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EEG Sömn
Syfte
Registrering av kortikal aktivitet i vakenhet, sömn och eventuellt under provokationer.
Sömn-EEG används huvudsakligen vid utredning av misstänkt epileptiska anfall/epilepsi och
undersökningens syfte är då att fånga epileptiform aktivitet. Vid frågeställning CSWS skall registrering
göras över natt inneliggande eller ambulatoriskt enligt särskilt protokoll och vanligt sömn-EEG skall
därför inte utföras på denna indikation.
Vid sömn-EEG skall patienten få instruktioner om sömndeprivering alternativt melatonin (se avsnitt
Sömndeprivering respektive Melatonin nedan). Andra läkemedel (som alimemazin (Theralen),
bensodiazepiner, och kloralhydrat) bör inte användas som sömninducerare vid EEG-undersökning då
de påverkar, eller kan misstänkas påverka, EEG-strukturen. Dexmedetomidin (Dexdor) bör också
undvikas undantaget särskilda fall.
Undersökningen har inga kontraindikationer i sig men att utföra provokationer/aktiveringar i form av
hyperventilation och/eller fotostimulering under registreringen är kontraindicerat i vissa fall (se
nedan).
Undersökningen utförs av biomedicinsk analytiker (BMA).
Nedanstående metodbeskrivning är en beskrivning av praktiskt genomförande av en EEG
undersökning och omfattar exempelvis inte tekniska specifikationer (relaterat till utrustning,
tekniska registreringsförhållanden, lagringsförhållanden) eller instruktioner för tolkning.
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Förberedelser
Läs remissen och börja planera hur många elektroder som ska sättas (se avsnitt Elektroder nedan)
och om aktiveringar ska göras (se avsnitten Hyperventilation/Fotostimulering nedan).
Kontrollera ID.
Starta upp datorn och skriv in patienten.
Efterfråga och anteckna följande i Test Notes i Nervus Test Information:
Är patienten sömndepriverad? Har patienten erhållit melatonin?
Hur länge har patienten sovit föregående natt (skall alltid anges; även om patienten
inte är sömndepriverad)? Anteckna alltid sovtid, t ex ”Sovit 22–03”.
Har patienten haft anfall? När?
Annat väsentligt som tillkommit sedan remissen skrevs.
Finns operationsärr? Var?
Om aktiveringar (HV/FS) ej körs ange varför

Genomförande
•
•

•

•
•
•
•
•
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Välj lämpligt protokoll och starta impedansmätningen för att direkt se om
elektrodmotstånden blir bra vid elektrodsättning.
Vid körkortsärenden skall tryckknappstest göras under registreringen. Beredskap utföra
tryckknappstest ska även finnas vid frågeställning absensepilepsi/frånvaroattacker hos de
patienter (inkl. barn) som bedöms klara av detta. Tryckknappstest utförs inte under hela
registreringen utan under provokationer samt delar av viloregistreringen.
Sätt optimalt antal elektroder med avseende på ålder. Elektroderna sätts enligt 10–20
systemet och måttband skall användas. Se avsnitt Elektroder nedan. Kontrollera igen att alla
elektroder sitter rätt och har kopplats rätt innan registreringsstart. Ev elektrodmössa kan
användas i särskilda fall om vanliga elektroder ej kan användas.
Referensen ska placeras mellan Fz och Cz – observera att det är viktigt att referensen sitter i
mittlinjen!
Jordelektroden sätts tex mellan Cz och Pz (placeringen påverkar inte registreringen på
samma sätt som referensens).
Sätt EKG-elektroder
Sätt eventuellt rörelsegivare (om patienten har ryckningar eller ofrivilliga rörelser),
andningsgivare och/eller ögonelektroder (används ffa på prematura/nyfödda).
Gör impedansmätning - motstånden ska om möjligt vara lägre än 5 kOhm.
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Registreringsgång:
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Total registreringstid: 40–45 min (med eller utan aktiveringar). Samtidig
videoinspelning skall alltid göras, justera vinkel och ljusförhållanden vid behov.
BMA skall närvara under hela registreringen (även om anhörig eller dyl är med) för att
kontinuerligt övervaka registreringens kvalitet, kameraläge och patientens tillstånd.
Anteckna under registreringen direkt i kurvan (använd Anteckning/Annotation i eventpaletten) det som kan vara av betydelse för tolkningen (t ex rörelser, anfallsliknande
symtom, symtom/beteenden som nämns i remiss, etc). Patientens vakenhetsgrad
(vaken, dåsig, sover) skall antecknas i början av registreringen samt vid förändringar av
vakenhetsgraden under pågående registrering.
Vid förekomst av episoder med epileptiform aktivitet eller vid misstanke om anfall
under registreringen skall patienten omedelbart tilltalas om han/hon är vaken (för att
se om patienten förmår svara). Vid typiska absenser/3Hz spike-and-wave bör
registreringen kompletteras med tryckknappstest under den del av registreringen som
patienten är vaken (inkl. provokationer).
Börja med vilokurva i ca 5 minuter, gör ögonöppningar (ca 3–5 s långa) under denna
tid och se till att få en period då patienten är så vaken som möjligt. Barn som somnar
redan vid elektrodsättning kan istället väckas mot slutet av registreringen så man får
några minuters registrering under vakenhet (inkl. ögonöppningar om möjligt) samt kan
utföra eventuella aktiveringar.
Kör HV (hyperventilation) i början av registreringen. Se avsnitt ”Hyperventilation”
nedan
Låt patienten försöka sova. Somnar patienten, låt sova i ca 15 min. Väck och försök
alltid få vakenperiod.
Växla till referentiellt montage några gånger under registreringen för att se att alla
elektroder finns med och registrerar med god kvalitet. Försök upptäcka artefakter och
åtgärda dessa (se avsnitt Åtgärda artefakter nedan). Justera elektroderna vid behov.
Kör FS (fotostimulering) i slutet av registreringen. Fortsätt registreringen i minst 30
sekunder efter FS, gärna längre. Se avsnitt ”Fotostimulering” nedan.
Avsluta med impedansmätning.

Efter avslutad registrering:
Komplettera med väsentlig information från undersökningen i Test Notes (t ex om patienten inte
medverkat, om patienten somnat, elektrodproblem, etc). Anteckna även antal elektroder som
använts (om man frångått rekommenderat elektrodantal skall orsak till detta antecknas).
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Att tänka på
Elektrodplacering och elektrodantal
Elektrodplacering enligt 10–20 systemet:
Anatomical landmarks used are:
1. Skull diameter
2. Nasion to inion
3. Preauricular point left to right
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Mät mellan nasion och inion (näsa till nacke) via vertex. Denna mätning ligger till grund för Fp, Fz, Cz,
Pz, och O lokalisation.
Mät från preauricular point till preauricular point (öron) och härmed får du den exakta positionen av
Cz (i sidled) nu markeras också T3, C3, C4, och T4.
Mät patientens hela huvudomkrets genom Fp, T3, T4 och O. Sätt elektroderna med 10% av
omkretsen mellan sig på nedre raden.
Mät sträckan Fp1 till O1 genom C3 (kolla att den sitter mitt emellan) och sätt ut F3 och P3. Gör
likadant på höger sida för Fp2, O2 och C4.
Mät från F7 till F8 genom Fz för att få rätt position på Fz, F3 och F4.
Mät från T5 och T6 genom Pz för att få rätt position på Pz, P3 och P4.
A1 ska bilda en liksidig triangel med T3 och T5. A2 sätts på motsvarande sätt på hö sida.
Sätt ev rörelsegivare och andningsgivare.
Ev ögonelektroder placeras i övre vänstra ögonvrån och i nedre högra ögonvrån.
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Rekommenderat antal elektroder:
Prematura barn och nyfödda (1–2 mån): 9 elektroder samt helst ögonelektroder och andningsgivare
(detta då dessa förenklar bedömning av sömn-vakenhet i denna ålder samt att andningen ofta ger
upphov till artefakter; dessutom är apnéer ett vanligt symtom i remisser i denna åldersgrupp)
Från 1–2 månaders ålder (fullgången + 4v): 17 eller 21 elektroder (så många som det går)
Vuxna sömn-EEG: 23 elektroder
9 elektroder
Fp1, Fp2, C3, Cz, C4, T3, T4, O1 och O2
EKG, ev ögonelektroder, ev andningsgivare, ev rörelsegivare

12 elektroder
Fp1, Fp2, F3, F4, P3, P4, F7, F8, T5, T6, O1 och O2
EKG, ev rörelsegivare

17 elektroder
Fp1, Fp2, F3, F4, C3, C4, P3, P4, F7, F8, T3, T4, T5, T6, O1, O2 och Cz
EKG, ev rörelsegivare

21 elektroder
Fp1, Fp2, F3, F4, C3, C4, P3, P4, F7, F8, T3, T4, T5, T6, O1, O2, Fz, Cz, Pz, A1 och A2
EKG, ev rörelsegivare

23 elektroder
Fp1, Fp2, F3, F4, C3, C4, P3, P4, F7, F8, T3, T4, T5, T6, O1, O2, Fz, Cz, Pz, A1, A2, Zyg1 och Zyg2
EKG, ev rörelsegivare

8

Klinisk neurofysiologi
Uppdaterat
Ansvarig läk/BMA

2020-12-01
ÅA/BL

Hyperventilation
Kör HV i början av registreringen. Det ökar chansen att den som undersöks somnar därefter, särskilt
hos barn.
Hyperventilation innebär djupandning (patienten skall andas djupt snarare än snabbt, ca 20
andetag/min) i 3 minuter. Därefter 3 minuters vila (post-hyperventilation). Gör 2 ögonöppningar
under dessa 3 minuter, den första efter 1 1/2 min.
Vid frågeställning absensepilepsi kan man utöka HV med ytterligare en 3-minuters period med
minst 5 min vila mellan provokationerna.
Om patienten under HV känner stickningar, domningar eller att kurvan börjar domineras av
ihållande, stora thetavågor, vilket är vanligt hos barn, innebär detta att patienten
hyperventilerar väldigt bra. Man kan då lugna ner patienten något. Vid andra och kraftiga
obehag avbryts HV och vila registreras i stället.
Små barn kan med fördel blåsa på snurra.
HV utförs ej (absolut kontraindikation) vid:
• Moya-moya
• Sickle-cell anemi
Relativa kontraindikationer för HV:
• Akut dålig/påverkad patient
• Epileptiskt anfall (generaliserat toniskt-kloniskt anfall) senaste 6 timmarna eller om patienten
fortfarande är postiktalt påverkad
• Känd allvarlig hjärt-lungsjukdom (t ex KOL, svår astma, hjärtinfarkt/kärlkramp senaste 3 mån)
• Känd akut vaskulär lesion (t ex cerebral blödning/stroke/hjärninfarkt, TIA de senaste 3 mån)
• Kända aneurysm
• Förhöjt intrakraniellt tryck
• Pågående svår huvudvärk/pågående migrän
• Graviditet (under sista trimestern, dvs >6:e mån)
Vid osäkerhet konsultera läkare (eller avstå från provokation)!
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Fotostimulering
Det är viktigt att patienten tittar in i lampan och att lampan sätts på av tillverkaren angivet
avstånd från patienten (oftast 30 cm från ansiktet). Se till att patientens ansikte fortfarande
syns i kameran. Patienten skall vara vaken under FS. Om patienten inte tittar in i lampan eller
om patienten inte kan medverka till ögonöppning/ögonstängning bör FS ändå köras men en
anteckning om detta görs då i kurvan eller i Test Notes.
Det ska gå minst 3 minuter efter avslutad hyperventilation innan FS utförs.
Vid riklig epileptiform aktivitet i samband med FS bör denna avbrytas i förtid. Att patienten
upplever FS som obehaglig (utan att man ser epileptiform aktivitet i kurvan) är dock i sig inte
en orsak att avbryta FS i förtid.
Om inte kontraindikationer finns skall försök till FS alltid göras på patienter >3 månaders ålder. Det är
dock extra viktigt med fullgod FS vid:
• Körkortsärenden
• Epilepsifrågeställning
• Neurometabola sjukdomar hos små barn

Relativa kontraindikationer för FS:
• Akut dålig/påverkad patient
• Epileptiskt anfall (generaliserat toniskt-kloniskt anfall) senaste 6 timmarna eller om patienten
fortfarande är postiktalt påverkad
• Ögonsjukdomar (om denna gör att blinkningar är smärtsamma eller att patienten är mycket
ljuskänslig samt vid näthinneavlossning)
• Graviditet (under sista trimestern, dvs >6:e mån)
• Patienten har fått anfall i samband med FS vid tidigare registrering eller har vid tidigare EEG
uppvisat en uttalad fotokänslighet
• Då remissen anger att FS inte skall göras
Vid osäkerhet konsultera läkare (eller avstå från provokation)!
Fotostimuleringen ska utföras enligt internationell standard; se nedan. Förkortade FS-program skall
inte användas.
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Börja med öppna ögon
Starta fotostimulering
Efter 5 sekunder; blunda! – fortsätt blunda i 10 sekunder
Öppna ögon under 10 sekunder
Blunda i 10 sekunder
Öppna ögon 10 sekunder
Blunda 10 sekunder, osv.
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Åtgärda artefakter
•
•

•
•
•
•

Elektrodartefakter – gnugga mer under elektroden.
Muskelstörningar – försök få patienten att slappna av! Käkmusklerna är ofta problemet.
Prova att be patienten öppna munnen en aning. Avvakta, det blir ibland bättre under
registreringens gång när patienten slappnar av.
Ögonrörelser - använd ögonstöd/ögonmask eller håll fingrarna (dina eller patientens) på
ögonlocken en stund.
Växelström - kontrollera elektroder, speciellt jordelektroden. Finns annan elektrisk
utrustning i rummet? Om patienten tex ligger i el-säng dras kontakten ur.
Värmeartefakter/svettartefakter - kraftigt, långsamt svängande baslinje. Svalka patienten om
möjligt t ex genom att öppna fönstret.
EKG-artefakter kan se ut som regelbundna spikar på EEG. EKG skall alltid vara kopplat,
därigenom kan ev EKG-artefakt på EEG lätt detekteras. Notera om patienten har pacemaker.

Sömndeprivering
Patienten skall få tydlig information angående sömndeprivering i kallelsebrevet. Följande gäller:
Vuxna: vakna hela natten innan undersökningen.
Barn under 3 år: ingen planerad sömndeprivering; tid ges om möjligt på barnets ordinarie sovtid.
Barn >3 år: skall sova högst hälften av ordinarie sovtid natten före, lägga sig senare och väckas tidigt
på morgonen.

Melatonin
V g se separat rutin ”Melatoninrutiner Uppsala” (i Metodboken) samt DocPlusSTYR-26219 (gäller
undersökningar vid KNF Uppsala; regionlab ansvarar för egna rutiner lokalt).
Melatonin används endast vid undersökning av barn 2–12 år. Inremitterande läkare ordinerar
melatonin som patientens vårdnadshavare hämtar ut på Barnsjukhuset.
Dosen ges 20–30 min före undersökningen (i praktiken i undersökningsrummet då förberedelser och
elektrodsättning tar en stund). Föräldrar/medföljande ger själva melatoninet till barnet. Ha gärna
dämpad belysning i EEG-rummet redan vid elektrodsättning.
Om barnet inte somnat efter 30 min av undersökningen kan man ge ytterligare en dos oavsett
barnets ålder.

Revisionshistorik
Uppdaterat
2019-10-21
2020-11-21
2020-12-01

12

Ansvarig
ÅA/BL
ÅA/BL
ÅA/BL

