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Oplæring og uddannelse af Ekkosygeplejerske. 

Der findes aktuelt ingen formaliserede efteruddannelses muligheder i DK, men 

der er de seneste år kommet flere tilgængelige muligheder for efteruddannelse i 

udlandet – dette kræver dog, at man allerede er godt i gang med at lære de 

grundlæggende projektioner og greb, hvilket forudsætter tid og en god del rutine. 

Undervisningen på kurserne handler hovedsagelig om analyse og forståelse af 

billederne. Uddannelsen af en ekkosygeplejerske kan deles i 2 - den praktiske del 

og den teoretiske del, og evt. den akkrediterede del. 

 

Praktisk oplæring: 

Rent praktisk foregår oplæringen i dag, i de enkelte afdelinger ved 

sidemandsoplæring og gensidig oplæring og supervision. 

I praksis foregår det ofte ved: 

1. At man til at starte med sidder ved siden af vejleder. 
 

2. Derefter får man selv transduceren i hånden, med vejleder der sidder ved siden af. 
 

3. Senere sidder man selv og udfører lettere undersøgelser, og vejleder kommer ind og tjekker 
om undersøgelsen indeholder det den skal, evt. supplere med flere billeder. 
 

4. Gradvis bliver de undersøgelser man kan udfører mere komplekse, men kan foreløbig ikke 
indeholde mere end 1 problemstilling ud over vurdering af LVEF. 
 

5. Når man har styr på projektionerne og hvad de mest gængse undersøgelser indeholder; 
skal man til at lære mønster genkendelse af de utallige problemstillinger – dette tager år!!  
 

6. Herefter bliver man gradvist i stand til at undersøge og forholde sig til flere 
problemstillinger hos en og samme patient. 
 

7. Sideløbende med den praktiske del må der suppleres med relevant faglitteratur, oftest på 
engelsk. 
 

8. På et tidspunkt når man et niveau, hvor man kan undervise kollegaer; 
læger/sygeplejersker i den praktiske del af undersøgelsen. 
 
 

Reelle kurser, efteruddannelser og akkreditering: 

• Dansk Cardiologisk Selskab (DCS) har 2 kurser: Ekko 1 og 2. I perioder har 

det været muligt at få lov til at deltage som sygeplejerske. Dette er start 

kurser, men som sygeplejerske vil der være passende at have arbejdet ca. 

4-6 måneder med ekkokardiografi inden, for at få maximalt udbytte af ekko 

1 og ca. 10-12 mdr. for ekko 2. 
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• The European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) under 

European Society of Cardiology (ESC) har en årlig 3-4 dages konference 

Euro Echo i starten af december. Her er der mulighed for at deltage i 

”Teaching sessions”, hvor man i løbet af en hel konference, får gennemgået 

”alt”. Det er godt, men undervisningen går hurtig og det er ikke altid, at der 

bliver talt på et lige forståeligt engelsk. Pris 8000-10 000 kr. 

 

• I Norge har man startet en master uddannelse: http://hist.no/hjertekar/ 

Der er tale om en kombination af elearning og 2 undervisnings perioder af 

2-3 dage per semester i Trondheim. Denne uddannelse kvalificerer til at 

tage EACVI´s akkreditering i TTE. Uddannelsen dækker hele det 

ekkokardiografiske område og tegner til at være en rigtig god mulighed. Den 

er dog meget tidskrævende, idet studieaktiviteten er beregnet til 20 timer 

per uge og stor rejseaktivitet. Selve kurset skulle ikke være dyrt ca. 500 kr. 

per semester, men rejse og leve omkostninger skal medregnes, så bliver det 

noget dyre. 

 

• Der findes et østrigsk elearings program, der hedder 

http://123sonography.com. Prisen for dette kursus er ca. €495. Dette giver 

adgang til 6 måneders kursus samt et utal af cases og litteratur. 

Undervisningen foregår online, og man kan derfor selv administrere 

hvornår man ønsker at se undervisningens materiale. Hvert kapitel 

afsluttes med en test. Kurset består af 20 kapitler og er meget pædagogisk. 

Kapitlerne er delt op i både meget grundlæggende og avancerede komplekse 

emner. Der kræves nogen erfaring for at tage dette kursus, men man må 

overveje individuelt hvor langt man er i oplæringen før man tager dette 

kursus, netop fordi der også er grundlæggende elementer i det. Det er op til 

hver enkel person hvor lang tid man vil bruge på kurset, men licensen 

udløber efter de 6 måneder. Dette kursus kvalificerer også til at tage 

EACVI´s akkreditering. 

 

• For de ekkosygeplejersker der har nogle års erfaring findes der hver andet 

år/ulige år i juni måned et symposium i Østrig: Echocardiography Today 

and Tomorrow. Dette laves i privat regi, men udbydes offentligt og foreløbigt 

ser det ud som om, at ildsjælene bag dette forsætter. Det gode ved dette 

symposium er, at det er de ypperste undervisere som underviser og som 

virkelig ved, hvad det handler om. Undervisningen er case/billede baseret 

og derfor kommer man hjem med en masse praktisk - og billede 

genkendelses viden, hvilket er rigtig godt til at videreudvikle den erfarne 

ekkosygeplejerske. 
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• ESCVI´s akkreditering er en 4 timers engelsk multiple choice test i 

Ekkokardiografi. Den afholdes 2 gange årligt, i august/september på ESC´s 

kongres og i december på EACVI´s kongres Euro Echo. Det er en meget 

krævende akkreditering, idet den foregår på et svært fag engelsk og har et 

meget højt fagligt niveau. Adskillige både læger og sygeplejersker har prøvet 

at tage den, og ikke alle er bestået. Aktuelt er der i Danmark, så vidt vides, 

1 akkrediteret Bioanalytiker og 2 akkrediterede Ekkosygeplejersker. 

 

• I Danmark har vi ekkosygeplejersker/teknikker samlet os ca. 2 gange 

årligt, til et møde planlagt af de ekkosygeplejersker/teknikker der er på det 

hospital der lægger hus til. På disse dage har vi mulighed for at net worke 

og få undervisning i forskellige relevante emner. 

 

Overordnet kan man sige at:  

I starten kan man kun overskue at lave projektionerne, - derefter en enkelt 

problemstilling, og først efter rigtig lang tid kan man overskue mere komplekse 

problemstillinger fx LVEF og 2 klapsygdomme. 

 

Hvor lang tid tager det at uddanne en ekkosygeplejerske?  

De fleste vil nok mene, at de aldrig bliver færdig uddannet – man kan jo ikke have 

set alt eller genkende alt. Det er dog meget afhængigt af den enkelte 

sygeplejerskes visuelle forståelse, men efter ca.1 år med fuldtids ekkokardiografi, 

må man forvente at man kan klare de mest gængse problemstillinger, eller i det 

mindste være i stand til at identificere, at der er en uafklaret problemstilling, som 

man ikke selv har erfaring til at afklare. På dette tidspunkt må man forvente at 

man er nået til punkt 4-5.  

 

Overvejelser vedrørende ansættelse og oplæring af Ekkosygeplejersker: 

I SIG EKKO har vi diskuteret følgende forhold, som vi mener, har stor betydning 

for oplæringen og ikke mindst, hvor dygtig en ekkosygeplejerske man får ud af 

den store investering, det er at oplære en ekkosygeplejerske.  

• Hvem er det der står for oplæringen, er det en anden ekkosygeplejerske eller en læge? 
 

• Hvor ekko kvalificeret er den der oplærer? 
 

• Hvor lang tid er der til rådighed til en undersøgelse, når man er udlært? 45 min er det 
mest gængse inkl. beskrivelse af undersøgelse. 
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• Hvor lang en periode vil man sætte af til oplæring. 
 

• Hvad er sygeplejerskens baggrund? Kardiologisk efteruddannelse, intensiv 
efteruddannelse, etc. 
 

• Hvor højt sættes den faglige standard i afdelingen? Erfaringen er, at det er afhængigt af 
den lægefaglige ambition på ekkoområdet på den enkelte afdeling, hvorfor er det forskelligt 
fra hospital til hospital. Generelt er der et højt eller stigende ambitionsniveau på området 
samt fokus på kvaliteten af de ekkokardiografiske undersøgelser. 
 

• Sygeplejersken har en sygdoms/anatomisk viden og forståelse på et andet niveau end en 
læge, derfor tager det længere tid og væsentlig grundigere oplæring at uddanne en god 
ekkosygeplejerske sammenlignet med uddannelse af en læge. 
 

• Hvor stor er den lægelige opbakning? Vi er på lægefagligt område, hvorfor deres 
engagement er af meget stor betydning; ser lægen alle sygeplejerskens undersøgelser 
igennem sammen med hende, sådan at der opstår en lærings situation, eller ser lægen 
dem igennem alene? Bliver de overhovedet set og signeret af en læge? Nogle læger mener, 
at det ikke er fagligt korrekt, at det er sygeplejersker der udfører ekkokardiografi; og at det 
er hurtigere for dem selv at udføre ekkokardiografien på deres patienter. 
  

• Som ekkosygeplejerske arbejder man på en anden faggruppes område; hvilket til tider er 
meget ensomt og hårdt rent fagligt, derfor er det meget vigtigt med stor opbakning og 
lydhørhed fra den sygeplejefaglige ledelse. 
 

• Er der tid til at sygeplejersken kan få læst noget af den litteratur, der er på området? Samt 
økonomisk mulighed for relevant uddannelse, oftest i udlandet? 
 

• Man kan overveje at udarbejde en kompetence stige for ekkosygeplejersken i et samarbejde 
mellem den sygeplejefaglige ledelse, den ekko-ansvarlige overlæge og ekkosygeplejersken.  

 

Fordele ved at uddanne og ansætte ekkosygeplejersker: 

• Kan sikre at produktionen ikke falder under et givent produktionstal, hvilket kan ske hvis 
man har mange læger af vekslende erfaringsgrundlag i afdelingen. Ofte har lægerne også 
en akut funktion, modsat sygeplejerskerne. 
 

• Kan sikre en ensartet, struktureret og høj kvalitet af undersøgelserne. 
  

• Sygeplejerskerne medvirker til at bibeholde erfaring i afdelingen, således der ikke sker 
”videns flugt”. De yngre læger er jo i turnus på afdelingerne og speciallægerne har ofte 
mange funktioner og derfor ikke altid tilstede i ekkolaboratoriet. 
 

• En erfaren kardiologisk sygeplejerske, der uddannes grundigt og omhyggeligt til 
Ekkosygeplejerske, kan håndterer særdeles komplekse undersøgelser på, endog meget 
dårlige patienter, idet hun, i kraft af sin erfaring og viden, er i stand til at tage udgangs 
punkt i patientens aktuelle kliniske situation og kombinere den med sin ekko erfaring. 
Dog skal dette altid foregå i rammer, hvor der forefindes mulig supervision og opbakning 
fra ansvarlig speciallæge. 
 

• Man har på sigt en faglig erfaren og kompetent person til brug for supervision og oplæring 

af andre fag personer, der skal lære at lave ekkokardiografi. 


