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Ryggkirurgi for  degenerative tilstander

• Ca. 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  

Funksjonssvikt

Redusert livskvalitet

Stor kirurgisk praksisvariasjon og klinisk resultat varierer



Datainnsamling



Pasientforløp

Diagnose

Demografi

Livsstil

Komorbiditet

Struktur (kapasitet, fagpersonell)

Prosess (type operasjon, ventetider)

Klinisk resultat 

Komplikasjoner

Død

Re-innleggelse/re-operasjon

3 og 12 mnd

Kvalitet/klinisk forskning:

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

Prognostiske faktorer



Pasientrapporterte resultatmål (PROM)
Endring i:

- Smerte (rygg/ben)

- Funksjon i dagliglivets 
aktiviteter (ODI)

- Helserelatert livskvalitet EQ-
5D (→QALY)

- Yrkesstatus

Pasient opplevd nytte av og

Pasienttilfredshet (PREM)

Komplikasjoner

Pasientens beskrivelse av resultat er gullstandard





NKR deg rygg: n= ca 53.000 
NKR deg nakke: n= ca 7.500 

Helsetjenesteforskning:
«Offentlig/privat» 
«Forbruksrater» 
Praksisvariasjon 

Validering:
«Benchmarking»
«Frafallsanalyser»

Helseøkonomi:

Prediktorstudier

Relativ effectiveness (R-RCT)
Pasientsikkeret

Forskningsbasert 
kvalitetsforbedring

Integrasjon mot EPJ
Kobling mot andre registre



Forskjeller mellom RCT og registerstudie
RCT Registerstudier

Forskningsspørsmål Efficacy—kan intervensjonen virke? Effectiveness—virker den i det virkelige liv?

Setting “Ideal” Normal klinisk praksis

Deltakere Høyselekterte Nesten ingen seleksjon

Ekstern validitet Lav Høy

Relevans for klinisk
praksis

Moderat Høy

Basert på  Zwarenstein BMJ 2008



“The clinical audit cycle”

Lag målsetning

Velg målemetode

Rapporter & sammenlikn
resultater

Revurder

Endre praksis Samle data

Modifisert etter [Redfern and Norman, King's College, London 1996]Hvordan registerdata brukes til kvalitetsforbedring



Eksemplel: Spinal stenose



Kirurgi ved spinal stenose (dekompresjon)



Inklusjon 
• Sentral spinal stenose

• 1 eller 2 nivåer

• laminektomi eller 
mini-invasiv dekompresjon

Eksklusjon
• Tidligere operert i rygg

• Samtidig diskektomi

• Samtidig prolaps, 
spondylolisthesis, eller 
degenerative skoliose

RRCT: Mikrodekompresjon minst like effektiv og billigere

NKR: 2015



Change in surgical practice (n= 13.942)

Mindre invassiv kirurgi tar over



18 % av pasienter som opereres for spinal stenose har deg. spondylolistese
(NORspine 2017)

Kirurgi ved spinal stenose + glidning (spondylolisese)



TO FUSE, OR 
NOT TO FUSE?



Avstivning (fusjonskirurgi)



Økonomi

Kostnad fusjonskirurgi i USA: 1.8 milliarder USD i 2011 



Betydelig praksisvariasjon (0 – 86% fusjonskirurgi) 

Norge



Validerte terskelverdier

Universitetet i Bergen



Terskelverdi for “suksess”

Score
Gull 

standard

ROC-analysis

ODI forbedring > 30%



Norsk R-RCT: Samme behandlingsresultat (PROM), dekompresjon billigere, kortere liggetid 

Fusjon Vs Alle typer 
dekompresjon

Fusjon Vs Mikro -
dekompresjon



Pseudorandomisering, propensity score matching





Propensity score matching



Propensity score matching



Baseline data- propensity score matched kohorte

Propensity score matched cohort (n=520)

Decompression

(n= 260)

Decompression

+ fusion (n=260)
P-value

Age; Mean(SD) 66.7 (10.0) 66.3 (9.6) 0.67

Female 0.72 0.75 0.55

High level of education (>=Master) 0.27 0.29 0.63

ASA level (1-4); Mean (SD) 2.00 (0.57) 2.02 (0.50) 0.74

Body mass index; Mean (SD) 26.7 (4.6) 26.8  (4.6) 0.73

Smoker 0.19 0.20 0.91

Anxiety or depression according to EQ-

5D
0.41 0.40 0.72

Disc degeneration 0.21 0.21 0.91

Degenerative scoliosis 0.06 0.06 0.72

Foraminal stenosis 0.09 0.10 0.88

Leg pain > 1 year 0.70 0.72 0.78

Back pain > 1 year 0.83 0.86 0.34

Daily use of analgesics 0.82 0.84 0.52

Neurological palsy 0.03 0.04 0.82

Predominant back pain 0.26 0.27 0.69

ODI; Mean (SD) 40.7 (15.0) 40.9 (14.5) 0.84

NRS Leg pain; Mean (SD) 6.8 (2.2) 6.7 (2.2) 0.52

NRS Back pain; Mean (SD) 6.9 (2.1) 6.8 (1.9) 0.88

Hva er den viktigste forskjellen i forhold til en standard RCT studie ?



Resultater 

Dekompresjon
Dekompresjon og fusjon

ODI



95 % av pasienter med glidning ble fusjonert i Boston,  mot 44 % i Norge i ellers like 
pasientgrupper (N=3862)



3 Nasjonale registre, bruker samme
(PROMs)

Lik demografi/genetikk

Likt offentlig helse og velferdssystem

Skandinavia 

…..tilbyr vi lik behandling med samme resultat?



N= 14.223



Lik indikasjonsstilling før kirurgi, men stor kirurgisk praksis variasjon, hva med 
behandlingsresultat?

% operert med 
avstivning



Samme forbedring i PROM  i alle land til tross for praksisvariasjon



LSS + DS PROM forbedring

ODI Bensmerte Ryggsmerte EQ-5D

Kun dekompresjon 17 3.2 2.5 0.27

Dekompresjon + avstiving 18 3.2 2.6 0.29

Alle land: Case-mix justerte analyser (GLM)

Avstiving ga ingen tilleggseffekt, bortsett fra økte kostnader
(3-4 dager lenger liggetid og lenger operasjonstid) i alle land



Endring av praksis I Norge (n=2469)



Monitorering av praksis



RCT og kohorte studie i rammen av et register

Dekompresjon
”Sann” populasjon,
registerkohorte

NORDSTEN 
studien

Dekompresjon + fusjon

NORDSTEN-RCT-studien har klare 2-års resultater (efficacy), kommer snart 



Konklusjon

KostnaderNKR har bidratt til 
forskningsbasert 
praksisendring som kan gi 
tryggere og mer effektiv 
pasientbehandling samt 
reduserte kostnader
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