
Tilbagemelding
hjemmeopgaver

MODUL 1: UNDERBEN OG FOD



Hvordan er det gået
siden sidst?



Tilbagemelding

 Det ses at mange har et nyt apparat i
hænderne og at det er første opgave
med cases, men det går generelt
godt.

 Generelt har I lavet et stort stykke
arbejde, men nogle få skal bruge
mere tid på casene næste gang.

 De fleste er gode til at finde
landmarks.

 De fleste er gode til at indstille til
dybde og fokus.



Tilbagemelding

 Journaler skal være bedre.
 I skal blive bedre til at bruge

”nøgleord”.
 Flere annoteringer på billedet.
 Flere billeder til at underbygge jeres

fund – I skal opklare mysteriet med
flest mulige beviser.

 Mere brug af doopler.
 Bliv ved med at scan så meget I kan

og sæt tid af til det!



Her mangler annoteringer



Landmark og annoteringer



Gode annoteringer og
gode landemærker



Annoteringer

Bliv fortrolig med maskinen, så I
kan lave annoteringer imens i
scanner.



Godt med måling fra
landmark



Husk dybde, fokus og
”landmarks”



Luftartefact



Patologi

 I har generelt en masse spændende
patologi, men……

 Der er for mange cases, der mangler
at blive dokumenteret med
scanninger i flere planer eller
splitbilleder.

 I skal være ekstra ydmyge og gøre
ekstra meget ud af at sikre jeres fund,
når I ikke har oparbejdet en
mønstergenkendelse inden for
patologi.

 Det er fint, at have en scanning der er
IA!



Forskel skal være tydelig

 Der skal være markant forskel og gerne flere
indikatorer



Hvor stor skal forskellen
være?

Billede 1:
Viser tilhæftningen af ve. fascia plantaris på
calcaneus. Senen fremstår uhomogent samt
fortykket. Den måles her 5.00 mm på det tykkeste
sted.
Billede 2:
Viser ve. fascia plantaris sammenlignet med den
højre. Omend begge sener fremstår med
uregelmæssig senestruktur og hypoekkoiske områder
ses ve. fortykket ift. hø. (5.1mm >< 4.2 mm).
Konklusion.
De ultrasoniske fund er forenelige med fascitis
plantaris sin.



Splitbillede – I skal stå det samme
sted i forhold til ”landmarks”



Splitbillede – vigtigt at I kan finde
det samme sted på modsatte side





Hvad kan man gøre her for at bekræfte
sit fund? Er der slagskygge?



Patologi

 Eksempler på hvad der blev fundet
 Kan I gætte det?







Tegn på slagskygge









Beskrivelse og konklusion!

Tranversal skanning af fossa politea, Blå pil
homogen mm. Gastrocnemius, gul pil viser
mediale femur condyl, rød pil viser lille baker´s
cyste med ekkofattig væske i ve. knæ i fossa
poplitea.

Konklusion:
Fundene ved ultralydsskanning kunne sammen
med fundene fra kliniske test være forenelige
med degenerative forandringer i ve. Knæ. Man
bør undersøge ve. knæled og menisk nærmere.



Opsamling

 Journaler skal være bedre, hvor både UL-fund og
kliniske fund skal være med.

 I skal være mere skarpe på hvad der beskrives og
hvad der konkluderes
 hø/ve, bilateralt
 hvad kan konkluderes ud fra de objektive UL

fund
 I skal blive bedre til at bruge ”nøgleord”
 Flere billeder til underbygge jeres fund – I skal

opklare mysteriet med flest mulige beviser



Opsamling

 Flere cases med billeder i flere planer – både
longitudinelt og transverselt

 Flere splitbilleder - hvor I viser at I kan stå det
samme sted på begge sider

 Flere annoteringer – gerne direkte på maskinen -
Tager ekstra tid, men viser rigtig god forståelse for
anatomi og ultralyd

 Mere brug af doopler
 Der mangler ofte målinger af de helt oplagte

med patellasene, akillessene og fascia plantaris
 Bliv ved med at scan så meget i kan og sæt tid af

til det!


