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Overordnet mål
Bedre total ressursutnyttelse av avdelingens utstyr,  kunnskap 

og kompetanse

Effektmål
Bedre utnyttelse av avdelingens ultralydutstyr

Kortere ventelister
Raskere utredning

Resultatmål
Frigjøring av radiologressurser til andre krevende oppgaver

Utviklingsmuligheter for radiografer, flere interessante oppgaver
Bedre samarbeidsklima

Behovsanalyse for ABD ved Sykehuset Levanger ved 
prosjektstart:

• Lang ventetid til ultralyd ( UL ) på opptil 14 uker

• Økende antall henvisninger til UL

• MR og UL har hatt en fordobling av aktiviteten
i perioden 2003-2010

• CT har hatt en tredobling i samme periode

• Antallet stillingshjemler for radiologer har ikke økt tilsvarende

Det finnes pr. idag ingen fullverdig sonografutdanning for 
radiografer i Norge.

Vår kandidat Bjørnar Rømo har videreutdanning innen ultralyd 
fra Salford University, England ( PGC advanced medical 
ultrasound ).

Foreløpig erfaring

• Reduserte ventelister til ultralyd ( 14 til 4 uker )

• Bedre opplæringstilbud til LIS

• Frigjøring av radiologkapasitet til andre oppgaver

• Sonografens arbeid har blitt godt motatt av
radiologene og klinikere og vår erfaring er at
sonografer kan ta selvstendig ansvar for enklere
ultralydundersøkelser

• Prosjektets gode resultater vil trolig gi varig
endring i praksis ved ABD, Sykehuset Levanger

Undersøkelser foretatt av sonograf:

• 6 - 8 undersøkelser pr. dag, 45 min pr. undersøkelse

• Abdomen, abd. aorta, genitalia mann ( febr. 2013 ), nyrer / 
urinveier, lever m / kontrast ( ass,funksjon ), intervensjon ( ass.
funksjon ), annet

• Innledningsvis ble alle undersøkelser kontrasignert
av radiolog / veileder

• Det er foretatt systematisk bildedokumentasjon / lagring av
cineloops som gir mulighet for dobbelgransking og
kvalitetssikring av undersøkelsen

• Halvveis ut i prosjektperioden har han signert ut flertallet av
sine undersøkelser selv. Dette tilsvarer ca 28 % av alle
undersøkelser.

Sonografens arbeidsoppgaver:

• Prioritere og bestille UL-undersøkelser

• Hente inn / sende pasienter / administrere UL-lab

• Utføre UL-undersøkelser, tolke funn, forfatte svar og for det
meste ta selvstendig ansvar for signering

I tillegg:

• Opplæring av leger i spesialisering ( LIS )

• Bidra med UL-veiledning til radiografstudenter i praksis

• Prosjektet er presentert for klinikere på Med. og  Kir.avd,
Sykehuset Levanger uten negative  tilbakemeldinger

• Deltaker på kurs innen muskuloskeletal UL i Oslo, april 2013
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