
Anbefalinger til praktisk oplæring i obstetrisk ultralyd for læger.  

 

Forløb: Form: Indhold: 

Planlægning af 

uddannelsesforløb 

Samtale med ansvarlig 

føtalmedicinsk overlæge 

Udarbejdelse af kompetenceprofil, og uddannelsesprogram 

Første 6 mdr. Intensiv supervision ud fra 

mesterlæreprincipper og 

kompetencescoring. 

 

Litteraturhenvisning og 

henvisning til relevante 

hjemmesider. 
 

Helt overvejende superviseret bed side undervisning, hvor kursisten skanner, heraf 

bør min 3 måneder være ”mesterlære” hovedsaligt ved sonograf. 

 

Der trænes både i systematisk gennemgang af hele fostret, samt brug af alle 

skannerens relevante funktioner 

 

Der trænes primært i 2.- og 3. trim. Scanninger, og i mindre grad 1. Trim 
 

Træning i doppler af: 

-Arteria- og vena umbilicalis 

-Arteria cerebri media 

-Arteria uterina 

 
Der trænes også målrettet i kommunikation og rådgivning med pt. både med 

lavrisiko, og højrisiko patienter. 

 

Gennemgang af FMF teoretisk webkursus – og opnåelse af "certificering” i: 

- Doppler/flow 

- Cervix 
 

Oplæring i brug af Astraia til registrering af alle mål 

 

Evaluering Samtale med ansvarlig 
føtalmedicinsk overlæge 

Opdatering af kompetenceprofil, og justering af uddannelsesprogram 

6.-12. mdr. Vekselvirkning mellem 

supervision og selvtræning 

Fortsat generel færdighedstræning og specifik misdannelsesdiagnostik 

Der trænes både i 2.- og 3. Trimester skanninger, 1. Trimester skanning – samt tidlig 
misdannelsesskanning 

 

- Gennemførelse af 2. Trimester teorikursus 

 

Træning i udvidet hjertescreening 

 
Træning i skanning, vurdering og rådgivning af flerfoldsgraviditeter 

 

Træning i doppler af Ductus Venosus 



 

Gennemgang af FMF teoretisk webkursus – og opnåelse af certificering i: 

- 1. Trimester skanning- og risikovurdering 

 

Træning af invasive procedurer evt. på fantom initialt 
 

Træning i udtræk fra Astraia 

 

Evaluering Samtale med ansvarlig 

føtalmedicinsk overlæge 

Opdatering af kompetenceprofil, og justering af uddannelsesprogram 

12.-18. mdr.  

 
Vekselvirkning mellem 

supervision og selvtræning 

 

Træning i misdannelsesdiagnostik og rådgivning 
 

Træning i fosterekkokardiografi 

 

Gennemgang af FMF teoretisk webkursus – og opnåelse af certificering i: 

- Fosterekkokardiografi 

 

Evaluering Samtale med ansvarlig 

føtalmedicinsk overlæge 

Opdatering af kompetenceprofil, og justering af uddannelsesprogram 

18 – 24 mdr.   

Vekselvirkning mellem 

supervision og selvtræning, 

samt supervision af andre 
 

 

Selvstændig undersøgelse, vurdering og rådgivning ved fund af de hyppigste 

misdannelser 

Evaluering Samtale med ansvarlig 

føtalmedicinsk overlæge 

Opdatering af kompetenceprofil, og endelig godkendelse af uddannelsen 

2-3 uger – kan 

placeres vilkårligt 

Fokuseret ophold i klinisk 

genetik 

Erhvervelse af teoretisk viden og praktisk erfaring gennem deltagelse i det klinisk-

genetiske praktisk arbejde – inkl. laboratoriearbejde - og rådgivning. 

 

 

 


