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1. Uddannelsesmålets sammenhæng til FKB/TAK 
Deltageren kan vælge den relevante strategi for diagnostik og behandling på baggrund af 

elektrofysiologiske undersøgelser herunder ASSR (auditory steady state response), ABR (auditory brain 

stem responce)og cochleografi samt vestibulære undersøgelser herunder VNG (videonystagmografi), 

VAT ( ), VEMB (video,).  

Deltageren kan optimere og kvalitetssikre maskeringsmetoden.  

Deltageren kan kommunikere med patienter og deres pårørende om diagnostik og behandling på en 

etisk og respektfuld måde. 
 

 Arbejdsfunktioner 
Betjening af udstyr til diverse elektrofysiologiske undersøgelser. Tolkning af resultater fra disse.  
 
Betjening af udstyr til diverse vestibulære undersøgelser. Tolkning af resultater fra disse.  
 
Beskrive fremgangsmåden ved maskering med henblik på at diskutere den/undervise i den.  
 
Føre en respektfuld dialog med patienterne og deres pårørende i forbindelse med 
undersøgelserne og i forbindelse med fremlægning af måleresultater vedrørende patienternes 
høretab 

 Deltagerforudsætninger 
Kurset er målrettet erfarne audiologiassistenter og forudsætter rutine i audiometri og 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) Elektrofysiologiske undersøgelser  

B) Vestibulærundersøgelser   

C) Maskering 

D) Dialog 

E) Praktiske øvelser 

 

A. Teori omkring princippet elektrofysiologi. Demonstration af udstyr med forskellige teknikker   

B. Teori omkring vestibularundersøgelser. Demonstration af udstyr med forskellige teknikker   

C. Fremlæggelse af teorigrundlag for (ensartet) maskering 
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D. Teori omkring personsamtale  

E. Praktiske øvelser baseret på cases ?? 

3. Opgaver og undervisningsmateriale 
Relevante patientcases til samtaler. Materiale fra Producenterne om elektrofysiologisk og vestibulær 

undersøgelsesudstyr. 

4. Litteraturliste mv. 
Osterhammel og Elberling: Elecktrococleografi 


