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Visual Evoked Potential (VEP)  
Pattern Reversal 

Syfte  
Undersökningar av impulstransmission från retina via synnerven och synbanan till syncentrum i 
occipitalcortex. 

Bakgrund 
Patienten tittar på ett varierande och blinkande schackrutemönster på en datorskärm och det 
uppkomna svaret registreras över occipitalcortex med ytelektroder. 
Huvudsakliga frågeställningar är främst opticusneurit men även utredning av annan orsak till 
synnedsättning. 
Vid till exempel frågeställning Optic Chiasm (synnervskorsning) används HF (halvfält), se sida 4. 

Förberedelser 
Att tänka på inför undersökningen: 
Fråga alltid patienten om den har problem med sin syn och om någon sida är bättre/sämre 
(ögonsjukdom, skelning) samt om patienten använder glasögon eller linser. Dessa skall i så fall 
användas om de påverkar synen på 1 meters avstånd. Notera om glasögon eller linser använts under 
“Comments”. 
 
 

Utrustning och program: 
• Separat datorskärm med schackrutemönster och tillhörande datormus. 

o Starta skärmen genom att trycka på on/off-knappen längst ned, bak på skärmen. 
o Välj ”begin visual stimulation” längst upp på menyn, nu syns schackrutemönstret. 
o För att ändra mellan FF (full field) och HF (half field), se separat beskrivning på sida 4. 
 

• Synergy EDX 

• Välj testmappen VEP 

• VEP Pattern FF 12x16 

• Välj en sida: höger eller vänster  
 

Material: 
• Fem ytelektroder med lång kabel för kortikal registrering. 

• Engångsjord. 

• Ögonlapp. 
  



Klinisk neurofysiologi 
Uppdaterat 2022-06-20 
Ansvarig läk/BMA HR/NM (AE 2022) 

 
 

2 
   

Elektrodmontage: 
Registrering (delvis enligt Queen Square System):  
MO  midoccipital i mittlinjen 5 cm ovanför inion 

Kopplas till Oz i headbox  
LO  occipitalt, 5 cm till vänster om MO  

Kopplas till O1 i headbox  
RO  occipitalt, 5 cm till höger om MO  

Kopplas till O2 i headbox  
MP  midparietal i mittlinjen 5 cm ovanför MO 

Kopplas till Pz i headbox  
Referens:  
Fz  enligt 10–20-systemet som vid EEG 

Kopplas till Fz i headbox 

Avstörningselektrod, “jord”, lämpligen på en arm.  
 
OBS! Impedansen uppmäts ofta till 100 kΩ trots adekvat preparering av hårbotten. 
Viktigt att det ser ungefär lika ut på alla elektroder. 

Genomförande 
Stimulering: 
Patienten tittar på ett varierande och blinkande schackrutemönster på en datorskärm och fixerar 
blicken på den röda punkten mitt på skärmen.  

Avståndet mellan patientens ögon och datorskärmen ska vara 1 m. 
 

Registrering: 
• Patienten ska sitta bekvämt för att kunna slappna av i axlar, nacke och käkar. 

• Datorskärmen med schackrutemönster och skärmen till synergy ska vara bortvänd ifrån 
varandra. Således sitter patienten mitt emot dig och kan inte störas av ljuset från synergy. 

• Ljuset i rummet ska vara släckt och det enda allmänljuset är från synergy. 

• Välj vilket öga som ska registreras ”right eller left” och registrera ett öga i taget. Sätt en lapp 
framför det andra ögat och kontrollera att patienten inte ser något med det täckta ögat. 

• Kontrollera impedansen. 

• Tryck ”switch” för att starta och avsluta registrering. 

• Kontrollera då och då att patienten fixeras blicken på mittpunkten. 

• Låt patienten blunda och vila ögonen efter ca 50 svep. Registrera ca 100 svep/körning. 

• Tryck ”next replicate” för en ny körning för samma öga. 

• Kör minst 2 körningar/sida för att se reproducerbarhet.  
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Resultat 

Registrering höger öga 

 

Att tänka på  
• Skärmen ska vara placerad rakt framför patienten så att patienten känner sig avslappnad i 

ansiktet och axlarna för att minska artefakter. 

• Den röda punkten ska vara placerad cirka 15 cm nedanför ögonnivå. 

• Kontrollera att patienten fokuserar på punkten (extra svårt vid albinism frågeställning). 

• Ingen ålderbegränsning om patienten kan fokusera på punkten. 

• Om patienten inte kan fixera blicken kan VEP-flash utföras (se separat dokument). 

• Latensen påverkas om patienten har dålig synskärpa, svårt att fixera, brytningsfel och 
extremt stora/små pupiller.  

Reject/average setup: 
Vid mycket störningar kan många av signalerna avvisas och det blir svårt att få en 
medelvärdesbildning. Välj fliken längst upp på acquisition → averager setup → artefact reject setup 
→ ändra på ”reject level” i alla kanaler eller i en kanal.  

Referenser 
- Handbook of Clinical Neurology, Vol. 160 (3rd series) Clinical Neurophysiology: Basis and Technical 
Aspects K.H. Levin and P. Chauvel, Editors https://doi.org/10.1016/B978-0-444-64032-1.00034-5   
- Guideline Nine: Guidelines on Evoked Potentials, J Clin Neurophysiol, Vol. 11, No 1; 40-73, 
1994, Raven Press Ltd, New York 
- Recommendations for the Practice of Clinical Neurophysiology: Guidelines of the 
International Federation of Clinical Neurophysiology (2nd Revised and Enlarged Edition) Edited by G. 
Deuschl and A. Eisen, Elsvier Electroenceph. Clin. Neurophysiol., 1999, suppl 52, sid 54-60. 
- Odom, J.V., Bach, M., Brigell, M. et al. ISCEV standard for clinical visual evoked potentials: (2016 
update). Doc Ophthalmol 133, 1–9 (2016). https://doi.org/10.1007/s10633-016-9553-y  
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Andra inställningar på schackrutemönster 
VEP halvfält, HF (half field): 
Separat dataskärm och datormus används för att ändra inställningar till VEP HF (halvfält).  
o Starta skärmen genom att trycka på on/off-knappen längst ned, bak på skärmen. 
o Välj genom att vänsterklicka på datamusen. Backa genom att högerklicka.  
o Tryck på ”load/save stimulation protocol” i menyn för att få upp olika protokoll. 

o Stimulation protocol 1 = Helfält (full field)  
o Stimulation protocol 2 = Halvfält på vänster sida 
o Stimulation protocol 3 = Halvfält på höger sida 

o Tänk på att återgå till helfält dvs protokoll nr 1 som är default. 
 
I synergy välj protokollet ”VEP HF 12x16 L eller R” och därefter välj den sidan som ska stimuleras. 
Denna L / R indikerar den sida som halvfältet är på, inte vilket öga som stimuleras dvs tittar. 
Registreringen fortsätter sedan som vid en FF-VEP, se sidan 2. 
Vid varje registrering, skriv en kommentar genom att högerklicka med musen och välj ”comments”. 
Skriv vilket öga som stimuleras och vilken sida fältet är på, se exemplen nedan. 
I rapporten ska de finnas fyra registreringar. 

• ”R – VEP HF 12x16 L” höger öga stimuleras, fältet är på vänster sida. 

• ”L – VEP HF 12x16 L” vänster öga stimuleras, fältet på vä sida. 

• ”R – VEP HF 12x16 R” höger öga stimuleras, fältet på hö sida. 

• ”L – VEP FH 12x16 R” vänster öga stimuleras, fältet på hö sida. 
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