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Den vanskelige nakkepasienten 
– Hva gjør spesialisten?
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Bakgrunn

• Ryggsmerter er den 
vanligste årsaken til
helsetap
• Nakkesmerter på 4. 

plass

• Muskelskjelettplager er
den vanligste årsaken til
sykefravær i Norge



Tverrfaglig poliklinikk rygg-nakke-skulder, St. 
Olavs hospital

• Fys.med og rehab, nevrokirurger, 
ortopeder og nevrologer

• Fysioterapeuter, sosionomer, 
sekretærer og innleid psykolog til 
undervisning





Rygg/Nakke/Skulder



Utredning

• Ca 9500 konsultasjoner

• Opptil 100 henvisninger pr uke

• Anslagsvis 15-20% avslag

Fys.med Ikke aktivitet Bilder mangler Mangelfull Nevk/Ortoped

Hva er deres forventning til spesialisthelsetjenesten?



Grad 1
Uspesifikke, uten 
funksjonstap

Ingen tegn til alvorlige patologiske 
forandringer og liten eller ingen innvirkning 
på dagliglivets funksjon

Grad 2
Uspesifikke, med 
funksjonstap

Ingen tegn på alvorlige patologiske 
forandringer, men sikker nedsatt funksjon i 
dagliglivet

Grad 3 Radikulopati Tegn på nerverotsaffeksjon/radikulopati

Grad 4 Alvorlig?
Tegn på alvorlige patologiske forandringer 
som brudd, myelopati, neoplasme, 
infeksjon eller systemiske sykdommer

Klassifisering av nakkesmerter



Røde flagg

Traumer Obs Osteoporose, kortikosteroider

Malignitet
Kjent kreftdiagnose, progredierende vekttap eller tiltakende 
symptomer over en måned

Myelopati
Sensoriske og motoriske symptomer i armer eller bein med 
affeksjon av gangfunksjonen

Infeksjoner
Uttalte lokaliserte smerter, lokal palpasjonsømhet over én eller 
flere virvler. Obs I.v. stoffmisbruk, utenlandsopphold

Systemiske lidelser
Ankyloserende spondylitt, andre revmatiske lidelser gir 
allmennsymptomer og funn ved supplerende prøver

0,9 %



Diagnostisk treffsikkerhet

Symptom/tegn Sensitivitet Spesifisitet

Alder >50 0,77 0,71

Tidligere kreftsykdom 0,31 0,98

Vekttap 0,15 0,94

Ikke bedring etter 1 mnd
behandling

0,31 0,90

Uttalte smerter 0,23 0,85

Ikke lindring i hvile 0,90 0,46

Smerter > 1 mnd 0,50 0,81

SR > 20 0,78 0,64

Sensitivitet 1,0

Risiko for kreftsykdom

https://www.sbu.se/contentassets/a1c7fd6945514079bf0db408269e6685/ont_ryggen_ont_nacken_fulltext.pdf

https://www.sbu.se/contentassets/a1c7fd6945514079bf0db408269e6685/ont_ryggen_ont_nacken_fulltext.pdf


Uvanlige årsaker til nakkesmerter (<0,4%)

Neoplastiske
Metastaser
Multiple myelomer
Svulster i ryggmarg
Chordom

Endokrine
Paget’s disease
Osteoporose frakturer

Inflammatoriske
Reumatoid artritt
Seronegative spondylartropatier

Infeksiøse
Osteomyelitt
Epidural abscess
Diskitt
Herpes zoster
Meningitt

Vaskulære
AV fistel/malformasjon

Nevrologiske
Perifer nevropati
ALS
Transvers myelitt
Guillain-Barré syndrom
Brachial pleksus lesjon

Cohen and Hooten, BMJ 2017



Cervikal myelopati (medulla-affeksjon)

• Langbane-symptomer

• Symptomer fra 
ryggmargen

• Asymptomatisk skal ikke 
opereres, følges av 
spesialist



Radikulopati?



Cervikal radikulopati (nerverotaffeksjon)

• Smerte strålende fra nakke ut i armen 
• (følger ikke dermatomer)

• Symptomer relatert til en nerverot
• (følger dermatomer/myomer)



UNCOVERTEBRALLEDDET

Obs rotsmerte, ellers uavklart betydning

Degenerative forandringer



Cervikal radikulopati (nerverotaffeksjon)

• Smerte strålende fra nakke ut i armen 
• (følger ikke dermatomer)

• Symptomer relatert til en nerverot
• (følger dermatomer/myomer)



Henvisning til spesialist?

• MR bør utføres etter 4-6 uker

• Symptomvarighet > 6-12 uker - henvisning

• Betydelige pareser – RASK avklaring!

• Opiatkrevende smerter - tidligere henvisning! 



Når skal pasienten opereres?

Naturlig forløp
Spontan bedring de første 4-6 mnd– GOD PROGNOSE! 

Risiko for kronifisering (8-12 mnd?)
Sensitisering

”Smertehukommelse i CNS”

Avvente

spontan 

bedring Kronifisering
8 uker 8  mnd



Nygaard, Rø et al: 2010



Kasuistikk

• Kvinne 52 år, gift, voksne barn, jobber som 
hjelpepleier

• Siste 4 måneder smerter i nakke og ut i 
venstre arm. Syns hele arma svikter litt 
innimellom. Kjennes som den dovner bort i 
perioder. Smertene er verst i ro og når hun 
jobber med stell av pasienter. 

• Undersøkelse: Nedsatt sensibilitet i alle fingre 
ve side, ingen sikre pareser. Normale reflekser

• Smertestillende i perioder P. forte 0-2 tabl
daglig. Photo by Hubert Chaland on Unsplash

Bør hun henvises MR?





MR svar

I nivå C5/C6 er skiven lav og dehydrert og har bukning/lite 
prolaps i retning venstre, der det også er markerte 
uncovertebrale påleiringer som til sammen gir redusert plass i 
rotkanalen til venstre C6-rot. Lett redusert plass i spinalkanalen i 
dette nivået, men påvisbar cerebrospinalvæske rundt medulla. 
Lett spondylose fortil på virvelcorpora.

I nivået C6/C7 lett høyderedusert og dehydrert skive med 
bukning, lett redusert plass i rotkanalen til høyre C7 rot.



MR svar

I nivå C5/C6 er skiven lav og dehydrert og har bukning/lite 
prolaps i retning venstre, der det også er markerte 
uncovertebrale påleiringer som til sammen gir redusert plass i 
rotkanalen til venstre C6-rot. Lett redusert plass i spinalkanalen i 
dette nivået, men påvisbar cerebrospinalvæske rundt medulla. 
Lett spondylose fortil på virvelcorpora.

I nivået C6/C7 lett høyderedusert og dehydrert skive med 
bukning, lett redusert plass i rotkanalen til høyre C7 rot.

Hvilket MR funn er relevant for sykehistorien?

A B C D



MR - Bildefunn vanlig i generell befolkning

Funn Forekomst i generell befolkning

Degenerative skiver 35 åringer: 70%
60 åringer: 90%

Modic forandringer 44-åringer: 49%

Fasettleddsartrose 50-åringer: 74%
60-åringer: 89%

Prolaps 25%-60%

Rotkanalstenose >60 år: minst 80%
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Alders spesifikk prevalens av degenerative forandringer hos 
asymptomatiske pasienter

Disk degeneration Disk bulge Disk protrusion Annular fissure Facet degeneration Spondylolisthesis

Brinjikjii et al 2015



Modic forandringer

• Sjeldnere i nakke

• Prevalens 8,8% hos 
pasienter med smerter

• Prevalens 3,3% av individer 
uten smerter

Seng-yun et al., PLoS One 2014



Uspesifikke
smerter Ingen spesifikk 

behandling



Norske kliniske retningslinjer

www.formi.no February 15, 2008 - Volume 33 - Supplement 4S 



Behandling

• Brief Intervention

• Individuell behandling hos fysioterapeut

• Tverrfaglig rehabilitering i gruppe
• Nakke/rygg, mestring



• Indahl et al. 1995, Hagen et al. 2000
• Kamper et al. 2014

Loisel et al. 1997
Lambeek et al. 2010
van Vilsteren et al. 2015 

Individrettede intervensjoner



Smerteopplevelse

Frykt for 
bevegelser som 
gjør det verre

Unngåelse

Nedsatt funksjon
Passivitet
Depresjon

Katastrofetanker

Ikke frykt

«Prøv igjen»

Bedring

+ -

Vlaeyen et al. 1995



Redusere frykt-unngåelse

• Predikerer retur til arbeid (Marchand, Myhre et al. 2015)

• Viktigste virkningsmekanismen for reduksjon i 
sykefravær ved både rygg-gruppe rehabilitering og 
BI?

Tillit til fagkompetansen 

hos den som 

gjennomfører BI kan 

være en avgjørende 

faktor for at 

intervensjonen skal 

fungere (Ree, Harris et al. 2014)



Hvem skal ha hva?



Frank et al. 1996



Vasseljen et al. 2013



Vasseljen et al. 2013



Risikofaktorer for langvarige plager

Cohen 2015

• Psykiske symptomer

• Lav arbeidstilfredshet

• Yrke/utdanning/fysisk arbeidsmiljø

• Kvinner

• Genetikk

• Flere smerteområder

• Lav mestring

• Frykt-unngåelse









Lav risiko pasienter

• 30 min konsultasjon

• Fysisk undersøkelse 

• Sykehistorie 

• Egenmestring 

• Råd

• Forklar smerte på 5 min. 

https://www.youtube.com/watch?v=C_3phB93rvI

https://www.youtube.com/watch?v=C_3phB93rvI


Medium risiko pasienter

• 45 min konsultasjon og opptil 6 x 30 min behandlingssesjoner 

• Fremme egenkontroll 

• Skriftlig informasjon/ råd 

• Øvelser 

• Manuellterapi 

• Råd i fht. tilbakegang til arbeid 

• Medikamentell smertebehandling



Høy risiko pasienter

• 60 min konsultasjon og opptil 6x45 min 
behandlingssesjoner 

• Fysioterapi som for medium-risk gruppen 

• CBT-tilnærming
• redusere nedsatt funksjonsevne og smerte 

• forbedre psykisk funksjon og pasientens mulighet til å håndtere nåværende og / eller 
fremtidige episoder med ryggplager



Brendbekken et al. 2015



Resultater fra STarT Back

• Bedre funksjon etter ett år 

• Størst forskjell i medium og high risk gruppa

• 70% med stor bedring (minst 30%) i intervensjonsgruppa

• 50% med stor bedring i kontrollgruppa



Kasuistikk
Berit på 37 år har hatt nakkesmerter siste 6-7 
år, som regel akutte av maks 2 ukers varighet. 
Siste episode mer langvarige smerter som 
har vedvart i 8 mnd

Lokalisert i nakke med utstråling til 
skulderregionen bilateralt og litt opp mot 
hodet.

Ingen pareser eller parestesier. Normal 
sensibilitet.

Arbeider på fiskeforedlingsbedrift.

Sluttet å strikke pga smerter

Har en sønn på 5 år, får ikke til å løfte ham, 
leke eller følge opp aktiviteter slik hun ønsker

Gått hos fysioterapeut 12 ganger uten særlig 
effekt.

Henvise MR?
Henvise spesialisthelsetjenesten?



Prioriteringsveileder - Fysmed

• Generelt
• Tilstrekkelig utredet og gitt relevant aktivisering og rehabilitering i 

primærhelsetjenesten

• Kroniske smertetilstander (>3mnd) hovedregel IKKE rett til helsehjelp

MEN:

• Individuelle forhold kan tilsi at det i enkelte tilfeller likevel er nødvendig



Prioriteringsveileder - Fysmed

• Ryggsmerter med og uten nerverotaffeksjon – langvarige
• Veiledende rett til helsehjelp

JA

• Nakkesmerter med og uten nerverotaffeksjon – langvarige
• Veiledende rett til helsehjelp

JA

Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start 
helsehjelp for enkelte pasienter

Gule flagg ved risikofaktorer for å utvikle mer langvarige ryggplager (hovedsakelig 
psykososiale).



Typiske utfordringer

• For lite opplysninger til å vurdere funksjon og behandling lokalt

• Alder
• bør rehabiliteringsgruppe forbeholdes de yrkesaktive?

• Unge i ferd med å falle ut

• Langvarige tilstander som er grundig utredet og behandlet, men 
legen trenger hjelp

• NAV ønsker at de henvises

• Medikamentbruk - førerkort



Sykmelding?





Arbeid og helse

• Mange negative helse-effekter av å være utenfor arbeidslivet
• Nedsatt livskvalitet

• Økte helseplager

• Sosial ulikhet



Arbeid

• Høye krav?

• Lite jobbmobilitet?

• Finnes ikke jobber som passer?

• Har få virkemidler ved 
arbeidskonflikter



Spørsmål?



Referanser

• Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske 
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• https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/bildediagnostikk/nakke/kronis

ke-nakkesmerter

• Nygaard, Rø et al. 2010: Nakkesmerter med og uten nerverotaffeksjon
• https://tidsskriftet.no/2010/11/oversiktsartikkel/nakkesmerter-med-og-uten-

nerverotsaffeksjon

• Cohen and Hooten 2017: Advances in the diagnosis and management 
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https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/bildediagnostikk/nakke/kroniske-nakkesmerter
https://tidsskriftet.no/2010/11/oversiktsartikkel/nakkesmerter-med-og-uten-nerverotsaffeksjon



