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Klinisk Neurofysiologi

• Elektroencefalografi (EEG)   ↔ Epilepsimonitorering/ kontinuær EEG 
(cEEG)

• Multimodal monitorering (ex Polysomnografi)

• Elektroneurografi (ENG)

• Evokerede potentialer (EP)

• Ultralyd 

• Vippelejetest/ Døgn-BT

• Magnetoencefalografi (MEG)



EEG-optagelsen
• 10-20 internationale 

system; relative mål:
• Hovedform

• Hovedstørrelse

• Overflade- eller nåle-
elektroder

• Registrerings-montager
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• Potentialændringer 10 – 200 V

• Frekvensbånd:
• Beta  13  - 40 Hz
• Alfa  8  - 13 Hz
• Theta  4  - 8 Hz
• Delta  0.5 - 4

• Lokalisation



Langtidsmonitorering (LMT)

• Kontinuær EEG (cEEG) – observere kritisk syge gennem længere tid

• Epilepsimonitorering (EMU) – diagnostisk EEG under anfald

• Polysomnografi – multimodal registrering under søvn (respiratoriske 
og neurologiske søvnsygdomme)



LMT registrering



LMT registrering



Polysomnografi (PSG)



Analyse af PSG



Kontinuær EEG

• EEG optagelse af over to timers varighed, anvendes især på intensiv 
afdelinger

• Typisk 24-48 timer

• Kan både laves med fuld montage og med begrænset antal elektroder

• Benytter sig af trends til at få overblik



Evidens for udvidet EEG ~ cEEG =

continuous EEG monitoring

= fortsat EEG monitorering > 2 timer)



Trend kurver

• EEG kurven analyseres matematisk:
• Amplitude integreret (aEEG)

• Envelope trend (Median amplitude)

• Frekvensanalyse



Eksempel 1: Amplitude integreret EEG

3x18=54 timers EEG optagelse henover en weekend af patient i non-

convulsiv status. aEEG (amplitude integreret EEG) viser perioder 

med:        og uden status med vekslende AED-behandlingsniveau.



Eksempel 2: 
Envelope trend 

Median amplitude



30 år mand med temporallaps epilepsi.

47 min



47 min



Pt. Har læsebesvær

47 min



47 min



Eksempel 3 
Frekvens trends



Relativ Band Power



Spectrogram

8½ time



76-årig kvinde med hø.si.subduralt hæmatom og bevidsthedssvækkelse. 

Der ses nonkonvulsiv seizure aktivitet (pile, B1), ophør af anfald i forb.m.CO2 

retention (stiplet linie, B2). Intuberes, ventileres, udvikler non-konvulsiv status 

(sort bjælke, B3), der brydes af Midazolam-infusion (B4)

12 timer



Inspektion af kurven i høj tidsopløsning er nødvendig



Kursus i Langtids monitorering

• 3 dage

• Rutineret i standard EEG

• Ønsker at kvalificere sig til PSG eller EMU/cEEG

• Dag1 – tekniske 



Tema 1: Langtidsmonitorering – basal analyse 
(1.dag – 7 timer)
• Mål: 

• Kan forstå og anvende frekvensanalyse på korte tidssegmenter, frekvensanalysetrendkurver 
på lange tidssegmenter

• Kan forstå og identificere fejlkilder på analysedata (hvid støj, 50Hz og højfrekvent støj, 
motoriske artefakter) og anvende standard software til at foretage lokalisation af kilde til 
epileptiforme udladninger.

• Indhold:

• Frekvensanalyse på korte tidssegmenter (Forstå og anvende)

• Frekvensanalysetrendkurver på lange tidssegmenter (Forstå og anvende)
• Fejlkilder på analysedata (hvid støj, 50Hz og højfrekvent støj, motoriske artefakter) (Forstå og 

identificere)
• Standard software til at foretage lokalisation af kilde til epileptiforme udladninger (Anvende)
• Udstyr anvendt til monitorering af patienter (Kendskab)
• Eksempler på andre neurofysiologiske monitoreringsmetoder



Tema 2: Polysomnografi – teknik, montering og 
søvnanalyse (2. dag – 8,2 timer)
• Mål:

• Kan montere udstyr til søvnundersøgelse (polysomnografi, PSG)
• Har kendskab til og kan udføre basal søvnscoring, herunder genkende søvnstadier fra 

praktiske eksempler

• Indhold:
• Praktisk montering af elektroder og udstyr, information af patienten og instruktion i 

patientens udbedring af åbenlyse elektrodefejl 
• Søvnstadier (Kende til og genkende eksempler fra praktiske eksempler)
• Programmer til søvnscoring (Kunne lave grundlæggende søvnscoring på 

eksempelkurver)
• Apnøperioder og muskelaktivitet (Kan identificere fra eksempelkurver)
• Abnorme signaler i søvnkurve og diagnoseeksempel (Kan identificere basale 

abnormiteter fra eksempelkurver



Tema 3: Epilepsimonitorering – teknik, 
montering og analyse (3. dag – 7 timer)
• Mål:

• Kan foretage praktisk montering af udstyr til langtidsmonitorering, informere 
patienten om optagelsens formål og rammer for aktivitet under optagelsen herunder 
råd om beskyttelse af udstyret og mulighed for udbedring af elektrodetab.

• Indhold:
• Praktisk montering af elektroder til langtidsmonitorering med fokus på langvarig 

holdbarhed og patientsikkerhed.
• Signalformer og artefakter
• Trendkurver ved anfaldsepisoder (identificere anfaldssuspekte segmenter ud fra 

eksempelkurver)
• Markering og beskrivelse af kliniske episoder (Kan udføres praktisk)
• Variationer over døgn og i forhold til klinisk ændring og medicin (Kendskab til 

indflydelser på kurven)

• Prøve


