
Mottagandet av ett resestipendium från Svenska förningen för Neurofysiologianalytiker gav mig 
möjligheten att göra ett studiebesök på Epilepsy Center vid Cleveland Clinic i Cleveland, Ohio, USA. Jag 
åkte tillsammans med en kollega, Pernilla Lindén Mickelsson,  också hon från Neurofysiologiska kliniken i 
Lund.  

I Mars 2009 bar det iväg mot det stora landet i väst! Här kommer min berättelse: 

 

Måndagen den 9 Mars: 

Blev hälsade välkomna av Tim O’Connor, Epilepsi 
avdelningens AC. Vi blev inledningsvis visade runt 
på EMU (vårdavdelningen för vuxen-
monitorering) och en snabb visit på PMU 
(barnavdelningen). Därefter hade vi en 
genomgång med Tim om vad vi ville se och 
deltaga i under vår vecka på sjukhuset. Tim fixade 
ett schema över våra intresseområde och var 
dessa ägde rum. So far so good... 

Vi deltog i veckans första barnrond vilken hölls 
utav Dr Lachwani. Läkare under sin specialistutbildning gavs möjlighet till både undervisning och upp till 
bevis på sin kunskap om EEG och neurofysiologins mysterier. 

Innan vi åkte iväg hade vi försökt förbereda oss, tog kontakt med Tim för att få diverse blanketter som 
kunde fyllas i innan. Tyvärr fick vi inte alla blanketter i tid så vi var tvungna att fylla i en test för att 
erhålla våra passerkort på plats. Detta tog oss ca 4 timmar, vilket kändes som ganska bortkastad tid. 
Under sen eftermiddag hade vi hämtat ut våra passerkort. Hela måndagen hade gått. Detta resulterade i 
att vi missade måndagens funktionella stimulering vilket var en stor besvikelse.  

 

Tisdagen den 10 Mars:  

Patient Management: Presentation av patienter och diskussioner om hur man ska gå vidare med 
utredningar och operationer. (liknande våra EP- ronder). Detta forum var välbesökta och vi fick rådet på 
måndagen att vara i god tid (innan 07:30) för att få sittplats - det kanske är onödigt att skriva att de som 
var först på plats var två svenskor! 

Veckans andra barnrond hölls av Dr Gupta och även där grillades de yngre läkarna på deras kunskap. På 
barn avdelningen för monitorering fanns mögligheten att registrera 8 barn samtidigt. Både läkare under 
utbildning (fellow’s) och technicians gjorde analysen av EEG:t, skrev en rapport och sedan diskuterade 
man senaste dygns registrering under ronden.  

På op. fick vi deltaga vid en kortikal mappning där man gjorde en resektion av en tumör som var belägen 
i närheten av motor- sensorcortex. Därför mappades detta område ut under operationen. Man började 



med att lägga en 8-strip över förmodad sulcus centralis, stimulerade 
medianusnerven och fick svar från sensoriska barken. Man flyttade runt stripen 
några gånger för att få optimala SEP-svar.  Därefter gjorde man kortikal 
stimulering och hade då patienten vaken för att se och höra hur patienten 
reagerade på stimuli. Deltagande i de neurofysiologiska undersökningarna var 2 
läkare dr Nair och två technicians. Det fanns även fellow’s gånger fler och vi två, 
dvs. det fanns många extra personer i operationssalen men ändå gick det med en 
hiskelig fart och precision. 

 

Onsdagen den 11 Mars:  

Morgonen började med ett möte i barnneurologi där  Intressanta fall presenterades och diskuterades. 
Dagens fall var om en flicka som hade tremor i sin ena fot efter ansträngning (hoppade). Tremorn pågick 
i ca 15 min. efter patienten slutat hoppa. Olika mediciner prövades. Diskussioner om vilka 
undersökningar som skulle utföras, differetialdiagnoser etc.  (Stiff Limb Syndrome). 

På förmiddagen vara vi med om en MEG-registrering. Fick se när patienten kopplades. Det gjordes en 
surface-yta av huden med en ”typ” digitizer. Patienten fick lägga sig i MEG:en och dörren stängdes. Man 
körde en registrering och även en stimulering av medianus bilateralt för att lokalisera sensorcortex. 
Själva analysen av MEG data hann vi aldrig se. MEG har inte använts i Cleveland mer än ett år, så mycket 
är fortfarande under utveckling.  

Eftermiddagen tillbringade vi med att deltaga i dagens rond för vuxna. Technicians redogjorde för det 
sista dygnens fynd och tyvärr så hade man under denna vecka inte några ”riktiga” anfall att visa. Man 
har möjligheten att monitorera 8 patienter åt gången på EMU och man registrerar i 3-4 dagar så det blir 
oftast två patienter per moniter per vecka. 

Vi hade en givande diskussion med tolkande technicans om bl. a vad deras uppgifter var och hur de 
utförde dem samt antal elektroder och montage. Det var uppdelat så att det fanns ”kopplande” 
technicians som hade patientkontakten på avdelningen med elektrodplacering och uppkoppling. Dessa 
hade en övervakande uppgift att hålla koll på patienterna och elektroderna men även att markera samt 
testning vid anfall. Sedan analyserade ”tolkande” technicians registreringen, markerade anfall, 
redogjorde om det fanns några kliniska symtom, skrev rapport och hade diskussion med neurologerna.  

Rutinmässigt användes elektroder som vid 10-20 systemet, men de var frikostiga med specialmontage 
med tätare kopplingar över t ex frontallob, temporallob, eller SSMA beroende på anfallssemiologin.  

Vi fick se beredskapen inför iktal SPECT. Fungerar i stort sett som hos oss med vak som sitter hos 
patienten hela tiden. Venflonen var kopplad direkt med lång slang till radionukliden. Detta har lett till 
färre kontamineringar enligt personalen.  Beredskapstiden för vår patient var mellan ca 8-14 under 
måndag till fredag. 

 



Torsdagen den 12 Mars:  

Konferens med  Dr Najm. Här presenterades i undervisningssyfte en patient som tidigare hade 
genomgått en utredning. " Fellows:arna" grillades om:  vad man förväntar sig? Hur ser det ut? Varför? 
Det var en trevlig stämning och dr Najm var  en mycket pedagogisk lärare. 

Barnrond: Hann vara med en kort stund innan det var dax på op. 

Vi fick vara med om en inläggning av subdurala grid- och djupelektroder. Patienten hade tidigare 
genomgått en partiell temporallobsresektion men efter op. inte blivit anfallsfri. Nu var det en andra 
chans till kartläggning av epilepsin. Man började med djupelektroderna med hjälp av neuronavigering 
och S-EEG. S-EEG registrerades för att få kunskap om man låg med elektrodyterna i grå eller vit substans. 
Vi fick ta en lunchpaus och kirurgen öppnade upp med en lambå under tiden. Man lade sedan in ett 
antal gridar och stripar och slutade med antalet registrerande ytor till 165 st. 

På eftermiddagen skapades den invasiva elektrod set-up:en utav Tim och vi hade ett givande samtal om 
både funktionella stimuleringar och om invasiva registreringar. I det kontrollerande USA så gjorde en 
technician kopplingssetupen och sedan kontrollerades det utav en annan technician. Allt skrevs upp på 
papper och antecknades noga.  

Sektionen för rutin-EEG och bedside-registreingar 
besökte vi i all hast. Vi fick vara med när en ung 
flicka gjorde ett rutin-EEG. Man var extremt noga 
med mätning (10-20) för placering av elektroder (ca 
30 min.) och sedan använde man sig av 
ytelektroder som satte fast med hjälp av salva och 
rullad bomullstuss (ca 20 min) . Registreringen 
följde alla konstens regler med videoinspelning 
under 20 minuter. Alla sömn-EEG och alla barn-EEG 
klistrade man med collodium. 

 

Fredagen den 13 Mars: 

Under morgonen var det Epilepsy Grand Rounds. Här diskuterades Direct Neural Imaging (DNI) vid både 
höga resp. låga magnetfält. Forskningsstudier bedrivs där man använder ultralåga magnetfält (ULF) för 
att kunna detektera aktiverade neuron med MR samtidigt som MEG data registreras. Man ser stora 
fördelar med att använda låga magnetfält där man bl a erhåller lägre susceptibilitetsartefakter, kan 
använda MEG/MR samtidigt, kan användas vid metallförekomst. Nackdel: ger sämre spatial upplösning. 

Därefter gick vi och fick lite information om co-registreringen av CT-MR till elektrodrekonstruktionen till 
patienten som fick inopererat elektroder under torsdagen. CT gjordes under natten så den var klar att 
användas tidigt på morgonen. MR är gjord tidigare. 1.5 T används.De använder sig av ett 
"hemmasnickrat" program som använder sig av snarlika parametrar som vi använder. Volymsbaserad 



co-registrering utan landmarks. Tröskling av elektroderna (stål, som ger hög intensitet) för att detektera 
dessa. Hela analysen tar en dag. Deras visningsprogram gav oss lite idéer om hur vi kan vidareutveckla 
vårt eget program.  

Under eftermiddagen fick vi se när den invasiva 
patienten kopplades in. Man använder inte som vi 
invasiva jord- och referenselektroder utan använder 
sig av ytelektroder som fästs ”bakom örat”. De 
tyckte att det var en fördel med referenselektroder 
till EEG:et som ytelektroder vid funktionell 
stimulering. Detta gav mindre artefakter. De hade 
dålig erfarenhet av om patienterna stod på Keppra. 
Detta gav ofta efterdischarges i EEG-registreringen 
vid funktionell stimulering. 

 Patienten är inkopplad till en jackbox som ligger i sängen bredvid. Förförstärkare och förstärkare sitter 
fast på väggen så dessa behöver patienten inte gå runt och bära på. Patienten vistas själv på rummet. 
Vid anfall kommer personal in från övervakningsrummet och testar patienten.  

Elektrodtillverkningen för invasiva elektroder sker på sjukhuset. Elektrodytorna är av stål och med 
extrem tunn siliconhinna. Vi fick besöka verkstaden för tillverkning och de två unga männen som gör 
elektroderna var mycket glada över  att få visa oss runt och låta oss se deras hantverk.  Man tillverkar 
bara elektroder för eget bruk och inte till försäljning, mest för att det inte finns tid för masstillvekning .  

 

Sammanfattning:  

Studiebesöket i Cleveland var verkligen givande. Min korta vistelse gav mig ingen möjlighet till 
fördjupning men en god överblick om hur de arbetar. Många goda idéer har jag fångat och hoppas 
naturligtvis att vi kan använda en del av dessa i vardagen hos oss.  

Ett stort tack för att ni gjorde denna resa möjlig! 
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