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SAMMANFATTNING 

Visual evoked potential (VEP) är en neurofysiologisk metod för att undersöka synnervens 

funktion. I samband med att Keypoint-utrustningen vid Centralsjukhuset i Karlstad 

(CSK) ersattes med Synergy-EDX behövdes referensmaterialet för VEP förnyas, vilket 

är syfte till detta examensarbete. Undersökningen genomfördes i första hand för att se om 

någon signifikant skillnad förelåg i VEP-resultaten mellan de två olika utrustningarna. 

Dessutom studerades eventuella korrelationer mellan latenstider, vänster och höger öga, 

ålder och kön. VEP-registreringar utfördes på totalt 33 frivilliga försökspersoner vid 

CSK. Resultaten jämfördes med data från Keypoint-registrering från VEP-registrering 

utförda på 10 försökspersoner vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Resultatet baserades på värdena från 30 försökspersoner (10 män och 20 kvinnor), där två 

av försökspersonerna uteslöts på grund av tekniskt dålig registrering och att en av 

försökspersonerna har inte uppfyllt inklusionskriterierna. Det fanns en signifikant 

skillnad mellan utrustningarna (p<0.05; Synergy: 106.3±11.1 ms (N=30) och Keypoint: 

101.0±11.1 ms (N=10) – anges i medelvärde X ± 2 standardavvikelser SD), vilket kan ha 

sin grund i olika typer av stimuleringsskärm där LCD-skärmar (Synergy) tenderar ha 

längre tid att framkalla bilder på skärmen. Beräknat övre referensintervall för P100-latens 

hos män var 124.9 ms (X±2SD = 109.5±15.4 ms) och 116.7 ms hos kvinnor (X±2SD = 

104.6±12.1 ms). Skillnaden mellan könen visade att vara statistiskt signifikant (p<0.05), 

men inget statistiskt säkerställt samband med ålder förelåg.  

Resultatet av studien har direkt klinisk relevans för tolkning av VEP-resultat med den nya 

utrustningen i och med att referensvärdena för normala friska personer skiljer sig åt från 

den gamla utrustningen. Om studien skulle vidareutvecklas, vore önskvärt ännu fler 

försökspersoner och gärna i flera olika ålderskategorier.  

 

Nyckelord: visual evoked potentials (VEP), referensvärde, latenstid, N70, P100, 

Synergy 

 

  



 

ABSTRACT 

Visual evoked potentials (VEP) is a neurophysiological method that primarily 

investigates the function of the optic nerve and the optic tract. When the Keypoint-

equipment at Karlstad Central Hospital (CSK) was replaced with another equipment, 

Synergy-EDX, new reference values had to be obtained. The purpose of this study was 

primarily to obtain new reference values for the new machine Synergy. In addition, 

correlation with age, gender, right and left eyes was also investigated. VEP-recordings 

were performed on 33 healthy subjects at CSK and the data was compared to VEP-result 

obtained from Keypoint-equipment (performed on 10 healthy volunteers) at Uppsala 

University Hospital.  

The results in this study was based on 30 subjects (10 men and 20 women). Two were 

excluded due to technically inadequate recording and one excluded due to failure of 

fulfilling the inclusion criteria of this study. The comparison between the machines 

showed statistically significant (p<0.05), where P100-latencies was longer using Synergy 

than Keypoint (Synergy: 106.3±14.1 ms (N=30) och Keypoint: 101.0±11.1 ms (N=10) – 

presented in mean ± 2 standard deviations SD), which may be due to different types of 

monitors (Synergy liquid crystal display, LCD and Keypoint: cathode ray tube, CRT), 

where LCD-monitors tends to have longer time to generate images on the screen. The 

results showed the P100-mean latency was 109.5±15.4 ms in men and 104.7±12.2 ms in 

women. The gender difference in P100-mean latency was statistically significant 

(p<0.05), but there was no correlation between the P100-latency and age.  

Further studies with larger numbers of participants and preferably including a greater age 

spread would be desirable.  

 

Keywords: visual evoked potentials (VEP), reference values, latency, N70, P100, 

Synergy 
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INTRODUKTION 

Synnerven och centrala synbanor 

Synnerven (Nervus opticus) är den andra kranialnerven (NII) och den är en ren sensorisk 

nerv. Nervens huvudsakliga funktion är att överföra elektriska nervimpulser 

(aktionspotentialer) som registreras från näthinnan (retina) av ljuskänsliga 

fotoreceptorerna, tappar och stavar, till syncentrum (den primära synbarken) i 

occipitalloben, där impulserna omvandlas till en visuell bild (1–3). 

Synnerven utgår från en punkt i ögats posteriora del, i anslutning till retinan. Från den 

punkten börjar synbanan (tractus opticus) som består av cirka en miljon axon från vardera 

höger och vänster öga. Varje öga har en synnerv, vilken har två utgående nervfibrer från 

var sida av retinan, den temporala och nasala sidan, som sedan fortsätter in i kraniet. 

Nervfibrerna bildar sedan en synnervskorsning (chiasma opticum) som är belägen 

ovanför hypofysen. De nasala nervfibrerna korsar varandra, medan de temporala 

nervfibrerna inte gör det. Detta medför att vid stimulation av höger öga kommer både 

höger och vänster del av syncortex att förmedlas. Detsamma gäller stimulation av vänster 

öga (1–3). 

Synbanan fortsätter sedan vidare till de laterala knäkropparna (corpus geniculatum 

laterale, LGN) som är en del av talamus. Aktionspotentialerna kommer sedan att fortledas 

vidare till primära syncortex som ligger ovanför synbarksfåran, där tolkning och 

bearbetning av den visuella informationen sker (1–3). 

 

Patologiska tillstånd i optikusnerven 

En skada av synnerven och synbanan kan medföra synförlust som kan uppkomma i form 

av monokulär synnedsättning, plötslig synförlust eller total blindhet (amauros). 

Synnervslesioner kan orsakas av bland annat trauma, tumörkompression och optiska 

neuropatier, men till största del orsakas lesionen av demyeliniserande sjukdomar som 

multipel skleros (MS) och optikusneurit (ON) (1, 4) 

ON är ett tillstånd som innebär immunmedierad inflammation. Detta bidrar till irritation 

och svullnad i synnerven och leder till en plötslig monokulär eller binokulär 
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synnedsättning, retrobulbär smärta, förändrad färguppfattning (dyskromatopsi), 

synförsämring i samband med fysisk ansträngning (Uhthoffs fenomen) samt visuell 

tidsförskjutning vid vissa rörelser (Pulfrich fenomen). ON är ofta associerat med MS, 

speciellt hos kvinnor, då symtomet kan vara ett tidigt tecken för sjukdomen. Risken för 

en MS-debut inom tio år efter genomgången ON är 12–85%, men det är inte 

nödvändigtvis alla som drabbas av ON som utvecklar MS senare i livet. En tid efter 

insjuknandet av ON kommer synskärpan att så småningom förbättras, dock kommer 

dyskromatopsi, nedsatt kontrastseende och ljuskänslighet att kvarstå under en längre 

period (1, 4, 5).  

ON kan utredas med hjälp av blodprover (sänkningsreaktion, olika typer av 

antikroppsanalys, blodserum, med mera), likvoranalys, magnetresonanstomografi (MR) 

och med visual evoked potentials (VEP) (1, 4, 5). 

 

Visual evoked potentials 

Visual evoked potentials (VEP) är en elektrofysiologisk undersökningsmetod för att 

utreda synnervens funktion och förmåga att fortleda elektriska impulser från ögat till 

syncentrum. Metoden bygger på visuell stimulering som ger ett svar i form av summering 

av sensoriska nervaktionspotentialer som ger upphov till en elektrisk spänningsskillnad. 

Spänningsskillnaden kan sedan registreras över syncortex från skalpen med hjälp av 

ytelektroder med silverplatta (surface electrode eller disc electrode) som används vid 

elektroencefalografi (EEG). VEP är mycket känslig för lesioner i synnerven och främre 

synnervskorsningen, dock inte för oftalmologiska förändringar (6–8).  

VEP-undersökningen mäter latenstider, det vill säga tiden från retinastimulering till att 

ett svar registreras i syncentrum. Latenstiden mäts för att kunna påpeka patologi i 

synnerven (6, 8, 9). VEP används huvudsakligen vid utredningar av synnedsättning av 

oklar orsak samt ON, som tidigare nämndes. Dock används VEP mer sällan idag på grund 

av förbättrad MR-teknik. MR är ett smidigare sätt att upptäcka och lokalisera 

inflammatoriska förändringar, men i vissa fall kan MR vara normal trots symtombilden 

talar starkt för patologi. Därför kan en VEP-undersökning vara bra om metod att framhäva 

ledtrådar om synnervens funktion när MR-bilden är normal (10). 
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Det finns tre typer av VEP-metoder. Den första metoden kallas för pattern reversal 

(pVEP). Vid pVEP stimuleras synnerven med en monitor (stimuleringsskärm) 

innehållande svart-vit-inversion av schackrutemönster. På mitten av skärmen finns ett 

kryss som patienten ska ha fokus på under undersökningen. Den andra metoden kallas för 

goggles (gVEP) som används framförallt hos patienter som är medvetslösa och de som 

har svårt att fokusera med blicken. Denna metod har samma grund som pVEP, dock sker 

stimuleringen via speciella glasögon med inbyggda stimulatorer.  Den tredje metoden 

kallas för flash (fVEP) som använder ett stroboskop som sänder ut blinkande ljus i en viss 

frekvens för stimulering. fVEP används framförallt på små barn eftersom de kan ha svårt 

att koncentrera sig på stimuleringsskärmen eller kan ryka undan ögonlappen eller 

stimuleringsglasögonen under registrering. Samtliga tre metoderna har olika typer av 

stimulering, men registrering sker på samma vid med EEG-elektroder som placeras på 

occipitala regionen (6, 10, 11).  

Stimuleringen kan utföras på båda ögonen samtidigt, så kallad binokulär stimulering, men 

sker vanligtvis av ett öga i taget, monokulär stimulering. Detta beror på att en syndefekt 

på ena sidan av synnerven kan förbises vid binokulär stimulering. Monokulär stimulering 

är därmed att rekommendera (6, 11).  

Den mest använda metoden är pVEP, vilken är den metoden som kommer att användas i 

denna studie. 

 

Latenstider, vågform och amplituder av VEP-svar 

Synbanans samtliga delar måste vara intakta för att ett normalt VEP-svar ska kunna 

uppstå (6, 8). Ett pVEP-svar uppträder vanligtvis i tre separata faser som presenterar olika 

latenstider. N70, eller N75 beroende på litteratur, är en negativ kurva som uppstår cirka 

60–80 ms efter stimuleringen. P100 är en positiv kurva som uppstår efter cirka 85–115 

ms efter stimuleringen. Den tredje fasen är N145 eller N155 och uppkommer vid omkring 

145–155 ms. Utseendet och latenstiderna av de negativa kurvorna, speciellt N145, har ej 

så stor klinisk betydelse därför har punkten mindre fokus vid tolkning av VEP-svar. 

Polariteten är viktig att tänka på vid neurofysiologiska undersökningar då positiva kurvor 

(potential) riktas nedåt och negativa potential riktas uppåt (8, 10).  
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Figur 1. En normal visual evoked potential-responsvåg framkallad från pattern reversal-
stimulering. Ett normalt VEP-svar uppkommer i tre faser: N70/N75, P100 och N145, där P100 är 
den mest klinisk intressant punkt. Triangulering är ett sätt att bestämma den exakta P100-latensen 
och sker genom att dra två tangenter från vardera sida av den positiva aktionspotentialskurvan. 
Den antagande P100-latensen finns på VEP-kurvan i höjd med där de två linjerna skärs sig. 
Bildkälla: Drislane FW. Visual Evoked Potentials. I: Blum AS, Rutkove SB, editors. The Clinical 
Neurophysiology Primer. Totowa, New Jersey: Humana Press Inc; 2007. p. 461-73.  

 

De negativa kurvorna kan komma till användning vid identifikation av P100. P100 är den 

viktigaste punkten vid tolkning av VEP och kan identifieras med hjälp av tangenter av 

kurvlutningarna (triangulering) dras från N70/N75:s nedåtstigande del och N145:s 

uppåtstigande del. Där de två tangenterna skärs kan man säga att där finns den förmoda 

P100-latensen, på den registrerade potentialen (10, figur 1). 

Referensvärden för VEP beräknas vanligtvis som medelvärdet av P100-latensen + 2-3 

standardavvikelser. Om latenstiden ligger bortom detta intervall anses svaret vara 

patologiskt (8-11). Därmed finns det inte något ”fast” normalvärde, utan varje 

laboratorium ska framställa egna material då typ av utrustningar kan skilja sig mellan 

olika laboratorier (6, 11).  

Under en så kallad ON-attack, då demyeliniseringsprocessen är som störst, blir P100-

latensen signifikant förlängd på det drabbade ögat. Vid MS kan P100-latensen bli 

förlängd upp till 20–30 ms (10).  

10 µV 
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Amplituden av P100 är varierande, men ligger oftast kring vid 10 µV. I regel är 

amplitudmätningen och vågformen inte kliniskt intressant, då för att kunna tolka svaret 

som normalt eller onormalt måste responsvågorna uppträda i samma form tillräckligt 

många gånger för att en trovärdig medelvärdsbild ska framställas. Avvikande 

responsvågor kan ha orsakats av muskelartefakter och växelströmsstörningar. Således vid 

VEP-tolkning kan en diagnos ej baseras enbart på vågformsobservation utan måste även 

tas hänsyn till exempelvis latenstider och symmetrin mellan höger- och 

vänsterregistrering (10). 

Kön är en viktig faktor som påverkar amplituden av kurvan och latenstiden, där män tycks 

ha längre P100-latenser och mindre P100-amplituder än kvinnor. Skillnaden mellan 

könen kan bero på anatomiska skillnader exempelvis längd, huvudstorlek (påverkar 

latenstiden) och bentjocklek (påverkar amplituden). Könshormoner kan även vara 

relevant till att kvinnornas VEP-latens är kortare i jämförelse med männen då variation 

av steroidhormon i ovarium kan ha en påverkan på det visuella systemets irritabilitet (12–

14). Ålder, synskärpa och pupillstorlek är andra fysiologiska faktorer som har en 

påverkan på latenserna. Tekniska faktorer kan även bidra till avvikande latenser, 

exempelvis skärmens fältstorlek, luminans (ljusstyrka och bildkontrast), patientens 

koncentrationsförmåga, med mera (6–12).  

 

Att framställa ett referensmaterial 

Varje kliniskt laboratorium kan ha olika utrustningar och miljöer, vilket kan påverka 

VEP-svaret, dess latenstid och utseende. Detta kan i sin tur leda till svårigheter i 

svarstolkandet och diagnosticeringen av optiska nervsjukdomar. Enligt International 

Federation of Clinical Neurophysiology (IFCN) och American Society Clinical 

Neurophysiology (ASCN) är det rekommenderat att vid varje kliniskt laboratorium 

konstruera och utforma egna referensvärden som stöd vid tolkning av VEP. Insamling av 

referensmaterial, eller normalvärden, ska vara baserade på minst tio försökspersoner som 

anses vara neurologiskt friska. Referensmaterial som erhålls från andra laboratorium får 

användas om och endast om samma stimulerings- och registreringsmetoder används i 

klinisk rutin på det nya laboratoriet (6, 11). 



- 6 - 
 

 

Syfte och frågeställning 

I samband med att Keypoint®-utrustningen på Avdelning för Klinisk Fysiologi, 

Centralsjukhuset i Karlstad (CSK), byttes ut och istället ersattes av Nicolet® EDX 

Synergy som använder annan typ av skärm för stimulering, behövdes referensmaterialet 

förnyas för att utrustningen skulle kunna komma till användning i klinisk rutin. Synergy 

använder sig utav liquid crystal display (LCD) och Keypoint cathode ray tube (CRT).  

Syftet med examensarbetet var att samla in ett nytt referensmaterial för pVEP på Synergy-

utrustningen åt Avdelningen för Klinisk Fysiologi, CSK. 

Utöver att samla in ett referensmaterial så var frågeställningen som skulle besvaras om 

det föreligger någon signifikant skillnad mellan de två referensmaterialen med avseende 

på N70 och P100 registrerades från den midoccipitala avledningen (MO). Skillnaderna 

mellan könen, vänster och höger öga samt latenserna med avseende på 

registreringselektrod (LO, MO, MP och RO) skulle även jämföras för att undersöka om 

det förelåg några skillnader mellan dessa variabler i det nya materialet. 
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MATERIAL OCH METOD 

Urval av försökspersoner 

Försökspersonerna bestod av 33 neurologiskt friska individer i åldrarna mellan 11-76 år 

(medelålder = 40.2±17.1 år; median = 38 år), varav 11 var män (medelålder = 41.1±20.1 

år; median = 38 år) och 22 var kvinnor (medelålder = 39.8±15.3 år; median = 37 år).  

Försökspersonerna behövde uppfylla inklusionskriterierna för att kunna delta i 

datainsamlingen. Försökspersonerna skulle inte ha eller har haft: (i) någon 

inflammatorisk, autoimmun eller annan sjukdom som drabbar synnerven, exempelvis 

multipel skleros, optikusneurit eller glaukom, (ii) epileptiska anfall eller stroke senaste 

året, samt (iii) en syndefekt eller en ögonsjukdom som påverkar synen fullkomligt, 

exempelvis blindhet eller glaukom. 

 

Etiska överväganden 

Samtliga försökspersoner blev personligt tillfrågade om frivilligt deltagande i 

undersökningen. Information om studiens syfte och innehåll presenterades muntligt och 

samtliga försökspersonerna angav sitt samtycke muntligt att delta i studien. Enhetschefen 

för avdelning Klinisk Fysiologi på CSK har gett klartecken till detta examensarbete.  

VEP är en ofarlig undersökning, men kan vara jobbigt för ögonen då de belastas under 

stimuleringarna. Försökspersonerna hade fullt rättighet att avböja eller avbryta att delta i 

studien.  

Samtliga VEP-registreringarna lagrades i databasen (Citrix) som avdelningen använder 

för neurofysiologiska undersökningar. Personliga uppgifter avidentifierades vid 

hantering av resultat, som presenterades på gruppnivå. 
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Utförandet av VEP 

Ett frågeformulär (bilaga 1) fylldes i av varje försöksperson, där uppgifter om 

medicineringar, syndefekter samt om de var lins- eller glasögonbärare besvarades. Om de 

var lins- eller glasögonbärare skulle dessa användas under undersökningen. Farmaka 

diskuterades med handledaren om de hade någon betydelse för undersökningsresultaten. 

Personliga uppgifter, som personnummer, födelsedatum och längd, noterades i 

undersökningsprogrammet Synergy Electrodiagnostic Software (Cephalon A/S, 

Norresundby, Danmark) som fanns i EMG-utrusningen Nicolet® EDX (Cephalon A/S, 

Norresundby, Danmark). Ett VEP-protokoll (pVEP) valdes med standardinställning 

(startsida höger, rutstorlek 12x16 helskärmstimulering, stimuleringsfrekvens 1 Hz, 

distans 30 ms och amplitud 10 µV).  

VEP-undersökningen började med att försökspersonen sattes i en undersökningsstol, där 

försökspersonen behövde sitta avslappnat. Stolen placerades framför 

stimuleringsskärmen BenQ Senseye™3 LCD Monitor (BenQ Europe, Eindhoven, 

Nederländerna), där försökspersonens synfält riktades rakt mot skärmens mittpunkt och 

med en meters avstånd från skärmen och försökspersonens ögon. Sitthöjden justerades 

därefter så att försökspersonens synriktning blev i en parallell linje med mittpunkten.  

Fem elektrodplaceringar mättes upp med måttband och markerades med en tuschpenna. 

Placeringarna kallades för midoccipital (MO), left occipital (LO), right occipital (RO), 

midparietal (MP) och frontal midline (Fz). Innan placering av EEG-ytelektroderna 

skrubbades försökspersonens hårbotten med en Nuprep® skrubbkräm (Emergo Europe, 

Haag, Nederländerna) och bomullspinne (AST Medical AB, Hisings Backa, Sverige) för 

att minska impedansen.  

EEG-ytelektroderna, med brun plasthölje och registreringsplatta av silver, storlek: 11 mm 

i diameter (Nihon Kohden Europe GmbH, Rosbach, Tyskland)  fästes sedan med Ten20® 

elektrodpasta (Emergo Europe, Haag, Nederländerna). Samtliga elektroder placerades 

enligt Queen Square-System, där MO placerades midoccipitalt fem cm ovanför inion, LO 

och RO placerades fem cm lateralt till vänster respektive höger om MO. MP placerades 

midparietalt, det vill säga fem cm ovanför MO. Fz placerades enligt 10–20-systemet, med 

andra ord 30% av avståndet mellan nasion och inion och användes som en referenspunkt. 
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Klisterjordelektrod (Convidien Ireland Ltd, Tullamore, Irland) användes för att minimera 

artefakter och placerades på ursprunget av Musculus sternocleidomastoideus kring 

klavikelregionen.  

Elektroderna kopplades sedan till headbox Nicolet® AT2+6 Amplifier (Cephalon A/S, 

Norresundby, Danmark), där LO sattes i O1-ingången, MO i Oz, MP i Pz, RO i O2 och 

Fz i ingången med samma namn. En impedansmätning utfördes, där en impedans mindre 

än 32 kilo Ohm (kΩ) eftersträvades för alla registreringselektroder samt jorden.  

Stimuleringen skedde av ett öga i taget, med stimulationsprogrammet 2015 Nicolet® 

Visual Stimulator Software Version 1.01 (Cephalon A/S, Norresundby, Danmark). Ögat 

som inte stimulerades täcktes med en ögonlapp (Mediq Sverige AB, Kungsbacka, 

Sverige). Eftersom ljus från stimuleringsskärmen skulle vara den dominerade ljuskällan 

i rummet, mörklades rummet. Försökspersonen ombads sedan att fokusera blicken på 

skärmens mitt. Vid påbörjad registrering började schackrutemönstret att invertera. 

Insamlingen skedde med minst två registreringar per öga, där en registrering innefattade 

2x50 stimuleringar (svep) per sida. Med andra ord, totalt 200 stimuleringar per öga. 

Anledningen till att två registreringar utfördes var för att bekräfta reproducerbarheten. 

Mellan stimuleringarna kunde försökspersonen blunda och vila ögonen för att minska 

belastningen av synen. Samma procedur utfördes på det vänstra ögat.  

Från varje körning avbildades medelvärdesbilder från registreringen, med andra ord två 

VEP-kurvor bildades. Latenserna N70, P100 och N145 markerades per automatik av 

Synergy-programmet. Latensmarkörerna justerades manuellt vid behov då de på grund 

av artefakter kunde bli felaktigt placerade. Dessa två kurvor och latenser jämfördes och 

summerades. En ny medelvärdesbild skapades sedan av de två. Resultaten i detta 

examensarbete baserades alltså på summeringen av varje försökspersons två 

registreringar per öga.  
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VEP-registrering från Klinisk Neurofysiologisk avdelning, Akademiska sjukhuset 

VEP-registrering med Keypoint-utrustning på Klinisk Neurofysiologisk avdelning, 

Akademiska sjukhuset i Uppsala, utfördes som har beskrivits ovan (se Material och 

metod – Utförandet av VEP) med några skillnader. Vad som skiljde mellan dessa två 

metoderna var typ av stimuleringsskärm (Synergy: LCD i Karlstad och Keypoint: CRT i 

Uppsala), hur elektroderna skulle sättas in i headboxen, miljön i rummet, antalet 

försökspersoner och undersökarens erfarenhet. I Uppsala bestod försökspersonerna av tio 

neurologiskt friska individer, en man och nio kvinnor, utan tecken på ON. Spridning i 

åldrarna var 24-63 år. Datainsamlingen i Uppsala utfördes av en legitimerad biomedicinsk 

analytiker, jämfört med i Karlstad som utfördes av en biomedicinsk analytikerstudent.  

Metoden som användes vid datainsamlingen på CSK var baserad på Uppsalas metod, med 

andra ord dessa två ställen använder samma metod, då CSK har ett samarbete inom 

neurofysiologiska undersökningar med Akademiska sjukhuset.   

Material från Keypoint-registreringen kommer sedan att jämföras med den nya insamlade 

data från Synergy på CSK. 

 

Statistisk analys 

Medelvärden och standardavvikelser (SD) av N70- och P100-latenstiderna beräknades 

med Microsoft® Excel® 2016MSO 32-bitarsversion (Microsoft AB, Kista, Sverige). 

Medelvärde och SD beräknades för varje registreringselektrod (LO, MO, MP och RO) 

för sig och varje sida för sig.  

Materialet från Klinisk Neurofysiologi i Uppsala innehöll information om registrerade 

N70- och P100-latenser från alla registreringselektrodpositionerna. Vid jämförelsen 

mellan de två utrustningarna valdes N70 och P100 från MO som en jämförande parameter 

från respektive utrustning, eftersom MO är den primära kanalen som används vid de flesta 

tolkningar då kanalen täcker en stor del av syncortex.  

Andra jämförelser för att undersöka om det förelåg några signifikanta skillnader (p<0.05). 

mellan könen, ögonen och latenserna med avseende på registreringselektrod skedde 
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enbart med data registrerade från Synergy-utrustningen i Karlstad. Samtliga jämförelser 

genomfördes med oparat t-test med en förvald signifikansnivå (α = 0.05).  

Regressions- och korrelationsanalys utfördes i Excel och IBM® SPSS® Statistics 23 (IBM 

Svenska AB, Kista, Sverige), där Pearsons korrelationskoefficient och 

regressionsdiagram kunde framställas för att avgöra om det förelåg korrelation mellan 

ålder och latenstider av respektive kön. Även där valdes latenserna från MO av samma 

anledning att framställa diagrammen och korrelationskoefficienten.  

Samtliga latenserna kontrollerades visuellt (med histogram och QQ-plot) och statistiskt 

(Shapiro-Wilk-normalitetstest samt jämförelse av skevhet och kurtosis) med SPSS-

programmet för att testa om variablerna var normalfördelade med avseende på kön och 

sida.  
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RESULTAT 

Resultatet som presenteras nedan är därmed baseras på 30 försökspersoner i åldrarna 

mellan 11-76 år (medelvärde = 39 år), varav 10 var män (medelålder 32 år) och 20 var 

kvinnor (medelålder 38 år) som uppfyllde inklusionskriterierna (tabell 1), då tre av 

försökspersonerna exkluderades från studien. Två av försökspersonerna uteslöts på grund 

av tekniskt dålig registrering och en av försökspersonerna har inte uppfyllt 

inklusionskriterierna. 

Samtliga variabler testades för normalfördelning med avseende på kön och sida, vilket 

visade att 40% av variablerna inte var normalfördelade enligt Shapiro-Wilk-test. Dock 

om varken kön eller sida togs hänsyn till, visade testet att samtliga latenser inte var 

normalfördelade (p<0.05). Fördelningen av latenserna visade att cirka hälften av 

variablerna var snedfördelade.  

Medellatens av P100 som registrerade i MO-avledningen på Synergy hos män blev 

109.5±15.4 ms (högerstimuli: 108.7±12.9 ms; vänsterstimuli 110.2±17.5 ms) och hos 

kvinnor blev P100-medellatensen 104.6±12.1 ms (högerstimuli: 103.8±13.0 ms; 

vänsterstimuli 105.0±10.9 ms) (tabell 2). 

 

Tabell 1. Försökspersonernas åldersfördelning. 

 Antal försökspersoner 

 Män Kvinnor Män och kvinnor 

Å
ld

er
sg

ru
pp

 

<20 år 1 0 1 

21-30 år 4 7 11 

31-40 år 1 4 5 

41-50 år 1 4 5 

51-60 år 1 3 4 

>60 år år 2 2 4 

Total 10 20 30 
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Tabell 2. En presentation av medelvärde (ms) och standardavvikelse (SD) av N70 och P100 från 
registrering av Synergy-EDX. Presentationen är uppdelad i kön, sidoregistrering, 
sammanslagning av båda ögonen och registreringselektrodsposition (LO, MO, MP och RO).  

 Medelvärde N70-latenstid 
(ms ± 2SD) 

Medelvärde P100-latenstid s 
(ms ± 2SD) 

Stimuli (öga) Höger Vänster Hö + vä Höger Vänster Hö + vä 

M
än

 
(N

=1
0)

 

LO 
(n=10) 

75.9± 14.3 76.3±17.3 76.1±15.8 108.2±12.3 110.5±19.5 109.4±16.5 

MO 
(n=10) 74.9±13.1 76.7±18.6 75.8±16.2 108.7±12.9 110.2±17.5 109.5±15.4 

MP 
(n=10) 

74.8±12.9 76.1±20.1 75.5±17.0 107.0±14.5 106.1±20.2 106.6±17.6 

RO 
(n=10) 

73.9±16.5 74.6±20.2 74.3±18.5 110.6±14.6 112.6±18.6 111.6±16.8 

K
vi

nn
or

 
(N

=2
0)

 

LO 
(n=20) 

72.6±13.2 72.6±13.8 72.6±13.5 104.0±13.9 105.2±12.2 104.6±13.1 

MO 
(n 20) 

73.1±10.5 71.7±10.2 72.4±10.4 103.8±13.0 105.0±10.9 104.6±12.1 

MP 
(n=20) 71.6±11.3 70.9±10.7 71.2±11.0 101.3±12.8 103.3±13.4 102.3±13.3 

RO 
(n=19*) 

71.7±12.5 71.2±10.5 71.4±11.6 104.4±16.3 105.1±12.1 104.7±14.4 

M
än

 o
ch

 k
vi

nn
or

 
(N

=3
0)

 

LO 
(n=30) 73.7±14.2 73.8±15.7 73.7±14.9 105.4±14.2 106.9±16.1 106.2±15.2 

MO 
(n=30) 

73.7±11.7 73.4±14.6 73.5±13.1 105.4±14.0 106.7±14.6 106.1±14.2 

MP 
(n=30) 72.6±12.4 72.6±15.6 72.6±14.0 103.2±14.7 104.2±16.5 103.7±15.5 

RO 
(n=29*) 

72.5±14.4 72.3±15.3 72.4±14.7 106.5±17.1 107.7±16.6 107.1±16.8 

* Ett av försökspersonernas RO-värden exkluderades på grund av alltför många avvisade signaler.  

 

Vid jämförelse av latenstiderna N70 och P100 mellan vänster- och högerstimuli hos män 

och kvinnor, från varje registreringselektrod (LO, MO, MP och RO), visade det sig att 

det inte förelåg någon statistisk signifikant skillnad mellan ögonen varken hos kvinnor 

eller män, p>0.05 (tabell 2 och 3).  

Vid jämförelse av N70 (medelvärde från båda ögonen) från varje elektrodposition visade 

att det fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan män och kvinnor (p>0.05), 

förutom MP. Vid jämförelse av P100 vid varje elektrodposition visade att det fanns 

signifikanta skillnader (p<0.05) mellan könen vid samtliga elektrodpositioner (tabell 3).  

N70- och P100-latenserna (registrerade i MO) från respektive kön lades visualiserades i 

diagram med regressionsanalys med avseende på försökspersonernas ålder för att 
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undersöka om det skulle finnas ett samband mellan åldern och latensen. Diagrammen 

indikerade att latenserna förekom slumpmässiga och hade ej tydligt samband med åldern. 

Statistisk kontroll av detta genomfördes också med regressionsanalys, vilket inte heller 

visade några linjära samband mellan latenserna och ålder (figur 2–5). Korrelationsanalys 

med Pearsons korrelationskoefficient (r) och p-värde visade heller inte någon signifikant 

korrelation mellan variablerna (p>0.05). Det visade ett starkt samband mellan höger och 

vänster öga med avseende på N70 och P100 från MO-avledningen (tabell 4). 

Med avseende enbart på MO-värdena visade Keypoint-registrering (N=10) N70-

medellatensen på 67.5±12.1 ms och P100-medellatensen på 101.0±11.1 ms; och Synergy-

registreringen (N=30) N70-medellatensen på 73.5±12.1 ms och P100-latensen på 

106.1±11.1 ms. Vid jämförelse med oparat t-test av både N70- och P100-medellatensen 

från respektive utrustning visade en statistiskt signifikant skillnad mellan de två olika 

utrustningarna oavsett vilket öga som stimulerades (tabell 5). 

 

Tabell 3. Latenstidernas medelvärde (ms) och standardavvikelse (SD) jämförs med oparat t-test. 
Vid jämförelse mellan ögonen hos respektive kön med avseende på elektrodposition visar att det 
finns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan ögonen varken hos män eller kvinnor (p>0.05). 
Vid jämförelse mellan könen (när latenserna från båda ögonen är sammanslagna) visar att det 
finns signifikant skillnad vid P100 (LO, MO och RO) mellan män och kvinnor (p<0.05). 

 
P-värde* (p) höger jämförs med vänster öga P-värde* (p) sammanslagning av båda 

ögonen, män jämför med kvinnor Män Kvinnor 

N
70

 

LO 
(n=10) 

0.458 0.500 0.051 

MO 
(n=10) 

0.321 0.204 0.053 

MP 
(n=10) 

0.374 0.348 0.028 

RO 
(n=10) 

0.437 0.383 0.119 

P1
00

 

LO 
(n=20) 0.280 0.287 0.017 

MO 
(n=20) 

0.342 0.271 0.008 

MP 
(n=20) 0.415 0.177 0.035 

RO 
(n=19**) 

0.309 0.388 0.002 

* Signifikantnivå.α = 0,05 
** Ett av försökspersonernas RO-värden exkluderades på grund av alltför många avvisade signaler.  
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Tabell 4. Nedan presenteras korrelation mellan latenstider (N70 och P100) och ålder, samt 
korrelation mellan vänster och höger öga. Det visar att det finns inget signifikant samband mellan 
latenstider och ålder varken hos män eller kvinnor (p>0.05), men det visar tydliga signifikanta 
samband mellan ögonen (p<0.05).   

Kön och 

åldersspann 

(medelålder 

år±SD) 

Parametrar 

(från MO-

avledning) 

Latenstid (ms) jämfört med ålder Höger jämfört med vänster öga 

Pearsons 

korrelationskoefficient 

(r) 

P-värde 

 

(p) 

Pearsons 

korrelationskoefficient 

(r) 

P-värde 

 

(p) 

Män (n=10) 

11 till 76 år 

(39.1±20.1) 

N70 höger 0.298 0.403 
0.937 p<0,001 

N70 vänster 0.342 0.334 

P100 höger 0.378 0.281 
0.751 p<0.05 

P100 vänster 0.514 0.129 

Kvinnor (n=20) 

21 till 72 år 

(38.4±14.5) 

N70 höger -0.022 0.928 
0.771 p<0,001 

N70 vänster -0.080 0.739 

P100 höger 0.223 0.344 
0.842 p<0.001 

P100 vänster 0.157 0.508 

Samtliga 

män+kvinnor 

(n=30) 

11 till 76 år 

(38.5±16.1) 

N70 höger 0.130 0.492 
0.837 p<0,001 

N70 vänster 0.154 0.417 

P100 höger 0.273 0.145 

0.804 p<0.001 P100 vänster 0.332 0.073 

 

Tabell 5. Jämförelse mellan registreringar som utförs på totalt 30 försökspersoner (N) med 
Synergy-utrustningen (SYN) på Centralsjukhuset Karlstad med registreringar utförs på 10 andra 
försökspersoner med Keypoint-utrustningen (KP) vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Ett oparat 
t-test* (med latenserna N70 och P100 från registreringselektrod MO), visar att det finns statistisk 
signifikant skillnad mellan utrustningarna (p<0,05). 

 N70-latenstid 
(ms ± 2SD) 

P100-latenstid 
(ms ± 2SD) 

Stimuli (öga) Höger Vänster Hö + vä Höger Vänster Hö + vä 
KP (N=10) 67.0±8.3 68.0±15.0 67.5±12.1 100.6±13.3 101.5±8.2 101.0±11.1 

SYN (N=30) 73.4±11.5 73.4±14.4 73.5±12.1 105.4±13.8 106.7±14.3 106.1±11.1 

P-värde (p) 
0.0005 0.0388 0.0004 0.0392 0.0052 0.0013 
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Figur 2. Registrerad N70-latenser hos män (N=10) beroende åldern från Synergy-EDX, där den 
blåa färgen presenterar N70 registrerat från höger stimulering och den röda färgen från vänster 
stimulering. En regressionslinje dras genom latenserna från respektive sida och visar att det finns 
inget samband mellan latensen och åldern.  

 

 

Figur 3. Registrerad P100-latenser hos män (N=10) beroende åldern från Synergy-EDX, där den 
gröna färgen presenterar P100 registrerat från höger stimulering och den bruna färgen från vänster 
stimulering. En regressionslinje dras genom latenserna från respektive sida och visar att det finns 
inget samband mellan latensen och åldern. 
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Figur 4. Registrerade N70-latenser hos kvinnor (N=21) beroende åldern från Synergy-EDX, där 
den turkosa färgen presenterar N70 registrerat från höger stimulering och den rosa färgen från 
vänster stimulering. En regressionslinje dras genom latenserna från respektive sida och visar att 
det finns inget samband mellan latensen och åldern. 

 

 

Figur 5. Registrerad P100-latenser hos kvinnor (N=21) beroende åldern från Synergy-EDX, där 
den svarta färgen presenterar P100 registrerat från höger stimulering och den lila färgen från 
vänster stimulering. En regressionslinje dras genom latenserna från respektive sida och visar att 
det finns inget samband mellan latensen och åldern. 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

VEP-resultaten för höger och vänster öga stämde väl överens både hos män och kvinnor, 

vilket förstås är rimligt på grund av synnervskorsningen som stimulerar båda 

hemisfärerna även om det visuella intrycket sker enbart monokulärt (8). Vid jämförelsen 

av N70 visade att det inte fanns någon skillnad mellan könen i någon av 

registreringselektroderna förutom MP, men jämförelsen av P100 visade att det fanns 

könsskillnad för alla positioner. Könsskillnad i VEP-latenser har visats vid tidigare 

studier (7, 9, 12, 19).  

Enligt denna studien förelåg inte något samband mellan VEP-latenserna och ålder varken 

hos män eller kvinnor (avseende på registreringselektroden MO), men det finns 

publicerade studier (Sawaya R et al och Gupta S et al) där latenstiderna observerades att 

öka med ökande åldern (7, 12). Skillnader jämfört med refererade studier är bland annat 

mindre studiepopulation i denna studie och olika utrustning. Den primära frågeställningen 

i studien besvarades med att det fanns statistiskt signifikant skillnad mellan de två olika 

utrustningarna, det vill säga att Synergy-utrustningen har längre P100-latens.  

Värdena för P100-latenser som presenteras i denna studie stämmer bra med tidigare 

publicerade referensvärden. Sharma R et al visade normalvärde för P100 som visserligen 

var något lägre, varierade mellan 88-93 ms (9). Denna artikel inkluderade 100 deltagare 

(50 män och 50 kvinnor) och utfördes enbart på individer med åldrar mellan 17-20 år. I 

en annan artikel av Sawaya R et al presenterade P100-latens som varierade mellan 106-

109 ms som baserade på 81 försökspersoner (45 män och 36 kvinnor) med åldrar mellan 

20-92 år (7), vilket medför ett mer omfattande referensmaterial. I denna studie visade 

P100-latens på 109.5±7.7 ms hos män och 104.7±6.1 ms hos kvinnor (tabell 2), dock var 

antalet deltagande försökspersoner lägre, men P100-värdena var alltså snarlika. Eftersom 

dessa publicerade referensvärdena (Sawaya R och Sharma R) anses bara för en viss 

åldersgrupp och utrustning, samt i dessa artiklarna använde inte heller samma metod som 

hade använts i denna studie, därmed bör inte referensvärden från dessa studier användas 

direkt i klinisk rutin utan att det behövdes nya värden som enbart avser för just denna 

metod och utrustning.   
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Om fortsatta studier skulle göras vore fler försökspersoner önskvärt, gärna med bra 

åldersfördelning och jämn könsfördelning, för att göra ett ännu mer statistiskt relevant 

referensvärde för varje ålderskategori. 

I studien med Sawaya R et al noterades att VEP-latenserna var normalfördelade (efter 

avvikande värden avlägsnades från beräkningen) (7). Materialet i denna studien visade ej 

vara normalfördelade, vilket kan bero på för liten studiepopulation. En annan statistisk 

metod för icke-parametriska variabler borde tillämpas, men eftersom det är kliniskt 

vedertaget att använda medelvärde och standardavvikelse (latenstid ms ± 2SD) vid 

presentation av ett referensmaterial så valde jag att presentera mina data på så sätt trots 

att alla variablerna (med hänsyn till kön och sida) inte visade sig vara normalfördelade.  

 

 

Metoddiskussion 

Antalet försökspersoner som deltog i studien var alltför få för att kunna få ett tillförlitligt 

referensmaterial som omfattar alla ålderskategorier hos båda könen. För att kunna 

förstärka detta referensmaterial skulle egentligen fler personer inkluderas.  

 

Farmakologisk påverkan i VEP-resultatet 

Medicinerna som försökspersonerna angivit hade ej någon betydelse för registreringen, 

då de flesta medicinerna var blodtrycksmediciner. Vissa antiepileptika som är 

förstärkande mot gamma amino butyric acid (GABA) kan inducera abnorma VEP-

mönster, exempelvis valproat (VPA) som ökar GABA-koncentration i hjärnan (15). En 

försöksperson använder ett visst antiepileptikum (lamotrigin), som 

stämningsstabiliserande läkemedel och inte för epilepsi. Lamotrigin har ej någon 

verkningsmekanism i reglering av GABA-koncentration, därmed inkluderade 

försökspersonens värden i resultatet utan påverkan på det.  
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Tekniska felkällor 

Det fanns flera faktorer som kunde ha påverkat resultatet. De största felkällorna kan ha 

inträffat inom den tekniska aspekten. Eftersom VEP är väldigt beroende på 

försökspersonen därför at det viktigt att koncentrations måste absolut hållas genom hela 

undersökningen. Försökspersonernas samarbete är viktigt i VEP-undersökning. I denna 

studie blev samtliga försökspersoner tillfrågades om deras fokus och koncentration 

mellan registreringarna och flesta svarade att de inte hade något problem med att 

koncentrera sig på mittpunkten på skärmen. Försökspersonerna uppmanades att säga till 

när de kände sig att de inte längre kunde fokusera då pausade registreringen och de kunde 

vila innan registreringen kunde fortsätta igen. Om koncentrationen var ej skarpt genom 

hela registreringen kunde det leda till en falsk förlängd latens eller ingen latens alls. Den 

nykommen regel att pausa mellan registreringar (efter 50 stimuleringar) hade bidragits 

till reducering av ögontrötthet och ökning i alerthet. Försökspersonerna skulle även 

avslappnad då muskelspänningar kan ger störningar i form av muskelartefakter (11). En 

stor misstänksamhet riktades hit då jag tror att flera av försökspersonerna var inte riktigt 

avslappade. Jag lade märke till att flera satt och spände sig utan de själva var medvetna 

om det. När de påmindes om att slappna av såg VEP-responsvågorna mycket renare ut, 

men det dröjde inte länge tills försökspersonerna blev återigen spända. 

Eftersom fokus var en stor del i undersökningen, så var miljön i rummet en viktig faktor. 

Flera av registrerarna skedde under dagtid och under en aktiv klinisk verksamhet, vilket 

innebar att det kunde ha varit alltför ljust i rummet då mörkläggningen inte täcktes så bra 

och mycket störande ljud utifrån som bidrog till att försökspersonerna tappade 

koncentrationen och registreringssignalen avvisades. Även ljud från klockan i rummet 

och från EMG-apparaten kunde vara faktorer som störde försökspersonerna.  

Samtliga försökspersoner som bar glasögon eller linser uppmanades att ha dessa under 

hela registreringen då synskärpan är också en av de största faktorerna som kan ha påverkat 

resultatet (6, 10, 11). Enligt ACNS:s riktlinje bör synskärpan hos varje individ som utför 

VEP testas innan registreringen (11). Förmodan att vid klinisk rutin har patienten som 

blivit remitterat till en fysiologisk klinik redan fått synen undersökt med syntavla eller 

med elektroretinogram (ERG), så behövde synskärpan ej kontrolleras igen. Vid denna 

insamling av referensmaterial var en undantagssituation där ingen remiss behövdes och 
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därmed behövde synskärpan möjligen kontrolleras. Dålig synskärpa kan bidra till 

förlängd P100-latens (8, 10), dock utfördes inga synkontroll på samtliga 

försökspersonerna, både glasögon bärarna och personerna utan, då de hade bra syn. Om 

det skulle ändå har bidragit till en falsk förlängd latens så skulle det inte någon större 

signifikant betydelse (10).  

På Synergy-programmet markerades latenserna per automatik, därför är det viktigt att 

kontrollera kurvorna extra noggrann då dessa latensmarkörerna kan behöva justeras 

manuellt på grund av artefakter. VEP-latenserna kan vara svårtolkad ibland, speciellt om 

amplituden på kurvorna inte syns så väl eller om medelvärdesbilden innehåller ej rena 

signal på grund av alltför många avvisande svar. Dessa kan ha orsakat av brist i 

försökspersonens/patientens samarbete eller dålig synskärpa då dessa påverkar VEP-

amplituden och latensen (8, 10). Detta hände ett antal gånger under arbetets gång, därmed 

övervägdes dessa svar extra noggrann innan de inkluderades i beräkning av 

normalmaterialet.  

En annan felkälla kunde även vara elektrodplaceringen. Det är svårt att hamna exakt på 

synbanan/syncentrum eftersom varje individ inte har exakt samma huvudform. Därför var 

det viktigt att mäta så precis som möjligt enligt metodbeskrivningen för att minimera 

risken för felplacering.  

 

Störningar 

Störningar tycktes vara den största problemet i denna studien. EEG-elektroderna som 

användes var helt nya. Vid enstaka tillfällen byttes några sladdar ut då vissa ej registrerade 

någon signal eller gav för mycket störningar. Därför är det också viktigt att sköta 

elektroderna med varsamhet. Som tidigare nämndes, kan muskelartefakter och 

försökspersonens koncentrationsförmåga även ha bidragit till störningar i VEP-resultatet.  

Under arbetets gång, under vissa registreringar på en viss tid på dagen, noterades mer 

störningar i det registrerade VEP-svaret. Jag lade märke till att vid registreringar på 

förmiddag (kl. 8.00 till cirka 11.00) ofta hade relativt mycket störningsartefakter, men 

under registreringar efter kliniktid (cirka 16.00) så blev störningarna mindre. Detta skulle 
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kunna bero på att vissa apparater från omkringliggande avdelning gav störningar under 

aktiv verksamhet på dagen. Alternativt en slump tidsmässigt och orsaken helt enkelt på 

olika försökspersoners varierande koncentrationsförmåga. Vad som orsakade detta var 

inte riktigt klart. I förlängningen vore önskvärt att försöka ta reda på anledningen till 

störningarna. Registreringarna skulle kunna utföras exempelvis på samma vid olika tid 

på dygnet för att se om störningar beror på vilken tid på dagen och vad som sker under 

dessa tidpunkterna. 

 

Impedans 

Gräns för impedansen i denna studien var 32 kΩ, vilket var högt. Enligt rekommendation 

av IFCN, ACNS och ”Technicians guide” ska impedans vid användning av disc electrode 

helst ej överskrida 5 kΩ och även acceptabel upptill 10 kΩ (6, 11, 16). En alltför hög 

impedans kan bidra till sämre registreringsförmåga och den registrerande signalen 

avvisas. Vid en alltför hög impedans kontrollerades jordelektroden. Ju högre impedans 

har jordelektroden, desto högre impedans får övriga registreringselektroder. Därför vid 

hög impedans under registreringarna skrubbades huden under jordelektroden om för att 

få en bättre kontakt. Under datainsamlingen varierade impedansen mellan 5-25 kΩ. Vid 

enstaka tillfällen översteg impedansen 32 kΩ, men det observerades inga störningar på 

registreringen. Impedansgräns för Keypoint är okänd, men lägre än 32 kΩ. 

 

Tänkbara faktorer som bidrog till skillnader i VEP-resultat mellan Synergy- och 
Keypoint-värdena.  

Eftersom Synergy-utrustningen har en annan typ av skärm för stimulering därför behövde 

utrustningen ett nytt referensmaterial. Den typ av skärm som Synergy använde var en 

LCD-skärm, i jämförelse med den tidigare Keypoint-utrustningen som använde CRT-

skärm. LCD-skärmar har svårigheter att snabbt ändra ljusstyrka då de inbyggda 

kristallmolekylerna tar flera millisekunder att anpassa sig till att släppa ljuset genom 

skärmens polariserande filter, vilket medför oskarphet i bilden när rutorna inverterar och 

orsakar förändring i luminansen, flash effect. Vid jämförelse av dessa två apparaterna så 

visades en signifikant skillnad mellan de två olika utrustningarna vilket kan bero på tiden 
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det tar att framkalla en bild från respektive skärmar, där LCD-skärmar har längre 

responstid jämförts med CRT-skärmar (17, 18). 

Att det visade att det fanns skillnad mellan Keypoint- och Synergy-registreringen kunde 

även bero på att registreringar utförda på Keypoint inte genomfördes av samma 

undersökare (student kontra legitimerad biomedicinsk analytiker) och inte heller på 

samma plats (CSK kontra Uppsala). Miljö i rummet kan ha varit annorlunda mellan dessa 

två ställen och annan studiepopulation kunde ha bidragit till någorlunda svar mellan 

registreringarna. Erfarenhet kan ha spelat en liten roll i denna studien, men eftersom båda 

följde samma metodbeskrivning så borde utförandet vara relativt överensstämmande.   

 

Konklusion 

Det fanns en signifikant skillnad mellan utrustningarna, vilket är av stor betydelse för 

bedömning om VEP-svar hos undersökta patienter är patologiskt eller inte. Den längre 

latensen som noterades för P100-svaret med Synergy-utrustningen kan ha många orsaker, 

men en trolig orsak är den nya LCD-skärmen. Den signifikanta könsskillnad som noteras 

är också viktig att ta i beaktande vid tolkning av VEP-svar hos patienter.  

 

Slutord 

Jag skulle vilja tacka personalen på Avdelning för Klinisk Fysiologi, Centralsjukhuset i 

Karlstad, som har hjälp mig med datahanteringen och tillhandahöll Synergy-utrustningen 

för materialinsamlingen.  

Tack även till min handledare Johan Widenfalk, MD PhD på Klinisk Neurofysiologisk 

avdelning, Akademiska sjukhuset i Uppsala, för att ha bidragit med viktiga synpunkter 

och vägledning i denna studien. Ytterligare tack till Ulrika Fernberg, doktorand på Örebro 

universitetet, som föreslog skrivhandvisningar och slutligen Margareta Eklöf Grindlund, 

legitimerad biomedicinsk analytiker på Klinisk Neurofysiologisk avdelning, Akademiska 

sjukhuset, för att ha tillhandahöll data från Keypoint-registrering därifrån. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Frågeformulär som försökspersonerna fylldes i innan påbörjad undersökning.  

 

FORMULÄR 

Datum: 

Namn: 

Personnummer: 

Kön: 

 

Glasögon/lins: Ja □ Nej □ 

Syndefekt:  Ja □ Nej □ 
Om ja, vad… 

 

Medicinering: 
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