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Elektroneuromyografia- eli ENMG-tutkimukset 

Tutkimukset, joita lähetetiedot koskevat 

1306 Pt-ENEG-1 Hoitajan tekemä neurografiatutkimus, aikuiset 

1301 Pt-ENMG-1 ENMG, 1-4 lihaksen tai hermosegmentin tutkimus, aikuiset ja lapset 

1302 Pt-ENMG-2 ENMG, yhden raajan tai ongelman tutkimus, aikuiset ja lapset 

4921 Pt-ENMG-3 ENMG, usean raajan tai ongelman tutkimus, aikuiset ja lapset 

1303 Pt-ENMG-Et ENMG, erikoistekniikan tutkimus, aikuiset ja lapset 

6286 Pt-ENMG-lk ENMG, ionikanavatautien tutkimus, aikuiset ja lapset 

6514 Pt-NMUS-1 ENMG-tutkimuksen yhteydessä tehtävä raajan UÄ, aikuiset 

Lähetteessä tarvittavat tiedot 

Kysymyksenasettelu: Mitä halutaan todentaa tai poissulkea? 

 Pääsääntöisesti yksi selkeä kysymyksenasettelu tai indikaatio 

Kysymyksenasetteluun liittyvät oireet 

 Sensoristen oireiden määrä ja laatu (oirekartta) sekä niiden mahdollinen jakauma iholla tai sitä 

syvemmällä 

 Iho-oireista erityisesti parestesia (’puutuminen’), ihon tunnottomuus (kosketus/sively) ja kipu sekä 

ihon värimuutokset 

 Motoristen oireiden jakauma ja vahvuus 

 Oiredynamiikka: Mikä oire on pysyvä, mikä vaihtelee (asento- ja lämpötilariippuvuus, 

vuorokausivaihtelu) 

Anamneesi 

 Ikä, perussairaudet ja lääkitykset 

o Veren hyytymiseen, keskushermostoon ja ääreishermostoon vaikuttava lääkitys 

o Hermolihasliitoksiin ja lihassoluihin vaikuttavat lääkitykset ja niiden alkamisajankohdat, jos 

ne voivat liittyä lähetteen keskeiseen kysymykseen 

 Oleellisten tutkimusten tulokset ja ajankohdat 

o Aiemmat ENMG-tutkimukset 

o Kysymyksenasetteluun liittyvät kuvantamistutkimukset 

 Kysymyksenasetteluun liittyvät traumat ja leikkaukset sekä niiden ajankohdat 

 Poikkeuksellinen kipuherkkyys ja neulakammo 
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Status 

 Poikkeavat statuslöydökset (neurologisessa ja fysiatrisessa statuksessa) 

 Jänneheijasteet ja raajavoimat 

 Yleistila 

 Liikuntakyky (avustettava, sängyllä, pyörätuolilla) 

Pyydetty tutkimus 

 ENMG, lopullinen laajuus määräytyy tutkimuksessa 

 ENEG  

 BLINK, sisältää kasvo-EMG:n (neurologi, neurokirurgi, leukakirurgi)  

 RNS/Jitter (neurologit) 

 Ionikanava-ENMG (neurologit) 

 ENMG+UÄ (käsikirurgi) 

Tutkimuksen kiireellisyys ja toivottu ajankohta lääketieteellisiin syihin perustuen 

Lähettävän/hoitavan lääkärin suora mobiili-puhelinnumero 

Yleisiä ohjeita 

Potilaat, jotka eivät puhu sujuvaa suomea, ruotsia tai englantia, tarvitsevat tulkin.  

 Tilaava yksikkö tilaa tulkin. 

Tutkimusta ei voida tehdä puutteellisin tiedoin, joten puutteelliset lähetteet palautetaan. 


