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Introduksjon: lumbal spinal stenose (LSS) er forårsaket av degenerative forandringer i 

skiver, ligamenter og fasettledd. Tilstanden affiserer oftest personer i 60 og 70 års alderen og 

symptomene består av ryggsmerter uten eller med bensmerter, klaudikasjon og svakhet i bena. 

Røntgen og MR undersøkelser brukes rutinemessig i utredningen av LSS og for å planlegge 

eventuell operasjon. Radiologer og ryggkirurger er vant til å tolke disse undersøkelsene, enten 

individuelt eller i felleskap. Formålet med denne studien var å evaluere observer enigheten 

mellom erfarne radiologer og ryggkirurger. 

Metode: preoperative røntgen og MR undersøkelser av pasienter med LSS (fra NORDSTEN 

studien) ble inkludert i denne studien. Åtte kategoriske og fire kontinuerlige parametere på 

røntgen og MR ble evaluert av to ryggkirurger og to skjelettradiologer. Målingene ble gjentatt 

etter 6 uker av alle observere. Intraclass Correlation Coefficient (ICC) ble brukt for å 

kalkulere observer enigheten for kontinuerlige parametere og Gwets’s Agreement Coefficient 

(AC1) for kategoriske parametere.  

Resultater: undesøkelser av tre nivåer (L2-L5) fra 102 pasienter ble evaluert. Gjennomsnitt 

alder 66,2 ± 8,4 år, 49 av pasientene var kvinner (48%). Interobserver enighet for 

kontinuerlige parametere var god (ICC: 0,78-0,9), bortsett fra fasettleddvinkel som viste 

moderat enighet (ICC: 0,73). For kategoriske parametere var enigheten betydelig/ nesten 

perfekt (AC1: 0,68-0,98), bortsett fra fasettleddsartrose, hvor enigheten var fair (AC1: 0,39). 

Intraobserver enighet var betydelig/ god (ICC: 0,8- 1,0 og AC1: 0,63- 1.0).  

Konklusjon: observer enigheten for de radiologiske målingene som brukes rutinemessig i 

utredningen av LSS er generelt bra, bortsett fra de parametere som brukes for degenerasjon av 

fasettleddene.  
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