implementering af en 

digital og mere effektiv vision til høreapparatbehandling samt bedre dataindsamling for at skabe 

viden om effekt og kvalitet.  

Foranalysen har specifikt til formål at beskrive hørerehabiliteringsprocessen som den er i dag, 

og de væsentligste observationer fra foranalysens interviews og kildeafdækning vil blive præ-

senteret. Herudover har analyseteamet formuleret de konsekvenser, som resultater fra for-

analysen vil kunne have for det fremadrettede arbejde.  

Målgruppen for denne foranalyse er de primære interessenter for indsatsen omhandlende di-

gital visitation og indsatsen omhandlende en opkvalificeret dataindsamling.  

 

1.1 Metode 
Foranalysen omfatter en analyse af as-is situationen på høreområdet samt en opstilling af fire 

scenarie-rum, som skal anvendes som grundlag for udarbejdelsen af de egentlige målbilleder for 
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tilvejebringelse af en systemteknisk understøttelse for digital visitation og bedre dataopsamling. 

I målbillederne opstilles vision og forretningsmål for initiativerne og lægger grundlaget for fast-

læggelse af konkrete løsningsarkitekturer.  

Analyseteamet har benyttet sig af kvalitative interviews til indsamling af data og til at få infor-

mation om høreområdet. Teamet har haft fokus på at afholde interviews med høreområdets 

mange forskellige aktører herunder aktører fra forskellige regioner og kommuner. Formålet har 

været at afdække området så bredt som muligt og sætte det i en praktisk og hverdagsnær kon-

tekst. Interviews har omfattet nedenstående interessenter: 

 

- Tre borgere med tre forskellige høretab og oplevelser af høreområdet 

- To ØNH-læger med privat høreklinik 

- To ØNH-læger på audiologiske afdelinger 

- En repræsentant for de private audiologer 

- En audiologiassistent på audiologisk afdeling 

- En afdelingsleder på et regionalt kommunikationscenter 

- En afdelingsleder på et kommunalt kommunikationscenter 

- En administrativ medarbejder i en region 

- Tre forskellige it-leverandører 

- Den fællesoffentlige indkøbsfunktion 

- De tilsynsførende med private aktører på området  

 

En central observation er, at der eksisterer en bred terminologi inden for høreområdet. Derud-

over blev der observeret en forskellighed i anvendelsen af visse områdespecifikke termer. Der-

for er der udarbejdet en terminologiliste (se bilag 4 Forretningstermer), som beskriver betyd-

ningen af de anvendte termer i denne rapport. Terminologilisten består af alle termer, analyse-

teamet er stødt på i forbindelse med udarbejdelse af foranalysen.  
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2 PROGRAM-STRATEGISK AFSÆT 
Programmets strategiske mål er at forbedre en række af de forhold ved høreapparatbehandlin-

gen, der i dag ikke fungerer optimalt:  

Lange ventetider til offentlig høreapparatbehandling. Der er generelt lang ventetid til offentlig 

høreapparatbehandling. I oktober 2018 kan borgere med høretab risikere at vente i op til 115 

uger på et høreapparat fra det offentlige sygehusvæsen. Nogle borgere oplever således en lang 

ventetid. Størstedelen af borgerne har frit behandlingsvalg fra dag et og kan vælge at gå til et 

privat tilbud i stedet. Børn og unge under 18 år og borgere, der lider af et kompliceret høretab 

har ikke mulighed for at vælge et privat alternativ til offentlig behandling, men henvises direkte 

til offentlig høreapparatbehandling og behandles oftest uden ventetid.  

 

Manglende overblik og information. Det er i dag svært for borgere at navigere mellem offent-

lige og private tilbud. Mange af borgerne er ældre, og de kan fx have svært ved selv at opsøge 

viden om muligheden for at få tilskud til høreapparat, hvis de vælger privat behandling.   

Uensartet og utilstrækkelig kvalitetskontrol. Der eksisterer i dag ikke en fælles kvalitetskon-

trol i offentligt og privat regi, som gør det muligt at opgøre kvalitet og effekt af høreapparatbe-

handling på tværs af tilbud. Der sker heller ikke en systematisk dataindsamling, som gør det 

muligt at følge aktivitet og udvikling på området.  

Manglende gennemsigtighed om sammenfaldende interesser. Der må aldrig skabes usikkerhed 

hos borgere, der søger behandling for et høretab, om hvorvidt den læge, der vejleder én og 

anbefaler en behandling med et høreapparat, har andre motiver end den bedste hørefaglige 

behandling og alene vejleder ud fra et fagligt grundlag. Der skal derfor være regler for og gen-

nemsigtighed omkring øre-, næse-, halslægers økonomiske interesser og tilknytning til leveran-

dører af høreapparater.  

 

Med udgangspunkt i ovenstående, er der udarbejdet følgende sigtepunkter for fremtidens hø-

reapparatbehandling:  

• En nem og overskuelig vej til høreapparatbehandling 
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• Brug af ledig kapacitet på området 

• Høj kvalitet i behandlingen og effekt for den enkelte 

• En uvildig behandling, som man kan være tryg ved 

 

Sigtepunkterne udmønter sig i to indsatsområder med underliggende konkrete indsatser:  

• Indsatsområde 1: En nemmere vej gennem systemet 

o Indsats 1: En digital og mere effektiv visitation til høreapparatbehandling 

o Indsats 2: Øget gennemsigtighed og information til borgeren  

• Indsatsområde 2: Bedre kvalitet i høreapparatbehandlingen 

o Indsats 3: Nationale kvalitetskrav til høreapparatbehandlingen 

o Indsats 4: Bedre brug af faglige ressourcer og styrket tilsyn 

o Indsats 5: Bedre dataindsamling for at skabe viden om effekt og kvalitet  

o Indsats 6: En uvildig behandling og rådgivning  

 

Nærværende foranalyse tager udgangspunkt i indsats 1 og 5 og afdækker den nuværende høre-

rehabiliteringsproces samt opstiller en model for mulige tekniske scenarie-rum, som kan under-

støtte det videre arbejde med tilrettelæggelse af den fremtidige hørerehabiliteringsproces.  

 

2.1 Programmets gevinster og bidrag til forandring 
 

Denne foranalyse er igangsat sideløbende med initiering af det samlede program. Som en del af 

foranalysens igangsættelse blev der udarbejdet et første bud på en gevinstnedbrydning. Denne 

gevinstnedbrydning skal bidrage til at skabe et overblik over programmets samlede initiativer 

og deres bidrag til den forandring, der skal faciliteres på høreområdet. 

 

Nedenfor i Figur 1 er det indledende arbejde med at nedbryde det strategiske oplæg i et gevinst-

kort illustreret. Arbejdet omhandler gevinstrealisering og businesscase, som skal forelægges IT-

rådet, og vil i denne sammenhæng blive videre bearbejdet. 
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Figur 1: Udkast til gevinstkortlægning for initiativerne i programmet. 

 

Denne foranalyse har sit afsæt og scope i initiativ 1: Ny model for digital visitation og initiativ 5: 

bedre dataindsamling. Analyseteamet har med afsæt i ovenstående (foreløbige) gevinstmodel, 

udpeget en række forandringer som er grundlæggende nødvendige, hvis de ønskede gevinster 

og strategiske mål skal være opnåelige. Derfor har de nødvendige vilkår, for at disse forandringer 

kan ske, været af særlig vigtighed for foranalysens tilrettelæggelse og fokus. 

 

Nedenfor er de væsentligste eller primære nødvendige forandringer angivet for initiativ 1 – Ny 

model for digital visitation og initiativ 5 – Bedre dataindsamling ud fra den foreløbige gevinst-

analyse: 

 

Primær, nødvendig forandring Bidrag til fokus i foranalysen 

Anerkendt fælles digital under-

støttet visitationsmodel 

Derfor har foranalysen haft et særligt fokus på at kort-

lægge de nuværende forretningsprocesser og observere 

de forskelle, ulemper og fordele, der er i de nuværende 

visitations- og screeningsaktiviteter. 

I6: Uvildig behandling og 
rådgivning

Nationale, fælles krav til måling af 
kvalitet af 

høreapparatbehandlingen

Anerkendt, fælles digital 
understøttet visitationsmodel

Forandring Gevinster Strategiske mål

Brug af ledig 
behandlings-kapacitet

Overskuelighed i  
høreapparat-behandling 

Lettere at overskue 
behandlingsforløbet

Færre skuffeapparater og højere 
anvendelsesgrad af apparater

Ens tilbud overalt uanset bopæl og 
friere valg

Bedre økonomisk opfølgning og 
styring af kvalitet

Hurtigere behandling og kortere 
ventetid

I2: Øget gennemsigtighed for 
borgeren og 

informationsmateriale

I5 Bedre dataindsamling

I4: Bedre brug af faglige 
ressourcer

I3: Nationale kvalitets- krav til 
høreapparat- behandlingen

– både i offentligt og privat regi 

I1: Afprøvning af en ny model for 
høreapparat- behandling:
en digital og mere effektiv 

visitation 

Initiativer

Færre gen-undersøgelser eller 
dobbeltundersøgelser

Gennemsigtighed i private tilbud 
og interesser

Tryghed gennem en 
uvildig behandling

Ensartet, høj kvalitet i 
behandlingen

Forenkling af proces og del-
processer

Højere kapacitetsudnyttelse

Ensartet opgørelse af ventetider

Patienten/borgeren kommer i 
centrum i sammenhængende 

forløb

Genbrug af undersøgelsesdata 
(Standardiseret høreprøve)

Systematisk opsamling af data fra 
både behandler og patient

Delegering af specialiceret 
kompetencer til godkendt, teknisk 

medhjælp

I7: Styrket tilsyn

Risikobaseret og risiko-orienteret 
tilsyn
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Primær, nødvendig forandring Bidrag til fokus i foranalysen 

Nationale fælles krav til måling 

af kvalitet af høreapparatbe-

handlingen 

Foranalysen har søgt at afdække eksisterende og fremti-

dige muligheder for opsamling af kvalitetsdata og ople-

vet effekt af høreapparatbehandlingen. Herunder eksi-

sterende digitale kanaler med borgeren og borgerens vil-

lighed til at anvende dem. 

Forenkling af proces og delpro-

cesser 

Foranalysen har et stort fokus på afdækning af forret-

ningsprocesser, aktører, interaktioner og eventuelle 

uklarheder. Hvis en fremtidig forenkling – og måske flere 

fælles processer -  skal være mulig, er dette en central 

forandring. 

Systematisk opsamling af data 

fra både behandler og borger 

Analysen har et intensivt fokus på dataopsamling, digital 

behandling og eksisterende dataflows, der kan tjene som 

model eller eksempel på god registreringspraksis. Dette 

er potentielle redskaber til at understøtte mere systema-

tisk opsamling af data.  

Genbrug af undersøgelsesdata 

(især standardiseret høreprøve) 

I relation til ovenstående punkt fokuserer foranalysen på 

de tekniske muligheder og evt. faglige forbehold, der 

måtte eksistere, for udvidet genbrug af data fra scree-

ning, udredning og behandling af høretab. 

Borgeren kommer i centrum i 

sammenhængende forløb 

 

Foranalysen har fokus på, hvordan borgeren kan få udvi-

det mulighed for fx at få adgang til data, få et bedre over-

blik og måske gøre flere høreapparatbehandlede og/el-

ler deres pårørende i stand til at udøve en højere grad af 

selvmestring, end de har mulighed for i dag. 

Tabel 1: Oversigt over hvor foranalysen har haft særligt fokus på observationer i forhold til det overordnede (foreløbige) gevinst-
analyse for initiativerne i programmet. 

2.2 Foranalysens scope for fase 1 
Foranalysen tager udgangspunkt i ovenstående program-strategiske afsæt, men har et meget 

konkret fokus på at initiere etableringen af et struktureret overblik over høreapparatbehandlin-

gen og sikre udarbejdelsen af målbillederne det bedst mulige afsæt.  
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Helt konkret forholder foranalysen sig til hørerehabiliteringsprocessen for borgere med kompli-

ceret og ukompliceret høretab.  

 

Foranalysen dækker således ikke hørerehabiliteringsprocessen for meget svær hørenedsættelse 

og decideret døvhed, som oftest bliver behandlet på en kirurgisk afdeling. Derudover dækker 

foranalysen heller ikke meget mild nedsættelse, som ikke behandles med et høreapparat, men 

som vil kunne afhjælpes ved forbrugsprodukter.  

 

Foranalysens har til formål, inden for ovenstående scope, at udarbejde følgende konkrete pro-

dukter: 

Analyseprodukter i foranalysen 

Aktøroversigt: Identifikation og oversigt over det samlede aktørlandskab. 

Aktørbeskrivelser: Detaljerede beskrivelser af de primære og sekundære aktører. 

Systemlandskab: Overblik over de it-systemer, systemtyper og integrationsplatforme som aktørerne 

på området benytter.  

Overordnede forretningsprocesser: Identifikation og beskrivelse af de overordnede forretningspro-

cesser på området. 

Centrale forretningstermer: Indsamling af termer og begreber på området så der i de øvrige analyser 

og afklaringer efterhånden kan arbejdes med en ensartethed i anvendelse af termer og betydninger. 

Dataflows: Første fase af foranalysen identificerer, via kortlægningen af systemlandskabet, de over-

ordnede datastrømme. 

Scenarie-rum: Der opstilles fire scenarie-rum, som skal anvendes til at kvalificere og diskutere udar-

bejdelsen af de egentlige scenarier og roadmaps for tilvejebringelse af en systemteknisk understøt-

telse for digital visitation og bedre dataopsamling. 
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3 DOMÆNE OG FORRETNING 
Området for hørerehabilitering kan beskrives ud fra en række behovstemaer, der igen indehol-

der en række forretningsprocesser og arbejdsgange. Denne foranalyse har i fokus på at identifi-

cere den overordnede forretningsstruktur, de overordnede behovstemaer og forretningspro-

cesser samt de tilknyttede aktører - alle i et as-is perspektiv.  

3.1 Forretningsstruktur 
Forretningsområdet består af en række organisatoriske enheder, som hver især varetager en 

rolle i borgerens hørerehabiliteringsforløb. Figur 2 illustrerer, hvordan området involverer såvel 

private, regionale og kommunale enheder. Tallet i cirklen angiver antallet af enheder og synlig-

gør derved volumen af den enkelte enhedstype. 

 
Figur 2: Illustration af de enheder der medvirker i et hørerehabiliteringsforløb og deres relation til privat, regionalt eller kommu-

nalt regi. Tal i grå cirkel angiver antallet af enhederne. 

På det private område er følgende enheder identificeret:  

Privatpraktiserende læge varetager rollen med at sende borgere med mistanke om høretab vi-

dere til ØNH-læge.  

Øre- næse- halslæge (ØNH-læge) undersøger borgeren for nedsat hørelse og henviser evt. bor-

geren til udredning og behandling af høretab. ØNH-læge registrerer evt. arbejdsskade. 
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Puljeklinik er et supplement til den offentlige høreapparatbehandling på audiologisk afdeling på 

hospitalerne. Hos puljeklinikkerne er der gennem overenskomstaftale indgået aftale med en 

række lokale private høreklinikker i såkaldte puljeordninger. Dette format anvendes i Region 

Sjælland, -Hovedstaden og -Nordjylland. Puljeklinikkerne får hvert år tildelt et antal høreappa-

ratbehandlinger. Puljeklinikken varetager udredning, behandling og opfølgning af borgere med 

høretab. 

Privat høreklink kan varetage udredning, behandling og opfølgning af borgere med ukomplice-

ret høretab over 18 år, og kan dels være etableret som: 

§ Kæde høreklinik – med ejerskab af en høreapparatproducent 

§ Uvildig høreklinik – med ejerskab der er uafhængig af høreapparatproducent 

§ ØNH-læge med egen høreklinik – med ejerskab eller tilknytning til en praktiserende 

ØNH-læge 

Høreapparat- og hjælpemiddelproducent betegner leverandørerne, der varetager produktion, 

salg og garantisager. Der er flere end de otte leverandører, angivet i Figur 2, men dette skal ses 

som et udtryk for antallet af de mest markedsdominerende. 

 

På det offentlige område er følgende enheder identificeret: 

Audiologisk afdeling på hospitaler varetager udredning, behandling og opfølgning af både kom-

pliceret og ukompliceret høretab herunder for borgere under 18 år.  

Satellitklinik (p-klinik) er et supplement til den offentlige høreapparatbehandling på audiologisk 

afdeling på hospitalerne og har en anden geografisk placering for at afhjælpe geografiske af-

stande for borgere med høretab. 

Kommunikationscenter (regionalt + kommunalt) yder specialiseret rådgivning og undervis-

ning til borgere med kommunikationsvanskeligheder med henblik på at afhjælpe eller begrænse 

følgerne af borgerens vanskeligheder, således at borgeren kan kommunikere og klare udfordrin-

gerne i sin hverdag og på arbejdspladsen. Regionale kommunikationscentre har typisk direkte 

adgang til systemer og data, som er til rådighed i regional sammenhæng modsat de kommunale 

kommunikationscentre, som skal rekvirere samme information (fx udskrift af journal). 

Administration (regionalt) varetager betaling af Amgros høreapparater og sender tilskud til pri-

vate høreklinikker. 
Fælles indkøbsfunktion (Amgros) varetager udbud/indkøb af høreapparater. Herefter vareta-

ges den efterfølgende betaling og kontrol af priser/sortiment samt forsendelse af fakturaer til 
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regionerne. Desuden varetager Amgros opsamling af data på, hvilke borgere, der har fået udle-

veret hvilke høreapparater i offentlig regi. 

Administration (kommunalt) varetager udbetaling af heldbredstillæg. 

Nationalt er der enkelte centrale systemer, som forretningsenhederne hver især anvender til 

registrering til afregning, ventetider, henvisninger, journaler, sikker post samt registrering af ar-

bejdsskade.  

 

Overordnet er der en række forskellige veje for en borger med høretab eller med mistanke om 

høretab. Figuren nedenfor illustrerer borgerens vej gennem hørerehabiliteringen:  

 
Figur 3 Borgerens vej gennem hørerehabilitering. 

 

Borger med mistanke om høretab kan starte dels ved sin praktiserende læge eller en privat hø-

reklinik, som skal sende borgeren videre til ØNH-læge for at sikre, at borgeren kan modtage 

tilskud hos Den private høreklink eller modtage behandling på en offentlig høreklinik uden egen-

betaling. Efter henvisning fra ØNH-læge klinikken er der en række veje for borgeren med iden-

tificeret høretab, der dels afhænger af, om borgeren vælger en offentlig eller privat behandling 
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og dels afhænger af hvordan regionen og kommunen har organiseret sig på hørerehabiliterings-

området. Efter endt opfølgning (tre måneder hos almindelig audiologisk afdeling), vil borgeren 

kunne modtage hjælp og assistance på et kommunalt hørecenter. Dog låser private høreklinik-

ker typiske høreapparatet, således at kommunikationscenteret ikke vil kunne varetage justering 

og indstilling. En borger kan potentielt fravælge høreapparatbehandling i hele processen, så-

fremt at borgeren ikke oplever den fornødne forbedring.  

 

Organiseringen af høreområdet er historisk betinget, hvilket har betydet forskellig forvaltning 

afhængigt af, hvilken region eller kommune, borgeren befinder sig i. Fx har Region Sjælland, 

Region Hovedstaden og Region Nordjylland valgt at indføre puljeklinikker, hvorimod Region Syd-

danmark og Region Midt ikke har puljeklinikker. Region Nordjylland har samtidig oprettet satel-

litklinikker for at aflaste den audiologiske afdeling på Aalborg Sygehus og for at skabe et post-

nummernært behandlingstilbud til borgerne bosat i dette område. I forhold til kommunikations-

centre er det også forskelligt fra region til region om dette er placeret i regi af regionen eller 

kommunen. Nogle kommunikationscentre varetager samtidig opgaven om udredning og be-

handling af borgere samt udlevering af høreapparater. Grundet sådanne forskelligheder på 

tværs af regioner og kommuner kan det være vanskeligt at kommunikere klart til borgeren, hvad 

de forskellige organisatoriske enheders opgaver og ansvar omfatter.  

3.2 Behovstemaer og centrale forretningsprocesser 
Den forretningsmæssige kontekst for området for hørerehabilitering er beskrevet med inspira-

tion og afsæt i de behovskategorier, som programmet ”Komplekse, tværgående patientforløb”1 

har formuleret i den DomæneAnalyseModel (DAM), der blandt andet skal bistå med at sikre 

bedre digital understøttelse af sammenhæng i sundhedsvæsnet. Dette er med en forventning 

om, at der vil kunne høstes gevinster i de fælles beskrivelsesmodeller, der her er anvendt. Pri-

mært med afsæt i, at netop et forløb med behandling og hørerehabilitering er et behandlings-

mæssigt forløb med en vis kompleksitet og en bred kreds af involverede aktører i både privat og 

offentligt regi. 

 

 

 
1 https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/et-samlet-patientoverblik/it_professionelle/domaeneanalysemo-
del 
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Figur 4: Oversigt over domænet for hørerehabilitering samt de overordnede kategorier af forretningsprocesser, der indgår. 

 

Foranalysen har beskrevet høreområdet som forretningsdomæne og de primære behovste-

maer, som aktørerne har aktiviteter indenfor. Forretningsprocesserne fremgår af Bilag 1 - Do-

mæne og forretningsprocesser. 

 

Generelt har analyseteamet observeret, at de identificerede forretningsprocesser i høj grad er 

sammenfaldende eller er meget lig forretnings- og behandlingsprocesser inden for andre speci-

aleområder, hvor som på hørerehabiliteringsområdet der er både private og offentlige aktører 

involveret i hele eller dele af processen. Dette har bestyrket analyseteamet i, at hørerehabilite-

ringen med fordel kan søge inspiration fra andre behandlingsområder, hvor der er udviklet fæl-

les forløbsbeskrivelser, adgange for borgere og pårørende og hvor der skal skabes digitale løs-

ninger, der kan sikre adgang for både private og offentlige behandlere og medhjælpere. 

3.3 Muligheder og begrænsninger   
I nedenstående tabel opsummeres de mest væsentlige observationer om domænet og forret-

ningen på høreområdet, samt hvilke muligheder og begrænsninger dette skaber: 

 

Høreområdet

Undersøgelse, behandling 
og pleje

Høj

Administration og styring

Vareforsyning og logistik Uddannelse

Salg og markedsføring

Medium

Forskning

Lav

Overvågning af 
befolkningssundhed

Forebyggelse og 
sundhedsfremme Sundhedsberedskab

Myndighedsudøvelse

Relevans i as-is
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Væsentlige observationer Muligheder og begrænsninger 

Organiseringen af høreområdet er historisk 
betinget, hvilket giver forskellige konstrukti-
oner afhængig af hvilken region eller kom-
mune borgeren befinder sig i. Derfor kan det 
forekomme uklart, hvad de forskellige orga-
nisatoriske enheders opgaver og ansvar er. 
Dette bidrager ikke til at gøre det enklere for 
borgeren at navigere i de muligheder og be-
handlingstilbud, der bliver udbudt. 

Et muligt tiltag kunne være at præcisere op-
gavedeling, roller og ansvar i den enkelte for-
retningsproces, således at det bliver mere en-
tydigt, hvem der har ansvaret for hvad i den 
enkelte proces. Kommunikationscentrenes 
rolle og ansvar på tværs af regioner/kommu-
ner kunne genovervejes. 

Analyseteamet har igennem afdækning af de 
centrale begreber på høreområdet kunnet 
konstatere, at der er en vis spredning i defini-
tioner og anvendelse af forskelige hørefag-
lige begreber, termer og processer. 

Det er en forudsætning, at der opnås større 
gennemsigtighed og sikkerhed i anvendelse af 
fælles løsninger og koncepter – som fx fælles, 
digital visitation – at der udarbejdes fælles re-
ferencebegreber for såvel forløb som kvalitet. 
Dette vil gavne både den hørefaglige behand-
ling og bidrage til, at borgeren fremover kan 
få et mere entydigt billede af området, de til-
budte forløb og muligheder. Sundhedsstyrel-
sen har parallelt med denne foranalyse igang-
sat indsats 3: Nationale kvalitetskrav til høre-
apparatbehandlingen, som forventes at un-
derstøtte den nødvendige udvikling og defini-
tion af centrale begreber.    

Det har været vanskeligt for analyseteamet 
inden for foranalysens ramme at få et helt 
entydigt og detaljeret billede af forretnings-
strukturen og processer i de private hørekli-
nikker. Dog har interviews og besøg i to pri-
vate ØNH-klinikker – med tilknyttet apparat-
salg – givet observationer, der indikerer at de 
grundlæggende forretningsprocesser er de 
samme. Forskellen i forhold til den offentlige 
høreklinik ligger primært i den frekvens hvor-
med processerne eksekveres og en anden til-
rettelæggelse af funktionsopdelingen.  

Det vurderes af analyseteamet om der er be-
hov for nærmere afdækning.  

Amgros har som indkøbsfunktion en central 
position i forretningsstrukturen på høreom-
rådet. Interviews og observationer har af-
dækket, at hverken Amgros’ position eller ek-

Der ville kunne opnås en bedre både udnyt-
telse og kendskabsgrad til allerede eksiste-
rende data og rapporteringspotentiale ved at 
udnytte den centrale plads, som Amgros op-
tager i forretningsflowet omkring bestilling og 
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sisterende indsigt baseret på data bliver ud-
nyttet optimalt. En række af de statistiske 
rapporter bliver i dag reelt set ikke anvendt 
til fx indsigt i omsætning og udviklingsten-
denser i udleveringerne på området.  

afregning. Der ligger samtidig potentiale til og 
mulighed i at udvide Amgros’ forretningsflow 
med en egentlig ordreregistrering inden den 
egentlige bestilling hos leverandøren. Det 
sidstnævnte ville give en mere prospektiv ind-
sigt i bestillinger og udnyttelse af sortiments-
listen. Amgros’ centrale plads kunne udnyttes 
ved at synliggøre de informationer som Am-
gros har til rådighed. 

I nogle tilfælde gør begrænset tilgængelighed 
af konfigurationen af høreapparater det van-
skeligt for borgeren at krydse overgange mel-
lem hørefaglige i sit behandlingsforløb. 

Det vil gøre det nemmere for borgeren hvis 
alle hørefaglige aktører i borgerens behand-
lingsforløb har adgang til at konfigurere bor-
gerens høreapparat, således at borgeren 
f.eks. til enhver tid kunne gå til et kommuni-
kationscenter og få hjælp med indstilling af 
høreapparat, ligegyldigt om denne er be-
handlet offentlig eller privat regi.  
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4 AKTØRER 
Gennem interviews og gennemgang af indsamlet dokumentation har analyseteamet observeret 

et komplekst aktørlandskab. Det er et område præget af mange aktører, hvor nogle aktører har 

forskellige roller, og hvor andre aktører har sammenfaldende roller. For en uddybende beskri-

velse af hver enkel aktør se: Bilag 2 Aktør og rollebeskrivelse. 

4.1 Borgeren og den pårørende 
Den mest centrale aktør er borgeren (aktørerne anføres herefter i kursiv), som går igen i stort 

set alle de centrale forretningsprocesser. Men en borger kan have mange forskelle forventninger 

og behov afhængig af, hvilket høretab denne har og om denne er første- eller flergangsbruger: 

 
 

Figur 5: Borgeren med høretab er en kompleks aktør med et bredt spektrum af behov og interesserer. 

Nedenfor beskrives de identificerede typer af borgere: 

Borger med mistanke om høretab. Denne borger har behov for information om og overblik 

over, hvilke muligheder borgeren har, samt hvilket behandlingsforløb borgeren kan forvente. 

Borgeren har brug for støtte og tryghed.  

Borger med identificeret høretab (kompliceret eller ukompliceret). Denne borger er blevet 

identificeret med enten et kompliceret eller ukompliceret høretab gennem en konsultation hos 
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en ØNH-læge.2 Borgere med komplicerede høretab skal altid henvises til en audiologisk afdeling. 

Borgere med kompliceret høretab kan ikke vælge et privat tilbud med tilskud men kan frit vælge 

om behandlingen skal foregå ved en godkendt, privat høreapparatforhandler eller ved en of-

fentlig audiologisk afdeling. 

Om der er tale om et kompliceret eller ukompliceret høretab er et lægefaglig skøn, som foreta-

ges af ØNH-lægen. Analyseteamet har igennem foranalysen erfaret, at der ikke er en fast og 

entydig definition for denne diagnosticering, men at det er en vurdering eller lægeligt skøn ud 

fra en lang række faktorer: Er høretabet fx på det indre eller det ydre øre; er høretabet symme-

trisk eller asymmetrisk; er der kognitive eller sociale forhold, som påvirker borgeren med høre-

tabet osv. Borgeren skal herefter udredes og behandles for et høretab. Borgeren har behov for 

grundig introduktion til forløbet, hvilke muligheder borgeren har for udredning og behandling, 

samt hvilke fordele og ulemper de forskellige muligheder rummer. Borgeren har behov for uvil-

dig vejledning og tryghed. 

Borger som førstegangsbruger af høreapparat. Denne borger har modtaget et høreapparat for 

første gang. Borgeren har behov for grundig introduktion til og uddannelse i selve apparatet og 

en forberedelse af, hvordan det er at have at høreapparat, samt hvordan dette påvirker hverda-

gen. Borgeren har samtidig behov for viden om, hvor denne kan søge hjælp og vejledning efter 

endt behandling.  

Borger som flergangsbruger af høreapparat. Denne borger har behov for støtte til egenmestring 

og optimering af anvendelse af det apparat og de hjælpemidler, denne har modtaget med hen-

blik på at forbedre borgerens livskvalitet.  

Borger er ”ekspert” i eget høretab. Denne borger har behov for teknisk sparring og ekspertise i 

optimering af høreapparatet. Borgeren vil i dette tilfælde gerne have mere ejerskab over eget 

høreapparat og vil gerne være mere uafhængig af de hørefaglige aktører.  

Den pårørende. Den pårørende er en person som tilhører borgerens nærmeste familie eller på 

anden måde er nært knyttet til borgeren. Den pårørende har de samme behov som den type 

borger, som den pårørende er tilknyttet.  

 

 

 
2 Konsultationen kan også resultere i at ØNH-lægen vurderer, at der er behov for yderligere undersøgelser for at afdække eventuel 
sygdom og henvises i så fald til en offentlig audiologisk afdeling.  
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 Væsentlige observationer for borgeren og den pårørende 

Analyseteamet har gennem interviews observeret, at borgeren ofte har svært ved at gennem-

skue det forestående forløb, hvilket skaber utryghed og mistillid til forløbet og de involverede 

aktører. Borgeren har ikke det fulde overblik og føler sig ikke sat i centrum for hørerehabiliterin-

gen.  

4.2 Hørefaglige aktører 
De hørefaglige aktører er i direkte kontakt med borgeren gennem dennes behandlingsforløb - 

enten gennem udredning, behandling eller opfølgning. Nedenfor beskrives de forskellige høre-

faglige aktører, som analyseteamet har identificeret. 

  Øre- næse- halslæge (ØNH-læge) 

ØNH-læge er en læge specialiseret i øre, næse og halslidelser. Da analyseteamet har identifice-

ret, at ØNH-læger har mange forskellige roller på høreområdet, vil ØNH-læge blive beskrevet ud 

fra, hvilken rolle denne udfylder:  

Privatpraktiserende ØNH-læge varetager konsultation af borgere med mistanke om høretab 

med henblik på evt. henvisning til behandling af høretab. Hvis borgeren har et ukompliceret 

høretab kan borgeren vælge mellem vederlagsfri offentlig behandling eller privat behandling 

med offentlig tilskud. Borgere med kompliceret høretab skal altid henvises til behandling på en 

offentlig audiologisk afdeling for videre udredning. 

ØNH-læge på audiologisk afdeling varetager udredning af borgere med kompliceret høretab og 

kan varetage udredning af borgere med ukompliceret høretab. Arbejder typisk funktionsopdelt 

og med fokus på at opretholde en høj og stabil produktivitet. ØNH-lægen har det overordnede 

behandlingsmæssige ansvar for afdelingens behandling af henviste borgere.  

ØNH-læge som indehaver af privat høreklinik varetager udredning af borgere med ukomplice-

ret høretab. Har fokus på bred kundepleje, opbygning af relationer og et hensyn til opbygning 

af en kommerciel omsætning.  

ØNH-læge tilknyttet privat høreklinik varetager udredning af borgere med ukompliceret høre-

tab.  Har fokus på bred kundepleje, opbygning af relationer og et hensyn til opbygning af en 

kommerciel omsætning.  



 

 

 Program for Høreområdet i fremtiden 
 

24 / 47 

 
 

4.2.1.1 Væsentlige observationer for ØNH-læger 

Analyseteamet har observeret, at der blandt ØNH-læger er en generel skepsis i forhold til tilret-

telæggelsen af en digital visitationsmodel. Igennem interviews er der blevet udtrykt en bekym-

ring for, at en digital visitation kun meget vanskeligt kan gennemføres med samme sundheds-

faglige kvalitet som en sådan screeningsundersøgelse bør have, for at borgeren kan henvises til 

den bedste behandling. Bekymringen går specifikt på, at tegn på et sygdomsbetinget høretab 

eller andre alvorlige årsager, som kræver videre udredning og undersøgelse, vil blive overset, 

hvis ikke borgeren bliver fysisk tilset af en lægefaglig eller uddannet sundhedsfaglig person.  

 

Samtidig har flere ØNH-læger i forbindelse med foranalysens interviews pointeret, at de vurde-

rer at den initiale fysiske kontakt til en borger er essentiel og er en del af visitationsgrundlaget. 

Dette mener de, da et høretab ikke nødvendigvis bare er det målte høretab i form af et audio-

gram og supplerende målinger, men kan bestå af flere forskellige faktorer (motorik, kognitive 

forhold, etc.), der kan have stor indvirkning på den foreslåede behandling og visitation.  

 

Analyseteamet har på baggrund af interviews observeret, at aktøren ØNH-læge kan besidde 

mange forskellige roller, og at den samme ØNH-læge kan besidde flere roller på samme tid. En 

ØNH-læge kan fx varetage rollen som privatpraktiserende ØNH-læge samtidig med at være in-

dehaver af en privat høreklinik, hvilket ØNH-lægen ser som en fordel, da borgeren kan blive 

behandlet og fulgt af den samme sundhedsfaglige person gennem hele forløbet.  

 Audiolog 

Audiologer foretager undersøgelse og udredning af borgere med høretab, ligesom de udvælger, 

tilpasser og instruerer borgeren i deres høreapparat. De arbejder typisk tæt sammen med audi-

ologiassistenter. Analyseteamet har observeret, at audiologer minimum kan besidde to roller, 

som udgangspunkt varetager de samme opgaver, men de har forskellige nøgleinteresser af-

hængig af om de er ansat i det offentlige eller det private: 

Audiolog på audiologisk afdeling arbejder typisk funktionsopdelt og med fokus på at opretholde 

en høj og stabil produktivitet. Der er en jævn gennemstrømning af borgere, som audiologen har 

kontakt med i kortere fokuserede prøveseancer. 
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Audiolog ansat på/indehaver af privat høreklinik har typisk en arbejdssituation med samme 

undersøgelser som ovenfor men typisk med et bredere fokus, der handler om bred kundepleje, 

opbygning af relationer og et hensyn til opbygning af en kommerciel omsætning.  

 Audiologiassistent 

Audiologiassistenter foretager måling af høreevnen hos borgeren som en del af den samlede 

udredning. De foretager samtidig tilpasning af høreapparat til den enkelte borger. Analysetea-

met har observeret, at audiologiassistenter har flere roller, som varetager de samme opgaver, 

men de har forskellige nøgleinteresser afhængig af, om de er ansat i det offentlig eller det pri-

vate: 

Audiologiassistent på audiologisk afdeling har fokus på funktionsopdeling og produktivitet 

samt på at give borgeren et så godt forløb som muligt. 

Audiologiassistent i privat høreklinik har samme fokus - dog suppleret med en mere bred kun-

depleje og et kommerciel hensyn.  

Audiologiassistent i kommunikationscenter vil varetage opgaven om yderligere tilpasning og 

justering af høreapparat efter borgerens tre måneders opfølgning, som borgeren har krav på i 

det offentlige.  

4.2.3.1 Væsentlige observationer for audiologer og audiologiassistenter 

Analyseteamet har gennem interviews og observationer noteret et vist forbehold blandt aktø-

rerne audiologer og audiologiassistenter for genbrug af høreprøver og supplerende prøver, da 

de ikke mener, at den indledende screeningshøreprøve altid er god nok til at vurdere en decide-

ret behandling. Da de ikke kender de forhold en evt. medsendt høreprøve er taget under og hvor 

grundigt, den er foretaget, har de lav grad af tillid til denne. Dette medfører, at de i langt de 

fleste tilfælde gentager høreprøven.   

 

De private audiologer er skeptiske over for, om borgeren reelt får oplyst deres behandlingsmu-

ligheder på et uvildigt grundlag, når de får en henvisning hos en ØNH-læge, da ØNH-læger kan 

indgå i flere roller, og potentielt derfor kan henvise til egen klinik efter endt screeningsundersø-

gelse. Det har ikke været muligt at be- eller afkræfte, hvorvidt dette reelt set forekommer i be-

tydeligt omfang.  
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Analyseteamet har samtidig observeret, at audiologer og audiologiassistenter på henholdsvis 

offentlige afdelinger og private høreklinikker har forskelligt fokus og forskellige holdninger. I det 

offentlige er der et særligt fokus på produktivitet og funktionsopdeling, hvorimod der i det pri-

vate er et særligt fokus på mere kommercielle forhold. 

 Audiologopæd 

Audiologopæder arbejder overordnet med de pædagogiske aspekter ved et høretab herunder 

diagnostik, undervisning, behandling og forskning i forbindelse med borger høre-, tale-, sprog- 

og stemmeproblemer. Audiologopæd er primært tilknyttet et kommunikationscenter. 

4.3 Administrative aktører 
De administrative medarbejdere har ikke alle direkte kontakt med borgeren. Nedenfor beskrives 

de forskellige administrative aktører, analyseteamet har identificeret: 

Administrativ medarbejder på audiologisk afdeling eller i høreklinik varetager mange forskel-

lige opgaver. Dette omfatter alt fra booking og ændring af tider for borgere, modtagelse af bor-

gere ved ankomst, til administrering af logistik og support vedr. bestilte høreapparater, herun-

der genbestillinger, ombytninger og reklamationer.  

Administrativ medarbejder i indkøbsfunktion varetager udbudsforpligtigelsen af høreapparats-

sortimentet, kontrol af om bestilte høreapparater er inden for sortiment og kontrol af fakturerer 

fra høreapparatsleverandører. Desuden varetager de opgaven om viderefakturering til de en-

kelte regioner.  

Administrativ medarbejder i region varetager opgaven om afregning af og opfølgning på bestil-

ling af høreapparater, support og økonomi som f.eks. tilskudsordninger eller forsikringsdækning. 

4.4 Leverandører 
Leverandør af høreapparater og hjælpemidler varetager opgaven om at levere høreapparater 

og hjælpemidler til alle de behandlende aktører.  

IT-leverandør varetager opgaven om at levere it-systemer til understøttelse af en eller flere af 

de opgaver eller interesser, som en eller flere aktører varetager.  
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4.5 Yderligere aktører  
Øreproptekniker foretager afstøbning og/eller evt. 3D scanning af øregange til fremstilling, re-

paration og tilpasning af ørepropper til borgere, der skal have høreapparat. De fleste øreprop-

teknikere er uddannede tandteknikere, og enkelte er guldsmede. 

 

Specialkonsulent varetager rådgivning til borgere med høretab eller andre hørerelaterede syg-

domme som fx Menières sygdom, tinnitus eller lignende. Specialkonsulenten tilbyder udredning, 

rådgivning og vejledning i forhold til uddannelsessøgende og erhvervsaktive. Aktøren kan være 

tilknyttet et kommunikationscenter. 

 

Tilsynsførende varetager årligt tilsynsforpligtigelsen ud for gældende regler og retningslinjer på 

de private høreklinikker på vegne af Sundheds- og Ældreministeriet. Tilsyn udføres aktuelt af 

FORCE Technology A/S. Den tilsynsførende enhed indgår ikke direkte i forretningsprocessen men 

fører tilsyn med de private aktører i forretningsprocessen.   

4.6 Muligheder og begrænsninger 
I nedenstående tabel opsummeres de væsentligste observationer om de identificerede aktører 

på høreområdet, samt hvilke muligheder og begrænsninger disse skaber: 
 

Væsentlige observationer Muligheder og begrænsninger 

Borgeren kan have mange forskellige veje ind 
i et hørerehabiliteringsforløb. Borgeren bliver 
mødt af mange forskellige aktører med indi-
viduelle roller, som kan være svære at gen-
nemskue for en borger med mistanke om hø-
retab eller netop identificeret høretab. Bor-

geren mangler information og vejledning 
samt overblik over det forestående forløb. 
 

En mulig måde at imødekomme dette, kunne 
være at udarbejde en mere segmenteret be-
skrivelse/forståelse for ”Borgere med høre-
tab” i en række kategorier fra ”Borger med 
mistanke om høretab” til ”Borger med man-
geårigt høretab, der er ekspert i eget høre-
tab”. Dette kunne bidrage til udvikling af flere 
og mere målrettede tilbud, og dermed også 
brugbare borgeradgange, der håndterer hver 
kategoris forskellige behov. 

Blandt ØNH-læger er der en generel skepsis i 
forhold til tilrettelæggelsen af en digital visi-
tationsmodel. Gennem interviews blev der 

Der er mulighed for at indhente erfaringer fra 
andre områder på sundhedsområdet med en 
digital visitationsmodel. Især med fokus på 
hvordan en screening eller visitation kunne 
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udtrykt en bekymring for, at en digital visita-
tion kun meget vanskelig kan gennemføres 
med samme sundhedsfaglige kvalitet og om-
sorg for borgeren som en sådan screenings-
undersøgelse bør have for at borgeren kan 
henvises til den bedste behandling. 

gennemføres på tilfredsstillende og behand-
lingsmæssig sikker vis og sikre at resultaterne 
bliver kommunikeret sikkert og præcist. 
 
Der kan med fordel nedsættes en klinisk ar-
bejdsgruppe, der kan bidrage med viden om 
de kliniske perspektiver i det videre arbejde 
med indsats 1. 

Det er observeret at den samme ØNH-læge 

kan have flere roller på samme tid. En ØNH-

læge kan fx varetage rollen som privatprakti-
serende ØNH-læge samtidig med at være in-
dehaver af en privat høreklinik. ØNH-lægen 
ser dette som en fordel, da borgeren kan 
blive behandlet og fulgt af den samme sund-
hedsfaglige person gennem hele forløbet, 
hvorimod de private audiologer er skeptiske 
overfor om borgeren får oplyst deres be-
handlingsmuligheder på et uvildigt grundlag, 
når ØNH-lægen potentielt kan henvise til 
egen klinik efter endt screeningsundersø-
gelse.  

Det er håndteret gennem lov L194, hvor spe-
ciallæger i øre-, næse- og halssygdomme, der 
arbejder eller bistår med høreapparatbe-
handling til borgere, fra den 1. juli 2019 ikke 
må erhverve ejerskab i virksomhed med de-
tailsalg af høreapparater. Med lovændringen 
er der dog ikke stillet krav om adskillelse ift. 
allerede eksisterende ejerskabskonstruktio-
ner. 

Audiologer og audiologiassistenter har et vist 
forbehold overfor genbrug af høreprøver og 
supplerende prøver, da de ikke mener, at den 
indledende screeningshøreprøve altid er god 
nok til at vurdere en decideret behandling ud 
fra. Da de ikke kender de forhold en evt. med-
sendt høreprøve er taget under og hvor grun-
digt, den er foretaget, har de ringe tillid til 
denne. Dette medfører at de i langt de fleste 
tilfælde gentager høreprøven.   

Det er væsentligt, at de kliniske retningslinjer 
har et stærkt fokus på gode og ensartede 
krav både ift. udførelse af de audiologiske un-
dersøgelser og de fysiske forhold herfor. Lige-
ledes skal krav til kompetencer sikre, at der 
er de nødvendige forudsætninger tilstede for 
gennemførelse af undersøgelserne, så der 
sikres høj validitet af høreprøverne. 

Generelt er det observeret, at høreområdet 
indeholder en bred aktørkreds med mange 
forskelligartede og modstridende interesser, 
og at aktørens kontekst og rolle har meget 
indflydelse på aktørens synsvinkel. Fx vil en 
audiologiassistent i det offentlige have fokus 
på produktivitet og funktionsopdeling, hvor-
imod en audiologiassistent i det private vil 

Tages ad notam og indgår i  interessenthånd-
teringen. 
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have fokus på kommercielle forhold og kun-
depleje.   
Der er uklare kompetenceforhold med hen-
syn til de audiologiuddannede (flere titler, 
forskellige opgaver, flere uddannelser mm.) 

Observationerne overdrages til STPS der ar-
bejder videre med nærmere afdækning og 
løsningshåndtering. Opfølgning sker på pro-
gramniveau. 

Analyseteamet er blevet gjort bekendt med, 
at i de private klinikker, der drives på kom-
mercielle vilkår, kan forekomme incitaments-
modeller baseret på salgsmål og mersalgs-
strategier. Dette kan have indflydelse på den 
tid og de ressourcer, der her afses til fx un-
dersøgelse, prøvetagning og evt. tilpasning af 
et høreapparat. 

Det er vigtigt, at en borger med et høretab 
kan stole på de prøver og den behandling 
denne modtager, både i privat og offentlig 
regi. Der er begrænset tid og ressourcer til-
gængelige hos de hørefaglige, så det er vig-
tigt, at ønsket om og koncepterne for fx at op-
samle data til måling af behandlingskvalitet 
sker på en måde, der ikke er til gene og/eller 
unødigt tidskrævende. 
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5 SYSTEMLANDSKAB 
På høreområdet er der identificeret 23 systemtyper, der understøtter de enkelte aktører i spe-

cifikke forretningsprocesser eller fungerer i rollen som integrationsled mellem systemer og/eller 

udstyr. De enkelte systemtyper og konkret identificerede systemer, er beskrevet i detaljer under 

Bilag 3 Systemoverblik.  

 

Samtlige data der indsamles i forbindelse med undersøgelsesresultater, høreapparatindstil-

ling/justering samt forretningsunderstøttende systemer, er i høj grad formaliseret og strukture-

ret. Branchen har allerede i begyndelsen af 1990’erne adresseret behovet for at få udstyr og 

høreapparater fra forskellige producenter på området til at ”snakke sammen”. Til dette er infra-

strukturen NOAH udviklet af høreapparatproducenternes konsortiesamarbejde HIMSA, som er 

et globalt, privatejet selskab bosiddende i Danmark. NOAH er en modulbaseret løsning til at 

sikre, at de enkelte producenters værktøjer til måling, tilpasning og programmering af apparater 

kan sameksistere i samme miljø – fx en audiologiassistents pc-baserede arbejdsstation. Endvi-

dere muliggør NOAH, at forskellige systemtyper kan udveksle data via specificerede modulstan-

darder samt indholds- og datastandarder på centrale områder. NOAH-modulerne er ikke udvik-

let eller designet til datadeling ”på tværs” eller med eksterne parter. Nogle af forudsætningerne 

for mere bred datadeling er derfor på plads med NOAH, men kan i praksis kun anvendes internt 

imellem lokale installationer. Eksempelvis pr. producentkæde eller pr. regional enhed.  
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Figur 6: Illustration af NOAH’s centrale betydning for integration mellem udstyr til undersøgelse af borger med høretab, indstilling 
og justering af høreapparat og forretningssystemer, der varetager fx borgeradministration, afregning og administration af tilskud 

etc. 

Forretningssystemerne er domineret af leverandøren Auditdata, som sidder på den største mar-

kedsandel via henholdsvis en løsning til de audiologiske afdelinger (AuditBase) samt en løsning 

til de private høreklinikker (Strato). Systemlandskabet bærer præg af systemer, som er udviklet 

over en længere årrække, og som står over for et teknologiskifte indenfor de næste 2-3 år.  

 

Analyseteamet har interviewet repræsentanter for leverandørerne af forretningssystemerne 

(Auditdata og EG), der benyttes på både private og offentlige høreklinikker, og har observeret, 

at der er planer for nye, mere moderne teknologiplatforme, der rykker dele af data og funktio-

naliteten i cloudbaserede løsninger. Foranalysen kan også på baggrund af det forelagte konsta-

tere, at dokumentationsgraden af dataflows og modellering forekommer generelt at være rela-

tiv lav for området.  

 

Foranalysen kan også konstatere, at der er store lokale forskelle og variationer i, hvad aktørerne 

dokumenterer, i hvilke systemer og hvilken praksis der følges. Dette gør, at kvaliteten af data på 
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tværs af systemer og systemtyper forekommer meget forskelligartet og uens. Antallet af system-

typer må dog betragtes som relativt begrænset og relativt overskueligt sammenlignet med an-

dre områder i sundhedsdomænet. 

 

Når det drejer sig om udveksling af data mellem diverse aktører og i skift mellem faser og fase-

overgange, kan det konstateres, at der forekommer stort tab af data og stor variation i, hvordan 

der udveksles data. Eksempelvis modtager Amgros udleveringsoplysninger til afregning (CPR 

nummer og høreapparat serienummer) via vidt forskellige formater og kanaler som fx telefonisk, 

via sikker mail og direkte systemintegrationer. Desuden sendes undersøgelsesresultater ofte 

først ved forespørgsel og vil typisk være eksporteret i fast pdf-format via sikker mail. Der er ikke 

observeret reelle muligheder for integration via fx web-service eller system-til-system integra-

tion. Det er typisk punkt-til-punkt udvekslinger med fx udleveringsfiler til Amgros og knapløsnin-

ger til opstart af fx regionalt EPJ fra fag- og forretningssystemer på audiologisk afdeling. 

 

Der er i systemlandskabet næsten ingen borgervendte digitale løsninger bortset fra enkelte sim-

ple systemer til booking/tidsbestilling. I interviews med høreapparatbrugere er der blevet ud-

trykt ønske om supplerende digitale løsninger. Primært efterlyses adgange, der kan facilitere 

kontakt med fx hørefagligt personale i forbindelse med support, akutte justeringer eller løbende 

opfølgning, og som kan erstatte (ikke supplere) muligheden der er i dag, som alene er telefonisk 

eller via en funktionspostkasse. Især den telefoniske kontakt er vanskelig og ikke optimal i en 

situation, hvor henvendelsen netop handler om support eller tilpasning af et dårligt fungerende 

høreapparat. 

5.1 Muligheder og begrænsninger 
I nedenstående tabel opsummeres de væsentligste observationer om systemlandskabet på hø-

reområdet, samt hvilke muligheder og begrænsninger dette skaber: 

 

Væsentlige observationer Muligheder og begrænsninger  

Interoperabilitet (med andet lokalt udstyr 
(hos de enkelte aktører) sikres via NOAH, der 
er en central branchestandard, som er styret 
af høreapparatproducenternes konsortie-
samarbejde HIMSA. 

Brancheforeningen HIMSA via NOAH har sik-
ret formaliseret kommunikation mellem en-
heder (fx forskellige systemmoduler) på om-
rådet. Det bør i det fremadrettede arbejde 
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overvejes, hvilke muligheder og vilkår et sam-
arbejde med fx HIMSA rummer. Herunder 
hvilke konkrete muligheder fx et NOAH-mo-
dul vil kunne udfylde som lokalt punkt for op-
samling af kvalitets- og prøvedata, der efter-
følgende kan opsamles og deles i en national 
infrastruktur til formålet. 

Systemer er i udpræget grad ”øer af informa-
tion” med meget lille eller minimal ekstern 
integration – dog med NOAH som fælles 
komponent. 

Det betyder, at dataopsamling i dag sker lo-
kalt i de enkelte installationer og ikke udveks-
les med andre aktører. 
 
Der bør dannes grundlag for en infrastruktur, 
der giver mulighed for at data kan deles på 
tværs af aktører. Data vil bl.a. indeholde hø-
reprøve, information om rammerne for prø-
ven og andre relevante informationer, der 
skal bruges ved visitering. 
 
Det bemærkes, at der i sundhedsloven er 
hjemmelsgrundlag for, at SDS kan agere data-
ejer, frem for at der etableres databehandler-
aftaler og tilhørende opfølgningsforpligtelser 
mellem alle de involverede parter. 

Foranalysen har ikke observeret eller blevet 
præsenteret for borgervendte digitale løsnin-
ger bortset fra simpel funktionalitet til 
booking/tidsbestilling. 

Foranalysens interviews med høreapparat-
brugere har afdækket en vilje og appetit på 
digitale adgange, der både kan give bedre 
overblik over eget forløb, samt større indsigt 
og direkte dialog med de hørefaglige aktører. 
Det kan med fordel afdækkes nærmere og i 
detaljer, hvordan de forskellige typer af bor-
gere bedst understøttes med digitale ad-
gange, så deres behov for information tilgo-
deses og de kliniske arbejdsgange assisteres. 
Her er det oplagt at afdækkes og undersøge 
de konkrete muligheder i PRO (Patient Rap-
porterede Oplysninger) til opstilling af borger-
rettede spørgeskemaer og indsamling af rap-
porterede data. 

Der er stærke bindinger i de såkaldte tool 

chains mellem fx audiologisk udstyr, hard-
ware og fagsystemer. Dette gør, at ændringer 

Dette vilkår for it- og teknologi-platformen 
bør indgå centralt i overvejelserne for de 
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i det tekniske it-setup er komplicerede og har 
flere, ofte uoverskuelige, konsekvenser og 
har en meget langsom cyklus for udskiftning 
og teknologiskifte. 

fremtidige målbilleder. Det har også stor be-
tydning, at der er stærke produktspecifikke 
bindinger til internationale høreapparat- og 
systemproducenter, hvilket gør det vanskeligt 
at gennemføre standardisering på nationalt 
niveau alene. Muligheder for supplerende in-
ternational standardiseringsinitiativer, der 
kan anvendes på området, bør afdækkes. 

Der er generelt højt digitaliseringsniveau, 
men på ældre teknologier. Ny cloudbaseret 
løsningsgeneration undervejs (2-4 år). 

Eksisterende systemportefølje er ikke bygget 
til datadeling og ændringer, ligesom vedlige-
holdelsen af den nuværende systemporte-
følje kan være bekostelig. Kravsætningen 
overfor området bør tage højde for de udvik-
lingstiltag, fx omkring cloudbaserede løsnin-
ger, der er undervejs fra branchens egne tek-
nologi- og løsningsleverandører. 

Kliniksystemer (forretningssystemer) domi-
neres især af én leverandør (Auditdata). 

Konceptet for digital visitation bør udvikle sig 
i en retning baseret på standarder og bevare 
muligheden for at andre leverandører kan til-
byde markedet forretningssystemer. 

Der er store lokale forskelle og variation i 
hvad aktørerne dokumenterer og i hvilke sy-
stemer. 

Opgaven med at sikre fælles datakvalitetsni-
veau kan få stor betydning for den nuvæ-
rende arbejdspraksis samt for hvilke syste-
mer, der fremover skal bære hvilke data, så 
de bliver sammenlignelige i indhold og kvali-
tet. 

Generel lav dokumentationsgrad af data-
flows og modellering. 

En komplet afdækning og dokumentation af 
området vurderes ikke til at ville skabe yderli-
gere værdi. Indsatsen bør fokusere på det 
fremtidige dataflow og modellering i forbin-
delse med kravsætning af to-be scenariet. 

Der er tab af data mellem skift i faser/fase-
overgange. 

Der er behov for at afdække, hvilke data der 
er relevante for de identificerede aktører og 
for at sikre, at de får adgang til den nødven-
dige information. 

Amgros modtager udleveringsoplysninger til 
afregning i vidt forskellige formater og kana-
ler (telefonisk, via sikker mail og systeminte-
grationer). 

Der er et effektiviseringspotentiale i at formu-
lere mere ens krav og retningslinjer for rap-
portering af udleveringsoplysninger til Am-
gros, således at dette centrale forretnings-
flow understøttes med en ensartet system-til-
system integration. 



 

 

 Program for Høreområdet i fremtiden 
 

35 / 47 

 
 

I det kortlagte systemlandskab står NOAH 
som lokal integrationsplatform og udveks-
lingsmekanisme centralt. Også på tværs af sy-
stemtyper. 

Dette tilbyder en mulighed for at afsøge og 
analysere mulighederne for dels at udnytte 
NOAH som komponent til en kildenær data-
opsamling. Den etablerede kortlægning af sy-
stemlandskabet giver mulighed for at lave en 
tidlig, men relativ præcis udpegning af, hvor 
centrale dataentiteter burde kunne opsam-
les. En tidlig vurdering af den indholdsmæs-
sige struktur vil især med NOAH (og konsulta-
tion med organisationen bag – HIMSA) kunne 
udarbejdes. 

 

  



 

 

 Program for Høreområdet i fremtiden 
 

36 / 47 

 
 

6 SCENARIE-RUM  
Foranalysen skal danne afsæt for udarbejdelsen af målbilleder for den tekniske, digitale under-

støttelse for afprøvning af et koncept for en digital visitation samt bedre muligheder for opsam-

ling og indberetning af data. Dette kapitel skitserer det scenarie-rum, som foranalysens obser-

vationer tegner. Scenarie-rummene og de tilknyttede observationer skal ses som et arbejdsop-

læg og en opsummering af observationerne fra foranalysen. Scenarie-rummene skal anvendes 

til at kvalificere og diskutere udarbejdelsen af målbilleder for tilvejebringelse af en systemtek-

nisk understøttelse af digital visitation og bedre dataopsamling. 

6.1 Akserne i de opstillede scenarie-rum 
Foranalysens foreløbige resultater viser, at der især er to centrale forhold, som har stor indvirk-

ning på retningen for den systemteknisk udvikling af løsningerne til digital visitation og bedre 

data-opsamling: 

 
Figur 7: Illustration af scenarieakser og scenarie-rum. 

Lodret akse - fra ”Individuelle informationsøer” til ”Fælles tilgængelighed”: Kortlægningen af 

det nuværende systemlandskab (as-is) (se kapitel 5 SYSTEMLANDSKAB) tegner et billede af et 

mangfoldigt og bredt systemlandskab med både mange systemtyper, mange konkrete it-syste-

mer fordelt på både administrative og tekniske fagsystemer, samt apparatbundne systemer til 
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programmering og justering af høreapparater. Foranalysens foreløbige konklusion er, at der i 

det fremadrettede arbejde bør være fokus på, hvordan de systemtekniske løsninger for digital 

visitation og bedre dataopsamling kan balancere i dette scenarie-rum. Det ene yderpunkt i sce-

narie-rummet er, at vi har ”Individuelle øer af information”. Dette yderpunkt er meget karakte-

riserende for det nuværende informationsbillede. 

Det andet yderpunkt er ”Fælles tilgængelighed”, hvor aktørerne – både de hørefaglige, borgeren 

samt pårørende – har en udstrakt adgang til både egne og delte data. Tilgængeligheden vil både 

være i form af opsamlede undersøgelses- og prøvedata samt borgerens mulighed for at rappor-

tere fx oplevet kvalitet og resultater af høreapparatbehandlingen. 

 

Vandret akse – fra ”Industristandarder” til ”Nationale standarder”: Ud fra en række observati-

oner, kan det i foranalysen konstateres, at området for høreapparatbehandling er kendetegnet 

ved en stærk industristandardisering til sikring af systemernes evne til at sameksistere og ud-

veksle data internt (interoperabilitet). Dette er et resultat af, at høreapparatindustrien meget 

tidligt etablerede ganske solide tekniske standarder og i en konsortiemodel har varetaget fælles 

udvikling af moduler og industristandarder. Endvidere er markedet for den centrale systemtype 

forretningssystemer koncentreret omkring ganske få leverandører. Foranalysen kan også kon-

kludere, at der kun er ganske lidt formel national og international standardisering på området. I 

hvert fald ikke standarder, der inddrager andre aktører uden for den egentlige høreapparatin-

dustri eller har fælles national rækkevidde. Dvs. standarder med en fælles, åben og national 

governance og styring. 

 

Det ene af to yderpunkter på den vandrette akse er ”Industristandarder”, hvor det er branchens 

aktører (systemleverandører, apparatproducenter og integrationshuse), der definerer og driver 

arbejdet med fx at definere det indholdsmæssige dataindhold og mulige integrationspunkter og 

snitfladeadgang. 

Det andet yderpunkt er ”Nationale standarder”, hvor der er fælles nationale standarder - eller 

profilering af relevante internationale standarder – på centrale, udpegede områder. Fx omkring 

de elementer, der skal muliggøre Digital visitering og Bedre dataopsamling. At standarderne er 

nationale betyder også, at der er en defineret udviklings-, styrings- og governancemodel om-

kring dem, hvor ansvar og roller er defineret for vedligeholdelse, anvendelse og support. Det 



 

 

 Program for Høreområdet i fremtiden 
 

38 / 47 

 
 

betyder også at der inddrages relevante aktører i forhold til udvikling, anvendelse og implemen-

tering af standarder og snitflader. 

6.2 De fire scenarie-rum 
Med anvendelse af de to scenarieakser er det muligt at opstille fire scenarie-rum. Hvert rum er 

en formulering af de to yderpunkter på akserne og stiller en ramme op, der illustrerer de mange 

mulige, tekniske veje, der kunne forfølges på området for hørerehabilitering.  

 

 

 
Figur 8: De fire scenarie-rum 

Nedenfor bliver hvert scenarie-rum udfoldet og det tekniske potentiale i hvert scenarie-rum for 

henholdsvis Bidrag til digital visitation og Forbedret dataopsamling vil blive fremhævet. 

 Scenarie-rum A: Nul-scenariet 

Scenarie-rum A beskriver overordnet den nuværende situation baseret på det nuværende sy-

stemlandskab. Hvis en digital visitering og en understøttelse af opsamling af data til kvalitetssik-

ring skulle gennemføres uden at der blev foretaget tekniske ændringer eller udvikling, kunne et 

scenarie i dette scenarie-rum være, at der blev udviklet retningslinjer og krav til blandt andet 
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private høreklinikker og audiologiske afdelinger om, at de manuelt ved undersøgelser og kon-

sultationer skal eksportere data og sende disse til en række funktionspostkasser, som aktørerne 

omkring visitationen og kvalitetsovervågningen overvåger og løbende (manuelt) samler data ind 

fra. 

 

 
Figur 9: Scenarie-rum A: Nul-scenariet 

Konsekvenser for økonomi:   

• Ingen udgifter til systemanskaffelser eller udvikling. 

• Øget ressourceforbrug og årsværk til manuelle rutiner til datahåndtering. Især for de 

hørefaglige aktører, samt centralt til opsamling og behandling af informationer. Dette 

er både grundlaget for digital visitation og opsamling af kvalitetsdata. 

 

Konsekvenser for kvalitet: 

• Ingen eller få sikringer af datakvalitet og dermed usikkert visitationsgrundlag. 

• Ingen muligheder for sikring af obligatorisk rapportering og dermed ikke-komplet data-

billede af kvalitet. 

• Ingen muligheder for borgerinddragelse – fx af oplevet udkomme af behandling. 

• Ingen adgang for borgere til egne data og informationer om hørerehabilitering.  

 

Risici: 
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• Som følge af ressourcekrævende dataregistrering/eksport bliver datagrundlaget for 

uensartet og utroværdigt, så konceptet for digital visitation afvises. 

• Som følge af ressourcekrævende og utidssvarende model for opsamling af kvalitetsdata 

bliver datagrundlaget for udkomme-baseret og vurdering af effekten af høreapparatbe-

handlingen for spinkelt, hvorfor konceptet for måling af kvalitet og udkomme af høre-

behandlingen afvises. 

• Som følge af få (ingen) incitamenter for især den private del af behandlingsområdet, 

bliver kvaliteten af de indsamlede data for de private klinikker i praksis for lav, og den 

ønskede sammenlignelighed af høreapparatbehandlingen kan ikke etableres. 

 Scenarie-rum B: Brancheplatformen 

Scenarie-rum B beskriver de udviklingsveje, som udfolder sig på baggrund af de industri- og 

branchestandarder, der allerede anvendes. Der har i næsten 30 år været et samarbejde mellem 

producenterne af høreapparater for at sikre teknisk sameksistens og for at udvikle fælles stan-

darder og retningslinjer for moduler. Dette arbejde fortsætter og er ved at transformere system-

landskabet til et cloud-baseret tilbud, som bygger på at bruge og tilgå systemer som platforme 

på servicevilkår i stedet for selvstændige, lokale systemer. 

Dette scenarie-rum beskriver mulighederne for at etablere sig i et setup, hvor det er branchen 

og industriens egne digitale platforme, der danner grundlag for fx at facilitere en digital visitation 

og opsamling af data til kvalitetsopfølgning – fx via NOAH. Dette kunne muliggøre, at der lokalt 

kan samles data op og disse kunne præsenteres for et visitationsteam m.fl. Visitationsteamet vil 

få adgang til relevante undersøgelses- og prøvedata via en brugerflade og et samarbejdsværktøj 

på eller via brancheplatformen. 
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Figur 10: Scenarie-rum B: Brancheplatformen 

Konsekvenser for økonomi:   

• Der vil være lave direkte udgifter til systemanskaffelser og udvikling. 

• Eksisterende arkitektur vil i høj grad udnyttes, og retningen i roadmappet for branchens 

forretnings- og fagsystemer vil ligeledes kunne udnyttes. 

• Der vil skulle etableres en afregnings- og økonomimodel i forhold til HIMSA, der er in-

dustrikonsortiet bag NOAH. Denne model er uklar, da adgang og anvendelse baserer sig 

på en medlemsmodel.  

Konsekvenser for kvalitet: 

• Data kan hentes ved kilden. Dette gælder både for undersøgelser (udredning og diagno-

sticering) og for programmeringen (tilpasning af høreapparat etc.). Dette burde give 

gode muligheder for at tilvejebringe en høj datakvalitet og dermed et godt grundlag for 

visitation og kvalitetsopfølgning. 

• Der vil kunne tilvejebringes adgang for borgeren til fx rapportering af oplevet resultat af 

hørerehabiliteringen. Dette vil ske via platformen og dermed branchens egne løsninger.  

Risici: 

• Som følge af at industrisamarbejdet HIMSA har til opdrag fra sin medlemskreds at sikre 

den strengt tekniske sameksistens mellem systemer, er det usikkert, om der kan findes 
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opbakning til en egentlig forretningsmæssig platform. Her kan de indbyrdes kommerci-

elle- og markedsmæssige modsætningsforhold på især det private område stå i vejen. 

• Som følge af at det er branchen og industriens konsortiebaserede styrings- og gover-

nance-model, der i dette scenarie-rum vil være rammesættende, er der en risiko for, at 

krav og styring af koncept for digital visitation ikke kan styres og implementeres med 

den hastighed og kontrol, som måske er nødvendig. Det samme kan være gældende for 

indsamling af kvalitetsdata, der i dette scenarie-rum vil være afhængig af det roadmap 

eller den udrulningsplan, der er for NOAH og NOAH-moduler. 

• Som følge af at det er branchen og industriens konsortiebaserede styrings- og gover-

nance-model, der i dette scenarie-rum vil være rammesættende, er det en risiko, at 

medlemmer kan vælge at stå udenfor og ikke bidrage med datagrundlag til fælles, digital 

visitation. Det vil give konceptet for digital visitation en uens dækning. 

 Scenarie-rum C: Standarder og snitflader 

Dette scenarie-rum beskriver de veje, som vil være mulige, hvis der fokuseres på standardisering 

af dataindhold og snitflader. I dette scenarie-rum er fokus på at profilere eksisterende standar-

der på høreområdet og udvikle nye, i de tilfælde hvor der ikke findes egnede standarder for 

indhold og snitflader mellem systemer. Der skal sikres redskaber til både at understøtte den 

tekniske udvikling hos systemleverandørerne, og der skal fra centralt hold gives redskaber til at 

kunne stille legitime krav til anvendelse af disse standarder og dermed sikre bedre adgang til 

data af højere, sikret kvalitet.  
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Figur 11: Scenarie-rum C: Standarder & snitflader 

Konsekvenser for økonomi:   

• Der vil være initielle omkostninger til udarbejdelse af standarder og supplerende doku-

mentation. 

• Der vil være omkostninger til løbende support og implementering hos både anvendere 

og leverandører. Der vil blandt andet skulle udformes guides til anvendere, guides til 

udviklere, hjælpeværktøjer, fora til hørefaglige og teknikere, etc. 

• Der vil være et overhead for leverandørerne af de eksisterende løsninger. Her vil deres 

fag- og forretningssystemer skulle tilrettelægges til at følge fx krav om anvendelse af 

standarder og snitflader. Et overhead vil typisk omregnes som en øget omkostning for 

aftageren som i dette tilfælde vil være de audiologiske afdelinger eller private hørekli-

nikker. 

Konsekvenser for kvalitet: 

• Der vil være en højere grad af standardisering af indhold og snitflader, hvilket bør resul-

tere i højere datakvalitet – både hvad angår indhold og struktur. Kvaliteten er dog ikke 

garanteret, men afhængig af hvilken støtte til implementering og udvikling, der er mulig 

at levere som en del af standardiseringsaktiviteterne. 



 

 

 Program for Høreområdet i fremtiden 
 

44 / 47 

 
 

• Foranalysen har afdækket et relativt bredt systemlandskab. Det er vigtigt for det kvali-

tetsmæssige udbytte, at rækkefølgen og roadmappet for en standardisering og krav om 

anvendelse, rammer de rigtige steder og rummer de nødvendige data. 

Risici: 

• Som følge af at der på området for hørerehabilitering har været en tradition og en prak-

tik baseret på industri- og tekniske standarder, kan det vise sig svært og tidskrævende 

fra centralt hold at  lave bred standardisering og forvente hurtig adoption af standardi-

seringsinitiativer. 

• Som følge af at der kun er meget få governance- og styringsmæssige redskaber, der fx 

også favner de private høreklinikker og deres leverandører, kan det vise sig svært at 

sikre en bred adoption, der går hurtigt nok. 

• Som følge af at der i dette scenarie-rum ikke etableres faciliteter til central opsamling af 

data, er der risiko for, gevinster der søges realiseret på baggrund af fælles data - fx da-

tabaseret opfølgning på kvalitet, overblik over eget forløb, etc. - ikke kan eller kun i be-

grænset omfang kan indløses. 

 Scenarie-rum D: Dataudveksling og -opsamling via offentlig løsning 

Etablering af en offentlig løsning, der både understøtter forretningsgangene og dataindsamlin-

gen på området sætter øgede krav og ønsker om fælles tilgængelighed og en koordineret udvik-

ling og styring af platformen. Dette scenarie-rum beskriver mulighederne for at forfølge et kon-

cept, hvor der på høreområdet i stigende grad anvendes og udvikles centrale, offentlig styrede 

komponenter og services. Disse vil facilitere bred adgang blandt aktørerne og en central styrings- 

og governance-model, der varetages af den eller de organisationer, der har det overordnede 

ansvar og opsyn med forretningsområdet. 

Dette scenarie-rum rummer muligheder for at opsøge og indfri synergigevinster ved fx at adop-

tere koncepter og tekniske løsningsmodeller fra andre lignende områder som fx dataindberet-

ning til LPR eller SEI, deling af oplysninger som i FMK eller et Samlet Patientoverblik, den kom-

mende fælles Graviditetsmappe mv. 
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Figur 12: Scenarie-rum D: Den fælles, nationalt dækkende platform 

Konsekvenser for økonomi:   

• Der vil være direkte omkostninger til udarbejdelse af komponenter og/eller tilpasning 

af eksisterende komponenter i den eksisterende infrastruktur. Fx Dokumentdelingsser-

vice, Stamdata og PRO-data. 

• Der vil være omkostninger til løbende support og implementering hos både anvendere 

og leverandører. Det vil blandt andet skulle udformes guides til anvendere, guides til 

udviklere, hjælpeværktøjer, fora til hørefaglige og teknikere, etc. Det bør her bemærkes, 

at antallet af leverandører af centrale forretningssystemer er meget lille i Danmark. Der-

for burde de direkte og indirekte økonomiske konsekvenser for anvender/leverandør 

hurtigt kunne vurderes.   

Konsekvenser for kvalitet: 

• Der vil være en højere grad af standardisering af indhold og snitflader, hvilket bør resul-

tere i højere kvalitet. Kvaliteten er dog ikke garanteret, men afhængig af den støtte til 

implementering og udvikling, der er mulighed for at levere. 

• Foranalysen har afdækket et relativt bredt systemlandskab. Det er vigtigt for det kvali-

tetsmæssige udbytte, at rækkefølgen og roadmappet for en standardisering og udvikling 

af fælles komponenter samt krav om anvendelse af disse, rammer de rigtige steder og 

rummer de nødvendige data. 
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Risici: 

• Som følge af at der på området har været en tradition og en praktik baseret på industri- 

og tekniske standarder, kan det vise sig svært at finde opbakning til en fælles, national 

platform. Følgen kan være afvisning af initiativet og kun langsom adoption af standardi-

seringsinitiativer. 

• Som følge af at de private aktører på området umiddelbart har adgang til den nationale 

infrastruktur i sundhedsdomænet, skal der etableres en systemmæssig adgang. Resul-

tatet af dette kan være ændringer i systemlandskabet, hvilket tager tid. Dette kan resul-

tere i, at afprøvningen af den digitale visitationsmodel kun i begrænset omfang kan ud-

foldes med de nødvendige aktører og bredde.  

• Som følge af at der kun på nuværende tidspunkt er meget få governance- og styrings-

mæssige redskaber på området, der fx også favner de private høreklinikker og deres 

leverandører, kan det vise sig svært at sikre en bred adoption inden for en acceptabel 

tidshorisont med mindre de nødvendige regler og rammer etableres. 
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7 BILAGSLISTE 
BILAG 1: DOMÆNE OG FORRETNINGSPROCESSER 

BILAG 2: AKTØR- OG ROLLEBESKRIVELSER 

BILAG 3: SYSTEMOVERBLIK 

BILAG 4: FORRETNINGSTERMER 
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USA 

 

HØR: Program for Høre-
området i fremtiden 

Bilag 1 – Domæne og forretningsprocesser 

Dokumentet præsenterer de nuværende forretningsprocesser i forbindelse forløbet omkring borgere 
med høretab - herunder hvilke dataflow af forretningsdokumentation der i dag understøtter aktø-
rerne. 
Den forretningsmæssige kontekst for området for hørerehabilitering er beskrevet med inspiration og 
afsæt i de behovskategorier, som programmet ”Komplekse, tværgående patientforløb”1 har formule-
ret i den DomæneAnalyseModel (DAM), der blandt andet skal bistå med at sikre bedre digital under-
støttelse af sammenhæng i sundhedsvæsnet. 
 
 
    
    

 
 
 

 
1 https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/et-samlet-patientoverblik/it_professionelle/domaeneanalysemodel 



Overblik over det helt overordnede forretnings- og procesflow med afsæt i borgerens forløb: 

 
  



Nedenfor er de primære behovstemaer, som foranalysen indtil videre har identificeret, og hvor der optræder flest aktører med de mest centrale forretnings-
behov.  

 
  

Høreområdet

Forarbejde fra SDS med afsæt i WHO’s ”kontoplan” (WHO - a system of health accounts, 2011 chap. 5). Bl.a. I Tværgående forløb:
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/et-samlet-patientoverblik/it_professionelle/domaeneanalysemodel

Undersøgelse, behandling 
og pleje

Høj

Administration og styring

Vareforsyning og logistik Uddannelse

Salg og markedsføring

Medium

Forskning

Lav

Overvågning af 
befolkningssundhed

Forebyggelse og 
sundhedsfremme Sundhedsberedskab

Myndighedsudøvelse

Hvad er en 
forretningsevne 
(capability)?
Er en betegnelse for den 
evne, som en sektor, 
organisation, person eller 
system besidder – eller bør 
besidde - for at kunne 
varetage en given opgave. 

Forretningsevner er typisk 
en kombination af 
organisation, mennesker, 
processer og teknologi 
(systemer) og 
data/informationer.

Relevans i as-is



 
Behovstema #1 Overordnet beskrivelse  
Undersøgelse, behandling og pleje Dette tema dækker over de behov, der er for at kunne understøtte borgeren med høretab i kontakten med 

diverse behandlere og teknisk medhjælp. Der fokuseres på behov lige fra første kontakt, hvor borgeren har en 
mistanke om et høretab, til konsultation, udredning og behandling herunder til valg af høreapparat og støt-
tende tiltag. 

Centrale forretningsprocesser: 

 
 
  



 
Behovstema #2 Overordnet beskrivelse  
Administration og styring Dette tema dækker over de forretningsbehov og processer, der sikrer en sammenhængende proces. I foranaly-

sen er der observeret en administration, der blandt andet sikrer overholdelse af behandlingsgarantier, tilskuds-
ordninger, booking af aftaler og undersøgelser samt styring af personale, udstyr og undersøgelsesfaciliteter. På 
høreområdet er der mange undersøgelser og prøver der er afhængige af særligt teknisk udstyr, hørebokse og 
særlige personalekompetencer og den optimale anvendelse af disse, så fx ventetider kan minimeres. 

 
 
  



 
Behovstema #3 Overordnet beskrivelse  
Vareforsyning og logistik Foranalysen har observeret, at logistik spiller en central rolle på høreområdet. Høreapparatbehandlingen stiller 

krav om, at en del aktører, høreapparater, evt. supplerende hjælpemidler, ørepropper og tilbehør kan rekvireres, 
styres, udleveres og evt. supporteres under hele behandlingsperioden. 

 
 
  



 
Behovstema #4 Overordnet beskrivelse  
Tilsyn & myndighedsudøvelse Foranalysen har observeret både konkrete aktiviteter og behovet for, at der kan føres tilsyn og opfølgning 

på høretabsbehandlingen samt et behov relateret til sikring af hørefaglige kompetencer og sikring af fag-
lige standarder. 

 
 

  

Hos de private høreklinikker varetager tilsynsførende obligatorisk kontrol af såvel 
klinik, gennemgang af 3 borgere med høretab samt hvorvidt at kravet om IOI 
skemaer er overholdt. 

Tilsyn

Tilsynsførerende



Der er også identificeret en række sekundære behovstemaer og supplerende processer.  
Behovstema #5 Overordnet beskrivelse  
Salg og markedsføring Der foregår en del markeds- og borgervendt kommunikation og processer omkring ikke alene kommerci-

elle aktiviteter, men oplysninger om behandlingsmuligheder, opfølgninger på kontakter etc. 
 

 
Behovstema #6 Overordnet beskrivelse  
Forebyggelse og sundhedsfremme Behov og forretningsprocesser relateret til screening – fx af nyfødte for døvhed – og aktiviteter der har 

fokus på generel sundhedsfremmende aktiviteter og også mere specifikke og målrettede aktiviteter mod 
særlige målgrupper eller segmenter. Fx ældre med aldersbetinget høretab, professioner med særlig risiko 
for overbelastning eller skader på hørelsen.. 

 
 

Behovstema #7 Overordnet beskrivelse  
Uddannelse Behov og processer omkring sikring af uddannelse og kompetencer. Herunder udarbejdelse af kompe-

tence- og fagprofiler til uddannelser, efteruddannelsestilbud, krav om formelle kompetencer etc.. 
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Bilag 2 Aktør- og rollebeskrivelse 

Dokumentet har til formål at beskrive alle identificerede aktører, deres rolle og synsvinkel, samt 
de væsentligste observationer om den enkelte aktør. 
 

Navn 
(Entydigt navn) 

Borger med høretab 

Borger med mistanke om høretab 
Borger med identificeret høretab (kompliceret eller ukompliceret).   
Borger som førstegangsbruger af høreapparat  
Borger som flergangsbruger af høreapparat 
Borger er ”ekspert” i eget høretab 

Funktion 
(Hvilken funktion varetager aktø-
ren) 

Borger med mistanke om høretab. Denne borger har behov for infor-
mation om og overblik over, hvilke muligheder borgeren har, samt 
hvilket behandlingsforløb borgeren kan forvente. Borgeren har brug 
for støtte og tryghed.  
Borger med identificeret høretab (kompliceret eller ukompliceret). 
Denne borger er blevet identificeret med enten et kompliceret eller 
ukompliceret høretab gennem en konsultation hos en ØNH-læge.1 
Borgere med kompliceret høretab skal altid henvises til en audiologisk 
afdeling. Borgere med kompliceret høretab kan ikke vælge et privat 
tilbud med tilskud. Borgere med kompliceret høretab kan frit vælge 
om behandlingen skal foregå ved en godkendt, privat høreapparatfor-
handler eller ved en offentlig audiologisk afdeling. 
Om der er tale om et kompliceret eller ukompliceret høretab er et læ-
gefaglig skøn, som foretages af ØNH-lægen. Analyseteamet har igen-
nem foranalysen erfaret, at der ikke er en fast og entydig definition for 
denne diagnosticering, men at det er en vurdering eller lægeligt skøn 
ud fra en lang række faktorer: Er høretabet fx på det indre eller det 
ydre øre; er høretabet symmetrisk eller asymmetrisk; er der kognitive 

 
1 Konsultationen kan også resultere i at ØNH-lægen vurdere at der er behov for yderligere undersøgelser for at afdække eventuel 
sygdom og henvises i så fald til en offentlig audiologisk afdeling. Dette er dog uden for scope for denne foranalyse. 
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eller sociale forhold som påvirker borgeren med høretabet osv.? Bor-
geren skal herefter udredes og behandles for et høretab. Borgeren har 
behov for grundig introduktion til forløbet, hvilke muligheder borgeren 
har for udredning og behandling, samt hvilke fordele og ulemper de 
forskellige muligheder rummer. Borgeren har behov for uvildig vejled-
ning og tryghed. 
Borger som førstegangsbruger af høreapparat. Denne borger har 
modtaget et høreapparat for første gang. Borgeren har behov for grun-
dig introduktion til og uddannelse i selve apparatet og en forberedelse 
af, hvordan det er at have at høreapparat, samt hvordan dette påvirker 
hverdagen. Borgeren har samtidig behov for viden om, hvor denne kan 
søge hjælp og vejledning efter endt behandling.  
Borger som flergangsbruger af høreapparat. Denne borger har behov 
for overblik og støtte til egenmestring og optimering af anvendelse af 
det apparat og de hjælpemidler, denne har modtaget med henblik på 
at forbedre borgerens livskvalitet.  
Borger som ekspert i egen høretab 
Borger er ”ekspert” i eget høretab. Denne borger har behov for tek-
nisk sparring og ekspertise i optimering af høreapparatet. Borgeren vil 
i dette tilfælde gerne have mere ejerskab over eget høreapparat og vil 
gerne være mere uafhængig af de hørefaglige aktører.  

Processer 
(Hvilken del af processen vareta-

ger aktøren en rolle) 

Indgår i samtlige processer i forløbet 

Interesseorganisation 
(Er der organisationer som vareta-
ger aktørens stemme i sin funk-
tion) 

Høreforeningen 
Danske handicaporganisationer (DH)  
Danske tale- høre og synsinstitutioner (DTHS) 

Økonomisk inte-
resse/anliggende 
(Hvad er det vigtigste for aktøren 
at få varetaget i processen/be-
handlingen?) 

Borgeren har interesse i et forløb, der så hurtigt og trygt som muligt 
opnår rehabilitering. 

Synsvinkel 
(Hvordan er aktørens tilgang til 
Behandlingen? Skabe sig over-
blik/Se i sammenhænge / Se og 
behandle sagsdetaljer) 

Aktørerne ønsker et trygt og sikkert forløb med kontrol og indflydelse 
på og overblik over processen. Borgeren ønsker samtidigindblik i lø-
bende registrerede informationer, der tilknyttes dennes behandlings-
forløb.  
Borger med høretab refereres til som: 

§ ”Patienter” på offentlige behandlingstilbud 
§ ”Klienter” eller ”Brugere” i private behandlingstilbud 
§ ”Borgere” på kommunikationscentre (regionalt/kommunalt) 
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Observationer 
(Registrerede observationer un-
der de afholdte interviews) 

§ Førstegangsbruger mangler et overblik over processen 
§ Har ofte ikke kendskab til kommunikationscentre 
§ Har ikke kendskab til deres rettigheder 
§ borgeren har svært ved at gennemskue det forestående for-

løb, hvilket skaber utryghed og mistillid til forløbet og de in-
volverede aktører. Borgeren har ikke det fulde overblik og fø-
ler sig ikke sat i centrum for hørerehabiliteringen.  

§ ”Superbrugere” kan udnytte sin viden gennem erfaring med 
egen høretab og stille krav til de andre aktører   

 
 

Aktør navn 
(Entydigt navn) 

Øre-næse-halslæge (ØNH-læge) 

  Privatpraktiserende ØNH-læge 
  ØNH-læge på audiologisk afdeling 
  ØNH-læge som indehaver af privat høreklinik 
  ØNH-læge tilknyttet privat høreklinik 

Funktion 
(Hvilken funktion varetager aktø-
ren) 

ØNH-læge er specialiseret i øre, næse og hals-lidelser. Da analysetea-
met har identificeret, at ØNH-læger har mange forskellige roller på hø-
reområdet, vil ØNH-læge blive beskrevet ud fra hvilken rolle denne ud-
fylder:  
Privatpraktiserende ØNH-læge varetager konsultation af borgere 
med mistanke om høretab, med henblik på evt. henvisning til behand-
ling af høretab. Hvis borgeren har et ukompliceret høretab kan borge-
ren vælge mellem vederlagsfri offentlig behandling eller privat be-
handling med offentlig tilskud. Borgere med kompliceret høretab skal 
altid henvises til behandling på en offentlig audiologisk afdeling for vi-
dere udredning. 
ØNH-læge på audiologisk afdeling varetager udredning af borgere 
med kompliceret høretab og kan varetage udredning af borgere med 
ukompliceret høretab. Arbejder typisk funktionsopdelt og med fokus 
på at opretholde en høj og stabil produktivitet. ØNH-lægen har det 
overordnede behandlingsmæssige ansvar for afdelingens behandling 
af henviste borgere.  
ØNH-læge som indehaver af privat høreklinik varetager udredning af 
borgere med ukompliceret høretab. Har fokus på bred kundepleje op-
bygning af relationer og et hensyn til opbygning af en kommerciel om-
sætning.  
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ØNH-læge tilknyttet privat høreklinik varetager udredning af borgere 
med ukompliceret høretab.  Har fokus på bred kundepleje opbygning 
af relationer og et hensyn til opbygning af en kommerciel omsætning.  
 

Proces 
(Hvilken del af processen vareta-
ger aktøren en rolle) 

Privatpraktiserende ØNH-læge indgår altid i følgende fase: 
§ Verificér høretab 

ØNH-læge - som indehaver af eller tilknyttet privat høreklinik eller på 
audiologisk afdeling, indgår i de følgende faser i forløbet: 

§ Udredning 
§ Behandling 
§ Opfølgning (de første 3 måneder efter tildelt HA) 

Interesseorganisation 
(Er der organisationer som vareta-
ger aktørens stemme i sin funk-
tion) 

Primære interesseorganisationer 
§ Foreningen af høreapparatbehandlende næse-halslæger i 

praksis (HØPA) 
§ Danske øre-næse-halslægers organisationer (DØNHO) 
§ Dansk Otorhinolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi (DSOHH)  
§ Dansk Medicinsk Audiologisk Selskab (DMAS) 
§ Praktiserende speciallæger (FAPS) 

Økonomisk inte-
resse/anliggende 
(Hvad er det vigtigt for aktøren at 
få varetaget i processen/behand-
lingen?) 

Privatpraktiserende ØNH-lægen skal verificere høretab med scree-
ningsundersøgelse. Arbejdet betales ud fra aftalte satser med regio-
nen. 
Har en økonomisk interesse i en hurtig visitation dog inden for gæl-
dende sundhedsfaglig autorisationsforpligtigelser. 
ØNH-lægen med privat klinik kan varetage udredning, behandling og 
opfølgning via privat finansiering evt. inklusiv tilskud (såfremt der fo-
religger en henvisning) samt helbredstillæg. 
Generelt ønsker en privat hørekliniksejer at skabe et loyalt kundefor-
hold og sikre fornuftig kommercielt salg. 
ØNH-læge på audiologisk afdeling er lønnet af regionen. 
 
Har økonomisk interesse i en hurtig overflytning til kommunikations-
centrene efter endt opfølgning (efter 3 måneder) 

Synsvinkel 
(Hvordan er aktørens tilgang til 
behandlingen? Skabe sig over-
blik/Se i sammenhænge / Se og 
behandle sagsdetaljer) 

Privatpraktiserende ØNH-læge: 
At egen screeningsundersøgelse indeholder de fornødne sundheds-
faglige vurderinger og resultater (grunddata, arvlighed, kognition, fy-
sisk, psykisk) til at kunne afklare borgerens videre behandlingsforløb. 
 
ØNH-læge med privat høreklinik: 
Ønsker at få patienten til at blive i den private høreklinik. Har en øko-
nomisk interesse i at bevare relationen med patienten. 
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ØNH-læge på audiologisk afdeling: Ønsker at få patienten overdraget 
til kommunikationscentre hurtigst muligt efter behandling og opfølg-
ning. ØNH-lægerne måles på at få nedbragt ventelister og få flest mu-
lige patienter igennem et forløb indenfor det sundhedsfaglige mulige. 

Observationer 
(Registrerede observationer un-
der de afholdte interviews) 

§ Bekymring over at fokus hos de private høreklinikker primært 
handler om at tilpasse og udlevere så mange høreapparater 
så hurtigt som muligt  

§ Blandt ØNH-læger er der en generel skepsis i forhold til tilret-
telæggelsen af en digital visitationsmodel. Igennem inter-
views er der blevet udtrykt en bekymring for, at en digital vi-
sitation kun meget vanskeligt kan gennemføres med samme 
sundhedsfaglige kvalitet som en sådan screeningsundersø-
gelse bør have for at borgeren kan henvises til den bedste be-
handling. Bekymringen går specifikt på, at tegn på et syg-
domsbetinget høretab, eller andre mere alvorlige årsager, 
som kræver videre udredning og undersøgelse, bliver over-
set, hvis ikke borgeren bliver fysisk tilset af en lægefaglig eller 
uddannet sundhedsfaglig person. 

§ ØNH-læger vurderer at den initielle fysiske kontakt til en bor-
ger er essentiel og en del af visitationsgrundlaget, da et høre-
tab ikke nødvendigvis bare er det målte høretab i form af et 
audiogram og supplerende målinger, men kan bestå af flere 
forskellige faktorer (motorik, kognitive forhold, etc.), der kan 
have stor indvirkning på den foreslåede behandling og visita-
tion. 

§ ØNH-læge kan besidde mange forskellige roller, og at den 
samme ØNH-læge kan have flere roller på samme tid. En 
ØNH-læge kan fx varetage rollen som privatpraktiserende 
ØNH-læge, samtidig med at være indehaver af en privat hø-
reklinik som ØNH-lægen ser som en fordel, da borgeren kan 
blive behandlet samme sted og fulgt af den samme faglige 
person igennem hele forløbet.  

 

 
 
 

Navn 
(Entydigt navn) 

Audiologiassistent 

  Audiologiassistent på audiologisk afdeling 
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  Audiologiassistent ved ØNH-læge 

  Audiologiassistent i privat høreklinik 
  Audiologiassistent på kommunikationscenter 

Funktion Audiologiassistenter foretager målingen af høreevnen hos borgeren, 
som en del af den samlede udredning. De foretager samtidig tilpasning 
af høreapparat til den enkelte borger. Analyseteamet har observeret, 
at audiologiassistenter har flere roller, som varetager de sammen op-
gaver, men har forskellige nøgleinteresser afhængig af om de er ansat 
i det offentlig eller det private: 
Audiologiassistent på audiologisk afdeling har fokus på funktionsop-
deling og produktivitet samt på at give borgeren et så godt forløb som 
muligt. 
Audiologiassistent i privat høreklinik har samme fokus, dog suppleret 
med en mere bred kundepleje og et kommerciel hensyn.  
Audiologiassistent i kommunikationscenter vil varetage opgaven om 
yderligere tilpasning og justering af høreapparat, når borgeren er ud-
over de tre måneders opfølgning, borgeren har krav på det offentlige.  
 

Processer Audiologiassistent ved ØNH-læge indgår i fasen: 
§ Verificer høretab 

Desuden vil audiologiassistenten indgå i følgende faser i forløbet på 
tværs af samtlige organisatoriske enheder: 

§ Udredning/undersøgelse 
§ Behandling 
§ Opfølgning (de første 3 måneder efter tildelt HA) 

Dog vil en audiologiassistent på et kommunikationscenter typisk kun 
varetage opfølgning. 

Interesseorganisation Ved uddannelse: FUHA 
Fagligt Netværk Audiologiassistenter under Teknisk landsforbund 

Økonomi Audiologiassistenten har generelt ingen økonomisk interesse, da aktø-
ren typisk er lønmodtager. 

Synsvinkel 
(Hvordan er aktørens tilgang til 
Behanlingen? Skabe sig over-
blik/Se i sammenhænge / Se og 
behandle sagsdetaljer) 

Ingen registreret 
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Observationer § Skeptiske over for, om borgeren reelt får oplyst deres behand-
lingsmuligheder på et uvildigt grundlag, når de får en henvis-
ning hos en ØNH-læge, da ØNH-læger som sagt kan indgå flere 
roller, og potentielt derfor kan henvise til egen klinik efter 
endt screeningsundersøgelse. Om dette reelt set forekommer 
i betydeligt omfang har ikke være muligt hverken at be- eller 
afkræfte. 

§ Audiologiassistenter på kommunikationscenter ønsker at 
have adgang til hele borgerens journal og undersøgelsesre-
sultater for at kunne give en passende hjælp. 

§ Audiologiassistenter har et vist forbehold for genbrug af hø-
reprøver og supplerende prøver, da de ikke mener, at den 
indledende screeningshøreprøve altid er god nok til at vur-
dere en decideret behandling ud fra. Da de ikke kender de 
forhold en evt. medsendt høreprøve er taget under og hvor 
grundigt, den er foretaget, har de lav tillid til denne. Dette 
medfører, at de i langt de fleste tilfælde gentager høreprø-
ven. 

§ Audiologiassistenter har på henholdsvis offentlige afdelinger 
og private høreklinikker meget forskellige fokus og holdnin-
ger. I det offentlige er der et særligt fokus på produktivitet og 
funktionsopdeling, hvorimod der i det private er et særligt fo-
kus på mere kommercielle forhold. 

 

Navn 
(Entydigt navn) 

Pårørende 

Funktion Den pårørende er en person som tilhører borgerens nærmeste familie 
eller på anden måde er nært knyttet til borgeren. Den pårørende har 
de samme behov som den type borgeren den pårørende er tilknyttet. 

Processer Indgår potentielt i samtlige faser afhængig af borgerens ønske om 
hjælp til understøttelse. 

Interesseorganisation Ingen 

Økonomisk inte-
resse/anliggende 
(Hvad er det vigtigt for aktøren at 
få varetaget i processen/behand-
lingen?) 

Har interesse i understøttelse af et forløb, der er hurtigt og trygt.  
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Synsvinkel 
(Hvordan er aktørens tilgang til 
Behandlingen? Skabe sig over-
blik/Se i sammenhænge / Se og 
behandle sagsdetaljer) 

Ønsker at borgeren får et trygt og sikkert forløb med kontrol, indfly-
delse, og overblik over processen samt indblik i løbende registrerede 
informationer tilknyttet borgeren.  

Observationer § Udtrykker manglende overblik over processen. 
§ Udtrykker manglende information til at understøtte borger. 
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Navn 
(Entydigt navn) 

Audiolog 

  Audiolog på audiologisk afdeling 
  Audiolog ansat på/indehaver af privat høreklinik 

Funktion Audiologer foretager undersøgelse og udredning af borgere med hø-
retab, ligesom de udvælger, tilpasser og instruere borgeren i deres hø-
reapparater. De arbejder typisk tæt sammen med audiologiassisten-
ter. Analyseteamet har observeret, at audiologer minimum kan be-
sidde to roller, som, som udgangspunkt varetager de sammen opga-
ver, men har forskellige nøgleinteresser afhængig af om de er ansat i 
det offentlige eller det private: 
Audiolog på audiologisk afdeling arbejder typisk funktionsopdelt og 
med fokus på at opretholde en høj og stabil produktivitet. Der er en 
jævn gennemstrømning af borgere, som audiologen har kontakt med i 
kortere, fokuserede prøvesceancer. 
Audiolog ansat på/indehaver af privat høreklinik har typisk en ar-
bejdssituation med samme undersøgelser som ovenfor, men typisk 
med et bredere fokus, der handler om bred kundepleje opbygning af 
relationer og et hensyn til opbygning af en kommerciel omsætning.  
 

Processer En audiolog kan indgå i følgende faser i forløbet på tværs af samtlige 
organisatoriske enheder: 

§ Udredning/undersøgelse 
§ Behandling 
§ Opfølgning (de første 3 måneder efter tildelt høreapparat) 

Interesseorganisation Ved uddannelse: Fada 

Økonomi interesse/an-
liggende 
(Hvad er det vigtigt for aktøren at 
få varetaget i processen/behand-
lingen?) 

Ingen registreret 

Synsvinkel 
(Hvordan er aktørens tilgang til 
Behanlingen? Skabe sig over-
blik/Se i sammenhænge / Se og 
behandle sagsdetaljer) 

 Ingen registreret 
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Observationer Analyseteamet har igennem interviews og observationer noteret et 
vist forbehold blandt aktørerne audiologer for genbrug af høreprøver 
og supplerende prøver, da de ikke mener, at den indledende scree-
ningshøreprøve altid er god nok til at vurdere en decideret behandling 
ud fra. Da de ikke kender de forhold en evt. medsendt høreprøve er 
taget under og hvor grundigt, den er foretaget, har de lav tillid til 
denne. Dette medfører, at de i langt de fleste tilfælde gentager høre-
prøven.   
De private audiologer er skeptiske over for, om borgeren reelt får op-
lyst deres behandlingsmuligheder på et uvildigt grundlag, når de får en 
henvisning hos en ØNH-læge, da ØNH-læger som sagt kan indgå flere 
roller, og potentielt derfor kan henvise til egen klinik efter endt scree-
ningsundersøgelse. Om dette reelt set forekommer i betydeligt om-
fang har ikke være muligt hverken at be- eller afkræfte. 
Analyseteamet har samtidig observeret, at audiologer på henholdsvis 
offentlige afdelinger og private høreklinikker har meget forskellige fo-
kus og holdninger. I det offentlige er der et særligt fokus på produkti-
vitet og funktionsopdeling, hvorimod der i det private er et særligt fo-
kus på mere kommercielle forhold. 

 

Navn 
(Entydigt navn) 

Specialkonsulent 

Funktion En specialkonsulent yder rådgivning til borgeren med høretab eller an-
dre hørerelaterede sygdomme, fx Menières sygdom, tinnitus eller lig-
nende. En ”specialkonsulent” hedder også konsulent inden for job, ud-
dannelse og hørelse. Aktøren kan være tilknyttet et kommunikations-
center. 
Specialkonsulenten kan: 

§ Beskrive høretabets omfang og konsekvenser til brug for for-
ståelse og accept på arbejdspladsen eller i forbindelse med 
jobcenterets arbejdsevnevurdering. 

§ Deltage i møder på uddannelsessteder, arbejdspladser og 
med kommunale myndigheder. 

§ Koordinere de sociale, arbejdsmarkedsmæssige, audiologiske 
og pædagogiske muligheder for den enkelte person med hø-
renedsættelse. 

§ Rådgive vedrørende accept, erkendelse og personlige konse-
kvenser af høretabet. 
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§ Tilbyde en social specialviden om hørehandicap, som ikke ud-
bydes i den kommunale forvaltning eller jobcentret. 

§ Være behjælpelig ved afprøvning og ansøgning om hjælpe-
midler til arbejde og uddannelse. 

Processer Kan indgå i processen opfølgning under et kommunikationscenter. 

Interesseorganisation Ingen 

Økonomi 
interesse/anliggende 
(Hvad er det vigtigt for aktøren at 
få varetaget i processen/behand-
lingen?) 

Lønmodtager på et kommunalt eller regionalt kommunikationscenter. 

Synsvinkel 
(Hvordan er aktørens tilgang til 
behandlingen? Skabe sig over-
blik/Se i sammenhænge / Se og 
behandle sagsdetaljer) 

Varetager en samlende funktion der kan vejlede på tværs af processen 
og aktører. 

Observationer Ingen registreret 

 

Navn 
(Entydigt navn) 

Øreproptekniker 

Funktion Øreproptekniker laver afstøbning/3D scanning, fremstiller og repare-
rer ørepropper til borgere med høretab og tilpasser høreapparater. 
Høreapparaterne skal tilpasses, så lydbilledet bliver så behageligt som 
muligt for borgeren. De fleste ørepropteknikere er uddannede tand-
teknikere og enkelte er guldsmede, da fingerfærdighed er væsentlig 
for en god behandling. 

Processer Indgår i processen behandling. 

Interesseorganisation Ingen 

Økonomi 
interesse/anliggende 
(Hvad er det vigtigt for aktøren at 
få varetaget i processen/behand-
lingen?) 

Har interesse i at lave en så behagelig prop som mulig. 

Synsvinkel 
(Hvordan er aktørens tilgang til 

Ingen registreret 
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Behanlingen? Skabe sig over-
blik/Se i sammenhænge / Se og 
behandle sagsdetaljer) 

Observationer Ingen registreret 

 
 

Navn 
(Entydigt navn) 

Audiologopæd 

Funktion Audiologopædi arbejder overordnet med de pædagogiske aspekter 
ved et høretab - herunder diagnostik, undervisning, behandling og 
forskning i forbindelse med borgerens høre-, tale-, sprog- og stemme-
problemer. Aktøren er tilknyttet et kommunikationscenter. 
Aktøren kan specialisere sig bl.a. i audiologi. 

Processer Indgår i processen opfølgning under et kommunikationscenter. 

Interesseorganisation ALF (Audiologopædisk Forening) 

Økonomi 
interesse/anliggende 
(Hvad er det vigtigt for aktøren at 
få varetaget i processen/behand-
lingen?) 

Lønmodtager på et kommunalt eller regionalt kommunikationscenter. 

Synsvinkel 
(Hvordan er aktørens tilgang til 
Behanlingen? Skabe sig over-
blik/Se i sammenhænge / Se og 
behandle sagsdetaljer) 

Ingen registreret 

Observationer Ingen registreret 

 

Navn 
(Entydigt navn) 

Tilsynsførende 

Funktion varetager årligt tilsynsforpligtigelsen ud for gældende regler og ret-
ningslinjer på de private høreklinikker på vegne af Sundheds- og Æl-
dreministeriet. Tilsyn udføres aktuelt af Force Technology. Den tilsyns-
førende enhed indgår ikke direkte i forretningsprocessen, men fører 
tilsyn med de private aktører i forretningsprocessen.   
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Processer Indgår ikke direkte i hørerehabiliteringsprocessen, men de foretager 
tilsyn hos de enkelte private klinikker. 

Interesseorganisation Ingen 

Økonomi 
interesse/anliggende 
(Hvad er det vigtigt for aktøren at 
få varetaget i processen/behand-
lingen?) 

Har en interesse i at forblive tilsynsførende. 

Synsvinkel 
(Hvordan er aktørens tilgang til 
Behanlingen? Skabe sig over-
blik/Se i sammenhænge / Se og 
behandle sagsdetaljer) 

Ingen registreret 

Observationer Ingen registreret 

 
 

Navn 
(Entydigt navn) 

Leverandør af høreapparater og hjælpemidler 

Funktion Leverandøre af høreapparater og dertilhørende hjælpemidler vareta-
ger opgaven om at levere høreapparater og hjælpemidler til alle de 
behandlende aktører. 

Processer Indgår ikke direkte i hørerehabiliteringsprocessen, men udgør kontakt-
part i relation til bestilling, fakturering/kreditering og garantireparati-
oner. 

Interesseorganisation HIMSA er en interesseorganisation, der sikrer at audiologisk udstyr, 
høreapparater og fagsystemer kan kommunikere sammen, hvilket 
sker via systemet NOAH.  

Økonomi 
interesse/anliggende 
(Hvad er det vigtigt for aktøren at 
få varetaget i processen/behand-
lingen?) 

Har en interesse i at sikre, at der skabes forudsætninger for at kunne 
sælge mest muligt audiologisk udstyr og høreapparater. 

Synsvinkel 
(Hvordan er aktørens tilgang til 
Behanlingen? Skabe sig over-
blik/Se i sammenhænge / Se og 
behandle sagsdetaljer) 

Ingen registreret 

Observationer Ingen registreret 
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Navn 
(Entydigt navn) 

IT-leverandør 

Funktion Varetager opgaven om, at levere it-systemer til understøttelse af en 
eller flere af de opgaver eller interesser som en eller flere aktører va-
retager. 

Processer Indgår ikke direkte i høre rehabiliteringsprocessen, men udgør kontakt 
og supportpart til de understøttende it-systemer. 

Interesseorganisation HIMSA er en interesseorganisation der sikrer, at audiologisk udstyr, 
høreapparater og fagsystemer kan kommunikere sammen, hvilket 
sker via NOAH. 

Økonomi 
interesse/anliggende 
(Hvad er det vigtigt for aktøren at 
få varetaget i processen/behand-
lingen?) 

Ønsker størst mulig markedsandel 

Synsvinkel 
(Hvordan er aktørens tilgang til 
Behanlingen? Skabe sig over-
blik/Se i sammenhænge / Se og 
behandle sagsdetaljer) 

Ingen registreret 

Observationer Ingen registreret 

 

Navn 
(Entydigt navn) 

Administrativ medarbejder 

Administrativ medarbejder på audiologisk afdeling eller i høreklinik 
Administrativ medarbejder i indkøbsfunktion  
Administrativ medarbejder i en region 
Administrativ medarbejder i en kommune 

Funktion De administrative medarbejdere har ikke alle direkte kontakt med bor-
geren. Nedenfor beskrives de forskellige administrative aktører, ana-
lyseteamet har identificeret: 
Administrativ medarbejder på audiologisk afdeling eller i høreklinik 
varetager mange forskellige opgaver, alt fra booking og ændring af ti-
der til borgere, modtagelse af borgere ved ankomst, til administrering 
af logistik og support vedr. bestilte høreapparater, herunder genbestil-
linger, ombytninger og reklamationer.  
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Administrativ medarbejder i indkøbsfunktion varetager udbudsfor-
pligtigelsen af høreapparatssortimentet, kontrol af om bestilte høre-
apparater er inden for sortiment, kontrol af fakturerer fra høreappa-
ratsleverandører. Desuden varetager de opgaven om viderefakture-
ring til de enkelte regioner: Pris, serienummer, kommune ID, privat hø-
reklinik/audiologisk afdeling og CPR nummer. 
Administrativ medarbejder i region varetager opgaven om afregning 
og opfølgning på bestilling af høreapparater, support og økonomi som 
f.eks. tilskudsordninger eller forsikringsdækning. 
Administrativ medarbejder i kommune varetager udbetaling af hel-
bredstillæg til privat høreklinik for BMH. 
 
 

Processer Administrativ medarbejder i indkøbsfunktion: Indgår ikke direkte i 
høre rehabiliteringsprocessen, men varetager administration af Am-
gros høreapparater 
Administrativ medarbejder i en region/kommune: Indgår ikke direkte 
i hørerehabiliteringsprocessen, men indgår i de administrative proces-
ser for betaling for offentlige høreapparater og/eller udbetaling af til-
skud/heldbredstillæg 

Interesseorganisation Ingen registreret 

Økonomi 
interesse/anliggende 
(Hvad er det vigtigt for aktøren at 
få varetaget i processen/behand-
lingen?) 

Ingen registreret 

Synsvinkel 
(Hvordan er aktørens tilgang til 
Behandlingen? Skabe sig over-
blik/Se i sammenhænge / Se og 
behandle sagsdetaljer) 

Ingen registreret 

Observationer Ingen registreret 
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19. juni 2019  

 

 

HØR: Program for Høre-
området i fremtiden 

Bilag 3 – Systemoversigt 

Dokumentet har til formål at dokumentere hvilke fag- og støttesystemer der anvendes af diverse 
aktører i forbindelse med borgere med høretab. 
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Systemtyper 

På høreområdet anvendes en række systemtyper, der varetager understøttelsen af brugere og 
aktører i specifikke forretningsprocesser eller fungerer i en rolle som integrationskobling mellem 
systemer eller udstyr. 
Nedenfor er der redegjort for de systemtyper, der overordnet anvendes på høreområdet og en 
række af de specifikke fag- eller tekniske støttesystemer, som anvendes i behandling og til ad-
ministration. 
 

Systemtyper    
Forretningssystem (ge-
nerelt) 
(Engelsk: Office Auto-
mation Systems) 

Generelt basissystem der kan anvendes af både fagligt og admini-
strativt personale. Giver adgang til en lang række funktionaliteter, 
der gør fx en klinik eller en audiologisk afdeling i stand til at vare-
tage den daglige drift omkring booking, journalføring og gennem-
førelse af diverse undersøgelser. Systemtypen kan give mulighed 
for integration med audioteknisk udstyr og fx økonomisystemer og 
har ofte også en form for brugerstyring, så det kan sikres af bru-
gerne, kun kan se og ændre data, som de har rettigheder til og 
relevans for at tilgå. 

Forretningssystem (kæ-
despecifikt) 
(Engelsk: Hearing Instu-
ment Chain systems Sy-
stems) 

Branchetilpasset forretningssystem der funktionalitetsmæssigt til-
byder nogenlunde det samme som det generelle forretningssy-
stem, men som er tilrettet det kædesamarbejde, som klinik-
ken/butikken indgår i. Dvs. systemtypen her måske tilbyder tids-
bestilling for flere butikker, tættere integreret bestilling- og lager-
styring, udvidet kunde- og CRM-funktionalitet. 

NOAH integrationspart Sikre at audiologiskudstyr, scannere og forretningssystemer kan 
udveksle rådata på tværs af systemer. 

NOAHlink og NOAHlink 
Wireless moduler 

NOAHlink giver producenter af høreapparater mulighed for at give 
klinikker og butikker adgang til et samlet ”høreapparatsystem” – 
dvs. en computer der via et særlig stykke hard- og software (NO-
AHlink) kan programmere og tilpasse et høreapparat til en udviklet 
profil. 
NOAHlink som er den branchestandard og framework, som kon-
sortiet HIMSA har udviklet og vedligeholder. HIMSA er dannet og 
drives i fællesskab af producenterne af høreapparater. NOAHlink 
sikrer interoperabilitet, så fx en audiologiassistent på en klinik med 
én computer kan tilpasse mange forskellige høreapparater. Det 
kræver, at der er udviklet og installeret et tilhørende NOAH-mo-
dul. 

Høreapparat - produkt 
specifikt software 

En klientbaseret løsning pr. høreapparatproducent, der muliggør 
at indstille det specifikke høreapparatet ud fra den målte hørepro-
fil. høreapparat skal fungere i sammenhæng med NOAHlink eller 
NOAHlink wireless. 
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Ørescanner-systemer - 
fagsystem 
(Engelsk: Ear Impres-
sion Scanner Systems) 

Nogle klinikker har en ørescanner, der via en probe føres ind i øret 
og kan scanne øregangen med henblik på at producere en prop, 
der passer perfekt i patienten/klientens øregang. Ørescanner-sy-
stemet samler resultatet af scanningen i en 3D-model, der gem-
mes enten i forretningssystemet (se ovenfor) eller på en filserver. 

3D-scanningssystemer - 
fagsystem 

Hvis klinikken ikke har en ørescanner eller hvis der er andre for-
hold, der gør det umuligt at scanne øret – fx hvis det er et mindre 
barn – bliver der taget en afstøbning af øregangen. Denne afstøb-
ning bliver herefter 3D-scannet og 3D-modelfilen gemmes enten i 
forretningssystemet eller på en filserver. 

3D-print systemer - fag-
system 

Nogle klinikker har mulighed for direkte at printe en øreprop ud 
fra en 3D-model. Systemet læser en fil med en 3D-model fra enten 
et ørescanner-system eller et generelt 3D-scanner system. 

Webservice integration En webservice er en afgrænset, server-baseret tjeneste på nettet, 
som aktiviseres via en protokol over internettet. Der er tale om 
maskine-til-maskine interaktion. Det giver mulighed for at lave sy-
stemintegrationer og eksempelvis kalder andre systemer for en-
ten at aflevere data eller hente data til videre behandling (fx en 
rekvisition til et centralt lagersystem), der gør at det modtagne sy-
stem kan udføre sin funktionalitet (fx lagersystemet ”plukker” va-
ren, nedskriver lageret og udskriver en adresse-label). 

Specialsoftware 
(Engelsk: Special Pur-
pose Software) 

Særligt udviklede systemer der løser specifikke og ofte meget spe-
cialiserede opgaver. Et eksempel på dette kan være simple tilret-
ninger til Microsoft Excel, der tilbyder muligheder for dataanalyse 
og opfølgning på kvalitet og salg. Derudover kan det være avance-
rede løsninger, der for flere fagsystemer og flere aktører tilbyder 
funktionalitet, som standardforretningssystemer ikke tilbyder. 

EPJ - Elektronisk Pati-
entjournal 

En portefølje af sundhedsfaglige it-systemer og it-moduler der til-
sammen udgør den daglige it-værktøjskasse for blandt andre klini-
kere på sygehuse. Konkret anvendes den til journalføring for bor-
gere med høretab. 
 

PEPJ – privathospital 
elektronisk patientjour-
nal 

Er som EPJ en portefølje af sundhedsfaglige it-moduler, der tilsam-
men leverer den it-understøttelse, det sundhedsfaglige personale 
skal bruge for at kunne drive et privathospital med et mere snæ-
vert udvalg af ydelser og behandlinger samt kortere ambulante 
forløb. 

LPS - Lægepraksissy-
stem 

En fællesbetegnelse for it-systemer, der anvendes af privatprakti-
serende læger og speciallæger til håndtering af den daglige drift 
og journalføring. 

EOJ - Elektronisk Om-
sorgssystem 

En portefølje af sundhedsfaglige it- systemer og it-moduler, der 
skal støtte især kommuner i deres pleje- og sundhedsbetjening af 
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borgere. Primært henvendt til sundhedsfaglige og plejepersonale 
i den kommunale sektor. 

Økonomisystem System til opsamling og sikring af en virksomhed eller en organisa-
tions økonomiske data. Økonomisystemet sikrer at revision og 
rapportering på økonomi på daglig basis kan foretages og under-
støtte afstemning og revision. Økonomisystemer kan også typisk 
varetage fakturering, kreditering og kontostyring. 

ESDH ESDH står for Elektronisk Sags- og Dokument Håndtering. Typisk 
anvendt i den offentlige administration til understøttelse af den 
administrative arbejdsgang til sikring af sporbarhed og dokumen-
tation af sagsgang og sagsbehandling. 

Amgros web Webløsning der gør det muligt at se samtlige specifikke udleve-
rede høreapparater en borger har modtaget under Amgros aftalen 

Kontor-software (Of-
fice) 

Almindelig pc-software til for eksempel email-kommunikation, ka-
lender- og aftalestyring, almindelig tekstbehandling og regneark. 
Anvendes både af enkeltbrugere og som samarbejdsværktøj. 

Lagerstyring, tilskud og 
booking 

Et system der i nogle tilfælde er et særskilt system og i andre til-
fælde er en del af forretningssystemet og/eller økonomisystem. 
Det varetager styring af udleverede høreapparater, propper og 
evt. hjælpemidler, administration af tilskud og håndtering af 
booking af såvel borger, behandler og ressourcer/lokaler. 

Nationale tjenester Fælles nationale infrastrukturkomponenter som anvendes på hø-
rerehabiliteringsområdet. 

Bestillingssystem Bestillingssystem administrerer bestillinger af høreapparater, 
propper, batterier, slanger og evt. hjælpemidler. 

RMA I relation til Bestillingssystem er der tilknyttet et ”Return Merchan-
dise Authorization”-system til administration af returvarer og ga-
rantisager. 

Høreapparat verifikati-
onssystem 

Bekræftelse af hvordan høreapparat er opsat og dets reelle ind-
virkning i det enkelte øre. 

 
  



 

 Program for Høreområdet i fremtiden 
 

5 / 7 

 

Konkret identificerede systemer som er inddelt efter systemtype 

 
System Forretningssystemer 
Identificeret AuditBase, Strato og EG Cliniea 
Formål At registrere høreapparat undersøgelser og i nogle tilfælde at varetage 

booking, fakturering/tilskud og lagerføring. 
Data Journal (private), undersøgelsesresultater, spørgeskema (private), høreappa-

rat model, indstilling af høreapparat, booking og lagerføring 
Aktører Audiologiassistenter, audiologer, ØNH-læger 

 
System Forretningssystemer (privat kæde forretningssystem) 
Identificeret Amplifon, AudioNova, Australian Hearing, Boots Hearing Care, Entendre, Hid-

den Hearing, KIND via NOAH (HIMSA) 
Formål At registrere høretabsundersøgelser og i nogle tilfælde at varetage booking, 

fakturering/tilskud og lagerføring. 
Data Journal (private), Undersøgelsesresultater, Spørgeskema (private), høreappa-

rat model, Indstilling af høreapparat, Booking og lagerføring 
Aktører Audiologiassistenter 

 
System EPJ 
Identificeret Midt EPJ + Sundhedsplatformen (SP) 
Formål At udføre journaliseringspligt i regionalt regi 
Data Journal (offentlig), Anamnese (offentlig), Epikrise (offentlig > privatpraktise-

rende læge + ØNH læge) 
Aktører Audiologer, ØNH-læger, privatpraktiserende læger 

 
System EOJ 
Identificeret KMD Nexus; Systematic Columna Cura; CGI 
Formål At udføre journaliseringspligt  i kommunalt regi 
Data Journal (offentlig), Anamnese (offentlig), Epikrise (offentlig > privatpraktise-

rende læge + ØNH læge) 
Aktører Audiologer, ØNH-læger, privatpraktiserende læger 

 
System LPS system 
Identificeret WinPLC 
Formål At sikre journaliseringspligt og dokumentation for henvisning som integrere til 

henvisningshotellet 
Data Henvisning, diagnosticering, kategorisering af borger med høretab. Borgere 

med komplekst høretab får sendt undersøgelsesresultater mv. til audiologisk 
afdeling (pdf format) samt vurdering af hvor akut høretabet skal behandles 

Aktører ØNH-læge 
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System NOAHlink (+ NOAHlink wireless) 
Identificeret Alle høreapparat producenter via NOAH (HIMSA) 
Formål Sikre at fabrikantens høreapparat produkter kan blive indstillet via en compu-

ter med installeret software fra høreapparatproducenten i sammenhæng med 
NOAHlink 

Data Data der indstiller høreapparat 
Aktører Audiologiassistenter 

 
 

System Høreapparat - produkt specifikt software 
Identificeret Alle høreapparatproducenter via NOAH (HIMSA) 
Formål Sikre at fabrikantens høreapparat produkter kan blive justeret/indstillet ud fra 

den undersøgte høreprofil 
Data Data der indstiller og justerer høreapparat 
Aktører Audiologiassistenter 

 
System NOAH integrationspart til audiologisk udstyr 
Identificeret Alt audiologisk udstyr via NOAH (HIMSA) 
Formål Sikre at målinger foretaget via audiologisk udstyr sendes via NOAH til det på-

gældendes Forretningssystem 
Data Målingsdata foretaget med audiologisk udstyr 
Aktører Audiologiassistenter 

 
System NOAH integrationspart til øre scanner (3D) 
Identificeret Lantos, Otometrics, Sivantos og Smart Optics (HIMSA) 
Formål At scanne øret med det formål at dokumentere et digitalt aftryk af øret i for-

retningssystemet 
Data 3D-aftryk af øret 
Aktører Proptekniker, audiologiassistenter 

 
System NOAH integrationspart til forretningssystemer 
Identificeret Samtlige kendte forretningssystemer indenfor høreapparat området (HIMSA) 
Formål At sikre at data kan transporteres direkte ud i det enkelte forretningssystem 
Data Systemteknisk integration der sikrer at samtlige data som integreres til NOAH 

kan videresendes til det enkelte forretningssystem 
Aktører N/A 

 
System Økonomisystem 
Identificeret Hos Amgros, Region H og hos ØNH læge 
Formål Godkendelse og forsendelse af fakturaer, betaling til høreapparat producen-

ter 
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Data Faktura for høreapparat, betaling af høreapparat, tilskud 
Aktører Administrativ sagsbehandler 

 
System Amgros web 
Identificeret Amgros web 
Formål Foretage opslag på om der tidligere er udleveret høreapparat til patienten 
Data Opslag på CPR og modtager høreapparat model/serienummer 
Aktører Administrativ sagsbehandler 

 
System Kontor- / Office-suites 
Identificeret Microsoft Office og OpenOffice 
Formål Til afsendelse og modtagelse af e-mails og sikker mail. Styring af aftaler og 

bookede tider, reservation af prøve-udstyr og lytterum, almindelig tekst- og 
databehandling. 

Data Aftaler, bookinger, excel-ark med bestillinger 
Aktører Administrative medarbejdere 

 
System Nationale tjenester 
Identificeret MitSundhedsValg.dk, venteinfo, Henvisningshotel, Sundhed.dk, eBoks.dk, Ar-

bejdsmarkedets erhvervssikring, LPR 
Formål N/A 
Data Aftaler, Registrering af ventetid, Henvisninger, Diagnosekoder 
Aktører Administrative medarbejdere 

 
System Høreapparat verifikationssystem 
Identificeret REM (Real Ear Measurement) + FF 
Formål Bekræftelse af hvordan høreapparat er opsat og dets reelle indvirkning i det 

enkelte øre 
Data Data der gør behandler i stand til at justere/indstille høreapparat ud fra må-

linger i øret i forhold til det enkelte høreapparat 
Aktører Audiologiassistenter 
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15. april 2020  

USA 

 

HØR: Program for Høre-
området i fremtiden 

Bilag 4 Forretningstermer 
Dokumentet har til formål at begrebsliggøre de centrale forretningstermer anvendt i forbin-
delse med borgere med høretab. Dokumentet skal ikke ses som en autoritativ kilde, men er et 
analyseprodukt som er blevet udarbejdet i forbindelse med foranalysen, og som kan hjælpe 
læseren med forståelsen af branchespecifikke begreber og termer.  

Central kilde er Begrebsbasen1, som udarbejdes af det Nationale Begrebsarbejde for 
Sundhedsvæsenet (NBS). Formålet med begrebsbasen er at skabe en fælles forståelse for 
sundhedsfaglige begreber på tværs af sundhedsvæsenet. 
 
 
 
 
  

 
1 https://sundhedsdatastyrelsen.dk/nbs 
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Termer 

Term Definition fra NBS Begrebsbasen Beskrivelse af anvendelse i Høre-
programmet 

Audiogram (FORSLAG) Model der viser målinger af en 

persons hørelse som et diagram 

Målingen foretages ved hjælp af et audio-

meter. 

 

Behandlingsforløb Forløb der har til sigte at påvirke en hel-

bredstilstand hos en borger i rollen som pa-

tient/klient/kunde. 

 

Borger Person der har pligter og rettigheder i for-

hold til en kommune, region eller stat 

 

Egenbetaling (FORSLAG) Del af en udgift, et bidrag el. 

lign. som man selv skal betale 

 

Forløb Aktivitet der består af faser. Et forløb kan 

være ordnet, men er det ikke nødvendigvis. 

For eksempel kan faserne i nogle uddannel-

sesforløb følge en bestemt rækkefølge og 

andre vælges frit. 

 

Forløbsprogram Sundhedsfaglig beskrivelse der indeholder 

den samlede tværfaglige, tværsektorielle og 

koordinerede sundhedsfaglige indsats for 

en given sygdom. 

 

Forudindstilling af 

høreapparat 

(FORSLAG) Del af tilpasning af høreapparat-

systemforetaget af audiolog på baggrund 

af ordination og relevante audiologiske 

data. 

 

 

Finjustering af høre-

apparat 

(FORSLAG) Del af tilpasning af høreapparat-

system foretaget af audiologiassistent mhp. 

sikre at det passer til brugerens livsstil og 

hørebehov 

 

 

Henvisning Anmodning fra en henvisningsinstans til en 

sundhedsproducent om udførelse af eller 

medvirken til en sundhedsaktivitet. 

Termen ’rekvisition’ benyttes bredt om be-

stillinger af ydelser og varer. ’Rekvisition’ 

vedrører ydelser, hvorimod ’henvisning’ 

vedrører patienten. Henvisende instans kan 

for eksempel være primærsektoren. 

 

Høreapparat (FORSLAG) Del af høreapparatsystembase-

ret på elektroakustiske eller elektromagne-

tiske systemer, placeret bag eller i øret og 

beregnet til at forstærke og udsende lyde 

for at kompensere for et høretab. 
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Term Definition fra NBS Begrebsbasen Beskrivelse af anvendelse i Høre-
programmet 

Høreapparatsystem  

 

(FORSLAG) Integreret og tilpasset system 

bestående af et eller flere høreapparater, 

ørepropper og tilhørende komponenter 

som for eksempel fjernbetjening eller til-

slutning til andre informations- eller kom-

munikationssystemer. 

 

Høreklinik (FORSLAG) Sundhedsproducerende en-

hed der undersøger og behandler personer 

med nedsat hørelse. 

En høreklinik kan være en hospitalsafdeling 

eller privat praksis. 

 

Høreprøve (FORSLAG) Objektiv undersøgelse (ELLER di-

rekte patientundersøgelse??) hvor sund-

hedsformålet er at afdække patientens hø-

reevne. 

 

Høretab (FORSLAG) Nedsat hørelse der er medfødt 

eller erhvervet. 

 

IOI-skema (FORSLAG) Spørgeskema der kortlægger 

brugerens udbytte af at anvende høreappa-

rat 

Spørgeskemaet benyttes som en del af kva-

litetskontrollen på private klinikker. 

 

Journal (FORSLAG) Optegnelser, som oplyser om pa-

tientens tilstand, den planlagte og ud-

førte behandling m.v. herunder hvilken in-

formation, der er givet, og hvad patienten 

på den baggrund har tilkendegivet. 

 

Journalføringspligt (FORSLAG) Pligt til at føre patientjournal på-

hviler enhver autoriseret sundhedsperson, 

der som led i sin virksomhed foretager be-

handling af en patient. 

 

Konsultation Møde mellem en patient og en sundheds-

person vedrørende behandling.  

En patientkontakt kan også foregå mellem 

en sundhedsperson og en stedfortræder for 

patienten. En patientkontakt kan være fy-

sisk eller virtuel. 

 

Kommunikationscen-

ter 

 Yder specialiseret rådgivning og un-

dervisning til borgere med kommu-

nikationsvanskeligheder med hen-

blik på at afhjælpe eller begrænse 

af borgerens vanskeligheder, såle-

des denne kan kommunikere og 

klare udfordringerne i sin hverdag 

og på arbejdspladsen. 
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Term Definition fra NBS Begrebsbasen Beskrivelse af anvendelse i Høre-
programmet 

https://www.densocialevirksom-

hed.dk  

Kvalitet Egenskab der er defineret med henblik på 

vurdering i en given sammenhæng. 

I kvalitetsarbejde er den givne sammen-

hæng ydelsens eller produktets evne til at 

opfylde behov eller forventninger. I almin-

delig sprogbrug opfattes ’kvalitet’ som et 

positivt begreb. Her er tilstræbt at lade be-

grebet være værdineutralt. Et produkts be-

standdele og forarbejdning som bestem-

mende for dets egenskaber, udseende og 

anvendelighed kaldes også for kvalitet.  

 

Over-the-counter-

høreapparater (OTC) 

 Høreapparater som ikke anses som 

medicinsk udstyr, og kan købes 

uden henvisning eller foregående 

undersøgelser. Det er et større 

marked i USA og der har været få 

eksemplarer på forsøg på introduk-

tion i Danmark. FDA i USA arbejder 

på en godkendt produktkategori. 

(https://www.fda.gov/me-

dia/114844/download) 

PRO-data (FÆRDIGGJORT) Patientrapporterede 

data der omhandler patientens helbredstil-

stand, herunder det fysiske og mentale hel-

bred, symptomer, helbredsrelateret livskva-

litet og funktionsniveau. 

Som udgangspunkt er det altid patienten 

selv, der indberetter PRO-data, men der kan 

være undtagelser, hvor patientens alder el-

ler helbredstilstand nødvendiggør, at en 

nært beslægtet eller anden, der kender pa-

tienten, foretager selve rapporteringen af 

oplysningerne. 

 

Puljeklinik  

 

Region Sjælland og Region Hoved-

staden har som et supplement til 

den offentlige høreapparatbehand-

ling på sygehusene indgået aftale 

med en række lokale ørelæger i så-

kaldte puljeordninger. Derudover 

har Region Nordjylland en aftale 

med en enkelt ørelæge. Puljeklinik-

kerne får hvert år tildelt et antal 

høreapparatbehandlinger. 
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Term Definition fra NBS Begrebsbasen Beskrivelse af anvendelse i Høre-
programmet 

https://hoereforeningen.dk/hjaelp-

til-dig/find-vej-i-systemet/hoerekli-

nikker/puljeklinikker 

 

Puljelæger tilbyder høreapparatbe-

handling på offentlige vilkår og 

uden udgifter for borgerne. Pulje-

lægerne råder over de samme ty-

per høreapparater, som uddeles på 

sygehusene (Amgros sortimentet). 

 

https://www.regionh.dk/Sund-

hed/sygdom-og-behandling/til-

skud-til-hoereapparater/Sider/Li-

ste-over-

%C3%B8rel%C3%A6ger.aspx 

Rehabilitering Sundhedsaktivitet der indeholder elementer 

af både forebyggelse og sundhedsfremme, 

med det formål, at patienten, som har risiko 

for at få begrænsninger i sin fysiske, psyki-

ske eller sociale funktionsevne, opnår et 

selvstændigt og meningsfuldt liv. 

 

Samtykke Samtykke der er givet på grundlag af fyl-

destgørende information fra en sundheds-

person. Samtykke til undersøgelse, diagno-

sticering, behandling, genoptræning, pleje 

og forebyggelse er patientens frivillige ac-

cept af at ville modtage en bestemt sund-

hedsintervention. 

 

Standardiseret forun-

dersøgelse 

 Bruges i denne kontekst for det 

batteri af prøvetyper og del-under-

søgelser, der skal foretages som en 

del af den indledende screening. 

”Standardiseringen” ligger i den 

faglige retningslinje, der skal udar-

bejdes og definere indhold og 

formmæssige krav til forundersø-

gelsen. Det er forventningen at pi-

lotprojektet InHEAR kan levere 

både forslag til både indhold og 

form på forundersøgelsesrappor-

ten. 

Tilpasning af høreap-

parat til bruger 

(FORSLAG) Del af tilpasning af høreapparat-

systemforetaget af audiologiassistent mhp. 

sikre at det passer til brugerens livsstil og 

hørebehov. 
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Term Definition fra NBS Begrebsbasen Beskrivelse af anvendelse i Høre-
programmet 

Tilskud til høreappa-

rat 

(FORSLAG) Pengebeløb der gives som ekstra 

eller yderligere støtte, ofte som led i en of-

fentligt finansieret støtteordning. 

 

Visitation Sundhedsfaglig vurdering og administrativ 

vurdering af en patients behov for sund-

hedsintervention og prioritering heraf på 

baggrund af en henvisning eller en patient-

kontakt. 

 

Øre-næse-halslæge (FORSLAG) Speciallæge der har speciale i 

oto-rhino-laryngologi. 

 

 

 

 

 


