
VEP undersøgelse
(Visuelt Evokerede Potentialer )

Patientvejledning
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Formål med 
undersøgelsen 
Formålet med VEP er at undersøge 
funktionen af synsbanerne. Vi måler, 
hvorledes synsnerven leder nerve
impulser fra øjet til synsområdet i 
hjernens nakkelab.

VEP anvendes ved undersøgelse af:

• Forskellige former for synsnerve
betændelse

• Andre sygdomme, som kan ramme 
synsnerverne 

Forberedelse
Vi anbefaler, at du inden under
søgelsen har læst denne patient
vejledning.

For at få det bedste resultat af under
søgelsen skal du have rent og tørt hår 
uden gelé, skum eller lak.

Hvis du bruger briller/kontaktlinser 
til daglig, skal du tage dem med til 
undersøgelsen.

Tager du noget medicin, må du tage 
dette som du plejer. 

Undersøgelsen
Hvor lang tid varer 
undersøgelsen ?
Undersøgelsen varer ca. ½ time.

Hvem laver undersøgelsen?
Det er en neurofysiologiassistent, 
som foretager undersøgelsen og 
efter følgende er det en special
læge i klinisk neurologi som vurderer 
resultatet .

Hvordan foregår undersøgelsen?
Du skal sidde afslappet i en stol under 
undersøgelsen. 

Der bliver sat klistermærker med små 
elektroder på hovedet. Du får en klap 
for skiftevis højre og venstre øje. Med 
det andet øje skal du kigge på et skak
bræt, hvor felterne skifter fra sort til 
hvidt. Herved stimuleres synsnerven, 
og elektroderne registrerer svarene fra 
synsbarken.

Gør det ondt?
Nej, det gør ikke ondt.

VEP er en forkortelse af visuelt evokerede potentialer. 
VEP er en undersøgelse af hjernens reaktion på lys
påvirkning. Undersøgelsen anvendes ved mistanke om 
skader i synssansens nerveforbindelser i hjernen.
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Efter undersøgelsen
Er der gener efter undersøgelsen?
Nej, der er ingen gener efter under
søgelsen.

Svar på undersøgelsen 
og opfølgning/videre 
plan

Svaret på undersøgelsen sender vi 
til den læge eller afdeling, som har 
henvist dig. Det gør vi i løbet af 5 hver
dage. Og den videre plan aftaler du 
med vedkommende der.
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