
Kursusplan for basis OE (vejledende). 
Dag 1: 
 
Introduktionsmodul: - E-learning skal være bestået inden fremmøde 
 
08.30 – 09.00 Velkomst til intromodul og opsamling fra e-learning 
  
09.00 – 09.30 Hands on 
 Håndtering af transduceren og generel indstilling af billedet 
 
09.30 – 10.00 Præsentation af apparatur ved applikationsspecialister 
 

OE-KURSUS STARTER (mødetid hvis du allerede har deltaget på et tidligere basis kursus) 
 
10.30 – 10.45 Ankomst og registrering 
 Kaffe, te, vand, brød, frugt 
 
 
10.45 – 11.00 Velkomst og introduktion til kurset 
 - incl. præsentation af undervisergruppen 
  
  
11.00 – 11.40 Teoretisk gennemgang + livescanning: Ultralydsscanning af skulder – 

standardprojektioner 
 
 Hvad kan man se og hvad skal fysioterapeuten kunne se 
 Demo 
 
11.40 – 13.00 Superviseret workshop af skulderen 
 Identifikation af ovenstående 
 (Scanninger skal godkendes)  
 Se Logbogen 
 
13.00 – 13.30 Frokost 
 
 
13.30 – 14.10 Teoretisk gennemgang + livescanning: Ultralydsscanning af albue 
 Hvad kan man se og hvad skal fysioterapeuten kunne se 
 demo  
 
 



14.10 – 15.25 Superviseret workshop af albuen 
 Identifikation af ovenstående strukturer 
 (Scanninger skal godkendes) 
 Se logbogen 
 
15.25 – 15.45 Kaffe, te, vand, kage, frugt 
 
15.45 – 16.25 Ultralydsskanning af skulder/albue fortsat - standardprojektioner 
 Hvad kan man se og hvad skal fysioterapeuten kunne se 
 
16.25 – 17.40 Superviseret workshop 
 Identifikation af ovenstående strukturer 
 (Scanninger skal godkendes) 
 Se logbogen 
  
 
17.40 – 18.10 Introduktion til hjemmeopgave 
 - opbygning 
 - praktiske oplysninger 

- tidsfrister 
- litteraturanvisninger til næste modul 

 
18.10 – 18.20 Spørgsmål og afrunding 
 

Dag 2: 
 
Fokus på patologi: 
 
08.10 – 08.15 Godmorgen og introduktion til dagens program 
  
 
08.15 – 09.45 Teoretisk oplæg: Patologi i OE 
 Typiske fund relevante for fysioterapeuter 
 Oplæg til workshops med patienter 
  
09.45 – 10.00 Kaffe, te, vand, brød, frugt 
 
10.00 – 10.30 Live-scanning af skulderen - med fokus på patologiske tilstande 
 Demo 
  
 
10.30 – 11.45 Superviseret workshop – patologi i skulderen 
 (Scanninger skal godkendes) 
 Se logbogen 



 
11.45 – 12.15 Live-scanning af albuen - med fokus på patologiske tilstande 
 Demo 
  
12.15 – 12.45 Frokost 
 
 
12.45 – 14.00 Superviseret workshop – patologi i albuen 
 (Scanninger skal godkendes) 
 Se logbogen 

 
14.00 – 14.15  Kaffe, te, vand, frugt og kage 
 
 
14.15 – 14.45 Livescanning af skulder/albue– med fokus på patologiske tilstande 

Hvad kan man se og hvad skal fysioterapeuten kunne se 
 TEST af kursisterne 
  
14.45 – 15.00 Frugt og vand 
 
15.00 – 16.30 Patienter 
 Superviseret workshop med patienter  
 (min. 5 scanninger skal godkendes) 
  
16.30 – 17.00 Opsamling på dagens workshops i plenum 
 Spørgsmål og diskussion 
  
 
17.00 – 17.15                  Opmærksomhedspunkter og fremtidsperspektiver 
  
                  
17.15 – 17.30 Evaluering, afrunding, hjemmeopgaver og farvel for denne gang 
  
 


