Målbillede for høreområdet i fremtiden
Indsats 1: En digital og mere effektiv visitation til høreapparatbehandling
Version 0.91

Indhold

2
0.91

4

Scope

7

Applikationsarkitektur

2

Baggrund og problem

5

Forretningsarkitektur

8

Jura og sikkerhed

3

Strategi, mål og vision

6

Informationsarkitektur

9

Referencer

1

Indledning

Rammen for målbilledet ridset op samt indblik i
styring og governance. Metode og rammer

Her ridses baggrunden og problemområdet op
med henblik på at stille skarpt på formål .

Som centralt punkt på det konceptuelle niveau er
strategi med til at udpege vision, mål og genvinster
for målbilledet

Målbillede for Høremappen

Afsnittet klargør scope for program og projekt med
redegørelse og begrundelse for til- og fravalg samt
indblik i scope for de forskellige faser

I dette afsnit er der fokus på forretningsprocesser
og aktører som indføring i den forreningsarkitektur
som ligger til grund for målbilledet.

Afsnittet redegør for de centrale
forretningsbegreber i Målbilledet og deres
indbyrdes relation

Kort redegørelse for en mulig realisering af
Målbilledet og indpasning i den nationale
infrastruktur.

Hjemmelforhold og juridiske rammer for
måkbilledet samt oversigt over væsentligste
juridiske barrierer og forbehold for målbilledets
realisering.

Referencer til relevante referencearkitekturer etc.

Læsevejledning
1
Introduktionen indeholder
en indledning og en
opsummering af baggrund
og problem med henblik på
at sætte rammen, redegøre
for metode og give et billede
af det samlede program for
høreområdet.
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Målbillede for Høremappen

Afsnittet omkring scope har
til formål at klarlægge
arkitekturbeslutninger og
gøre rede for afgrænsning
gennem til- og fravalg for
høremappen. Derudover
giver kapitlet et indblik i
scope for de forskellige faser
og pilotprojekter.

Målbilledet tager sit
udspring i
arkiteturprincipperne i den
fællesoffentlige
rammearkitektur og
gennemgår hvert af
arkitekturelementerne:
- Strategi
- Forretningsarkitektur
- Informationsarkitektur
- applikationsarkitektur
- Sikkerhed
- Jura
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Indledning
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Høreområdet i Fremtiden

5
0.91

Initiativ 1:
Afprøvning af ny model
for digital visitation

Initiativ 2:
Styrket information til
borgerne

Initiativ 3:
Nationale kvalitetskrav til
høreapparatbehandlingen

Initiativ 4:
Afklaring af hvilke
faggrupper, der kan
varetage
høreapparatbehandling

Initiativ 5:
Bedre indsamling af
kvalitetsdata på tværs af
den offentlige og private
sektor

Initiativ 6:
Strammere regler for
lægers tilknytning til
specialforretning med
medicinsk udstyr

Målbillede for Høremappen

I oktober 2018 lancerede regeringen et udspil til
forbedring af hørerehabiliteringen med det sigte at
forbedre en række af de forhold ved
høreapparatbehandlingen . Udspillet ’Høreområdet
i fremtiden’ * indeholder en række centrale
fokusområder med indsatsområder som skal gøre
vejen gennem systemet nemmere og øge kvaliteten
i høreapparatbehandlingen.
Sundheds-og Ældreministeriet har igangsat
programmet ‘Høreområdet i fremtiden’**, som skal
imødekomme en række konkrete indsatser på
området . Af Høreprogrammets i alt seks initiativer
er to målrettet en digitaliseringsindsats: Initiativ 1
med sigte på en digital og mere effektiv visitation til
høreapparatbehandling og initiativ 5 omkring
opsamling af data, der kan give alle parter bedre
indsigt i kvaliteten og effekten af hørebehandlingen.
Nærværende målbillede har til formål at
tilvejebringe det konceptuelle mål for den digitale
indsats på høreområdet med særlig henblik på
indsats 1, som har til mål at etablere en afprøvning
af en digital visitationsmodel.
Målbilledet danner den overordnede ramme for
Høremappen. Herunder også den yderligere
afklaring og mere løsningsnære analyse som finder
sted i selve gennemførelsen og afprøvning af
Høremappen som koncept.

Rammer for målbilledet

Målbilledet her danner den overordnede
styringsmæssige ramme for Høremappens
etablering og udvikling. Målbilledet skal både
rumme en vision og perspektiver, der rækker ud
over Høreprogrammet med udløb i 2022.
Målbilledet skal således være robust for dette og
stadig danne den rammesættende retning og
konkrete scope .
De første aktiviteter i programmet ”Høreområdet i
fremtiden” var bl.a. udarbejdelse af en foranalyse,
der dels afdækkede den nuværende situation (as-is)
på høreområdet (overordnede behandlingsveje,
aktører, digitalt systemlandskab samt anvendte
standarder) og dels afdækkede mulige løsningsveje
/ scenarier for digital understøttelse af
hørebehandlingen (to-be).
Der er især én større begrænsende faktor
(constraint) dette målbillede er rammesat af: de
hørefaglige aktører på de private høreklinikker, der
varetager ca. halvdelen af hørebehandlingen, har i
dag ikke en fælles, digital infrastruktur som det
øvrige sundhedsvæsen til fx videregivelse eller
udveksling af data på struktureret og styret vis.
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METODE

Målbilledet struktureres efter Fællesoffentlig
Digital Arkitektur [FDA], som er et rammeværk
anbefalet af Digitaliseringsstyrelsen. I målbilledet
afdækkes de 8 grundperspektiver beskrevet i
dokumentet ”Retningslinjer for formidling og
dokumentation af arkitektur i
digitaliseringsprojekter” [FDA-RETN]. I dette
målbillede arbejdes med perspektiverne på et
konceptuelt niveau med fokus på de øverste
niveauer
Retningslinjer for formidling og dokumentation
af arkitektur i digitaliseringsprojekter Version 1.0,
marts 2019
https://arkitektur.digst.dk/sites/default/files/ret
ningslinjer_for_formidling_og_dokumentation_
af_arkitektur_i_digitaliseringsprojekter_0.pdf
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Baggrund og problem

8

Baggrund

Mellem 500 - 800.000 danskere anslås at lide af
hørenedsættelse i større eller mindre grad. Ca.
300.000 danskere skønnes at have høreapparat i dag.
Et tal der forventes at stige i takt med flere ældre i
samfundet og øget adgang til teknologien bag
hørebehandlingen.
Mange borgere med mistanke om et høretab
mangler overblik over behandlingsmuligheder og
indsigt undervejs i selve behandlingsprocessen.

Jeg har behov for grundig
introduk on l forløbet,
klarhed over hvilke muligheder
jeg har for udredning og
behandling, samt overblik over
hvilke fordele og ulemper de
forskellige muligheder
rummer.

Jeg har behov for overblik
over mine muligheder.
Hvor starter jeg, og hvad er
mine muligheder?

Jeg har behov for grundig
introduktion til min nye
situation. Både i den specifikke
tilpasning, men også mere
generelt: hvad kan jeg gøre for
at kompensere for mit
høretab?

De oplever ofte mange genundersøgelser og en lav
grad af genbrug af undersøgelsesdata og
undersøgelser undervejs i forløbet.
Jeg har behov for overblik og
støtte til min egenmestring,
og at jeg får optimeret min
anvendelse af hjælpemidler,
så jeg kan forberede min
livskvalitet.
Jeg har behov for en
teknisk sparringspartner
og ekspert i optimeringen
af mit høreapparat. Jeg vil
have alle de
justeringsmuligheder, jeg
kan få – og jeg bruger
dem!

Førstegangsbrugeren
Borgeren med
identificeret
høretab

Borger med høretab

Borgeren med
mistanke om et
høretab

Flergangsbrugeren

Eksperten i eget
høretab

Borger med høretab

Illustration fra foranalysen af det spektrum af meget forskellige behov som aktøren eller interessenten ”borgeren”
dækker og som Høremappen skal imødekomme.
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Samlet er dette medvirkende til, at borgeren er
drevet af at sikre større indsigt og tryghed i sin
hørebehandling og efterspørger muligheder for fx at
få adgang til egne høredata og digitale muligheder
for at få bedre overblik til at udøve en højere grad af
selvmestring.

Der er i dag meget få muligheder for på fælles,
sikker og ensartede måder at dele og videregive
data imellem aktørerne involveret i borgerens
hørebehandling.

Problem – why bother?

Data kan – hvis de udveksles i form af fx høreprøver
– typisk kun videregives i ustruktureret format i
form af pdf’er eller lignende.
Der genundersøges således i den nuværende
situation, fordi der ikke er adgang til data i
tilstrækkelig kvalitet fra allerede gennemførte
undersøgelser fra screening, udredning og
behandling af høretab.
Borgeren har meget begrænset – om overhovedet
nogen – adgang til data om eget høretab.
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Mangler overblik over
processen

Mangler overblik over
behandlingsmuligheder

Utryghed og mistillid til
forløb og aktører

For mange
genundersøgelser

Lav grad af genbrug af
undersøgelsesdata

Lav grad af tillid til andre
aktørers
undersøgelsesresultater

Få borgerrapporterede
data om oplevet kvalitet

Ingen kvalitetsdata

Målbillede for Høremappen

Derfor er det drivende for målbilledet, at der kan
skabes rammer og muligheder for at dele og
videregive flere høredata i høj kvalitet og i
struktureret form. Både for at disse kan indgå i
borgerens eget overblik og på passende vis og med
borgerens samtykke i de øvrige hørefagliges
vurderinger og beslutninger omkring
hørebehandlingen.

Gevinster

Den hørefaglige, borgeren og
myndighed/bevillingsgiveren skal med
Høremappen sikres adgang til høredata af
højere kvalitet, end det i dag kan sikres på
tværs af behandlingssteder. Der skal sikres en
enkel og effektiv adgang, så tid og ressourcer
spares – fx genundersøgelser eller kortere
ventetider – ligesom det samlede
behandlingsresultat (oplevet forbedret
høresituation) skal forbedres. Dette søger
Høreprogrammet at tilvejebringe igennem
bl.a. borgerrapporterede resultater men også
igennem data til overvågning og forbedring af
kvaliteten .

Initiativ 1: Afprøvning af model for digital visitation
Fremrykket behandling
& udnyttelse af
ressourcer

Mobilitet i
hørebehandlingen

Facilitering af
overgange mellem
sektorer

Digital adgang for
borgeren

Borger med
høretab

Der er identificeret 4 overordnede
forretningsevner/kapabiliteter, som
Høreprogrammets digitale initiativer skal
tilvejebringe:

En evne til at opsamle data fra den aktuelle
hørebehandling.
Hørefaglig
(Privat og
offentlig)

Myndighed &
yder af tilskud
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En evne til at facilitere en ensartet, generel og
sikker adgang til høredata.
En evne til på sigt at fungere som opsamlingsog kontaktpunkt for data til kvalitetssikring og
opfølgning på hørebehandlingen.

Dette skal overordnet muliggøre en digitalt
baseret fjernvisitation af borgeren med
mistanke om et høretab.

Strategi

12

Vision

Bedre
udnyttelse af
behandlingskapacitet

Ensartet og høj
kvalitet i
behandlingen

Visionen er, at der med Høremappen
etableres et digitalt koncept for adgang til
informationer og data om
høreapparatbehandlingen rettet mod
borgere, deres pårørende, samt de forskellige
aktører, der indgår i behandling af borgere
med et høretab.
Høremappen skal på en enkel, ensartet og
sikker vis skabe nyttig adgang til relevante
data om høreapparatbehandlingen igennem
alle behandlingens faser.

Øget tryghed
gennem uvildig
behandling

VISION
At etablere et digitalt
koncept for adgang
til informationer og
data om
høreapparatbehandlingen

Med afsæt i loven til en styrket indsats på
høreapparatområdet er det
arkitekturvisionen, at Høremappen som den
sammenhængskabende platform for
borgeren og aktørerne på det danske
høreområde, skal kunne:

Øget
overskuelighed
i høreapparatbehandling

• Give borgerne bedre indsigt i egen
høreapparatbehandling igennem adgang til
egne undersøgelses- og behandlingsdata;

Høremappen
Forbedrer overgange i høreapparatbehandlingen
Fremrykker behandlingstidspunkt
Mere ensartet visitationsgrundlag

Standardiseret
Undersøgelsesrapport

Visitationsafgørelse

Oplysninger om
behandling

Oplysninger om
opfølgning

Øger adgang og genbrug af undersøgelsesdata
Øger mobilitet i hørebehandlingen
Øger tilfredshed med høreapparatbehandling
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• Bibringe aktørerne på høreområdet digitale
muligheder for genbrug af relevante høre- og
sundhedsdata igennem videregivelse af data;

• For igennem ovenstående at opnå et forbedret
hørefagligt samarbejde om behandlingen af
borgere med høretab, hvor borgeren selv har
mulig for at blive en deltagende og bidragende
part.

Høremappen er et koncept udmøntet i en ittjeneste, der tilbyder sine anvendere en
uniform og sikker måde at opsamle og dele
aktuelle og historiske oplysninger om
høreapparatbehandling. Dels informationer
om den aktuelle høreapparatbehandling,
resultater fra undersøgelser, oplysninger om
den aktuelle og historiske indstilling af
borgerens høreapparat samt oplysninger om
høreapparattype, tilbehør, etc.

Hvad er høremappen?

Høremappen

Indledende
udredning

Visitation

Standardiseret
Undersøgelsesrapport

Visitationsafgørelse

Behandling

Oplysninger om
behandling

High-level illustration af koncept for Hø remappen I forhold til den overordnede
hørebehandlings proces samt centrale typer af høredata, som skal kunne gemmes og
hentes via Høremappen.
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Opfølgning

Oplysninger om
opfølgning

Disse data og informationer skal kunne
anvendes til at øge mobiliteten i
hørebehandlingen, så data kan følge borgeren
mellem aktører og fx digitalt understøtte et
visitationskoncept, der ikke nødvendiggør en
fysisk konsultation, men som kan basere sig
på en standardiseret forundersøgelse af aftalt
kvalitet og indhold.
Høremappen er ikke et selvstændigt system,
men en snitflade til et centralt og nationalt
forankret dokument- eller data-repository.
Borgeren vil således kunne opnå tilgang til
sine data og hørebehandlingsoplysninger via
allerede kendte og etablerede borgerunivers
som fx Sundhed.dk. Den hørefaglige vil kunne
hente eller gemme relevante oplysninger i
hørebehandlingen af borgeren i Høremappen
fra sit fag- eller forretningssystem via
systemintegration eller via
Sundhedsjournalen - den sundhedsfaglige
adgang på Sundhed.dk.

To-be for Høremappen

Målbilledet for Høremappen skal beskrive
rammerne for en platform, der kan facilitere
videregivelse og formidling af høredata mellem
hørefaglige aktører og give borgeren adgang til
relevante data og informationer om muligheder for
behandling samt data fra egen behandling.
Når en borger får foretaget en standardiseret
undersøgelse på et godkendt prøvested, gemmes
rapporten fra undersøgelsen i Høremappen.

Hørefaglig (privat
og offentlig)

Borger med
høretab

Audiologisk
fagsystem

Sundhed.dk

Borgernotifikation

I Høremappen gemmes således visitationsafgørelse
med de tilhørende journalfortegnelser, som ligger
til grund for beslutningen.

Hørebehandlings forløb

Forundersøgelse

Visitation

Behandling

Høremappen udsender derefter en henvisning til
videre behandling og notificerer borgeren digitalt fx
via Digital Post om visitationens resultat og
borgerens videre muligheder for behandling.

Opfølgning

Høremappen

Visitationskomponent
Standardiseret
Undersøgelsesrapport
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Visitatator kan via visitations-komponentens tilgå
og få vist undersøgelsesrapporter fra Høremappen
og gennemføre en sundhedsfaglig vurdering af
borgerens høretab. Denne fastholdes i
Høremappen sammen med en eventuel henvisning
til videre udredning og behandling.

Visitationsafgørelse

Oplysninger om
behandling

Målbillede for Høremappen

Oplysninger om
opfølgning

Djævlens advokat spørger: ”hvorfor
overhovedet en Høremappe?”

• Hørenedsættelse er ikke kritisk
sygdom, men det er en lidelse, der
ofte voldsomt nedsætter
livskvaliteten og evnen til at fungere
socialt. Også mens borgeren er i den
arbejdsduelige alder godt, men
udviklingen er klart, at vi vil opleve en
øget søgning mod tilbuddene om
hørebehandling.
• Høremappen vil give området for
hørerehabilitering den første fælles
(digitale) referencepunkt og en
trædesten ind i den it-infrastruktur,
som resten af vores sundhedsydelser
betjener sig af.

Hvorfor skal der investeres i
udvikling og drift af en Høremappe,
når høreområdet er et
begrænset/lille behandlingsområde
rettet mod en patientgruppe med
en ikke-kritisk lidelse?

0.91

Der er allerede en fornuftig teknisk
interoperabilitet via Noah og med
så få fagsystemer er der så basis for
at udarbejde en central, national
udvekslingsmekanisme?

• Det er rigtigt, at høreområdet
tidligt har skabt gode og
stabile tekniske standarder,
der gør det muligt for
apparater at tale sammen.
• Høremappen vil bidrage til en
fælles adgang til strukturerede
høredata, der giver mulighed
for at understøtte
borgervendte use cases og
skabe en løsere kobling
mellem systemer og et friere
valg af systemer og
leverandører.

Målbillede for Høremappen

• Der er altid behov for flere og
bedre data til at sikre den
bedste hørebehandling. Dette
behov må forventes at vokse.
• Høremappen vil fjerne barrierer
(og undskyldninger) for ikke at
inddrage og anvende
eksisterende høredata, hvis de
findes.

Giver det mening at udarbejde
formater og infrastruktur, samt krav
om anvendelse af disse hos parterne
på høreområdet, hvis der ikke er
krav om at anvende dem?

Høremappen er et nyt og uprøvet element i itlandskabet på høreområdet. Høremappen kan
komme til at blive omdrejningspunkt for centrale
nye koncepter som fx en digital visitation og for den
konkrete og meget pragmatiske videregivelse og
udveksling af høre- og prøvedata mellem
hørefaglige aktører og borgere. Derfor kan en række
kritiske spørgsmål fra djævlens advokat måske
være på sin plads

Høretab behandlet med et
høreapparat er en behandling, der
har en lav grad af
behandlingsmobilitet mellem
borger og hørefaglige behandlere.
Er der grund til at investere i at
understøtte en
behandlingsmobilitet, der er så
lille?

• Sundhedsdatas placering og
binding skal ikke afgøre, hvor
borgeren kan opsøge sin
behandling. Høremappen skal
give borgeren en sikker adgang
til egne data og sikres
mulighed for indsigt i egen
sundhedssituation. Præcis som
vi via andre
digitaliseringsprojekter på
sundhedsområdet gør dette
muligt. Fx det Fælles
Medicinkort.

• De hørefaglige, der skal udføre
den standardiserede
forundersøgelse, som skal ligge
til grund for den digitale
visitation, skal have de rette
kompetencer til at kunne
screene for sygdom.
Forventningen er, at der med
de rigtige retningslinjer og
kompetencer kan gennemføres
en visitation som er lige så
sikker.

Er det sundhedsmæssigt forsvarligt
at introducere en digital visitation,
hvor en øre-næse-halslæge ikke har
mulighed for med direkte
personundersøgelse at undersøge
hvorvidt borgeren har et
sygdomsbetinget høretab?

Scope

2

Tilvalg og fravalg i relation til arkitekturbeslutninger …..
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Arkitekturbeslutninger 1/2

Erstatter ikke
journalen

Videregive oplysninger –
ingen deling

Høremappen skal hverken som koncept eller som
it-løsning være at betragte som en funktion til
journalføring eller være et egentligt
journalbærende system. Målbilledet for
Høremappen har derfor fravalgt at forfølge
opbygningen af funktioner, der kan have en
journalførende karakter. Data som borgeren evt.
selv uploader og ønsker præsenteret via
Høremappen som fx indstillinger eller noter til
indstilling af høreapparat gemmes heller ikke i selve
Høremappen, men i et passende repos itory til
dette.

Høremappen tilbyder alene at videregive
oplysninger som ”delingsmulighed” og tilbyder
således ikke, at parter kan arbejde samtidig på de
samme data. Målbilledet for Høremappen har
derfor fravalgt at forfølge et avanceret delings- og
samarbejdskoncept til høredata for aktørerne.
Høremappen skal om muligt og som foretrukket
valg anvende nationale og modnede komponenter
og infrastrukturer. Målbilledet for Høremappen har
derfor tilvalgt at søge anvendelse af en række
komponenter og infrastrukturer i det eksisterende
systemlandskab.

Borgerrettet univers
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Nationale komponenter og
infrastrukturer

Målbillede for Høremappen

Høremappen skal ”bo” i eller optræde som en del af
det større borgerunivers. Det er derfor tilvalgt, at
Høremappen skal kunne tilgås via et eksisterende,
større borgerrettet univers som fx sundhed.dk, hvor
høreområdet præsenterer sig som ét tilbud på linje
med andre med ensartet login-mekanisme,
brugerflader, support, etc.

Arkitekturbeslutninger 2/2

Henter ikke data

Passiv og ingen
beregninger

Samler og præsenterer ikke
generelle informationer
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Høremappen henter ikke på eget initiativ data og
informationer om borgerens hørebehandling via
integrationer e.lign. fra fx fagsystemer. Det er i
målbilledet tilvalgt, at data kun tilflyder
Høremappen, hvis en hørefaglig aktør eller
borgeren selv gemmer data her i – dvs. som et
push. Dette kan godt ske som en integreret del af fx
et hørefagligt fagsystem, med en ”Overfør høredata
til borgerens Høremappe”-funktion.
Høremappen er ”passiv” og rummer ingen
funktionalitet til beregninger eller overvågning af
ændringer i fx målt høretab e.lign. Høremappen er
alene en udstilling af individuelle (sundheds)data.
Det er således fravalgt, at der i Høremappen skal
kunne foretages viderebehandling af
undersøgelsesresultater, der kunne udløse
adviseringer. Fx ved overskridelse af tærskelværdier i enkelt-undersøgelser eller uforudset
udvikling i høretabet.
Høremappen samler ikke og præsenterer ikke
generelle oplysninger om behandlingsmuligheder
etc. Denne opgave løftes allerede, og de relevante
informationer vedligeholdes og opdateres hos de
respektive indholdsansvarlige (Sundhedssty-relsen
(retningslinjer), Regioner og kommuner (tilskud)
etc. Det er således fravalgt, at Høremappen udvikler
selvstændig funktionalitet til at understøtte denne
kommunikationsopgave, men i stedet baserer sig
på de muligheder borgeruniverset, der rummer
Høremappen (fx sundhed.dk), tilbyder.

Tilvalg i Høremappen

Behandling af børn med høretab (komplicerede
høretab): Selvom den opfølgende og støttende
indsats til børn ikke har være i foranalysens
primære scope, er det valgt at medtage
hørebehandlingen af børn med i scope for
Høremappen.
Prioritering af borgervendt løsning: Målbilledet
beskriver en adgang faciliteret af én af de
eksisterende borgeradgange til
sundhedsinformationer for både borgere og
sundhedsfaglige som fx sundhed.dk og
sundhedsjournalen.

Behandling
af børn med
høretab

Anvendelse af branchestandarden Noah: For at
sikre en høj grad af teknisk interoperabilitet med
det eksisterende systemlandskab og dels for at
sikre lave barrierer (både teknisk,
kompetencemæssigt og økonomisk) for afprøvning
af Høremappen og senere udrulning af konceptet.
Nationale komponenter og infrastruktur:
Målbilledet tilvalgt at søge anvendelse af en række
komponenter og infrastrukturer i det eksisterende
systemlandskab og prioritere dette højt.
Oversigt over borgerens øvrige hørehjælpemidler
og tilbehør: en central registrering over de øvrige
hørehjælpemidler og tilbehør borgeren råder over
er vigtig information i forhold til især den
opfølgende indsats i hørebehandlingen.

Borgervend
t løsning

Høremappen

Standardiseret
Undersøgelsesrapport
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Oplysninger om
behandling

Oplysninger om
opfølgning

Digital understøttelse visitationsaktiviteten for
behandlingsforløb: selvom (del)-resultaterne fra
Høreprogrammets pilotafprøvninger omkring
fjernvisitation først er kendte i sidste halvdel af
programmet forberedes Høremappen på at
understøtte digital visitation

Fravalg i Høremappen

Borgerens ”egenbehandling” med OTC-apparater
(Over-the-counter), der sælges via almindelige
detail-butikker på lige fod med andet elektronisk
udstyr. OTC er ikke behandling af et høretab, men
et hjælpemiddel (en lydforstærker), der ikke kræver
fx en hørefaglig udredning eller lignende.
Generel tinnitus som lidelse er ikke en
behandlingsform, der har været i scope for
Høreprogrammet eller de foranalyser, der er gået
forud. Generel tinnitusbehandling er derfor udeladt
i det nuværende scope for Høremappens
målbillede.

Borgerens
egenbehandling
med OTCapparater

Der findes i dag ikke et fælles, anerkendt
”forløbsbegreb” på høreområdet. Derfor er det også
udenfor scope for Høremappens nuværende
målbillede og fravalgt her. Det vil dog være oplagt
på længere sigt at se på Planer og indsatser og
herudfra vurdere, hvilke gevinster udviklingen af en
Careplan for høreområdet og den grundlæggende
forretningsproces ville kunne indløse.

Høremappen henter ikke på eget initiativ data og
informationer om borgerens hørebehandling via
integrationer el.lign. Dette betyder, at Høremappen
ikke umiddelbart, tilbyder adgang til historiske
data. Høremappen vil dog gøre det muligt for
borgeren at lægge egne (historiske) data ind og der
vil være mulighed for, at den hørefagliges fagsystem vil kunne gemme historiske
undersøgelsesresultater og prøveresultater i
Høremappen.

Høremappen

Standardiseret
Undersøgelsesrapport
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Oplysninger om
opfølgning

Denne udgave af målbilledet har fokus på at løse
opgaverne, der er direkte relateret til den centrale
forretnings-/ behandlingsproces.

Faser og transition

De første faser i Høremappens og målbilledets
realisering sker i regi af de to pilotprojekter: Fælles
Audiologisk Infrastruktur og Registrering (FAIR) og
Innovation af Høreområdet og Effekt af Reform (InHEAR). De to pilotafprøvninger afvikles parallelt
med start i Q2-20 med fælles styregruppe og forankring i Region Nord.
InHEAR er et klinisk og evidensbaseret projekt med
afsæt på Aalborg Universitetshospital, Audiologisk
afdeling, der tager sigte på at eftervise, at der kan
gennemføres fjernvisitation af patienter uden tab af
behandlingskvalitet og patientsikkerhed. Projektet
er planlagt til at gennemføres med 700 borgere og
involvering af både offentlige og private
høreklinikker. I målbilledet er det en forudsætning
for en realisering af fase 3 – altså en fuld digitalt
baseret fjernvisitation. InHEAR afrundes og
evalueres i Q4-22.
FAIR er en ren it-teknisk afprøvning af de it-mæssige
muligheder for at skabe adgang fra de audiologiske
fag- og forretningssystemer, således at de
hørefaglige aktører og borgere kan opnå bedre
digital adgang til relevante høredata til at
understøtte hørebehandlingen og borgerens
selvmestring. FAIR er planlagt til at blive gennemført
med deltagelse af 200 borgere og 2 høreklinikker
(én privat og én offentlig) og afrundes i Q4-21.

Pilotafprøvningerne omkring Hø remappen og deres leverancer. FAIR er ikke en
foruds ætning for gennemfø rels en af InH EAR, men realis eringen af målbilledets vis ion
om at kunne levere digital vis itation i national skala med eftervis t kvalitet og
behandlings s ikkerhed afhænger af res ultaterne fra InH EAR samt nye faglige
retnings linjer.
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3

Forretningsarkitektur
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Kapabiliteter

Der er identificeret 4 overordnede
forretningsevner/kapabiliteter, som
Høreprogrammets digitale initiativer skal
tilvejebringe:

En evne til at opsamle data fra den aktuelle
hørebehandling. Dette vil generelt øge
mulighederne for at opnå adgang til og genbruge
høredata.
En evne til at facilitere en ensartet, generel og sikker
adgang til høredata. Denne evne er central for en
række aktører, men primært skal dette understøtte
en bedre overgang mellem aktører i
hørebehandlingen og øge mulighederne for
mobilitet i behandlingen.
En forretningsevne til at sikre mulighed for
gennemførelse af en digital visitation. Denne evne
er central for at kunne fremrykke behandlingen for
borgeren (afkorte ventetiden) og øge mobiliteten i
behandlingen, så borgeren fx i fremtiden kan
opsøge et godkendt prøvested og få foretaget en
forundersøgelse, der ligger til grund for en digital
(fjern-)visitation.
En evne til at dele informationsmateriale om
muligheder og vilkår for hørebehandling. Borgere
med et høretab eller mistanke om et høretab må i
dag søge informationer flere steder. Både den
generelle information om muligheder og
rettigheder og informationer om ventetider.
En evne til på sigt at fungere som opsamlings- og
kontaktpunkt for data til kvalitetssikring og
opfølgning på hørebehandlingen.
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Aktører

Det samlede aktørfelt omkring borgerens
høreapparatbehandling er bred, men målbilledet
for Høre-mappen arbejder med fire konsoliderede
aktører/interessenter.

Borgeren – repræsenterer dels borgeren med
mistanke om et høretab, der står overfor et valg og
mulighed for høreapparatbehandling og dels
borgeren, der allerede har fået konstateret et
høretab, der kan behandles med et høreapparat.
Aktøren dækker også de pårørende, der ofte indgår
i en bisiddende eller støttende rolle for borgeren
med et høretab.
Den hørefaglige – repræsenterer en bred aktørkreds
af både lægefaglig og audio-tekniske kompetencer i
både privat og offentlig regi samt leverandører af
høreapparater og audiologisk udstyr.
Leverandørerne er aktører i forhold til
Høremappen. Ikke som anvendere af Høremappen
men især leverandører af fag- og
forretningssystemer skal kunne levere og anvende
data fra Høre-mappen og kunne integrere med
denne. Derfor vil målbilledet og især
målarkitekturen for Høremappen have stor relevans
for denne aktør-gruppe.
Myndigheder og bevillingsgiver – er aktører hvis
anvendelser i forhold til Høremappen i nogen grad
er sekundære og hvor gevinsterne er afledte og
afhængige af Høremappens implementering.
Denne aktør vil ikke have direkte interaktion med
Høremappeløsningen, men aftage fx kvalitetsdata
og anvende Høremappen som kanal til
kommunikation og information til borgeren.
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Domæne model
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Borgerens hørebehandling kan strække sig på
tværs af sektorer og involvere både private og
offentlige aktører. Behandlingen kan også holde sig
inden for kun én sektor hvis borgeren med et
ukompliceret, aldersbetinget høretab opsøger en
privat høreklinik og får behandling med et
høreapparat med 100% egenbetaling. Hvis
forundersøgelsen her ikke viser tegn på anden
sygdom og borgeren ikke ønsker yderligere
opfølgning blandt de tilbud
kommunikationscentrene tilbyder, kan borgeren
modtage sin hørebehandling ”mono-sektorielt”.

Forretningsprocessen – overordnet
forløb

Foranalysen, der ligger forud for dette målbillede,
afdækkede de centrale workflows omkring
forundersøgelse, undersøgelse, prøvetagning etc.
og skitserede på denne baggrund en mulig to-be
forretningsproces, der gør brug af Høremappen og
som implementerer den digitale visitation.

Høremappen

I dette forretningsflow er der introduceret dels det
godkendte prøves ted og et vis itations panel.
Dette er begreber det nuværende målbillede for
Høremappen arbejder med indtil – og hvis – en evt.
faglig retningslinje introducerer et andet og varig
benævnelse.for disse
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Behandling

Oplysninger om
behandling

Opfølgning

Oplysninger om
opfølgning

Foranalysen, der ligger forud for dette målbillede,
afdækkede de centrale workflows omkring
forundersøgelse, undersøgelse, prøvetagning etc.
og skitserede på denne baggrund en mulig to-be
forretningsproces, der gør brug af Høremappen og
som implementerer den digitale visitation.

Forretningsprocessen –
1. Indledende udredning

I dette forretningsflow er der introduceret dels det
godkendte prøves ted og et vis itations panel.
Dette er begreber det nuværende målbillede for
Høremappen arbejder med indtil – og hvis – en evt.
faglig retningslinje introducerer et andet og varig
benævnelse.for disse

Intet høretab
Borger med
mistanke om
høretab
Foretager standardiseret undersøgelse

Godkendt
prøvested

Visitationsproces
igangsættes

Standardiseret
Undersøgelsesrapport

Høretab

Høremappen

Standardiseret
Undersøgelsesrapport
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Foranalysen, der ligger forud for dette målbillede,
afdækkede de centrale workflows omkring
forundersøgelse, undersøgelse, prøvetagning etc.
og skitserede på denne baggrund en mulig to-be
forretningsproces, der gør brug af Høremappen og
som implementerer den digitale visitation.

Forretningsprocessen
2. Visitation

I dette forretningsflow er der introduceret dels det
godkendte prøves ted og et vis itations panel.
Dette er begreber det nuværende målbillede for
Høremappen arbejder med indtil – og hvis – en evt.
faglig retningslinje introducerer et andet og varig
benævnelse.for disse
Intet eller mindre
høretab (ingen
behandling)

Kompliceret
høretab
Borger med
kompliceret
høretab

Visitationspanelet vurderer
undersøgelsesrapporten
Visitationspanel

Behandlingskrævende
høretab

Visitation

Ukompliceret
høretab
Behov for yderligere
udredning (ej
høretabsrelateret,
manglende
datakvalitet)
Høremappen

Standardiseret
Undersøgelsesrapport
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Borger med
ukompliceret
høretab

Behandling
igangsættes

Foranalysen, der ligger forud for dette målbillede,
afdækkede de centrale workflows omkring
forundersøgelse, undersøgelse, prøvetagning etc.
og skitserede på denne baggrund en mulig to-be
forretningsproces, der gør brug af Høremappen og
som implementerer den digitale visitation.

Forretningsprocessen
3. Behandling

I dette forretningsflow er der introduceret dels det
godkendte prøves ted og et vis itations panel.
Dette er begreber det nuværende målbillede for
Høremappen arbejder med indtil – og hvis – en evt.
faglig retningslinje introducerer et andet og varig
benævnelse.for disse

Behandling

Offentlig
audiologisk
klinik

Udlevering og
tilpasning af
høreapparat

Oplysninger
om behandling

Behandling
Privat
høreklinik

Udlevering og
tilpasning af
høreapparat

Oplysninger
om behandling

Høremappen

Oplysninger om
behandling
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Opfølgningsproces
igangsættes

Foranalysen, der ligger forud for dette målbillede,
afdækkede de centrale workflows omkring
forundersøgelse, undersøgelse, prøvetagning etc.
og skitserede på denne baggrund en mulig to-be
forretningsproces, der gør brug af Høremappen og
som implementerer den digitale visitation.

Forretningsprocessen
4. Opfølgning

I dette forretningsflow er der introduceret dels det
godkendte prøves ted og et vis itations panel.
Dette er begreber det nuværende målbillede for
Høremappen arbejder med indtil – og hvis – en evt.
faglig retningslinje introducerer et andet og varig
benævnelse.for disse
Borgeren kontakter kommunikationscenter
Offentlig
audiologisk
klinik

ta
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nk
e
r
rge
Bo

om
rk
kte
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ns
tio
a
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r
nte

Kommunikationscenter

Opfølgning

Oplysninger
om opfølgning
Borger med
udleveret
høreapparat

Opfølgning

Privat
høreklinik

Oplysninger
om opfølgning

Høremappen

Oplysninger om
opfølgning
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Opgaverne

Høremappen skal på tværs i domænet for
hørebehandling løse en række opgaver, der ikke
løftes eller kan løftes af parterne i dag, fordi der
mangler en egnet systemmæssig understøttelse og
en passende infrastruktur.
Der er også en række opgaver relateret til
hørebehandlingen, som Høremappen ikke skal løse
og som derfor ikke indgår i målbilledet for
Høremappen. Disse opgaver relaterer sig til scope.
Det er ikke uvæsentlige opgaver, men opgaver der
bedst løses i anden kontekst pga. skiftende
operatører (fx ordningen med batteribestilling) eller
fordi opgaven ikke omhandler primær anvendelse
af behandlingsoplysninger om borgeren, hvorfor fx
opgaven med generel information om
behandlingsmuligheder bør løses i et generelt
borgerrettet univers.
Det er vigtigt at understrege, at den enkelte aktør
sikkert løser flere opgaver end de her listede i
forbindelse med undersøgelse, behandling eller
opfølgningsaktiviteter. Dette opgavekatalog
oplister alene de opgaver, som Høremappen har i
sigte at bidrage til løsningen af og giver eksempler
på den type af opgaver, som det ikke er
Høremappens opgave at løse.
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Centrale forretningsbegreber 1/3
For forløb og processer: Høreapparatbehandlingen
i Danmark har ikke et defineret og via retningslinjer
defineret forløbsbegreb, der fx sætter krav til
gennemførelse, dokumentation ved overgange eller
obligatoriske trin.
Målbilledet i dets nuværende form arbejder derfor
ud fra det generelle forløb en borger med høretab
typisk gennemgår i sin undersøgelse og evt.
hørebehandling.
For Typer af høretab: Målbilledet arbejder med et
begreb om høretab, der kan opgøres i
komplicerede og ukomplicerede høretab.
Et ukompliceret (ikke-kompliceret) høretab er
typisk et aldersbetinget høretab på begge ører
(symmetrisk), hvor der ikke er sygdoms- eller
miljøfaktorer, der har givet et pludseligt, akut
høretab.
For Personer: Målbilledet arbejder med en række
roller og aktører, der repræsenterer personer.
Fokus i målbilledet er på borgeren som enten en
borger med et høretab (eller med mistanke om ét)
og evt. pårørende.
Borgeren og dennes pårørende vil igennem et
udrednings- og behandlingsforløb komme i kontakt
med en række hørefaglige personer med forskellige
fagprofiler og specialer.
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Centrale forretningsbegreber 2/3
For Lokationer: Private høreklinikker kan i visse
regioner for at udvide den offentlige
behandlingskapacitet blive tildelt et antal
behandlinger med offentligt tilskud. Disse klinikker
benævnes puljekliniker.

Målbilledet arbejder også med et begreb om et
godkendt prøvested. Denne lokation findes ikke i
dag. Men hvis visionen for Høremappen og delmålsætningen høreprogrammet om at mobiliteten i
hørebehandlingen skal øges, så vil et vigtigt
element være, at den indledende forundersøgelse
og visitationsaktiviteten kan opdeles. Fx sådan at en
forundersøgelse af borgeren kan gennemføres af et
godkendt prøvested.
En satelitklinik er en udlagt del af en offentlig
høreklinik. Dette for at flytte behandlingen tættere
på borgeren i regioner, hvor geografi og afstand er
af betydning for borgerens behandling og oplevet
kvalitet.
Borgeren med et høretab behandles med et
høreapparat. Dette bliver igennem behandlings- (og
opfølgningen) indstillet og løbende justeret. Dette
registreres i en høreapparatindstilling.
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Centrale forretningsbegreber 3/3
Der opsamles som ved enhver anden behandling
løbende dokumentation og journalnoter, ligesom
evt. visitationsafgørelser indgår i journalen.
Målbilledet her introducerer anvendelsen af en
standardiseret forundersøgelsesrapport. Denne
findes ikke i dag i en vedtaget, fælles og
standardiseret udgave. I dag danner høreprøven og
de tilhørende målinger heri typisk resultatet af
forundersøgelsen/screeningen.
Forundersøgelsesrapporten skulle rumme et
bredere batteri af tests samt
metadata/informationer om hvilke vilkår
høreprøven er taget under (udstyr, kalibrering, etc.).
Dette for at øge de hørefaglige aktørers tillid til
målingerne og vilje til at genbrug dem og dermed
undgå unødige genundersøgelser af borgeren.
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Applikationsarkitektur og teknik
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To-be for Høremappen

Målbilledet for Høremappen skal beskrive
rammerne for en platform, der kan facilitere
videregivelse og formidling af høredata mellem
hørefaglige aktører og give borgeren adgang til
relevante data og informationer om muligheder for
behandling samt data fra egen behandling.
Når en borger får foretaget en standardiseret
undersøgelse på et godkendt prøvested, gemmes
rapporten fra undersøgelsen i Høremappen.
Visitatator kan via visitations-komponentens tilgå
og få vist undersøgelsesrapporter fra Høremappen
og gennemføre en sundhedsfaglig vurdering af
borgerens høretab. Denne fastholdes i
Høremappen sammen med en eventuel henvisning
til videre udredning og behandling.
I Høremappen gemmes således visitationsafgørelse
med de tilhørende journalfortegnelser, som ligger
til grund for beslutningen.

To-be billede af
Hø remappens
understøttels e af
proces s en for
hørebehandlingen. Det er
markeret med rødt de
komponenter og dataprofiler, der skal nyudvikles for at kunne
realis ere Hø remappen.
De øvrige
systemkomponenter
genbruges i det
eks is terende service- og
systemlands kab.

38
0.91

Målbillede for Høremappen

Høremappen udsender derefter en henvisning til
videre behandling og notificerer borgeren digitalt fx
via Digital Post om visitationens resultat og
borgerens videre muligheder for behandling.

Jura og sikkerhed

39

Jura

Høreapparatbehandling er behandling og det er
sundhedsoplysninger og dermed følsomme, der ofte
arbejdes med i behandlingen af borgeren og som evt.
videregives til andre hørefaglige aktører. Men
høreområdet er også reguleret i serviceloven hvad
angår især de kommunale aktiviteter og tilbud til
borgeren ligesom autorisations- og
persondataforordningen (GDPR) er relevante for
domænet og dette målbillede.
Vilkår og betingelser for høreapparatbehandlingen er
overordnet defineret i sundhedsloven. Både generelt
hvad angår fx behandlingsrelationen mellem borger
og sundhedsperson og mere specifikt for selve
høreapparatbehandlingen.
Hjemmelforholdet vil givetvis være både bredere og
mere kompliceret, hvis målbilledet foldes ud til at
omfatte andre behandlingstyper på høreområdet.
EU-databeskyttelsesforordningen (GDPR) beskriver
pligter og rettigheder ved behandling af personda-ta.
I sammenhæng med dette målbillede er
dataejerskabet og databeskyttelsen central, da en
stor del af de data der vises i et overblik, er
personhenførbare til borgeren og borgerens
behandling.

De væs entligste juridis ke rammer for hørebehandlings området, der har særlig
betydning for Hø remappens målbillede.
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I forhold til målbilledet og den løsningsarkitektur,
som skal udarbejdes for Høremappen på baggrund af
dette målbillede skal en række udfordringer løses.
Den største enkeltudfordring er
audiologerne/audiologiassistenterne i de private
høreklinikker. I for-hold til referencearkitekturen for
informationssikkerhed på sundhedsområdet er der i
det nuværende as-is ingen mulighed for med
sikkerhed at identificere disse aktører endsige
autentificere dem

Sikkerhed

Høremappen vil rumme sundhedsdata om borgeren og er som redegjort ovenfor underlagt bl.a.
Sundhedsloven og bestemmelserne heri omkring adgang til data og sikring af korrekt identifikation
og autentifikation af brugere.
CIA-triaden (fra engelsk Confidentiality, Integrity and Availability; på dansk: fortrolighed,
dataintegritet og tilgængelighed) er hjertet of informationssikkerhed, og er derfor relevant at
vurdere i relation til Høremappen.
Fortrolighed dækker over, at der ikke må være uautoriseret adgang til eller anvendelse af
personoplysninger.
Fortrolighed søges sikret i Høremappen ved:
•

At sikre at brugere autentificeres på tilstrækkelig højt niveau (medarbejdersignatur for hørefaglige, privat NemID for
borgere).

•

At sikre at brugere har de fornødne adgangsrettigheder i forhold til forespørgselskonteksten. For de hørefaglige
med sundhedsfaglig autorisation, som dermed agerer under sundhedsloven, skal der foreligge en
behandlingsrelation (eller en anvendelse af værdispringsreglen). Andre hørefaglige kan opnå adgang gennem
delegering. Borgere kan slå op i egne data, gør brug af en tildelt fuldmagt eller tilgå egne børns og myndlinges
høredata.

•

At data fra høremappen udelukkende tilgængeliggøres over krypterede forbindelser.

Integritet dækker over, at det skal være muligt at validere, om oplysninger på systemer er korrekte.
Integritet søges sikret i Høremappens via den anvendte infrastruktur. Dels ved kryptering af
indhold ved forsendelse, dels ved Den Nationale Service Platform, som ligger på et professionelt
overvåget driftsmiljø med procedure for test og idriftsættelse, backup, overvågning og support.
Tilgængelighed dækker over, at systemer og data er tilgængelige ved anmodning fra autoriseret
bruger. Tilgængelighed til Høremappen er i målbilledet søgt sikret på flere niveauer:
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•

Høremappen baserer sig på den Nationale Service Platform (NSP). Dele af NSP-platformen er decentral og ligger
ude hos den enkelte organisation (f.eks. hos en region).

•

De centrale dele af NSP-platformen ligger på et professionelt overvåget driftsmiljø med procedurer for test og
idriftsættelse, backup, overvågning og support.

•

Integrationsmodellen anvendt mellem et fagsystem og Høremappen, sikrer, at skulle Høremappen ikke være
tilgængelig i en periode pga. fejl i fx lokalt netværksudstyr eller centrale komponenter, så kan det lokale fagsystem
fortsætte hørebehandlingen. Evt. opdateringer af indholdet til Høremappen lægges ”i kø” og uploades når
forbindelsen er reetableret.
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