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• POCUS Kasuistikker

En helt vanlig mage

En karikert ultralydprobe



POCUS

Point Of Care UltraSonography

Målrettet ultralydundersøkelse

POCUS-selvstudium



Ulike begreper

• POCUS
• Visual stethoscope
• Echoscopy

• BLUE-bedside lung ultrasound in 
emergency

• FAST-focused assessment with
sonography in trauma

• Extended FAST (inkluderer lungene)

• CLUE-cardivascular limited ultrasound
examination

Synonymer for målrettet 
ultralyd

Spesifikke metoder



POCUS

Klinisk informasjon

Målrettet ultralydundersøkelse

Reduksjon i antall tentative diagnoser

Spissing av videre diagnostikk



POCUS

Et spørsmål : To svar

Ja

Nei



POCUS

Et spørsmål : Acites?

Ja

Nei



Utstyr til POCUS

VSCAN 

IVIZ

Logiq S8
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Klinisk undersøkelse

• Lite presist

• Tilstander som lett kan sees med ultralyd er vanskelig å 
vurdere klinisk:
• pleuravæske, lungeødem, pneumothorax, 

lungeinfiltrat med luftbronkogram, aortaaneurisme
• dyp venetrombose
• sentralvenetrykk (dilatert vena cava), pericardvæske, 

venstre ventrikkelfunksjon
• ascites
• urinretensjon



POCUS vs klinisk undersøkelse



POCUS vs klinisk undersøkelse



Kasuistikk 1

Pasient innlagt pga redusert allmenntilstand.  Funnet liggende 
på sofaen i sin egen leilighet. 
Problemer med å spise. Kvalm og kaster opp hele tiden
Selv synes vedkommende at magen har blitt stor i det siste.
Pårørende bemerker at pasienten har blitt gul i huden og drikker 
for mye alkohol

Ved undersøkelse er pasienten ustelt, har ikterus og spider naevi
på overkroppen. Pasienten har stor mage, men er på den annen 
side svært overvektig og abdomen er vanskelig å palpere og 
perkutere.

Spørsmål: Har pasienten ascites?



Kasuistikk 1



Kasuistikk 2

• Mann i 20 årene
• Diagnostisert med terminal ileitt 6 mndr siden annet sykehus
• Prednisolon i nedtrapping
• Residiv av symptomer ved 15 mg prednisolon. Ikke kontaktet 

lege.
• Innlagt pga feber og magesmerter og mistanke om residiv
• CRP 120

Spørsmål: 
Residiv av Crohns sykdom?
Komplikasjon av Crohns sykdom?



Kasuistikk 2

Entero enterisk fistel og abscess
Perkutan drenasje
Operert med ilecøkalreseksjon



Kasuistikk 3

• Pasient strålebehandlet for tonsillekreft Lagt inn en 
PEG. Fungert fint i flere mndr

• Siste to døgn tilkommet smerter og hevelse rundt PEG’en
• Vondt å sette inn sondemat  og sondematen lekker ut 

igjen ved siden av PEG’en.
• Fast, øm oppfyllning til høyre for PEG-utgangen. Det er 

rubor i huden over. Pussliknende materiale rundt PEG.

Spørsmål:
Foreligger det en abscess i bukveggen?



Kasuistikk 3

Nei, det er ingen abscess. 
Ballongen fra PEG’en er dratt inn i bukveggen.



Kasuistikk 4

Pasienten har hatt økende plager med magesmerter under høyre costalbue etter 
matinntak. Spesielt etter inntak av fet mat. Innlagt fordi smertene har blitt 
uutholdelige. Pasienten er noe overvektig.

Ved undersøkelse er pasienten sløv etter å ha fått opiater som smertestillende. 
Øm under høyre costalbue, men også diffust øm i hele buken. Normale 
leverprøver, CRP 10 og LPK 5,6. Afebril. 

Ultralyd bestilles likevel i mottak og det er komplett normal funn bortsett fra litt 
sludge i galleblæra.

Legges på medisinsk avdeling som obs abdomen.

Neste dag har pasienten fortsatt vondt, CRP 150, LPK 16 og Tp 38,1

Har pasienten cholecystitt?



Kasuistikk 4

Ja, fortykket galleblærevegg, ømhet ved probetrykk, lagdeling i veggen



Kasuistikk 5

Spørsmål:
Er veggen i magesekken fortykket?

• Kvinne i 50-årene med kvalme og smerter i epigastriet. 

• Gastroskopert for 6 mndr siden og påvist H.pylori positiv 
gastritt. Behandlet med trippelkur. 

• Verre siste 2 mndr med økende kvalme, oppkast og smerter. 
Ingen effekt av PPI.

• Ved ny gastroskopi klarer man nesten ikke å invertere skopet i 
magesekken. Vollformet hevelse i deler av slimhinnen i 
antrum. Veggen virker stiv og hard.



Kasuistikk 5

Ja, biopsier bekreftet Linitis plastica



Kasuistikk 6

• Mann med ikterus, uttalt diare, vekttap 20 kilo 
og smerter i epigastriet.

Spørsmål:
Har pasienten en ekstern obstruksjon av galleveiene?



Kasuistikk 6

Ved å vippe proben litt mer opp sees en 
hypekkoisk, irregulært området i 
pankreashodet. 

Utvidet  ductus choledochus ender opp i 
et hypoekkoisk uregelmessig område 
ved hodet av pankreas

Cancer pankreas



Kasuistikk 7

• Kvinne 77 år

• 4 dager med magesmerter

• Først i høyre fossa, deretter i epigastriet.

• Hematemese siste to dager

• Tidligere: HT, GØRD ved gastroskopi 2 år siden

• Blodprøver: Hb 15, LPK 14,2, CRP 2, ALAT 26, ALP 
61, GT 14, Bilirubin 14

• Innlagt obs. Overflyttet nefro.

• Henvist til gastroskopi



Kasuistikk 7

Gastroskopi: Fekalt innhold i ventrikkelen 

Spørsmål: Har pasienten ileus?



Kasuistikk 7

Venstre hypochondrium:
Dilatert jejunum. Rikelig med peristaltikk.



Kasuistikk 7

Høyre fossa:
Dilatert ileum og fri væske



Kasuistikk 7

Venstre flanke: Kollapset colon descendens (ascendens og transversum ikke sett)

Ja, pasienten har en mekanisk ileus



Kasuistikk 8

• Pasienten er innlagt med klassisk pneumoni med 
feber og hoste med gult ekspektorat.

• I tillegg til slimlyder og gnidningslyder basalt 
høyre lunge finner du en stor, uøm pulserende 
oppfyllning midt i abdomen.

Spørsmål?
Har pasienten et abdominal aortaaneurisme?



Kasuistikk 8

JA



Kasuistikk 9

• Eldre, karsyk pasient med vaskulær demens.
• Plutselig innsettende magesmerter etterfulgt av blodig 

diare.
• Svært redusert ved innkomst selv etter bare noen timers 

sykehhistorie.
• pH 7,00 i akuttmottak! Ligger på medisinsk intensiv.

Spørsmål:
Har pasienten kolitt (ev. iskemisk kolitt)?



Kasuistikk 9

Pasienten har kolitt, men utbredelse taler imot iskemisk kolitt

Colon descendens Colon ascendens Tynntarm



Kasuistikk 10

• Mann i 50 årene med dekompensert alkoholisk 
levercirrhose.

• Residiverende ascites og innlagt for tapping

• Etter tapping tilkommer økende smerter 
abdomen. Avføringen stopper opp.

• Øket antall hvite i ascitesvæsken

• Mistenker spontan bakteriell peritonitt

• Spørsmål: Har pasienten også ileus?



Kasuistikk 10

Væske i magesekken



Kasuistikk 10

Dilatert jejunum uten peristaltikk



Kasuistikk 10

Ja, paralytisk ileus.
Dilatert ileum uten peristaltikk



Kasuistikk 11

Spørsmål?
Er det en forstørret lever som palperes?

• Pasient med tidligere høyt alkoholforbruk som 
innlegges med redusert allmenntilstand. 

• Mangler appetitt, smerter under høyre costalbue og 
skal ikke ha drukket alkohold på flere måneder.

• Ved undersøkelse er han ikterisk, encephalopatisk og 
det palperes en ujevn oppfyllning under høyre 
costalbue.

• Neg s-etanol. Fremstår ikke abstinent.



Kasuistikk 11

Nei, det er en levertumor. Pasienten har en cirrhotisk lever 
gjennomsatt med lokalt metastaserende cancer, 
sannsynlig hepatocellulært carcinom



Kasuistikk 11

• Pasient med Crohns sykdom med affeksjon 
terminale ileum blir lagt inn pga feber, magesmerter 
og stigende kreatinin. 

• Pasienten har meget mulig en prerenal årsak til 
stigende kreatinin (dehydrering, sepsis med 
organsvikt), men selv ved rehydrering og bedring av 
infeksjonsprøver etter oppstart med antibiotika 
stiger kreatinin.

Spørsmål?
Postrenal årsak til nyresvikt?



Kasuistikk 11

Ja, dilatert nyrebekken høyre side. 
Mistanke om at Crohn affiserer hø. ureter



Kasuistikk 12

• Kvinne i 70-årene
• Appendektomi for 11 år siden og operert for 

adheranseileus for 8 år siden
• Deretter vedvarende plager med magesmerter. 

Koloskopert 4 ggr med ikke kommet til terminale 
ileum.

Spørsmål:
Har pasienten terminal ileitt?



Kasuistikk 12

• Ja, tydelig veggfortykkelse i terminale ileum


