
Kompetansespredningsplan 

Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultralyd (NSGU) 

 

Plan for kompetansespredning 2020-2026 

Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultralyd (NSGU) har som primær oppgave å 

heve kompetansenivå og bruk av gastroenterologisk ultralyd i norsk helsevesen. For å sikre spredning 

av oppdatert og kvalitetssikret kunnskap arbeider tjenesten med både kompetanseoppbygging, 

opplæring og faglige nettverk.  

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 justeres i henhold til utvikling på området og ressurssituasjon. 

Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultralyd har som overordnet resultatmål: 

Å spre kunnskap og ferdigheter i gastroenterologisk ultralyd til alle norske helseregioner slik at de 

settes i stand til å drive adekvat og relevant opplæring til leger, særlig LIS, i egen region. 

 

Kompetanse-
spredningstiltak 

Virkemidler Delmål Tidsrom 

Informasjon om 

tjenesten 

Tjenesten har egen nettside: 

www.helse-bergen.no/NSGU 

(og FB-side) 

Nettsiden oppdateres 

regelmessig med nyheter fra 

tjenestens virksomhet, kurs 

og presentasjoner, samt 

forskningsnytt 

Lik tilgang for hele landet til 

informasjon om bruk av tjenestens 

ressurser 

Siden 2012 

Utdanning og 

formidling 

Tjenesten arrangerer 

Superbrukerkurs (train-the-

trainers) for 3-5 

gastroenterologer i hver 

helseregion i 

gastroenterologisk ultralyd 

Gi lik mulighet for alle 

helseregioner til å drive 

opplæring/undervising av LIS-leger 

i gastroenterologisk ultralyd 

Årlig siden 

2019 

 Tjenesten skal bidra til 

publikasjoner i anerkjente 

nasjonale og internasjonale 

tidsskrift 

Formidle oppdatert og validert 

kunnskap 

Siden 

etablering, per 

2020 >370 

publikasjoner 

http://www.helse-bergen.no/NSGU


 Tjenesten arrangerer 

eksterne kurs i 

gastroenterologisk ultralyd i 

alle helseregioner 

Øke kompetanse til leger som 

arbeider med gastroenterologi/ 

indremedisin/akuttmedisin 

2-4 ganger årlig 

siden 2014 

 Tjenesten arrangerer 

obligatorisk grunnkurs i 

transabdominal ultralyd for 

leger i spesialisering 

Gi lik spesialistutdanning og 

kompetanse i alle helseregioner 

Årlig siden 

etablering 

 Tjenesten bidrar i 

grunnundervisningen for 

medisinerstudenter 

Formidle grunnleggende 

kompetanse likt til 

medisinerstudenter ved alle 

fakulteter 

Bidra til 

(internasjonal) 

lærebok i 

indremedisin 

2021 

 Tjenesten skal etter 

kapasitet rekruttere og 

veilede master-

/doktorgradsstudenter og 

forskerlinjestudenter 

Fremme klinisk og 

forskningskompetanse 

Inntil 15 

studenter årlig  

 Tjenesten skal bidra med 

foredragsholdere ved 

nasjonale og internasjonale 

konferanser og seminarer  

Øke kompetanse til leger som 

arbeider med gastroenterologi/ 

indremedisin/akuttmedisin 

Flere ganger 

årlig siden 

etablering 

 Tjenesten skal utarbeide e-

læringskurs med casestudier, 

live-sendinger og Q&A-

sessions 

Gi lik tilgang til kurstilbud 

uavhengig av geologisk lokasjon 

Videoer på 

nettside siden 

2016, 

videreutvikle 

kurspakke 2021 

Klinisk kompetanse Tjenesten skal bidra til 

utvikling av nasjonale 

utrednings- og 

behandlingsguidelines 

Sikre lik og kunnskapsbasert 

praksis i alle helseregioner 

Internasjonale 

guidelines 

siden 2011 

Oppstart 

nasjonale 2022 

 Tjenesten tilbyr hospitering 

ved vår tjeneste i Haukeland 

Universitetssjukehus. 

Forskjellige 

hospiteringspakker avhengig 

av metode og 

hovedinteresse. Dekker reise 

og opphold for nasjonale 

hospitanter.    

Spre kompetanse og øke interesse 

blant leger og annet helsepersonell 

som arbeider med aktuelle 

pasientgrupper 

Flere ganger 

årlig siden 2012 

 Tjenesten skal lage og spre 

«lommekort» om hvordan 

gjennomføre en systemisk 

transabdominal 

ultralydundersøkelse, samt 

prosedyrekoder. Disse deles 

Stimulere til økt bruk av ultralyd og 

dertilhørende prosedyrekoder 

Produsert 

«lommekort» 

siden 2017 

 



ut ved alle kurs og 

seminarer, samt på 

forespørsel. Legge UL 

prosedyrekoder ut på nett. 

Prosedyrekoder 

publisert på 

nettsiden 2019 

Faglig nettverk Tjenesten har tatt initiav til å 

etablere forsknings- og 

fagnettverket Norsk 

faggruppe for Endoskopisk 

ultralyd og i 

interessegruppen for ultralyd 

i NGF 

Utveksle erfaringer og øke 

kompetanse 

2018 

 Tjenesten gir reisestipend til 

leger som skal presentere 

sitt forskningsarbeid på 

konferanse, eller ønsker å 

lære mer om ultralyd i inn- 

og utland. 

Formidle oppdatert kunnskap og 

stimulere til utvikling av 

fagområdet 

Siden 2015 har 

15 søkere fått 

støtte. Alle 

regioner. 

 Tjenesten bidrar med styre- 

og 

referansegruppemedlemmer 

i organisasjoner nasjonalt og 

internasjonalt 

Sikre oppdatering av kunnskaper 

internt og eksternt og bidra til å 

forme langtidsplaner 

Siden 

etablering 

 Tjenesten har opprettet et 

kvalitetsregister under 

GastroNet for registrering av 

EUS-prosedyrer 

Monitorere bruk og diagnostikk-

/behandlingsresultater 

Etablert 2020 

 Tjenesten skal jevnlig bidra 

til «lettere» publikasjoner i 

NGF- nytt og andre nasjonale 

tidsskrift 

Spre oppdatert kunnskap til leger 

nasjonalt 

3-5 

publikasjoner 

årlig 

 


