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Rapport:  
Implementering af ultralyd  

i specialet Anæstesiologi i Videreuddannelsesregion Nord. 
 
 
 
 
 
Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat under Uddannelsesrådet for Specialet 
Anæstesiologi i Videreuddannelsesregion Nord (URSARN). Arbejdsgruppen består af: 
Udd. ansv. ovl. Charlotte Wiig Allerød, Aalborg Sygehus Nord. 
Udd. ansv. ovl. Jørgen Ahrenkiel Nielsen, Sygehus Vendsyssel, Hjørring. 
Udd. ansv. ovl. Max Povey, Hospitalsenhed Vest, Herning. 
Udd. ansv. ovl., dr. med. Svein Åge Rodt, Aarhus Universitetshospital – THG. 
Ovl., PKL og koordinator for færdighedstræning i Anæstesiologi, Hans Ole Holdgaard, Aalborg 
Sygehus Syd. 
 
Til udarbejdelse af rapporten er der indhentet supplerende oplysninger hos en medicinsk 
ekspertgruppe bestående af: 
Overlæge, professor, dr. med., ph.d. Erik Sloth, overlæge, ph.d. Thomas Fichtner Bendtsen, 
overlæge ph.d. Lars Knudsen, Overlæge Angela Mahdi, overlæge Sven-Olav Weber, overlæge 
Ruben O. Frederiksen, Overlæge Claus Bredahl. 
 
 
 
 
 
Indholdsfortegnelse: 
Side 2: Sammenfatning:  
Side 2: Indledning: 
Side 3: Indsatsområder og organisation heraf: 
 Side 3: UL vejledt anlæggelse af centrale karkatetre  
 Side 3: UL vejledt anlæggelse af perifere nerveblok 
 Side 5: Focus Assessed Transthoracic Echocardiography (FATE) 
 Side 9: eFAST 
 Side 10: UL af lunger/pleura 
Side 10: Økonomi og udstyr 
Side 12: Perspektivering 
Side 12: Konklusion 
 
Bilag 1:  Oversigt over mulig implementering af UL-kompetencer i den anæstesiologiske 

speciallægeuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord. 
Bilag 2:  Fantomer til træning i anlæggelse af perifere nerveblok. 
Bilag 3:  Billedfremstilling af UL-skannere på de anæstesiologisk/intensive afdelinger i 

Videreuddannelsesregion Nord. 
Bilag 4:  Oversigt over Videreuddannelsesregion Nords anæstesiologisk/intensive afdelingers 

ultralydsapparater og –prober per primo marts 2011. 



 2

Sammenfatning. 
Rapporten tager udgangspunkt i den hastigt stigende anvendelse af ultralyd (UL) i den 
anæstesiologiske diagnostik og behandling. Inden for de sidste få år er der indtruffet en nærmest 
eksponentiel udvikling i de anæstesiologiske anvendelsesområder i såvel de mere elektive 
procedurer som i den akutte behandling af kritisk syge patienter. Der er i litteraturen ikke angivet 
hensigtsmæssige læringsprincipper i den anæstesiologiske lægelige videreuddannelse.  
 
Det diskuteres og der anføres forslag til, hvor i speciallægeuddannelsen, de enkelte dele af ULs 
diagnostik og behandling bør implementeres, men det erkendes også, at visse ultralydskompetencer 
bør henlægges til efteruddannelse eller faglig profilering.  
I rapporten anføres forslag til lærings- og evalueringsprincipper med bl.a. færdighedstræning og 
protokolleret beskrivelser af målene for de enkelte dele. Da store dele af læringen indeholder 
noninvasive procedurer vurderes det, at processen kan indeholde læring på patienter og kolleger. 
Hvor der er behov for læring af invasive procedurer anbefales det, at denne primært søges planlagt 
til at kunne foregå på ”hjemmelavede gelatinemodeller”, som er meget lidt omkostningstunge. 
 
I tabelform (bilag 4) fremgår det, at tilgængeligheden af UL udstyr på de enkelt afdelinger varierer 
meget, men det vurderes også, at UL er i så hastig stigning i anvendelse, at alle afdelinger i løbet af 
1-2 år vil have tilstrækkelig udstyr til også at bære disse læringsbehov. 
  
Rapporten konkluderer, at den hastigt stigende anvendelse af ultralyd vil have betydning for den 
fremtidige patientbehandling. Der bør således fokuseres på en implementering af UL i den 
anæstesiologiske speciallægeuddannelse i et struktureret og organiseret set-up der tilgodeser den 
ønskede læring og med mulighed for den nødvendige supervision. 
 
 
Indledning 
Ultralyd bliver i stigende grad anvendt i den anæstesiologiske kliniske praksis. På mange af de 
anæstesiologiske afdelinger i Videreuddannelsesregion Nord anvendes UL og både introduktions- 
og hoveduddannelsessøgende læger har berøring til og lærer ultralydsteknikken i forskellige 
diagnostiske og terapeutiske kliniske situationer. Uddannelsesrådet for Specialet Anæstesiologi i 
Videreuddannelsesregion Nord har derfor set et behov for at få området belyst og eventuelt 
beskrevet med henblik på mere struktureret og organiseret læring af de anvendte 
ultralydsmodaliteter. 
 
”Anæstesiologisk ultralyd” anvendes efterhånden ved anlæggelse af perifere nerveblok, 
transthorakal ekkokardiografisk evaluering af hjertets dimensioner og pumpefunktion ved såvel 
elektiv som akut sygdom, traumeevaluering (også præhospitalt) samt af pleura-/lungeforhold. 
 
På trods af, at det ikke menes evidensbaseret, at ultralydsvejledt anlæggelse af perifere nerveblok er 
bedre end elektrisk stimuleret identifikation af nerverne er det efterhånden almen anæstesiologisk 
praksis, at anvende UL til anlæggelse af perifere nerveblok, bl.a. ud fra den betragtning, at man ved 
visuel UL-vejledt anlæggelse kan sikre sig, at nerveblokkene anlægges sufficient. 
 
Med baggrund i pionerarbejde udgående fra anæstesiologisk afdeling, Skejby Sygehus med bl.a. 
såvel ph.d. som doktordisputats (Ovl., Prof. Erik Sloth) er Focus Assessed Thoracic 
Echocardiography (FATE) kommet i focus som en hurtig, effektiv og reproducerbar undersøgelse 
ved evaluering af hjertets forhold ved såvel akutte som kroniske tilstande hos kritisk syge patienter. 
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Traumeskanning bliver ligeledes anvendt i stigende grad og indgår efterhånden i nogle præhospitale 
akutlægebiler som accepteret undersøgelsesmetodik på skadestedet.  
 
Tabel 1’s fordeling af ultralydskompetencer i henholdsvis introduktions-, hoveduddannelsen og 
specialist uddannelsen (faglig profilering) må betragtes som et oplæg der naturligvis må være 
genstand for diskussion. Ultralydskompetencer er opdelt efter kategorierne A: luftvej, B: 
respiration, C: Cirkulation og D: Smerte. 
 
 
Indsatsområder og organisation heraf: 
 
1. UL vejledt anlæggelse af centrale karkatetre. 
2. UL vejledt anlæggelse af perifere nerveblok 
 Scalenerblok 
 Infraclaviculært nerveblok 
 Femoralisblok 
 Saphenusblok 
 Popliteablok 
 TAP - blok 
3. FATE – Focus Assessed Transthorakal Ekkokardiografi 
4. e-FAST 
5. UL af pleura/lunger.  
 
 
Ad 1. UL vejledt anlæggelse af centrale karkatetre. 
Denne procedure er formelt implementeret i introduktionsuddannelsen i Videreuddannelsesregion 
Nord og er beskrevet i appendiks til de regionale uddannelsesprogrammer. Se nærmere på 
www.videreuddannelsen-nord.dk under fanebladet ”færdighedstræning”. 
Der er indkøbt fantomer til denne færdighedstræning fra det japanske firma Kyoto Kagaku 
(www.kyotokagaku.com). Udover UL-vejledt anlæggelse af kateter i v. jugularis int. dxt. bliver 
central vene kateterisations-fantomet udvidet til også at kunne anvendes til UL-vejledt anlæggelse 
af kateter i v. subclavia dxt. Disse procedurer (CVK anlæggelse) er beskrevet i målbeskrivelsen for 
introduktionsuddannelsen. 
 
Der forefindes endvidere fantomer til færdighedstræning i forbindelse med anlæggelse af v. 
femoralis katetre (www.bluephantom.com).  Det må overvejes om denne kompetence også skal 
være objekt for færdighedstræning. 
 
 
Ad 2. UL vejledt anlæggelse af perifere nerveblok. 
Disse procedurer er ikke indført i den lægelige videreuddannelse. De perifere nerveblok: 
Scalenerblok og n. femoralis blok indgår imidlertid i et pilotprojekt: ”Accelereret 
uddannelsesforløb” som pt udføres på 3 af videreuddannelsesregionens anæstesiologiske afdelinger: 
Hospitalsenhed Vest - Herning, Regionshospitalet Viborg og Sygehus Vendsyssel, Hjørring. 
Baggrunden for, at tage disse nerveblok med i pilotprojektet har været, at mange af de 
uddannelsessøgende læger i forvejen blev introduceret til og også lærte disse blok i deres 
introduktionsuddannelsesforløb. 
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Anlæggelse af perifere nerveblok er ikke beskrevet i hverken introduktions- eller 
hoveduddannelsens målbeskrivelser. Det er imidlertid procedurer der i stigende grad anvendes til 
analgesi i forbindelse med kirurgiske indgreb samt til postoperativ smertebehandling. De forventes, 
at blive medtaget i den under DASAIMs uddannelsesudvalgs pågående målbeskrivelsesrevision. I 
skrivende stund synes det mest sandsynligt, at nerveblokkene bliver implementeret i 
hoveduddannelsesforløbet.  
 
Udstyr. 
Det amerikanske firma Blue Phantom (www.bluephantom.com) har udviklet vellignende 
anatomiske fantomer til træning af disse nerveblok (bilag 1). Herudover producerer samme firma 
nogle andre væsentligt mindre omkostningstunge fantomblokke (populært: De blå fantomer) til 
færdighedstræning af såvel vaskulære som nerveblokskompetencer (bilag 1). 
Det er imidlertid også muligt, at producere ”de blå fantomer” selv. URSARN er (via 
Aarhus/Skejby-aksen) kommet i besiddelse af en opskrift på disse gelatinemodeller. En mindre 
gruppe af HU-søgende i Aarhus/Skejby og Aalborg er pt i gang med at arrangere en produktion af 
disse fantomer. Viser disse fantomer sig ikke, at være optimale i påtænkte læringsøjemed, vil 
URSARN vurdere om de tilsvarende ”blå fantomer” fra firmaet Blue Phantom, vil være 
tilstrækkelige til at tilgodese færdighedstræningslærings behovet eller om det vil være nødvendigt at 
forsøge, at skaffe økonomi til de anatomiske modeller – eventuelt også fra firmaet Blue Phantom – 
se bilag 1. 
 
I bilag 3 er der billedangivelser af de UL- skannere som pt forefindes på de 
anæstesiologisk/intensive afdelinger i Videreuddannelsesregion Nord. I bilag 4 er antal og fordeling 
af UL-skannere tilgængelig for afdelingerne anført. 
Opmærksomheden henledes på, at de anførte apparater ikke er dækkende for markedet. 
 
Betragtninger vedr. implementering. 
Introduktionsuddannelsen. 
I specialet anæstesiologi i Videreuddannelsesregion Nord er der pt. op til 36 
introduktionsuddannelsessøgende læger per år. Der vil næppe være tilstrækkelig perifere nerveblok 
til, at alle kan erhverve disse 5 perifere nerveblok i løbet af den etårige introduktionsuddannelse. 
Selv med færdighedstræning kræver det betydelig klinisk praksis at indlære disse tilstrækkeligt – 
d.v.s. der kræves et vist volumen. Supervision af de introduktionsuddannelsessøgende læger i 
forbindelse med færdighedstræning og klinisk praksis vil desuden påføre afdelingerne øget tid til 
uddannelsesforpligtigelser. Herudover skal afdelingernes egne speciallæger tilgodeses således, at de 
kan bibeholde teknikkerne ved blokanlæggelserne tilstrækkelig godt. 
Arbejdsgruppen foreslår, at implementere de perifere nerveblok således, at hver 
introduktionsuddannelsessøgende læge intenderes at lære 1-3 blok efter nærmere aftale med den 
udd. ansv. ovl. eller hovedvejlederen. Udvælgelsen af hvilke blok der skal læres påhviler disse 
personer i fællesskab. På denne måde vil det være muligt, at fordele blokkene på de enkelte 
introlæger og herved tilgodese både de uddannelsessøgende læger og afdelingens faste stab af 
speciallæger. Det vurderes at denne fremgangsmåde vil minimere/reducere ”behovet” for antal 
typer nerveblok. 

 
Det anses for optimalt, at de uddannelsessøgende læger initialt lærer, at påvise de perifere nerver og 
øvrige anatomiske strukturer ved UL-skanning på patienter eller kolleger, eksempelvis ved igennem 
en færdighedstrænings-proces, at kunne godtgøre, at håndtering af UL-apparatet og identifikation af 
de nødvendige anatomiske strukturer i relation til de enkelte nerveblok, beherskes.  
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En sådan læringsproces kan foregå i anæstesiologisk forambulatorie, ved prætilsyn, på kolleger o.a.  
Samtidig hermed kan de uddannelsessøgende læger lære ”at stikke” - at anlægge nerveblokkene - på 
et fantom.  
Færdighedstræningsprocessen kan beskrives ved færdighedstræningskort (kompetencekort for 
færdighedstræning) og global rating scales – analogt den beskrevne ved UL-vejledt anlæggelse af 
centrale vene katetre, spinalanæstesi, epidural kateteranlæggelse samt håndtering af luftveje. 
(www.videreuddannelsen-nord.dk > færdighedstræning > anæstesiologisk færdighedstræning). 
Når disse læringsfaser er godkendt kan klinisk oplæring påbegyndes. 
 
I introduktionsuddannelsen synes der således, at være følgende faser i indlæringen af nerveblok:  
1. En færdighedstræningsfase hvor de uddannelsessøgende lærer at beherske UL-udstyret og at 
påvise nerver og andre nødvendige anatomiske strukturer i relation hertil på patienter/kolleger. 
2. En færdighedstræningsfase hvor de uddannelsessøgende lærer, at anlægge blokkene på fantomer.  
3. Og endelig en fase med klinisk oplæring. Hertil skal der udfærdiges et supplerende klinisk 
kompetencekort således, at den kliniske kompetence også er objekt for vurdering (struktureret 
klinisk observation = Objective Structured Clinical Examination (OSCE). 
 
Implementeringen af UL-vejledt anlæggelse af nerveblok bør i introduktionsuddannelsen placeres 
med respekt for de øvrige anæstesiologiske procedurekompetencer og bør formentlig placeres efter 
erhvervelsen af kompetencerne for arterie-kateteranlæggelse, spinalanæstesi og epiduralanæstesi og 
– kateteranlæggelse, men også med individuel hensyntagen således, at mulighederne for erhvervelse 
af nerveblokskompetencerne udnyttes optimalt.  
 
Hoveduddannelsen. 
De nerveblok der ikke indlæres i introduktionsuddannelsen placeres i hoveduddannelsen (HU). Det 
er arbejdsgruppens opfattelse, at læringsprocessen i HU vil være væsentlig lettere, idet 
uddannelsessøgende på dette niveau er indført i UL teknologien og basal håndtering heraf inklusive 
påvisning af relevante anatomiske strukturer. 
Fordelingen af rotationer på de forskellige anæstesiologiske afsnit på højt specialiseret enhed i 
Videreuddannelsesregion Nord indebærer, at opholdene på ortopæd- og abdominalkirurgiske afsnit 
er placeret tidligt i hoveduddannelsesforløbet. Arbejdsgruppen anbefaler derfor, at indlæringen af 
de  nerveblok der ikke indlæres i introduktionsuddannelsesforløbet placeres tidligt i 
hoveduddannelsesforløbet og i relation til de afsnit eller vagtlag hvor nerveblokkene hyppigst 
anvendes. 
Indlæringsprocessen vil principielt være analog den for introduktionsuddannelsen beskrevne, men 
dog med naturlig variation: 
1. Genopfriskning af det på introduktionsuddannelsen indlærte. 
2. En færdighedstræningsfase hvor de uddannelsessøgende lærer at påvise nerver og andre 
nødvendige anatomiske strukturer i relation til de respektive blok på patienter/kolleger. 
3. Færdighedstræning på fantomer med godkendelse af færdighedstræningskort og global rating 
scale. 
4. Klinisk indlæring med godkendelse af supplerende kliniske kompetencekort.  
 
 
Ad 3. Focus Assessed Transthoracic Echocardiography – FATE. 
FATE som undersøgelsesprocedure er i hastig fremgang ved specielt modtagelse og behandling af 
akutte circulatorisk påvirkede patienter på de intensive afdelinger og ved præ-, per- og postoperativ 
vurdering af det kardiovaskulære organsystem.  
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FATE opdeles i 1. Basic og 2. Advanced. 
 
Ad 1. Basic FATE. 
Heri indgår de mest almindelige billedprojektioner: Subcostal 4-chamber -, Apical 4-chamber -, 
Parasternal long axis - og Parasternal LV short axis view. Hertil kommer bilateral dekliv 
pleurascanning. 
 
Ad 2. Advanced FATE. 
Heri indgår de under Basic FATE anførte billedfremstillinger. Herudover: Subcostal  Vena Cava -, 
Apical 2-chamber -, Apical Long-axis - , Apical 5-chamber - , Parasternal short axis mitral plane - 
og Parasternal aorta short axis view. Hertil kommer beherskelse af M-mode fremstilling og Doppler 
målinger med bl.a. mitral inflow function (=diastolic function), tryk estimering og cardiac output 
måling. 
 
FATE er ikke beskrevet i hverken introduktions- eller hoveduddannelsens målbeskrivelser, men 
forventes som tidligere anført at blive medtaget i den i DASAIM regi pågående 
målebeskrivelsesrevision. Kompetencer i intensiv terapi i introduktionsuddannelsen er begrænsede. 
Det er imidlertid arbejdsgruppens opfattelse, at introduktion til FATE vil tilføre en ikke uvæsentlig 
kardiovaskulær og hæmodynamisk forståelse. Arbejdsgruppens anbefaler derfor, at introduktion til 
FATE undersøgelse bør påbegyndes på introduktionsuddannelsen, men at der først tilstræbes 
beherskelse på hoveduddannelsesniveau.  
 
Udstyr/læringsmetoder. 
Der er udviklet fantomer til Transesophageal Ekkokardiografi af bl.a. det engelske firma 
Heartworks: www.heartworks.me.uk.  Dette fantom bliver angiveligt udvidet til også, at kunne 
træne Transthorakal ekkokardiografi.  
Herudover findes der et fantom på www.vimedix.com.  
Begge fantomer er omkostningstunge – formentlig omkring 0,5 mio. danske kroner. Skal der I den 
lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord anvendes færdighedstræning på 
fantomer til oplæring i FATE vil der formentlig være behov for 2-3 fantomer. Det er naturligvis et 
spørgsmål, men det er ikke arbejdsgruppens opfattelse, at den pædagogiske værdi berettiger en 
sådan udgift idet der synes anden og mere hensigtsmæssig metode til indlæringsprocessen (se under 
implementering). 
I bilag 3 er angivet eksempler på UL- skannere som vurderes velegnet til læringsformålene i FATE 
og e-FAST. De angivne UL-apparater er de typer der forefindes ved de anæstesiologiske afdelinger 
i Videreuddannelsesregion Nord og er derfor ikke dækkende for markedet. Herudover findes UL-
skannere fra bl.a. firmaerne Siemens, Sonare, Toshiba, Alloka og Hitachi.  
De fleste apparater er af en sådan størrelse at transport vanskeliggøres.  
 
Det eneste lettransportable ekkoapparat er ”lommemodellen” VScan.  

På trods af dette apparats størrelse er billedkvaliteten udmærket og sammenlignelig 
med større skannere, men håndteringen er vanskeligere, bl.a. på grund af skærmens 
mindre størrelse (fingertouch teknik). Dette betyder, at VScan formentlig ikke er 
optimal i læringsøjemed, men dette bør diskuteres nærmere i implementeringsfasen. 
Med den udvikling der pt sker indenfor UL-skannerområdet forudses det, at der vil 
fremkomme flere og lettere håndterbare UL-skannere i lommemodelformat.  
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Den på side to anførte ekspertgruppe og arbejdsgruppen er af den opfattelse, at 
sådanne lommemodeller på sigt vil øges i anvendelse i klinisk praksis. 
 
Når UL-skanner lommemodeller er optimale med hensyn til håndtering synes det 
optimalt også at gennemføre læringsprocesser med disse apparater.  
Læringsprocessen vil derved blive væsentlig mere fleksibel og formentlig også 
optimal, idet færdighedstræningens muligheder øges. 
Prisen på en VScan er ca. kr. 47.000,-. Det vil naturligvis være et  

 
Betragtninger vedr. implementering. 
Introduktionsuddannelsen. 
Det synes mest optimalt og væsentlig mindre omkostningstungt, at lade de uddannelsessøgende 
gennemgå en velbeskrevet protokolleret færdighedstræningstræningsproces hvor de lærer, at 
beherske ekkokardiografiudstyret og de billedfremstillinger der indgår i en FATE undersøgelse. 
Udførelse af en FATE undersøgelse er noninvasiv. Derfor kunne en sådan protokolleret 
læringsproces efter accept udføres på patienter og frivillige raske undersøgelsespersoner og vil 
kunne foregå på afdelingsniveau med anvendelse af det ekkoudstyr afdelingerne formentlig allerede 
har, men naturligvis forudsat, at afdelingerne har tilstrækkeligt med udstyr. Den anæstesiologiske 
anvendelse af ultralyd i diagnostisk og behandlingsmæssig henseende er imidlertid i hastig 
fremmarch. Det er derfor arbejdsgruppens opfattelse, at afdelingerne indenfor 1-2 år vil have 
tilstrækkelig udstyr til også at kunne bære de beskrevne læringsprocesser. 
 
UL-vejledt anlæggelse af centrale venekatetre er indført i introduktionsuddannelsen. Med 
implementering af UL-vejledt anlæggelse af perifere nerveblok vil der komme yderligere fokus på 
den basale håndtering af ultralydsudstyr herunder apparathåndtering. Det er derfor arbejdsgruppens 
opfattelse at Basic FATE (se ovenfor) inklusive basal håndtering af ekkokardiografiudstyr, med 
fordel også kan implementeres i introduktionsuddannelsen. 
 
Implementering af UL-vejledt anlæggelse af perifere nerveblok er en anæstesirelateret kompetence 
og vil blive placeret i forbindelse med oplæring i anæstesiologiske procedurer. Dette er placeret 
tidligt i introduktionsuddannelsesforløbet. Det synes derfor mest hensigtsmæssigt, at introduktion til 
FATE placeres i relation til ophold på intensive afsnit/afdelinger og erhvervelsen af de intensive 
kompetencer. Dette er typisk placeret sent i den 1-årige uddannelse. Der skal dog være mulighed for 
individuel hensyntagen således, at mulighederne for indlæring af FATE udnyttes optimalt 
 
Det er arbejdsgruppens oplæg, at Basic FATE bør implementeres med følgende fremgangsmåde: 
1. En beskrivelse af de apparaturmodaliteter der forventes behersket ved basal håndtering af 
ekkoapparat i introduktionsuddannelsen. 

Denne beskrivelse kan have karakter af et færdighedskort vedhæftet de regionale 
uddannelsesprogrammer som den uddannelsessøgende undervises efter og 
efterfølgende får godkendt når det demonstreres at indholdet mestres. 

2. En nøjere beskrivelse af de FATE fremstillinger der forventes behersket. 
Denne beskrivelse kan have karakter af en færdighedstræningsproces efter en 
beskrevet protokol, hvor den uddannelsessøgende igennem et antal FATE 
undersøgelser demonstrerer, at fremstillingen beherskes. Undersøgelserne gemmes på 
ekkokardiografens harddisk (eller memory-stick), gennemses og godkendes af FATE 
uddannet supervisor/vejleder i henhold til den beskrevne protokol. Herudover skal den 
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uddannelsessøgende beskrive undersøgelserne skriftligt. Denne beskrivelse skal indgå 
i evalueringen. 
Undersøgelserne kan foretages på både patienter og frivillige raske 
undersøgelsespersoner og har udelukkende til formål at påvise, at teknikken 
beherskes. 

  
Den af URSARN nedsatte arbejdsgruppe vil i den videre proces med UL eksperter i det 
anæstesiologiske speciale diskutere og komme med yderligere detaljeret forslag til 
læringsprocessen. 
 
Hoveduddannelsen. 
Arbejdsgruppen anbefaler, at Advanced FATE, inklusive de nødvendige supplerende 
apparaturmodaliteter, implementeres i den anæstesiologiske hoveduddannelse i 
Videreuddannelsesregion Nord. En komplet Advanced FATE undersøgelse er imidlertid omfattende 
så det tilrådes, at de mere avancerede metoder/målinger ikke implementeres i hoveduddannelsen, 
men overlades til en eventuel senere faglig profilering som speciallæge. 
I hoveduddannelsen bygges der videre på det i introduktionsuddannelsen indlærte. D.v.s. at der skal 
være en beskrivelse af supplerende apparaturmodaliteter og endvidere skal de FATE fremstillinger 
der ikke indlæres i introduktionsuddannelsen beskrives og indlæres i henhold til 
færdighedstræningskort og en udarbejdet protokol. Det er arbejdsgruppens opfattelse, at denne 
indlæringsproces vil være væsentlig lettere – analogt diskussionen vedr. perifere nerveblok i 
introduktions- vs hoveduddannelse. 
 
Også for hoveduddannelsen kan det tidsmæssige forløb for indlæring til en vis grad diskuteres. I 
forbindelse hermed er der følgende betragtninger: 
I hoveduddannelsen i Videreuddannelsesregion Nord er fordelingen af funktionstid 3 år på højt 
specialiseret enhed (HSE) efterfulgt af 1 år på funktionsbærende enhed (FBE). Herudover er 
fordelingen af kliniske kompetencer (der henvises til uddannelsesprogrammerne på 
www.videreuddannelsen-nord.dk > specialer > anæstesiologi) således, at implementering af FATE 
undersøgelsesteknik skal placeres på højt specialiseret enhed.  
Rotationerne på HSE er i såvel Århus/Skejby- og Aalborgaksen planlagt således, at de 
hoveduddannelsessøgende primært tilknyttes de alment anæstesiologiske afsnit inklusive 
opvågningsafsnit. Først senere tilknyttes de de intensive afsnit og de anæstesiologiske subspecialer 
såsom neuro-, børne- og hjerte-, thorax- og karanæstesi. Det er åbenlyst, at der vil være gavn og 
formentlig øget patientsikkerhed af  FATE vurdering af almene præ-, per- og postoperative 
opvågningspatienter allerede tidligt i uddannelsesforløbet. Det er imidlertid også i denne periode de 
perifere nerveblok der ikke blev indlært i introduktionsuddannelsen kompetencemæssigt bør 
placeres.  
Umiddelbart synes FATE kompetencer derfor at skulle placeres senere i forløbet. 
men med individuel hensyntagen således, at mulighederne for indlæring af FATE og e-FAST 
udnyttes optimalt 
 
Læringsprocessen vil principielt være analog den for introduktionsuddannelsen beskrevne, men 
med naturlig variation: 
1. Genopfriskning af og teoretisk udbygning af det på introduktionsuddannelsen indlærte 
apparaturkendskab. Målene skal være beskrevet i en protokol og skal godkendes i henhold til denne 
protokol og/eller færdighedstræningskort. 
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2. En protokolleret beskrivelse af FATE fremstillinger der, udover at indeholde det i 
introduktionsuddannelsen lærte, også indeholder det i hoveduddannelsen planlagte indlærte – altså 
en mere detaljeret beskrivelse. De uddannelsessøgende gemmer skanninger på UL-apparaterne eller 
memory-stick og FATE/eFAST uddannede speciallæger vurderer regelmæssigt skanningerne 
inklusive en skriftlig beskrivelse m.h.p. kontinuerlig/regelmæssig feedback til de 
uddannelsessøgende. Herved sikres sufficient vurdering i læringsforløbet. 
Sluttelig godkendes færdighedstræningskortene og global rating scale af supervisor ved Objective 
Structured Assessment of Technical Skills (OSATS).  
3. Klinisk indlæring med godkendelse af supplerende klinisk kompetencekort – Struktureret klinisk 
observation (OSCE – Objective structured clinical examination).  
 
 
Ad 4 eFAST. 
 
eFAST. 
 
Udstyr 
Se under FATE. 
 
Betragtninger vedr. implementering. 
I den anæstesiologiske introduktionsuddannelse er kompetencerne i traumatologi ganske 
begrænsede hvorimod der er mere fokus herpå i hoveduddannelsen. En anæstesiologisk 
hoveduddannelsessøgende læge har ikke egen selvstændig funktion i lægeambulancer eller ved 
modtagelse af svært traumatiserede patienter. Med henvisning til uddannelsesprogrammerne for de 
to akser (Aarhus/Skejby og Aalborg) er intentionen, at de uddannelsessøgende deltager som følvagt 
i op mod 10 dage ved lægeambulancerne. Herudover deltager de superviseret ved modtagelse af 
traumepatienter på både HSE og FBE 
Det kan diskuteres om eFAST bør være en læringsdel i hoveduddannelsen, eller om det nærmere vil 
være en del af den faglige profilering som færdiguddannet speciallæge. eFAST kræver øvelse og 
ved modtagelse af traumatiserede patienter bør det også diskuteres om en ikke særlig øvet 
uddannelsessøgende læge bør forestå en sådan undersøgelse. I øvrigt indgår de radiologiske 
afdelinger i de fleste traumemodtagelseshold.  
Det er dog en oplagt mulighed, at elementer i eFAST kan trænes i forbindelse med erhvervelse af de 
intensive/traumatologiske kompetencer i hoveduddannelsen samt, at der er elementer i eFAST 
undersøgelsen de uddannelsessøgende bør have kendskab til.  
 
I Århus/Skejby-aksen forefindes UL udstyr til eFAST skanning i lægeambulancerne. eFAST 
skanning indgår derfor her som en præhospital kompetence/undersøgelsesprocedure. 
 
Indlæring af eFAST skanning kan formentlig også foregå ved færdighedstræning på fantomer. 
Imidlertid synes dette område også mest optimalt at skulle foregå ved en protokolleret 
læringsproces – analogt FATE. 
 
På trods af ovenstående forbehold og betragtninger er det arbejdsgruppens opfattelse, at 
implementering af eFAST i hoveduddannelsen vil komplettere de ultralydsdiagnostiske muligheder 
hos akutte patienter hvad enten det er traume eller ikke-traume patienter. Undersøgelsesmetodikken 
vil derfor formentlig være af stor værdi i den initiale udredning af akutte og kritisk syge patienter, 
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hvorfor der bør være væsentlige grunde til ikke, at implementere eFAST i den anæstesiologiske 
hoveduddannelse. 
 
Arbejdsgruppen anbefaler derfor, at eFAST principperne indgår i den i hoveduddannelsen påtænkte 
implementering af UL’s undersøgelsesmetodik med en protokolleret læringsproces vedr. 
velgennemført eFAST skanning på ikke-traume patienter. 
 
I bilag 3 er angivet eksempler på UL-skannere som vurderes velegnet til dette læringsformål. 
 
 
Ad 5. UL af lunger/pleura. 
De uddannelsessøgende skal lære at diagnosticere pneumothorax, korrekt intubation, pleuraexsudat 
og vandindhold i lungerne m.h.p. at differentiere mellem opblussen i KOL og lungeødem. 
Arbejdsgruppen finder det mest hensigtsmæssigt at denne kompetence tilføjes 
uddannelsesprogrammerne i hoveduddannelsen hvor der er mest vægt på intensiv terapi og 
traumemodtagelse. Da det er en noninvasiv undersøgelsesmetode kan den foregår ved 
”færdighedstræning” på såvel patienter og frivillige forsøgspersoner. 
 
Arbejdsgruppen anbefaler en implementeringsproces baseret på  
1. Protokolleret beskrivelse af UL’s fremstillingsplanerne og  
2. Godkendelse af kompetencen ved et klinisk kompetencekort der sammen med de øvrige 
beskrivelser vedhæftes uddannelsesprogrammerne. 
 
I bilag 3 er angivet eksempler på ultralydsskannere som vurderes velegnet til dette læringsformål. 
 
 
Økonomi og udstyr. 
 
Fantomer. 
Ved URSARN’s møde d. 3. februar 2011 blev det besluttet, at vi i første omgang ville undersøge 
muligheden for selv at producere gelatinemodeller til fantomer til anvendelse ved 
færdighedstræning af UL vejledt anlæggelse af perifere nerveblok. Viser sådanne 
hjemmeproducerede fantomer sig ikke at fungere sufficient synes der umiddelbart to 
løsningsmuligheder: 
1. Ansøgning om og indkøb af de principielt samme ”blå fantomer” fra firmaet Blue Phantom eller 
2. Indkøb af de anatomisk realistiske fantomer – også fra firmaet Blue Phantom 
 
Vedr. Egen produktion af gelatinemodeller. 
Omkostninger hertil er endnu ikke arbejdsgruppen bekendt, men det vurderes, at omkostningerne 
initialt vil være ganske beskedne og i størrelsesordenen få hundrede kroner per år. Det er indtil 
videre aftalt, at producere nogle i privat regi af en gruppe bestående af HU-søgende fra Region Midt 
og Nord samt den postgraduate kliniske lektor.   
Til produktion og vedligeholdelse af fantomerne kræves udover diverse råmaterialer adgang til 
mikrobølgeovn og fryser. På sigt vil det blive nødvendigt, at have adgang hertil, eventuelt og gerne 
i relation til de eksisterende færdighedslaboratorier. 
 
Ad 1. ”Blå Fantomer”. 
Se bilag 1, pkt. 5 og 6. 
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Holdbarheden af de blå gelatinemodeller fra Blue Phantom kendes ikke, men beskrives i 
produktvejledningen som meget holdbare og ”selvhelende”. 
Prisen på et fantom varierer fra $ 379 til $ 529, svarende til imellem kr. 1910,- og kr. 3070,-. Et 
forsigtigt skøn vil være indkøb af ca. 10 fantomer, svarende til imellem kr. 20.000,- og kr. 30.000,- 
Efterhånden som fantomerne slides skal der ske en udskiftning. Dette vil være en kontinuerlig 
udgift og næppe særlig omkostningstung. 
 
Ad 2. Anatomisk realistiske fantomer. 
Se bilag 1, pkt. 1-4. 
 
Prisen for et sæt, bestående af: 
 
1. Fantom til træning i anlæggelse af  
Scalenerblok og infraclaviculært scalenerblok:   Kr. 23.400,- 
 
2. Fantom til træning i anlæggelse af 
N. Ischiadicus- og n. popliteablok:    Kr. 17.700,- 
 
3. Fantom til træning i anlæggelse af 
N. Femoralisblok og arteria/vena Femoralispunktur:   Kr. 22.800,- 
 
4. Fantom til træning i anlæggelse af  
Transversus Abdominis Plane Blok (TAP-blok)   Kr. 20.000,- 
     ______________________ 
 
     I alt Kr. 83.900,- 
 
De angivne tal er cirkaangivelser og afhænger bl.a. af den til enhver tid gældende dollarskurs. 
 
Bliver denne løsning nødvendig er det arbejdsgruppens opfattelse, at det formentlig vil være 
tilstrækkelig med indkøb af 3-4 sæt og d.v.s. en udgift på imellem kr. 252.700,- til kr. 335.600,- 
I givet fald vil det være ”Rådgivningsgruppen for færdighedstræning” under den lægelige 
videreuddannelse der bør ansøges om bevilling af økonomi hertil.  
Evt. udstyr der indkøbes via Rådgivningsgruppen for færdighedstræning, Den Lægelige 
Videreuddannelse vil have basis i regionens færdighedslaboratorier og være tilgængelige/til 
rådighed for alle lægelige specialer som udlånsudstyr. 
 
Ultralydsskannere inklusive prober. 
Anvendelsen af ultralyd i den anæstesiologiske kliniske diagnostik og behandling øges pt nærmest 
exponentielt. Det forudsættes derfor, at det nødvendige antal ultralydsscannere og – prober er 
tilgængelig på afdelingerne til også at tilgodese behovet for implementering i den anæstesiologiske 
speciallægeuddannelse.  
Ved en rundspørge til samtlige anæstesiologiske afdelinger i videreuddannelsesregionen viser det 
sig, at alle afdelinger har mindst et apparat til rådighed. 
 
Prisen for skannerne varierer imellem ca. kr. 130.000 og ca. kr. 500.000 inklusive mindst én probe. 
Prisen på en ekstra probe varierer imellem ca. kr. 26.000 og ca. kr. 75.000.  
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Valg af UL-scanner og probe(-r) vil være et kompromis mellem pris, billedkvalitet og funktionalitet 
inklusive batterikapacitet. Generelt bør det anbefales, at man til en UL-scanner køber de tilhørende 
probetyper, idet efterfølgende supplering af prober er en væsentlig større omkostning end et samlet 
køb. 
Der skal anvendes forskellige probetyper til de forskellige ultralydsskanningsmodaliteter - 
fremstillingen er bl.a. frekvensafhængig. 
 
Ved valg af UL-skanner til supplering af en afdelings apparatur bør man være opmærksom på 
fordelen ved indkøb af multifunktionsskannere, d.v.s. skannere der er anvendelig med såvel lineære, 
Ekkocardiografiske samt abdominale probetyper. Med den udvikling der pt er indenfor UL-skanner 
og probetyper synes det sandsynligt at det på relativt kort sigt vil være muligt at få 
multifunktionsprober og det vil sige prober med såvel lineære, ekkokardiografiske og abdominale 
skanneregenskaber. 
 
De i bilag 3 anførte scannere er kun de skannertyper der pt findes på de anæstesiologisk/intensive 
afdelinger i Videreuddannelsesregion Nord og er ikke dækkende for markedet (se under UL vejledt 
anlæggelse af perifere nerveblok).  
I bilag 4 er antal og fordeling af UL-skannere tilgængelig for afdelingerne anført. 
 
Perspektivering. 
Udstyr der finansieres via Den Lægelige Videreuddannelse (Rådgivningsgruppen for 
færdighedstræning) indgår i en fælles pulje tilgængelig for alle lægelige videreuddannelser. Dette 
udstyr er placeret i relation til Færdighedslaboratoriet, INCUBA v. Skejby Sygehus og/eller ved 
Færdighedslaboratoriet, Aalborg Sygehus Syd. I relation hertil vil der være naturlige 
samarbejdsflader/-områder med andre lægelige specialer. 
Der er etableret transportordninger i de to politiske regioner således, at udstyret efter behov kan 
transporteres rundt til de forskellige universitetshospitaler og Regionshospitaler i regionerne.  
 
Opskriften på eventuel egenproduktion af gelatinemodeller vil kunne videregives til andre 
specialer/fagområder med behov for modeller som beskrevet.  
 
Det er pt under planlægning med etablering af et ”Center for medicinsk ultralyd” under Århus 
Universitet og d.v.s. i Region Midtjylland. Det er arbejdsgruppen bekendt, at der også er tiltag til 
etablering af et ”Anæstesiologisk ultralydscenter” i relation til de anæstesiologiske afdelinger v. 
Aalborg Sygehus. Ved dannelsen af sådanne centre vil det være optimalt for den lægelige 
videreuddannelse - i dette tilfælde specielt det anæstesiologiske speciale - at indgå i et formaliseret 
samarbejde med disse centre med henblik på at sikre, at de nyeste teknikker bliver implementeret i 
den lægelige videreuddannelse og herudover, at opfordre til samarbejde indenfor uddannelse og 
forskning i området.  
 
Konklusion. 
På trods af formentlig utilstrækkelig evidens for øget patientsikkerhed ved anvendelse af UL i de 
anæstesiologiske diagnostiske og terapeutiske procedurer finder arbejdsgruppen baggrund for at 
rekommandere implementering af UL i den anæstesiologiske videreuddannelse. Arbejdsgruppen 
finder ikke begrundet tvivl om, at anvendelsen af UL vil øge patientsikkerheden i væsentlig grad. 
Med den hastigt stigende anvendelse af UL i det anæstesiologiske speciale anbefaler 
arbejdsgruppen, at UL som beskrevet i denne rapport søges implementeret via enten de nationale 
målbeskrivelser eller de regionale uddannelsesprogrammer. 
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Endelig er det arbejdsgruppens opfattelse, at det indgåede samarbejde med medicinske eksperter 
indenfor specialet anæstesiologi i ultralydsområdet er optimalt og vil være væsentligt bidragende til 
at sikre, at implementeringen af ultralyd i den anæstesiologiske speciallægeuddannelse i 
Videreuddannelsesregion Nord vil kunne gennemføres uden væsentlige problemer. Udbredelsen af 
den allerede etablerede erfaring, viden, forskning og uddannelse indenfor ultralyd vil være sikret 
gennem det etablerede netværk i Uddannelsesrådet for specialet Anæstesiologi i 
Videreuddannelsesregion Nord (URSARN). 
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Bilag 1. Oversigt over mulig implementering af UL-kompetencer i den anæstesiologiske 
speciallæge- og efteruddannelse (faglig  profilering) i Videreuddannelsesregion Nord. 
Opdelingen er i henhold til håndtering af den akut eller kritisk syge patients luftvej (A), respiration 
(B), circulation (C) og smerter (D). (Efter overlæge, ph.d. Lars Knudsen). 
 
Tabel  
Oversigt over uddannelse i anæstesiologisk ultralyd. 
Kompetence UL  Intro 

udd 
Hoved 
udd. 

Specialist 
udd 

Forudsætn. Basal ultralyd    
Forudsætn. Betjening af ultralyd    

UL us forud for trakeostomi    A UL us som støtte til intubation    
UL us til vurdering af pneumothorax    
UL us til vurdering pleuraeksudat    
UL us til vurdering af hydreringgrad i 
lunger 

   B 
UL vejledt anlæggelse af pleuradræn    
UL vejledt Perifer vaskulær access    
UL vejledt arterie kanylering, herunder 
anlæggelse af arterie kanyle 

   

UL vejledt CVK, vena jugularis    
UL vejledt CVK, vena subclavia    
UL vejledt vena femoralis kath    
eFAST – fri væske i abdomen, 
pleuraeksidat 

   

Aorta diagnostik    
Vena cava (IVC) vurdering af 
volumenstatus 

   

FATE basic    

C 

FATE advanced    
UL vejl. Skalenerblok    
UL vejl infraclavikulært blok    
UL vejl femoralis blok    
UL vejledt n. Saphenus blok    
UL vejl lavt n. Ischadicus blok (n. 
Tibialis) 

   

UL vejl højt n. Ischadicus blok    

D 

TAP (transversus abdominis plan) blok    
 



 15

Bilag 2. Fantomer til træning i anlæggelse af perifere nerveblok. 
 
Fantomer produceres og forhandles af Blue Phantom. På deres hjemmeside www.bluephantom.com 
kan der findes yderligere beskrivelse.  
 
1. Interscalenerblok og infraclaviculært scalenerblok. 
 

 
 
Fantom til anlæggelse af scalenerblok, til venste illustreres supraclaviculært nerveblok og til højre 
infraclaviculært nerveblok. (Steril afdækning undladt i opstillingen). 
Fantomet kan herudover anvendes til færdighedstræning i ultralydsvejledt anlæggelse af kateter i v. 
jugularis interna dxt. 
 

 
 
Venste: UL fremstilling af infraclaviculære nerver og a. subclavia. Højre: UL fremstilling af 
supraclaviculære interscalener nervetrunci. 
Fantomet kan endvidere anvendes til UL-vejledt anlæggelse af vena subclavia og vena jugularis 
punktur/kateter. 
Pris US$ 4.099,-. Kurs 5,7 = kr. 23.364,- 
Yderligere information om fantomet kan findes på www.bluephantom.com 
 
 
2. Fantom til anlæggelse af n. Ischiadicus– og n. popliteablok. 
 

 
 
Til venstre illustreres det anatomiske fantom. Det midterste billede illustrerer UL fremstilling af nerverne i 
fossa poplitea og til højre ses n. ischiadicus før delingen ca. 8-12 cm over aksen imellem epicondylus 
medialis og lateralis femoris. 
Pris US$ 3099,-. Kurs 5,7 = kr. 17.664,- 
Yderligere information om fantomet kan findes på www.bluephantom.com 
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3. Fantom til anlæggelse af n. femoralisblok og vena og arterie femoralispunktur/-kateter. 
 
 

 
 
Til venstre illustreres ses fantomet. Billedet i midten illustrerer UL fremstilling af vene, arterie og nervus 
femoralis (højre → venstre) og billedet til højre illustrerer en ”in-plane” fremstilling af v. femoralis med 
intravaskulær thrombe. 
Fantomet kan herudover anvendes til færdighedstræning i ultralydsvejledt anlæggelse af kateter i v. 
femoralis dxt. 
Pris US$ 3.999,-. Kurs 5,7 = kr. 22794,- 
Yderligere information om fantomet kan findes på www.bluephantom.com 
 
 
4. Fantom til anlæggelse af Transversus Abdominis Plane blok (TAP blok). 
 
 

 
 
Til venstre en illustration af fantomet. Billedet i midten illustrerer de forskellig lag der penetreres i 
forbindelse med anlæggelse af blokket og billet til højre illustrerer UL udseendet efter injektion af 
lokalanalgetica. Nålen ses i midten af paplen med lokalanalgetica. 
Pris US$ 3.499,-. Kurs 5,7 = kr. 19.944,- 
Yderligere information om fantomet kan findes på www.bluephantom.com 
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5. Ikke anatomisk gelatinemodel indeholdende kar. 
 

 
 
 

 
 
Øverst ses blåt ultralydspenetrabelt fantom produceret af gelatine. 
Nederst UL fremstilling af vene: Til venstre ”in plane” og til højre tværsnit. 
Pris: $ 449 for fantom indeholdende 4 kar – fås også i pædiatrisk udgave til $ 499,00 
Pris: $ 379 – indeholder et kar der deler sig. 
 
6. Ikke anatomisk gelatine model der indeholder nervetrunci. 
 

 
 
 
Til venstre ses blåt ultralydspenetrabelt fantom produceret af gelantine. Til højre et UL-fremstilling med 
et kar og 3 nerver. 
Pris: $ 529,00 
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Bilag 3. UL skannere der pt forefindes på de anæstesiologisk/intensive afdelinger i 
videreuddannelsesregion Nord. For den enkelte skanner er anvendelsen angivet (UL-vejledt 
anlæggelse af centrale venekatetre, perifere nerveblok, FATE, eFAST, UL af lunger/pleura 
m.m.). 
 
 
 
VScan 
 

 
 
VScan 
Ekkokardiografiskanner i lommeformat (13,5 x 7,3 x 2,8 cm). Har 2D format og colour flow mode 
(CFM). Kan gemme billedsekvenser og enkeltbilleder. Har ikke M-mode. Kan gemme tale i samme 
fil som billedsekvenser. 
Beskrives som værende optimal til hjerte- (minus M-mode), abdomen-, urinblære-, obstetrisk-, 
gynækologisk-, pædiatrisk-, visse perifere kar- og pleura-/lungeskanninger. 
 
(Pris kr. 47.000,-) 
Yderligere teknisk information kan findes på www.gehealtcare.com 
 
 
 
VIVIDi 
 

 
 
Vivid i, GE medical: www.gehealthcare.com 
Kan anvendes til hjerte-, kar-, pædiatrisk og Transesophageal skanning (FAST, FATE, TEE, nerve- 
og karskanning). 
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Venue 40 
 

 
 
Venue 40, GE medical: www.gehealthcare.com 
Kan anvendes til hjerte-, nerve-, kar- og diagnostisk skanning – afhængig af probetype (FAST, 
FATE, TEE, nerve- og karskanning). 
 
 
 
 
M-Turbo 
 

 
 
M-Turbo, Sonosite: www.sonosite.com 
Kan anvendes til hjerte-,  abdominal-, nerve, kar-, pelvis- og diagnostisk skanning – afhængig af 
probetype (FAST, FATE, TEE, nerve- og karskanning). 
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Flex Focus 
 

 
 
 
Flex focus, BK Medical: www.bkmed.com 
Kan anvendes til hjerte-,  abdominal-, nerve, kar-, pelvis- og diagnostisk skanning – afhængig af 
probetype (FAST, FATE, TEE, nerve- og karskanning). 
 
 
 
 
Sonosite Micromaxx 
 

 
 
Sonosite Micromaxx: www.sonosite.com 
Kan anvendes til FAST, Ekko (TTE/TEE), Vaskulær adgang, nerveblokader og diagnostisk – 
afhængig af probetype (FAST, FATE, TEE, nerve- og karskanning). 
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Sonosite S-nerve 
 

 
 
 
Sonosite S-nerve: www.sonosite.com 
Specielt velegnet til kar- og nerveskanning.  
Andre I serien er specielt velegnet til FAST/FATE (S-FAST), Ekko (S-ICU) og sener, led og 
muskler (S-MSK) 
 
 
 
 
Sonosite Nanomaxx 
 

 
 
Sonosite Nanomaxx: www.sonosite.com 
Kan anvendes til hjerte-,  abdominal-, nerve, kar-, pelvis- og diagnostisk skanning – afhængig af 
probetype (FAST, FATE, TEE, nerve- og karskanning). 
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Sonosite Titan 
 

 
 
Sonosite Titan: www.sonosite.com 
Kan anvendes til hjerte-,  abdominal-, nerve, kar-, pelvis- og diagnostisk skanning – afhængig af 
probetype (FAST, FATE, TEE, nerve- og karskanning). 
 
 
 
 
 
    Mindray M5 

 
 
 
    Mindray M5 
Kan anvendes til hjerte-,  abdominal-, nerve, kar-, pelvis- og diagnostisk skanning – afhængig af 
probetype (FAST, FATE, TEE, nerve- og karskanning). 
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Bilag 4. 
 
Oversigt over Videreuddannelsesregion Nords anæstesiologisk/Intensive afdelingers 
ultralydsapparater og – prober per primo marts 2011. 
 
Århus Universitetshospital – Aarhus, Nørrebrogade. 
 
EL-anæstesi: 
Sonosite S-turbo 
Transducere: 
1 Lineær  
1 Echo  
1 Abdominal (curved array) 

EL-anæstesi: 
Sonosite S-turbo 
Transducere: 
1 Lineær  

EL-anæstesi: 
Sonosite S-turbo 
Transducere: 
1 Lineær (HFL50) 

EL-anæstesi: 
Sonosite M-turbo 
Transducere: 
1 Lineær 
1 Echo 
1 abdominal (curved array) 
1 Transøsophageal Echo 

EL-Anæstesi: 
Sonosite M-turbo 
Transducere: 
1 Lineær Hockey Stick 
1 Abdominal (curved array) 

EL-anæstesi: 
BK Medical Flex Focus 
Transducere: 
1 Lineær 
1 abdominal (curved array) 

H-anæstesi: 
Sonosite Micromaxx 
Transducere: 
1 Lineær 

Z-anæstesi: 
Sonosite Micromaxx 
Transducere: 
1 Lineær 

Z-anæstesi: 
Sonosite iLOOK25 
Transducere: 
1 Lineær 

Neuro-anæstesi: 
Sonosite M-turbo 
Transducere: 
1 Lineær 
1 Abdominal (curved array) 
1 Echo (P21) 

Neuro-anæstesi: 
Sonosite M-turbo 
Transducere: 
1 Lineær 
 

Neuro-anæstesi: 
Sonosite iLOOK25 
Transducere: 
1 Lineær 

Dagkirurgisk-anæstesi: 
Sonosite S-turbo 
Transducere: 
1 Lineær 

Lægebil: 
Sonosite Nanomaxx 
Transducere: 
1 Lineær 
1 Abdominal (curved array) 

 

Intensiv afdeling: 
GE Logic E 
Transducere: 
1 Echo 

Intensiv afdeling: 
Sonosite Titan 
Transducere: 
1 Lineær 

 

 
Aarhus Universitetshospital – Aarhus, Tage Hansens Gade 
 
Sonosite S-turbo 
Transducere: 
1 Lineær (HFL50) 

Sonosite S-turbo 
Transducere: 
1 Lineær 

Sonosite S-turbo 
Transducere: 
1 Lineær 

GE logic E 
Transducere: 
1 Echo 

GE Logic E 
Transducere: 
1 Lineær 
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Aarhus Universitetshospital - Skejby 
 
GE E9 
Transducere: 
1 TTE Echo 
1 4D 

GE E9 
Transducere: 
1 TTE Echo 
1 4D 

GE E9 
Transducere: 
2 TTE Echo 
1 4D 

GE V1 
Transducere: 
1 Lineær 
1 TTE Echo 
8 TEE Echo 

GE V1 
Transducere: 
1 TTE Echo 
1 Abdominal 

GE V1 
Transducere: 
1 Lineær 
2 TTE Echo 
1 Abdominal 
1 Mikrokonveks 

GE S6 
Transducere: 
1 Lineær 
1 TTE Echo 
1 Abdominal 
1 Mikrokonveks 

1 GE S6 
Transducere: 
1 Lineær 
1 TTE Echo 
1 Abdominal 
1 Mikrokonveks 

GE Venue 40 
Transducere: 
1 Lineær 
1 Lineær Hockeystick-type 
1 TTE Echo 

GE VQ 
Transducere: 
1 Lineær 
1 TTE Echo 

Sonosite Nanomax 
Transducere: 
1 Lineær 
1 TTE Echo 

BK Medical Flexfocus 
Transducere: 
1 Lineær 
1 TTE Echo 
1 Abdominal 

BK Medical Flexfocus 
Transducere: 
1 Lineær 
1 TTE Echo 
1 Abdominal 

BK Medical Flexfocus 
Transducere: 
1 Lineær 
1 TTE Echo 
1 Abdominal 

BK Medical Flexfocus 
Transducere: 
1 Lineær 
1 TTE Echo 
1 Abdominal 

BK Medical Flexfocus 
Transducere: 
1 Lineær 
1 Lineær, Hockeystick-type 
1 TTE Echo 
1 Abdominal 

Sonosite Titan 
Transducere: 
1 Lineær 
1 Lineær, Hockeystick-type 
 

Sonosite S-Nerve 
Transducere: 
1 Lineær 

GE VIVID i 
Transducere: 
1 TEE Echo 

GE VIVID i 
Transducere: 
1 TEE Echo 

GE VIVID i 
Transducere: 
1 TEE Echo 

GE VIVID i 
Transducere: 
1 TEE Echo 

GE VIVID i 
Transducere: 
1 TEE Echo 

GE VIVID i 
Transducere: 
1 TEE Echo 

VScan 
Transducere: 
1 TTE Echo/abdominal 
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Aalborg Universitetshospital – Aalborg Sygehus Syd 
 
2. afd./Central op. 
Sonosite S-nerve 
Transducere: 
1 Lineær 

2. afd./Central op. 
Sonosite S-nerve 
Transducere: 
1 Lineær 

2. afd./Central op. 
Sonosite iLOOK 
Transducere:  
1 Lineær 

2. afd./NOTIA 
GE Logic  
Transducere: 
1 Lineær 

  

3. afd. TV- Anæstesi 
Sonosite S – nerve 
Transducere: 
1 Lineær 
1 Echo 

3. afd. TV – Anæstesi 
Sonosite (ældre model) 
Transducere: 
1 Lineær 

3. afd. TV – Anæstesi 
GE Vivid i 
Transducere: 
1 TTE Echo probe 
3 TEE Echo probe 

3. afd. TIA – Intensiv 
GE Vivid i 
Transducere: 
1 Echo 

  

4. afd./AHØR 
Sonosite S-nerve 
Transducere: 
1 Lineær 

4. afd./AHØR 
Sonosite iLOOK 
Transducere: 
1 Lineær 

4. afd./AHØR 
Sonosite (ældre model) 
1 Lineær 

4. afd./AHØR (R-intensiv?) 
GE healthcare 
Transducere: 
1 lineær 
1 TTE Echo 

  

 
 
Aalborg Universitetshospital – Aalborg Sygehus Nord 
 
Sonosite S turbo 
Transducere:4  
1 hockey stick (børn) 1 linær 
transducer,  
1 curved- FATE, eFAST 
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Hospitalsenhed Vest, Herning 
 
Mindray M5 
Transducere: 
1 Lineær 7L4s 
1 Sektor 2P2s 
1 Convex  3C5s 

Sonosite Micromaxx: 
Transducere: 
2 Lineære (3 + 5 cm) 
1 Echo 

 

 
 
Hospitalsenhed Vest, Holstebro. 
 
Sonosite Micromaxx 
2 Lineære (3 + 5 cm) 
1 Echo 

+ en ældre Sonosite m 1 probe  

 
 
Regionshospitalet Viborg 
 
GE vivid i 
Transducere: 
1 Lineær 8L RS 
1 Echo 3S RS 
1 Abdominal 3C 

BK Medical 
Transducere: 
1 Lineær 8670 

Sonosite S-nerve 
Transducere: 
1 Lineær HFL 6-13 MHz 

Mindray 
Transducere: 
1 Lineær 7L4S 
1 abdominal 3C5S 

  

 
 
Regionshospitalet Silkeborg 
 
Sonosite S-series 
Transducere: 
1 Lineær 
1 Abdominal 

Sonosite Micromaxx 
Transducere: 
1 Lineær 
1 Lineær, hockeystisk-type 
1 Echo 

Sonosite Nano-maxx 
Transducere: 
1 Abdominal  
Til lægebilen. 
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Regionshospitalet Horsens 
 
Sonosite S-Nerve 
Transducere: 
1 Lineær 
1 Lineær Hockey-Stick 
1 Abdomen 

Sonosite Micromaxx 
Transducere: 
1 Lineær 
1 Lineær Hockey-Stick 
1 Abdomen 
1 Echo (TTE) 

Sonosite M-turbo 
Transducere: 
1 Lineær 
1 Abdomen 
1 Echo (TTE) 

Sonosite S-nerve 
Transducere: 
1 Lineær 
1 Lineær Hockey-Stick 
1 Abdomen 

  

 
 
Regionshospitalet Randers 
 
Sonosite 3 ICU 
Transducere: 
1 Lineær 
1 Echo (TTE) 5-1 Mhz 

Acuson Cypress 
Transducere: 
1 Lineær 7 L 3 
1 Echo (TTE) 3V2c 

 

   
 
 
Sygehus Vendsyssel – Hjørring 
 
Sonosite Micromaxx 
Transducere: 
1 Lineær 
1 Echo 

  

 
 
 
 
 
 
På arbejdsgruppens vegne. 
 
Maj 2011 
Hans Ole Holdgaard 


