
Slik har kvalitetsregisteret 

forbedret norsk ryggkirurgi



• 57 000 ryggoperasjoner (fra 2007)

• 9 000 nakkeoperasjoner (fra 2012)

•

Forskning

– 10 ph.d.

– >50 publikasjoner i internasjonale tidsskrifter



Registerorganisasjonen

• Faglig leder/professor Tore Solberg (20 %)

• Koordinator Anette Thyrhaug (100 %)

• Sekretær Mai-Lisbeth Berglund (50 %)

• Overlege/professor Tor Ingebrigtsen (10 %)



Fagrådet

• Øystein P. Nygaard, St. Olavs hospital (leder)

• Jens Ivar Brox, Oslo universitetssykehus

• Christian Hellum Oslo universitetssykehus

• Ivar Austevoll, Helse Bergen

• Tor Ingebrigtsen, Universitetssykehuset Nord-Norge

• Greger Lønne, Norsk ortopedisk forening

• Frode Kolstad, Norsk nevrokirurgisk forening

• Eirik Moe, Ryggforeningen

• Jan Abel Olsen, UiT Norges arktiske universitet



Datafangst

Pasientskjema 1

PROM, PREM

Legeskjema

Pasientskjema 2

PROM, PREM

Pasientskjema 3 

PROM, PREM

Operasjon 3 måneder 12 måneder Langtids-

oppfølging



Forbedringsarbeid

1. Datadrevet

2. Prosjektorganisert



Lumbal spinal stenose

Mikrokirurgisk dekompresjon eller laminektomi?





Skruer?





Infrastruktur for RCT



Praksisendring og utfall 2010 - 2020

Andel operert med dekompresjon 

versus dekompresjon og fusjon

Pasientrapportert utfall etter 12 mnd.



De eldre utgjør en 

økende andel av dem vi opererer

• Andel som oppnå godt 

funksjonsnivå 

(Oswestry skår <23) 

likevel stabil ≈ 75 % 

i mange år



• Sammenligning 1325 opererte <80 versus 178 ≥80 år

• Ingen forskjell i utfall

– Noe mer komplikasjoner og litt lengre liggetid ≥80 år



Røyking, fedme og ryggkirurgi?



Komplikasjoner

DurariftSårinfeksjon



Sårdren etter 

fremre nakkeoperasjon?

Andel (2017) etter 

behandlingssted

Andel - tidstrend



Forbedringsprosjekt 

- Svelgevansker
• Litteraturgjennomgang og 

kartlegging av beste praksis

– Kirurgisk teknikk?

• Sperrehaker

• Operasjonstid

– Anestesiteknikk?

• Cuff-trykk



Forbedringsområder

1. Redusere andel med risikofaktorer for dårlig utfall

– Lite beinsmerter og ingen parese 5,8 %

– Utstrålende smerter >1 år 24,5 %

– Ventetid >3 måneder 28,3 %

2. Bedre informasjon (tolk) til fremmedspråklige

3. Redusere antall re-operasjoner

4. Fortsatt reduksjon av unødvendig omfattende kirurgi

5. Lokal evaluering og oppfølging av egne resultater på 

hvert enkelt sykehus



DIPS

Arena

NORSpine

Andre
-SSB

-Tromsø u.s.

-

ML/AI



Finansiering

• Store forskjeller mellom 

regionene og registrene

– Ikke oppdatert med registrenes 

utvikling

• Beslutning i 

RHF-AD møtet - når?

• Finansieringsplanen for HAP 

tar ikke høyde for merarbeidet 

for de faglige medarbeiderne i 

registrene



Konklusjoner

• Ryggkirurgien er blitt enklere, tryggere, og mindre 

ressurskrevende

• Datadrevet forbedring er effektivt

– Forutsatt god forankring i fagmiljøene

• Skillet mellom forskning og kvalitetsforbedring er 

kunstig

• Registeret er ustabilt pga. dårlig finansiering


