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1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) 
Moder-FKB: 
2274 Det audiologiske og neurofysiologiske område 
 
 
Arbejdsfunktioner 
Teknisk opsætning, optagelse og analyse af monitorering af patienter med mulig epilepsi eller 
søvnsygdomme 
 
Deltagerforudsætninger 
Deltagerne skal have rutineret gennemførsel og analyse af standard elektroencefalografi (EEG). 
 
Relevante uddannelser at kombinere med 
 
47684 Elektrofysiologiske og vestibulære undersøgelser 
47686 Undersøgelse af epilepsianfald i praksis 
47687 Teknikker til undersøgelse af neuropatier 

 

2. Ideer til tilrettelæggelse 
 
Første uddannelsesdag starter med ankomst og introduktion til uddannelsen. Derefter 
introduktion til metoder der anvendes til analyse af korte og lange monitoreringer og deres 
fejlkilder. Der introduceres til udstyr til optagelse af signaler og analysesoftware. Delprøve 
fokuserer på eksempler på analyser og fejlkilder. 

 
Anden uddannelsesdag er målrettet basal søvnscoring og der øves praktisk opsætning af 
udstyr og analyse af eksempelkurver, så deltageren kan udføre den basale analyse af 
søvnstadier. Der gennemgås vigtige søvnsygdomme og eksempler på deres søvnundersøgelse. 
Deleksamen fokuserer på den praktiske påsætning af udstyr og identifikation af søvnstadier ud 
fra eksempelkurver. 

 
Tredje uddannelsesdag er målrettet montering af elektroder til langtidsmonitorering. Der 
gennemgås analyse af kurver og anvendelse af software til at vælge trendkurver. Der 
gennemgås eksempler på anfaldsmønstre og analysen heraf. Der gennemgås fejlkilder og 
eksempler på ændringer ved medicin. Delprøven fokuserer på den praktiske opsætning af 
udstyr og identifikation af trendkurver og typiske ændringer ved anfald og fejlkilder ud fra 
eksempelkurver. 
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Forud for uddannelsen skal deltageren sikre sig at grundlæggende kendskab til 
elektroencefalografiske signaler og analyse heraf er repeteret.  
 
F.eks.  

• Kendskab til signaler fra elektroencefalografi, respiration, elektrokardiografi og motorisk 
aktivitet (evt. online forberedelse) 

• Kendskab til signaler fra elektroencefalografi, respiration, elektrokardiografi og motorisk 
aktivitet (evt. online forberedelse). 

• Kende til biologiske signalers beskrivelse (Frekvensanalyse, komplekse signaler) og 
signalernes digitalisering (evt. online forberedelse) 

 
Deltagerne kan f.eks. inden uddannelsens start få tilsendt materiale til repetition. 
 
3. Temaer 
 

Uddannelsen er målrettet kendskab til udstyr, praktisk anvendelse og instruktion af patienten 
og efterfølgende kendskab til, hvordan undersøgelsen opsamles og analyseres ved typiske 
epileptiske anfald og søvnsygdomme. 
 
Temaoversigt 

1. Langtidsmonitorering – basal analyse 
2. Polysomnografi – teknik, montering og søvnanalyse 
3. Epilepsimonitorering – teknik, montering og analyse 

 
Tema 1: Langtidsmonitorering – basal analyse (1.dag – 7 timer) 
 
Handlingsorienterede mål:  
 

o Deltageren kan forstå og anvende frekvensanalyse på korte tidssegmenter, 
frekvensanalysetrendkurver på lange tidssegmenter 

o Deltageren 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) 
 
Handlingsorienterede mål: 
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o Deltageren kan montere udstyr til søvnundersøgelse (polysomnografi, PSG) 
o Deltageren 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) 
 

Handlingsorienterede mål: 

o Deltageren 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 

 
4. Opgaver og undervisningsmaterialer 

Udarbejdes af underviserne. Se afsnit 2 Ideer til tilrettelæggelse for inspiration til 
aktiviteter 

 
5. Litteraturliste mv. 

Colding-Jørgensen, Eskild og Troels Wesenberg Kjær (Red.) Klinisk Neurofysiologi 1. udgave 
2017, Gyldendal,  ISBN-13: 9788762816695 
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