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Utnyttjande av datorer vid
registrering och bearbetning av
elektroencefalogram, EEG,
blir allt mer vanligt. Den digi-
tala metodiken innebär en del
väsentliga fördelar.

Vid långtidsregistreringar
blir hanteringen av mycket
stora datamängder lättare att
hantera och tolkning av regis-
treringarna mindre tidskrä-
vande. Speciellt inom diagno-
stiken vid epilepsi, där regis-
treringar under många dygn
kan krävas för att avgöra an-
fallens art och ursprung, har
den digitala metodiken stora
fördelar.

Även vid vanliga rutinun-
dersökningar har den digitala
metodiken vissa fördelar, men
det är först under senare år som
hastighet och upplösning på ut-
skrifter av EEG med personda-
tor blivit tillräckligt goda för
att ge säkerhet och snabbhet
jämförbara med analog meto-
dik.

För EEG-uttolkare
Peter Wong är professor i

pediatrisk neurologi och chef
vid avdelningen för diagnos-
tisk neurofysiologi vid
Children’s Hospital i Vancou-
ver. Han ger i boken en utförlig
redogörelse för sina omfattan-
de erfarenheter av arbete med
digitalt EEG under många år.
Boken riktar sig framför allt till
dem som arbetar med klinisk
tolkning av EEG men har ock-
så ett visst, allmänt intresse
inom neurologi. 

Boken innehåller avsnitt
om 1. bakgrunden till digitalt
EEG med sektioner om dess ut-
veckling, säkerhet och jämfö-
relser med analog metodik; 2.
datorteknikens olika detaljer
relevanta för EEG registrering-
ar; 3. diagnostiska procedurer
med databaser och klassifika-
tionssystem; 4. exempelsam-
ling; 5. beskrivning av metoder
för kvantitativ EEG-analys,

samt ett avsnitt om framtida ut-
veckling av digital metodik för
EEG-analys.

Exempelsamling
illustrerar
Den största delen av boken

upptas av exempelsamlingen.
Den består av ett stort antal ut-
skrifter av EEG-registreringar,
som på ett utmärkt sätt illustre-
rar det digitala EEGs möjlighe-
ter att öka säkerheten i bedöm-
ning av artefakter, normalvari-
anter och patologisk kortikal
aktivitet.

I konventionella EEG-un-
dersökningar görs regelmäs-
sigt en serie registreringar med
olika kopplingar mellan elek-
troderna, vilket krävs för att be-
döma lokalisering och utbred-
ning av patologisk aktivitet.
Vid digitalt EEG räcker det att
registrera med endast en kopp-
ling.

Vid den efterföljande ana-
lysen kan registreringarna vi-
sas på olika sätt, som om de
vore registrerade med någon av
de olika standardkopplingar
som används vid konventio-
nellt EEG eller någon annan
valfri koppling.

Det innebär att en patolo-
gisk signal, t ex en epilepti-
form urladdning, kan bedömas
med samma säkerhet som om
den hade uppträtt på identiskt
sätt i en serie olika konventio-
nella registreringar, vilket i
praktiken aldrig går att verifie-
ra.

Lovande
utveckling
De första avsnitten i boken

innehåller material som för bo-
kens största målgrupp torde
vara välkänt men som för läsa-
re med mer begränsade erfa-
renheter av EEG och datorme-
todik på ett lättfattligt sätt in-
troducerar ämnet.

Avsnitten om kvantitativt
EEG och framtida utveckling
är översiktliga och av mindre
praktisk betydelse. Det är en
naturlig konsekvens av den
relativt begränsade använd-
ning som kvantitativt EEG
hittills erhållit i klinisk verk-
samhet.

Resultaten av den pågående
utvecklingen med EEG-regi-
streringar med ökat antal elek-
troder, från traditionellt 21 upp
till 128 eller mer, som blivit
praktiskt möjliga tack vara di-
gital metodik är ännu svåra att
bedöma även om de är mycket
lovande. •
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Den ortopediska medicinen
har utvecklats genom studier
av störningar i leders och mus-
klers funktioner. Tekniken för
detta är att utföra olika kliniska
test på leders rörelseomfång
och bedömningar av muskula-
turs styrka eller spänning. Det
finns omfattande litteratur som
beskriver hur man gör sådana
undersökningar av praktiskt ta-
get alla kroppens leder, exem-
pelvis knä och höftleder, rygg-
radens leder, mellanhandens
leder och käkleder.

Under senare år har den or-
topediska medicinen, framför
allt i Sverige, utvecklats till att
även inkludera nervsystemets
betydelse för rörelseorganens
funktion. Det ställer krav på
god kunskap om afferenta
nervimpulser men även om
centrala nervsystemets reak-
tion på psykiska faktorer.

Föreliggande bok ger en
mycket omfattande beskriv-
ning av test av led- och muskel-
funktioner. Till detta kommer
även ett avsnitt om differential-
diagnoser främst mot reumatis-
ka sjukdomar samt undersök-
ningsmetoder med exempelvis
röntgenteknik. Framställning-
en blir därmed omfattande och
gör nästan anspråk på att vara
komplett.

Alltför omfattande
Boken är så omfattande att

den knappast kan tjäna som in-
troduktion för en intresserad
läsare. För den som redan har
viss kunskap blir den, ehuru väl
och noggrant skriven, alltför
upprepande utan att egentligen
tillföra något nytt. De avsnitt
som behandlar differentialdia-
gnoser och tekniska undersök-
ningar blir inte heller tillräck-
ligt informativa eller aktuella

för att vara vägledande för lä-
kare.

Det ligger i kunskapsområ-
dets natur att det är mycket
svårt att göra kontrollerade stu-
dier av behandling. Bokens
ofta ganska kategoriska förslag
till behandling skulle dock tjä-
na på att mer nyanserat fram-
ställa alternativa metoder och
synsätt än det ensidiga beto-
nandet av manipulering och
mobilisering av leder.

Boken är tryckt 1996, men
det finns endast ett fåtal refe-
renser från 1990 och senare,
varför referenserna inte är av
tillfredsställande värde för att
ge aktuell vägledning för läsa-
ren.

Nyheter saknas
Trots att författarna repre-

senterar stor beläsenhet och
mycket omfattande kunnande
inom området blir läsningen
inte inspirerande. En orsak till
detta är att den inte tar upp de
nya kunskaper som tillförts or-
topedisk medicin under senare
år i form av exempelvis mus-
kelfysiologi. Det är således an-
märkningsvärt att boken inte
behandlar det stora problem-
område som triggerpunkter
och myofasciella smärttill-
stånd representerar.

En annan viktig utveckling
är kunskap om centrala nerv-
systemets styrning av och in-
teraktion mellan rörelseorga-
nen, omvärlden och reaktion
på afferenta impulser. Detta
behandlas inte alls, trots att det
har avgörande betydelse för att
förstå den kliniska bilden.

Frågor om smärtbeteende
eller psykiska reaktioner och
sociala förhållanden lyser även
med sin frånvaro.

Boken kan tjäna som en om-
fattande beskrivning och sam-
manställning av en äldre tids
syn på ortopedisk medicin och
även tjäna som uppslagsbok
för den som för vetenskaplig
undersökning vill söka ytterli-
gare ett test för sin undersök-
ning. Den som vill utveckla sig
inom ortopedisk medicin bör
dock söka sig till andra käl-
lor. •
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