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Disposisjon 



• Kraftsvikt alene ansett som dårlig operasjonsindikasjon 

(Hakelius, Weber) 

• Intraktable smerter – god operasjonsindikasjon 

• Cauda Equina – bedre resultat ved operasjon 

Bakgrunn 



• AAOS Mars 2014: ikke operer  

• Hva sier forskningen? 

Bakgrunn 



Mann 48 år, hø sidig isjalgi. 2 ukers varighet 
Ikke affeksjon av vannlating eller avføring.  
Mulig å smertelindre isjalgien noenlunde.  
Grad 4 kraftsvikt for dorsflex av ankel, grad 2 ext. hallucis long.  



Mann 48 år. 2 uker ve. sidig isjalgi, lite smerter.  
Lett kraftsvikt grad 4 for dorsalfleksjon av ankel.  
Ingen affeksjon av vannlating eller avføring 



• 80-90% av befolkningen får vondt i ryggen  

• Av disse, kun 5-10%  med nerverotssmerter 

 

• Kraftsvikt sees hos 40-82% 

• De fleste med kraftsvikt (80%) har mild kraftsvikt 

• Hvor mange av dem har isolert kraftsvikt? 

Incidens 



• 0 –  ingen kontraksjon 

• 1 –  synlig kontraksjon 

• 2 –  bevegelse i deler av bev. banen, minus tyngdekraft 

• 3 – kan bevege mot tyngdekraften i hele bev.banen 

• 4 – kan bevege mot noe motstand i hele bev.banen 

• 5 – normal kraft 

Gradering muskelstyrke  
Medical research council (MRC)  



• Mild kraftsvikt – grad 4 

• Alvorlig kraftsvikt – grad 3 eller mindre 

 

Har grad av kraftsvikt noe å si for valg av behandling? 

Inndeling muskelstyrke 
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• Weber, (Spine 1983):  

 Non-operativ gruppe: 96% komplett kraft gjenvunnet 

 Operativ gruppe: 94% komplett kraft gjenvunnet 

 (10 års follow-up) 

 

• Hakelius (Acta scand 1970):  

 Non-operativ gruppe: 77% komplett kraft gjenvunnet 

 Operativ gruppe: 76% komplett kraft gjenvunnet 

 (7 års follow-up) 

 

 

Naturlig forløp av kraftsvikt  



• Weber og Hakelius så kun på de med mild kraftsvikt 

• De få pasientene som hadde alvorlig kraftsvikt, hadde 

mye dårligere prognose 

• Evidence level II, Prospektive komparative studier 

 

Naturlig forløp kraftsvikt  



• Dubourg (Spine 2002): 32% gjenvant full styrke 

 

• Buttermann (JBJS 2004):  

 Ingen av de med kraftsvikt grad 3 eller mindre 

 gjenvant styrke i non-operativ gruppe  

 (men etter kirurgi) 

Forløp ved alvorlig 

kraftsvikt 



• Hvor lang tid tar det før man får 

forbedring/normalisering av styrke? 

• Hvor lenge må man følge pasienten? 

Naturlig forløp kraftsvikt  



• Prospektiv kohort studie, 91 pas 
• Ingen kontrollgruppe 
• 1 års follow-up 
• Mild kraftsvikt: 82% gjenvant full kraft 
• Alvorlig kraftsvikt: 55% gjenvant full kraft 
• Ingen ble verre 
• Ingen forskjell ift tidspunkt for operasjon (innen 1 mnd) 



Søk: MEDLINE, EMBASE, COCHRANE databaser 
15 aktuelle studier 
7 inkluderte 



Inkluderte studier 

Studie M. 
test 

Antall Tid til opr Follow up Type 
studie 

Level 
evidence 

Resultat 

Dubourg * J 67 30 d 6 mndr Prospek. 
Kompara 

II 25% 

Ghahreman N 56 14 d 24 mndr Retro IV 38% 

Postacchini J 116 45 d 77 mndr Prospek IV 61% 

Butterman * N 169 155 d 36 mndr Prospek 
Random 

I 60% 

Iizuka N 28 25 d 21 mndr Retro IV 52% 

Eysel N 184 7 d 12 mndr Retro IV 64% 

Jonsson N 20 - 24 mndr Retro IV 50% 



• Få, heterogene studier 

• De fleste evidence level IV 

• Dubourg og Ghahreman viste at yngre gjenvinner 

styrke raskere 

• Konkluderte med estimert 6% forskjell mellom operativ 

og non-operativ gruppe 

Oppsummering - review 



• Tidspunkt for operasjon:  

• 5 av studiene opererte innen 45 dager etter debut av 

kraftsvikt, ingen forskjell 

• Postacchini viste at de operert innen 35 dgr hadde 

bedre prognose enn de operert innen 70 dgr.  

Oppsummering – review 



• Hvor lang tid tar det før man gjenvinner kraft 

• Gharhehman: ingen bedring av kraft etter 6 uker 

• Postacchini: 16% ytterligere bedring etter 6 mndr 

• Jonsson: 15% ytterligere bedring etter 4 mndr 

Oppsummering - review 



 

• 150 pas, randomisert kontrollert studie 
• Evidence level I 
• Isjas, 6-12 ukers varighet randomiset til tidlig kirurgi, eller konservativ beh. 
• Follow-up etter 8, 26 og 52 uker 
• Signifikant raskere bedring av kraftsvikt i den opererte gruppen etter 8 uker 
• 40% crossover 
• Alvorlig kraftsvikt (16% av pas): 55% gjenvant full styrke 
• Mild kraftsvikt: 85% gjenvant full styrke 

 
 



• De med alvorlig kraftsvikt, grad 3 eller mindre, har 

dårligere prognose, uavhengig av operasjon eller ikke 

 

• De med lettgradig kraftsvikt har god prognose, 

uavhengig av operasjon eller ikke 

Konklusjon 



• Det ser ut til at de med mild kraftsvikt (grad 4) ikke 

trenger operasjon 

• De med alvorlig kraftsvikt (grad 3 eller mindre) kan man 

vurdere for operasjon 

• Dersom man skal operere, bør man sannsynligvis 

operere innen 35-45 dgr etter kraftsvikten har oppstått 

Konklusjon 



• Det er lite og dårlig forskning på området 

• Dersom man skal få et klart svar på om de med isolert 

kraftsvikt bør opereres eller ei, trengs det en 

internasjonal multisenter randomisert studie 

• Er det nødvendig?  

 

Konklusjon 



Mann f’66, hø sidig isjalgi. 2 ukers varighet 
Ikke affeksjon av vannlating eller avføring.  
Mulig å smertelindre isjalgien noenlunde.  
Grad 4 kraftsvikt for dorsflex av ankel, grad 2 ext. hallucis long. 



Mann f ’66. 2 uker ve. sidig isjalgi.  
Lett kraftsvikt grad 4 for dorsalfleksjon av ankel.  
Ingen affeksjon av vannlating eller avføring 



Dersom pasienten har intraktable smerter (med eller 

uten kraftsvikt), er det god indikasjon for operasjon 

 

Dersom pasienten har komplett eller partiell cauda 

equina syndrom, skal pasienten fortsatt opereres så 

raskt som mulig! 

Men 



? 


