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• akut medvetandesänkning av oklar etiologi

• status epileptikus
® diagnos av icke konvulsivt status

• bedömning av cerebral funktion i cerebralt kritiskt sjuk 
patient
® t.ex. efter hjärtstopp

• bedömning av sederingsdjupet
® Lunda-modellen (Umeå)
® terapirefraktär status epileptikus

EEG-IVA: Indikationer



Bakgrund: 
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Bakgrund
• samma grundprincip

• Skiljer sig i 

® elektrodmängd 

® registreringslängd

® presentation av EEG-informationen



Rutin-EEG: Elektrodplacering

• Sker efter sk. 10-20 system



Rutin-EEG: Bakgrundsaktivitet

Friska vuxna och barn >8 år uppnår alpha-aktivitet 
under vakenhet



Rutin-EEG: Bakgrundsaktivitet
POSTCENTRAL GRUNDRYTM: alpha-aktivitet
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• 1 ”sida” i EEG motsvarar 10 sekunder

• Rutin-EEG: vanligtvis under en timme

• IVA: längre/kontinuerlig övervakning av hjärnaktivitet kan
vara önskevärd
® epileptiska anfall
® förändringar vid allmän cerebral påverkan
® monitorering av farmakologisk sedation

EEG: Tidsaspekter



EEG: Tidsaspekter

Ett dygns monitorering

10 sec per EEG-sida

7200 sidor per dygn



Cerebral function monitoring (CFM)

Cerebral function monitoring (CFM)
-Prior and Maynard (1970)



• cerebral function monitorering (CFM) (Prior and
Maynard, 1970

•tidskomprimerad presentation av en matematiskt 
bearbetat EEG-komponent     
® amplitudmaximum och - minimum

• registrerades från två elektroder, papperskurva

CFM / a-EEG



CFM

Digitalt:
a-EEG
(amplitude-
Integrated
EEG)

CFM / a-EEG



CFM i “digitala världen”
Digitalisering ger:      

• ökade möjligheter för matematisk bearbetning: 
t.ex. även av frekvenser etc. 

• ökad flexibilitet i presentation (elektroder, tidsbas)

• möjlighet till samtidigt presentation av rå-EEGt

CFM kallas för amplitude-integrated EEG (a-EEG)
i digitala system



1.

2.
3.

Frekvensanalys (Fourier spektrum)



Frekvensanalys/kvantitativt EEG



IVA-Monitor - Bildpresentation

Trendkurva
a. band power spektrum

b. amplitude-integrated

1) vänster (mellan F3 och P3) 
2) höger (F4 och P4)

EEG-signal (rå-EEG)



• av nytta vid alla EEG-undersökningar > 1 timme

• screeningsfunktion för

® förändringar i bakgrundsaktivitet

® anfallsaktivitet

• kan användas som „preliminärtolkning“ av IVA
personal

• relevanta avsnitt granskas av neurofysiologer i rå-EEG

Trendkurva



VIKTIGT:

• endast jämförelse mellan 2 elektroder
® urval av två relevanta elektroder är viktig för 

korrekt analys
® EEGts lokalisatoriska komponent faller i stort

sett bort vid kvantitativ analys

Trendkurva



a-EEG = “neonatal monitor”



IVA-monitor: 4 elektroder



kontinuerlig registrering med samma elektrod-
uppkoppling som rutin-EEG

Continuous-EEG/19-kanals monitor



Monitorundersökningar: 
Elektrodmängd

4 elektroder 19 eller 16 
elektroder

EEG-fynd: 
Bakgrundsaktivitet allmänt

(t.ex. sedationsbedömning)

++ ++

Fokala förlångsamningar - ++

Interiktal epileptiform aktivitet - ++

Anfallsaktivitet

- Lokalisation

- Anfallsmängd

- vs artefakter – sövd/medvsänkt

- vaken

-

+

(+)

-

++

++

++

+

Periodiska komplex - ++

Uppkoppling
- 24 h, icke neurofys. pers ++ -

Analys (tidsaspekt) tidskrävande mycket tidskrävande



Uppkoppling av monitor

® ska vara möjligt dygnet runt

® ska därför vara enkel, ej beroende av
neurofysiologisk personal

® görs därför oftast med reducerad elektrodmängd

Monitorundersökningar



• påkoppling via neurofysiologin, begränsad till 
kontorstid samt helger kl. 10-14

• tolkning 
® sker 2 ggr dagligen via neurofys

• Manual för påkoppling/hantering finns i 
registreringsmaskinens låda

Monitor: praktiskt hantering Umeå



a-EEG/Monitor: Elektroder

”traditionella” yt-EEG elektroder:

• fästs med ledande och fästande 
elektrodpasta

• uppkoppling med bra signal 
kräver viss erfarenhet/tid

• elektroderna lossnar ofta efter 
några timmar

• 19-kanals EEG



a-EEG/Monitor: Elektroder

• lim (Collodion)
® innehåller lösningsmedel,

ska ej användas på neo-IVA

• ”cementpasta” (EC2)
® stelnar (några minuter efter

applikation
® håller länge
® tar tid att få bort
® störande effekt vid MR



a-EEG/Monitor: Elektroder
Nål-elektroder:

• endast vid sederade patienter

• Fortsatt använding (invasiv) ?

• Praktisk erfarenhet: 
® mycket ring infektionsrisk
® stickskador hos personal

• bättre signal, mindre störningar, 
sitter länge

• 4-kanals/IVA-monitor



• Patientgrupper:
® skalltraumapatienter med högt ICP

(övervakning av Pentothalnarkos,
Lunda-modell)

® terapirefraktär status epileptikus

• analys av bakgrundsaktiviteten
• som rutin: 4 nål-elektroder

(F3/F4 och P3/P4) 

IVA-monitor: Sedationsbedömning



BAKGRUNDSAKTIVITET

Sedationsbedömning

Hirsch et al.,2021



EEG-bakgrundsaktivitet (Hirsch et al. 2021)

kontinuerligt EEG
alpha 

theta 

delta

nästan kontinuerligt

diskontinuerligt EEG

Burst-suppression/
Burst-attenuation

Isoelektriskt EEG

vaken
fysiologiskt patologiskt

sovande

Sedationsdjup

Encefalopati

mycket djup

sövd

djup
sövd



kontinuerligt EEG beta/theta-aktivitet



kontinuerligt EEG theta/delta-aktivitet



diskontinuerligt EEG

Attenueringsperiod



Burst-suppression/Burst-attenuation

attenuerings-/suppressionsperiod 
s.k. interburst intervall (IBI)

(EEG-) burst



Isoelektriskt EEG



Sedationsdjup: Lunda-modell

Relevans till
Lunda-modellen

för ytlig

optimal

för djup

EEG:

Bakgrund
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• Skalltraumapatienter som behandlas med
Lunda-modellen har mycket sällan anfall

• Bedömningen av sedationsdjupet kan
påverkas av en allmän cerebral påverkan

Sedationsbedömning: Lunda-modell



• Burst suppression mönster under flera 
timmar ska uppnås

Sedationsbedömning: 
terapirefraktär status epileptikus



Status epilepticus



Epileptiform aktivitet

• interiktal EEG-aktivitet:
® en benägenhet att få (en speciell typ av) anfall
® mer eller mindre specifik

• iktal EEG-aktivitet: 
® EEG aktivitet under ett epileptisk anfall
® skiljer sig oftast (OBS undantag! ) i utseende 

från interiktal EEG aktivitet  
® ses sällan i rutin-EEG

• termen epileptiform aktivitet
® teoretiskt: både interiktal och iktal aktivitet
® i praktiken: interiktal aktivitet



Epileptiform aktivitet



Epileptiform aktivitet

generaliserad



Epileptiform aktivitet
Fokal: vänster temporal



Iktal aktivitet/Anfallsaktivitet i EEG
• förändring i pågående EEG-aktivitet  
• rytmiska eller nästan rytmiska (kvasirytmiska)    

vågformer
• utveckling (ändring i frekvens och amplitud)

• generaliserade anfall
® förändring ses i de flesta/alla elektroder

• fokala anfall
® start i vissa elektroder
® eventuell utbredning/spridning (ändring i 

lokalisation) 



TONISK FAS

GENERALISERAD TONISK-KLONISKT ANFALL

- plötsligt ändring av EEG bilden samtidigt i alla elektroder
- repetitiva, högfrekventa (>10/sek) generaliserade spikes

!    i praktiken oftast överlagrad av muskel (EMG-) artefakter



KLONISK FASTONISK FAS

- Tätheten i skurarna avtar (”cerebral uttröttbarhetsfenomen”)
- Tonisk sammandragning övergår till kloniska ryckningar
- kloniska ryckningar avtar i frekvens

GENERALISERAD TONISK-KLONISKT ANFALL



Temporallobsanfall



Icke konvulsivt status epilepticus (NCSE)

• Medvetandepåverkan/konfusion dominerar

• för övrigt endast subtila eller inga kliniska symptom

• EEG relevant för diagnosställning

• NCSE-proper: medvetandesänkning pga NCSE

• coma-NSCE
→ neurocerebralt kritiskt sjuk patient
→ medvetandesänkning redan pga grundsjukdomen



Icke-konvulsivt status epilepticus (NCSE)

Trinka and Leitinger, 2015



EEG-aktivitet: status epilepticus

• Bilden varierar mycket beroende på etiologi

• 40% av rutin-EEG registreringar visar en utveckling i 
frekvens och spridning av anfallsaktivitet

• vissa EEG element kan vara uttryck för både anfall och
underliggande cerebral skada



Salzburg criteria



EEG-aktivitet: NCSE

Absensstatus
- Anfallsaktivitet

> 2,5 Hz
Probable NCSE



EEG-aktivitet: NCSE

Fokalt status
- Anfallsaktivitet

< 2,5 Hz
MEN: subtila
kliniska ryckningar

Probable NCSE



NCSE- anfallsmönster

Periodiska komplexRytmisk aktivitet

Klassisk anfallsaktivitet t.ex. kontinuerlig spike-wave aktivitet 



Periodiska komplex (PD)/rytmisk aktivitet

• Tyder oftast på en fokal eller allmän cerebral påverkan som 
bakomliggande orsak

• Uttryck för cerebrala lesionen eller anfallsaktivitet?

rytmisk aktivitet / PD



Periodiska urladdningar/komplex (PD)

Hirsch et al., 2012



Generaliserade periodiska komplex (GPD)



Generaliserade periodiska komplex (GPD)

• klart påverkad EEG-bakgrundsaktivitet i tillägg

• Oftast vid uttalad cerebral påverkan (uttalad 
vakenhetssänkt/komatös patient): efter hjärtstopp, 
svåra metabola/toxiska/infektiösa encefalopatier

• Ofta dålig prognos, beroende på grundsjukdomen

• 25% har även anfall

GPD



Generaliserade periodiska komplex (GPD)

Antiepileptisk behandling ?

• Icke sederande antiepileptika som 
”profylaxbehandling”
® GPD >2,5 Hz är metaboliskt krävande

• Ingen större effekt i EEG, GPD kan ej ”behandlas bort”



Lateraliserade periodiska komplex (LPD)



Lateraliserade periodiska komplex (LPD)

• varierande vakenhetsgrad (vaken till komatös)

• Vanligen akut fokal cerebral påverkan 
® uppkomst ospecifik för orsaken: encefalit, stroke,

SAB, trauma, tumör, metaboliskt

• 50-90% har även anfall 
® uppkomst av LPD kallas för �instabilt interiktalt

-iktalt continuum�
® är anfall eller mycket hög anfallsbenägenhet



LPD

Lateraliserade periodiska komplex (LPD)

• Behandlingseffekt vägledande i tolkning av LPD



Pat 3



HL 1945



HL 1945



HL 1945



HL 1945 /19-6644



NCSE: vilken EEG undersökning?

4 elektroder 19 eller 16 
elektroder

Interiktal epileptiform aktivitet - ++

Anfallsaktivitet
- Lokalisation
- Anfallsmängd
- vs artefakter –

sövd/medvsänkt
- vaken

-
+

(+)
-

++
++
++
+

Periodiska komplex - ++

Elektrodmängd



Anfallsaktivitet – kvantitativt EEG



Anfallsaktivitet – kvantitativt EEG



HL 1945 /19-6644



HL 1945 /19-6644



NCSE: Elektrodmängd

• div reducerade montage testades

• Detektion i 10-kanals registrering
® elektroencefalografiska anfall 80%
® status epilepticus 70%
® periodiska komplex 70-80%
® rytmisk aktivitet 60-70%

Ma et al., 2018; Herta et al., 2017



NCSE: Registreringslängd



c-EEG vs. rutin-EEG i komatösa patienter

• längre tid på IVA
• ökad mängd antiepileptika

• dock samma outcome

Rossetti et al., 2020



c-EEG vs. rutin-EEG 

• ?? studier saknas

• c-EEG har 4x högre chans att upptäcka anfall vid ett iktalt-
interiktalt kontinuum än rutin-EEG (Rossetti et al., 2020)

• yngre patienter, oklar diagnos = c-EEG



EEG: prognosbedömning efter hjärtstopp

Rylander et al., 2017 (Läkartidningen)



EEG: prognosbedömning efter hjärtstopp

• rutin-EEG

• EEG efter ett dygn kan övervägas
® gynsamma tecken: kontinuerlig aktivitet, reaktivitet
® tidigt maligna mönster: ej prognostiskt för dålig outcome

• prognostiskt EEG ska göras tre dygn (72 timmar) efter 
återkommen cirkulation
® högmaligna mönster?

• gärna även Medianus-SEP



EEG: prognosbedömning efter hjärtstopp

• rutin-EEG

• EEG efter ett dygn kan övervägas
® gynsamma tecken: kontinuerlig aktivitet, reaktivitet
® tidigt maligna mönster: ej prognostiskt för dålig outcome

• prognostiskt EEG ska göras tre dygn (72 timmar) efter 
återkommen cirkulation
® högmaligna mönster?

• gärna även Medianus-SEP



Högmaligna EEG-mönster

A: flack kurva/
isoelektriskt/
<10 mikrovolt

B: A med överlagrade
periodiska 
urladdningar

C: burst-suppression
mönster

D: C med över-
lagrade 
epileptiforma
urladdningar



Medianus-SEP efter hjärtstopp


