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Det korte svaret er ja – retningslinjen bør oppdateres

Det lange svaret er er tja – vil det hjelpe behandlerne og pasienten? 
Jeg håper at du kan forstå mitt tja bedre om 40 minutter.



More than 900 citations on Pubmed and 2188 on Google scholar



• Klassifisering av ryggsmerter
• Røde flagg
• Bildediagnostikk
• Hva er en en retningslinje?
• Hvordan lages den?
• Kritiske bemerkninger
• Medikamenter
• Manipulasjon
• Oppdatert norsk retningslinje?
• Oppsummering



Jeg har ingen interessekonflikt.

Ingen relaterte aksjer eller private inntekter av behandling.



Er ryggsmerter plager eller sykdom?
Fører mer forskning, behandling og retningslinjer til at flere 
blir overbehandlet eller til at flere blir friske? 
Overtolker vi somatisk informasjon (f.eks. MR) og bidrar til 
engstelse, unngåelsesatferd og katastrofetenkning?

Klassifisering (diagnostisk triage): - uspesifikke ryggsmerter
- spesifikke ryggsmerter
- ryggsmerter med nevrologiske utfall



Det har vært mange teorier om 

å subgruppere de uspesifikke 
ryggsmertene – alle er forkastet .. 

• Ryggsmertene skyldes instabilitet

• Ryggsmertene skyldes skivedegenerasjon

• Ryggsmertene skyldes fasettleddsdegenerasjon

• En lever fortsatt…Modic hypotesen.. 



Faktorer som har betydning ved langvarige ryggsmerter

har mye mindre plass i retningslinjer enn alle mulige behandlingsformer

Ryggsmerter
Kliniske funn
Bevegelighet
MR funn
Modic
Bakterier
Inflammasjon
Degenerasjon
Recess stenose
Cytokiner
Gener

Tanker
Ryggen er ustabil
Bekymret for jobben
Bekymret for fremtiden
Katastrofetenkning 
Helsebekymring
Helseangst

Følelser
Engstelig
Deprimert 
Redd for aktiviteter
Dårlig selvbilde

Atferd
Medikamenter
Sykmelding
Shopper helsetjenester
Unngår aktiviteter
Avverge



Nedsatt almentilstand/vekttap/infeksjon/kreft

Når sykehistorie og kliniske tegn ikke stemmer

Strukturell deformitet#

Neurologiske symptomer og tegn

Traume

Cauda equina

De norske retningslinjene varsler med  
røde flagg



Teori: MR viser hvor du har vondt slik 
at vi kan spesifisere behandlingen  og 
du vil bli bra .. 

•
• MR ved uspesifikke ryggsmerter bedrer ikke resultatet 
av behandlingen (Chou, Lancet 2009)

• Sterk anbefaling om ikke å ta MR med mindre det er røde flagg
(Systematic review, Spine 2011)

• Sterk anbefaling om ikke å ta MR ved ryggsmerter hos 
idrettsutøvere og i primærhelsetjenesten (Andersen 2011, syst rev)





Henvisning





Kliniske kriterier for lumbal spinal stenose

Assessment of clinical symptoms in the 

present study was based on the LSS 

definition in the North American Spine 

Society (NASS) guideline24 and required 

one or more of the following symptoms: 

Pain, numbness and neurological deficits 

in the lower extremities and buttocks, and 

bladder/bowel dysfunction. 

In addition, the above symptoms were 

required to be induced or exacerbated by 

walking or prolonged standing and 

relieved by lumbar flexion, sitting, and 

recumbency.

NASS 2008, Ishimoto et al. 2016

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1063458413007061#bib24


Hvordan lages en retningslinje? 

- Tverrfaglig arbeidsgruppe
- PICO spørsmål (Patients – Intervention – Comparison- Outcome)
- Spesifisert litteratursøk og analyse (kvalitet og Forrest Plot)
- GRADE (formidle gradert evidens og anbefaling)
- AGREE (ekstern evaluering)



PICO spørsmål
Eksempler fra National dansk klinisk retningslinje

for nyopståede lænderygsmerter – reviewer i 2015. 





PICO spørsmål
Eksempler fra National dansk klinisk retningslinje

for nyopståede lænderygsmerter reviewer i 2015. 





De norske retningslinjene anbefaler ikke øvelser 
ved akutte ryggsmerter, men ved langvarige 
ryggsmerter.. 



2014De norske retningslinjene anbefaler tverrfaglig biopsykososial 
rehabilitering ved langvarige ryggsmerter – evidensen er basert 
på studier fra spesialisthelsetjenesten
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De norske retningslinjene anbefaler avstivningsoperasjon etter 2 år uten 
effekt av konservativ behandling inkludert tverrfaglig biopsykososial 
rehabilitering – er virkningsmekanismen placebo?

It was a miracle 

Brox et al 2003/2006

Before treatment
After 1 year

P is the patient – analysed according to ”intention to treat”





Enkeltstudienes metodologiske kvalitet



Enkeltstudienes effekt

Forrest plot – leg pain (0-10)
Patients – disc herniation and radiculopathy
Intervention - manipulation (upper), supervised exercises (lower)
Control - usual care

Single study

Meta-analysis



De norske retningslinjene anbefaler ikke sengeleie.
Da jeg studerte medisin, ble foreleseren sengeliggende pga 
spinal stenose. Ved akutte ryggsmerter ble sengeleie anbefalt





Hvorfor anbefaler retningslinjer Paracetamol, NSAIDs og 
opioider når slike medikamenter ikke har bedre effekt enn 
placebo?

Trenger vi nye retningslinjer eller mer placebo?



October 13th 2016 Open access



De norske retningslinjene,
men ikke de europeiske 
anbefaler akupunktur
ved langvarige ryggsmerter

- velegnet placebo?

Bedre enn vanlig behandling … 
men tannpirke akupunktur like bra



www.agreetrust.org









Hvordan lages en retningslinje? 

- Tverrfaglig arbeidsgruppe
- PICO spørsmål (Patients – Intervention – Comparison- Outcome)
- Spesifisert litteratursøk og analyse (kvalitet og Forrest Plot)
- GRADE (formidle gradert evidens og anbefaling)
- AGREE (ekstern evaluering)



Kommunikasjon er omtalt i de norske retningslinjene...

men effekten er i liten grad undersøkt



Hva forventer egentlig pasienten?

• Å bli hørt og sett  
• Å bli undersøkt 
• Å få en forklaring

• Hva bekymrer pasienten seg for?
• Hvordan forstår pasienten sine plager?
• Hvor går veien videre? 



- Hva er din forståelse? 
- Hvilke råd gir du pasienten?
- Tror du at disse aktivitetene er skadelige for pasienten (mellomvirvelskivene)? 
- Eller kanskje det beste er det godes fiende?



De norske retningslinjene anbefaler brief intervention –
hva er det, hva er innholdet i kommunikasjonen? 



•Klassifisering – er du enig?
•Røde flagg
•Fortolkning av bildediagnostikk 
•Hva er en en retningslinje?
•Hvordan lages den?
•Kunnskapspyramidens topp, men...
•Placebo, medikamenter, manipulasjon og kirurgi...
•Oppdatert norsk retningslinje - tja?


