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Omfattande (avancerad) sömnregistrering (PSG) för barn och 

förberedelser inför undersökningen

Polysomnografi (PSG) är en 

undersökning som pågår över natten och 

mäter andningen, hjärnans och musklernas 

elektriska aktivitet samt blodets syremättnad 

under sömnen. Undersökningen är smärtfri.  

Före undersökningen 

Meddela en vecka före undersökningen om 

ditt barn vid besöket behöver 

• hjälpmedel 

• specialdiet (bl.a. näringslösningar) 

• medicinering som ordinerats barnet och 

som ska ges från avdelningen 

Meddelanden på telefonnummer 050 428 

7766. 

Ungefär en vecka före undersökningen ringer 

avdelningen upp dig och frågar om barnets 

medicinering. Ta också med en uppdaterad 

lista på läkemedel när ni kommer till 

undersökningen. 

Förberedelse för undersökningen 

För att elektroderna ska få en bra kontakt bör 

håret vara rent och torrt (ingen gel, lack eller 

olja). På vårdavdelningen får barnet en 

framknäppt skjorta för natten. Barnet får 

gärna ta med sig en huvjacka med dragkedja 

för att skydda elektroderna. 

Skötaren har ansvaret för att undersökningen 

lyckas tekniskt. Barn ska ha en förälder/ 

vårdnadshavare med sig. Föräldrarnas roll är 

att stödja och uppmuntra barnet. I 

undersökningsrummet finns en säng 

reserverad för en vårdnadshavare. 

Undersökning 

Natten före undersökningen kan barnet sova 

normalt. Dagen före undersökningsnatten ska 

du komma med barnet till vårdavdelningen 

på överenskommen tid.  

Barn som använder respirator  

• ta respiratorn och alla tillbehör med till 

undersökningen 

• undersökning och justeringar kan inte 

utföras utan respiratorn 

På dagen fäster man kabelförsedda elektroder 

på hjässan samt på huden. Dessutom utförs 

en testregistrering för att kontrollera att 

signalerna fungerar. Förberedelserna tar 

ungefär 1 timme. Efter det kan barnet 

antingen vistas på avdelningen eller enligt 

överenskommelse hemma tills det är dags för 

undersökningen. Barnet bör undvika 

svettning så att elektroderna inte lossnar.  

http://www.undersökningshuset.fi/
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Undersökningen påbörjas kl. 21.00. Avsikten 

är att registrera sömnen oavbrutet under en 

så lång tid som möjligt. Skötaren fäster 

elektroderna och sensorerna efter 

kvällsrutinerna. Vid behov korrigerar 

skötaren elektroder som fungerar dåligt.  

Undersökningen avslutas senast kl. 7 den 

följande morgonen och elektroderna tas bort. 

Efter undersökningen 

Du får undersökningsresultaten av läkaren 

som vårdar ditt barn. 

Om du inte vet hur du får resultaten, fråga 

polikliniken eller avdelningen som skickade 

ditt barn till undersökningen. 

Annat att beakta 

Ta med barnets FPA-kort eller identitetskort  

Inga separata avgifter tillkommer för 

undersökningen. 

Barnet kan äta på avdelningen. 

Föräldrarna kan förvara sin egen mat i 

avdelningens kylskåp. Där finns också 

mikro samt kaffe- och vattenkokare 

som man kan använda. 

Se video om omfattande 

sömnregistrering för barn: 

YouTube.com > Sök:  

Lasten laaja unipolygrafia
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