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Syfte 
Undersökning av myeliniserade nervers motoriska och sensoriska funktion. 

Bakgrund 
Antalet ledande axon och impulshastigheten mäts inom olika delar av den perifera myeliniserade 
nerven.  Huvudsakliga indikationer är polyneuropati samt mononeuropati.  Polyneuropati skiljs upp i 
demyeliniserande samt axonala neuropatier med motoriskt och/eller sensoriskt engagemang. Vid 
mononeuropati syftar undersökningen till att lokalisera skadenivån, om det är en nervkompression 
samt om nerven uppvisar ett partiellt eller komplett kontinutetsavbrott. 

Förberedelser 
Kontrollera ID. Skriv in patientuppgifterna i SynergyEdx. 

Kroppslängd och ålder kommer att användas vid beräkning av referensvärde. 

Hudtemperatur 

Gränsvärde för handrygg > 28 °C och för fotrygg > 27 °C. Vid lägre temperatur värms extremiteten. 
Vid för låg temperatur påverkas ledningshastigheten med ca 2 m/s och grad (sjunker). Amplituderna 
vid framförallt sensorisk neurografi ökar. Temperaturvärdet läggs in på sensorisk medianus 
(bilateralt) samt suralis (bilateralt). 

Genomförande 
Mätning av avstånd 
Avståndet mäts med 5 mm noggrannhet. 

Elektroder 
Vid motorisk neurografi används ytelektroder med en diameter på 10 mm som registrering.  För 
stimulering och för sensorisk neurografi används en bipolär elektrod med ett avstånd mellan anod 
och katod som är 23 mm. 

Amplituderna påverkas vid val av en annan registreringsyta och referensvärdena är inte avpassade 
efter detta. Att man använder en “fixed-bar” elektrod vid sensorisk registrering har samma orsak. 
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Motorisk neurografi 
Filtersättning: 20 Hz – 10 kHz 

Stimuleringsduration: 0,1 ms 

F-respons 
Filtersättning: 20 Hz – 10 kHz 

Stimuleringsduration: 0,1 ms 

 

Sensorisk neurografi 
Filtersättning: 20 Hz – 3 kHz 

Stimuleringsduration: 0,1 ms 

 

H-reflexmätning 
Filtersättning: 20 Hz – 10 kHz 

Stimuleringsduration: 1 ms 

• Stimulera maximalt med lämplig förstärkning och se att det blir ett bra muskelsvar. 

• Ändra förstärkningen på följande svep till 0,2 mV/div. Sänk stimuleringsstyrkan till 0 mA för 
att sedan med små steg till H-reflexsvaret blir synligt (om det finns). Upprepa stimuleringarna 
för att visa svarets stabilitet i fråga om latens och utseende. OBS! LÅG stimuleringsfrekvens, 
LÅG stimuleringsstyrka!  

• Ett typiskt H-reflexsvar har en högre amplitud än M-svaret. 

• Öka sedan stimuleringsstyrkan till H-reflexen försvinner. Använd möjligheten till 20 
stimuleringar. 

• Om H-reflexen är svårutlöst kan man be patienten att aktivera muskeln lätt. Detta faciliterar 
ryggmärgen och man kan därför se ett svar. Observera att detta i så fall måste göras på 
bägge sidor och att det måste rapporteras om så är fallet. Använd samma avstånd vid 
mätning av höger och vänster sida. 

 

För utförande på respektive nerv, se innehållsförteckning. 
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Att tänka på 
Motorisk neurografi 

• God hudkontakt – vid minsta tvekan mät impedanserna. Brukar ligga mellan 30-60 kOhm. 

• Avslappnad patient. Vid spänning i framförallt handen kan muskelsvaret få ett annat 
utseende om muskeln kortas vid kontraktion. 

• Tänk logiskt! Är muskeln stor och fin och amplituderna ändå låga – kolla sladdarna! 

• Var noga med supramaximal stimulering. Vid minsta tvekan: öka stim.durationen!  

• Titta på siffrorna! Verkar det logiskt, eventuella asymmetrier eller andra avvikelser får aldrig 
bero på dålig teknisk kvalitet! 

 

F-respons 

• Avslappnad patient!  

• Var noggrann med att markera det snabbaste F-responset och kolla att det långsammaste 
sitter korrekt. Latenserna hos en frisk person skiljer aldrig mer än 1 ms mellan sidorna. 

• Tänk på att ändra sveptiden om du hittar en långsam hastighet. Risken finns annars att F-
svaren ligger utanför skärmen. 

• Om man ser efterpotentialer när man kör M-svaret så kan man testa om dom försvinner om 
man för några stimuleringar ändrar frekvensen till 2 eller 5 Hz 

 

Sensorisk neurografi 

• Avslappad patient. Använd gärna ljudet så får patienten “feed-back” och kan lättare hitta rätt 
läge. 

• Lägg stor vikt vid bra baslinje. 

• Medelvärdesbilda (averagera) så att brusnivån inte påverkar amplituden. En tumregel är att 
roten ur antalet = ggr bättre. Om man tar medelvärdet av nio stimuleringar blir svaret alltså 
tre ggr bättre. OBS, viktigt att man medelvärdesbildar med signaler i följd och inte plocka 
signaler separat. Vid ev. artefakt kan enstaka signal väljas bort.  

• Rotera vid behov stimuleringselektroden eller använd bifasisk stimulering. 
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N. MEDIANUS, Motoriskt 
Patientens position: Sittande. Armbågen sträckt eller lätt böjd. Handflatan uppåt med fingrarna i ett 

avslappat neutralt läge med en lätt flexion. 

Registrerande elektrod: Ytelektroder med diametern 10 mm. 

Placering av aktiv elektrod: abduktor pollicis brevis (APB)  

Placering av referenselektrod: distala interphalangealleden i tummen 

Stimuleringselektrod: Ytelektrod med fast avstånd (23 mm) mellan anod och katod 

Stimuleringspunkter: 

• Handflata 

• Handled, 80 mm proximalt om registrerande elektrod (mätt enligt nervens anatomi) 

• Armbåge 
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N. MEDIANUS, H-reflex 
Patientens position: Sittande. Armbågen sträckt eller lätt böjd. Handflatan uppåt med fingrarna i ett 

avslappat neutralt läge med en lätt flexion. 

Registrerande elektrod: Ytelektroder med diametern 10 mm. 

Placering av aktiv elektrod: Över m. flexor carpi radialis, 6-8 cm distalt om mediala epikondylen.  

Placering av referenselektrod: Över laterala epikondylen. 

Stimuleringselektrod: Ytelektrod med fast avstånd (23 mm) mellan anod och katod 

Stimuleringspunkt: Armbåge. Katoden skall vara proximalt för att undvika anodalt block. 

 

N. INTEROSSEUS ANTERIOR (reg. m. pronator quadratus) 
Motoriskt 

Patientens position: Sittande.  Armbågen sträckt eller lätt böjd. Handens dorsalsida upp. 

Registrerande elektrod: Ytelektroder med diametern 10 mm. 

Placering av aktiv elektrod: Centralt på dorsalsidan, 4,5 cm proximalt om en tänkt linje mellan 

proc.styloideus radii och ulna.  Muskeln, pronator quadratus, ligger ”mitt i” armen och kan inte 

palperas fram. 

Placering av referenselektrod: lillfingrets yttre led 

Stimuleringselektrod: Ytelektrod med avståndet 23 mm mellan anod och katod 

Stimuleringspunkt: Armbåge, över n. medianus 
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N. MEDIANUS samt N. ULNARIS (LumbII/IOVI) 
Motoriskt 

Registrerande elektrod: Ytelektroder med diametern 10 mm. 

Placering av aktiv elektrod: på m. lumbricales II (LumbII) samt m. interossei volaris I (IOVI) 

ca 1 cm från basen av dig II, riktning mellan dig II och dig III 

Placering av referenselektrod: pekfingrets yttre led 

Stimuleringselektrod: Ytelektrod med avståndet 23 mm mellan anod och katod 

Stimuleringspunkt: Handled, proximalt om handledsvecket. Stimulera n. medianus och n. ulnaris med 

samma avstånd 
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N. MEDIANUS, Sensoriskt 
Typ av mätning: Ortodromt 

Armens position: Sittande. Armbågen sträckt eller lätt böjd.  Handflatan uppåt med fingrarna i ett 

avslappat neutralt läge med en lätt flexion. 

Registrerande elektrod: Ytelektrod med fast avstånd (23 mm) mellan anod och katod. 

Placering av aktiv elektrod: Handleden. Där n. medianus stimulerades för motorisk studie. 

Stimuleringselektrod: Ytelektrod med fast avstånd (23 mm) mellan anod och katod. 

Stimulationspunkter: 

• Basen på finger I (dig I) 

• Basen på finger II (dig II) lateralt 

• Basen på finger III (dig III) lateralt 

• Basen på finger IV (digit IV) lateralt  

• Handflata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antidrom 14-7 

Sätt registrerande elektrod på dig III.  

Stimulering 7 cm (handflata) samt 14 cm (handled) från registrering. 

  

 

80mm 
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N. ULNARIS, Motoriskt 
Patientens position: Sittande.  Armbågen lätt böjd (15° - 30°).  Handflatan uppåt med fingrarna i ett 

avslappat neutralt läge med en lätt flexion. 

Registrerande elektrod: Ytelektroder med diametern 10 mm. 

Placering av aktiv elektrod: M. abductor digiti mini (ADM); på en linje mellan 5:e metocarpo-

falangeal-leden och pisiformbenet.  

Placering av referenselektrod: distala interphalangealleden på lillfingret 

Stimuleringselektrod: Ytelektrod med fast avstånd (23 mm) mellan anod och katod 

Stimuleringspunkter: 

• Handled, 80 mm proximalt om den registrerande elektroden 

• Nedanför armbågen. Cirka 10-15 mm distalt om den mediala epikondylen 

• Ovanför armbågen. Cirka 90-120 mm proximalt om den mediala epikondylen 

• Plexus. Vid Erbs punkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

                      

      

                         

        

 80mm 
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N. ULNARIS, registrering från första dorsala interossei (IOD1) 

Patientens position: Sittande. Handens dorsal sida upp. 

Registrerande elektrod: Ytelektroder med diametern 10 mm. 

Placering av aktiv elektrod: M. interossei dorsalis 1 (IOD1), på muskelbuken mellan första och andra 

metacarpalbenet. 

Placering av referenselektrod: distala interphalangealleden på lillfingret (samma som ADM) 

Stimuleringselektrod: Ytelektrod med fast avstånd (23 mm) mellan anod och katod 

Stimuleringspunkter: Handled, 80 mm proximalt om den registrerande elektroden (samma som vid 

registrering från ADM) 
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N. ULNARIS (motorisk “inching” över armbågen) 
Patientens position: Sittande.  Armbågen lätt böjd (15° - 30°).  Handflatan uppåt med fingrarna i ett 

avslappat neutralt läge med en lätt flexion. 

Registrerande elektrod: Ytelektroder med diametern 10 mm. 

Placering av aktiv elektrod:  M. adductor digiti mini (ADM); på en linje mellan 5:e metocarpo-

falangeal-leden och pisiformbenet.  

Placering av referenselektrod: distala interphalangealleden på lillfingret 

Stimuleringselektrod: Ytelektrod med fast avstånd (23 mm) mellan anod och katod 

Stimuleringspunkter: 

• Handled, 80 mm proximalt om den registrerande elektroden 

• Sju positioner kring armbågen enligt följande: Dra en linje mellan den mediala epikondylen 

och den proximala delen av olecranon. Detta är referenslinjen. 

Mät ut stimulationspunkter längs nervens förlopp med 10 mm mellanrum. Tre positioner 

nedom referenslinjen och fyra positioner ovanför. 
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N. ULNARIS, Sensoriskt 
Typ av mätning: Ortodromt. 

Patientens position: Sittande.  

Registrerande elektrod: Ytelektrod med fast avstånd (23 mm) mellan anod och katod. 

Placering av aktiv elektrod: Handleden. Där n. ulnaris stimulerades för motorisk studie. 

Stimuleringselektrod: Ytelektrod med fast avstånd (23 mm) mellan anod och katod. 

Stimulationspunkter:  

• Basen på finger VI (dig VI) medialt 

• Basen på finger V (dig V) medialt 

• Handflata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

80mm 
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N. ULNARIS RAMUS DORSALIS, Sensoriskt 
Typ av mätning: Antidromt 

Patientens position: Sittande. Handens dorsalsida upp. 

Registrerande elektrod: Ytelektrod med fast avstånd (23 mm) mellan anod och katod. 

Placering av aktiv elektrod: Mellan metacarpalben IV och V. Aktiv elektrod proximalt. 

Stimuleringselektrod: Ytelektrod med fast avstånd (23 mm) mellan anod och katod. 

Stimulationspunkt:  Distalt på underarmen, ca 80 mm proximalt om registrerande elektrod. 
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N. ULNARIS (sensorisk ”inching” över armbågen) 
Armens position: Patienten sitter. Armbågen lätt böjd (15 – 30 ). Underarmen är roterad utåt. 

Handflatan uppåt. Fingrarna avspända i en neutral position. Lätt böjda. 

Registrering: Antidromt. Ytelektrod med fast avstånd (23 mm) så långt ut man kan komma på dig V 

med katoden proximalt. 

Stimulering: Ytelektrod med fast avstånd (23 mm). Katoden distalt. 

Stimuleringspunkter:  Referenslinje: Mediala epikondylen och den proximala delen av olecranon. 

Stimuleringspunkter markeras längs nerven med början -30 mm distalt om referenslinjen till +40 mm 

proximalt om referenslinjen. Stimuleringsintervall 10 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23 mm 

- 30 mm 
+ 40 mm 
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N. RADIALIS, Motoriskt 
Patientens position: Sittande. Armbågen sträckt, handflatan nedåt. 

Registrerande elektrod: Ytelektroder med diametern 10 mm. 

Placering av aktiv elektrod: M. extensor indicis (ca 5 cm proximalt om processus styloideus ulnae). 

Placering av referenselektrod: Yttre lillfingerleden. 

Stimuleringselektrod: Ytelektrod med fast avstånd (23 mm) mellan anod och katod 

Stimuleringspunkter: 

• Underarm, ca 11 cm proximalt om processus styloideus ulnae (mellan m. extensor digitorum 

communis och m. extensor carpi ulnaris). 

• Överarm, 11 cm proximalt om laterala epikondylen. 

 

 

  

50mm 

mm 110mm 

mmmm 

110mm 
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N. RADIALIS, Sensoriskt 
Typ av mätning: Antidromt 

Patientens position: Sittande. Armen i avslappat läge. Underarmen mellan pronation och supination. 

Registrerande elektrod: Ytelektrod med fast avstånd (23 mm) mellan anod och katod. 

Placering av aktiv elektrod: På IOD1. Aktiv elektrod placeras lateralt om andra metacarpalbenet, över 

mellersta tredjedelen av andra metacarpalbenet. 

Stimuleringselektrod: Ytelektrod med fast avstånd (23 mm) mellan anod och katod. 

Stimulationspunkt: Lateralsidan på underarmen. 140 mm proximalt om den registrerande 

elektroden. 
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N. CUTANEUS ANTEBRACHII LATERALIS 
Sensoriskt 

Typ av mätning: Antidromt. 

Patientens position: Sittande. Armen lätt böjd med handens volarsida upp. 

Registrerande elektrod: Ytelektrod med fast avstånd (23 mm) mellan anod och katod. 

Placering av aktiv elektrod: Aktiv elektrod på underarmen, 140 mm distalt om fästet för m. biceps 

brachii. Katoden proximalt. 

Stimuleringselektrod: Ytelektrod med fast avstånd (23 mm) mellan anod och katod. 

Stimulationspunkt:  Armbågen. Lateralt om m. biceps brachii muskelfäste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

140 mm 
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N. CUTANEUS ANTEBRACHII MEDIALIS 
Sensoriskt 

Typ av mätning: Antidromt. 

Patientens position: Sittande. Armen lätt böjd med handens volarsida upp. 

Registrerande elektrod: Ytelektrod med fast avstånd (23 mm) mellan anod och katod. 

Placering av aktiv elektrod: Aktiv elektrod på underarmen. 140 mm distalt om stimuleringspunkt. 

Katoden proximalt. 

Stimuleringselektrod: Ytelektrod med fast avstånd (23 mm) mellan anod och katod. 

Stimulationspunkt:  Armbågen. 20-30 mm lateralt om mediala epikondylen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

140 mm  
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N. CUTANEUS ANTEBRACHII POSTERIOR 
Sensoriskt 

Typ av mätning: Antidromt. 

Patientens position: Sittande. Armen lätt böjd. Handens dorsalsida upp. 

Registrerande elektrod: Ytelektrod med fast avstånd (23 mm) mellan anod och katod. 

Placering av aktiv elektrod: Aktiv elektrod på underarmen, distalt om laterala epikondylen. Katoden 

proximalt. 

Stimuleringselektrod: Ytelektrod med fast avstånd (23 mm) mellan anod och katod. 

Stimulationspunkt:  Armbågen. Lätt medialt om laterala epikondylen.  Avstånd till registrering 140 

mm. 
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N. MUSCULOCUTANEUS 
Motoriskt 

Patientens position: Sittande. Armen lätt böjd. Handens dorsalsida upp. 

Registrerande elektrod: Ytelektroder med diametern 10 mm. 

Placering av aktiv elektrod: Mitt på m. biceps brachii 

Placering av referenselektrod: Laterala epikondylen 

Stimuleringselektrod: Ytelektrod med fast avstånd (23 mm) mellan anod och katod 

Stimuleringspunkter: 

• Axill. Strax ovanför senan för m. latissimus dorsi. 

• Erbs punkt. 
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N. AXILLARIS 
Motoriskt 

Patientens position: Sittande. Armen lätt böjd. Handens dorsalsida upp. 

Registrerande elektrod: Ytelektroder med diametern 10 mm. 

Placering av aktiv elektrod: Mitt på den laterala sidan av m. deltoideus. 

Placering av referenselektrod: Axelleden 

Stimuleringselektrod: Ytelektrod med fast avstånd (23 mm) mellan anod och katod 

Stimuleringspunkt:  Erbs punkt 
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N. ACCESSORIUS  
Motoriskt 

Patientens position: Sittande. Huvudet vridet 45 grader mot kontralateral sida. 

Registrerande elektrod: Ytelektroder med diametern 10 mm. 

Placering av aktiv elektrod: Aktiv elektrod placeras på övre delen av m. trapezius övre del, över den 

mellersta tredjedelen av muskeln.  

Placering av referenselektrod: Axelleden 

Stimuleringselektrod: Ytelektrod med fast avstånd (23 mm) mellan anod och katod 

Stimuleringspunkt:  Bakom m. sternocleidomastoideus 
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N. PHRENICUS  
Motoriskt 

Patientens position: Sittande.  

Registrerande elektrod: Ytelektroder med diametern 10 mm. 

Placering av aktiv elektrod: Aktiv elektrod placeras i midaxillarlinjen i höjd med processus xiphoid. 

Placering av referenselektrod: Alt.1: över anterior superior iliac spine. 

                 Alt.2: över processus xiphoid 

Stimuleringselektrod: Ytelektrod med fast avstånd (23 mm) mellan anod och katod 

Stimuleringspunkt: Stimulering perkutant ovanför sternum vid insertionen av m.sternomastoideus. 

Om detta inte är möjligt kan man försöka stimulera bakom m.sternomastoideus i höjd med 

thyroidea.  
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N. FACIALIS 
Motoriskt 

Patientens position: Sittande.  

Registrerande elektrod: Ytelektroder med diametern 10 mm. 

Placering av aktiv elektrod:  

1. m. nasalis                (facialis r. zygomaticus) 

2. m. frontalis (ca 2 cm från mittlinjen)    (facialis r. frontalis) 

3. m. orb oculi             (facialis r. zygomaticus)   

4. m. orb oris             (facialis r. buccalis) 

5. m. mentalis (ca 2 cm från mittlinjen)     (facialis r. marg mand) 

6. m. platysma                               (facialis r. platysma) 

Placering av referenselektrod: På nästippen 

Stimuleringselektrod: Ytelektrod med fast avstånd (23 mm) mellan anod och katod 

Stimuleringspunkt: Nedanför örat med stimuleringselektroden vågrätt. Katod distalt. 

Ett tips är att gå ännu mer distalt (gäller grenarna upp mot panna/öga) 

 

 

Standard är att registrera på m. nasalis. Övriga grenar körs i speciella fall då läkaren bedömt det vara 

värdefullt. Stimuleringsstyrkan brukar ligga mellan 15-25 mA. Viktigt med avslappning. 
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N. TRIGEMINUS 
Patientens position: Sittande.  

Registrerande elektrod: Ytelektroder med diametern 10 mm. 

Placering av elektroder: ingång 1 är höger sida: aktiv på m. orb.oculi ref. på benkam 

      ingång 2 är vänster sida: aktiv på m. orb.oculi ref. på benkam 

Stimuleringselektrod: Ytelektrod med fast avstånd (23 mm) mellan anod och katod 

Stimuleringspunkt:  

• n. trigeminus supraorbitalis (bilden) 

• n. trigeminus infraorbitalis (stim.elektrod vågrätt nedom käkbenet) 

• n. trigeminus mentalis (stim.elektrod vågrätt på hakan) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För detaljerad beskrivning – se separat dokument i metodboken! 
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N. FIBULARIS (PROFUNDUS), Motoriskt 
(N. peroneus profundus) 

Patientens position: Sittande.  

Registrerande elektrod: Ytelektroder med diametern 10 mm. 

Placering av aktiv elektrod: Extensor digitorum brevis 

Placering av referenselektrod: Vid 5:e metatarsophalangealleden 

Stimuleringselektrod: Ytelektrod med fast avstånd (23 mm) mellan anod och katod 

Stimuleringspunkter: 

• Fotled, 80 mm proximalt om den registrerande elektroden, lateralt om senan till  

m. tibialis anterior. 

• Nedom knävecket, 20-50 mm distalt om den proximala delen av caput fibulae.  

• Ovan knävecket, 50-90 mm ovanför caput fibulae, medialt om senan till m. biceps femoris. 

 

Anomalie: m. extensor digitorum brevis är innerverad av endast n. peroneus profundus hos de flesta. 

Det kan förekomma en gren från n. peroneus superficialis till m.extensor digitorum brevis. 

OBS: Avståndet vid knävecket bör vara ca 100 mm. 
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mm 

 
 

 

above fibula head 

below fibula head 
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N. FIBULARIS, TA-svar Motoriskt 
(N. peroneus) 

Muskelsvar från m. tibialis anterior (TA-svar) 

Registrerande elektrod: Ytelektroder med diametern 10 mm 

Placering av aktiv elektrod: ca 4 cm lateralt om tibiabenet, på muskelbuken (en linje från laterala 

malleolen och tuberositas tibia/”benknölen”. Motorändplattan är gränsen mellan 1/3 och 2/3 av 

avståndet. 

Placering av referenselektrod: På knäskålen 

Stimuleringspunkter: 

N. fibularis nedanför fibulahuvudet 

N. fibularis ca 10 cm ovanför fibulahuvudet 

 

Jämför sidor. 
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N. FIBULARIS SUPERFICIALIS, Sensoriskt 
(N. peroneus superficialis) 

Typ av mätning: Antidromt 

Patientens position: Sittande. 

Registrerande elektrod: Ytelektrod med fast avstånd (23 mm) mellan anod och katod. Katoden 

proximalt. 

Placering av aktiv elektrod: Stimuleringspunkten för n. fibularis (distalt). Katoden proximalt. 

Stimuleringdselektrod: Ytelektrod med fast avstånd (23 mm) mellan anod och katod. 

Stimuleringspunkter:  

• 14 cm proximalt om den registrerande på den laterala delen av underbenet. 

• Fibularis superficialis ramus lateralis (se fig). 

• Fibularis superficialis ramus medialis (se fig). 

 

 

 

N. FIBULARIS SUPERFICIALIS HUVUDGREN  

RAMUS LATERALIS                                                                RAMUS MEDIALIS 

  

14cm 

cm 
14 cm 

14 cm 
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N. FIBULARIS PROFUNDUS, Sensoriskt 
(N. peroneus profundus) 

Typ av mätning: Ortodromt 

Patientens position: Sittande eller liggande på rygg, knä extenderat. Ankel i neutral position. 

Registrerande elektrod: Ytelektrod med fast avstånd (23 mm) mellan anod och katod. Anoden 

proximalt. 

Placering av registrerande elektroder: Aktiv elektrod placerad över n. fibularis profundus, vid 

stimuleringspunkten för distal stimulering av motorisk ledningshastighet. Exakt lokalisation kan 

variera något mellan olika individer. Vanligtvis 1-2 cm lateralt om m. tibialis anterior-senan. 

Stimuleringselektrod: Ytelektrod med fast avstånd (23 mm) mellan anod och katod. 

Stimulerings punkt: Stimulerande katod i mellanrummet mellan I och II metatarsal-benen proximalt 

om MCP leden. 
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N. TIBIALIS, Motoriskt 
Patientens position: Sittande.  

Registrerande elektrod: Ytelektroder med diametern 10 mm. 

Placering av aktiv elektrod: M. abductor hallucis, 10 mm nedanför den posteriora delen av 

navicularbenet. 

Placering av referenselektrod: Vid stortåleden 

Stimuleringselektrod: Ytelektrod med fast avstånd (23 mm) mellan anod och katod 

Stimuleringspunkter: 

• Fotled 

• Knävecket. Fossa poplitea. 
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N. TIBIALIS, H-REFLEX 
Patientens position: Sittande eller liggande på mage. 

Registrerande elektrod: Ytelektroder med fast avstånd (23 mm)  

Placering av registrerande elektrod: M. soleus. Mitt emellan knä och fotled. 

Stimuleringselektrod: Ytelektrod med fast avstånd (23 mm) mellan anod och katod 

Stimuleringspunkter:  Knävecket. Fossa poplitea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tibial H reflex 
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N. TIB PLANT LAT/MED 
Sensoriskt 

Typ av mätning: Ortodromt 

Patientens position: Sittande eller liggande 

Registrerande elektrod: Ytelektrod med fast avstånd (23 mm) mellan anod och katod.  

Placering av registrerande elektrod: Vid mediala malleolen (stimuleringspunkt för n. tibialis).  

Anod distalt. Fäst med kardborrband. 

Stimuleringselektrod: Ytelektrod med fast avstånd (23 mm) mellan anod och katod. 

Stimuleringspunkter: 

• Mediala fotsulan, 14 cm från registrerande elektrod enligt nervens anatomi. 

• Laterala fotsulan, 14 cm från registrerande elektrod enligt nervens anatomi.   

Vid neurografi på barn, stimulera mitt under fotsulan. 
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N. SURALIS 
Sensoriskt 

Typ av mätning: Antidromt 

Patientens position: Sittande eller liggande på mage. 

Registrerande elektrod: Ytelektrod med fast avstånd (23 mm) mellan anod och katod. 

Placering av aktiv elektrod: Bakom laterala malleolen. Katoden proximalt. 

Stimuleringselektrod: Ytelektrod med fast avstånd (23 mm) mellan anod och katod. 

Stimuleringspunkt: 

• Mitt på vaden, 140 mm proximalt om registreringen.  

 

140 

mm 
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N. SURALIS DORSALIS 
Sensoriskt 

Typ av mätning: Antidromt 

Patientens position: Sittande 

Registrerande elektrod: Ytelektrod med fast avstånd (23 mm) mellan anod och katod. 

Placering av aktiv elektrod: På laterala fotryggen parallellt med fotryggens kant och med anoden vid 

basen av lilltån. Katoden proximalt, mitt på senan till m. extensor digitorum brevis. 

Stimuleringselektrod: Ytelektrod med fast avstånd (23 mm) mellan anod och katod. 

Stimuleringspunkt: Bakom laterala malleolen, 120 mm proximalt om registreringen. Katoden distalt. 

Gör mätningen i n. suralis, lateral malleol framfot. 
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N. SAPHENUS 
Sensoriskt 

Typ av mätning: Antidromt 

Patientens position: Sittande 

Registrerande elektrod: Ytelektrod med fast avstånd (23 mm) mellan anod och katod. 

Placering av aktiv elektrod: På insidan av underbenet, 150 mm ovanför mediala malleolen. Referens 

elektroden distalt. 

Stimuleringselektrod: Ytelektrod med fast avstånd (23 mm) mellan anod och katod. 

Stimuleringspunkt: 

• Medialt om tibia, 140 mm proximalt om registreringen. 

• (Mediala sidan av knät) 
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N. FEMORALIS 
Motoriskt 

Patientens position: Sittande eller liggande. 

Registrerande elektrod: Ytelektroder med diametern 10 mm. 

Placering av aktiv elektrod:  

Att föredra: 

• m. rectus femoris, på den anteriora delen, mitt i mellan spina ilica anterior superior och 

knäskålens övre del. 

• m. vastus medialis, på den anterior-mediala delen av låret mellan den mellersta och distala 

tredjedelen av låret. 

• m. vastus lateralis, på den anterior-laterala delen av höften mellan den mellersta och distala 

tredjedelen av låret. 

Placering av referenselektrod: Nedanför knäts mediala epikondyl. 

Stimuleringselektrod: Ytelektrod med fast avstånd (23 mm) mellan anod och katod. Alternativ 

nålelektroder. 

Stimuleringspunkt: 

• Nedanför inguinal ligamentet 

 

OBS. Ledningshastighet kan ej mätas, endast latens från stimulering till muskelsvar. Amplitud och 

area mäts också. 
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N. CUT.FEM.LAT 
Sensoriskt 

Typ av mätning: Antidromt 

Patientens position: Liggande 

Registrerande elektrod: Ytelektrod med fast avstånd (23 mm) mellan anod och katod.  

Placering av aktiv elektrod: 140 mm distalt om spina iliaca anterior superior vid höften. Anod distalt. 

Fäst med kardborrband. 

Stimuleringselektrod: Ytelektrod med fast avstånd (23 mm) mellan anod och katod. 

Stimuleringspunkt: 

• Proximalt om spina iliaca anterior superior  

 

Ortodrom mätning med nålelektroder är att föredra. 
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121204 Texttillägg till metodboken (Roland Flink): 

Vid inremitterandes frågeställning ”Meralgia paresthetica” meddelas remittent att meralgia 

paresthetica är en klinisk diagnos och neurofysiologisk undersökning görs endast i de fall det 

föreligger misstanke på lumbal rotpåverkan. Remittent ombeds inkomma med ny remiss om det 

senare är fallet varvid patienten kalla för EMG för att utesluta lumbal rotpåverkan. EMG görs av m 

ilipsoas (L2-L3), m adductor magnus (L2-L4) och vastus lateralis (L3-L4).   

Specialneurografi, ytneurografi eller SEP görs ej rutinmässigt på frågeställningen meralgia 

paresthetica. Om frågeställningen är lumbal rotpåverkan med sensoriska symptom från lateralsida lår 

sätts dessa patienter upp på sedvanlig CV + EMG undersökning för rotdiagnostik.  

 

121204 Texttillägg till metodboken (Roland Flink): 

Vid inremitterandes frågeställning ”Mortons metatarsalgi/neurinom” ber vi inremitterande läkare 

att först göra MRT med frågeställning neurinom samt meddelar att Mortons metatarsalgi är en 

klinisk diagnos. 

I de fall där MRT ej visat något neurinom eller där det handlar om svår fotsmärta utan klar orsak, 

framförallt hos äldre (över 60 år) görs neurografi med nålelektroder enligt metodboken för ortodrom 

nålneurografi av plantara digitala nerver i interstitium I/II, II/III, III/IV samt IV/V.  
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