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Effekt av tidlig bildediagnostikk  

• Smerte 

• Funksjon  

Chou et al , Lancet 2009 



Gunstig naturlig utvikling ved akutte ryggsmerter 

• Smerte 

• Funksjon 

Pengel et al , BJM 2003 



Lav prevalens av alvorlige sykdommer 

Tumor (inkl. metastase) Infeksjon 
Stort prolaps med cauda 

equina syndrom  

0,7% 0,01% 0,04% 



Liten korrelasjon mellom typiske bildefunn og symptomer 

• Gradvis økende fra 20-30 år 

• 70% hos asymptomatiske 35 

år 

• 90% hos asymptomatiske 60 

år 

• Ingen god sammenheng med 

symptomer (nakke/rygg) 

Weishaupt, Radiology 1998 

Modic, Radiology 2007 

Adams, Spine 2006 

Skivedegenerasjon 



Degenerative benmargforandringer (Modic) 

• Endringer i benmargen i virvelcorpora 

• To hovedtyper, ødem og fettomdanning 

 

Normalpopulasjon:  

• 39% ved 40 år, 

• 49% ved 44 år 

 

TS Jensen et al,  BMC Musculoskelet Disord 2009 

 



T2 

Annulusruptur (high intensity zone, HIZ) 

• Sprekker i annulus fibrosus 

• Vanlig også i en normalbefolkning (40 - 50% hos >40 år) 

• Oppfattes som tegn på skivedegenerasjon  

• Kan ikke tillegges noen sikker klinisk betydning 

 

Kjær, Spine 2005. Stadnik, Radiology 1998  



Lumbalt 

Cervicalt Cervicalt 

Skiveprolaps 

• Svært hyppig funn både cervicalt og 

lumbalt i en normalpopulasjon, 25-60% 

avhengig av alder 

 

• Omtrent like hyppig hos de med 

utstrålende smerter som de uten utstråling 

Kjær, Spine 2005. 

Teresi, Radiology 1987   Modic Radiology 2005 

Lumbalt 



Whiplash og kraniocervicale ligamenter 

   C1 

       C2 

MR 

Grad 2-3 alarliamenter 

  Kråkenes et al 

 

 

WAD  66% 

 

Kontroller 0% (7%) 

Myran et al Dullerud et al Vetti et al 

 

 

49%  29%  35% 

 

40%  30%  31% 



Bildediagnostikk ved nakke og ryggsmerter med og uten utstråling 

Klar indikasjon:  

Røde flagg:  

• pasient under 20 eller over 55 år som får ryggsmerter for 

første gang, eller opplever smertene vesentlig annerledes enn 

tidligere episoder 

 

• konstante smerter over tid, som ikke avtar i hvile 

 

• generell sykdomsfølelse og almensymptomer 

traume, svulst eller bruk av steroider, immunosuppressiva eller 

stoffmisbruk i sykehistorien  

 

• utbredte nevrologiske utfall 

 

• deformitet i ryggsøylen 

 

• uttalt morgenstivhet som varer over en time, og/eller høy SR 

Relativ indikasjon: 
• Betydelige symptomer med varighet over 4-6 uker 

Nasjonale kliniske retningslinjer, SHD 



Bildediagnostikk på usikker indikasjon, gjør det noe ? 

Weinstein et al Spine 2006 Deyo et al J Am Board Fam Med 2009 

MR LS columna Kirurgiske inngrep i LS columna 

• Assosiasjon mellom bruk av økt bildediagnostikk og økt antall inngrep  

• Merkelappeffekt: Oppmerksomhet om irrelevante bildefunn kan forsinke og forhindre 

tilfriskning  

• Gunstig effekt ved at mistanke om alvorlig underliggende sykdom kan bekreftes 

 eller avkreftes 

 

Forvirrende begrepsbruk, intra-  og interobserver variabilitet 

 

 



Budskap 

• Rutinemessig bildediagnostikk er ikke indisert 

ved nakke- og ryggsmerter 

 

• Bildediagnostikk ved begrunnet klinisk 

mistanke om alvorlig sykdom 

 

• Degenerative forandringer i skjelett og skiver er 

svært vanlig og som regel uten klar 

sammenheng med smertene 

 

• Unngå overdrevne forventninger til 

bildediagnostikk og unødig bekymring på grunn 

av bildefunn 

 
 


