
?Hvorfor skal vi ultralydscanne?

 Tilgængelighed 

 Pris 

 Opløselighed 

 Dynamisk undersøgelse 

 Pædagogisk redskab 

 Ingen bivirkninger 



?Hvem skal scanne?

 Base i klinisk praksis 

 Følger pt. over tid 

 Ansvar for behandlingen

RadiologenFysioterapeuten

 Billedteoretisk baggrund 

 Ser som regel pt én gang 

 Ansvar for billed-  
     diagnostikken



?Jamen kan vi lære det?
Krav til operatøren

 Solid anatomisk viden 

 Interesse i teknikken 

 Tålmodighed 

 Træning 

 Mere tålmodighed 

 - og mere træning 



!Læringskurven

Operatørens udviklingstrin

 Ubevidst inkompetent 

 Bevidst inkompetent 

 Ubevidst kompetent 

 Bevidst kompetent 



Historisk baggrund
 Aristoteles, mente at fisk kunne høre lyde gennem vandet 

 Leonardo da Vinci, påviste at han kunne høre et skibs bevægelser igennem et rør i vandet 

 Benjamin Franklin, påviste at lyden af en klokke kunne høres tydeligt under vand 

 Lydhastigheden under vand for første gang til 1435 m/s (reelt er den 1540 m/s) 

 Hydro-phonen udvikles til signalgivning under vand og i 1910 laves den første transducer  
         -  Fessenden Oscillatoren, der både kunne sende og modtage lyd (ikke ultralyd) 

 I eftersøgningen af Titanic bruges for første gang ultralyd - piezoelektrisk frembragt 

 SONAR udvikles under WW II og i løbet af 60‘erne forfines teknikken 

 I starten af 1970‘erne fødes grayscale sonografi som vi kender den idag - men de digitale  
         muligheder udvikles til stadighed….  
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Hvad er ultralyd?

 Lyd med frekvens > 20KHz 

 Diagnostisk ultralyd: 2-20 MHz 

 Muskuloskeletal ultralyd: 5-15 MHz 
 
      - Høj frekvens = God opløsning 
 
      - Lav frekvens = God dybde 



Hvordan ?

 Scanneren fungerer som et ekkolod 

 Der dannes et 2D billede af vævets 3D struktur 

 Vævets masse afspejles i gråtoner 

 Resten er træning og tålmodighed



Pulserende ultralyd

 Puls repetitionsfrekvens (PRF) 1-10 kHz 

 Pulslængde: 3 µsek 

 Pulsinterval : 0.1-1.0 msek 
 

Ultralyd teknik



Opbygning af 
transduceren

Ved hjælp af piezo-elektriske 
krystaller både udsendes og 
opfanges ultralyden 
 

Ultralyd teknik



Opbygning af billedet

Ultralyd teknik



Hvad sker der med lyden?

Ultralyd teknik

 Refleksion 

 Scattering 

 Opvarmning 



Hvad sker der med lyden?

Ultralyd teknik



Hvad sker der med lyden?

Ultralyd teknik

Refleksionen er meget afhængig af indfaldsvinklen

Scattering er uafhængig af indfaldsvinklen



Hvad sker der med lyden?

Ultralyd teknik

Refleksionen er meget afhængig af indfaldsvinklen

Derudover afhænger den af 
forskellen på lydmodstanden 
(den akustisk impedans) i 
mellem de to vævslag

Medium Hastighed Masse Impedans

m/s g/cm³   Kg/cm²   

Luft 331 1,2 400

Knogle    3-4000    1620   4-7500

Hjerne 1540 1030 1660

Fedt 1450 920 1330

Lever 1570 1060 1660

Muskel 1590 1070 1700

Vand 1530 1000 1530



Hvad sker der med lyden?

Ultralyd teknik



Opløsning/billedkvalitet

Ultralyd teknik

 Kontrast                          - Antallet af gråtoner 

 Axial opløsning              - Transducer frekvens 

 Transversal opløsning    - Scanlinie tæthed 

 Fokus punkter                 - Auto/Manuel  



Basal betjening af scanneren

Ultralyd teknik

 Fokus   

 Gain    

 Dybde              

 Freeze & Caliber              



Anisotropi

Artefakter



Enhancement

Artefakter



Slagskygge

Artefakter



Reverberation

Artefakter



At scanne betyder….

Billeddannelse

Scanner vi i 2D eller 3D?

= ?


