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Prolaps



Utredning
• Anamnese
• Anamnese
• Anamnese
• Klinikk
• Klinikk
• MR
• Evt. rtg / CT



Utredning
• "Jeg har et prolaps som må opereres"

•NEI!!!!



Utredning
• Smerteutstråling
• Funksjonsbortfall
• Sensibilitet
• Diagnostiser nivå ut fra klinikken
• Bekreft med MR



Typisk symptomutvikling

• "Noe skjer" i ryggen
• Ikke nødvendigvis "skade"

• I løpet av dager varierende smerter i benet



Undersøkelse
• Tågang, hælgang
• Nummenhet under foten
• Positiv laseque
• Trendelenburg
• Quadriceps (L4)



Utredning
• Tenk rygg /prolaps ved uklare tilstander
ØHofte
ØKne
ØLår



Utredning
• Intraforminale prolaps

ØMediale
ØLaterale
ØResesstenose

• Ekstraforminale prolaps
Ø"laterale"
ØGir symptomer på "feil nivå"



Utredning
• Årsak
• Varighet
• Relasjon til

– Aktivitet 
–Døgnvariasjon 
–Hoste-nyse 

• Konsekvenser arbeid-fritid?



Utredning
• Smerte

ØGrad 
ØLokalisasjon 
ØUtstråling 
ØForverring – forbedring 

• Parestesier
• Naturlige funksjoner

Øaffeksjon av sphincter
•



Undersøkelse
Sensibilitet

• L2 - Framside lår 
• L3 - Fram- og innside legg 
• L4 - Stortå 
• L5 - Stortå og 2. + 3. tå 
• S1 - Ytterside fot og 4. og 5. tå 
• S2 - Underside av hæl 



Undersøkelse
Kraft

• Kneekstensjon 
ØL4 (L3) nerverot 
Øm. quadriceps

• Knefleksjon 
ØS1 (L5 – S2) nerverot 
Øhamstrings 

• SETEMUSKLER KONTRAKSJON 
ØS1, S2 nerverot ("Trendelenburg")



Prolaps
• MR intraforaminalt prolaps



Prolaps
• MR ekstraforaminalt (lateralt) prolaps



Prolaps
Resess stenose



Behandling



De fleste

rygger
skal ikke
opereres

Behandling



Behandling
• Ikke forsøk å reparere noe som 

fungerer



Behandling
Ingen plager er så ille at 

ikke en ortoped kan 
gjøre det verre ved å 

operere



Behandling
"Ingen behandling"

er ofte god behandling



Når skal vi operere?



3 dårlige svar!
• Alltid

• Aldri

• Når vi har forsøkt alt annet



To viktige grunnregler

At noe

kan opereres
betyr ikke at det

skal, må eller bør
opereres



To viktige grunnregler

Idrettsutøvere har en "vanlig" kropp

De blir ikke raskere friske enn "vanlige" folk

Men de kan ha bedre forutsetninger for 
raskere rehabilitering



Når skal vi operere?
• Ryggsmerter er en ikke 

operativ lidelse
• 80% av alle akutte prolaps 

blir bra i løpet av 2 mnd.
• Vi behandler pasienter, ikke 

røntgenfunn!



Ved akutte prolaps:

Smerter er ingen absolutt 
operasjonsindikasjon

Lammelser må opereres
(ikke bare blæreparese)



Prolaps
• Pareser
• Alle økende pareser, ikke bare 

”blæreparese” som ofte er 
smertebetinget!

• Henvis raskt ved mistanke om 
pareser

• Radikulære smerter, ikke 
korsryggsmerter



Prolaps
• Kart og terreng stemmer
• Radikulære smerter med en 

utstråling som passer med nivået
• 8 uker sykehistorie uten tegn til 

bedring
• Residiverende anfall



Prolaps
• Ikke operere på MR funn som ikke har 

relevant klinikk

• Plagene skal være så betydelige at 
operasjon er indisert

• Ikke operere hvis plagene er så små at de 
ville vært akseptert som sluttresultat

• Ikke operere hvis klinisk bedring



Når skal vi operere Prolaps?
• Alle akutte / økende pareser!

• Ikke bare blæreparese som er absolutt 
operasjonsindikasjon, alle pareser (særlig 
økende) er indikasjon for rask operasjon.

• NB "Blæreparese" er ofte smertebetinget.



Når skal vi operere Prolaps?

• Usikkert hvor raskt varige lammelser 
oppstår og om det har effekt å operere 
lammelser

• Bedring av pareser må oppfattes som 
en "bieffekt" ved operasjon



• Ikke gi pasientene urealistiske forhåpninger

• Ikke gi lovnader på bakgrunn av røntgen / 
MR beskrivelser.

• Aksepter operatørens avgjørelser om ikke 
operativ behandling.

• Innhent eventuelt "second opinion" hos 
annen operatør (som da må operere).



Ved oppfølging av ryggpasienter

• Vær oppmerksom på "røde flagg"

• Økende pareser (ikke bare blæreparese)

• "Plutselig bedring" kan være uttrykk for 
lammelser



Etter 2 år er det ingen 
forskjell på opererte og 

uopererte prolaps

Arrvev kan gi like mye 
eller mer plager enn et 

uoperert prolaps



• Det er sant at "størrelsen ikke teller"
• Ikke vær redd, de fleste prolaps tåler mye
• Trening er bra, gir sjelden forverring av 

symptom, men pasienten kan bli redd



Kasuistikker
• Ikke bli imponert av MR-funn
• Ingen direkte sammenheng mellom MR og 

klinikk

•Klinikken 
bestemmer!!!













Diagnose
• Tenk på rygg ved litt diffuse og 

"uvanlige" diagnoser (alder)
• Hoftesmerter
• Myalgier, tendinitter
• Claudicatio
• Skulderplager (cervicale prolaps)



Degenerativ rygg

• Begynnende 
skivedegenerasjon



Spondylylyse / listhese



Spondylylyse / listhese

• Er et "tretthetsbrudd" , ingen skade













Ikke bli imponert av 
røntgenfunn!    

Dette behøver ikke å gi plager!!!



Spondylolisthe
L5-S1



Skal jeg være nødt til å 
ha det sånn???

NEI!
Men du skal ikke opereres!!!



Konservativ behandling 
av rygg er ofte det beste!

Hilsen
en som lever av å 

operere!!!



Målet for alle er å 
operere de riktige 

pasientene!

Da går det slik!!!!!



Takk for oppmerksomheten


