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1. Uddannelsesmålets sammenhæng til FKB/TAK 
Deltageren kan anvende relevante objektive målemetoder, herunder REM (real ear meassurement) og 

RECD (real ear to coupler difference) til at finde lydtrykket ved trommehinden. Disse data kan benyttes til 

brug for verification af høreapparattilpasning.  

Deltageren kan selvstændigt via høreapparatets programmerings-software tilpasse høreapparatets 

frekvensrespons og kompression på baggrund af viden om forstærkningsrationaler.  
Rådgivning om mulig specialbehandling som alternativ/supplement til høreapparater. Programmering af 
cochlear implants . Udvælgelse af høretekniske hjælpemidler specielt til trådløs overførsel af lyd. Tilpasning 
af benforankrede høreapparater. 

Arbejdsfunktioner 
Udmåling af forstærkning i øregang. Denne måling sammenholdes med de teoretiske target gain 
kurver som udregnes via tilpasningssoftwaren eller en generisk tilpasningsregel.  

Foreslå ændringer af høreapparatets indstilling på baggrund af forståelse af sammenhængen 
mellem klientens oplevede lyd og ændringer i frekvensrespons og kompressions forhold. 

Om nødvendigt vælge et tilpasningsrationale på basis af klientens gengivelse af lydoplevelser. 

 Deltagerforudsætninger 

Kurset er målrettet erfarne audiologiassistenter og forudsætter rutine i tilpasning af 

høreapparater fra forskellige producenter.  

 

Struktur 
Kurset kan med fordel afvikles som en workshop over flere datoer, hvor der er lejlighed til at 

prøve teorien af i praksis mellem undervisningsgangene. 

2. Ideer til tilrettelæggelse 
Tilstræber faglige teoretiske oplæg kombineret med praktiske øvelser.  

 

Temaer 

 
A) Grundlæggende teori, sådan beskrives kompression og frekvens teknisk 

B) Præsentation af forstærkningsrationaler   

C) IG og RECD målingerne 

D) Lyd og lydregulering  

 

A. Teoretisk oplæg om IO kurver (knæpunkter og uliniaritet), gain og output kurver 

B. Teoretisk oplæg om forskellige rationaler og sammenligning af disse 

C. Teoretisk og praktisk gennemgang af målingerne og deres faldgruber 
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D. Beskrivelse (demonstration) af hvordan forskellige frekvensafskæringer og kompressionsforhold 

påvirker lyden 

E. Praktiske øvelser baseret på cases 

 

3. Opgaver og undervisningsmateriale 
Relevante patientcases.med typiske/vanskelige behov for forstærkning, baseret på audiogram og 

anamnese 

Skriftligt teoretisk materiale i form af videnskabelige artikler  

Praktiske deltagerøvelser med tilpasningssoftware og lytteøvelser  

4. Litteraturliste mv. 
Widex: ”Lyd og Hørelse” 

Dillon: ”Hearing Aids 2nd ed.” Boomerang press, ISBN: 978-1-60406-810-8 

Forskellige artikler om høreapparattilpasning kan inddrages: 

Marie Elisabeth Nørkær: ”Sammenligninger af rationaler målt i 2cc coupler” SDU BA-projekt : audiologi.dk 

Scolly _& Sewald  “Electroacoustic Verification Measures with Modern Hearing Instrument Technology”  

 

Phonak : A Sound Foundation Through Early Amplification 


