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Bakgrunn

• Etablert 2006

• > 40 000 operasjoner 

– Nå > 5 000 registreringer per år

• Tilslutning 100 %, dekningsgrad 75 %

– Ingen forskjell i operasjonsresultat mellom respondenter og 

ikke-respondenter

• Nivå 3 

• Ca. 50 vitenskapelig publikasjoner etter 2010



Datafangst

Pasientskjema 1

Legeskjema

Pasientskjema 2 Pasientskjema 3

Operasjon 3 måneder 12 måneder



PROMS og PREMS

1. Funksjonsskåre (ODI)

• Sykdomsspesifikk, skala fra ingen (0) til uttalt (100) funksjonshemming

2. Helsetilstand 

a) EQ-5D

– Generisk, 35 (243) helsetilstander

b) VAS-skala

– Generisk, skal fra verst (0) til best (100) tenkelige helsetilstand

3. Numerisk smerteskala 

• Skala fra ingen (0) til verst tenkelige (10) smerte

4. Opplevd nytte av operasjonen

• Syv kategorier fra Helt bra til Verre enn noen gang før

5. Pasienttilfredshet

• Fem kategorier fra Fornøyd til Misfornøyd



Skiveutglidning (prolaps)



Hvor fort må man operere 

ved kraftsvikt (parese)?

• Prospektiv studie av 91 pasienter

• 75 % hadde ingen parese etter 1 år

• Symptomvarighet før operasjonen påvirket ikke resultatet





Modic-forandinger 

– har det noe å si?



• Noe dårligere utfall hos 

pasienter med Modic-

forandringer

• Ingen betydning etter 

justering for røyking



Er det bedre å bli 

operert på et privatsykehus?



Offentlige Private

Antall 3 628 1 680

Alder, gjennomsnitt (år) 46 44 

Menn (%) 65 57

Universitetsutdanning (%) 13 21

I arbeid (%) 16 28

Flere sykdommer (%) 25 14

Røyker (%) 35 29



Praksisvariasjon



Komplikasjonsovervåking

• 1772 pasienter operert for prolaps

• 2,3 % fikk infeksjon

• Manglende bruk av antibiotikaprofylakse eneste 

risikofaktor



Lumbal spinal stenose



Avlastning (dekompresjon) 

– metode?



• Sammenlikning 414 pasienter operert med 

laminektomi versus 471 med mikrokirurgi

• Ingen forskjell i operasjonsresultat



Praksis endres!



Skruer og avstiving?



• 260 pasienter operert med dekompresjon alene versus 

260 operert med dekompresjon og skruefiksasjon

• Ingen forskjell i funksjonsnivå, men noe mindre 

smerter i fiksasjons-gruppen etter 12 mnd.



• Case-mix justert kohortstudie (n = 14 233)

• Dekompresjon +/- fusjon for lumbal spinal stenose 

med spondylolistese <3 mm





Praksis endres! 

2 804 pasienter



Praksisvariasjon



Hvordan går det med de gamle?

• Sammenligning 1325 opererte <80 versus 178 ≥80 år

• Ingen forskjell i operasjonsresultat

– Noe mer komplikasjoner og litt lengre liggetid ≥80 år



Og de eldre utgjør en økende 

andel av dem vi opererer!



Røyking, fedme og ryggkirurgi?



Forbedringsområder

1. Strengere indikasjonsstilling og bedre utvelgelse av 

pasienter før kirurgi

2. Bedre informasjon (tolk) til fremmedspråklige

3. Kortere ventetid når kirurgi er besluttet

4. Reduksjon av antall re-operasjoner

5. Fortsatt reduksjon av unødvendig omfattende kirurgi

6. Lokal evaluering og oppfølging av egne resultater på 

hvert enkelt sykehus



Takk for oppmerksomheten!


