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Sammendrag 
EEG and fMRI are both tests commonly used, but seldom together. EEG got an excellent 

temporal resolution, while the spatial resolution is limited, contrary to fMRI which has very 

high spatial resolution, but low temporal resolution. Therefor by combining these two, they 

may complement each other. The problem is that they also interfere with each other, 

especially the gradient induced artifacts from the fMRI-scanner that completely makes the 

EEG-graph unreadable. This obstacle may be solved by testing out algorithms we have 

managed to get from another research group at Ullevål OUS, which haven’t been used on 

evoked responses yet. The aim of this study was to check if we could use the equipment 

available at Ullevål OUS to elicit pain stimulus and record it on EEG alone and on EEG with 

fMRI simultaneously. We had 7 healthy subjects, 3 of whom had EEG and fMRI, and the rest 

had only EEG taken. We managed to elicit pain and get the laser evoked potentials on EEG. 

Where the N2P2 amplitude and latency seemed to change according to how painful it was/ 

how high the NRS was. With the algorithm we managed to remove the gradient artifact and 

thereby managed to find the N2P2 response on one of the subjects with simultaneous EEG-

fMRI. The responses on some of the subjects was evident, though many EEG-files was also 

plagued with noise and no N2P2 findings.   

In conclusion we managed to get the N2P2 responses on EEG and on EEG-fMRI, though the 

ballistocardiogram artifacts remains. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn og begrunnelse til oppgavevalg  

1.1.1 Hva er fremkalte responser? 

Før vi adresserer hva fremkalte responser er, burde vi forstå hva elektroencefalografi er. Kan 

vi gresk vil vi forstå at ordet er sammensatt av 3 deler: elektron, enkefalos og grafein, som 

betyr rav, hjerne og skrive (1). EEG er altså en nevrofysiologisk metode som brukes til å 

registrere elektrisk aktivitet i hjernen, så lenge man ikke er forgiftet, død eller i dyp sedasjon, 

vil man kunne se hjernebølger. Fremkalte responser, også kjent som EP/ evoked potentials, er 

elektriske signaler som vi kan registrere med EEG. EP oppstår når man stimulerer en 

nervebane, dette inkluderer alt fra hørselsbane, synsbane, sensoriske eller motoriske baner (2). 

Det finnes flere ulike typer responser, noen kommer særdeles raskt, med en latenstid på 10-

30ms etter stimulus, mens responser etter smertefulle stimuli eller kognitive responser er 

tregere med en latenstid på 200ms eller mer. BAEP / Brain stem Auditory Evoked Potentials 

er et eksempel på en rask respons som kan registreres innen 10ms (3). Denne fremkalte 

responsen oppstår når vi gir en hørselsstimuli som passerer hjernestammen, som genererer en 

respons som vi kan registrere, før det elektriske signalet fortsetter videre mot thalamus og 

hjernebarken for videre prosessering. Det vi kommer til å fokusere på er de «trege fremkalte 

responsene», eller mer spesifikt «smertefulle fremkalte responser forårsaket av 

laserstimulering». Årsaken til at fremkalte responsen fra smertestimulering er treg er enkelt 

forklart med at nervesignalet må nå hjernebarken forså genereres responsen som vi kan 

registrere, samt det at ledningshastigheten til smertefibrene er mye tregere enn andre tykkere 

og myeliniserte nervefibre.              

  

1.1.2 Hvorfor skal man studere fremkalte responser? 

Hva kan man oppnå av å studere på fremkalte responser? Disse usedvanlige lave amplitudene 

på noen microvolt har faktisk sine bruksområder! Klinisk kan man for eksempel bruke 

fremkalte responser under nevrokirurgiske inngrep, hvor man prøver å lokalisere motoriske 
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og sensoriske kortikale områder (2). Blant annet kan man bruke hørselsstimuli for å se på 

hjernestammens responser, disse responsene fra stammen kan brukes til å studere høyere 

funksjoner kortikalt. Et eksempel er Alzheimer og P300, som er «navnet» på det fremkalte 

responset, der P300 står for 300ms etter stimulus ble sendt og P står for positiv amplitude. Når 

pasienter med begynnende Alzheimer får hørselsstimuleringer, kan man se at P300 blir både 

forsinket og amplituden lavere i motsetning til andre personer uten kognitive vansker (4). 

P300 egner seg dog ikke for å diagnostisere Alzheimer, og forbedringer med 

billeddiagnostikken har ført til at man bruker MR i dag. Det må allikevel adresseres at MR er 

et redskap som gir svar på strukturelle/ anatomiske problemer, EEG derimot vil kunne 

adressere fysiologien bak de anatomiske banene i hjernen (5).  

Et annet eksempel på hva fremkalte responser kan brukes til er å forutsi om komatøse 

pasienter klarer å våkne opp igjen. En systematisk gjennomgang konkluderte at hypoksi-

ischemisk indusert koma uten noe respons kortikalt når man stimulerte huden, så var sjansen 

under 1% for oppvåkning (6)! Fremkalte responser er derfor ikke bare interessant og nyttig 

forskningsmessig, men har også sine kliniske bruksområder.  

 

1.1.3 Kort om fMRI  

fMRI som står for functional magnetic resonance imaging, er en avbildningsteknikk som ser 

på fysiologiske prosesser i kroppen. BOLD-fMRI som står for blood oxygen level dependent / 

blodoksygeneringsgradsavhengig-fMRI er den mest brukte metoden for å undersøke 

hjerneaktivitet (7). Teorien bak dette er at nerveceller ikke har en reserve med oksygen eller 

glukose, dermed må aktiverte nevroner få ekstra oksygen og glukose fra blodbanen. Man 

tenker at forbruket av O2 øker mer enn blodtilførselen ved begynnelsen, da vil karbondioksid 

og deoksygenert hemoglobin øke pga nevronenes økte aktivitet og metabolisme. Etter noen få 

sekunder vil blodstrømmen øke ved at arteriesiden dilateres, dette fører til at mer oksygenert 

hemoglobin strømmer inn til de aktive områdene i hjernen, mer enn det nevronene klarer å ta i 

bruk. Det lokale aktive vevet blir derfor ekstra oksygenert, når nevronenes aktivitet tar slutt/ 

går tilbake til hvilenivå, vil arteriesiden og kapillærområde raskt normaliseres, mens venulen/ 

venesiden som er passivt dilatert på grunn av den økte blodstrømmen, tar også lengre tid for å 

normalisere seg. Tanken er at venesiden som er dilatert, fungerer som en sekk som har samlet 
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opp det deoksygenerte blodet, dette er en av flere teorier som har blitt brukt for å forklare 

hvorfor deoksygenert blod hopes opp i etterkant (7). Ettersom oksygenert-Hb og 

deoksygenert-Hb reagerer ulikt i et magnetfelt vil vi dermed kunne få fram ulik signal på 

fMRI fra aktive og mindre aktive hjernedel.   

 

1.1.4 EEG-fMRI dilemmaet 

EEG og fMRI er begge svært nyttige verktøy som er brukt i den kliniske hverdagen, men 

nokså sjeldent blir de brukt sammen. Kombinasjonen av disse to gir både utfordringer, men 

vil også kunne gi stor gevinst, ettersom de supplerer med forskjellig informasjon til 

klinikeren.  

fMRI har en god spatial oppløsning, ergo kan vi vite hvor i rommet problemet skulle ligge, 

ulempen dessverre er at fMRI er dårlig temporalt, det vil si at den er dårlig på tidsaspektet. 

Med fMRI som måler endringer i blodoksygennivå, som er forbundet med nevronaktivitet, vil 

disse hemodynamiske endringene kunne bli registrert i løpet av sekunder (8). EEG derimot vil 

kunne fange opp forstyrret hjerneaktivitet på millisekunder, ergo har EEG en god temporal 

oppløsning, men mangelfull spatial oppløsning. Senere vil det bli adressert noen aspekter for 

EEGs mangler, ettersom EEG langt ifra klarer å fange opp all hjerneaktivitet. 

Kombinasjonen av EEG-fMRI vil kunne gi en bedre temporospatial oppløsning, men 

dessverre er det også ulemper når vi kombinerer dem. fMRI bruker et sterkt magnetfelt, noe 

som påvirker EEG-opptaket når den registrerer elektrisk aktivitet. Det har blitt utviklet 

algoritmer for å fjerne disse fMRI-induserte artefaktene, som ellers ville ha gjort EEG-

opptaket helt uleselig. Algoritmene har tidligere blitt brukt på Ullevål OUS, men det er ikke 

testet om disse kan brukes på fremkalte responsundersøkelser med det utstyret som er 

tilgjengelig på OUS. Det har allerede blitt utført flere forsøk utenlands på å kombinere EEG 

og fMRI for å undersøke fremkalte smerteresponser, ergo er fMRI-artefaktene under 

fremkalte responsundersøkelser overkommelige. For eksempel er en studie fra Tyskland av 

Christmann et al. som brukte simultan EEG-fMRI og fremkalte smerteresponser for å belyse 

bedre regionene i hjernen som prosesserer smerte (9). 
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1.1.5 Nytten bak oppgavevalget  

Utenom det tekniske med utstyr og smertefysiologi i seg selv, som er spennende å lære om, så 

er nytteverdien den viktigste begrunnelsen for oppgavevalget. Både med tanke på 

forskningsgruppen og nytten for meg som enkeltindivid. Jeg husker godt dagen veilederen 

min ga meg to valg da jeg spurte ham om hjelp. Valget lå mellom å gjøre en litteraturstudie på 

data de hadde samlet inn tidligere, hvor andre studenter hadde allerede basert deres oppgaver 

på datamateriale, dermed måtte man være kreativ for å lage en unik problemstilling, eller å 

velge å gjøre et pilotforsøk som kanskje ville gi mer nytte for senere forsøk. 

Som individ, ble jeg personlig motivert av min bestefar til å interessere meg i nevrologi og 

smertefysiologi, ettersom han overlevde tre ulike krefttilfeller før han til slutt fikk 

glioblastom. Det høres nok litt «heroisk ut» å overleve kreft flere ganger, derimot hadde han 

kroniske smerter over hele kroppen etter strupe-, lever- og ventrikkelkreft. Bedre kunne det 

heller ikke bli at pilotforsøket startet ved høsten/ vinter 2017, ettersom det var semesteret hvor 

jeg hadde om nevrofysiologi og nevrologi.  

 

Er det nyttig å forske på smerte og fremkalte smerteresponser?  

En av de vanligste årsakene til sykefravær i Norge er på grunn av muskel- og skjelettplager. 

Dette er et problem både for den enkelte og for samfunnet. Ifølge Folkehelseinstituttet er 

denne diagnosegruppen den vanligste årsaken til sykefravær og uføretrygd (10). Selv om flere 

personer i dag ikke jobber med tungt fysisk arbeid, virker det som om nakke- og 

skuldersmerter ikke avtar i befolkningen (11). Lenge har man forsket på smerte, men til den 

dag  i dag er det mye som vi fortsatt ikke vet om, som et eksempel forsker Statens 

Arbeidsmiljøinstitutt blant annet på hvorfor søvnrestriksjon øker følsomheten for smerte, og 

hva som kan være de biologiske mekanismene bak dette (12). Det er fortsatt flere diagnoser 

der smerte er sentralt, hvor man dessverre ikke vet helt mekanismen, som for eksempel 

fibromyalgi og kronisk regionalt smertesyndrom/ CRPS. Det er derfor viktig å interessere seg 

for det basale som smertefysiologi! 
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Denne prosjektoppgaven vil være et pilotprosjekt som utføres på få, men friske personer. 

Forhåpentligvis vil man kunne teste ut og bruke utstyret i fremtiden til en større studie med 

personer som har smertefulle tilstander, for eksempel til en oppfølgingsstudie av «Night-shift 

work is associated with increased pain perception» (13). Dette forsøket ble valgt som et 

eksempel ettersom det ble utført av Statens arbeidsmiljøinstitutt, hvor ene av laboratoriene 

som vi brukte hører til. Ved å forske på disse fremkalte responsene kan man prøve å forstå 

bedre de biologiske mekanismene som styrer smertefornemmelsen og nytten av dette vil 

kunne både hjelpe pasienten og samfunnet. 

 

Hvilken nytte har vi av å bruke EEG og fMRI samtidig?  

Kan man ikke løse smertegåtene med fMRI eller EEG alene? Ved å kombinere disse to kan vi 

«spore opp» de fremkalte responsene, ettersom EEG vil kunne vise hvor raskt det elektriske 

signalet var, men sier ikke noe om hvor signalet genererte fra. fMRI derimot baserer seg ikke 

på de elektriske signalene, men på hemoglobin og blodoksygenet. Indirekte vil den måle hvor 

i hjernen nervene fyrer/ er aktive. Man håper derfor på å kunne koble det elektriske signalet 

opp mot områdene i hjernen som har endret oksygenbruk og dermed vil man kanskje kunne 

forstå noe mer av de ukjente biologiske mekanismene. Det å kombinere EEG og fMRI vil 

kunne ha et stort potensial hvis man klarer å standardisere dette, men til i dag er det fortsatt 

mye om hjernen vi ikke vet.   

 

1.1.6 Oppgavemål/ hypoteser 

Med så få forsøkspersoner blir dette forsøket utført for å teste om dette er gjennomførbart, 

altså en «gjennomførbarhetsbevis» og ikke etter statistisk signifikans. Vi skal prøve å teste ut 

ting som er så basalt som: Hvilke innstillinger skal vi ha på lasermaskinen? Hvor på kroppen 

skal vi sende laserstimuli? Klarer vi å registrere N2P2 på EEG ved å bruke det nye 

laserutstyret? For de som trenger påminnelse står N2P2 for negativ og positiv amplitude etter 

cirka 200ms post-stimuli. Dette er da LEP / laserinduserte fremkalte responser som vi skal 

prøve å få fram på EEG-opptaket. 

 



6 
 

Andre ting som vi lurer på inkluderer blant annet: Hvordan vil EEG-opptaket kunne bli utført 

når vi skal være i fMRI-rommet? Er det nok plass i fMRI-trommelen med tanke på at vi har 

ikke bare forsøkspersonen inni fMRI-trommelen, men andre instrumenter som også må dyttes 

inn? Er kablene lange nok fra kontrollrommet til EEG-hetta mens forsøkspersonen er inni 

fMRI-trommelen? Stikker armene ut av fMRI-trommelen og klarer de å slappe av 

ekstremitetene selv om de må eksponere underarmen supinert? Mens EEG-opptaket pågår 

simultant med fMRI-maskinen, klarer de som er i kontrollrommet å kommunisere med 

personen som flytter laserproben, til tross for støyen fra fMRI-maskinen? Utenom den 

tekniske planleggingen, må vi også sjekke ut om vi kan klare å prosessere filene, hvilke 

program som egner seg best, samt om vi kan klare å fjerne fMRI-artefaktene på EEG-filene?  

Målet med oppgaven blir altså å undersøke om det er mulig å måle smertefulle fremkalte 

responser ved å bruke fMRI og EEG simultant med det utstyret vi har tilgjengelig ved 

OUS/UiO. 

Med tanke på hva som har blitt gjort tidligere vil vi prøve å utføre noe liknende det Ianetti et 

al.(8) har gjort, hvor de bruker samme laserapparat til å gi smertefulle fremkalte responser. 

Forsøket deres går også ut på å utføre EEG-opptak simultant med fMRI på få, men friske 

forsøkspersoner. De har i et annet publisert verk fokusert på fMRI artefakter og metoder for å 

fjerne dem fra EEG-opptaket (14), noe som vi vil også prøve å utføre med vår pilotprosjekt. 

 

Hypotese 1: Fremkalte responser er like tydelig når opptakene gjøres i fMRI laboratoriet 

sammenlignet med opptak gjort i laboratorium utenfor sykehuset, med tanke på at det er uten 

noen form for fMRI-forstyrrelser. 

Hypotese 2: De fremkalte responsene for EEG-opptaket gjort samtidig med fMRI-

undersøkelser vil være mer eller mindre lik EEG-opptaket uten fMRI, etter at filene er 

prosessert/ artefaktene er fjernet.  
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1.2 EEGs utfordringer 

Hjernen er alltid i aktivitet, enten vi sover, er fokusert eller bare lukker igjen øynene vil vi 

faktisk kunne se ulike oscillasjoner/ hjernebølger på EEG. Dette er noe som hele tiden vil gå i 

«bakgrunnen» når vi utfører forsøket vårt. For oss blir disse oscillasjonene «støy», ettersom vi 

skal fokusere på de fremkalte smertefulle responsene som vil ligge innvevd inni disse 

oscillasjonene. Disse responsene som vi vil prøve å filtrere fram kalles for ERP/ event related 

potentials, vi kan videre underklassifisere dette som SEP/ somatosensory evoked potentials og 

LEP/ laser evoked potentials. For å få fram disse fremkalte responsene må vi bearbeide EEG-

opptaket som i utgangspunktet kan være opptil en timelang rull, mens ERP signalene som vi 

er interessert i, varer til sammen ikke mer enn cirka 1 minutt per EEG-fil! Lasermaskinen er 

«tidslåst», slik at ved hver avfyring vil EEG-opptaket bli merket når laseren ble fyrt. Vi kan 

dermed lett kunne spore disse opp og klippe ut fra den lange EEG-opptaket, dataen blir såkalt 

«segmentert inn i epoker» hvor man inkluderer tid før stimuli og etter stimuli for å vite 

grunnlinjen. Segmentene blir til slutt lagt sammen for å få en gjennomsnitt, dette vil da 

medføre at oscillasjonene vil kansellere hverandre ut jo flere stimuleringer vi utfører og de 

fremkalte responsene vil da lettere bli oppdaget. På den andre siden vil responsen kunne bli 

svekket på grunn av habituering etter gjentatte stimuleringer.  

 

1.2.1 Forurensing og svakheter til EEG 

Det er dessverre et faktum at EEG har noen store utfordringer og begrensninger. Det er fort 

gjort å forurense EEG-filene, høy hudmotstand pga rester av sminke, krem eller hårprodukt, 

dårlig jordingselektrode eller bare urolighet (2) vil påvirke EEG-filen.  

Selv om forarbeide er perfekt kan ikke EEG fange opp alle signalene som hjernen lager. Et 

eksempel vil være at de elektriske signalene ikke ligger overfladisk, men i dypere 

subkortikale deler av hjernen, EEG vil da ha vansker for å fange opp signalene. Et annet 

problem vil være at de elektriske signalene fra nevronene ikke fyrer sammen tidsmessig/ fyrer 

i motsatt retning som også fører til opptaksvansker. En siste ting som er viktig at man har i 

bakhode er «inversproblemet», det vil si at vi ser på «resultatet» og deretter jobber oss 

bakover tilbake til hva som kunne føre til resultatet. Når vi ser på EEG-opptaket ser vi på de 

postsynaptiske signalene som har blitt summert opp av både inhibitoriske og eksitatoriske 



8 
 

signaler (15), og ikke på selve nevronenes aksjonspotensial. Det blir derfor vanskelig å finne 

hvor det originalt startet fra, man understreker nå nok en gang at EEG har dårlig spatial 

oppløsning.  

 

1.2.2 Årsak til fMRI-artefakter på EEG-opptak 

Ved bruk av EEG og fMRI simultant blir utfordringene ikke mindre, tvert imot oppstår det en 

degradasjon av datakvaliteten til EEG-opptaket. Hovedsakelig er det snakk om 2 artefakter som 

oppstår ved bruk av fMRI simultant med EEG, gradientartefaktet og pulsartefaktet. Den 

førstnevnte oppstår på grunn av magnetfeltgradienten endres med tid og pulsartefaktet kommer 

fra den sterke magnetfeltets påvirkning av hjertet/kar (16).  

Kan vi Faradays induksjonslov vil vi kunne forstå hvorfor fMRI vil påvirke EEG. Kort fortalt 

handler den om hvordan et magnetfelt vil interagere med en elektrisk krets, der en 

elektromotorisk spenning blir indusert proporsjonalt med den hastigheten som den magnetiske 

fluksen forandrer seg med (17). For oss er den magnetiske fluksen fMRI maskinens 

magnetfelt som varierer med tiden og «kretsen» vil blant annet gå igjennom hode og EEG-

hetta. Ergo helt enkelt kan vi tenke oss at den varierende magnetfeltet fungerer som en 

«motor» som flytter på ladninger ved hodeskallen/ hjernen, som igjen blir registrert av EEG 

som elektriske artefakter.  

Pulsartefakt, også kjent som ballistokardiogramartefakt oppstår på grunn av den elektriske 

konduktiviteten til blod, som inneholder flere molekyler og ioner som har ladning. Tanken er 

at hvis blodstrømmen er perpendikulært i forhold til det magnetiske feltet, vil ionene i blodet 

bli påvirket av magnetfeltet tvers over karveggen, dermed vil ladning akkumuleres på 

overflaten av karveggen. Disse ladningene vil da danne et elektrisk felt rundt karene som da 

også påvirker EEG-opptaket (16).  
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2  Metode 

7 friske frivillige personer deltok i studien (5 kvinner og 2 menn). Alle forsøkspersonene ble 

informert over hva det gikk ut på, de underskrev samtykkeskjema og ble fortalt at de når som 

helst kunne trekke dette samtykke. Forsøket er godkjent av REK 2017/1592. Det ble ikke gitt 

ut noe form for honorar. 

Forsøket ble delt i to deler hvor det ble utført 4 forsøk på STAMI (Statens 

arbeidsmiljøinstitutt) og 4 forsøk på OUS (Oslo universitetssykehus). En av kvinnene deltok 

både på STAMI og OUS-forsøkene. Det ble dessverre også fjernet en av forsøkspersonene 

som var med på Ullevål OUS forsøkene, grunnet menneskelige feil/ det ble ikke registrert noe 

data. Totalt ble det derfor bare tatt med 7 forsøk i studien. 

På STAMI ble forsøket gjort på et laboratorium med bare EEG-utstyr. Forsøket ble utført med 

en forsøksperson og en medisinstudent som kontrollerte laserproben, avfyringsknappen, 

sikkerhetspedalen og datamaskinen som tok opp EEG-filen. Forsøkspersonene satt på en 

bakoverlent tannlegestol og ble bedt om å supinere høyre arm, de ble også bedt om å fokusere 

på høyre arm og for hver stimulering skulle de vurdere hvor smertefullt det var fra 0-10, for 

hver 5. stimuli ble gjennomsnittet notert ned. Etter 20 stimuleringer avsluttet man EEG-

opptaket og summerte opp tallene som ble notert ned og det ble gjort enda en gjennomsnitt av 

disse 4 tallene, dette tallet ble registrert inn i EEG-filen. Etter noen minutters pause ble EEG-

opptak startet opp igjen med en annen stimulusintensitet. 

På OUS Ullevål ble forsøket både utført i kontrollrommet til fMRI-labben, samt inni fMRI-

trommelen. Ettersom selve lasermaskinen ikke kunne være i fMRI-rommet måtte man ha 

minst 3 personer for å utføre forsøket. Der forsøkspersonen lå i fMRI-maskinen, 

medisinstudenten sto ved siden av fMRI-maskinen og holdt laserproben, og den siste 

personen var i kontrollrommet som styrte avfyringsknappen til laseren, EEG-

opptaksmaskinen og selve fMRI-maskinen. På grunn av vansker med å kommunisere mens 

fMRI-maskinen bråkte, samt det at forsøkspersonen måtte ligge helt stille i trommelen, ble det 

særdeles vanskelig å få noe NRS-data ut av forsøkspersonen. NRS står for numeric rating 

scale, altså en numerisk skala fra 0-10 som kan bli brukt til å måle hvor intenst smerten er. 

Ettersom fMRI-maskinen og EEG-elektrodene er svært sensitive for hode/munnbevegelser, 

ble det i stedet tatt NRS på kontrollrommet før forsøkspersonen la seg inn i fMRI-maskinen. 
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Her ble det brukt skumputer under armen for at albuen skulle være flektert og dermed kunne 

man stimulere forsøkspersonens hånd. 

Forsøkspersonene brukte beskyttelsesbriller under EEG-opptakene, derimot under EEG med 

fMRI-undersøkelsen ble det såpass trangt at forsøkspersonene ble bedt om å lukke øynene i 

stedet og fokusere på venstre hånd. 

 

2.1 Lasermaskin 

Ytre stimuleringen av huden ble påført via en laserapparat som genererte smertefulle 

varmestimuli. Maskinen var av typen Nd:Yap 1340nm laser fra «El.En Florence Calenzano, 

Italy». Maskinen ble valgt på grunnlag av kompatibiliteten med fMRI-rommet. Diameteren 

for lasermunningen ble satt på 6mm og stimuleringsintensiteten varierte fra 2J og oppover 

mot 4J som øvre grense. Dette ble valgt utfra hva andre har gjort tidligere, blant annet av 

Iannetti et al. i Storbritannia (8).  

2.2 EEG utstyr 

Produsenten av EEG-utstyret som vi brukte var fra BrainProducts og det ble brukt standard 

EEG-hette med 32 avledning fra Easycap, men på STAMI ble det kun brukt 2 elektroder for å 

registrere blunkeartefakter. I tillegg var elektrodene og EEG-hetta med brønnene separate 

deler som måtte kobles sammen, her ble det brukt SuperVisc gel, mens det ble brukt 

ABRALYT HiCl gel med 10% klorid på OUS Ullevål. På OUS ble det i stedet brukt EEG-

hette med innebygde elektroder, hetta hadde også ekstra elektroder for å registrere hjerte, 

blunking og andre bevegelser i ansiktet. Impedansen ble holdt under 20kΩ på STAMI, mens 

på OUS Ullevål ble det holdt under 5kΩ. 

a EEG-hette fra OUS Ullevål b EEG-hette fra STAMI 
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2.3  Eksperimentmal 

Alle forsøkspersonene fikk noen laserstimuleringer før de fikk på seg EEG-hette. Hensikten 

var å forsikre at de visste hva som ville skje og hvor smertefullt laseren var, det ble brukt 

NRS hvor man siktet inn på smerteskala fra 3-8. Der 0 vil si ingen smerte og 10 vil si verst 

tenkelig smerte som de har opplevd. På STAMI, ble stimuleringen utført på distale del av 

underarmen, volare siden.  

De første forsøkene ble utført på STAMI, der ble det utført 20 laserstimuleringer ganger 3, 

med en lengre pause mellom hver intensitetsnivå, totalt 60 stimuleringer på en forsøksperson. 

Det ble brukt ulik intensitet for å teste ut NRS i forhold til amplitude og latenstid for de 

fremkalte responsene.  

På Ullevål var det opprinnelig tenkt å utføre 20 stimuleringer ganger 2 med ulik intensitet, der 

den laveste intensiteten som ga 2-3 i NRS ble sløyfet, ettersom det viste minimalt respons på 

EEG-opptaket. Det ble dessverre sparsomt med tid på fMRI-labben og vi brukte bare én 

intensitet i stedet. Det ble oppdaget at underarmen ikke strakk ut tilstrekkelig mens 

forsøkspersonene lå inni fMRI-trommelen, dermed ble venstre dorsale håndflate valgt i stedet 

for underarmen. 

Prosedyren ble også endret underveis mens man tilpasset endringene på OUS Ullevål. Hvor 

man ved de to siste forsøkene inkluderte en pre-fMRI opptak av kun EEG-signal mens man 

var i fMRI-kontrollrommet. På grunn av begrenset tid for å booke fMRI-rommet ble det 

dermed bare tatt 2 EEG-opptak totalt med samme intensitet for å kunne sammenlikne 

opptakene, ene i kontrollrommet og den andre med fMRI-underøkelse simultant med EEG-

opptaket. For 1. forsøksperson på OUS ble det ikke tatt opptak i kontrollrommet, det ble kun 

utført 3-5 stimuleringer for å vite hvor intens stimuleringen måtte være for å ha NRS over 4 

forså ble det gjort EEG-opptak i fMRI-rommet.  

For å unngå desensitisering av smertefibrene ble laserproben flyttet etter hver stimulering. 

Dette ble utført ved at medisinstudenten som holdt laserproben, ventet på håndsignal fra 

personen i kontrollrommet som kontrollerte knappen for å utløste laserstimulus, forså flyttet 

man proben og ventet på neste håndsignal/ laserstimulus. Mellom hver stimulus prøvde man å 

vente arbitrært alt fra 5-10 sekunder for å gjøre stimuleringene urytmisk, for å minimere 

sentral habituering (8).  
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2.4 Dataprosessering av EEG-opptak 

Etter opptakene på STAMI ble det først brukt Brainvision Analyzer for å håndtere den 

kontinuerlige EEG-filen, blant annet for å bekrefte at vi faktisk kunne finne fram N2P2/ om vi 

klarte å registrere noe respons etter laserstimuleringene. Hele EEG-filen er som en «lang 

tidsrull» som kan være så lang som en time. Ved å finne markeringene når laseren fyres av, 

kan man segmentere EEG-filen til noe man kaller «epochs», hvor vi har inkludert 1000ms før 

til 2000ms etter at laseren ble fyrt av. Forså kan man vise fram hver ERP etter hverandre 

istedenfor den kontinuerlige EEG-opptaket. ERP-ene blir til slutt gjennomsnittsberegnet, noe 

som jevner ut oscillasjonene.  Sluttproduktet av den lange EEG-rullen ble én graf på kun 3 

sekunder. 

 

Filene fra STAMI og OUS Ullevål ble senere åpnet opp i et annet program kalt Matlab 

ettersom vi i ettertid forsto at algoritmene for fMRI-artefaktfjerning ikke var kompatibel med 

Brainvision Analyzer. Via Matlab ble EEGLAB installert og prosesseringen ble utført av 

dette programmet i stedet. På EEGLAB prøvde vi å kjøre algoritmene for å fjerne fMRI-

artefaktene på EEG-opptaket. Algoritmene som ble sendt til oss er fra NORMENT (Norsk 

senter for forskning på mentale lidelser), hvor algoritmene har tidligere blitt brukt til å fjerne 

gradient- og ballistokardiogramartefaktet. Vi har derimot ikke brukt algoritmene før og vi 

c Flytskjema over prosesseringen av EEG-filene 
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måtte dessverre modifisere kodingsbanene på datamaskinen før vi kunne prøve å bruke 

algoritmene til å fjerne gradient- og ballistokardiogramartefaktet fra EEG-opptakene. 

For å håndtere artefakter forårsaket av blunking, snufsing, utilsiktet hodetilting og liknende, 

endret vi elektrodereferansen til Tp9/10 for å lettere finne slike artefakter, særlig med tanke på 

øyeartefakter. Det ble manuelt sjekket for artefakter via egne elektroder, man sjekket da om 

f.eks. blunking overlappet med den fremkalte responsen forårsaket av laseren. Ved 

forstyrrelser ble segmentene selektert vekk, noe som har ført til at noen filer med bare 10-15 

stimuleringer ikke har blitt prosessert videre. Totalt 2 filer fra forsøkene på STAMI ble 

ekskludert på denne måten, en fra 3. forsøksperson og en fra 4. forsøksperson, i tillegg ble ene 

filen til 4. forsøksperson ikke tatt med ettersom det ble ikke registrert noen laserstimuleringer.  

Totalt ble dermed kun to EEG-filer prosessert videre av 3.forsøksperson på STAMI, bare en 

EEG-fil ble prosessert videre av 4. forsøksperson, samt en forsøksperson fra OUS Ullevål ble 

ekskludert ettersom vi ikke fikk registrert noen laserstimuleringer på EEG-filene 
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3 Resultat 

Med bruk av utstyret tilgjengelig klarte vi å registrere LEP på flere forsøkspersoner, dog ikke 

på alle filene. Det er flere filer av suboptimal kvalitet, blant annet figur 3.1, 3.2, 4.1 og 7.2 

kan vi ikke se noen tydelige responser. Figur 5.1 hvor vi tok en EEG-opptak med fMRI-

undersøkelse, er også av suboptimal kvalitet. Vi klarer ikke å finne P2 og grunnlinjen er heller 

ikke «jevnet ut», ergo er N2 funnet som ble notert ned langt ifra et sikkert funn.  

Det ble totalt utført 3 EEG-opptak sammen med fMRI-undersøkelse (figur 5.1, 6.2 og 7.2), 

selv om vi har klart å registrere N2P2 på EEG-opptak tatt simultant med fMRI-undersøkelse 

(se figur 6.2) må vi få fram at algoritmene for å fjerne fMRI-artefaktene ikke fungerte 

optimalt. Alle tre EEG-filene med fMRI-undersøkelse (figur 5.1, 6.2 og 7.2) har dessverre 

fortsatt ballistokardiogramartefakt.   

 

På første forsøksperson på STAMI kan vi tydelig se en respons fra laserstimuleringene, der 

laseren ble avfyrt ved 0 ms og den fremkalte responsen kom etter ca 200ms (se de første 3 

figurene fra STAMI, figur 1.1-1.3). Sammenlikner vi disse figurene med figur 6.1 (der 6.1 vil 

stå for 6. forsøksperson 1. opptak) som bare inkluderer EEG-opptak uten fMRI fra Ullevål 

OUS, kan vi også se en tydelig N2P2-respons, med dette har vi klart å bekrefte vår første 

hypotese som gikk ut på at fremkalte responser skulle være like tydelig enten det ble utført på 

fMRI laboratoriet eller i et laboratorium utenfor sykehuset.  

Forsøksperson nummer 2 (figur 2.1-2.3) har også noen lett observerbare LEP, dessverre ikke 

på det første opptaket med lavest intensitet (figur 2.1). De andre EEG-opptakene fra STAMI 

dominerer støyen og vi får dessverre ikke fram noen tydelige funn.   

Figur 1.1 med lavest intensitet for 1. forsøksperson hadde en tydelig N2P2 respons, men vi 

kan se at stimuleringsintensiteten til figur 1.1 var på 3 joule, som er høyere enn figur 2.1 med 

bare 2,5 joule i stimuleringsintensitet. Ser vi på 1. og 2. forsøksperson kan vi legge merke til 

at stimuleringsintensiteten påvirker de fremkalte responsene. Der figur 1.3 og 2.3 har kortere 

latenstid og høyere amplitude enn figur 1.1 og 2.2 (figurene med lavest intensitet og N2P2 

funn). 
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Vår andre hypotese gikk ut på at fremkalte responser ved EEG-opptak gjort samtidig med 

fMRI undersøkelser, ville EEG-opptaket være nærmest lik EEG-opptak uten fMRI, etter at 

EEG-filene ble prosessert/ artefaktene fjernet. Figur 6.2 som viser et EEG-opptak tatt 

simultant med fMRI-undersøkelse, så kan vi se en tydelig N2P2 respons, like tydelig som 

EEG-opptak uten fMRI-undersøkelse (se figur 6.1, 1.3 og 2.3). N2P2-responsen på figur 6.1, 

1.3 og 2.3 har alle samme stimuleringsintensitet på 3,5 joule. Som vi kan se fra disse tre 

figurene som ikke inkluderer fMRI-undersøkelse, varierer amplituden og latenstiden alt fra -

8,2 i N2-amplitude og N2-latenstid på 185ms (figur 2.3) til -20,1 i N2-amplitude og N2-

latenstid på 225ms (figur 6.1). Sammenlikner vi dette med figur 6.2 der N2-amplituden er på -

12,3 og en latenstid på 190ms, virker det som om responsen ikke er dramatisk avvikende og 

det er rimelig at det kan bli forskjeller mellom forsøkspersonene, samt forskjell hos en og 

samme forsøksperson! Hvis vi derimot fokuserer kun figur 6.1 og 6.2, som viser samme 

forsøksperson og lik stimuleringsintensitet, kan vi se at N2-amplituden på -20,1 (figur 6.1) og 

-12,3 (figur 6.2), samt latenstiden til N2 er forandret (225ms og 190ms), mens P2 er nærmest 

uforandret. Dette er noe uforventet og mest sannsynligvis er forårsaket av den ufullstendige 

artefaktfjerningen, ettersom fMRI-artefaktfjerningsalgoritmene ikke fungerte optimalt. Vi 

klarte å fjerne gradientartefakten etter flere forsøk med å tilpasse algoritmene til vår lokale pc 

på STAMI, men ballistokardiogramartefaktet klarte vi ikke å fjerne.  

 

Ser vi på figur d og figur e kan vi legge merke til at algoritmene for å fjerne 

gradientartefakten har klart å gjøre EEG-filen «leselig». Hvis vi ikke fjernet 

gradientartefakten, ville EEG-opptaket nærmest blitt helt svart. EEG-opptaket til figur 5.1, 6.2 

og 7.2 ville ha sett ut noe liknende figur d. 

Etter prosessering og artefaktfjerning kan vi se hver av EEG-kanalene. Det ble arbitrært tastet 

inn 400 sekunder for å vise et område på EEG-filen hvor fMRI-maskinen hadde starta opp 

(figur e). Hver oppmerksom på at Y-aksen varierer, amplituden til N2P2 kan dermed variere 

meget! 
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3.1 Opptak fra STAMI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur  1.1 - STAMI 1. forsøksperson med 
stimuleringsintensitet på 3 joule. N2 amplitude på -
1,8. N2 latenstid på 270ms og P2 på 360ms og 18,7 
mikroV. 

Figur  1.2 – STAMI 1. forsøksperson med 
stimuleringsintensitet på 3,25 joule. N2 amplitude på 
-4,0. N2 latenstid på 245ms og P2 på 350ms og 25,5 
mikroV. 

Figur 1.3 – STAMI 1. forsøksperson med 
stimuleringsintensitet på 3,5 joule. N2 amplitude på -
10,8. N2 latenstid på 230ms og P2 på 320ms og 36,2 
mikroV. 
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Figur 2.1 - STAMI 2. forsøksperson med 
stimuleringsintensitet på 2,5J. 

Figur 2.2 – STAMI 2. forsøksperson med 
stimuleringsintensitet på 3 joule. N2 amplitude på -
2,2. N2 latenstid på 240ms og P2 på 340ms og 13,5 
mikroV. 

Figur  2.3 – STAMI 2. forsøksperson med 
stimuleringsintensitet på 3,5 joule. N2 amplitude på -
8,2. N2 latenstid på 185ms og P2 på 270ms og 31,0 
mikroV. 
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Figur 3.1 STAMI 3. forsøksperson med 
stimuleringsintensitet på 3,25 joule. 

Figur 3.2 STAMI 3. forsøksperson med 
stimuleringsintensitet på 3,5 joule. 

Figur  4.1 STAMI 4. forsøksperson med 
stimuleringsintensitet på 3,5joule.  
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3.2 Opptak fra OUS Ullevål  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur  5.1 OUS Ullevål med fMRI-undersøkelse. 5. 
forsøksperson (1. forsøksperson på OUS Ullevål) med 
stimuleringsintensitet på 3,25 joule. N2 amplitude på -32,1. 
N2 latenstid på 250ms og P2 på 350ms og 14,6 mikroV. 

Figur  6.1 OUS Ullevål. Kun med EEG i 
kontrollrommet. (2.forsøksperson på OUS Ullevål) 
med stimuleringsintensitet på 3,5 joule. N2 amplitude 
på -20,1. N2 latenstid på 225ms og P2 på 290ms og 
27,6 mikroV. 

Figur  6.2 OUS Ullevål med fMRI-undersøkelse. (2. 
forsøksperson på OUS Ullevål) med stimuleringsintensitet 
på 3,5 joule. N2 amplitude på -12,3. N2 latenstid på 190ms 
og P2 på 280ms og 27,1 mikroV. 
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Figur  7.1 OUS Ullevål . Kun med EEG i 
kontrollrommet. (3.forsøksperson på OUS Ullevål) 
med stimuleringsintensitet på 3,25joule. N2 
amplitude på -14,9. N2 latenstid på 215ms og P2 på 

    

Figur  7.2 OUS Ullevål med fMRI-undersøkelse. (3. 
forsøksperson på OUS Ullevål) med stimuleringsintensitet 
på 3,25 joule. 
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d EEG-opptak med gradientartefakt fra fMRI 

 

e EEG-opptak etter gradientartefaktfjerning fra fMRI 
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4 Diskusjon 

Med dette forsøket prøvde vi å utføre en «gjennomførbarhetsbevis» hvor vi prøvde å 

registrere fremkalte responser på EEG-opptaket med smertefulle laserstimuli, samt teste dette 

ut med bruk av EEG og fMRI-undersøkelse samtidig. Vi møtte på flere problemer underveis 

og dermed måtte vi tilpasse oss, noe som har ført til at kvaliteten på resultatet og metoden 

kunne ha blitt bedre. 

Vår første hypotese gikk ut på at fremkalte responser som ble utført i fMRI laboratoriet 

sammenlignet med opptak gjort i laboratorium utenfor sykehuset, så skulle de være nærmest 

like/ uten fMRI-forstyrrelser. Det vi fant var at EEG-filene fra begge laboratoriene hadde 

N2P2 responsene som vi lette etter, noe som støtter vår 1. hypotese. Vi hadde også flere filer 

hvor vi ikke hadde noen funn, dette inkluderer både forsøkene fra STAMI og på OUS Ullevål, 

det kan være flere årsaker til hvorfor vi ikke fikk noe signal på EEG-filene og dette vil bli 

adressert mot slutten som «forbedringsmuligheter».  

Vår andre hypotese gikk ut på at de fremkalte responsene for EEG-opptaket som ble gjort 

simultant med fMRI-undersøkelsen, så ville EEG-opptaket være nærmest lik EEG-opptak 

uten fMRI-undersøkelse etter artefaktfjerning. Vi klarte å filtrere ut gradientartefakten og fikk 

da N2P2 responsen som vi lette etter (figur 6.2) og dette er dessverre den eneste filen av tre 

som støtter hypotesen. Derimot klarte vi aldri å fjerne ballistokardiogramartefaktet, noe som 

mest sannsynligvis har bidratt til at figur 5.1 og 7.2 ikke har noen tydelige N2P2 funn. Og 

mest sannsynligvis kan ballistokardiogramartefaktet også være årsaken til hvorfor N2-

amplituden endret seg i figur 6.1 og 6.2. 

De andre filene hadde for dårlig datakvalitet fra begynnelsen av (figur 5.1 og 7.1), hvor EEG-

filen uten fMRI til 7. forsøksperson (figur 7.1) i seg selv var av suboptimal kvalitet. Dette 

kunne man kanskje ha oppdaget før man sendte forsøkspersonen inn i fMRI-maskinen, ved at 

man tok et EEG-opptak og prosesserte EEG-filen før neste opptak med fMRI-undersøkelsen 

startet. Dette ble dessverre ikke gjort, ettersom pcen med programmet for å prosessere EEG-

filene på Ullevål fMRI-avdelingen fungerte ikke. Vi måtte dermed utføre begge forsøkene 

forså prosessere filene på STAMI i stedet, noe som førte til at vi risikerte å ha to EEG-filer 

uten funn/ dårlig kvalitet (noe figur 7.1 og 7.2 beviser). Ideelt ville man da kunne oppdage 

problemet tidlig og prøve å fikse elektrodene/ EEG-hetta, eller endre stimuleringsintensiteten 
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for å få et bedre EEG-opptak, forså kunne man ta et EEG-opptak samtidig med en fMRI-

undersøkelse. 

Forsøket som ble gjort av Ianetti et al. (8) hadde en latenstid for N2-respons på 201-243ms og 

P2 etter 301-382ms, N2-amplituden lå mellom 4.1-19.7mikroV for opptakene med fMRI, 

mens opptakene med bare EEG hadde N2 199-233ms, P2 344-360 og N2-amplituden på 6.9-

9.7. De opererte med NRS skala fra 0-100 hvor intensiteten lå mellom 19-68 med fMRI og 

23-62 uten fMRI. Det er et nokså stort spenn hvor en forsøksperson kan ha N2-respons på 

200ms mens en annen har 240ms, eller P2-respons på 300ms mens en annen person har P2-

respons på 380ms, av den grunn kan man tenke seg at N2P2 funnene som vi har observert 

som også har et stort spenn der en forsøksperson har N2 på 190ms og an annen har 250ms kan 

være forårsaket av flere ting. En faktor er hvor på huden man stimulerer med laseren, for å 

unngå habituering flyttet vi på laserproben etter hver stimulus, dette kan føre til at andel 

nerveendinger i epidermis som blir aktivert av laseren kan bli ulik fra et sted til et annet. Blant 

annet vet vi at alder og oppmerksomhet påvirker også N2P2-responsen (18). Det kan kanskje 

tenkes at forsøkspersonene ble distrahert under fMRI-undersøkelsen, ettersom de hverken 

skulle snakke, bevege seg og heller ikke åpne øynene! I tillegg vil bråket fra fMRI-maskinen 

ikke hjelpe forsøkspersonene til å fokusere på laserstimuleringene. For noen kan de kanskje 

bli litt nervøse/ engstelige når vi begrenser hodebevegelse inni fMRI-trommelen som kan 

affisere de fremkalte responsene som vi leter etter (8).  

 

 

4.1 Forbedringsmuligheter 
Det er dessverre flere områder som kan forbedres til neste gang, når den tid kommer hvor 

man virkelig skal bruke utstyret til å forske på patofysiologi. For å unngå dårlig kvalitet av 

EEG-data, burde man forsikre seg at det ikke blir brukt for mye gel slik at alt sklir ut på 

hodet, i tillegg burde man dobbeltsjekke referanseelektrodene mellom opptakene, i tilfelle 

referansen i seg selv har høy impedans og vi ikke legger merke til det.  

Det er fort gjort at man glemmer å se på PC-skjermen som viser fram EEG-rullen på løpende 

bånd, man burde forsikre seg om at laseren virkelig er koblet til apparatet som skal registrere 
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laseren og sjekke at laseren virkelig «merker av» på EEG-rullen/ at den fyres av og blir 

registrert.  

Et annet forbedringsmulighet ville være å bruke tida mellom EEG-opptakene for de 

forskjellige intensitetsnivåene, hvis man kunne raskt prosessere EEG-filen og sjekke etter 

N2P2-responsen mellom pausene, kan man fort bekrefte / avkrefte om den fremkalte 

responsen er tilstede. Oppdager man at N2P2-responsen ikke er tilstede ved en av 

intensitetsnivåene, kan man kanskje gjenta et forsøk mens forsøkspersonen fortsatt er til 

stedet og EEG-utstyret fortsatt er på hodet.  

Selv om 20 stimuli ikke høres så mye ut, er det ganske tidskrevende med ca 5-10 sekunder 

mellom hver stimulus, for å forbedre kvaliteten burde man kanskje øke antall stimuleringer 

for å bedre jevne ut oscillasjonene/ bakgrunnsstøyen. Forsøket som Ianetti et al. (8) utførte 

hadde 60 stimuleringer og ikke 20 som i vår studie. I tillegg brukte de i gjennomsnitt 22,3 

sekunder (mellom 14-33 sekunder) mens vi bare hadde 5-10sekunders intervaller mellom 

hver stimulus. Hvis vi bare fokuserer på EEG-filen vil ikke raske stimuleringene på 5 

sekunders intervaller mellom hver stimulus ha alt for stor betydning, derimot er det av den 

ytterst viktighet at man tar seg nok tid ved fMRI-undersøkelser, ettersom fMRI-funnene 

kommer fra blodtilstrømning av oksygenert-hemoglobin til de aktive nevronene. Dette kan ta 

over 5 sekunder før BOLD-signalet er på maks (7;19), i tillegg kan det ta dobbelt så lang tid 

før venulene/ venesiden klarerer vekk det deoksygenerte hemoglobinet/ blodet som har hopet 

opp etter nevronenes aktivitet, derfor vil intervaller på 10 sekunder mellom hver stimulus 

også kunne bli for kort ettersom deoksygenert blod gir mindre BOLD-signal, også kjent som 

«under-shoot» fenomen (7;19). For å få fMRI-svar vil det dermed ta mye lengre tid enn 

funnene man får fra EEG! Dette vil være hovedårsaken til at vi ikke fikk noen fMRI-funn 

(ikke tatt med i resultatet).   

Det viste seg at underarmen aldri strakk tilstrekkelig ut av fMRI-maskinen og som tilpasning 

brukte vi dorsale håndflate i stedet, dette kan ha hatt en innvirkning på EEG-dataene. Vi fant 

også ut i ettertid at det ble sparsomt med tid på fMRI-labben, noe som førte til at vi ikke rakk 

å utføre flere forsøk med forskjellig intensitet. Kanskje vil det være bedre med å utføre 

forsøket over ulike dager for forsøkspersonene hvis vi trenger mer data? Det ble også 

vanskelig å kommunisere med pasienten under fMRI-undersøkelsen ettersom de ble spurt om 

å ikke bevege hode, ettersom impedansen kunne raskt endre seg. På en annen side klarte vi 

faktisk å utføre et helt «forsøk» på en forsøksperson som lå i fMRI-maskinen, uten at 
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personen kjente noe som helst av stimuli og forsøksperson trodde forsøket ikke hadde startet 

enda. Man kan kanskje spørre dem om å gi et håndsignal hvis de ikke kjenner noe 

laserstimuli, ettersom personer fra kontrollrommet har mikrofon som kan brukes til å spørre 

forsøkspersonen.  

Et siste poeng som vi må adressere er ballistokardiogramartefaktet. Algoritmene som vi fikk 

tilsendt fra NORMENT, viste seg å ha lokale mappenavn fra deres datamaskin, dermed var 

kodingsbanene ugyldige ettersom vi ikke hadde alle mappene. Vi klarte å endre på filen som 

vi fikk tilsendt og fMRI-artefaktfjerningsalgoritmen fungerte noenlunde, gradientartefaktet 

ble fjernet, men dessverre fikk vi ikke til å fjerne ballistokardiogramartefaktet. Dette vil være 

en av årsakene til at vi ikke klarte å få fram N2P2-respons på alle EEG-opptak med fMRI-

undersøkelse, som må løses før man planlegger et større studie med EEG-fMRI og fremkalte 

responser. Enten kan man spørre om hjelp fra NORMENT som sendte algoritmene eller om 

noen kan reprogrammere slik at algoritmene tilpasses datamaskinen på STAMI (hvis det er 

der man skal prosessere EEG-filene til et fremtidig forsøk).  

 

4.2 Konklusjon: 
Med dette pilotforsøket har vi klart å bevise at med det utstyret vi har tilgjengelig på OUS kan 

vi klare å måle fremkalte responser på EEG-opptak som ble tatt samtidig med fMRI-

undersøkelse, derimot må flere ting forbedres før man bruker dette til et større forsøk.    
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