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Indikasjon for operasjon av pasienter med lumbalt prolaps



Ryggkirurgi for  degenerative tilstander

• > 6000 operasjoner årlig ved 40 
kirurgisk enheter

• Viktigste årsak til 
arbeidsuførhet, - svære 
kostnader

• Effekten av kirurgisk 
behandling er omdiskutert, 
relativ operasjonsindikasjon

• Stor praksis variasjon få 
kliniske retningslinjer

Smerter og 

Funksjonssvikt

Indikasjonsstilling varierer



Hva er det vi ønsker å vite om 
behandlingen

Trygg ?

Effektiv ? 

Holder den internasjonal

Standard ?

Hva kan vi endre på for å bedre resultatene?



Kvalitetssikre pasientforløp

Diagnose(r)

Demografi

Livsstil

Struktur (kapasitet, fagpersonell)

Prosess (type operasjon, ventetider)

Klinisk resultat 

Komplikasjoner

Død

Re-innleggelse/re-
operasjon

3 og 12 mnd

Kvalitet i ryggkirurgi:

Fikk rett pasient riktig behandling til rett tid og hadde den ønsket effekt ? 

Prognostiske faktorer



Datainnsamling

100 % av sykehusene leverer data
N = ca. 40.000



Pasientrapporterte resultatmål (PROM)

Endring i:

- Smerte (rygg/ben)

- Funksjon i dagliglivets 
aktiviteter (ODI)

- Helserelatert livskvalitet 
EQ-5D (→QALY)

- Yrkestaus

Pasient opplevd nytte av og

Pasienttilfredshet (PREM)

Komplikasjoner

Pasientens beskrivelse av resultat er gullstandard



Forskjeller i operasjonsrater kan ikke forklares ut fra forskjeller i 
sykelighet



Har det skjedd en endring av indikasjonsstilling for kirurgi?

Tilbud/etterspørsel?

Økende operasjonsrate  for prolaps

NPR/NORspine 2011
n= 43.000

Private

Sykehus

Offentlige

Sykehus



Lik indikasjon for kirurgi, mer effektiv håndtering og mindre 
komplikasjoner i private sykehus, men:

Offentlige sykehus belastes med eldre og sykere pasienter 
med størst risiko for dårlig operasjonsresultat.



Ryggkirurgi i Norge 1999 – 2009
n= 53.347 (NKR and NPR)

Dekompresjon

Fusjon 



Mindre omfattende kirurgi er trygg og effektiv hos de eldste

Journal of the American Geriatrics 

Society · Sept. 2016

Surgery for Herniated Lumbar Disk in 

Individuals 65 Years of Age or OlderA 

Multicenter Observational Study

Madsbu et al. February 22, 2017. 



Prolaps: indikasjoner

Absolutt
Cauda equina syndrom

alvorlig/progressiv parese

< 3%)

Relativ
Vedvarende nerverotssmerte

> 8 uker

Dårlig

Ryggsmerte
Utålmodige kolleger/idrettsfolk

“Besser machen”

Oftest relativ indikasjon



Cauda equina syndrom

Absolutt = Enkel indikasjon
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MR forandringer hos asymptomatiske individer
Carragee NEJM 2005

• Skivebukning : 25 - 50 % 

- Extrusjon/sekvestrer: ~1 %

• Svart skive: 

25 - 70 %

• Modic: 10%. 

• High intensity zone (HIZ): 

14 - 33 %

Vi operer pasienter, ikke rtg. bilder !!

http://content.nejm.org/content/vol352/issue18/images/large/10f1.jpeg
http://content.nejm.org/content/vol352/issue18/images/large/10f1.jpeg


Protrusjon

• 25 - 50% (aldersavhengig) hos 
asymptomatiske personer



Extrusjon 

•Uvanlig i normalpopulasjon (<1%)

Weishaupt, Radiology 1998



Indikasjon for operativ behandling av 
lumbalt skiveprolaps

• Naturlig forløp

• Indikasjon

• Risikofaktorer

Av de som kommer til allmennpraktiker med ischias blir < 5% operert 



Naturlig forløp, ischias

(Weber, Spine 1993)

50% betydelig bedring etter 4 uker, >70% etter 12 mnd



Naturlig forløp

13.09.2000 21.09.2000 19.01.2001

Sterke smerter

Sengeliggende

Mindre smerter

Oppegående

Lite smerter

I jobb



Relativ indikasjon: Kirurgi vs. konservativ behandling
JAMA, 2006

Editorial (Carragee) :

”….there is no clear 
reason to advocate 
strongly for surgery 
apart from patient 
preference.. …..”



Lumbalt skiveprolaps

• Mann 45, 12 års 
grunnskole utd.

• Røyker, lett depresjon

• Har søkt uføretrygd

• Tidligere ryggoperert 

2 år:

• Ryggsmerter NRS 8

• Strålesmerter NRS 4 

• Parese gr. 4 siste uke

Bør denne mannen opereres ?



Parese

Lett parese  (Gr 4):   84 % fikk normal kraft

Uttalt parese(< 4):    55% normal kraft

” No association between preoperative duration of paresis and recovery.”



6-8 uker > Varighet av strålesmerter <12 mnd

Duration of symptoms as predictor for outcome 
(Nygaard 1996)

….Timing 

Naturlig forløp Nevropatiske endringer?

Kirurgisk vindu



Varighet av symptomer og forbedering (Oswestry Disability Index) 1 år 

etter kirurgi for prolaps og spinal stenose, NKR (n= 10.110)

Ikke vent for lenge hvis det er indikasjon for kirurgi



Kommer pasienten tilbake i jobb ?





Viktigste faktor: godt funksjonsnivå før operasjon

Risikofaktorer



Streng indikasjon = bedre resultater
(NKR)

Smerteforbedring ↑
12 mnd

Kan bare 
bli verre

Uendret

Grad av bensmerter før operasjon →

Indikasjon for kirurgi og dårlig operasjonsresultat
(n= 9073)

0



Type smerte og fare for forverring
(n=3569)

Beste indikasjon er mekanisk utløsbar nerverotssmerte

http://www.ajnr.org/content/29/5/838/F1.large.jpg
http://www.ajnr.org/content/29/5/838/F1.large.jpg


Andre risikofaktorer for forverring

Risikofaktor Odds 
Ratio

p

Bensmerte > 12 mnd 2.3 < 0.001

Røyker 1.8 .003

Tidl. op. samme nivå 2.8 < 0.001

Lav utdanning 2.0 .003

Antall tidligere ryggoperasjonerDårlig indikasjon ved først gangs kirurgi ?



Lumbalt skiveprolaps

• Mann 45, 12 års 
grunnskole utd.

• Røyker, lett depresjon

• Har søkt uføretrygd

• Tidligere ryggoperert 

2 år:

• Ryggsmerter VAS 8

• Strålesmerter VAS 4 

• Parese gr. 4 siste uke

Operere ?



Evidens basert beslutning

”Evidence-based medicine 
is the conscientious and 
explicit use of current best 
evidence in making 
decisions about the care of 

individual patients."

(Sackett,  BMJ 1996)



Risko= hyppighet x konsekvens

Kan uønskede resultater identifiseres og forebygges?



N= 6480

Hvordan klassifisere en operasjon som mislykket ?

Cut-off for forverring: ODI > 48



Riskofaktorer: Formidling 

Risiko bør vurderes sammen 
med  pasienten

før

beslutning om kirurgi

(“shared decision-making”)

[Lurie JD & Weinstein JN, Clin Orthop Relat Res, 2001]Risikokalkulator for lege og pasient



Systematisert innsamling av data fra klinisk 
praksis

Kostnader Helsetjenesteforskning

Kliniske endepunkter
Ny kunnskap

Kliniske  
retningslinjer

Risikofaktorer



E-post: ryggregisteret@unn.no

Web: www.ryggregisteret.no

www.helseregister.no

mailto:ryggregisteret@unn.no
http://www.ryggregisteret.no/


Sakral epidural injeksjon ?

Samme effekt som placebo og sham, dvs. tilsvarer naturlig forløp



I en registerstudie er “confoundere” av spesiell interesse



Forverring etter prolapskirurgi



Andel pasienter som har hatt smerter > 1 år

[Olsen LR, SKDE/NKR]



Dårlig indikasjonsstilling (prolapskirurgi)



Kunnskap om risikofaktorer

Risiko for

komplikasjoner og dårlig resultat

bør diskuteres med pasienten før

operasjon

[Lurie JD & Weinstein JN, Clin Orthop Relat Res, 2001]Operasjon etter ”gentlemans agreement” = ”Shared decision making”



Meningeom

meningeoma

Viktigste kirurgiske DD: tumor, infeksjon, fraktur

Schwannom

Hvilke ikke-kirurgiske tilstander er aktuelle DD ?





Flow Diagram of the SPORT Randomized Controlled Trial of Disk 
Herniation
Weinstein, J. N. et al. JAMA 2006;296:2441-2450.

2720 screened

1991 eligible

501 randomized

18 % of screened patients were randomized

25 % of eligible patients were randomized

Høye kostnader lav ekstern validitet



I en registerstudie er “confoundere” av 
spesiell interesse



Evidens basert behandling

”Evidence-based medicine 
is the conscientious and 
explicit use of current best 
evidence in making 
decisions about the care of 

individual patients."

(Sackett,  BMJ 1996)



RCT og kohorte studier i rammen av et register

Standard behandling
”Sann” populasjon,
registerkohorte 

RCT 
Studie 

populas
jon

Ny behandling



N= 6480

Hvordan klassifisere operasjon som mislykket ?



Kriterier for suksess kan brukes til å:

- Følge operasjonsresultater over tid 

-Sammenlikne sykehus

-”Styrkeberegning” 

«Suksess» varierer med:

- Hvilket måleinstrument som brukes 

- Hvor benchmark for suksess settes

“Suksess” indikerer en betydelig 
forbedring,

- større enn ”minimally clinically 
important difference” (MCID), som 
ofte brukes som ”cut-off”

Globalt effektmål (anker)



Mean baseline ODI (bar), ODI % change (arrow) and  12-months 
ODI score cutoff for success (line, ODI = 19)





Spondylose

Degenerasjonen starter i endplater/skive og fører til 
endringer  i ben, ledd og ligamenter



Mekansik kompresjon og inflammasjon

Spondylose 

Kan gi kliniske syndromer:

– radikulopati

– nevrogen claudikasjon 

(spinal stenose)

– ryggsmerter

– kombinasjoner



Kirurgisk dekompresjon for 
mekanisk rotkomresjon



Ryggkirurgi for  degenerative tilstander

• Ca. 5-6000 operasjoner årlig ved 
35-40 kirurgisk enheter

• Viktig årsak til arbeidsuførhet, -
svære kostnader

• Effekten av kirurgisk behandling 
er omdiskutert, relativ 
operasjonsindikasjon

• Stor variasjon i operasjonsrater 
mellom helseregioner

Smerter og 

Funksjonssvikt

Av de som kommer til allmennpraktiker med ischias blir < 5% operert 



Røde flagg ?

• Malignitet ?

• Infeksjon ?

• Fractur ?


