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Hvordan går det med at scanne?

• Hvad har I af succesoplevelser?

• Hvad er svært?



Det var godt 

• I er generelt gode til at finde ”landmarks”

• Mange husker flere projektioner til hver case

• Mange har godt styr på at indstille fokus, dybde 

og gain

• Blevet bedre til annoteringer

• Gode introduktioner til case 

• Mange er gode til at beskrive patologien



Her er der plads til forbedring
• I glemmer ofte AC-led og subscapularis –

systematisk i projektioner

• Blive bedre til at huske at BESKRIVE normal 
anatomi og ikke bare skrive, at det ser pænt 
ud...

• Bliv bedre til at lave en kort opsamlende og 
velbegrundet konklusion. 

• Der er ikke mange, der har brugt målinger.

• Brug doppler på de oplagte steder.



Andre feedbackområder
• Landmarks og annoteringer

• Indstillinger

• Artefakter

• Splitbilleder og sammenligning bilat – husk 
at stå det samme sted

• Colour doppler

• Opsamling for sidst



Vigtigt!!

I skal gøre mere ud af dokumentere jeres patologi med 

splitbilleder eller billeder i flere planer



1. Dxt bicepssene 

transversel projektion

1. Dxt bicepssene longitudinel projektion



I skal stå ens – kan disse 

billeder sammenlignes



Biceps afklaring

• Dette er normal fund. Form og væske er normalt når den scannes 
proksimalt.



1. Dxt bicepssene 

transversel projektion



Biceps afklaring



Er der patologi her?

Hvad kan der gøre mere for at opklare mysteriet?



Godt med doppler i albuen



Journaler

• Grundig anamnese, 

traumatisk/atraumatis

k. ect….

• Inspektion

• Palpation

• ROM

• Styrke

• Relevante kliniske 

test

• Billeddiagnostiske 

beskrivelser

• Konklusion 

(arbejdsdiagnose)

• Plan

Skal være kort, præcis 

og ydmyg…



Eksempler på hvad der blev 

fundet i opgaverne



4. Bursae subacromialis sin.



3. Bicepssene sin. Long.





2. Sin. bicepssene tranversel



1. Dualscan af supraspinatus 

i longitudinel projektion.



5. Dualscan: Supraspinatussene longitudinel projektion




