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Kære kollega, 
 

Hvor ofte er point-of-care ultralydsskanning relevant i almen praksis? 
 

Det spørgsmål vil vi gerne have din hjælp til at besvare. 
 
Derfor inviterer vi dig til at deltage i et forskningsprojekt, hvor vi ønsker at afdække 
hyppigheden af en række kliniske problemstillinger i almen praksis. Problemstillinger som 
alle vil kunne undersøges nærmere med point-of-care ultralyd (POCUS). Denne viden vil 
blandt andet gøre det muligt for os at tilrettelægge en uddannelse, der afspejler de 
praktiserende lægers reelle behov. 
Forskningsprojektet er et samarbejde mellem Audit Projekt Odense og Center for Almen 
Medicin ved Aalborg Universitet (ID-nummer: 242-6). 
 
For at kunne deltage i forskningsprojektet skal du: 

• Være praktiserende læge i Region Hovedstaden eller i Region Syddanmark. 
• Arbejde klinisk mindst 4 dage om ugen 

Du må ikke anvende POCUS i dit arbejde allerede. 
 
Deltagelse i undersøgelsen indebærer: 
At du i perioden fra 1. marts 2023 til 31. marts 2023 foretager en registrering i et APO 
skema, hver gang du møder en af de kliniske problemstillinger, som fremgår af et 
registreringsark, som du får udleveret af os.  
Du vil ved afkrydsning blive bedt om at registrere følgende: (1) hvilken klinisk problemstilling 
du mødte i konsultationen, (2) hvordan du visiterede patienten, og (3) alder og køn på 
patienten.  
 
I tråd med andre APO projekter, vil du ikke modtage honorar for dine registreringer, men du 
vil, når registreringen er tilendebragt, blive inviteret til at deltage i et gratis endags 
ultralydskursus. På dette kursus vil du få fremlagt resultaterne af undersøgelsen, blive 
introduceret til POCUS og få mulighed for hands-on træning i de skanningstyper, som 
registreringen viste var hyppigst forekommende. 
 
Kurserne vil blive afholdt d.13.6.23 for deltagere i Region Hovedstaden og d.20.6.23 for 
deltagere i Region Syddanmark. 
  



 

     
 

 
Du kan tilmelde dig ved at skrive til apopocus@gmail.com. Oplys dit navn og oplys hvilken 
region du arbejder i. Pladserne vil blive tildelt efter først til mølle. 
Deadline for tilmelding er 10. februar 2023. 
Der er plads til i alt 80 praktiserende læger – 40 deltagere fra hver Region. 
 
Vi håber du har lyst til at være med og bidrage til videns fundamentet omkring brugen af 
ultralyd i dansk almen praksis.  
 

Med venlig hilsen 

Projektgruppen  

 

Thomas Løkkegaard, Praktiserende Læge1 

Malene Plejdrup Hansen, Læge, Ph.d. Lektor1,2 

Jesper Lykkegaard, Praktiserende læge, Ph.d., Professor2,3 

Christian Valentiner-Branth, Praktiserende Læge 

Martin Bach Jensen, Praktiserende læge, Ph.d., Professor1 

Camilla Aakjær Andersen, Læge, Ph.d. Lektor 1 

 
1Center for Almen Medicin ved Aalborg Universitet. 
2 Audit Projekt Odense, Syddansk Universitet 
3 Forskningsenheden for almen medicin, Syddansk Universitet. 

 


