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Kvantitativ Temperaturtröskelmätning - QST 
(Quantitative sensory testing) 

Syfte 
Mätning av tunnfiberfunktion i perifera nervsystemet  

Bakgrund 
Patienten uppmanas att trycka på första antydning till temperaturförändring från termodens 

grundtemperatur (32 grader) oavsett om det blir kallt eller varmt. 

Förberedelser 
Patienten får inte vara kall, 28 grader är gränsen. Värm om det behövs. 

Genomförande 
Översikt 

En metallplatta läggs på ett hudområde. Patienten får tala om eller med en knapp markera när första 

känsla av en temperaturförändring kommer.  

 

Innan Undersökningen 
1. Kontrollera att alla kablar är isatta. 

2. Starta maskinen på den gröna knappen på framsidan (ska göras minst 5 min innan datorn 

startas).  

3. Kolla att kylvätskan ligger mellan min- och max-gränserna på sidan av maskinen. 

4. Starta laptopen. Logga in på funk0163 med det vanliga lösenordet. 

5. Kontrollera hudtemperatur på patienten: handrygg ≥ 28 grader, fotrygg ≥ 27 grader. Värm 

om patienten är kall.   

 

  



Klinisk neurofysiologi 
Uppdaterat 2020-11-23 
Ansvarig läk/BMA HR/ZB 

 
 

2 
  

Undersökning 
1. Starta Medoc Main Station. Det tar en stund innan den startar (ca 40s).  

 

2. Välj Pathway.  

3. Logga in. Username: admin. Lösenord: admin 

4. Se till att termoden inte vidrör någonting och acceptera att maskinen gör en självtest när en 

ruta med Warning kommer fram. 

5. Lägg till ny patient under fliken Patients, välj New Patient. Patident id skrivs utan 

bindestreck 

 

 

 

6. Gå tillbaka till TEST och markera din patient under Select Patient. För att slippa upprepa 

detta steg sök efter patienten i listan så att endast den finns att välja. 

7. Gå in på Select Program och välj MIX. 

8. Välj Select Body Site och markera först på figuren var du vill mäta. Välj sedan i rullistan den 

textförklaring som mest stämmer överens med din placering av termoden på patienten. Alla 

lokaler med ett N efter har normalvärden.  Var noga med om höger eller vänster sida är 

markerad. 
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9. Tryck sedan på: Go To Test. 

10. Se till att patienten sitter bekvämt, ostört och kan koncentrera sig. Det kan vara bra att ge 

patienten en filt så denne inte blir kall under testets gång. 

11. Termoden läggs med hela ytan mot huden (gör annars en kommentar). Fäst om möjligt med 

kardborrebandet men lämna aldrig patienten ensam med termoden fastspänd. Se till att 

den kalla delen på sladden, närmast termoden inte ligger mot patientens hud. Låt patienten 

vänja sig vid termoden minst 1 min, 2 min om patienten är kall. Den ska kännas neutral. 

12. Ge patienten tryckknappen som används för att svara på stimuli. 

 

13. Tryck på ”Pre Test” och sedan på Start Test. Pausa gärna testet mellan de olika delarna så 

att det finns tid att förklara vad som ska hända. För att fortsätta med testet utan att köra 

om något värde tyck på cancel när du startar upp sekvensen igen. Om ett enskilt mätvärde 

ska ändras: Pausa sekvensen och tryck på den stapeln som ska göras om så att den blir 

grönmarkerad och tryck på yes för att starta.  

 

14.  När programmet är färdigt, tryck på Save, skriv kommentarer och byt lokalisation och/eller 

program genom att trycka på new test. 
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15. För utskrift gå in på Results och markera alla filer på patienten som ska med i rapporten. 

Tryck på skrivarikonen.  Markera sedan Singles under Select Reports och Generate för att få 

se en förhandsgranskning utav resultatet i en rapport. 

 

16. Välj skrivare: CutePDF Writer och skriv ut.  Spara som Patientens ID. Detta blir en PDF-fil 

som kan importeras till remissen i Remisse. Ligger under S:\Data\Termotest. 
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Att tänka på 
Patienten får inte vara kall, 28 grader är gränsen. 

Notera i kommentaren om patienten kände att det blev varmt istället för kallt och vice versa. Gör 

även en kommentar om patienten verkade uppmärksam eller okoncentrerad.  

 

Lokaler att undersöka 
Frågeställning tunnfiberneuropati: Thenar ena sidan samt båda S1 Foot.  

(Börja med thenar, sedan fötter.) 
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