
4. Årsmøde i Brugen af Ultralyd i Almen Praksis 

26.10.2018 kl. 8:30 - 17.00 

Comwell Kellers Park i Vejle 

 

08:30 – 09:00 Morgenmad  

09:00 – 09:05 Velkommen Praktiserende læge 
Troels Mengel-Jørgensen 

09:05 – 09:25 
Klinisk ultralyd i almen praksis - et 

auditbaseret kvalitetsprojekt i Region 
Syddanmark 

Praktiserende læge  
Christian Valentiner-Branth 

09:25 – 09:45 Hvordan kommer jeg i gang med ultralyd i 
min praksis? 

Praktiserende læge  
Bo Stork 

09:45 – 10:30 Status på forskning i ultralyd i almen praksis 

Ph.d.-studerende  
Camilla Aakjær Andersen 
Professor i almen medicin 

Martin Bach Jensen  

10:30 – 11:00 Pause  

11:00 – 12:00 Ultralyd i det nye akut medicinske speciale – 
uddannelse og implementering 

Ph.d.-studerende  
Jesper Weile 

Dansk Selskab for Akut Medicin 

12:00 – 13:00 Frokost  

13:00 – 14:00 Implementering af ultralyd i den almen 
medicinske speciallæge uddannelse i USA 

Clinical Assistant Professor of 
Family and Preventive Medicine 

 Paul Bornemann 
University of South Carolina 

14:00 – 15:00 Work-shops Alle 

15:00 – 15:30 Pause  

15:30 – 16:45 Work-shops Alle 

16:45 – 17:00 Afrunding  

17:00 – 18:00 DAUS generalforsamling Se separat dagsorden på 
Facebook 

18:30 -  Middag  

 
Tilmelding på https://almenultralyd.nemtilmeld.dk 

 
Hold dig opdateret på Facebook ”Ultralyd i Almen Praksis i Danmark” 

 
  

	



Oplægsholdere: 
 
 
Paul Bornemann (PB) er praktiserende læge og assistent professor ved University of 
Carolina School of Medicine. PB har publiceret flere artikler om brugen af ultralyd i 
almen praksis. Særligt implementering af ultralydsuddannelse i speciallægeuddannelsen 
i almen medicin har været hans fokusområde. 
 
 
 
 

 
 
Jesper Weile (JW) er læge og ph.d.-studerende ved Center for Akutforskning, Aarhus 
Universitetshospital. JW er ved at færdiggøre sin ph.d.-afhandling, som handler om 
effekten af point-of-care ultralyd indenfor akutmedicin. Derudover arbejder JW på 
Regionshospitalet i Horsens i en introduktionsstilling i akutmedicin på Akutafdelingen. 
 
 
 
 

 
 
Martin Bach Jensen er praktiserende læge, professor ved Klinisk Institut, Aalborg 
Universitet og leder Forskningsenheden for Almen Praksis i Aalborg. 
Forskningsenheden har fokus på anvendelse af ny teknologi i almen praksis herunder 
brug af ultralyd.  
 
 
 
 

 
 
Camilla Aakjær (CAA) er kommende praktiserende læge og certificeret i brug af ultralyd 
i almen praksis. CAA er ph.d.-studerende ved forskningsenheden for almen praksis, 
klinisk institut ved Aalborg Universitet. CAA er tovholder på flere forskningsprojekter, 
som skal kortlægge brugen af ultralyd blandt praktiserende læger.  
 
 
 
 

 
 
Christian Valentiner-Brandt (CVB) er praktiserende læge og arbejder i en 6-mands 
praksis i Vejle. CVB har sammen med sine kolleger brugt ultralyd i flere år og 
samarbejder med Region Syddanmark om et projekt vedrørende brug af ultralyd i almen 
praksis. Han har derudover deltaget i CECLUS´ UL-kursus for praktiserende læger. 
 
 
 
 

 
	
Bo Stork (BS) er praktiserende læge i Rønde. BS er for nyligt begyndt at anvende 
ultralyd i sin praksis og har deltaget på CECLUS´ UL-kursus for praktiserende læger. 


