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NEUROFYSIOLOGI



Udviklingstendenser - neurofysiologi

 Klinisk neurofysiologi omfatter diagnostik og behandling af 
sygdomme i hjerne, rygmarv, nerver og muskler

 Neurofysiologiassistenter udfører selvstændigt, men under 
supervision af speciallæger, funktionsundersøgelser af det 
perifere/centrale nervesystem på patienter

 Undersøgelserne indgår (sammen med fx røntgen eller 
klinisk/kemiske undersøgelser) i beslutningsgrundlag for 
patientbehandling

 Specialet mere omfattende
 Nye behandlingsmetoder – for flere sygdomme
 De store sygdomsgrupper apopleksi og demens
 Epilepsidiagnostik
 Anfaldsfænomener – psykogene anfaldsfænomener
 Kritisk syge patienter og intraoperativ monitorering
 Pakkeforløb for visse kræftformer
 Ultralydsscanning af halskar
 Søvnundersøgelser

45.000
EEG, EP 
EMG og  

ENG

2500 
søvnapnø 
bmi over 

35

1500 
døgn-

video EEG

1300 
nerve-

sygdom

1500 
døgn-
video 

Epilepsi

7000 
søvnunder

søgelser

2000 
hypersomni 
parasomni
narkolepsi..

Antal årlige 
undersøgelser
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Jobprofiler

Jobprofiler

• Neurofysiologiassistent på 
sygehus, 
universitetshospitaler og 
specialhospital

• Neurofysiologiassistent på 
privathospital

• Neurofysiologiassistent 
som daglig leder.
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Undersøgelser - neurofysiologi
EEG

ENG

EMG

Evokerede Potentialer

Undersøgelse for søvnlidelser

Ultralyd af halskar (duplex)

MEG

Intraoperativ monitorering

Svedtest

Vippelejeundersøgelse

Sensorisk nerveundersøgelse

EOG/ERG (øjensygdomme)

Bækkenbundsundersøgelse (forbindelse mellem 
arme/ben og hjerne + muskelfunktion)

Planlagte undersøgelser + akut team
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Teknologiudvikling

 Mere avanceret måleudstyr, som kan foretage mere og mere detaljerede 
målinger. 

 Magnetoencefalografi; måling på 300 punkter i hjernen, findes i dag, 
kommer mere i fremtiden
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 Robotteknologi
 Hjemmemonitorering og automatiseret 

anfaldsdetektion
 CLOUD løsninger (24 timers responstid)
 App-løsninger, mere viden om sygdom-

mene hos patienter og pårørende 



Optapening af 'spike' i størrelsesforholdet 2,5 x 1 meter på gulvet i et ’beskriver-rum’ på en af de 
besøgte arbejdspladser. Nogle neurofysiologiassistenter på klinikken har lavet figuren, i forbindelse 
med at der er kommet nye kriterier for, hvad der kendetegner en kurve som beskriver epileptisk 
aktivitet ( = ”status epilepticus”)          (Foto: Deltagerobservation)
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Specialisering og opgaveflytning

 På afdelinger hvor man før måske ”kun” udførte 2-3 forskellige 
neurofysiologiske undersøgelser, skal man i dag spænde over langt flere

 Opgaveflytning fra læge til neurofysiologiassistent – specialiseret viden
Der sker en specialisering i feltet, sådan som vi blandt andet ser det med søvnundersøgelser, 
som er kommet til som noget relativt nyt inden for de seneste 3-4 år. Og nu kommer der ultralyd 
af nerver, som starter med, at det er få læger, som varetager dem. Det starter typisk som 
udviklingsfunktion hos lægerne, men når det går fra udviklingsfunktion til højvolumen, så bliver 
det assistentarbejde. Tidligere – for 10 år siden – skulle assistenterne det hele, som typisk var 
EEG og ENG, men nu er det ligesom om, man erkender, at man måske har brug for nogle, som 
bliver lidt mere specialiserede. Det kan fx være i forhold til søvnmonitorering af 
epilepsipatiententer og andre patienter. Der skal man faktisk have en dybere viden om epilepsi 
og anfaldsfænomener, det kræver temmelig meget erfaring, og at man også ved noget dybere 
om epilepsi og om komorbiditet. 

(overlæge, ansvarlig for afdeling)10



Kompetencebehov 
neurofysiologiassistent
 Behov for vedligehold af de gængse undersøgelser som EEG og ENG
 Udvidelse af behovet for specialiserede undersøgelser stiller krav om teknisk 

viden og apparatlære 
 Sygdomslære og patientgrupper 
 Medicinkendskab målrettet de neurofysiologiske arbejdsopgaver
 Søvn (udvidet forståelse af forskellige problemer som søvnapnø, hypersomni, 

insomni, narkolepsi)
 Ultralyd (fx halskarsundersøgelse, men også ultralyd af nerver)
 Intraoperativ monitorering
 Vurdering og dokumentation (statistik og større mængder data)
 Skriftlighed ift. korte rapporter eller proces- og arbejdsgangsbeskrivelse
 Forflytningskompetencer
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I stigende grad bliver bedt om at tage stilling til eller forholde os til forskellige observationer i forhold til 
patienterne. Neurofysiologiassistenter. Side 37



AUDIOLOGI

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Historien om Jakob



Ydelser for mennesker med høretab

1. Diagnose
2. Information 
om hvad det 

betyder at leve 
med høreapparat

3. Høreapparat-
tilpasning

4. Tilknyttede 
hjælpemidler

5. Instruktion 6. Vejledning og 
rådgivning 7. Uddannelse 8. Efterjustering
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 800.000 mennesker i Danmark har høretab. 325.000 har et høreapparat.
 45 % af udlevererede apparater sker fra de private klinikker og 55 % fra offentlige (2015)
 20 offentlige klinikker og 360 godkendte private klinikker, 34 kommunikationscentre (2019)

1 = Øre-næse-halslæge 2, 3, 5 og 8: Klinik (privat eller offentlig) 4, 6 og 7: Typisk kommunikationscenter



Jobprofiler

Jobprofiler

• Audiologiassistent på 
sygehuse og 
universitetshospitaler

• Audiologiassistent på 
privathospital

• Audiologiassistent hos 
høreapparatproducent

• Audiologiassistent hos øre-
næse-halslæge

• Audiologiassistent hos 
privat 
klinik/detailkæde/mobile 
klinikker

• Audiologiassistent i 
kommunikationscenter
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Udviklingstendenser - audiologi
 På offentlige klinikker flere og mere specialiserede undersøgelser
 Diagnostik, behandling af sygdomme i balanceorgan og vestibulær 

rehabilitering i vækst (elektrofysiologiske signaler til hørenerve oa.)
 Center for Hørelse og Balance på Rigshospitalet (2020)
 Klinik for udredning for svimmelhed (Aalborg Universitetshospital (2019)
 Virksomheder som Otometrics og Interacoustics udvikler teknologi på højt 

niveau og er verdensledende
 Konvergerende teknologier – hvor smartphone taler sammen med 

høreapparatet, med bilen, med head sets, højttalere etc. – og vejledning!
 Telemedicin – patienten bliver vejledt over distancen og apparatet bliver 

justeret ud fra de faktiske forhold i omgivelserne
 Et nyt muligt marked for standardiserede, automatiserede høreprøver?
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Undersøgelser - audiologi

Høreprøver og relaterede undersøgelser for alle aldersgrupper

Tilpasning af høreapparater samt efterkontrol/justering af høreapparater

Neonatal hørescreening (og efterkontrol) – og børneundersøgelser generelt

Undersøgelse og behandling af tinnitus – i stor vækst

Svimmelheds- og balanceundersøgelser – i stor vækst 

Forundersøgelse og opfølgning af patienter med henblik på cochlear implant
(CI) og benforankrede høreapparater (BAHS)

Private: Høreprøver for voksne og relaterede undersøgelser; trykmålinger, skelnetest mv.
Tilpasning af høreapparater
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Kompetencebehov - audiologi
• Vedligeholdelse af kompetencer til de almindeligt forekommende audiologiske undersøgelser, herunder 

viden om ørets anatomi, sygdomme på øret, typer af hørenedsættelser mv.
• Opdatering af kompetencer i forhold til høreaudiometri, REM-målinger (Real Ear Measurement), trykmålinger, 

skelnetest, tympanometri, vestibulærundersøgelser, hjernestammeaudiometri
• Opdatering af kompetencer i forhold til apparatteknik og apparaternes funktionsmåde i relation til bl.a. 

retningsmikrofoner, lokalitetsstyring, støjreduktion, transiente lyde, entry levels
• Vedligeholdelse af kompetencer i relation til tilpasning, justering og efterkontrol

• Opdateret sygdomslære (patologi) både i forhold til hyppigt forekommende sygdomme i øret og de mere 
komplekse indgreb benforankrede høreapparater (BAHA) og cochlear implant (CI) samt de store 
vækstområder svimmelhed og tinnitus. 

• Psykoakustik nævnes endvidere som et område, der kunne udvikles kompetenceudviklingstilbud til
• Kompetencer i udredning samt vejledning og rådgivning af patienter med hørenedsættelser, herunder 

særligt fokus på behovsafdækning og en evne til at kunne opfange udtalte og uudtalte behov (samt 
høretabspsykologi).

• Vedligeholdelse samt opdatering i form af nyere metoder og tilgange til arbejdet med de neonatale 
screeninger samt undersøgelser af børn, herunder legeaudiometri
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Undersøgelsesteknologi 
og –metoder på                
specialområder

Sygdomslære 

Psykoakustik og 
høretabspsykologi 

Børneaudiometri 



Omsorgskoreografi - Den neonatale screening /børn 

Jeg synes mange gange, det er specielt med børn. Altså det er vigtigt, at man 
har…. Altså man kan fx ikke have en ny med på børn. Vi er jo to og to - altid - om 
de små børn. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre at have en med, der ikke er 
vant til at have med børn at gøre. Det er ikke fordi, det er så meget hokuspokus, 
men der er bare så mange ting, hvor man sådan nærmest i samarbejde… Altså 
man kigger på hinanden, så ved man, så gør man lige det, eller så gør vi altså 
ikke det. Ja, altså du skal sidde der, og hvem tager lige det. Og så kan du lige gå 
frem, og den anden går lidt tilbage. Ja, det, synes jeg faktisk, er det vigtigste.

Audiologiassistent på universitetshospital. Side 70
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Kompetencebehov - audiologi
• Udvikling af kompetencer i relation til telemedicinske løsninger og 

applikationer til høreapparater, herunder at vejlede på distancen, men især 
de teknisk-faglige og almene kompetencer i relation til softwarebehandling, 
pairing mellem enheder samt pædagogisk vejledning til brugerne

• Opdatering af viden om supplerende tilbud og hjælpemidler fra 
kommunikationscentrene, herunder en grundlæggende opdatering i relation 
til lovgivning om tildeling og kommunernes praksis

• Vedligeholdelse/opdatering af kompetencer i relation til skriftlig 
dokumentation, herunder læse- og skrivekompetencer, IT-kompetencer og et 
særligt fokus på Excel

• Kommerciel kunderådgivning i form af kompetenceudvikling i blandt andet 
consumer-adfærd i relation til high end produkter

• Kompetencer i at kunne undervise andre samt være praktikvejleder for elever
19

Telemedicin

Tilbud og hjælpemidler 

Skriftlighed 
dokumentation, excel mv. 

Kunderådgivning

Praktikvejledning



Teknologiudvikling og kompetencebehov

Vi kunne godt tænke os, at audiologiassistenterne blev kompetente til bedre 
at kunne vurdere og vejlede om apparaterne, hvad angår retningsmikrofoner, 
lokalitetsstyring, støjreduktion, transiente lyde og entry levels. Vi oplever 
usikkerhed omkring sammenligneligheden mellem apparaterne.

Gruppeinterview med HR-konsulenter og undervisningsansvarlige 
audiologiassistenter i privat detailkæde, side 66

Jeg tænker på det med streaming og apps og alt det. Det tager jo fart. Der er 
meget, og jo mere avancerede de er, jo mere er der at finde rundt i. Tidligere
vidste man, at et firma lavede FM-systemer, men nu er det mere avanceret, og 
firmaerne laver alt muligt; mikrofon, streaming. Hvad går til Iphone, hvad går 
til Android, apps, hvordan fungerer det? Audiologiassistent på universitetshospital. Side 71
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Kompetencebehov på de to 
specialer
- opsummering



Kompetencebehov på højt niveau og på flere og 
mere specialiserede felter!
 På såvel de neurofysiologiske og de audiologiske arbejdspladser 

indgår medarbejderne i undersøgelses-, dokumentations- og 
vurderingsarbejde, som kræver kompetencer på et hidtil uset 
højt niveau. 

 Udvikling i teknologier og undersøgelsesmetoder medfører at en 
række nye efteruddannelsesområder bliver efterspurgt

 Ligeligt fordelt på de teknisk-faglige områder og på det 
kommunikative og det relationsbærende område.
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Kompetencebehov fælles for begge specialer
• ”Det korte vindue til tillid” Evne til relationsdannelse og patientinddragelse ved 

korttidskontakt
• Optræde med professionel autoritet og samtidig udvise omsorg overfor patienter og 

pårørende
• Intuitiv og refleksiv tilgang til aflæsning af patienters og pårørendes reaktioner
• Analysere og vurdere situationer, som de løbende udvikler sig, og situationsbestemt 

vælge mellem forskellige strategier
• Foretage ’for-vurdering’ eller ’for-evaluering’ af en patient ud fra tilgængelige 

oplysninger og mentalisere/iscenesætte en tilgang til patientkontakten, inden og mens 
den udføres

• Have pædagogiske evner til at motivere og lede børn igennem undersøgelser
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Omsorgslogik
Mikkel: Der er jo selvfølgelig patienten, men de har jo stort set altid nogle pårørende med, som skal have tingene 

serveret på én måde og så skal man håndtere patienten på en anden måde, og det kan selvfølgelig være udfordrende, 

også det med at vise professionalisme at man sådan lidt bliver overvåget af nogen, som går meget op i, at man 

behandler dem, altså de pårørende ... taler ordentligt ... og tit er det dem, som stiller de kritiske spørgsmål og … Hov, er 

det der normalt, og må jeg kigge med på skærmen. Og hvad de kan.. Så der skal man hele tiden passe på, at man ikke 

kommer til at gå over en eller anden grænse, hvor man planter flere bekymringer i hovedet på dem ... end de kom ind 

ad døren med, og omvendt ikke giver dem nogle falske forhåbninger.

Neurofysiologiassistenter, gruppeinterview. Side 46
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Kompetencebehov fælles for begge specialer
• Indsigt i menneskelige reaktioner på krise og tab
• Konflikthåndteringskompetencer
• Kende egne belastningssymptomer og vide hvordan assistenten kan agere 

hensigtsmæssigt i forhold til de arbejdsmiljørisici, som kan opstå.
• Kunne redegøre for og dokumentere kritiske hændelser, samt kunne evaluere den med 

henblik på læring og bearbejdning
• Evaluering af patientundersøgelser og patienthistorier
• Kompetencer i engelsk i relation til viden fra artikler og lærebøger, brugsanvisninger og 

hjemmesider
• Mundtlige formidlingskompetencer i forhold til videndeling og deltagelse ved i møder 

eller konferencer på arbejdspladsen, hvor ligeledes mødeledelse og god 
mødekommunikation er vigtigt at beherske

• Praktikvejlederkompetencer 25



Patientrelation og kommunikation
Og det er jo kun, efter man har prøvet det mange gange. Kan man ikke sige det 
sådan? [henvendt til de andre deltagere i interviewet]. Det er jo ikke noget, du 
kan forberede dig på. Du kan vitterligt ikke forberede dig på, hvordan du skal 
tackle det... Også fordi, vi har jo en del børn, der har genfejl og alle mulige andre 
ting, og forældrene er der jo også og kan være pressede. Det kan være, det er 
hørelsen, der er det ALLERMINDSTE problem, at de har 10.000 andre ting, der er 
et endnu større problem.

Audiologiassistenter. Side 74
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Eksisterende muligheder for efter- og 
videreuddannelse
 Efter endt erhvervsuddannelse kan den hospitalstekniske assistent 

deltage i en række arbejdsmarkedsuddannelser, specielt udviklet til 
målgruppen.

 Diplom- og akademiuddannelser
 De faglige selskaber
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Arbejdsmarkedsuddannelser i dag

47395 Verifikation af høreapparatmålinger (2 dage)
47396 Vejledning om specialbehandling af høretab (1 dag) 
47684 Elektrofysiologiske og vestibulære undersøgelser (3 dage)
47686 Undersøgelse af epilepsianfald i praksis (2 dage) 
47687 Teknikker til undersøgelse af neuropatier (1 dag)

Netop udviklet:
4xxxx Børneaudiologi og kommunikation  (2 dage)
4xxxx Neurofysiologisk monitorering (3 dage)
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Aktivitetsstatistik – arbejdsmarkedsuddannelser 
for hospitalstekniske assistenter 2015-2020
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FKB 2274 Det audiologiske og neurofysiologiske
område

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Elektrofysiologiske og vestibulære undersøgelser 20 14 16 17 39

EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer 19

Verifikation af høreapparatmålinger 19 17 16 16 14

Teknikker til undersøgelse af neuropatier 15 22 10 11

Undersøgelse af epilepsianfald i praksis 15 22 12 15

Vejledning om specialbehandling af høretab 19 17 14 16



Konflikthåndtering og relationer - AMU

 Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling (5 dage)
 Deeskalerende kommunikation (2 dage)
 Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde (3 dage)
 Konflikthåndtering i SOSU-arbejdet (3 dage)
 Kommunikation i patientforløbet (2 dage)
 En række uddannelser om kontakt med psykisk syge (men for vagter, 

for portører, for servicepersonale…)
 Samarbejde med pårørende – plejecenter og sygehus (3 dage)
 Uddannelser om kontakt med terminale patienter
 INGEN UDDANNELSER OM tilgangen til børn OG forældre
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Akademiuddannelser i sundhedspraksis

Uddannelsens obligatoriske moduler er:
 Professionel praksis (10 ECTS)
 Kvalitetsudvikling og dokumentation (10 ECTS)
Uddannelsens valgfrie moduler er:
 Demens (10 ECTS)
 Innovativ praksis (10 ECTS)
 Multikompleksitet i social og sundhedsfaglig praksis (10 ECTS)
 Pædagogik og kommunikation (10 ECTS)
 Sammenhængende forløb (10 ECTS)
 Socialpædagogik og psykiatri (10 ECTS)
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Pædagogiske diplomuddannelser

Logopædi
 Viden om fysiologiske, tekniske, sociale og pædagogiske aspekter af 

tale- og hørevanskeligheder og sproglige vanskeligheder. Deltageren 
lærer at identificere, forebygge og afhjælpe problemer og at 
samarbejde tværprofessionelt i indsatsen for mennesker med høretab. 
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Muligheder for udvikling af tilbud

 Udvikling af flere nye relevante arbejdsmarkedsuddannelser?
 For faglærte i beskæftigelse ved vi, at der kan være barrierer for at gå i 

gang med en akademiuddannelse, f.eks. fordi akademiuddannelserne 
vurderes for lange og for teoretiske. 

 Her kan AMU være med til at sikre faglærte i beskæftigelse mulighed 
for at kombinere de praksisnære arbejdsmarkedsuddannelser med 
relevante moduler fra videregående uddannelser.
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Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse

• Tak for opmærksomheden!

• Rapporten kan hentes her: https://www.sevu.dk/viden-og-data (Afsluttede projekter/2019)

• og her: http://maersk-nielsen.dk/publikations
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