
 
 
 
 
 
 
Kære speciallæge i almen medicin. 
 
Som led i forskningstræningskurset på hoveduddannelsen i almen medicin 
ønsker vi at undersøge henholdsvis motiverende faktorer og barrierer blandt 
praktiserende læger for at implementere ultralydsscanning i almen praksis. 
 
I den forbindelse håber vi, at du har lyst til at besvare en kort 
spørgeskemaundersøgelse, som maksimalt tager 5 minutter at besvare. 
Spørgeskemaet er særligt rettet til praktiserende læger, som ikke selv 
ultralydsscanner patienter.  
 
I de kommende spørgsmål vil du blive præsenteret for en række udsagn 
omkring brug af ultralyd i almen praksis. Vi vil bede dig angive i hvilken grad du 
er enig eller uenig i udsagnene. 
Hvis du er usikker på en besvarelse, skal du vælge den, som du synes, passer 
bedst. 
 
På forhånd mange tak for hjælpen. 
 
Med venlig hilsen 
Benedicte Iversen Scheel og Lars René Rasmussen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benedicte Scheel
BILAG 2



Spørgeskema om ultralyd (UL) i almen praksis 
 
 

Alder: _____ år Køn: ___________ Anciennitet som speciallæge: _____år 
 

Ultralydsscanner du selv patienter i dit daglige arbejde som praktiserende læge: 
Ja      Nej  

 
Hvis du har svaret nej til ovenstående spørgsmål og ikke bruger UL i dit daglige arbejde, vil vi bede 
dig svare på følgende spørgsmål:  
 
 

Sæt ring rundt om det tal der passer bedst til dit svar: 
 

1. På sigt kunne jeg forestille mig at benytte UL i mit kliniske arbejde i almen praksis: 
Meget uenig.         1          2          3          4          5          Helt enig.  Ved ikke 

 
2. Det vil øge patienttilfredsheden, hvis det bliver muligt at supplere den kliniske undersøgelse med 

ultralydsundersøgelse: 
Meget uenig.         1          2          3          4          5          Helt enig.  Ved ikke 

 
3. Brugen af UL vil kunne øge arbejdsglæden i min kliniske hverdag: 

Meget uenig.         1          2          3          4          5          Helt enig.  Ved ikke 
 

4. Det vil være muligt for mig at kunne bruge UL til kliniske problemstillinger uden at komme 
nævneværdigt bagefter i mit dagsprogram: 
Meget uenig.         1          2          3          4          5          Helt enig.  Ved ikke 

 
5. Min klinik vil blive mere attraktiv som uddannelsessted, hvis brug af UL indføres: 

Meget uenig.         1          2          3          4          5          Helt enig.  Ved ikke 
 

6. Det er realistisk, at jeg kan tilegne mig færdigheder inden for ultralydsscanning på et niveau, så det 
bidrager væsentligt til den diagnostiske proces: 
Meget uenig.         1          2          3          4          5          Helt enig.  Ved ikke 
  

7. Jeg kan udelukkende forestille mig at anskaffe et ultralydsapparatet i min klinik, hvis der indføres en 
ydelse for at lave en ultralydsundersøgelse: 
Meget uenig.         1          2          3          4          5          Helt enig.  Ved ikke 

 
8. Min vurdering er nu, at udgiften til køb/leje/leasing af et ultralydsapparat er for høj: 

Meget uenig.         1          2          3          4          5          Helt enig.  Ved ikke 
 

9. Jeg vil være bange for at overse vigtige fund (falsk negative) ved ultralydsundersøgelser i min 
kliniske hverdag: 
Meget uenig.         1          2          3          4          5          Helt enig.   Ved ikke 

 
10. Jeg vil være bange for overdiagnostik og overdetektion (falsk positive) ved ultralydsundersøgelser i 

min kliniske hverdag: 
Meget uenig.         1          2          3          4          5          Helt enig.  Ved ikke 
 

 
 



11. Der bør være obligatoriske introduktionskurser, kvalitetssikring og løbende efteruddannelse for 
læger, som benytter UL i praksis:  
Meget uenig.         1          2          3          4          5          Helt enig.   Ved ikke 

 
12. Der bør være journalføringspligt for ultralydsundersøgelsen i almen praksis, således at det altid skal 

anføres når UL har været anvendt samt hvilke fund der er gjort: 
Meget uenig.         1          2          3          4          5          Helt enig.  Ved ikke 

 
13. Hvor mange kursusdage vil du være villig til at bruge, inden du evt. går i gang med ultralydsscanning 

i din praksis? Angiv antal dage: ________.    Ved ikke 
 

14. Hvor meget tid vil du kunne afsætte i dit daglige program til ultralydsscanning?  
Angiv antal minutter:________.      Ved ikke 

 
15. Hvilke organsystemer forestiller du dig, at du vil bruge ultralydsscanner til, hvis der er en i din 

praksis? 
(sæt gerne flere krydser) :  

  Gynækologi/obstetrik 
  Hjerte 
  Lunge 
  Abdomen 
  Bevægeapparatet (inkl. injektionsbehandling og ledudtømning) 
 Ved ikke 

Andet:_________________ 
 

 
 

16. Sæt kryds ved den største motivationsfaktor for at anskaffe dig et ultralydsapparat  
(kun et kryds): 

 Øget arbejdsglæde 
 Bedre diagnostik 
 Bedre patienttilfredshed 
 Bedre/færre henvisninger 
 Ved ikke 

Andet:_________________ 
 
 

17. Sæt kryds ved den største barriere for at anskaffe dig et ultralydsapparat  
(kun et kryds): 

 For stort tidsforbrug i konsultationen 
 For vanskeligt/tidskrævende at lære 
 Manglende ydelse 
 For dyrt at anskaffe  
 For usikker diagnostik 
 Ved ikke 

Andet:_________________ 
 
 

 
1000 tak for din tid og deltagelse! 

 


