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Ultralyd kan brukes til å diagnostisere
• Pleuravæske
• Hjertesvikt
• DVT
• Hydronefrose
• Aortaaneurisme

Men kan også brukes til å diagnostisere
• Pneumothorax
• Ileus
• Frakturer
• Lobær pneumoni
• Retinaløsning
• COVID-19.... ?





Fordeler med ultralyd

• Ingen kontraindikasjoner
• Lite belastende for pasient og ingen risiko for komplikasjoner
• Kan gjøres uten å flytte pasienten

• Kliniker får en mer direkte rolle i diagnostikken! 

• Dessuten ikke bare for lek og moro...



Ultralyd-screening av hjerte og mage (7 minutter)



Det er ikke slik at ultralyd gir fasiten

• Ultralydundersøkelser innebærer usikkerhet 
• Sensitivitet/spesifisitet

• Men: Alle undersøkelser involverer usikkerhet, ikke minst hos eldre
• CT, EEG, MMS, blodprøver, Hemofec, EKG...

• Undersøkeren er i seg selv en usikkerhetsvariabel – årsak til lite bruk?
• Å ende på feilaktig konklusjon er direkte sporbart til klinikeren
• Men husk: det samme gjelder anamneseopptak og klinisk undersøkelse



=  Undersøkeren X  Utstyret X Pasienten
Undersøkelsens

nytteverdi



• Normal anatomi
• Væskefylte hulrom

• Hjerte, galleblære, store kar, urinblære
• Solide organ

• Lever, nyrer, milt, pankreas, hud
• Luftholdige organ

• Lunger, GI-traktus
• Skjelett

• Patologi
• Væske der det ikke skal være væske
• Vev der det skal være væske 
• Avvikende fasong på strukturer 
• Avvikende funksjon av strukturer

Det er lettere å påvise 
patologi enn å avkrefte 

patologi!



Geriatrisk kasus
• Syke Syvertsen (87 år) innlegges med subakutt

tungpust og falltendens. 
• Temp 37.2, RF 26, SpO2 92%, puls 78, BT 118/64. 
• Systolisk bilyd. Noe forlenget ekspirium, knatring

over begge midtre lungefelt, mulig asymmetriske 
lungegrenser. Palpabel pulserende oppfylning i 
epigastriet (slank pasient). Svært lite tarmlyder.
• EKG viser sinusrytme, lav spenning og 

intraventrikulær ledningsforstyrrelse. 
• Hb 11.2, CRP 34, LPK 12.2, kreatinin 145, D-

dimer 1.2, NT-proBNP 1670, troponin 38. 
• U-stix lpk 2+, hb 1+, ket 1+, negativ nitritt.
• Smitteisolert



Diagnostiske 
muligheter

Infeksjon?

Hjerteinfarkt? 

Hjertesvikt?

Perikardvæske?

Pleuravæske? 

Lungeemboli?

Akutt nyresvikt – postrenal?

Tilfeldig oppdaget aortaaneurisme? 





Begynn med det enkleste: Pleuravæske
• Pleuravæske <250 ml kan være usynlig på 

vanlig stående røntgen thorax
• På liggende røntgen thorax kan veldig store 

volum forbli uoppdaget
• Ultralyd kan avdekke minimale mengder 

pleuravæske (<20 ml)

...tungpust... asymmetriske lungegrenser...







«Kvantitativ metode»

• 1 stk intercostalrom: Lite pleuravæske
• 2 stk intercostalrom: Moderat pleuravæske
• 3 stk intercostalrom eller mer: Mye pleuravæske



...kreatinin 145....

...leukocytter i urin...



Hø nyre (hydronefrose) Ve nyre





...pulserende oppfylning i abdomen...

Normal abdominalaorta med grener



Tynntarmsileus



Hjertet...

Subcostalt vindu

tungpust... lav spenning... pleuravæske... systolisk bilyd



Normal



Mye perikardvæske



Små mengder perikardvæske. Alvorlig systolisk svikt





Vindu: Parasternal langakse (kl 11/mot hø skulder) Vindu: Parasternal kortakse (kl 2/mot ve skulder)



Normalt

Parasternalt langakse-vindu



Normalt

Parasternalt kortakse-vindu



Apikalt 4-kammer-vindu

Normalt



Post-infarkt (apex+septum) biventrikulær svikt og dilaterte atrier



Alvorlig ventrikkelhypertrofi med antakelig alvorlig diastolisk svikt (små pumpevolum 
men normal EF), mulig betinget i alvorlig aortastenose. Dilatert ve atrium



Kjerneferdigheter 
foreslått av The European Federation for Ultrasound in 
Medicine and Biology

Kilde: Det er ikke noe hokus med 
POCUS, Indremedisineren, mai -20



Oppsummering

• Atypisk og uspesifikk sykdomspresentasjon blant syke eldre pasienter
øker behovet for supplerende undersøkelser for å avklare etiologi.
• Man kan føle behov for å avklare flere organsystem.
• Ultralydundersøkelse utført av kliniker kan hjelpe med å avklare 

viktige problemstillinger på et tidlig tidspunkt. 
• Kan føre til mer målrettet diagnostikk og være ressursbesparende. 



Q/A
• Hvordan kan jeg stole på funnene mine?

• Svar: Diagnostikk innebærer alltid usikkerhet. Dersom du tror du ser patologi av betydning: 
Bestill ordinær undersøkelse.

• Tips: La usikkerheten speiles i journaldokumentet: «Jeg gjør V-scan og får inntrykk av det er 
væske i perikard» versus  «V-scan avdekker store mengder perikardvæske»

• Hvorfor skal jeg bruke tid på ultralyd når jeg uansett skal ta CT/bestille ekko?
• Svar: Kan veilede prioritering av videre diagnostikk, avdekke sentral patologi tidlig.

• Ultralyd er vanskelig og gir meg dårlig selvtillit L
• Svar: Alt er vanskelig når man ikke har erfaring med det. Begynn med det enkle!

• Jeg gjorde ultralyd en gang, men fikk ikke noe ut av det. Bortkasta tid... L
• Svar: Noen ganger får man ingenting ut av ultralydundersøkelsen, og det er greit! 

Mange pasienter er lite ekkogene. 
• Jeg kjenner ingen som kan lære meg det 

• Svar: Mye læringsmateriell på internett. Undersøk pasienter med kjent patologi. Se på 
pasienter i smug før de går til ekko/ultralydundersøkelse, og sammenlign det offisielle svaret 
med dine funn.




