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1. Resume 
Der foregår i dag ikke en national, systematisk og ensartet indsamling af data til monitorering, op-

følgning og udvikling af kvaliteten på høreområdet. Dette gør det samlet set vanskeligt at vurdere, 

om den leverede høreapparatbehandling og de udleverede høreapparater generelt afhjælper bor-

gerens høretab. Det gør det vanskeligt at vurdere om behandlingen lever op til borgerens forvent-

ning, og hvordan behandlingskvaliteten udvikler sig.  

Med initiativ 5 ”Indsamling og indberetning af data” i programmet for ”Høreområdet i fremtiden” 

har Sundhedsdatastyrelsen fået til opgave at indsamle data, med henblik på at gøre det muligt at: 

- De relevante sundhedsmyndigheder kan følge udviklingen på området med henblik på mo-

nitorering og planlægning af indsatser og bevillinger. 

- Følge kvalitet og effekt af behandlingen ydet i både offentlig og privat regi.  

- Opnå en standardiseret opgørelse af forventede ventetider til høreapparatbehandling, der 

dækker såvel private som offentlige behandlere.  

 

Monitorering af udviklingen på høreområdet 

Høreområdet adskiller sig ikke fra andre områder, hvor der ønskes at opnå viden gennem syste-

matisk indsamling og analyse af data. Løsningen for indsamling og indberetning af data på høre-

området skal dermed understøtte den generelle forretningsproces der er inden for arbejdet med 

data til statistiske formål i Sundhedsdatastyrelsen. Ud fra en analyse af udpegede datakilder på 

høreområdet er det Sundhedsdatastyrelsen vurdering at der skal indsamles data fra følgende da-

takilder: 

  

• Regionale audiologiske fagsystemer  

• Private høreklinikkers audiologiske fagsystemer  

• Borgerrapporterede oplysninger 

 

Følge kvalitet og effekt af behandling 

Borgeren er den centrale kilde til data om den oplevede effekt af høreapparatbehandling, som er 

et væsentligt datagrundlag til at kunne opnå viden om kvalitet og effekt i behandlingen. I dette 

målbillede peges der på, at data fra borgeren opsamles via spørgeskemaer, som borgeren selv ud-

fylder. På lige fod med andre anvendelser af borgerspørgeskemaer i sundhedsvæsnet placeres an-

svaret for at indhente borgerspørgeskemaer på høreområdet hos behandlingsstedet, der derved 

også har mulighed for lokalt at anvende spørgeskemaerne i behandlingen. Det er ligeledes be-

handlingsstedernes ansvar at indberette spørgeskemaerne til Sundhedsdatastyrelsen, hvor de kan 
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indgå i opgørelser, der kan bidrage til at få indblik i effekten af høreapparatsbehandlingen og an-

dre borgerrelaterede statistikker. Indberetning af borgerdata på høreområdet adskiller sig ikke fra 

den generelle forretningsproces for arbejdet med data til statistik formål i Sundhedsdatastyrelsen.   

 

Samlet opgørelse af forventede ventetider  

Processerne for indberetning og opgørelse af forventede ventetider er ens på tværs af hele sund-

hedsområdet. I dette målbillede stiles der ikke efter at ændre i disse processer, men alene efter 

også at tilvejebringe en indberetning fra de private aktører på høreområdet. Dette imødekommes 

ved at indrullere de private aktører i de nuværende processer for indberetning af ventetider. Såle-

des kan borgerne få mulighed for at orientere sig i forventede ventetider på undersøgelse og be-

handling i såvel privat som offentlig regi.   
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2. Indledning 
2.1. Baggrund 

Et høretab kan for en borger have stor negativ effekt på livskvaliteten og på borgerens sociale liv. 

Det kan blive sværere at passe et job og generelt mere besværligt at begå sig. Et høretab er samti-

dig usynligt, så det kan også være svært for omverdenen at opdage og forstå, hvad et høretab be-

tyder og har af konsekvenser for den enkelte. Heldigvis er mulighederne gode i forhold til afhjælp-

ning af et høretab fx behandling med et høreapparat. Danmark har i mange år været i verdenseli-

ten, hvad angår udvikling af teknologier og løsninger på høreområdet. Vi som borgere har adgang 

til et bredt behandlingstilbud på et højt fagligt niveau, der dækkes af både offentlige og private ak-

tører.  

På trods af dette foregår der i dag ikke en national, systematisk og ensartet indsamling af data til 

monitorering, opfølgning og udvikling af kvaliteten på høreområdet. Der er få hørespecifikke data 

at hente i de eksisterende og centrale kilder som fx Landspatientregistret (LPR) og Sygesikringsre-

gisteret (SSR). Det skyldes, at indberetningen af mange relevante data på høreområdet enten er 

frivillig og indberetningspraksis varierer hos parterne, eller at indberetningerne er for generelle1. 

Indsamling af data og opfølgende aktiviteter sker i dag lokalt hos behandlingstilbuddet. Der er in-

gen muligheder for på effektiv vis at indsamle data fra fx fagsystemer eller andre relevante datakil-

der, der kan danne grundlag for opfølgning og vurdering af effekten af høreapparatbehandlingen i 

et tværgående, nationalt perspektiv, som inkluderer både det offentlige og private behandlingstil-

bud.  

Et af de få nationale dataindsamlingstiltag der i dag er på området, er DELTA/FORCE Technology 

som forestår tilsynet og kvalitetskontrollen af de private høreklinikker. DELTA/FORCE Technology 

følger op på, om de godkendte private høreklinikker udleverer og opsamler besvarelser af et spør-

geskema (IOI-HA-spørgeskema2). Spørgeskemaet indeholder syv spørgsmål og giver en vis indsigt i 

kundens oplevede udbytte af høreapparatbehandlingen. De godkendte private høreklinikker fore-

står selv indsamling og løbende indrapportering af data fra IOI-HA-spørgeskemabesvarelserne til 

DELTA/Force Technology, hvor de løbende registreres og indgår i den aggregerede rapportering. 

Imidlertid er det alene de private behandlingstilbud, der er dækket af dette, da IOI-HA-spørgeske-

maet ikke anvendes i det offentlige behandlingstilbud. 

Der eksisterer således ikke på nuværende tidspunkt en database med data for høreområdet, der 

kan skabe et grundlag for løbende at monitorere, forbedre og følge op på kvaliteten af høreappa-

ratbehandlingen i både offentligt og privat regi.  

En anden udfordring på høreområdet i dag er at der på nuværende tidspunkt kun indberettet ven-

tetider på offentlige audiologiske klinikker og ikke på private behandlingstilbud, hvilket kan gøre 

det vanskeligt for borgere at overskue fordele og ulemper ved tilgængelige behandlingsmulighe-

der.  

 
1 Fx tages høreprøver hos ØNH-læger både med henblik på høreapparatbehandling men også som led i udredning af forskellige sygdomme 
2 https://icra-audiology.org/Repository/self-report-repository/IOI-HAquestionnaires/danish  

https://icra-audiology.org/Repository/self-report-repository/IOI-HAquestionnaires/danish
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Ovenstående gør det samlet set meget vanskeligt at vurdere, om den leverede høreapparatbe-

handling og de udleverede høreapparater generelt afhjælper borgerens høretab. Det gør det van-

skeligt at vurdere om behandlingen lever op til borgerens forventning, og hvordan behandlings-

kvaliteten udvikler sig. Det er fx ikke muligt at vurdere det præcise omfang af såkaldte skuffeappa-

rater – dvs. apparater, der udleveres til borgere, men som ikke anvendes eller som kun anvendes 

uregelmæssigt. Ligeledes kan det heller ikke på baggrund af data vurderes, om der er reelle for-

skelle i kvaliteten og oplevet effekt på tværs af offentlige og private behandlingstilbud. 

Med initiativ 5 ”Indsamling og Indberetning af Data” i programmet for ”Høreområdet i fremtiden” 

har Sundhedsdatastyrelsen fået til opgave at indsamle data, med henblik på at gøre det muligt at: 

- De relevante sundhedsmyndigheder kan følge udviklingen på området med henblik på mo-

nitorering. 

- De relevante sundhedsmyndigheder kan følge kvalitet og effekt af behandlingen ydet i 

både offentlig og privat regi.  

- De relevante sundhedsmyndigheder og borgerne kan opnå en stamlet opgørelse af forven-

tede ventetider til høreapparatbehandling, der dækker såvel private som offentlige be-

handlere.  

2.2. Formål med målbilledet 

Formålet med målbilledet er at beskrive en løsningsramme, som understøtter en systematisk og 

standardiseret indsamling af data på høreområdet, som favner høreapparatbehandlingen i både 

offentligt og privat regi. Dataindsamling igangsættes med henblik på at sikre et bedre videns-

grundlag om bl.a. patientgrupper, aktivitet og effekt af høreapparatbehandlingen.  

Målbilledet beskriver de overordnede mål og principper for løsningen og lægger grundlaget for 

fastlæggelse af konkrete løsningsarkitekturer. Målbilledet er en beskrivelse af den fremtidige til-

stand af løsningskonceptet og danner dermed den overordnede retning for initiativ 5 i Hørepro-

grammet. Målbilledet skal ses som et blivende dokument, der beskriver den langsigtede vision og 

mål med dataindsamling på høreområdet. 

Målbilledet skal derved ikke i detaljeret grad beskrive konkrete løsningselementer, udfolde tids-

planer og redegøre for indsatser og tiltag. 

Kun hvis der igennem forløbet opnås helt ny indsigt eller nye løsningsmuligheder, eller der opstår 

ændringer, der påvirker de overordnede rammer for initiativet, skal dette målbillede opdateres.  

Følgende centrale elementer indgår i målbilledet: 

- En interessentanalyse 

- En opstilling af roller og ansvar 

- De identificerede forretningsmål og gevinster 

- En arkitekturvision og tilhørende forretningsevner 
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- En beskrivelse af den overordnede forretningsstruktur, som løsningen skal understøtte 

- En beskrivelse at den overordnede applikationsstuktur og tilhørende infrastruktur 

Herudover rummer målbilledet en række aspekter og kapitler, der redegør for metode, afgræns-

ninger, juridiske forhold, sikkerhed osv. 

Målgruppen for målbilledet er bred og skal læses og forstås af en lang række interessenter. Det 

skal læses og forstås af både medlemmer af styregruppen for initiativet, arkitekturfunktioner i sta-

ten, regioner og kommuner samt eventuelle fremtidige leverandører til initiativet. Målbilledet kan 

læses og forstås uden indgående kendskab til programmet og høreområdet og skal gøres offentligt 

tilgængeligt.  

2.3. Ramme og metode 
Den overordnede og styrende ramme for målbilledet for indsamling og indberetning af data på hø-

reområdet tager afsæt i den daværende regerings oplæg til ”Høreområdet i Fremtiden – En styr-

ket indsats for borgere med høretab” oktober 2018.3 Høreprogrammet ”Høreområdet i Fremti-

den” er udmøntningen af det politiske oplæg og den økonomiaftale, der fulgte den, og er organi-

seret som illustreret i Figur 1: 

 

Figur 1: Høreprogrammets organisering 

 
Af Høreprogrammets i alt seks initiativer er to målrettet en digitaliseringsindsats:  

- Initiativ 1 med sigte på at etablere en afprøvning af en digital visitationsmodel. 
- Initiativ 5 med sigte på bedre dataindsamling for at følge udviklingen på høreområdet og 

skabe viden om effekt og kvalitet. 

 
3 https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2018/Oktober/~/media/Filer%20-%20dokumenter/2018/Hoereud-
spil%20okt%202018/Hreomrdet%20i%20fremtiden%20211018.pdf 
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Begge er forankret i Sundhedsdatastyrelsen og dette målbillede tager udelukkende udgangspunkt i 

dataindsamling og dataindberetning på høreområdet, som iværksættes igennem initiativ 5. Grund-

laget og ”as-is” billedet er blevet kortlagt og analyseret i en foranalyse4, der blev gennemført ved 

Høreprogrammets opstart, og som ligger til grund for nærværende målbillede.  

Metode 
Beskrivelsen af målbilledet struktureres efter Fællesoffentlig Digital Arkitektur (FDA), som er et 

rammeværk anbefalet af Digitaliseringsstyrelsen. I målbilledet afdækkes de otte grundperspekti-

ver beskrevet i dokumentet ”Retningslinjer for formidling og dokumentation af arkitektur i digitali-

seringsprojekter”5. Dette målbillede beskæftiger sig med alle otte grundlæggende perspektiver og 

holder sig på det konceptuelle plan med fokus på overblik og rammer, illustreret i Figur 2: 

 

Figur 2: Dette målbilledes fokus i forhold til FDA-rammeværket 

Proces for accept af målbilledet 
Sundhedsdatastyrelsen forestår udarbejdelsen af målbilledet og den første interne review-proces, 

der sikrer overensstemmelse med Sundhedsdatastyrelsens interne retningslinjer for arkitekturud-

vikling og placering i den nationale infrastruktur og landskaber af sundheds-it. 

 
4 https://sundhedsdatastyrelsen.dk/-/media/sds/filer/strategi-og-projekter/hoereprogrammet/foranalyse_hoereomraadet_i_fremtiden.pdf?la=da 
5 https://arkitektur.digst.dk/sites/default/files/retningslinjer_for_formidling_og_dokumentation_af_arkitektur_i_digitaliseringsprojekter_0.pdf 
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Målbilledet forelægges efterfølgende både Det Rådgivende Udvalg for Standarder og Arkitektur 

(RUSA) og Regionernes IT-Arkitekturråd (RITA). 

Processen for udarbejdelse og godkendelse af dette målbillede følger nedenstående proces og 

plan: 

Dato Aktivitet 

Juli 2020 Internt SDS review 

August 2020 Review-proces med opdragsgiver (SUM) 

November 2020 Forelæggelse af målbilledet i RITA 

Tabel 1: Proces for målbilledets udvikling og kvalificering 

Fremtidige ændringer af målbilledet 
Målbilledet er arkitekturrammen for indsamling og indberetning af data, og løsningen skal udvikles 

og implementeres i overensstemmelse hermed. Målbilledet kan justeres i forhold til nye behov, 

opgaver eller ændringer i it-løsninger, som konceptet skal integreres til eller har afhængigheder til. 

Det er sigtet at løsningen/konceptet skal være et blivende digitalt produkt efter Høreprogrammets 

afslutning i 2022. Derfor skal dette målbillede ved programmets afslutning overdrages til et pas-

sende forum, der kan varetage styring og governance af løsningen.  

2.4. Begrebsliste 
 

Begreb Definition Kilde 

Helbredstillæg Du kan søge kommunen om helbredstillæg, 
hvis du er folkepensionist. 

Med almindeligt helbredstillæg kan du få til-
skud til medicin, tandlæge, høreapparat, fy-
sioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiro-
praktorbehandling, hvis der kan gives til-
skud til behandlingen efter sundhedsloven.  

Hvis du opfylder betingelserne for helbreds-
tillæg, har du løbende ret til tilskud til den 
egenbetaling, som ikke dækkes efter sund-
hedsloven. 

https://www.borger.dk/pen-
sion-og-efterloen/tillaeg-til-
folke--og-foertidspen-
sion/Helbredstillaeg  

Høreklinik Sundhedsproducerende enhed, der under-
søger og behandler personer med nedsat 
hørelse.  

En høreklinik kan være en hospitalsafdeling 
eller privat praksis.  

Forslag i NBS begrebsdataba-
sen 

https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/tillaeg-til-folke--og-foertidspension/Helbredstillaeg
https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/tillaeg-til-folke--og-foertidspension/Helbredstillaeg
https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/tillaeg-til-folke--og-foertidspension/Helbredstillaeg
https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/tillaeg-til-folke--og-foertidspension/Helbredstillaeg
http://sundhedsdata.iterm.dk/?term=c3VuZGhlZHNwcm9kdWNlcmVuZGUgZW5oZWQ=&SrcLang=da&TrgLang=en
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IOI-HA-skema  Spørgeskema, der kortlægger brugerens ud-
bytte af at anvende høreapparat  

Spørgeskemaet benyttes som en del af kva-
litetskontrollen på private klinikker.  

Forslag i NBS begrebsdataba-
sen 

Se evt. https://icra-audio-
logy.org/Repository/self-re-
port-repository/IOI-HAquesti-
onnaires/danish 

Kommunikati-
onscenter 

Yder specialiseret rådgivning og undervis-
ning til borgere med kommunikationsvan-
skeligheder med henblik på at afhjælpe el-
ler begrænse af borgerens vanskeligheder, 
således denne kan kommunikere og klare 
udfordringerne i sin hverdag og på arbejds-
pladsen.  

https://www.densocialevirk-
somhed.dk    

Over-the-coun-
ter-høreappa-
rater (OTC)  
 

Høreapparater, som ikke anses som medi-
cinsk udstyr, og kan købes uden henvisning 
eller foregående undersøgelser. Det er et 
større marked i USA, og der har været få ek-
semplarer på forsøg på introduktion i Dan-
mark.  

https://www.fda.gov/me-
dia/114844/download  

 

PRO-Data Patientrapporterede data, der omhandler 
patientens helbredstilstand, herunder det 
fysiske og mentale helbred, symptomer, 
helbredsrelateret livskvalitet og funktionsni-
veau.  

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. 

NBS begrebsdatabasen 

Puljeklinik Puljelæger tilbyder høreapparatbehandling 
på offentlige vilkår gennem aftale med regi-
onerne og uden udgifter for borgerne. Pul-
jelægerne råder over de samme typer høre-
apparater, som uddeles på sygehu-
sene (Amgros sortimentet).  

https://hoereforenin-
gen.dk/hjaelp-til-dig/find-vej-
i-systemet/hoereklinik-
ker/puljeklinikker/   

SSQ12 The Speech, Spatial and Qualities of Hearing 
Scale (SSQ) er et spørgeskema med 12 
spørgsmål (12) som er designet til at vur-
dere den subjektive oplevelse af høreevne 
og hørevanskeligheder i forskellige situatio-
ner.  

https://www.ncbi.nlm.nih.go
v/pmc/ar-
ticles/PMC3864780/bin/NI-
HMS55658-supplement-
SSQ12_original.pdf  

http://sundhedsdata.iterm.dk/?term=aMO4cmVhcHBhcmF0&SrcLang=da&TrgLang=en
https://icra-audiology.org/Repository/self-report-repository/IOI-HAquestionnaires/danish
https://icra-audiology.org/Repository/self-report-repository/IOI-HAquestionnaires/danish
https://icra-audiology.org/Repository/self-report-repository/IOI-HAquestionnaires/danish
https://icra-audiology.org/Repository/self-report-repository/IOI-HAquestionnaires/danish
https://www.densocialevirksomhed.dk/
https://www.densocialevirksomhed.dk/
https://www.fda.gov/media/114844/download
https://www.fda.gov/media/114844/download
http://sundhedsdata.iterm.dk/?term=cGF0aWVudHJhcHBvcnRlcmVkZSBkYXRh&SrcLang=da&TrgLang=en
http://sundhedsdata.iterm.dk/?term=aGVsYnJlZHN0aWxzdGFuZA==&SrcLang=da&TrgLang=en
https://hoereforeningen.dk/hjaelp-til-dig/find-vej-i-systemet/hoereklinikker/puljeklinikker/
https://hoereforeningen.dk/hjaelp-til-dig/find-vej-i-systemet/hoereklinikker/puljeklinikker/
https://hoereforeningen.dk/hjaelp-til-dig/find-vej-i-systemet/hoereklinikker/puljeklinikker/
https://hoereforeningen.dk/hjaelp-til-dig/find-vej-i-systemet/hoereklinikker/puljeklinikker/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3864780/bin/NIHMS55658-supplement-SSQ12_original.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3864780/bin/NIHMS55658-supplement-SSQ12_original.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3864780/bin/NIHMS55658-supplement-SSQ12_original.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3864780/bin/NIHMS55658-supplement-SSQ12_original.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3864780/bin/NIHMS55658-supplement-SSQ12_original.pdf


 

11 
 

Tilpasning af hø-
reapparat til 
bruger  

Del af tilpasning af høreapparatsystem fore-
taget af audiologiassistent mhp. sikre, at 
det passer til brugerens livsstil og hørebe-
hov.  

Forslag i NBS begrebsdataba-
sen 

Tilskud til høre-
apparat 

Pengebeløb, der gives som ekstra eller yder-
ligere støtte, ofte som led i en offentligt fi-
nansieret støtteordning.  

Forslag i NBS begrebsdataba-
sen 

  

http://sundhedsdata.iterm.dk/?term=dGlscGFzbmluZyBhZiBow7hyZWFwcGFyYXRzeXN0ZW0=&SrcLang=da&TrgLang=en
http://sundhedsdata.iterm.dk/?term=YXVkaW9sb2dpYXNzaXN0ZW50&SrcLang=da&TrgLang=en
http://sundhedsdata.iterm.dk/?term=bGl2c3N0aWw=&SrcLang=da&TrgLang=en
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3. Styring 
3.1. Interessentanalyse 

Der er identificeret en bred kreds af interessenter. 

Myndigheder og bevillingsgivere er særligt centrale i forhold til data på høreområdet. Deres pri-

mære opgave er at overvåge og sikre kvaliteten af høreapparatbehandlingen generelt, at admini-

strere de økonomiske tilskud til borgeren samt at sikre tilsynet af høreklinikker. Denne interes-

sentgruppe efterspørger et bedre datagrundlag til generelt indblik og udvikling i området, herun-

der muligheden for at sikre kvaliteten og effekten af høreapparatbehandling. De efterspørger sam-

tidig indblik i, hvordan ressourcerne på området fordeler sig. 

Borgeren med høretab kan have mange forskellige forventninger og behov afhængig af, hvilket 

høretab denne har, og om der er tale om en første- eller flergangsbruger af et høreapparat. I 

denne interessentanalyse er borgeren spredt ud i et spektrum af 1) borgere med mistanke om et 

høretab, der endnu ikke er i behandling, 2) borgere med et mangeårigt/måske medfødt høretab 

og 3) borgere, der er ekspert i eget høretab, som har både stor indsigt i behandlingen og udviklin-

gen af eget høretab.  

De hørefaglige interessenter er i direkte kontakt med borgeren gennem dennes behandlingsforløb 

- enten gennem udredning, behandling eller opfølgning. Gruppen inkluderer også interessenter, 

der varetager de forskellige faggruppers interesser og sikring af de faglige kompetencer. Der er 

store interne forskelle iblandt denne interessentgruppe, som særligt kommer til udtryk ved, at hø-

refaglige på offentlige audiologiske afdelinger og hørefaglige på private høreklinikker har mange 

modsatrettede interesser. Endelig er der de regionalt eller kommunalt forankrede kommunikati-

onscentre, der varetager de opfølgende aktiviteter i forhold til borgeren.  

Interessenterne og deres indbyrdes forskellige roller er visualiseret i Figur 3. 

 

Figur 3: Interessentoverblik 
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3.2. Forretningsmål 
Det er en del af Høreprogrammets opdrag, at der på baggrund af dette initiativs aktiviteter, er 

skabt rammer og bedre muligheder for løbende monitorering, opfølgning og udvikling af kvaliteten 

af høreapparatbehandlingen på et samlet databaseret grundlag. Der er derfor behov for at tilveje-

bringe et bedre datagrundlag, end der eksisterer i dag. 

Dette skal tilvejebringes igennem dataindsamling fra en række centrale kilder. Samtidig skal det 

være muligt at tilgå opgørelser over forventede ventetider på hørebehandling i både offentlig og 

privat regi. Dermed er forretningsmålene for målbilledet for data på høreområdet følgende: 

- Opnå viden om udviklingen på høreområdet. De relevante sundhedsmyndigheder skal lø-

bende kunne følge aktiviteten og udviklingen på høreområdet. Det indebærer bl.a., at da-

taindsamlingen skal kunne understøtte, at der kan indhentes information om antal patient-

forløb og hvilke patienter, der modtager høreapparatbehandling (patientkarakteristika), 

diagnostik, behandling, type af apparater herunder omkostninger og opfølgende behand-

ling.  

- Opnå viden om kvaliteten og effekten af behandlingen. Det skal være muligt at følge kva-

litet og effekt af behandling ydet i både offentlig og privat regi. Herunder oplysninger om 

borgerens oplevede effekt af høreapparatet, brug af apparatet, oplevet kvalitet i og ud-

komme af behandlingsprocessen.  

- Tilvejebringelse af opgørelser over forventede ventetider på tværs af høreområdet. Det 

skal være muligt at få indblik i et mere præcist billede af ventetiderne på området og få 

indblik i de forventede ventetider både i offentlig og privat regi. 

Ved at opfylde disse forretningsmål vil følgende gevinster kunne indfries: 
 

- Monitorere og planlægge indsatser og bevillinger. Myndigheder og bevillingsgivere kan 

monitorere høreområdets udvikling med henblik på at planlægge mulige indsatser samt 

have et bedre grundlag for at foretage bevillinger på området. Det er dog en væsentlig po-

inte at Sundhedsdatastyrelsen ikke selv monitorerer og planlægger indsatser og bevillinger, 

men stiller derimod det datamæssige grundlag til rådighed for at andre sundhedsmyndig-

heder netop kan gøre dette.  

- Danne et grundlag for at forbedre kvaliteten og effekten af høreapparatbehandlingen. 

Myndigheder og bevillingsgivere har på et aggregeret niveau et bedre indblik i kvaliteten 

og effekten af høreapparatbehandling, og har dermed mulighed for at vurdere om dette er 

tilstrækkeligt. Der kan, hvis vurderet nødvendigt, igangsættes indsatser for at forbedre kva-

liteten og effekten af høreapparatbehandlingen. De hørefaglige aktører kan på et aggrege-

ret niveau differentiere sig fra andre behandlingssteder på baggrund af kvaliteten og effek-

ten af behandlingen.  
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- Skabe overblik over behandlingsmuligheder. Gennem tilvejebringelse af forventede vente-

tider på tværs af høreområdet kan borgere med høretab tage et oplyst valg om behandlings-
sted på baggrund af ventetid til behandling. Samtidig kan både private og offentlige hørekli-
nikker differentiere sig fra andre klinikker på baggrund af ventetid på hørebehandling. 

 
Sammenhængen mellem forretningsmål, gevinster og interessenter er illustreret i Figur 4. 

 

Figur 4: Forretningsmål og gevinster 

Som illustreret i Figur 4 ligger der nogle mulige langsigtede gevinster, som ikke umiddelbart bliver 

indfriet indenfor rammen af initiativet. Der opnås ikke automatisk forbedret effekt og højere kvali-

tet af behandlingen. En realisering af målbilledet i initiativet lægger dog fundamentet for at andre 

myndigheder bedre kan igangsætte specifikke og målrettede indsatser, som på længere sigt kan 

effektivisere hørerehabiliteringen, forbedre effekten og højne kvaliteten af behandlingen. 

3.3. Roller og ansvar  
Høreprogrammets opdrag om at skabe bedre muligheder for løbende monitorering, opfølgning og 
udvikling af kvaliteten på høreområdet realiseres igennem en tredelt rollefordeling, som illustrere-
ret i nedenstående Figur 5. 
 

 

Figur 5: Roller og ansvar 

De forskellige private og offentlige behandlingssteder som indgår i borgernes samlede hørerehabi-
literingsforløb, har som kilder til data for høreområdet til opgave at indberette relevante høredata 
til Sundhedsdatastyrelsen. Det er dermed også behandlingsstedernes ansvar at etablere indberet-
ningsfunktionalitet i relevante kildesystemer. Sundhedsdatastyrelsen vil dog bidrage med støtte til 
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udvikling og etablering af dette fx ved at facilitere samarbejde mellem parterne eller stille simple 
demo-indberetningsklienter til rådighed.  
 
Sundhedsdatastyrelsen har derimod ansvaret for at modtage, bearbejde og udstille data om høre-

området, og har rollen som dataejer for høredata.  

Anvendelsen af høredata og ansvaret for at agere på baggrund af det indberette data ligger hos 

andre Sundhedsmyndigheder og skal nærmere defineres. 

3.4. Principper 
Målbilledet tager afsæt i følgende principper: 
 

- Data om høreområdet indsamles udelukkende med henblik på statistiske opgørelser og 

indgår ikke i den direkte patientbehandling. 

- Konkrete løsninger baseres på eksisterende komponenter og infrastruktur i det omfang det 

kan lade sig gøre. 

- Integrationer af nye datakilder baseres på et indberetningsprincip, hvor Sundhedsdatasty-

relsen modtager data og ikke selv indhenter data. 

3.5. Scope og afgrænsninger 
Målbilledet tager afsæt i følgende afgrænsninger:  

- Målbilledet beskæftiger sig med hele behandlingskapaciteten på høreområdet, dvs. både 

behandling, der foregår på offentlige audiologiske afdelinger og på privatejede høreklinik-

ker, som enten modtager borgere gennem en puljeordning eller med et offentligt tilskud til 

behandling. I det omfang det er muligt, er det hensigten også at beskæftige sig med de hø-

reapparatbehandlinger, der foregår uden tilskud og derfor er fuldt finansieret af borgeren 

selv. Fx ved at få indblik i det fulde billede af antal borgere, der er behandlet med et høre-

apparat på tværs af offentlige og private behandlingstilbud.  

- Målbilledet beskæftiger sig udelukkende med data om behandling med henblik på udleve-

ring af høreapparat og omfatter både voksne og børn. Målbilledet forholder sig dermed 

ikke med data om Over-The-Counter-apparater (OTC)6, om behandling af CI (Cochlear Im-

plant), behandling af døvhed, eller behandling af anden hørerelateret sygdom, fx tinnitus 

mm. 

- Scopet for indberetning af data om oplevet effekt fra borgere er data fra alle behandlings-

steder (både fra offentlige audiologiske afdelinger og private høreklinikker), til forskel fra i 

dag hvor der kun indsamles data om oplevet effekt og kvalitet af behandlingen fra private 

høreklinikker. 

 
6 Over-The-Counter-apparater er en ny type hjælpemidler, der er på vej på markedet med afsæt i især det amerikanske marked, der sælges via 
almindelige detailbutikker 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. 



 

16 
 

- Målbilledet tager udgangspunkt i data i den form, det har i de identificerede datakilder 

(kvalitet, dækningsgrad, historik, mm.). Hensigten er således ikke at forbedre eller ændre i 

den eksisterende registreringspraksis i de enkelte organisationer eller omlægge eksiste-

rende arbejdsgange hos parterne. Dette vil løbende revurderes, og det kan blive aktuelt at 

ændre i registreringspraksis, hvis der med ny registrering kan indsamles meget efterspurgt 

data, eller at datakvaliteten er så lav at data ikke kan anvendes i den eksisterende tilstand. 

- Målbilledet rummer ikke udvikling af en egentlig klinisk kvalitetsdatabase med en dertilhø-

rende klinisk kvalitetsmodel. Etablering af kliniske kvalitetsdatabaser tager afsæt i en sund-

hedsvidenskabelig tilgang til kvalitetsarbejde (som eksempelvis det kvalitetsarbejde der ko-

ordineres i RKKP regi) og ligger ikke inden for målbilledets scope. 

- Indsamling og indberetning af data fra borgeren tilvejebringes alene til statistikke formål 

og baseres ikke på det nationale PRO-koncept, som har et andet formål – nemlig videregi-

velse af borgerrapporterede helbredsoplysninger mellem parterne der indgår i den pri-

mære behandling af borgeren. 

- Dette målbillede for indsamling og indberetning af data på høreområdet rummer ikke no-

gen borgeradgang til egne data om høreapparatbehandling. Visionen for borgernes adgang 

til egne data er beskrevet i ”Målbilledet for Høremappen7” og løftes igennem Hørepro-

grammets initiativ 1.  

  

 
7 Se https://sundhedsdatastyrelsen.dk/-/media/sds/filer/strategi-og-projekter/hoereprogrammet/maalbillede_hoeremappen.pdf?la=da  

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/-/media/sds/filer/strategi-og-projekter/hoereprogrammet/maalbillede_hoeremappen.pdf?la=da
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4. Strategi 
Med afsæt i de forretningsmæssige mål og gevinster er arkitekturvisionen for indsamling af data 

på høreområdet at udvikle en digital løsning, som kan opsamle og tilgængeliggøre data fra rele-

vante kilder på høreområdet. Det er arkitekturvisionen, at løsningen skal gøre det muligt for myn-

digheder at monitorere udviklingen på området, at følge kvaliteten og effekten af behandlingen og 

at publicere forventede ventetider for hele høreområdet, der dækker såvel offentlige som private 

behandlingssteder.  

På sigt er det arkitekturvisionen at løsningen skal understøtte, at andre myndigheder kan effektivi-

sere høreområdet og forbedre kvaliteten og effekten af høreapparatbehandlingen. 

Der er identificeret tre overordnede forretningsevner, som skal tilvejebringes førend visionen kan 

opnås: 

- Indsamle data om udviklingen af høreområdet samt kvalitet og effekt af høreapparatbe-

handling 

o Indsamle administrativt og klinisk data fra høreområdet 

o Indsamle borgerrapporterede oplysninger 

- Udstille data om udviklingen på høreområdet samt data om kvalitet og effekt af høreappa-

ratbehandling 

o Udstille statistisk data om udviklingen på høreområdet for relevante parter 

o Udstille statistisk data om borgernes oplevede kvalitet og effekt af behandlingen for 

relevante parter 

o Generere statistiske opgørelser efterspurgt af myndigheder og bevillingsgivere 

- Indsamle og udstille forventede ventetider på høreområdet 

o Indsamle data om forventede ventetider for både offentlige og private behandlings-

steder 

o Udstille forventede ventetider for både offentlige og private behandlingssteder for 

borgeren 

Som tidligere beskrevet er der på høreområdet i dag meget begrænset indsamling af data. De be-

skrevne forretningsevner vil derfor være nye evner, der skal opbygges. Sundhedsdatastyrelsen har 

erfaringer fra mange andre sundhedsområder, hvor der indsamles og udstilles store mængder af 

forskellige typer af data. Med løsningen i dette målbillede anvendes den infrastruktur, der allerede 

er etableret, hvilket vil gøre det nemmere og hurtigere at indsamle og udstille data om høreområ-

det. De hørefaglige på private høreklinikker indgår dog ikke i den nuværende infrastruktur, og der 

ligger derfor en større opgave i at få netop disse aktører indrulleret i løsningen.   
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5. Jura 
Som for andre registre på sundhedsområdet er retsgrundlaget for indsamling og opbevaring af 

sundhedsdata på høreområdet at varetage væsentlige samfundsinteresser, hvilket er tilladt i den 

fælleseuropæiske persondataforordning (GDPR) og forankret i den danske databeskyttelseslov8. 

Det juridiske grundlag for behandling af data fra høreområdet hos Sundhedsdatastyrelsen burde 

dermed også være til stede. 

Det nye Sundhedslovs kapitel 15 a om høreapparatsbehandling9 danner udgangspunktet for via 

bekendtgørelse at kunne forpligte parterne til at indberette data. Disse data skal danne grundlag 

for at kunne udarbejde opgørelser med henblik på at opnå viden om udviklingen på høreområdet 

samt kvaliteten og effekten af behandlingen. Lovarbejdet kan med fordel tage afsæt i eksisterende 

bekendtgørelser, der regulerer indberetninger til nationale registre10. Det bør dog af hensyn til 

fremtidige justeringer udformes således, at der peges på en separat indberetningsvejledning, der 

fastsætter konkrete datafelter og klassifikationer, fremfor at disse eksplicit står i en bekendtgø-

relse. 

I det omfang der ønskes at skabe adgang for parterne til mere end overordnede statistiske opgø-

relser, der offentliggøres, vil der for nogle anvendelser først skulle skabes det fornødne juridiske 

grundlag. Det vurderes umiddelbart at være juridisk uproblematisk at give hørefaglige adgang til 

statistikker over data de selv har indberettet, sammenholdt med offentlige opgørelser, så de ek-

sempelvis kan foretage sammenligning mod landsgennemsnittet. Derimod vurderes det, at mulig-

heden for at kunne se indberettede data for egne patienter kombineret med data fra andre regi-

stre, eksempelvis med diagnoser fra Landpatientregisteret eller med hustandsoplysninger fra CPR, 

vil kræve et nyt juridisk fundament. Dette kræver yderlig afklaring.  

 
8 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/502 artikel 9, stk. 2, litra g  
9 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/903   
10 Se eksempelvis kapitel 10 om indberetning af indsatte implantater på https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/657 eller regionernes indbe-
retningspligt til sygehusmedicinregisteret på https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/379  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/502
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/903
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/657
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/379
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6. Sikkerhed 
Data om borgeres behandlinger på høreområdet klassificeres som personfølsomme helbredsoplys-

ninger og skal håndteres på sikker vis som alle andre sundhedsoplysninger. Borgerne har krav på 

indsigt i om deres hørerehabiliteringsforløb behandles med en høj grad af informationssikkerhed.  

I dette målbillede for indsamling og indberetning af data peges der på at etablere indberetnings- 

og præsentationsløsninger baseret på eksisterende nationale komponenter. Ikke alene er der for-

retnings- og udviklingsmæssige fordele i at tage afsæt i etableret infrastruktur, men også fra et sik-

kerhedsperspektiv er det fornuftigt, at anvende eksisterende komponenter. Indberetnings- og 

præsentationsløsningerne kommer dermed til at basere sig på eksisterende sikkerhedspraksis for 

den underliggende infrastruktur.  

En sikkerhedspraksis, der er formuleret ud fra gennemførte sikkerhedsanalyser og udmønter sig i 

fastsættelse af sikkerhedsprotokoller, fornødne sikringsniveauer for autentifikation af brugere og 

operationelle politikker for adgangsstyring. Det er denne sikkerhedspraksis de konkrete løsninger, 

som etableres under realiseringen af målbilledet, bygger videre på.  
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7. Forretning 
Generelt består arbejdet med data til statistiske formål af tre delprocesser, som henholdsvis be-

står af indsamling af data fra relevante kilder, bearbejdning og samstilling af de høstede data og 

endeligt en præsentation af data til anvenderne.  

Nedenstående Figur 6 illustrerer den overordene samlede forretningsproces for datahåndtering, 

de aktører, der indgår i den, og de arbejdsgange de udfører. 

 

Figur 6: Forretningsproces for datahåndtering 

Høreområdet adskiller sig ikke fra andre områder, hvor der ønskes at opnå viden gennem syste-

matisk indsamling og analyse af data. Set fra Sundhedsdatastyrelsens centrale perspektiv skal løs-

ningsrammen for Datahåndteringsprocessen for høreområdet på forretningsniveau dermed un-

derstøtte processer for: 

- Datamodtagelse 

- Databearbejdning og samstilling 

- Datapræsentation 

Som afbilledet i Figur 6 foretages indberetning af data fra datakilderne enten af en Borger, en Hø-

refaglig eller foregår gennem (typisk automatiserede) indberetninger fra et System. 

Databearbejdning og samstilling af data fra de forskellige datakilder på høreområdet foretages af 

Administrative medarbejdere hos SDS som kan både Definere faste opgørelser, der ønskes tilgæn-

gelig for parterne, samt arbejde aktivt med data og Udtrække høredatarapporter med konkrete 

hørerelaterede opgørelser, der efterspørges af andre myndigheder.  
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Datapræsentation omfatter de faste opgørelser, som bliver defineret i den foregående Databear-

bejdnings- og samstillingsproces. Dataanvenderne (Myndighedsmedarbejder, Borger, Hørefaglig) 

på området kan derved Orientere sig i statistisk høredata.  

7.1. Borgerudfyldte spørgeskemaer 
Borgeren er den centrale kilde til data om den oplevede effekt af høreapparatbehandling, som er 

et væsentligt datagrundlag til at kunne opnå viden om kvalitet og effekt i behandlingen. I dette 

målbillede peges der på, at data fra borgeren opsamles via spørgeskemaer, som borgeren selv ud-

fylder.  

Ansvaret for at indhente oplysninger fra borgerne på høreområdet ligger hos behandlingsstedet, 

der derved også har mulighed for lokalt at anvende data fra borgerne i behandlingen. Det er ligele-

des behandlingsstedernes ansvar at indberette borgeropsamlede data til Sundhedsdatastyrelsen, 

hvor de kan indgå i opgørelser, der kan bidrage til at få indblik i effekten af høreapparatsbehand-

lingen og andre borgerrelaterede statistikker. Ydermere er det væsentligt at fastslå, at målbilledet 

ikke rummer muligheden for at borgeropsamlede data videregives mellem de forskellige aktører, 

der indgår i et høreapparatbehandlingsforløb. Det beskriver alene, hvordan oplysninger fra bor-

gerne kan indberettes centralt for at indgå i statistiske opgørelser. Se også afsnit 3.4 Principper. 

Nedenstående Figur 7 illustrerer det overordnede forretningsflow omkring borgerudfyldte spørge-

skemaer. Set fra Sundhedsdatastyrelsens perspektiv adskiller datamodtagelsen (og den efterføl-

gende databearbejdning, datasamstilling og datapræsentation) sig ikke fra den generelle forret-

ningsproces, der er beskrevet i det forgående afsnit. Processen for hvordan borgere udfylder ske-

maer, og for hvordan besvarelserne indberettes, er et lokalt anliggende – en mulig proces illustre-

res her i figuren for fuldstændighedens skyld. 

 

 

Figur 7: Forretningsproces for borgerudfyldte spørgeskemaer 

Som vist i ovenstående Figur 7 udfylder Borgeren et spørgeskema som behandlingsstedet udstiller. 

Dette kunne foregå i en digital borgervendt spørgeskemaløsning fra behandlingsstedet, men be-

handlingsstedet kunne i princippet også benytte sig af papirbaserede spørgeskemaer. Den Høre-
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faglige kan lokalt orientere sig i de borgerudfyldte spørgeskemaer og indberette disse til Sund-

hedsdatastyrelsen som høredata via eksisterende kliniske/administrative indberetningskompo-

nenter.  Den konkrete tekniske indberetningsløsning hos Sundhedsdatastyrelsen er endnu ikke en-

deligt fastlagt, men umiddelbart peges der på at lade indberetningen forgå via Sundhedsdatasty-

relsens generiske Elektroniske Indberetningsapplikation (SEI). Denne tilbydes på en webbaserede 

grænseflade og en systemsnitflade, der gør det muligt at integrere lokale applikationer direkte 

med SEI. 

7.2. Standardiseret opgørelse af forventede ventetider 
Der er i dag defineret faste processer for, hvordan afdelinger på offentlige sygehuse og privatho-

spitaler, der løfter opgaver for det offentlig efter aftalen omkring det frie sygehusvalg, kan indbe-

rette forventede ventetider til henholdsvis undersøgelse og behandling, samt hvordan disse vente-

tider udstilles til borgere. 

Processerne for indberetning og opgørelse af forventede ventetider er ens på tværs af hele sund-

hedsområdet. I dette målbillede stiles der dermed ikke efter at ændre i disse processer, men alene 

efter også at tilvejebringe en indberetning fra de private aktører på høreområdet. Således kan bor-

gerne få mulighed for at orientere sig i forventede ventetider på undersøgelse og behandling i så-

vel privat som offentlig regi. 

Den nuværende overordnede Proces for håndtering af ventetider illustreres i nedenstående Figur 

8.  

 

Figur 8: Forretningsproces for forventede ventetider 

På de Offentlige audiologiske afdelinger registrerer en administrativ medarbejder forventede ven-

tetider i antal uger for at patienter kan komme til en bestemt undersøgelse eller behandling. Regi-
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streringer foretages ud fra Sundhedsdatastyrelsens vejledning for indberetning af forventede ven-

tetider på sundhedsområdet og foregår igennem den webbaserede løsning Venteinfo11. De for-

ventede ventetider udstilles efterfølgende til borgerne på Mitsygehusvalg.dk. 

I forhold til at tilvejebringe indberetning af forventede ventetider fra de private aktører på hørom-

rådet, handler det konkret om at indrullere disse i de nuværende processer (illustreret som det 

lyserøde område i Figur 8). 

I den fremtidige udstilling af ventetider, der dækker både behandling i offentlig og privat regi, ville 

det være hensigtsmæssigt, hvis det fremgik for borgerne, hvorvidt behandlingen er fuld finansieret 

eller indbefatter en form for egenbetaling12. Dette gør sig specielt gældende for private klinikker, 

der indgår i puljeordninger og som kan have forskellige ventetider til to forskellige patientgrupper: 

Borgere efter overenskomst med det offentlige (fuld finansierede) og borgere i privat regi (med 

tilskud).  

 
11 Indberetning forgår i dag via NIV applikationen (Ny indberetning af ventetider) men er ved at blive erstattet af indberetning via Sundhedsdatasty-
relsens Elektroniske Indberetning (SEI) 
12 I den nuværende udstilling at forventede ventetider til borgerne anvendes ”Udlevering af høreapparat (Audiologi)” for behandling i offentlig regi, 
dette kunne eksempelvis suppleres med en ”Behandling med høreapparat med tilskud fra det offentlige (Audiologi)” for at dække behandlingen i 
det private. 
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8. Information 
Forud for dette målbillede er der blevet udarbejdet en foranalyse på høreområdet, hvor der 

blandt andet blev kortlagt typer af data, som kan biddrage til at opnå viden om udviklingen på hø-

reområdet samt viden om kvaliteten og effekten af behandlingen. 

8.1. Typer af høredata 
Nedenstående Figur 9 giver et overblik over relevante typer af data på høreområdet i kategorise-

ret form, hvor data er grupperet som Kliniske data, Administrative data og Borgerrapporterede 

data.  

I det følgende gennemgås de enkelte typer af høredata, hvorefter det udfoldes, hvordan de for-

skellige kilder kan bidrage med data. 

 

 

Figur 9: Typer af hørerelaterede data i kategoriseret form 

 

På den ene side er der en række Klinisk data: 

- Undersøgelsesdata: Dækker over data, der registreres under den indledende forundersø-

gelse af borgeren med mistanke om høretab, herunder audiogrammer, tale-i-støj test, 

REM-målinger mm. 

- Diagnoser (hørerelaterede) 

- Visitationsdata: Rummer registrerede data i forbindelse med borgerens visitering, herun-

der eksempelvis klassificering af borgerens høretab som kompliceret eller ukompliceret. 

- Henvisningsdata: Data fra selve henvisningen, som er borgerens forudsætning for at kunne 

opnå behandling med høreapparat (fuld finansieret i det offentlige eller med tilskud i det 

private). 
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- Høreapparatsdata: Omfatter data om selve apparatet, herunder type, mærke, pris, funktio-

ner, men også indstillinger af data 

- Behandlingsdata: Data, der registreres som journaldata som led i borgernes behandling. 

- Hjælpemidler: Oplysninger om hjælpemidler til en borgers høreapparat, eksempelvis tele-

slynger, alarmer, apps. 

- Opfølgningsdata: Data, der registreres under den opfølgende behandling og rådgivning, 

herunder data om undervisning i brug af høreapparatet samt efterfølgende tilpasninger og 

justeringer. 

Endvidere er der en del typer af data, som kan karakteriseres som Administrativt data: 

 
- Patient-stamdata: Grundlæggende stamdata om en borger, fx alder, køn, bopælskommune 

mm.  

- Kontakter: Oplysninger om en borgers kontakter med behandlingssteder, herunder dato og 
type af kontakt (undersøgelse, tilpasning osv.). 

- Udeblevne aftaler: Data om en borgers missede aftaler. 

- Brug af høreapparatet: Oplysninger om den tidsmæssig brug af høreapparatet. Brugstiden 

kan enten være rapporteret af borgeren selv (se nedenstående) eller kan i mange nyere 

høreapparater direkte aflæses af apparatet selv. Det er den sidste type af mulig opsamling, 

der her karakteriseres som ”administrative data”13.  

- Tilskudsoplysninger: Data om det tilskud (dato og beløb) en given borger har fået til køb af 

høreapparat i privat regi. 

- Helbredstillæg: Oplysninger om et eventuelt kommunalt udbetalt helbredstillæg en borger 

måtte have fået. 

- Tilsynsoplysninger: Data fra tilsynet med en (privat) høreklinik (dato, godkendelse, be-

mærkninger). 

- Forventet ventetid: Oplysninger om forventede ventetider til at borgere kan komme til 

henholdsvis forundersøgelse og behandling. 

Slutteligt indeholder den sidste kategori Borgerrapporterede data: 

- Oplevet effekt: Data om den subjektiv oplevede forbedring af høreevnen gennem brug af 

høreapparat (i forskellige brugssituationer).  

- Tilfredshed i behandlingen: Den subjektive oplevelse af selve behandlingsforløbet på et gi-

vent behandlingssted. 

 
13 En indsamling af detaljerede brugsdata direkte fra høreapparater er teknisk muligt, men er etisk og juridisk betænkeligt og listes her alene for 
kompletheds skyld. 
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- Brug af høreapparatet: Oplysninger om den tidsmæssig brug af høreapparatet.  

- Valg af behandlingstilbud: Data om hvorvidt en borger har valgt høreapparatsbehandling i 

enten privat eller offentlig regi samt en angivelse af borgerens bevæggrunde for valget.  
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9. Applikation 
Som nævnt i afsnit 2.3 er der forud for dette målbillede udarbejdet en foranalyse på høreområdet, 

hvor der er kortlagt mulige datakilder med relevante høredata. Disse datakilder er analyseret og 

prioriteret i forhold til, hvorvidt de med en rimelig indsats vil kunne bidrage med relevante høre-

data. I det følgende præsenteres de mest relevante kilder og de typer af data, som kan biddrage til 

at opnå viden om udviklingen på høreområdet samt viden om kvaliteten og effekten af behandlin-

gen. 

Slutteligt belyses i dette kapitel med hvilke applikationer datahåndteringsprocessen hos Sund-

hedsdatastyrelsen realiseres. 

9.1. Datakilder på høreområdet 
Nedenstående Figur 10 viser i kategoriseret form et overblik over kilderne til relevante data om 

høreapparatbehandlingen, hvor datakilderne er grupperet i Eksisterende kilder, Regionale kilder, 

Private kilder samt Andre kilder. 

 

 

Figur 10: De mest relevante datakilder på høreområdet 

 

Sundhedsdatastyrelsen har i forvejen data fra en række kilder, som her benævnes som Eksiste-

rende kilder: 

- Landspatientregisteret (LPR), som indeholder oplysninger om patienter behandlet på dan-

ske sygehuse. 

- Sygesikringsregisteret (SSR), som indeholder oplysninger om afregning af sygesikringsydel-

ser mellem regionerne og private ydere. 

- Det centrale personregister (CPR), som indeholder demografiske personoplysninger. 

- Venteinfo, som indeholder information om forventede ventetider til undersøgelse og be-

handling.  
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Derudover er der en række Regionale kilder: 

- Fagsystemer på offentlige audiologiske klinikker med data om undersøgelse, behandling, 

udleverede høreapparater, diagnoser, kontakter mm. 

- Høreapparatsudleveringsdatabase hos den regionale indkøbsfunktion Amgros, som inde-

holder oplysninger om udleverede apparater og udbetalt tilskud. 

- Det fællesregionale Henvisningshotel, som indeholder elektroniske henvisninger til høreap-

paratsbehandling i offentlig regi. 

I de Private kilder kan der skelnes mellem: 

- Fagsystemer hos private høreklinikker med data om undersøgelse, behandling, solgte høre-

apparater, afregning, tilskud, helbredstillæg mm. 

- Fagsystemer hos puljeklinikker, som løfter opgaver efter overenskomst med det offentlige, 

og som indeholder data om undersøgelse, behandling, udleverede høreapparater, diagno-

ser, kontakter mm. 

- Lægepraksissystemer hos privat praktiserende ØNH-speciallæger, der indeholder oplysnin-

ger om indledende undersøgelser, visitationsdata og henvisninger til høreapparatsbehand-

ling. 

Slutteligt er der en række Andre kilder: 

- Fagsystemer hos regionalt eller kommunalt forankret kommunikationscentre med data om 

opfølgende tiltag (undervisning i brug, hjælpemidler og justeringer). 

- Borgeren, der kan berette om oplevet effekt og tilfredshed med behandlingen. 

- DELTA/FORCE Technology, der er tilsynsførende organ for private aktører. 

 

9.2. Data fra eksisterende datakilder 
Med de data fra høreområdet, der allerede er tilgængelige hos SDS i henholdsvis Landspatientregi-

steret, Sygesikringsregisteret, CPR-registeret og Venteinfo, er det kun i begrænset omfang muligt 

at uddrage opgørelser og statistikker, der kan være med til at belyse forholdene på høreområdet. 

Nedenstående Figur 11 illustrerer hvilke typer af data, der med de eksisterende datakilder allerede 

er tilstede hos SDS. I figuren er de lyseblå datatyper fuldt tilgængelige, de gule datatyper er kun 

delvis tilgængelige og slutteligt markerer de røde elementer data, der ikke er tilstede og dermed 

ikke kan indgå i nogle typer af opgørelser eller statistikker. 
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Figur 11: Typer af data fra eksisterende datakilder 

Konkret er det således kun de overordnede stamdata om patienterne fra CPR-registeret, der er 

fuldt tilstede. Stamdata der i sig selv vurderes ikke til at være interessante, da de først skal kobles 

sammen med andre data for at kunne danne opgørelser og statistikker, der kan grupperes eksem-

pelvis efter bopælskommune, aldersgruppe eller husstandsstørrelse. 

Som det fremgår af figuren, er følgende oplysninger ud fra de eksisterende datakilder kun delvis 

tilgængelige - og kun for dele af det samlede høreområde: 

- Diagnoser: Idet kun Landspatientregisteret, der indeholder data fra behandlinger på of-
fentlige sygehusafdelinger, rummer oplysninger om diagnoser. Dermed mangler såvel 
hørerelaterede diagnoser fra borgere, der behandles i privat regi, men også diagnoser 

fra de indledende undersøgelser hos ØNH-lægerne i primærsektoren. 
- Behandlingsdata: Både Sygesikringsregisteret og Landspatientregisteret indeholder data 

om foretagende undersøgelser og behandlinger i henholdsvis primærsektoren og i of-
fentlig regi. I Sygesikringsregisteret kan de dog ikke automatisk knytte data til en behand-
ling med høreapparat14 og i Landspatientregisteret er det i det fleste tilfælde frivilligt at 
indberette. Derudover er der ingen data fra høreapparatsbehandlinger, der forgår i pri-
vat regi. 

- Kontakter: Her gør lignende udfordringer sig gældende. I både Sygesikringsregisteret og 
Landspatientregisteret kan der aflæses, hvornår borgere har været i kontakt med det 

 
14 Eksempelvis kan høreprøver både foretages med henblik på en høreapparatbehandling og indgå i forskellige sygdomsudredninger. 
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offentligt finansierede sundhedsvæsen, men kontakterne kan kun i begrænset omfang 

identificeres som værende relateret til høreapparatsbehandlingen. Ligeledes er der in-
gen data om behandling i privat regi. 

- Forventet ventetid: Hvor der i dag kun foreligger oplysninger om forventede ventetider 
til undersøgelser og behandlinger på offentlige audiologiske afdelinger. 

 
Alle andre identificerede typer af data er for nuværende ikke tilgængelige centralt hos SDS. 

9.3. Data med udgangspunkt i indberetninger fra fagsystemer 

Igennem en indberetning af relevante høredata fra de forskellige behandlingssteders audiologiske 

fagsystemer, vil det være muligt at besvare en lang række interessante spørgsmål om høreområ-

det. Med udgangspunkt i en indberetning fra såvel private høreklinikker, regionale puljeklinikker 

og offentlige audiologiske afdelinger er det i nedenstående Figur 12 fastholdt hvilke typer af data, 

der kan danne grundlag for opgørelser og statistikker på høreområdet. Farvelægningen af de en-

kelte data-elementer følger samme semantik som i ovenstående Figur 11, hvor lyseblå elementer 

er data, der i sin komplethed vil være til stede, gule elementer markerer data, der vil være delvis 

tilgængelig og røde elementer markerer typer af data, der ikke vil kunne fås igennem indberetning 

fra audiologiske fagsystemer. 

 

Figur 12: Typer af data med indberetning fra fagsystemer 

Audiologiske fagsystemer er de hørefagliges primære arbejdsredskab i behandlingen af borgere 

med høretab. I fagsystemer registreres kliniske data som diagnoser, foretagende undersøgelser og 
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behandlinger, samt oplysninger om høreapparaterne, som borgerne har fået. Typisk indgår også 

en række administrative oplysninger (stamdata og kontakter), samt for de private klinikkers ved-

kommende informationer om ydet bidrag fra det offentlige i form af tilskud og helbredstillæg. For-

analysen af høreområdet har desuden vist, at nogle af de private klinikker anvender separate, til-

koblede forretningssystemer til at håndtere økonomi og kundefakturering. 

Ud over de blå markerede data-elementer, der fuldt ud vil kunne indberettes fra alle behandlings-

steder, vil følgende data-typer formentlig kun delvist være til stede i audiologiske fagsystemer. 

- Visitationsdata: Data fra den gennemførte visitation, i forbindelse med den indledende for-

undersøgelse hos en ØNH-læge og tilhørende visitationsafgørelse er en del af den henvis-

ning som danner grundlag for den efterfølgende høreapparatsbehandling (se nedenstå-

ende). De indkommende visitationsoplysninger registreres ikke altid i de audiologiske fag-

systemer. 

- Henvisningsdata: Forudsætningen for en høreapparatsbehandling i offentlig regi eller med 

tilskud fra det offentlige er en henvisning fra en ØNH-læge. Henvisninger sendes ikke nød-

vendigvis i maskinlæsbar elektronisk form, og oplysninger fra henvisningen registreres hel-

ler ikke altid i de audiologiske fagsystemer. 

- Data om hjælpemidler: Udlevering/salg af hjælpemidler til høreapparater foregår både på 

behandlingssteder (primært private), men i høj grad også på de regional og kommunalt for-

ankrede kommunikationscentre, der varetager opfølgning på borgerne i et hørerehabilite-

ringsforløb. Et komplet billede af anvendte hjælpemidler vil dermed ikke alene kunne op-

nås med data fra audiologiske fagsystemer på de respektive behandlingssteder. 

- Udeblevne aftaler: Oplysninger om aftaler som borgeren er udeblevet fra, fremgår nogle 

steder i separate bookingsystemer og vil dermed ikke nødvendigvis systemteknisk være til-

gængelig i audiologiske fagsystemer. 

- Forventet ventetid: Ligeledes vil forventede ventetider i de fleste anvendelser ikke være 

registreret i audiologiske fagsystemer, men vil fremgå af separate bookingsystemer. 

Slutteligt vil kommende borgerindberettede oplysninger, på lige fod med de nuværende IOI-HA 

spørgeskemabesvarelser på det private område, i langt de fleste tilfælde fastholdes i separat og 

muligvis ikke-digital form. De er derfor i ovenstående Figur 12 markeret som rød. Data om opfølg-

ningsaktiviteter, som foretages på kommunikationscentre, samt oplysninger om tilsynet med pri-

vate behandlingssteder, der ligger hos den tilsynsførende organisation, er også markeret med rød. 

9.4. Data med afsæt i indberetning fra borgere 
Borgerne er som brugere af høreapparater en central førstehåndskilde til at kunne indberette op-

lysninger om deres høreapparatbehandlingsforløb. Med afsæt i en indirekte indberetning fra bor-

gerne via deres behandlingssted, vil det, som illustreret i nedenstående Figur 13, være muligt at 

kunne få indblik i en række borgerelaterede forhold. 
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Figur 13: Typer af data med indberetning fra borgerne 

 

Som i de forgående figurer er datatyper, markeret med henholdsvis rød (data fås ikke via kilden, 

her borgeren) eller blå (data er fuldt ud tilgængelig fra kilden). Borgeren kan således direkte bi-

drage med oplysninger om den oplevede effekt af høreapparatsbehandlingen, tilfredsheden med 

behandlingsforløbet hos et givet behandlingssted, en angivelse af brugsmønster og brugstiden for 

høreapparatet og slutteligt redegøre for valg af offentlig eller privat behandlingstilbud. 

 

9.5. Øvrige mulige data 
Udover ovenstående mulige data, som er baseret på indberetning fra audiologiske fagsystemer på 

tværs af behandlingstilbud og indsamling af borgerrapporterede data, vil de andre identificerede 

kilder til data kunne bidrage med relevant datagrundlag for yderlige opgørelser og statistikker. 

DELTA/Force Technology er udpeget som tilsynsførende organisation for private høreklinikker og 

vil kunne bidrage med en række oplysninger fra deres årlige tilsyn. Herunder størrelse og ejerfor-

hold af behandlingsstedet samt data om udstyr og tilhørende testrapporter. Ydermere varetager 

DELTA indsamling af effektvurderinger fra kunderne i private klinikker via IOI-HA skemabesvarel-

ser. 

Generelt indeholder Henvisningshotellet elektroniske henvisninger, der sendes mellem sundheds-

væsnets parter. På høreområdet videregives henvisninger fra ØNH-læger, som er en forudsætning 

for at modtage høreapparatsbehandling i offentlig regi eller med tilskud, i langt de fleste tilfælde 
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udenom Henvisningshotellet. Data fra Henvisningshotellet vil med den nuværende kommunikati-

onspraksis kun kunne bidrage med relevante data for et meget begrænset antal borgere. 

Fra de regionalt og kommunalt forankrede kommunikationscentre vil der kunne høstes relevante 

data om opfølgende aktiviteter efter endt behandling, herunder oplysninger om hjælpemidler, 

modtaget uddannelse og hjælp til brug af høreapparater samt data om efterfølgende justeringer 

af apparater. 

Hos den fællesregionale indkøbsfunktion Amgros registreres udlevering af høreapparater i offent-

lig regi og udbetalt tilskud til høreapparater, som sælges af private udbydere. Det er værd at be-

mærke, at der med data fra Amgros ikke vil kunne dannes yderligere opgørelser eller statistikker, 

end dem der er mulige med indberetninger fra offentlige og private høreklinikkernes audiologiske 

fagsystemer. 

Med data fra private ØNH-læger, der som speciallæger gennemfører den indledende undersøgelse 

og henviser borgerne til høreapparatsbehandling, vil det derimod være muligt at opsamle visitati-

ons- og henvisningsdata ved den oprindelige kilde. Som nævnt i ovenstående afsnit 9.3 er denne 

ikke nødvendigvis tilgængelig i behandlingsstedernes audiologiske fagsystemer. 

 

9.6. Datahåndtering hos Sundhedsdatastyrelsen 
Den centrale Datahåndteringsproces hos Sundhedsdatastyrelsen, beskrevet i afsnit 7 Forretning, 

understøttes igennem en række forskellige eksisterende applikationskomponenter, der hver især 

udstiller applikationssnitflader, som forretningsprocesserne gør brug af.  

 

Nedenstående Figur 14 illustrerer, hvordan de tre overordnede forretningsprocesser Datamodta-

gelse, Databearbejdning og samstilling, samt Datapræsentation understøttes af henholdsvis klini-

ske/administrative indberetningskomponenter, en Data- og analyseplatform, samt en Præsentati-

onsplatform. 
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Figur 14: Applikationslandskab, der realiserer datahåndteringsprocessen 

 

Datamodtagelsen realiseres i applikationslaget igennem Sundhedsdatastyrelsens eksisterende Kli-

nisk/administrative indberetningskomponenter. Som nævnt i afsnit 3.5 er det et grundlæggende 

princip for dataindberetning på høreområdet, at data ikke indhentes fra kilderne, men i stedet ind-

berettes af parterne. 

Som illustreret i figuren modtages data hos Sundhedsdatastyrelsen via en af tre eksisterende ind-

beretningskoncepter. SEI-indberetning er en generisk indberetningsløsning, der har både en web-

baserede brugergrænseflade til manuelle indberetninger, samt en servicesnitflade, der muliggør 

direkte system-til-system integrationer. SEI bygger på en fleksibel model, hvor indholdet af indbe-

retninger defineres i såkaldte skemaer. Den skemabaserede tilgang gør det relativt let at tilføje 

nye typer at indberetninger. SEI rummer således i dag en lang række forskelligartede indberetnin-

ger, der spænder fra indberetning af dødsårsager til indberetning af ledig sengekapacitet på syge-

huse, og som for nyligt er blevet udvidet med COVID-19 indberetning under kategorien smit-

somme sygdomme. SEI-løsningen er således særlig velegnet til at kunne realisere indberetninger 

fra nye datakilder på høreområdet. Ud over det udstiller styrelsen en særlig indberetningssnitflade 

til Landpatientregisteret og modtager data fra andre myndigheders registre via databasespejlin-

ger, herunder eksempelvis CPR-registeret og Sygesikringsregisteret. 
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Databearbejdning og samstilling af data fra de forskellige datakilder på høreområdet foretages på 

Sunddataplatformen, som er Sundhedsdatastyrelsens Data- og analyseplatform. Platformen Ud-

stiller dels data til analyser, hvilket gør det muligt for styrelsens medarbejdere at danne specifikt 

efterspurgte rapporter og dels har systemtekniske håndtag til at Definere faste opgørelser. Disse 

faste opgørelser ligger til grunde for Visning af data på Styrelsens Præsentationsplatform eSund-

hed.dk, som er en webbaseret løsning med henholdsvis en åben og en lukket del. Den åbne del er 

til publicering af ikke-følsomme og ikke-personhenførbare overordnede statistiske opgørelser. Den 

lukkede del vil give mulighed for at sundheds- eller hørefaglige kan orientere sig i egen-rapporte-

rede data. 

Eksempel på indberetning af høredata fra datakilde 
Styrelsens indberetningskomponenter gør det muligt for de forskelligartede datakilder at aflevere 

data. En indberetning af høredata fra offentlige og private behandlingssteder først for. Som ek-

sempel på, hvordan indberetning fra behandlingsstedernes audiologiske fagsystemer med fordel 

kunne realiseres, illustrerer nedenstående Figur 15 en mulig teknisk løsning. 

 

Figur 15: Eksempel på indberetninger fra fagsystemer via Noah 

Indberetningen tager afsæt i det faktum, at audiologiske fagsystemer alle implementerer branche-

standarden/softwareplatformen Noah, som den internationale brancheorganisation HIMSA står 

bag15. Noah-platformen rummer et modulkoncept, der gør det relativ let at implementere og til-

føje ny funktionalitet til eksisterende fagsystemer. Anvendere af audiologiske fagsystemer kan 

derfor på tværs af sektorer med fordel gå sammen om at udvikle et fælles Noah indberetningsmo-

dul. 

 
15 Se https://www.himsa.com 


