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• Koma
- Ikke våken og ikke bevisst

• Vegetativ tilstand – Unresponsive Wakefullness Syndrome
- våken, men ikke responderende, ingen observerbare tegn til bevissthet

• Minimalt Bevisst Tilstand
- sikre, men gjerne lavfrekvente og inkonsistente tegn på bevissthet

Eks: visuelle følgevebegelser, inkonsistent kommandofølging,                                      
fluktuerende og vanskeliggjør vurderinger

Bevissthetsforstyrrelse etter alvorlig ervervet hjerneskade



• Feildiagnostikk 30-40 %, særlig når ikke bruker
standardiserte verktøy
(Childs et al., 1993, Andrews et al., 1996;  Schnakers et al., 2009; 

van ERP et al., 2014)

• Feilkilder:
• Egenskaper ved den som utreder:

– Kjenner ikke diagnosekriteriene, begrenset testerfaring

– Bruker ikke strukturerte, valide kartleggingsverktøy

– Baserer seg på enkeltstående vurderinger

• Egenskaper ved pasienten
– Sansemotoriske vansker og fluktuasjon i funksjonsnivå, 

– medisinske komplikasjoner, svære motoriske vansker

kan maskere reelle bevissthetsnivået

Diagnostikk og utredning

Bilde brukt med samtykke

NBC NEWS.COM 4/22/2011, By MITCH 
STACY



Coma Recovery Scale-Revised (CRS-R) Giacino et al., 2004
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Skåringsark

ADM 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

AUDITIV FUNKSJONSSKALA

4 - Konsekvent bevegelse på kommando *

3 - Reproduserbar bevegelse på kommando *

2 - Lokalisering mot lyd

1 - Refleksiv blunking på auditiv stimulus 1 

0 - Ingen

VISUELL FUNKSJONSSKALA

5 - Gjenkjenning av gjenstand*

4 - Lokalisering/strekking i retning av gjenstand *

3 - Visuell følgebevegelse * 2 

2 - Blikkfiksering *

1 - Refleksiv blunking på visuell stimulus 3

0 - Ingen

MOTORISK FUNKSJONSSKALA

6 - Funksjonell bruk av gjenstand 
t

5 - Automatisk motorisk respons *

4 - Manipulering av gjenstand *

3 - Lokalisering mot ubehagelig stimulering *

2 - Tilbaketrekking med rask fleksjon 4 

1 - Abnormalt bevegelsesmønster

0 - Ingen/slapp

ORALMOTORISK/VERBAL FUNKSJONSSKALA

3 - Forståelig verbalisering *

2 - Vokalisering/oral bevegelse

1 - Refleksiv oral bevegelse

0 - Ingen

KOMMUNIKASJONSSKALA

2 - Funksjonell: Riktig 
t 

1 - Ikke-funksjonell: Intensjonal *

0 - Ingen

AKTIVERINGSSKALA

3 - Oppmerksomhet 

2 - Åpning av øyne uten stimulering

1 - Åpning av øyne med stimulering

0 - Ikke mulig å aktivere 

TOTALSKÅRE

Tyder på utvikling ut av MCS 
t 1 Auditory Startle

Tyder på MCS * 2 Visual Pursuit

3 Visual Startle

4 Flexion Withdrawal

Uke

Pasient:

Skadedato:

JFK COMA RECOVERY SCALE - REVIDERT  ©2004

Dette skåringsarket bør bare benyttes sammen med "CRS-R ADMINISTRASJONS- OG SKÅRINGSVEILEDER" som gir instruksjoner for 

standardisert administrasjon av skalaen.

Dato

Innleggelsesdato:

Diagnose: Etiologi:

• Fremst anbefalt atferdsbasert kartleggingsverktøy 
i omfattende syst. review (Steel et al., 2010)



Muliggjør å undersøke bevissthet uten at pasienten behøver å gi 
motorisk respons

Bevissthet og elektrofysiologi

EEG-baserte metoder
og klinisk nytteverdi



Bakgrunn

Imagine playing tennis! 
(Owen & Coleman, 2006)

Pay attention to your own name!
(Schnakers et al. 2008)



Forskningsspørsmål studie 1:

• Hvilken klinisk diagnostisk 
nytteverdi har kognitive Event
Related Potentials (ERP) hos 
pasienter med 
bevissthetsforstyrrelse?

– Undersøke robusthet av to ulike 
aktive oppgaver målt under EEG

– Systematisk undersøke hva finnes 
av evidens i litteraturen for å 
estimere klinisk diagnostisk  
nytteverdi av EEG-baserte metoder

Forskningsspørsmål studie 2:

• Hvilken prognostisk nytteverdi har 
ERP i tidlig sub-akutt fase etter 
alvorlig traumatisk hjerneskade?

– Undersøke kognitiv kapasitet ved 
bruk av ERP i sub-akutt fase

– Kartlegge korrelasjon mellom sub-
akutt ERP og utkomme 6 mnd. etter 
skade. 

Hovedformål Phd prosjekt



Event Related Potentials (ERP) –EEG basert metode

P3

Bilde brukt med samtykke



Personlig relevant stimuli 

ERP-paradigme med to ulike oppgavesett, passiv versus aktiv i begge. 

Task 1 

PASSIVE CONDITION

Single SON Passive (100xSON)

ACTIVE CONDITION

Single SON Active  (100xSON)

"Listen for change in pitch"

Task 2 

PASSIVE CONDITION

SON/UN Passive      

(50 SON/50 UN randomized)

ACTIVE CONDITION

SON/UN Active         

(50 SON/50 UN randomized)

"Count your name"



Diagnostisk nytteverdi -Respondere i telleoppgave 
(”tell navnet ditt”)

Friske kontroller viste størst P3 kurve ved
telleoppgave (rød) vs. passiv lytting
(svart). 19/20 respondere på individnivå.

5/11 pasienter uten atferdsmessige tegn til
kommandofølging, fremviste tegn til aktiv mental 
prosessering i den elektro-fysiologiske
telleoppgaven.

Hauger et al., Behav. Neurol., 2015



Systematisk review
- klinisk diagnostisk nytteverdi elektrofysiologi

Sammendrag 24 inkl. 
studier:

Sensitivitet friske
kontroller: 
71-100%

Sensitivitet pasienter: 0-
100%

Spesifisitet pasienter: 0-
100%

Falske negative: 
gjennomsnittlig 1/3 

Falske positive i de to 
største studiene (N= 158 
and 167): 17% og 33%
(King et al., NeuroImage. 2013; 
Sitt et al., Brain J Neurol. 2014)

Hauger et al., JHTR, 2017



Prognostisk nytteverdi ERP tidlig subakutt fase alvorlig TBI

Hauger et al., J.Neurotrauma. 2017. 

Pasienter inkludert analyse:
14 voksne (8 menn, gj. snitts alder=  38.2, gj. snitt Glasgow Coma
Scale innen første 24 t =  5.4).

Resultat: 
• 10/14 pasienter viste signifikant større P3 til aktiv oppgave (“tell 

navnet ditt”) ila tre EEG-målinger tidlig subakutt fase

• 6 pasienter viste normalisering av P3 i aktiv oppgave over tre
EEG-målinger subakutt fase

• P3 amplityde til aktiv oppgave ved siste subakutt EEG-måling
korrelerte positivt med funksjonelt utkomme 6 mnd etter skade
(GOSE og kognitive tester på verbal læring og oppmerksomhet)



• Viktig å vurdere risiko for falske negative funn opp mot falske positive

• Standardiserte oppsett av elektrofysiologiske metoder for diagnostikk ved 
bevissthetsforstyrrelse IKKE KLARE

• Metoden kan i dag ikke erstatte standardiserte atferdsbaserte
kartleggingsverktøy, som CRS-R

• Men: kan gi supplerende informasjon om kognitiv restkapasitet hos enkelte 
pasienter med bevissthetsforstyrrelse (estimert subgruppe 10-15%)

• Hvem av de 10-15% kan nyttegjøre seg moderne nevrovitenskaplige metoder?

Oppsummering diagnostisk nytteverdi ERP



Studier etter Phd.



• Pasientgruppe med mange medisinske problemstillinger som krever
spisskompetanse. 

-Behov for viss grad av sentralisering kompetanse, iallefall regionalt nivå. 

• Lavfrekvent pasientgruppe, krevende for mindre rehab. enheter/kommunale
tjenester å opparbeide spisskompetanse.

• Trengs forløpsvurderinger, dvs fange opp endring over tid – behov for 
regionale ambulante tjenester fra spesialisthelsetjeneste med 
spisskompetanse. 

Klinisk status



Takk for oppmerksomheten!

Bilde brukt med samtykke


