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Bakgrunn  

Det er omstridt hvorvidt det er nødvendig med instrumentell avstiving når en skal 

dekomprimere pasienter med spinal stenose med glidning (degenerativ spondylolistese). I 

Norge blir nå under halvparten operert med fiksasjon, mens i andre land bruker en skruer i 

over 90 % av operasjonene. Vi har undersøkt hvorvidt operasjon med kun dekompresjon er en 

noninferior (ikke dårligere) metode sammenlignet med dekompresjon og avstiving med 

skruer. 

Materiale og metode 

Vi inkluderte pasienter med klinisk og MR-verifisert spinal stenose som samtidig hadde en 

glidning i ett nivå på mer enn 3 mm målt på stående røntgen. Vi ekskluderte pasienter over 80 

år, med skoliose over 20 grader, med uttalt foraminal stenose og de som var operert i 

glidningsnivået tidligere. Dekompresjon alene skulle gjøres midtlinjebevarende. Avstiving 

kunne gjøres med eller uten implantat i skiverommet. Lupebriller eller mikroskop skulle 

brukes i begge gruppene. 

Hovedutfallsmål var en reduksjon av Oswestry Disability Index (ODI; 0 til 100) på mer enn 

30% fra før operasjon til 2 år etter. En pasient med en slik forbedring var definert som en 

responder. Vi testet om det var forskjell mellom gruppene i andel respondere, både i en 

intention-to-treat (ITT)- analyse og i en per-protokoll- analyse. For å konkludere med non-

inferiority måtte 95% konfidensintervallet ikke overskride 15 prosentpoeng. Blant sekundære 

utfallsmål var Zurich Claudication Scale, smerter i bein og rygg, fornøydhet med utfallet av 

operasjon, operasjonstid, liggetid, komplikasjoner og reoperasjoner.  

Resultater 

Av 267 pasienter ble 134 randomisert til dekompresjon og 133 til dekompresjon med skruer. 

Gjennomsnittsalder og kjønnsfordeling var lik i gruppene (66 år, 68% kvinner). I ITT- 

analysen var det 71.4 % i dekompresjonsgruppen og 72.9 % i skruegruppen som hadde mer 

enn 30% bedring i ODI (forskjell 1.4 prosentpoeng, 95% CI, -9.4 til 12.2). Tilsvarende per-

protokoll- analyse ga 75.5 % respondere i begge grupper (forskjell 0 prosentpoeng, 95% CI, -

11.4 til 11.4). Gjennomsnittlig endring i ODI var 20.6 i dekompresjonsgruppen og 21.3 i 

skruegruppen (forskjell 0.7 poeng, 95% CI, -2.8 to 4.3). De sekundære utfallsmål var i 

samsvar med resultatet av hovedutfallsmålet. Operasjonstid og liggetid var vesentlig lavere i 

dekompresjonsgruppen. Det var ikke signifikant forskjell i reoperasjonsrate (12.5% i 

dekompresjons-gruppen og 11/121 9.1% i fiksasjons-gruppen ble ila 2 år). 



Konklusjon:  

De kliniske resultatene etter kun dekompresjon var ikke dårligere enn dersom en opererte med 

fiksasjon i tillegg. Den randomiserte studien er i samsvar med studier fra ryggregisteret og 

støtter praksisendringen som har foregått i Norge de siste årene. 
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