
Kompetansespredningsplan 2018- 2026 

Behovet for kursing er stadig økende. Ultralyd er en dialogbasert undersøkelsesmetode som visualiserer 

pasientens tilstand i et dynamisk sanntidsperspektiv. Slik sett skiller den seg fra andre radiologiske metoder ved 

at den egner seg for bildeframstilling også ved sykesengen i nær og samtidig kommunikasjon med pasienten. 

Egenartetheten ved ultralyd som diagnostisk verktøy har lenge vært anerkjent hos kardiologene, hvor 

ekkokardiografisk ultralydvurdering av hjertet har oppnådd en sterk klinisk forankring etter en lengre 

implementeringsperiode i spesialisthelsetjenestens virksomhet. Erfaringer fra land som Tyskland og Italia viser 

at det kliniske potensiale for gastroenterologisk ultralyd er like stort. Vi arbeider for at gastroenterologisk 

ultralyd skal komme på et lignende klinisk forankringsnivå som innen kardiologi. Økt kompetanse blant norske 

gastroenterologer vil gi pasienten raskere og bedre differensialdiagnostiske svar. Helsenorge.no viser median 

ventetid for radiologisk ultralydundersøkelse varierer fra 1-32 uker. Ved å utdanne gastroenterologer i ultralyd 

kan vi redusereventetiden for mange pasienter, herav også pasienter som bor i distrikts-Norge og ikke har 

umiddelbar tilgang til større sentrale sykehus.  

Planen oppdateres etter behov og jevnlig i forbindelse med tjenestens årsrapportering. Eksempler på faktorer 

som kan føre til behov for revisjon av planen ny kunnskap om behandling, nye metoder eller nye krav til 

yrkesgruppen. Planen vil da justeres i henhold til utvikling på området og ressurssituasjon. 

 

 

Figur 1 viser NSGUs strategiske tilnærming for å øke nasjonal kompetanse innen gastroenterologisk ultralyd. 

 
 



Kompetanse-

spredningstiltak 

Målgruppe (hvem) Virkemidler (hvordan) Tidsaspekt 

Eksterne kurs i alle 

helseregioner 

Leger i spesialisering i 

fordøyelsessydkommer, 

radiologer, pediatere 

Kurs kombinert teori og hands-on 

trening på hverandre og med 

pasienter 

3 - 4 ganger i 

året 

Obligatorisk 

grunnkurs i 

transabdominal 

ultralyd 

Leger i spesialisering i 

fordøyelsessykdommer, 

kirurger, allmennleger 

REG-UT UL- kurs. Kurs kombinert 

teori og hands-on trening på 

hverandre og med pasienter 

1 gang i året 

 Hospitering  Leger i spesialisering i 

fordøyelsessydkommer, 

kirurger, radiologer, 

pediatere 

Forskjellige hospiteringspakker 

avhengig av metode og 

hovedinteresse. Dekker reise og 

opphold for nasjonale hospitanter.   

4 ganger i 

året  

Forskning  Allmennheten, pasienter, 

pårørende og helsepersonell  

Publisering i anerkjente 

internasjonale tidsskrift 

 20-40 

publikasjoner i 

året 

Utvikling/revisjon  

av diagnostikk- og 

behandlings-

veiledere 

Helsepersonell, leger både 

nasjonalt og internasjonalt  

Publisering i anerkjente nasjonale 

og internasjonale tidssskrift   

 Løpende 

Nettsider  Helsepersonell   Spredning av informasjon om det 

nye innen ultralyd via våre 

nettsider  

Minimum 

månedlig 

publisering  

 Sosiale medier Allmennheten, pasienter, 

pårørende og helsepersonell   

Spredning av informasjon om «hva 

som skjer» på våre facebooksider   

Minimum 

månedlig 

publisering 

Konferanser  Helsepersonell    Dele ut reisestipend til leger som 

skal presentere sitt 

forskningsarbeid på konferanse, 

eller ønsker å lære mer om ultralyd 

i inn- og utland. 

5-10 

konferanser 

årlig  

Publisering i NGF-

nytt og andre 

tidsskrift 

Gastroenterologer  Tidsskriftet til Norsk 

Gastroenterologisk Forening brukes 

som kanal for å nå ut til våre 

kollegere med det som er nytt 

innen ultralyd.  

 3-5 ganger i 

året 

 Utdanning og 

veiledning 

Doktorgradsstipendiater og 

forskerlinjestudenter 

Veilede doktorgradsstipendiater og 

forskerlinjestudenter, opp til 14 stk 

årlig  

Løpende  

Foredrag  Helsepersonell, leger både 

nasjonalt og internasjonalt  

Delta som foredragsholdere ved 

nasjonale og internasjonale 

konferanser og seminarer 

<10 seminarer 

/konferanser 

årlig 



eLæring  Helsepersonell, 

indremedisinere  

Spre og oppdatere 

eLæringsprogram for 

Transabdominal Ultralyd ved NSGU 

sine nettsider  

Årlig  

Øke bruken av 

ultralyd 

prosedyrekoder  

Leger i spesialisering i 

fordøyelsessykdommer, 

kirurger, allmennleger 

Lage og spre  «lommekort» om 

hvordan gjenomføre en systemisk 

transabdominal 

ultralydundersøkelse, samt 

prosedyrekoder. Dele ut ved alle 

kurs og seminarer, samt på 

forespørsel. Legge UL 

prosedyrekoder ut på nett. 

Løpende 

 Superbruker-kurs    Gastroenterologer   Utdanne 3-5 gastroenterologer i 

hver helseregion til å drive 

opplæring/undervising av LIS-leger 

til å beherske transabdominal 

ultralyd 

 Årlig  

 

 


