
vilka patientgrupper som skall ha till-
gång till ketonblodsockerstickor och
andra närliggande frågor av stor bety-
delse för såväl primärvårds- som sjuk-
husmottagningar. 

Frågan kommer att belysas tillsam-
mans med Svensk förening för sjukskö-
terskor för diabetesvård för en samsyn
kring 2001 års rekommendationer. När-
maste halvåret kommer dessa sedan att
publiceras för möjlighet till diskussion
på http://www.diabetolognytt.nu/update/
index.html och sedan som artikel i höst-
numret av DiabetologNytt.  
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Basal utbildning inom ultraljudsdiagnostik
– redan verklighet i Linköping

❙ ❙  I Läkartidningen 17/01 talar Gunhild
Villén och Lena Persson engagerat för
behovet av formaliserad högskoleut-
bildning inom området ultraljudsdia-
gnostik. Vi vill varmt stödja dem och
samtidigt berätta om erfarenheter och
planer från Hälsouniversitet i Linköping
inom detta område. Sedan början på 2001
pågår en kurs i basal ultraljudsdiagnostik
hos oss. För närmare information se
http://www.liu.se/utbildning/kursdata/kk
/VME142.html.

Förmåga att se sambanden
Kvalificerad ultraljudsdiagnostik kräver
i dag förmåga att se sambanden mellan
förutsättningar för undersökningen och
den genererade bilden eller mätningen.
Kursens mål är att deltagarna genom en
fördjupad förståelse för tekniska och fy-
siologiska förutsättningar mer kritiskt
ska kunna granska och värdera ultra-
ljudsfynd i den kliniska vardagen.

Som Villén och Persson kommente-
rar i sin artikel, går utvecklingen inom
området mycket snabbt. Vi vill därför
också stödja deltagarnas förmåga att föl-
ja med och dra nytta av nyheter inom fäl-
tet. En del av kursinnehållet behandlar
därför nya och framtida möjligheter med
tekniken. Deltagarna arbetar också med
en fördjupningsuppgift (2 poäng) som
syftar till att kunna ta del av och med-
verka i ett utvecklingsarbete.

Problembaserat lärande
För en framtida diagnostik med god kva-
litet vill vi också betona vikten av att
man själv vidareutvecklas och lär. I lin-
je med denna avsikt använder vi oss av
problembaserat lärande som pedagogisk

form för kursen. Föreläsningar och labo-
rationer varvas med basgruppsarbete där
deltagarna själva diskuterar och identifi-
erar sina lärbehov. I basgruppen utnytt-
jas också kursdeltagarnas varierande
bakgrundskunskap på ett intressant och
givande sätt. 

Deltagarna i första kursen
I denna första kurs deltar tio biomedi-
cinska analytiker, en röntgensköterska,
en barnmorska och två läkare. Kursens
totala omfattning är 10 poäng och spän-
ner tidsmässigt över två terminer. Nästa
kurs startar i januari 2002, och i planer-
ingen ingår ämnesspecifika fortsätt-
ningskurser.
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