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Pudendus SEP 

Syfte  
Bedömning av sensoriska bansystemet från n. pudendus, via ryggmärg upp till hjärnan. 

Bakgrund 
Vid SEP stimuleras en perifer sensorisk nerv (n. pudendus) med svaga elektriska stötar och de 

uppkomna signalerna registreras på olika nivåer: vid inträdet till ryggmärgen och vid signalens 

ankomst till sensorisk cortex i hjärnan. Huvudsaklig frågeställning är skador längs sensoriska 

bansystemet i ryggmärg eller hjärna. 

Förberedelser 
Program 

Välj SEP nedre extremiteter. Välj Pudendus. Hör med läkare om höger och vänster sida ska jämföras.  

 

Material 

• Fyra ytelektroder för kortikal registrering med lång kabel. 

• Fyra eller sex engångsklisterelektroder med lång kabel för stimulering men även för 

registrering av det lumbala svaret. Antalet beror på om det ska göras en sidojämförelse 

mellan höger och vänster eller inte. Med fördel kan samma engångselektroder som används 

för ION användas (finns i EMG 3). 

 

Patient 

Se till att patienten ligger bekvämt på rygg. Det är mycket viktigt att patienten kan slappna av i axlar, 

nacke och käke.  
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Elektrodmontage 

Kortikalt (enligt 10–20 systemet): 

Cz Kopplas till Cz i headbox. 

C3' resp C4'(= 2 cm bakom C3 respektive C4). Kopplas till C3 och C4 i headbox. 

Fz är referenspunkt. Kopplas till Fz i headbox. 

Lumbalt:  

Th12 I linje med höftbenskammen ligger L4. Räkna kotutskotten upp till Th12. Sätt elektroden på 
utskottet. Kopplas till 17 i headbox. 

Referens 10 cm rostralt (ovanför). Kopplas till 18 i headbox. 

Perifert: 

Avstörningselektrod, ”jord” på underbenet. 

 

Stimuleringsplacering 

Män: Engångselektroder (yt) dorsalt vid basis av penis. Katoden placeras alldeles intill basis och 

anoden 2–3 cm distalt (bild 1). Man kan även placera anod och katod intill basis lateralt på sidan om 

penis (bild 2) och då väljer man vilken själv vilken sida som är anod och katod. Om det är angeläget 

att försöka skilja mellan höger och vänster sida placeras elektroderna lateralt på sidan om penis (bild 

3).  

 

 

 

  

BILD 1 BILD 2 BILD 3 
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Kvinnor: Engångselektroder (yt) intill klitoris. Elektroderna placeras på varsin sida om klitoris. Då inte 

någon sidojämförelse görs kan man välja vilken sida man sätter anoden och katoden på (bild 4). Man 

kan även placera elektroderna dorsalt omedelbart intill blygdläpparna i mittlinjen. Katoden placeras   

alldeles intill blygdläppens bas och anoden 2-3 cm ovanför. Vanligtvis bilateral stimulering. Vanligtvis 

bilateral stimulering men man kan även jämföra sidorna. Vid sidojämförelse placeras katoden 

alldeles intill blygdläppens basis vid klitoris och anoden 2–3 cm nedanför, under de yttre 

blygdläpparna men ovanför de inre blygdläpparna (bild 6). 

 

 

 

Genomförande 
Stimuleringsintensitet: 

Notera tröskeln för parestesi i n.pudendus innervationsområde. Stimuleringsintensitet 3 ggr tröskeln 
för parestesi. Stimulusintensiteten bör dock ej vara smärtsam. 

Stimuleringsfrekvens: 3Hz 

Att tänka på 
 

• Registrera alltid tibialis SEP i samband med pudendus SEP. Latenserna är oftast lika trots att 

avståndet för pudendus banorna är betydligt kortare. 

• Hos män erhåller man ofta lumbalt svar, hos kvinnor saknas det lumbala svaret i regel. 

• Positiv anod, negativ Katod 

 

BILD 6 BILD 5 BILD 4 
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Referensvärden (Hämtade från Åbo Universitets Centralsjukhus, 8 män och 9 kvinnor, ålder 20–57 år). 
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