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Ensihoito ja EEG

"Ensihoitoa on äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen 
potilaan kiireellisen hoidon antaminen ja tarvittaessa potilaan 
kuljettaminen hoitoyksikköön. Ensihoitopalvelu ja siihen 
liittyvä sairaanhoito ovat osa terveydenhuoltoa." STM

Aivosähkötoiminnan rekisteröinti, EEG, on ollut tärkeä
aivotoiminnan häiriöiden diagnostiikassa jo yli 70 vuotta



EEG:n historiaa

• Hans Berger (1873-1941)

• Psykiatrian professori

• Ensimmäinen EEG ihmisellä 1924

• Alkutaival oli kivistä

tuloksia väheksyttiin



Emergency medicine EEG:n kliininen 
merkitys

• Tutkimusten mukaan aikuisilla nonkonvulsiivisen status 
epilepticuksen esiintyvyys 21.5% potilaita (lapsilla 16.3%), 
joilla selittämätön Altered mental state (AMS)
Zehtabchi S, Abdel Baki SG, Malhotra S, Grant AC (2011) Nonconvulsive seizures in patients presenting with altered mental status: an evidence-based 

review. Epilepsy Behav. Oct;22(2):139-43.



Emergency medicine EEG:n kliininen 
merkitys

• Aikuispotilaita joilla kohtausaktiviteettia (388) tai altered mental state (64)

• Pyrittiin antamaan arvio EEG:stä 30 minuuttia pyynnöstä

• 51% apu diagnostiikkaan "emergency medicine" AMS ja kohtauspotilailla

• Muutos hoitopäätökseen 3.9%

• Tilattaisiin uudestaan jos saatavilla 46.2%

Ziai WC, Schlattman D, Llinas R, Venkatesha S, Truesdale M, Schevchenko A, Kaplan PW (2012) 
Emergent EEG in the emergency department in patients with altered mental states. Clin Neurophysiol. 
May;123(5):910-7.



Emergency medicine EEG:n kliininen 
merkitys

Diagnostiset haasteet, viiveet ja niiden vaikutukset EEG:n puuttuessa

Kaplan PW: Assessing the outcomes in patients with nonconvulsivestatus epilepticus: nonconvulsive
status epilepticus is underdiagnosed, potentially overtreated, and confounded by comorbidity. J Clin
Neurophysiol 1999, 16:341-352.

Kaplan PW: Nonconvulsive status epilepticus in the emergency room. Epilepsia 1996, 37:643-650.

Cocito L, Primavera A: Diagnostic delay of nonconvulsive status epilepticus in adults. 
Electroencephalogr Clin Neurophysiol 1997, 103:173.

• EEG:ssä alikäyttöä diagnostiikassa (tajunnan tason muutokset)



Ensihoito-EEG

• Jos sydämessä ongelmia        EKG (käytössä ensihoidossa)

• Jos aivoissa ongelmia        EEG? (ei tarjolla ensihoidossa)

• Päivystys EEG:stä on paljon puhuttu

• Yksi askel eteenpäin, ensihoito-EEG?

• Toistaiseksi erityisesti ensihoitoon suunnattuja kaupallisia 
laitekokonaisuuksia varsin rajallisesti saatavilla ja kliininen 
käyttö rajallista



EEG:n taustaa EPSHP:ssa

• Seinäjoelle on pitkät perinteet tutkimuksen käytöstä ja 
kehittämisestä sillä tänne hankittiin Suomen toinen EEG -laite 
syyskuussa 1948 

"Perinteinen EEG" (1948)



EEG:n taustaa EPSHPssa

• Ensimmäisenä keskussairaalana maassamme aloitettiin 
tehohoidon potilaiden pitkäaikaismonitoroinnit Hannu 
Heikkilän toimesta vuonna 1992
Jäntti V, Nikko K, Kulkas A, Heikkilä H (2010) "Miten EEG auttaa tehohoidon hoitajaa työssään?" F.A.N.N. (Suomen 
neurohoitajat r.y.), Vol 20, pp. 6-7
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Nykylaitteita



Ensihoito

• 2013 vuoden alusta ensihoito etelä-
pohjanmaalla osaksi 
sairaanhoitopiirin toimintaa.

• Nykyisin EEG-laitteistot kehittyneet 
(ensihoito kuitenkin ympäristönä
haastava) 

• Tampereen teknillisessä yliopistossa 
on yhteistyössä EPSHP:n kanssa 
kehitetty EEG-rekisteröintilaitetta, joka 
on suunniteltu erityisesti 
ensihoitokäyttöön (EMEEG). 



Kehitystyö
Kehitetty EMEEG -järjestelmä

1. "Pikamyssy" (6 kanavaa P10, F8, Fp2, Fp1, F7, P9 ja kiihtyvyysanturi)

2. Langaton pienikokoinen vahvistin josta käyrät 
langattomasti tietokoneelle

3. Rekisteröintiohjelmisto käyrien katseluun ja tallentamiseen 
sekä edelleen reaaliaikaiseen siirtoon palvelimelle ja 
serveriohjelmisto datan vastaanottoon (EDF+)



Rekisteröintejä
• Tekniset testirekisteröinnit osoittavat, laadun olevan hyvää

(vertailukelpoinen kaupallisten EEG -järjestelmien kanssa)

• Potilasrekisteröinneissä teholla, yksikössä, osastolla ja kotona 
pystytys yksinkertaista ja rekisteröintien laatu hyvää

• 6 kanavaisesta rekisteröinneistä voidaan tehdä diagnostiikkaa 
(tietyin reunaehdoin)

Bubrick EJ, Bromfield EB, Dworetzky BA (2010) Utilization of below-the-hairline EEG in detecting subclinical seizures. Clin EEG Neurosci 41:15-18

Young GB, Sharpe MD, Savard M, Al Thenayan E, Norton L, Davies-Schinkel C (2009) Seizure detection with a commercially available bedside EEG monitor
and the subhairline montage. Neurocrit Care 11:411-416
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Pilottirekisteröinnit ambulanssissa
• Testirekisteröintejä Ambulanssissa (EPSHP:n alueella 

ajeltaessa erilaisissa olosuhteissa)

• Tekninen laatu hyvää, toteuttaminen yksinkertaista

• Käyrät katseltavissa ja lausuttavissa välittö-

• mästi rekisteröinnin aikana (EDF+ -muodossa)



Haasteita

• Mikä määrä kanavia on riittävä ja miten ne pitää olla 
sijoitettuna (yksinkertainen käyttö ja toisaalta riittävän 
kattavat ja laadukkaat signaalit)

• Elektrodien luotettava ja oikeaoppinen kiinnitys on haaste 
laadukkaan signaalin saavuttamiseksi

• Kuka tekee EEG-rekisteröinnit onnistuneesti, ja jos joku ne 
tekee niin entäs kuka ne sitten lausuu?



"Lausuminen"

• Jo nykyisellään EEG:iden lausuminen päiväajan ulkopuolella on haasteellista 

• Henkilöstöresurssit ovat rajallisia

• EPSHP:ssa hanke meneillään, jossa kerätään status epilepticus tietokantaa

• Selvitetään hoitajien kanssa miten hyvin käyriä tulkitaan hoitajavoimin 

• "EEGs were interpreted by a Board Certified Electroencephalographer

informed of the clinical scenario (EEG expert – PK,RL)" Ziai WC, Schlattman D, Llinas

R, Venkatesha S, Truesdale M, Schevchenko A, Kaplan PW (2012) Emergent EEG in the emergency 
department in patients with altered mental states. Clin Neurophysiol. May;123(5):910-7.

• Olisiko tästä apua tulevaisuuden haasteisiin?



Tulevaisuuden näkymiä EPSHPssa

• Ensimmäinen ensihoito-EEG-laitteisto asennettu ambulanssiin 
Seinäjoella

• Potilasrekisteröinnit meneillään ja jatketaan (ensihoitajat 
innokkaita tekemään rekisteröinnit, käyrät luettavissa 
reaaliajassa palvelimelta)

• Järjestelmän optimointi ja käytäntöjen kehittäminen ja 
tarkentaminen (optimaalisen elektrodin ja sijoittelun 
metsästys jatkuu)

• Laajentuminen rutiinikäyttöön?
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