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Uddannelse af ikke-lægefagligt sundhedspersonale i 
udførelse af transthorakal ekkokardiografi
Kommissorium
DCS’ bestyrelse ønsker at medvirke til at 
sikre kvaliteten af efteruddannelsen af ikke-
lægefagligt sundhedspersonale i udførelse 
af transthorakal ekkokardiografi (herefter 
benævnt ekkoteknikere). DCS har derfor 
givet arbejdsgruppen for ekkokardiografi til 
opgave, i samarbejde med ekkoteknikere, at 
udarbejde et holdningspapir som udstikker 
retningslinjer for efteruddannelsens mål, 
forudsætninger, metode og indhold, forløb 
og kompetencevurdering. 

Skrivegruppen

Skrivegruppen har bestået af 3 læger fra 
DCS’ arbejdsgruppe for ekkokardiografi, 3 
ekkoteknikere fra SIG ekko (Særlig interes-
segruppe for ekkokardiografi, Fagligt selskab 
for kardiovaskulære og thoraxkirurgiske sy-
geplejersker) samt 1 ekkotekniker med ikke-
sygeplejefaglig baggrund.

Skrivegruppens medlemmer er:
Læger:
Ulrik Markus Mortensen, Aarhus Universi-
tetshospital Skejby
Dorte Guldbrand Nielsen, Aarhus Universi-
tetshospital Skejby
Sabine Gill, Odense Universitetshospital
Ekkoteknikere:
Susan Sigvardsen, Gentofte Hospital 
Annette Lanng, Rigshospitalet
Anette Baldus Vestergaard, Regionshospita-
let Horsens
Bente Mortensen, Aarhus Universitetsho-
spital

Baggrund for holdningspa-
piret

Ekkoteknikerens arbejdsområde og beføjel-
ser er i dag ikke defineret i det danske sund-
hedsvæsen. Der eksisterer ikke veldefinere-
de krav til efteruddannelse til ekkotekniker, 
hvilket medfører uensartet udnyttelse af 
faggruppens kompetencer samt varierende 
niveau for ekkoteknikere i Danmark. Der 
er i disse år en stadig stigende efterspørg-
sel af ekkokardiografiske undersøgelser og 
ønske om uddannelse og certificering af ek-
kokyndige medarbejdere i sundhedsvæsnet. 
Derfor ønsker Dansk Cardiologisk Selskab i 

dette samarbejde at medvirke til en sikring 
af kvalitet og ensartethed af efteruddannel-
se til ekkotekniker nationalt.

Efteruddannelsens mål 

Ekkoteknikeren skal efter endt uddannelse 
kunne udføre og beskrive ekkokardiogra-
fier under lægeligt ansvar. I beskrivelsen 
skal navnet på den ansvarlige læge explicit 
fremgå. 

Der vil være mulighed for at opnå ekko-
tekniker uddannelse på flere niveauer, men 
i dette holdningspapir tages udgangspunkt i 
en basisuddannelse baseret på, at ekkotek-
nikeren skal kunne udføre, beskrive og for-
tolke en basal ekkokardiografi som defineret 
ved Dansk Cardiologisk Selskabs holdnings-
papir »Anbefaling til udførelse og rappor-
tering af tranthorakal ekkokardiografi hos 
voksne«. Derudover lægges der vægt på, 
at ekkoteknikeren kan identificere afvigel-
ser fra det normale hjerte, tolke patientens 
kliniske tilstand og være bevidst om egne 
begrænsninger, således at supervision søges 
fra en kardiologisk læge ved behov.

Forudsætninger for uddan-
nelse som ekkotekniker

Den uddannelsessøgende

• skal have gjort sig klart, at der er tale om 
en langvarig efteruddannelse med det 
sigte, at teknikeren efter endt oplæring 
virker som ekkotekniker i en længere år-
række. 

• må påregne betydelig mængde af selv-
studier af engelsksproget faglitteratur og 
personligt engagement. 

• skal have afsluttet en videregående 
sundhedsvidenskabelig uddannelse sva-
rende til professionsbachelorniveau og 
skal have klinisk kardiologisk erfaring.

Den uddannelsesgivende afdeling skal sikre

• den uddannelsessøgende fast tilknytning 
til et kardiologisk afsnit med minimum 2 
fast tilknyttede speciallæger i kardiologi.

• ledelsesmæssig (lægelig og sygeplejefag-
lig) opbakning 

• de nødvendige ressourcer til ekkooplæ-

ring (fri til kurser, kontrakt om daglig su-
pervision, adgang til patienter og udstyr).

• den mest effektive uddannelse må dog 
forventes at kræve daglig oplæring, hvor 
mindst 50% af arbejdstiden bør dedike-
res til praktisk ekkooplæring.

Uddannelsens metode og 
indhold

Teoretisk viden
Ekkoteknikeren skal erhverve viden om 
ultralydsfysik med det formål at kunne er-
kende tekniske begrænsninger ved den ek-
kokardiografiske undersøgelse. Derudover 
tilegnes kendskab til kredsløbets normale 
fysiologi og anatomi samt sygdomslære, så 
ekkoteknikeren kan erkende afvigelser fra 
det normale og reagere herpå. 

Ekkoteknikeren trænes i at kunne ap-
plicere denne viden til opmåling og tolkning 
af hjertekamrenes dimensioner og funk-
tion, hjerteklappernes og de store til- og 
fra-førende kars anatomi og flowforhold 
samt perikardiets forhold som anført i DCS’ 
»Anbefaling til udførelse og rapportering af 
tranthorakal ekkokardiografi hos voksne«.

Den teoretiske viden forudsættes opnået 
gennem kurser, selvstudier af faglitteratur, 
e-læring og klinisk bedsideundervisning.

Praktisk kompetenceerhvervelse
Væsentligst for erhvervelse af praktiske ek-
kokardiografiske færdigheder er adgang til 
daglig supervision ved ekkoerfaren læge evt. 
suppleret af erfaren ekkotekniker. 

For at skabe den mest effektive indlæ-
ring anbefales, at der tages udgangspunkt i 
en systematisk oplæring med stigende grad 
af selvstændighed. Dette kan foregå ved at 
ekkoteknikeren gennemgår disse trin:

1. I en kort introduktionsfase aktivt obser-
verer vejlederen udføre ekkokardiografier 
mens vejlederen undervejs systematisk 
forklarer hvordan undersøgelsen udføres.

2. Dernæst udfører ekkoteknikeren selv ek-
kokardiografier, mens vejlederen sidder 
ved siden af og giver feedback. Beskrivel-
sen udfærdiges i fællesskab.

3. Herefter udfører ekkoteknikeren selv-
stændigt ekkokardiografier af simple 
problemstillinger, som gennemses af 
vejleder, mens patienten fortsat ligger på 
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lejet. Vejleder kan ved behov lave supple-
rende optagelser. Beskrivelsen udfærdi-
ges af ekkoteknikeren under supervision.

4. Gradvis kan ekkoteknikeren udføre ek-
kokardiografier af mere komplekse pro-
blemstillinger og supervisionen kan i 
tiltagende grad foregå individuelt. Be-
skrivelsen udfærdiges selvstændigt med 
efterfølgende supervision.

Vejlederen har ansvaret for at angive, hvor-
når ekkoteknikeren under uddannelse kan 
fortsætte fra ét trin til det næste. Varighe-
den af de enkelte trin i oplæringsfasen vil 
være individuel, men tæt supervision og vej-
ledning de første 3 måneder (fuld tid) anta-
ges at være et minimum svarende til afslut-
tet trin 2. Ekkoteknikeren under uddannelse 
bør fra starten lære selv at beskrive sine ek-
kokardiografier, hvilket styrker indlæringen 
og evnen til at arbejde selvstændigt. 

Uddannelsens praktiske 
forløb

Uddannelsen af ekkoteknikere er primært 
baseret på klinisk mesterlære. En stærk or-
ganisering af ekkoteknikerens daglige klini-
ske uddannelse med klare aftaler om læring 
og supervision er derfor af største betyd-
ning.

Under forudsætning af et normalt ud-
dannelsesforløb vil den praktiske del af ud-
dannelsen oftest kunne gennemføres på 1 

år, såfremt ekkoteknikeruddannelsen foregår 
på fuld tid. Ekkoteknikeruddannelse på del-
tid vil give mindre effektiv indlæring. Ek-
sempelvis vil uddannelse på halv tid antages 
at vare mere end dobbelt så lang tid pga. 
manglende kontinuitet. Ekkoteknikerud-
dannelse baseret på én skannedag om ugen 
vil være meget langsommelig og med stor 
risiko for utilstrækkelig indlæring og bør ikke 
finde sted. 

Der bør afsættes passende tid til under-
søgelse og beskrivelse, typisk i alt 45 minut-
ter, dog længere tid (eksempelvis 60 minut-
ter) i starten af forløbet.

Kompetencevurdering

Uddannelsesforløbet bør afsluttes med en 
objektiv kompetencevurdering for at give 

DCS anbefalinger til ekkoteknikeruddannelsen

•  Efter endt uddannelse skal ekkoteknikeren kunne udføre, beskrive og for-
tolke en transthorakal ekkokardiografi efter DCS’ minimumskrav

•  Uddannelsen kræver betydelige selvstudier og personligt engagement
•  Den uddannelsesgivende afdeling skal sikre de nødvendige personlige og 

materielle ressourcer
•  En væsentlig del af ekkoteknikerens arbejdstid skal være dedikeret til prak-

tisk ekkooplæring
•  Uddannelsen kræver erhvervelse af teoretisk viden og praktisk kunnen un-

der supervision af ekkoerfaren læge
•  Kompetencevurdering af såvel teoretisk viden, som evne til at udføre og 

beskrive ekkokardiografier.

den enkelte feedback på styrker og svaghe-
der samt for at sikre kvaliteten af ekkotekni-
kerens kompetenceniveau.

Kravet for at kunne blive kompetence-
vurderet er, at ekkoteknikeren har skannet 
fuld tid 1 år og/eller lavet minimum 500 
selvstændige skanninger.

Kompetencevurderingen bør afdække 
ekkoteknikerens teoretiske viden, såvel som 
kompetenceniveau i forhold til at kunne 
udføre og beskrive ekkokardiografiske un-
dersøgelser. Dette vil kunne foregå ved en 
kombination af 

• en skriftlig test af teoretisk viden 
• en bedømmelse af et antal standardun-

dersøgelser omfattende forskellig pato-
logi samt 

• en objektiv vurdering af et antal udførte 
skanninger. 


