
PrivatHospitalet 
Danmark

003
Patientvejledning
Nerveledningsundersøgelse og EMG



Velkommen 
Hos PrivatHospitalet Danmark kommer vores kunder altid i første række. Som kunde hos 
os oplever du en høj faglig kvalitet og tidssvarende faciliteter, hvor dit behandlingsfor-
løb er vores første prioritet.

PrivatHospitalet Danmark har eksisteret siden 1991 og er i dag Danmarks største 
privatejede danske hospital. Hospitalet bliver til dagligt drevet af hospitalschef Bettina 
Hardt-Madsen.

Vi råder over operationsstuer, ambulatorier og sengepladser. Vi har kompetente specia-
lister tilknyttet inden for hver deres speciale, alle er overlæger med lang og veldoku-
menteret ekspertise inden for deres område.

Hospitalet råder endvidere over moderne røntgenudstyr, således at næsten alle former 
for billeddiagnostik kan foretages på stedet, og vi har derudover det nyeste medicotek-
niske udstyr.

Har du spørgsmål vedrørende din operation eller andet, som vi kan hjælpe dig med, er 
du altid velkommen til at kontakte os.

Bettina Hardt-Madsen
Hopitalschef



Vi passer godt på dig

3

Vi passer godt på dig

Som kunde på PrivatHospitalet 
Danmark kan du forvente den 
bedste behandling af vores 
professionelle personale. 
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Nerveledningsundersøgelse og EMG
Du er blevet henvist til en eller flere af ovenstående undersøgelser som bruges til at
lokalisere og diagnostisere visse lidelser i muskler og nerver.

Før undersøgelserne
På den dag du skal undersøges bedes du undgå lotion og cremer på arme og ben, idet
dette kan vanskeliggøre undersøgelse. Er du allergisk overfor plaster, cremer eller me-
taller bedes du oplyse dette før undersøgelsen.

Du kan spise og drikke som du plejer og tager du ordineret medicin må dette gerne 
indtages.

Nerveledningsundersøgelse
Ved nerveledningsundersøgelse undersøges funktionen af nerver i arme og ben ved 
hjælp af små elektriske stød som aktiverer nerven. Signalet, som dette udløser, registre-
res med overfladeelektroder, som klistres på huden over muskel eller nerve.

Du ligger ned under hele undersøgelsen. De små elektriske stød føles som en bankende 
og prikkende fornemmelse. Det er vigtigt at du slapper godt af under hele undersøgel-
sen.

Ubehag og risiko ved nerveledningsundersøgelse
Man kan ikke blive undersøgt hvis man har en såkaldt ICD pacemaker (den type som
giver et stød ved hjerterytmeforstyrrelser). Hvis du har pacemaker, men er usikker på
hvilke type, vil vi bede dig kontakte os.

Herudover er der ingen risiko ved undersøgelsen, men stødene kan opfattes som let
ubehagelige. Der vil ikke være vedvarende gener.

EMG
EMG, eller elektromyografi, er en metode som anvendes til at undersøge muskler
og nerveforsyningen til musklerne. Undersøgelsen foretages ved hjælp af tynde
nåleelektroder som stikkes ind i de muskler, der skal undersøges.
Ved EMG undersøgelsen anbringes en lille nål forskellige steder i den eller de muskler 
der skal undersøges.
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Nerveledningshastighed
– måles ved hjælp af små elektriske stød som 
aktiverer nerven. Signalet registreres med over-
fladeelektroder fastgjort på huden.
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EMG undersøgelsen kombineres oftest med nerveledningsundersøgelse, se ovenfor.
Du ligger ned under hele undersøgelsen. Det er vigtigt at du slapper godt af under hele 
undersøgelsen.

Ubehag og risiko ved EMG
Man kan ikke blive undersøgt hvis man har en såkaldt ICD pacemaker (den type som
giver et stød ved hjerterytmeforstyrrelser). Hvis du har pacemaker, men er usikker på
hvilken type, vil vi bede dig kontakte os.

EMG undersøgelsen kan være forbundet med let ubehag på grund af stik gennem huden
og små strømstød. Der kan forekomme lokal ømhed efter nålestik i op til et par dage
efter undersøgelsen.

Komplikationer eller spørgsmål?
Opstår der komplikationer eller har du i øvrigt spørgsmål før og efter operationen, 
kan du henvende dig til PrivatHospitalet Danmark. 
Hvis der opstår komplikationer udenfor ambulatoriets åbningstid, skal du kontakte 
egen læge eller 1813.
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Kvalitetssikret
PrivatHospitalet Danmark er akkrediteret efter 
Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).
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• Akupunktur
• Albuesmerter 
• Ankelsmerter 
• Anæstesi 
• Astma, allergi og lunge-

sygdomme 
• Børnesygdomme 
• Fodsmerter 
• Gynækologi 
• Helbredsundersøgelser 
• Hjerteklinik
• Hoftesmerter 

• Hovedpine/migræne
• Hudsygdomme 
• Håndsmerter 
• Indlæggelse 
• Knæsmerter 
• Kosmetiske behand-

linger 
• Kroniske smerter 
• Mave og tarm 
• Medicinske sygdomme 
• Neurofysiologi  

• Neurologi 
• Ortopædkirurgi 
• Plastikkirurgi 
• Reumatolog 
• Rygsmerter 
• Røntgen og scanning 
• Skuldersmerter 
• Slidgigt
• Sportsskader 
• Svimmelhed 
• Urologi 

PrivatHospitalet Danmark tilbyder specialistbehandling 
inden for følgende specialer:

PrivatHospitalet Danmark • Jægersborg allé 14 • 2920 Charlottenlund • Tlf.: 3964 1949
info@phdanmark.dk • www.phdanmark.dk 


