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Den	  første	  bog	  om	  diagnostisk	  ultralydsskanning	  fra	  dansk	  hånd	  
–	  på	  engelsk…	  	  
 

Textbook on Musculoskeletal Ultrasound er en bog, der udstråler 
kvalitet og anvendelighed fra start til slut. Når man sidder med den 
i hånden, bladre i den, og nærstuderer billederne virker den 
gennemtænkt , overskuelig og pædagogisk. 
 
 Vores erfaringer med andre bøger begrænser sig til en anden 
engelsk bog på markedet. Mål op i mod denne er Textbook on 
Musculoskeletal Ultrasound ikke blot prismæssigt en vinder, men 
også langt mere anvendelig i daglig praksis. Det virker næsten 
som om den er tiltænkt at ligge sammen med ultralydsskanneren i 

praksis, og samtidig kan anvendes som lærebog på uddannelser i emnet. Det er 
vores opfattelse, at den kan opfylde begge krav. 
 
Billederne i bogen er generelt set i meget høj kvalitet (enkelte patologi-billeder er dog 
i mindre god kvalitet). Alle billeder er indrammet af en blå eller rød ramme, der 
indikerer om der er tale om normale billeder, eller billeder med patologi hvilket letter 
manøvreringen mellem billederne. Ligeledes er det meget anvendeligt, at der til hvert 
skanningsbillede er vist transducer placering på modelbillede ved siden af. 
 
Kapitlet om hånden indeholder en række anatomiske tegninger, der hjælper læseren 
til at orientere sig. Den erfarne kliniker vil formentligt ikke have behov for disse 
billeder, men vi oplever, at det er en stor hjælp – især i de regioner hvor vi selv har 
mindre erfaring. I en fremtidig opdatering kunne forfatterne derfor overveje at 
indsætte tilsvarende tegninger i alle kapitlerne. Det samme gælder muligheden for at 
supplere bogen med en DVD eller filmklip på nettet af de enkelte skanninger, så man 
får indtryk af dynamikken i skanningen/diagnosticeringen. Slutteligt kunne det være 
dejligt hvis bogen var lavet med spiralryg således, at den kunne ligge opslået ved 
siden af skanneren.   
 
Vores eneste kritikpunkt til bogen er, at den giver indtryk af, at ultralydsskanning kan 
stå alene. Det er ikke vores indtryk, at det i øvrigt er forfatternes holdning, og havde 
gerne set de enkelte afsnit suppleret med forslag til kliniske og parakliniske test, der 
kan understøtte diagnosen. 
 
Alt i alt er vi meget begejstrede for bogen, og mener, at den på fornemste vis 
understøtter (og overgår) pensum på Danske Fysioterapeuters uddannelse i 
ultralydsskanning. Den er egnet for alle, der arbejder med eller gerne vil begynde at 
arbejde med diagnostisk ultralyd indenfor det muskuloskeletale område. Bogen 
udfylder dermed et tomrum i såvel uddannelse som fysioterapeutisk praksis. 
 
God fornøjelse! 


