
Kjøp av ultralydmaskin: 
Dyrt å kjøpe billig? Ny eller gammel? Er det størrelsen som teller? 
 
Interessegruppen for diagnostisk ultralyd i NKF har vært opptatt av og pådriver for at alle som 
anvender denne metoden skal levere kvalitet i alle ledd.  Derfor har vi argumentert for at man skaffer 
seg utdanning og formell kompetanse i faget, og at man i tillegg benytter utstyr med best mulig 
kvalitet.  
 
På radiologiske avdelinger er det stadig frustrasjon i forbindelse med feilaktige henvisninger fra 
helsepersonell grunnet dårlig ultralyddiagnostikk. Dette skyldes både manglende kompetanse og 
teknikk, samt kvalitet på ultralydmaskinen. Eller begge deler. Dette medfører irriterende ressursbruk 
i andrelinjetjenesten og setter diagnostisk ultralyd som metode i et unødvendig dårlig lys.  
Pasientsikkerhet settes også på prøve dersom alvorlig patologi overses eller feiltolkes. 
 
Læreprosessen å bli en kompetent MSK-diagnostiker innen ultralyd innebærer tidsbruk, utgifter til 
dyre kurs, samt fravær fra jobb og inntekter. I tillegg må man investere i avansert og kostbart 
ultralydutstyr. Det er ikke mangel på firmaer innen fysikalsk behandlingsutstyr som nå også tilbyr 
ultralydmaskiner i mange størrelser og prisklasser.   
 
Hva bør man velge, skal det være lite og bærbart eller større og stasjonært?  Brukt eller ny? 
Rimelig eller mer kostbart?  
 
Det kan bli både dyrt og frustrerende å gjøre feil investering. Vi vil derfor i dette dokumentet belyse 
hvilke refleksjoner man bør gjøre seg i forbindelse med vurdering av leverandørtilbud eller privatkjøp 
av brukt maskin.  
 
Innen de medisinske disipliner anvendes diagnostisk ultralyd på en rekke områder med forskjellige 
behov.  Således kan det f.eks være nyttig med små, lette og transportable enheter i en del 
situasjoner for oppfølgende vurderinger for sengeliggende pasienter, eller som hjelpemiddel for 
ambulansepersonell på et skadested.  
 
På områder som gynekologi, indremedisin, hjerte/kar og MSK finner man imidlertid nesten 
utelukkende stasjonære maskiner på sykehus og i andrelinjetjenesten.  Årsaken til dette ligger i 
udiskutabel betydelig bedre bildekvalitet i favør de større maskinene.  I tillegg er de som regel 
spesialtilpasset de forskjellige behov. 
 
Det har vært en eventyrlig utvikling innen datateknologi de siste 10 årene når det gjelder ytelse og 
størrelse, og bildekvaliteten har blitt klart bedret. Det kreves imidlertid mye datakraft for å drive 
avanserte applikasjoner og spesialsoftware. I tillegg krever ultralydmaskiner også analoge 
komponenter som trenger både plass og kraftig strømforsyning for å produsere ultralydbilder av god 
kvalitet. Dersom man fjerner knapper og tastatur på en bærbar maskin, er det faktisk ikke mye plass 
igjen til andre nødvendige komponenter.  Konsekvensen av dette blir ganske tydelig når man 
sammenligner råbildet til stasjonære og portable maskiner før det legges på ”elektronisk sminke” 
som endrer og hever inntrykket av bildet. Produsentene må nødvendigvis gjennomfør mange 
kompromisser for å kunne levere en liten og bærbar enhet. De beste små maskinene fra anerkjente 
produsenter er paradoksalt nok mye dyrere enn stasjonære enheter som har bedre bildekvalitet. 
 
 
Lydhodet er en svært viktig del av maskinen, og det er utviklet forskjellige typer til forskjellig bruk.  
Lineære prober med variabel frekvens er mye anvendt innen MSK ultralyd, men også buede 
sektorprober brukes. Stasjonære maskiner kan som regel ha tre eller fire lydhoder tilkoblet samtidig, 



mens bærbares om oftest har plass til en eller to. For øvrig henger kvalitet og oppløselighet for 
lydhodet i stor grad sammen med pris.  
 
Et argument for å velge bærbar maskin har vært størrelsen og mobilitet, mindre varmeutvikling og 
viftestøy. Av praktiske hensyn settes disse maskinene på en flyttbar tralle som representerer et visst 
fotavtrykk på gulvet. De siste generasjoner stasjonære maskiner har blitt vesentlig mindre og har nå 
omtrent samme plassbehov på gulvet som portable. I praksis har de færreste klinikere behov for 
flytte på maskiner over større avstander. I tillegg har inntreden av faste harddisker langt på vei 
fjernet ulemper med viftestøy og varmeutvikling.  Bærbare maskiner har ganske små skjermer i fast 
posisjon, mens stasjonære har større skjermer som kan formidle mer informasjon og er montert på 
en svingbar og justerbar arm. Dette gir bedre ergonomiske arbeidsforhold for operatøren. 
 
Internasjonalt og i Norge er det ultralydsmaskiner fra solide industriselskap som Toshiba, Philips, 
General Electric, Samsung og Hitachi som er å finne i andrelinjetjenesten innen de nevnte medisinske 
områdene, inklusiv MSK. De dekker nærmest hele dette spesialiserte markedet, og i følge radiologer 
faller småprodusentene nesten alltid gjennom dersom de deltar i anbudsrunder. Rimelige 
ultralydmaskiner fra mindre produsenter har derimot sitt nedslagsfelt, her i Norge hovedsakelig 
representert ved almenpraktiserende leger, fysioterapeuter, kiropraktorer, veterinærer og andre.   
 
I hvilken grad skal så vi ta hensyn til disse betraktningene rundt størrelse, kvalitet og kostnader når 
man skal anskaffe maskin?   
 
Det er liten tvil om at både type apparat, produsent, alder og prisnivå henger sammen med kvalitet. 
Større produsenter benytter faktisk ofte samme komponenter i litt rimeligere maskiner som i sine 
premium produkter. Et element å tenke på er byggekvalitet og ergonomi i chassis, kontrollbord og 
skjerm. Paradoksalt er differansen i pris mellom en ny rimelig og en mer avansert og mer kostbar 
maskin innenfor hundre til to hundre tusen kroner.  Finansiert med en leasingavtale innebærer dette 
en differanse på kanskje et par tusen kroner pr måned, et beløp man utgiftsfører som driftskostnad. 
En refleksjon man også bør gjøre seg er størrelsen av restverdi ved et senere salg. Kvalitet i alle ledd 
og et anerkjent merkenavn vil sannsynligvis lønne seg på lang sikt når det gjelder senere videresalg.  
 
Oppsummert anbefaler vi i interessegruppen for ultralyd i NKF at man prioriterer en ny, eller relativt 
ny, stasjonær maskin egnet for MSK fra en anerkjent produsent. Denne vil imidlertid neppe være det 
rimeligste alternativet. Interessant nok forteller Inter-Medical AS som forhandler Samsung i Norge at 
det er en stadig økende interesse fra fysioterapeuter og andre som ønsker å oppgradere sine mindre 
og rimelige maskiner. Således er det på nettsider og hos forhandlere rikelig med tilbud om å overta 
leasingavtaler eller utkjøp av noen år gamle mindre ultralydapparater.  
 
Det er ingen hemmelighet av man i det kiropraktiske ultralydmiljøet har pleiet et godt og nært 
forhold til Inter-Medical A/S helt fra starten av. Grunnen er ganske enkelt at her har vi fått solid 
oppfølging og viktige bidrag i vår pionerperiode, gode priser og topp kvalitet. I tillegg har vi fått 
disponere gode maskiner på alle våre kurs i løpet av rundene med masterutdanning. Gjennom 
gruppeinnkjøp av maskiner har leverandøren kunne presse marginer i vår favør, vi har fått tung 
innflytelse og blitt en viktig kundegruppe med reell forbrukermakt.  For øvrig er maskinene fra 
Samsung i stor grad nå foretrukket til MSK i andrelinjetjenesten. Ved AECC har man nylig gått til 
innkjøp av et stort antall Samsung maskiner til sin ultralydklinikk i Bournemouth. 
 
I forbindelse med det såkalte ”Martinolikurset” siste helg i januar 2018 ble mange leverandører 
invitert til å stille med ultralydmaskiner som ble vurdert og testet mot hverandre av svært erfarne 
internasjonale diagnostikere innen MSK.  En av disse var vår kollega Eirik Johan Skeie. Han har fortalt 
at de to leverandørene som ble trukket frem som de beste var Toshiba og Samsung. Siemens og 
Phillips leverte også bra maskiner.  



 
Selv om vi ikke kan, eller skal diktere hva slags maskiner klinikere skal anskaffe, ønsker vi at kolleger 
gjør valg på grunn av kunnskap og grundige faglige overveielser.  Ikke la ivrige selgere eller brosjyrer 
med fancy tekst og bilder være tungen på vektskålen.  
 
Vi håper at disse refleksjonene bidrar til å hjelpe kjøpere til å ta de beste valg, både for seg selv og for 
ultralydmiljøet, slik at kravet til kvalitet opprettholdes.  


