
Respirationscenter Vest's Patientinfo om PSG og MSLT: 
 
Polysomnografi (PSG) er en undersøgelse af søvnen og kroppens andre funktioner, som 
ændres under søvnen. 
Multipel søvnlatens tid (MSLT), bruges til at udrede søvnanfald og søvnighed i dagtiden. 
 
 
Undersøgelsen foregår ved at du får påsat ilt- og kuldioxid måler og 12 elektroder på hovedet, 
2 elektroder på hvert ben, 2 elektroder der viser din hjerterytme, 2 bælter samt et lille kateter 
under næsen, der viser luftskiftet mellem ind- og udånding. 
Ved hjælp af disse elektroder kan en computer registrere søvnen, ud fra EEG (hjernens 
elektriske aktivitet), øjenbevægelser, muskelaktivitet, vejrtrækning, hjerterytme, ilt og 
kuldioxid indholdet i blodet.  
Undersøgelsen er helt ufarlig og ikke forbundet med smerter eller andet ubehag. 
 
Hvordan foregår undersøgelserne: 
 
Du kommer til indlæggelse på Respirationscenter Vest (RCV), enten kl 16 eller 17.30 afhængig 
af hvad der står på dit indkaldelsesbrev. Du skal forvente 2 nætters indlæggelse. 
Du modtages af en fra plejepersonalet i afdelingen, og der laves forskellige undersøgelser i 
løbet af eftermiddagen og aftenen. Til natten får du påsat PSG udstyret (det tager ca. 30 min), 
som du skal sove med hele natten. Der er video overvågning på stuen, så vi kan registrere, 
hvordan din muskelaktivitet, og bevægelse er under søvnen. 
Du bliver vækket kl 07 næste morgen, hvis du vågner af dig selv før, er du selvfølgelig 
velkommen til at stå op. Alt måleudstyret vil blive afmonteret, med mindre der efterfølgende 
skal laves MSLT undersøgelse. I det tilfælde skal du beholde alle hovedelektroderne på, resten 
kan afmonteres. 
 
MSLT-undersøgelsen foregår dagen efter PSG-undersøgelsen, hvor du har sovet så tæt på en 
normal nattesøvn (på mindst 6 timer) som muligt. 
MSLT-undersøgelsen foregår i løbet af dagen, og starter 2 timer efter, at du er stået op. 
Du vil der blive koblet til måleudstyret, går i seng, stuen bliver mørklagt og du lægger dig til at 
sove/hvile. Denne undersøgelse varer mellem 20-35 minutter afhængig af, om du (ifølge 
computeren) falder i søvn og hvornår. Formålet er at registrere, hvor lang tid du er om at falde 
i søvn (hvis du falder i søvn). 
Denne undersøgelse gentages ialt 4 gange med 2 timers mellemrum.  
Imellem undersøgelserne må du ikke sove eller blunde. Du må gerne spise og drikke, men ikke 
koffeinholdige drikke, så som kaffe, the, cola m.m. og du må heller ikke ryge i den periode. 
 
Afhængig af søvnen natten før og dagens undersøgelse, skal PSG-undersøgelsen laves igen 
efterfølgende nat, eller du kan udskrives. Resultatet af undersøgelsen og videre plan fremover, 
får du efter aftale med plejepersonalet eller som på forhånd planlagt.  
Er du blevet indlagt en hverdag, informeres du om resultater og plan ved stuegang dagen efter 
undersøgelsen. Er du blevet indlagt til undersøgelse i weekenden, vil du blive indkaldt til 
efterfølgende samtale med læge og sygeplejerske i vores ambulatorium. 
 
 
 
Dine forberedelser inden indlæggelsen/undersøgelserne: 
 
Udfylde de medsendte papir og medbring dem til indlæggelsen incl. medicinliste. 
Medbring egen vanlig medicin. 
Er du vant til at tage sovemedicin eller stimulerende medicin (f.eks. retalin, amfetamin eller 
lign.) bør du i samråd med din egen læge være udtrappet af dette 14 dage før undersøgelsen. 
Mener du ikke, at du kan undvære denne medicin, skal du tage kontakt til den læge, der har 



henvist dig til undersøgelsen, m.h.t. råd og vejledning. Alternativt kan du kontakte lægerne på 
RCV for råd og vejledning. 
 
Det er en god ide evt. at medbringe egen hovedpude, så du ligger bedst muligt. 
til pauserne kan det være en god ide at have håndarbejde, læsestof eller lign. med. 
Det ses helst at TV og lys er slukket efter kl 23 for at sikre så lang tids måling som muligt. 

 
Mænd bør være nybarberede, og er der skæg under hagen, bør dette fjernes. 
 
 
Udstyret, du skal have på under en PSG – undersøgelse: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


