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Abstract  

Lumbar spinal stenosis is one of the most common pathological conditions in the lower 

back. A primary goal for most of the interventions for lumbar spinal stenosis is an 

improvement of walking ability. In the Swedish back registry for follow-up surgery 

objectively measured gait is missing. Objective: To examine how objectively measured 

walking capacity is affected by an operation of lumbar spinal stenosis and how it 

correlates with subjective estimated walking capacity, back health (ODI) and quality of 

life (EQ5D). Method: Onehundredseventythree patients in age 50-81 years performed 

pre and 24 months postoperatively a standardized six minutes walk test (6 MWT) and 

responded to questionnaires about self-rated gait, EQ5D and ODI. Significance of the 

change in mean walking ability was calculated by using a paired t-test and 95% 

confidence intervals. Correlation between the measured gait and self-rated gait as well 

as against EQ5D and ODI were calculated with Spearman rank correlation. Result: 

Walking capacity measured by the 6MWT improved from 314 to 396 meters, 24 

months postoperatively. The correlation between the measured and self-rated gait were 

0,68 postoperatively. Correlation between 6MWT and EQ5D were 0,60 and against 

ODI 0.65, 2 years postoperatively. Conclusion:  The results of this study showed a 

significant improvement in objectively measured walking capacity, two years after an 

operation of lumbar spinal stenosis. Correlation between self-rated gait and 6 MWT 

were moderate. Correlation between 6MWT and EQ5D were moderate and against ODI 

moderately strong. 

Key Words: Clinical evaluation, back surgery, the six minutes walk test, walking 

ability. 
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Abstrakt 

Lumbal spinal stenos är ett av de vanligaste patologiska tillstånden i ryggen. Primärt 

mål för de flesta av interventionerna vid lumbal spinal stenos är en förbättring av 

gångförmågan. I det Svenska ryggregistret för uppföljning av kirurgi saknas utvärdering 

av objektivt uppmätt gångförmåga. Syfte: Att undersöka hur objektivt uppmätt 

gångförmåga påverkas efter en operation av lumbal spinal stenos samt hur den 

korrelerar mot subjektivt skattad gångförmåga och mot skattad rygghälsa samt 

livskvalitet. Metod: Etthundrasjuttiotre patienter i ålder 50-81 år utförde pre och 24 

månader postoperativt ett standardiserat six minutes walk test (6 MWT) samt besvarade 

enkäter om självskattad gångförmåga, livskvalitet (EQ5D) och rygghälsa (ODI). 

Signifikans på förändring av medelvärdet av gångförmågan beräknades med ett parat t-

test och 95 % konfidensintervall. Korrelation mellan uppmätt gångförmåga och 

självskattad gångförmåga samt mot EQ5D och ODI beräknades med Spearmans 

rangkorrelation.  Resultat: Gångförmågan mätt med 6MWT förbättrades från 314 meter 

preoperativt till 396 meter 24 månader postoperativt. Korrelationen mellan uppmätt 

gångförmåga och självskattad gångförmåga var 0,68 postoperativt. Korrelationen 

mellan 6 MWT och EQ5D var 0,60 och mot ODI 0,65, 2 år postoperativt. Konklusion: 

Resultatet i denna studie visade på en signifikant förbättring av objektivt uppmätt 

gångförmåga två år efter en operation av lumbal spinal stenos. Korrelationen mellan 

självskattad gångförmåga och 6 MWT var moderat. Korrelationen mellan 6 MWT och 

EQ5D var moderat och moderat till stark mot ODI. 

Nyckelord Gångförmåga, klinisk utvärdering, ryggoperation, six minute walk test. 
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1. Introduktion 

Lumbal spinal stenos är en av de vanligaste orsakerna till att söka vård för patologiska 

tillstånd i ländryggen (Kalishman et al, 2009). Enligt Swespines (Svenska 

ryggregistret)uppföljning från 2012 av utförd ryggkirurgi i Sverige är det också den 

mest förekommande diagnosen vid ryggkirurgisk intervention (Strömquist, Fritzell, 

Hägg, Jönsson & Sandén, 2013). Kardinalsyndromet vid spinal stenos är neurogen 

claudicatio beskrivet som bensmärta med eller utan domningsproblematik, 

muskelsvaghet eller parestesier som induceras vid gående, stående eller vid extension 

av ryggen (Conway, Tomkins & Haig 2011). Ifall besvären tilltar uppstår vanligtvis en 

begränsning av gångförmågan (Goh, Khalifa, Anslow, Hudson-Cadoux & Donaghy, 

2004). Primärt mål vid de flesta av interventionerna vid lumbal spinal stenos är en 

förbättring av gångförmågan (Katz & Harris, 2008) 

1.1 Definition och diagnos  

Det saknas globalt entydiga diagnostiska kriterier för definition av lumbal spinal stenos. 

Klinisk praxis för vid diagnostisering är en magnetresonanstomografi (MRT) eller 

computerized tomografic scanning (CT) undersökning där gränsvärdet för absolut 

stenos vanligtvis anges till en tvärsnittsarea i spinalkanalen understigande 0,70- 0,75cm
2
 

härrörande från en studie av Schönström and Hansson (1998) samt en studie av 

Ogilkubo, Forsberg och Hansson (2007). Associationen mellan graden av MRT 

verifierad trängsel och de kliniska symtomen är dock osäker. Degenerativa förändringar 

i ländryggen är vanligt hos äldre och MRT verifierad spinal stenos förekommer även 

hos asymtomatiska individer (Goh et al, 2004). Patientens beskrivning av för diagnosen 

typiska symtom som låglumbal värk med benbesvär som accentueras vid gående och 

stående samt lindras vid sittande eller flexion som samstämmer med MRT verifierad 

stenos behövs för att fastställa diagnosen (Kreiner et al, 2013). 

1.2 Anatomi och förekomst 

Etiologin till spinal stenos är degenerativa förändringar där en ökad ålder bidrar till 

diskdegeneration med reducerad diskhöjd, diskbuktning, hypertrofi av facettleder, 

eventuell spondylolisthes samt hypertrofi av ligamentum flavum vilket sammantaget ger  

en försnävning av spinalkanalen med en ökad risk för kompression av nervvävnad 

(Porter, 1996; Spivak, 1998). 
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Den mekaniska påverkan med ett ökat tryck mot nervvävnad och en störd 

microcirkulation tros vara orsaken till den neurogena smärtan i benen (Minamede, 

Yoshida & Maio, 2013). Spinal stenosering ökar med stigande ålder. I en studie ökade 

prevalensen av signifikant stenosering från 4 % vid 40 års ålder till 19,4 % vid 60-69 års 

ålder (Kalishman et al, 2009). Studier har inte visat på signifikanta skillnader i 

förekomst mellan kvinnor och män (Kalishman et al, 2009). 

1.3 Behandling 

Behandlingen kan delas upp i konservativ eller operativ intervention. Den konservativa 

behandlingen kan bestå av sjukgymnastik, manuella behandlingar, smärtlindring och 

steroid injektioner (Issack, Cunningham, Pumberger, Hughes & Cammisa, 2012). 

Operation övervägs där konservativ behandling inte uppnår för patienten godtagbart 

resultat gällande uttalade besvär i ben och ländrygg inom 3-6 månader. Antalet 

operationer för spinal stenos har ökat från 9 operationer per 100 000 innevånare i 

Sverige 1998 till över 30/100 000 år 2008 beroende på ett flertal orsaker bl.a. en 

förbättrad diagnostik och av patienter ökade mobilitetskrav. (Skeppholm, 2010) 

Vid operation är syftet att åstadkomma en dekompression där trycket på nervvävnad 

reduceras. Vanligtvis åstadkoms detta genom att hela eller delar av spinalutskottet 

avlägsnas och benämns som bilateral eller unilateral laminectomi eller fenestrering. I de 

fall instabilitetstecken noteras övervägs att komplettera operationen med en fusion. 

(Skeppholm, 2010) 

1.4 Utvärdering av kirurgi 

Det kliniska utfallet efter kirurgisk intervention vid spinal stenos kan delas upp i 

objektiva mätningar av reoperationsgrad, gångförmåga och neurologiska fynd samt i 

subjektiva som patientnöjdhet och patientskattning i hälsorelaterade funktionsindex 

(Haro, Maekawa & Hamada, 2008). Endast i Sverige har vi en längre tids historia med 

ett nationellt register kallat Svenska ryggsregistret (Swespine) där data från mellan 35 

till 39 av 42-45 ortopedkliniker sedan drygt 20 år tillbaka samlar pre- och postoperativa 

data från ryggoperationer för en jämförelse samt som tillgång för material för studier. 

Det inkluderar över 80 % av alla operationer vid degenerativ ländryggskirurgi.  På 

senare tid har det även tillkommit uppföljningsregister i andra länder som ex Spinetango 

som dock endast varit i bruk i några år.   
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1.5 Mätning av gångförmåga 

Gångförmåga mättes tidigare oftast subjektivt skattad av patient. Överensstämmelsen 

mellan subjektivt skattad och objektivt mätt gångförmåga verkar dock svag enligt några 

studier (Tomkins-Lane & Battie MC, 2010).  Under senare år har det blivit vanligare att 

objektivt mäta gångförmågan. Initialt användes oftast ett gåband men en del patienter 

klarar inte av detta test pga. balansnedsättning. Six Minute Walk Test (6MWT)har 

använts i studier och visat på både god test-retest realibilitet med ICC 0.94 och validitet 

r=0.63-0.79 (Steffen, Hacker & Mollinger, 2002). 6MWT är dock inte validerat vid 

spinal stenos.  En Review som jämförde funktionella gångtest fann att 6MWT är 

enklare att administrera, tolereras bättre och är ett mera adekvat test för förmågan i 

dagliga aktiviteter än andra gångtest (Solway, Brooks, Lacasse & Thomas, 2001). 

Stegräknare har använts i någon enstaka studie vid spinal stenos för att mäta den fysiska 

aktiviteten (Shulte, Schubert & Winter 2010). Accelerometer och GPS system är två 

system som utvärderats de senaste åren men dessa kräver en relativt omfattande 

arbetsinsats (Pryce, Johnson, Goytan, Passmore, Berrington & Kriellaars, 2012).  

1.6 Gångförmåga   

Gångförmågan är vital för det vardagliga livet och moderat fysisk aktivitet har visat sig 

signifikant reducera risken för hjärt och kärlsjukdomar, typ 2 diabetes mellitus (Haskell 

et al, 2007) kognitiva besvär hos äldre (Abbott et al, 2004) och förbättra sömnkvalité 

(King, Oman, Brassington, Bliwise & Haskell, 1997). Då begränsad gångsträcka är den 

mest förekommande inskränkningen hos spinal stenos patienter är det också ett primärt 

mål att mäta den vid utvärdering av en intervention (Rainville et al, 2012).  Det har varit 

och är omfattade diskussioner om hur gångförmåga bör mätas för att vara relevant både 

för patient och i forskningen och vad som egentligen mäts. Innehållsvaliditeten i 

mätning av gångförmåga hos personer med lumbal spinal stenos är att vi mäter det som 

dessa personer anger som en funktionsinskränkning. Hög kriterievaliditet brukar 

kännetecknas av användandet av eller överensstämmelsen mot det som accepterats som 

”Golden Standard”. Gällande mätning av gångförmåga saknas en ”Golden Standard” 

(Tomkins-Lane, 2012). 

”När ett kliniskt utfall kan mätas med ett direkt mått bör detta användas. Vid mätning 

av gångförmåga hos individer med spinal stenos problematik är ett objektivt gångtest så 

nära vi kan komma ett relevant mätvärde” (Tomkins-Lane, 2012). 
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1.7  Problemformulering 

Nyckelfaktorn vid utvärdering av kliniskt utfall av en intervention är förmågan att mäta 

verklig och meningsfull förändring. Med en allt större grupp av äldre människor med 

krav på mobilitet ökar behovet av insatser ifrån vårdsektorn på statistisk signifikant 

verksamma åtgärder vid sjukdomar som begränsar gångförmågan. Spinal stenos är den 

vanligaste indikationen för ryggkirurgi i Sverige. I Swespines registeruppföljning för 

pre och postoperativa data efter ryggkirurgi i Sverige saknas data från objektivt uppmätt 

gångförmåga då endast subjektivt skattad gångförmåga finns registrerad. Det är även 

outforskat hur gångförmåga korrelerar till samlad rygghälsa och livskvalité skattat i 

funktionsindex.  

1.8 Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att mäta om gångförmågan objektivt mätt påverkas 

vid en operation av lumbal spinal stenos, hur den korrelerar mot ett samlat hälsostatus 

samt undersöka korrelationen mellan subjektivt skattad och objektivt mätt gångförmåga.  

1.9 Frågeställningar 

- Hur påverkas gångförmågan objektivt mätt efter operation av lumbal spinal stenos? 

- Hur är korrelationen mellan subjektivt skattad och objektivt mätt gångförmåga? 

- Föreligger det någon korrelation mellan objektivt mätt gångförmåga och skattning av 

hälsa i funktionsindex?  

2. Material och Metod 

2.1 Design 

En prospektiv, kvantitativ tvärsnitts studie av en kohort på 187 patienter. Av dessa 

utförde 173 stycken 6 MWT pre och 24 mån postoperativt och utvaldes till föreliggande 

studie. Utvalda mätmetoder i föreliggande studie är självskattad gångsträcka i 

basuppgifter, 6 MWT för objektivt uppmätt gångförmåga, ODI för rygghälsa då detta är 

ett sjukdoms specifikt mätinstrument och används som ”Golden standard” vid 

utvärdering av ländryggskirurgi (Fairbanks, 2000) samt EQ5D för livskvalité. 
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2.2 Urval och procedur 

År 2006 påbörjades en randomiserad kontrollerad multicenter studie, Swedish Spinal 

Stenosis study där 245 patienter inkluderades med diagnosen lumbal spinal stenos och 

bedömdes lämpliga för kirurgi. En randomisering utfördes till operation med enbart 

dekompression eller dekompression med samtidig fusion. Studien påbörjades 2006 och 

avslutades år 2014.  I frågeformuläret Basuppgifter (Bilaga 1) efterfrågades rökvanor, 

rygg och bensmärta enligt Visual analog scale (VAS), konsumtion av analgetika, 

uppskattad gångsträcka, arbetsförmåga, sjukskrivning. Patienterna ombads även svara 

på enkäterna Oswestry Disability Index (ODI)(Bilaga 2), SF-36, VAS och EuroQol 

Five Dimensions (EQ5D)(Bilaga 3). Efter 4 veckor sändes påminnelse till de som inte 

svarat. Några center hade inte möjlighet att utföra ett objektivt mätt gångtest varvid 187 

patienter återstod vilka inkluderades i föreliggande studie.  

Preoperativt vanligtvis i samband med preanestesibedömning av narkosläkare, en till två 

veckor innan operation fick 187 stycken av deltagarna utföra ett 6MWT. I en korridor 

mättes en sträcka på 25 meter upp med tydliga markeringar. Försöksdeltagaren 

informerades om att gå denna sträcka efter förmåga under 6 minuter. En karmstol sattes 

upp på halva sträckan för möjlighet att vila dock utan att tiden stoppades. 

Gånghjälpmedel har varit tillåtet och registrerats. Gångtestet har övervakats av en 

sjukgymnast stationerad på mitten av den utmätta sträckan med ett kalibrerat tidtagarur. 

Patienten har meddelats när halva tiden återstår. Under testet har sjukgymnasten noterat 

hur många vändor på 25 meters sträckan som patienten klarat av på 6 minuter och 

dokumenterat det i ett formulär (Bilaga 4). Avslutade patienten mellan 

referenspunkterna har sträckan mellan närliggande referenspunkt och där patienten står 

uppmätts och lagts till. 6MWT har därefter upprepats 24 månader postoperativt.  Svaren 

från frågeformulär, enkäter och resultaten från 6 MW testerna har därefter överförts till 

avidentifierade filer för statistisk analys. 
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2.3 Försökspersoner 

Inklusionskriterier: 187 patienter i åldern 50 till 81 år med diagnosen lumbal spinal 

stenos som genomgått operation, gjort 6 MWT samt besvarat hälsoindexenkäterna ODI 

och EQ5D inkluderades till denna studie.  

Exklusionskriterier: De patienter som inte fyllt i enkäterna ODI och EQ5D 24 månader 

efter operation. De patienter som inte utförde 6 MWT 24 månader postoperativt.  

2.4 Mätinstrument 

Oswestry Disability index (ODI). 

 ODI är ett ryggspecifikt mätinstrument utvecklat under de senaste två decennierna för 

att identifiera patientens uppfattning om sina ländryggsbesvär.(Fairbanks, 2000) 

Patienterna uppmanas att svara på 10 frågor, graderade 0-5 och ange det svarsalternativ 

som bäst passar in på den typiska smärtan och vilka begränsningar som förekommit de 

under de senaste två veckorna. Endast ett svarsalternativ är aktuellt och skulle 

begränsningen vara mellan två svarsalternativ uppmanas försökspersonen ange det 

högre poängalternativet. Maximal summa är 50. Summan adderas sedan ihop, divideras 

med 50 och multipliceras med 100 varvid ett procenttal framkommer. Beroende på 

procentsats klassas försökspersonerna in under fem olika nivåer. 

0-20%= Minimal funktionsnedsättning 

21-40%= Moderat funktionsnedsättning 

41-60%= Uttalad funktionsnedsättning 

61-80%= Invalid 

81-100%= Sängbundna personer och stadigt ökande symtom(Fairbank, 2000) 

 ODI är både validerat och reliabilitets testat bl.a. på två olika patientgrupper med 

ländryggsbesvär i Danmark (Lauridsen, Hartvigsen, Manniche, Korsholm & Grunnet-

Nilsson, 2005)och visat sig vara reproducerbart på patienter med neurogen claudicatio 

från lumbal spinal stenos ICC=0.89 (Pratt, Fairbank & Virr, 2002). ODI används som 

”Golden standard” vid utvärdering av ryggbesvär (Fairbank, 2000).   
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EuroQol five dimensions (EQ5D) 

 Är ett mätinstrument för att mäta upplevd hälsa och livskvalitet.  Instrumentet består av 

ett frågeformulär där individen får klassificera sin egen hälsa i fem områden bestående 

av rörlighet, hygien, vardags aktiviteter, smärtor/besvär samt rädsla/nedstämdhet. Allt 

mäts på en tregradig skala, inga, måttliga, respektive svåra besvär. Hälsorelaterad 

livskvalité mätt med EQ5D beskriver samlat hälsostatus där skalan går mellan 0 som är 

död och 1,0 som är lika med full hälsa. Den andra delen utgörs av en visuell analog 

skala där patienten skattar sitt hälsotillstånd på en termometerliknande 20 cm lång skala 

som går från 0-100 (Brooks with EuroQol group, 1996) (EuroQol Group, 1990).  Test-

retest reliabiliteten har uppmätts till 0,86 på gruppnivå och 0,90 för individuell 

korrigering avseende alla hälsodimensioner. Kappavärdet för sju dagars test-retest 

reliabilitet 0,29 för ångest/oro, 0,40 för rörlighet, 0,58 för smärta och 0,61 för 

vardagliga aktiviteter (McDowell, 2006). 

Six Minute Walk Test (6MWT) 

Standardiserat sex minuters gångtest används ofta för att bedöma arbetskapacitet 

relaterad till aktiviteter I det dagliga livet. Mätvariabler i testet är gångsträcka, upplevd 

ansträngningsgrad med Borg skala samt puls (Enright, 2003). I föreliggande studie har 

endast gångsträcka uppmätts. Genomförandet är att gå så långt som möjligt på en 

uppmätt sträcka i en korridor vanligtvis 25 eller 30 meter under 6 minuter. Tiden mäts 

med kalibrerat tidur. Försökspersonen får gå i egen takt och informeras om rätten att 

vila eller avbryta testet (American Thoracic Society, 2002). Gånghjälpmedel vid behov 

har varit tillåtet i denna studie och noterats i anteckningarna. Standardiserade fraser 

används vid samtal med patient då uppmuntrande feedback visat sig kunna öka 

gångsträckan med upp till 30 % vid 6MWT (Roomi et al, 1996). I föreliggande studie 

har gångtestet övervakats av en sjukgymnast och både HLR kunnig personal samt 

hjärtstartare har funnits tillgängligt vid testets utförande. 

Basuppgifter degenerativ ländrygg 

18 frågor angående arbete, rökvanor, sjukskrivning, konsumtion av analgetika, smärta 

och ryggbesvär. I fråga 13 efterfrågas om självuppskattad gångförmåga. Hur lång 

promenad klarar Du i normal takt? Fyra svarsalternativ finns 1. Mindre än 100 meter 2. 

100 till 500 meter 3. 0,5 till 1 kilometer och 4. Mer än 1 kilometer 
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2.5 Dataanalys 

Alla data har analyserats med statistikprogrammet Statistical Package for Social 

Sciences. Deskriptiv statistik användes för att beskriva försökspersonernas 

bakgrundsvariabler. EQ5D och ODI producerar ordinaldata och presenterades med 

medelvärde och standardavvikelse. Presentationen av den uppmätta gångsträckan i 

6MWT pre och 24 månader postoperativt redovisades med medelvärde och 

standarddeviation samt spridningen med ett lådagram för fördelning av median, 

kvartiler och kvartilsavstånd.  För att räkna på signifikansen mellan preoperativt och 24 

månader postoperativt 6MWT gjordes ett parat t-test på differensen i gångsträcka. 

Vidare gjordes en uträkning av 95 % konfidensintervall (CI) för att få en uppfattning av 

hur säker skattningen är. Parat t-test användes då gruppen av försökspersoner var stor. 

Korrelationsanalys utfördes för att beskriva korrelationen mellan objektivt uppmätt 

gångförmåga i 6 MWT och självskattad gångförmåga i basuppgifter samt mellan 

6MWT och EQ5D respektive ODI. Skala för bedömning av styrkan i korrelationen från 

Chan(2003) 0,0-0,3 svag. 0,3-0,5 moderat. 0,6-0,8 moderat/stark. 0,8-1,0 mycket stark.  

Korrelationen mellan de icke parametriska variablerna beräknades med Spearmans 

rangkorrelationsanalys (rho) och presenterades i korrelationsmatriser. En 

korelationsmatris visar en spegelbild av sig själv där variabel 1,2 osv. är densamma våg 

och lodrätt och kan läsas från båda hållen. Spearmans rho test mäter samstämmigheten 

hos två rangordningar. Skalan för Spearmans rho test är -1 till 1 där 1 står för en 100 % 

korrelation och -1 innebär att rangordningarna är fullständigt motsatta. Signifikansnivå 

var satt till p<0.05. Bortfallet i studien har analyserats och presenterats i stycke 3.1. 

2.6 Etiska överväganden 

Huvudstudien för jämförande av operationsresultat är etiskt godkänd(Dnr 2006/196).  

Försöksdeltagarna har muntligen och skriftligen informerats om studiens syfte och fått 

ge sitt skriftliga medgivande för att delta i studien. Försökspersonerna har informerats 

om att de kunnat avbryta sitt deltagande i studien utan förklaring och utan att detta 

skulle påverka behandlingen. Samtliga personuppgifter har behandlats konfidentiellt. 

All patientinformation har analyserats avidentifierad och kodad. Resultaten från denna 

studie har presenterats på gruppnivå. Denna studie är godkänd av klinikchef Dr Tycho 

Tullberg. Ett rådgivande yttrande har erhållits av etikkommittén sydost dnr EPK 197-

2013. Insamlade data förvaras i låst journalskåp.   
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3.  Resultat 

3.1 Bakgrundsdata och bortfall 

187 patienter rekryterades till föreliggande studie varav 173 stycken utförde 6MWT pre 

och 24 mån postoperativt samt fyllde i enkäterna vilket var kriterierna i för deltagande i 

studien. I den medverkande gruppen var åldersspannet 50 till 81 år, och bestod av 69 % 

kvinnor. Övriga demografiska bakgrundsdata presenteras i tabell 1. 

Tabell 1. Bakgrundsdata samt skattning i rygghälsa och livskvalité index. Medelvärde 

för ålder, EQ5D och ODI, standardavvikelse för EQ5D och ODI samt variansvidd ålder. 

 Preop 24 mån postop 

Genomfört 6MWT n=187 n=173 

Ålder (Medel) 67 år [50-81] 69 år 

Kvinnor n=129 n=121 

Män n=58 n=52 

Rökare 30 28 

EQ5D 0,375[SD 0,32] 0,637[SD 0,34] 

ODI 41[SD 14,4] 24[SD 18,6] 

n= antal personer 

Av de 187 opererade patienterna var det 14 stycken som inte genomgick 24 månaders 

postoperativt gångtest. Bortfallet på 14 personer motsvarar 7 %. Av bortfallet var 57 % 

kvinnor och medelåldern beräknades till 69 år. En person utvecklade grav demens, två 

personer avled under studiens gång, en person fick inte specialist remiss för återbesök, 

två personer orkade ej med något återbesök, en person avbröt studien frivilligt och en 

person utvecklade hälsporre och klarade ej av 24 mån postoperativt gångtest. Övriga 6 

personer utförde inte 24 månader postoperativt gångtest pga. brister i kommunikation 

vid återbesök.   
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3.2 Objektivt mätt gångförmåga med 6MWT  

Gångförmågan vid 6MWT steg från 314 meter preoperativt till 396 meter 24 månader 

postoperativt. Ett parat t-test genomfördes för att undersöka signifikans av differensen 

vid 6MWT pre och 24 månader postoperativt (Tabell 2) Förändringen av uppmätt 

gångförmåga i 6MWT preoperativt och postoperativt redovisas grafiskt i lådagram 

(Figur 1) 

Tabell 2 Medelvärde (M) på gångsträcka samt standarddeviation [SD] pre och 24 

månader postoperativt vid 6MWT, 95 % konfidensintervall mellan medelvärden (CI) 

och parat t-test på differensen mellan medelvärden pre och 24 mån postop 6MWT.  

***p<0,001  n= antal personer 

 

Figur 1
 

Visar spridningen och medianvärde samt kvartiler genom lådagram på gångsträcka i 

meter, pre och 24 månader postoperativt vid 6MWT. 

 n Preop M[SD] Postop 24 

mån M[SD] 

Post -Pre  

6MWT M[SD]        

 95 % CI 

av Diff M  

   t 

6MWT  173 314,5[126,3] 396,0[149,1] 81,4[139,2] 60,5-102,3 7,7*** 
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3.3 Korrelation mellan uppmätt gångförmåga 6MWT och självskattad 

gångförmåga i basuppgifter. 

 Självskattning av gångförmåga i Basuppgifter förändrades markant mellan den pre och 

den 24 månader postoperativa skattningen (Tabell 3). Den största förändringen noteras i 

alternativ 4 där ökningen 2 år postoperativt var mer än 40 % enheter.  

Tabell 3. Visar fördelning i procent på självskattad gångförmåga, kryssalternativ 1-4. 

1=Mindre än 100 meter. 2=100-500 meter. 3=0,5-1 km. 4= Mer än 1 km. 

                                    

 För att undersöka korrelationen mellan den objektivt uppmätta gångförmågan i 6MWT 

och subjektivt skattade i basuppgifter gjordes en beräkning med Spearmans rho test 

vilken presenteras i en korrelationsmatris (Tabell 4). Den visar på en korrelation på 0,53 

vilket motsvarar en moderat korrelation mellan preoperativt 6MWT och den 

självskattade preoperativa gångförmågan i basuppgifter samt 0,68, 24 månader 

postoperativt vilket motsvarar moderat till stark korrelation. 

Tabell 4. Korrelationsmatris. Visar korrelation mellan pre och 24 mån postoperativt 

objektivt uppmätt gångförmåga i 6MWT samt självskattad gångförmåga i basuppgifter 

pre och 24 mån postoperativt. 

VARIABEL 1 2 3 4  

1. Pre op. 6 MWT 

 

1,00     

2. 24 mån post op. 6MWT 

 

,53** 1,00    

3. Pre själskattad gångförmåga 

 

,53** ,33** 1,00   

4. 24 mån post op. självskattad gångförmåga ,43** ,68** ,31** 1,00  

      

**p<0.01 

Kryss alternativ           1           2         3      4 

Preoperativt      28 %       38 %      20 %    14 % 

Postoperativt 24 mån      13 %       16 %      16 %    55 % 
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3.4 Korrelation mellan objektivt uppmätt gångförmåga 6 MWT och skattad 

rygghälsa samt livskvalité i ODI och EQ5D. 

 

För att undersöka korrelationen mellan gångförmåga mätt med 6MWT och skattad 

rygghälsa samt livskvalité gjordes en beräkning med Spearmans rho. Korrelationen 

mellan preoperativt 6MWT och ODI mättes till 0,57 med p<0.01 och mot EQ5D 0,42 

med p<0,01. Postoperativt 24 månader var korrelationen 0,65 mot ODI, p<0.01 samt 

0,60, p<0.01 mot EQ5D (Tabell 5)  

Tabell 5. Korrelationsmatris. Visar korrelation mellan variablerna1-2,(6 MWT), 3-4 

(ODI), 5-6(EQ5D) pre och 24 månader postoperativt. n= Antal försökspersoner. 

**P<0.01 

 

                                            

 

 

VARIABEL 1 2 3 4 5 6 

1. 6 MWT pre op. 

     

 1,00      

2. 6 MWT 24 mån post op. 

     

,53** 

n=173 

1,00     

3. ODI pre op.  

 

,57** 

n=184                     

,34** 

n=170 

1,00    

4. ODI 24 post op. ,36** 

n=180 

   ,65** 

    n=169 

,39** 

n=177 

1,00   

5. EQ5D pre op. 

 

,42** 

n=186 

,24** 

n=172 

,62** 

n=184 

,39** 

n=179 

1,00  

6. EQ5D 24 mån post op. ,29** 

n=181 

,60** 

n=170 

,27** 

n=178 

,86** 

n=180 

,39** 

n=180 

1,00 
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4. Diskussion 

 

Syftet med föreliggande studie var att mäta om gångförmågan objektivt mätt påverkas 

vid en operation av lumbal spinal stenos och hur den korrelerar mot ett samlat 

hälsostatus samt undersöka korrelationen mellan subjektivt av patient skattad 

gångförmåga och objektivt mätt gångförmåga.   

4.1 Resultatdiskussion 

I det svenska rygg registrets (Swespine) resultatuppföljning vid ryggkirurgi som varit 

verksamt i över 20 år saknas registrering och utvärdering av objektivt uppmätt 

gångförmåga vilket var det primära att undersöka i föreliggande studie. Den objektivt 

mätta gångförmågan med 6MWT förbättrades ifrån 314,5 meter till 396 meter två år 

postoperativt vilket ger en signifikant förbättring med ett medelvärde på 81,5 meter. 

Förändringen överstiger uppmätt minimal clinically important differencies (MCID) 

samt substantial meaningful change från ett flertal studier. Parera et al (2006) fann ett 

substantial meaningsful change värde på 50 meter vid 6 MWT gällande gångförmåga 

hos äldre människor (M=73 år) med mobilitetsnedsättning. I en studie på äldre 

människor (M=70 år) med fallrädsla var MCID vid 6 MWT 17,8 meter (Kwok, Pua, 

Mamun & Wong 2013), och vid en studie på rehabiliteringsprogram för patienter med 

lungbesvär var MCID 54 meter vid 6 MWT (Redelmeier, Bayoumi, Goldstein & Guyatt 

1997). Vid denna tidpunkt hittades ingen tidigare studie som använt 6 MWT som 

utvärderingsinstrument för gångförmåga vid spinal stenos varvid jämförelse mot 

liknande studier inte var möjlig.  

 

En förbättring av gångförmågan kunde noteras trots att försökspersonerna var två år 

äldre vid uppföljningstillfället. Mahant och Stacy (2001) fann att gånghastigheten 

minskade med 1,6 % per år hos äldre människor. En minskad gånghastighet skulle ge 

ett lägre värde på gångsträckan vid 6 MWT. I en uppföljande studie av naturförloppet 

av kliniska symtom vid lumbal spinal stenos över tio års tid fann Minamede och 

Yoshida att 31 % av försökspersonerna förbättrades, 31 % uppvisade oförändrad 

besvärsgrad medan 38 % uppvisade ett försämrat status. Medelvärdet på gångförmågan 

ändrades från 368+/- 310 meter vid initial examination till 280 +/- 264 meter efter tio 

års uppföljning (Minamede, 2013). 
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I enkäten basuppgifter degenerativ ländrygg hade patienterna själva skattat sin 

gångförmåga i normal takt, pre och 24 månader postoperativt på en skala 1 till 4. 

Preoperativt skattade 28 % alternativ 1, vilket motsvarar mindre än 100 meter och 14 % 

alternativ 4, motsvarande över 1 kilometer. Vid 24 månaders uppföljning skattade 13 % 

på alternativ 1, och 55 % på alternativ 4. Det anger en markant förbättring av den 

självskattade gångförmågan. Den självskattade gångförmågan korrelerade mot 6 MWT 

med 0,53 preoperativt och 0,68 postoperativt. 0,3 till 0,6 motsvarar en moderat 

korrelation och 0,68 moderat till stark korrelation (Chan, 2003;Dancey & Reidy, 2004). 

Då uppmätta värden inte når upp till en stark korrelation talar det för användandet av ett 

objektivt mätt gångtest för utvärdering av gångförmåga vid uppföljning av ryggkirurgi 

vid lumbal spinal stenos. För att undersöka betydelsen av gångförmågan vid lumbal 

spinal stenos utfördes en korrelationsberäkning mot skattad rygghälsa i ODI och 

livskvalitet i EQ5D. Korrelationen uppmättes till 0,57 mot ODI och 0,42 mot EQ5D 

preoperativt samt 0,65 och 0.60 postoperativt. En moderat till stark korrelation på 0,65 

mot ODI och 0,60 mot EQ5D kan tyda på gångförmågans betydelse i skattningen av 

rygghälsa och livskvalitet. Hälsoindex som EQ5D och ODI är konstruerade för att ge en 

bred och sammanfattande bild av patientens ryggbesvär och livskvalitet. För att vidare 

undersöka ett eventuellt orsakssamband skulle föreliggande studie behöva kompletteras 

med en sambandsberäkning och regressionsanalys. 

 

Ett flertal faktorer har visat sig påverka gångförmågan vid lumbal spinal stenos. 

Tomkins-Lane et al (2012) fann att BMI, ryggsmärta, neurogen bensmärta vid gående, 

ålder och kön påverkar gångförmågan. Rygg och bensmärta visade störst negativ 

påverkan på gångkapaciteten medan ett högt BMI var den utmärkande faktorn för 

begränsning av den dagliga aktiviteten i gåendet. En viktig intervention vid lumbal 

spinal stenos kan därför vara en minskning av BMI värde. Viktreduktion är dock ofta ett 

problem hos patienter med stenosproblematik då aktivitetsförmågan i gående är 

begränsad. Interventioner vid lumbal spinal stenos baseras ofta på en förbättring av 

gångkapacitet. En förbättring av gångkapaciteten leder dock inte automatiserat till en 

ökad aktivitet i det dagliga gåendet. Om gångförmågan ökar av en intervention men inte 

den dagliga aktiviteten kommer personen ifråga inte att få del av de av en ökad aktivitet 

väldokumenterade goda hälsoeffekterna (Pryce et al, 2012). I ett vårdprogram utformat 

av ett flertal erfarna sjukgymnaster i Stockholm för patienter med lumbal spinal stenos 

problematik rekommenderas att prova aktivering och cirkulationsträning med 
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motionscykel, spinning, våtväst i bassäng eller stavgång med lätt sänkta stavar då 

aktivitetsförmågan vanligtvis är mindre begränsad i flekterad position 

(Globalhealthpartner, 2014). Fysioterapeuter är vanligtvis ansvariga för den 

postoperativa rehabiliteringen efter en ryggoperation. För Fysioterapeuter verksamma i 

postoperativ ryggrehabilitering är det prioriterat att betona vikten av utnyttjandet av den 

ofta förbättrade gångkapaciteten till en ökad aktivitet i vardag och i gåendet.  

4.2 Metoddiskussion 

En prospektiv, kvantitativ metod användes i föreliggande studie för att undersöka 

gångförmåga pre och 24 månader postoperativt efter operation av lumbal spinal stenos.  

Försökspersonerna är tagna ifrån en större randomiserad multicenter studie. 

För att objektivt mäta gångförmågan användes six-minute walk test (6MWT). Detta test 

rekommenderas, används och är validerat i en mängd olika sammanhang för objektiv 

mätning av gångförmåga (Enright, 2003; Steffen et al 2002; Chang & Seale 2006). En 

Review av funktionella gångtest fann att 6MWT är enklare att administrera, tolereras 

bättre och är ett mera adekvat test för mätning av gångförmåga i det dagliga livet än 

andra gångtest (Solway et al, 2001). Enligt rekommendationer ifrån American Thoracic 

Society som utvecklat riktlinjer för användandet av 6MWT kan testet ses som icke 

diagnos specifikt (American Thoracic Society, 2002). 6 MWT är dock inte reliabilitets 

testat eller validerat vid lumbal spinal stenos. I denna studie mättes gångförmågan 

endast med ett försök pre och postoperativt. I några studier diskuteras, dock utan tydlig 

rekommendation, värdet av två försök med en vila på minst en timme mellan testen och 

att sedan använda medelvärdet av de två mätningarna . Steffen et al fann dock mycket 

god test-retest reliabilitet för ett försök, ICC=.95-.97 vid utvärdering av gångförmåga 

hos äldre (61-89 år)(Steffen et al, 2002). En pilot studie för validering och reliabilitets 

testning av 6 MWT mot lumbal spinal stenos hade stärkt resultatet i denna studie.   

För självskattning av egen gångförmåga användes uppgifter ifrån basuppgifter 

degenerativ ländryggskirurgi där patient själv skattar gångförmågan i en hemskickad 

enkät. Skalan går endast från 1-4 med relativt stora skalsteg vilket ger låg sensitivitet 

och att relativt stora förändringar i den självskattade gångförmågan kan förekomma utan 

att märkas i skattningen. Trots detta ökade dock andelen som skattade en gångförmåga 

på mer än en kilometer från 14 % preoperativt till 55 % vid 24 månaders uppföljning. 

Sannolikheten att patienten ska minnas sin tidigare skattning bedöms som låg då det var 
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två år mellan skattningarna. Vid korrelationsberäkningen mot skattad rygghälsa och 

livskvalitet användes ODI och EQ5D. ODI och EQ5D är frekvent använda som 

utvärderingsinstrument efter ryggkirurgi med god validitet och reliabilitet (Fairbank et 

al, 2000; Strömqvist et al, 2013). Korrelationsberäkningen ger dock inte svar på 

orsakssamband utan behöver kompletteras med en sambandsanalys. 

Styrkan i föreliggande studie är det relativt stora antalet försökspersoner tagna ifrån en 

randomiserad multicenter studie samt det relativt låga bortfallet på 7 %. Förändringarna 

i 6 MWT samt korrelationsberäkningarna är med tydlig signifikans. 

Svagheten i studien är brukandet av en för diagnosen icke validerad och reliabilitets 

testad mätmetod (6MWT). 6 MWT skulle även kunnat kompletteras med användandet 

av en stegräknare i en veckas tid pre och postoperativt för att se om den ökade 

gångkapaciteten uppmätt vid 6 MWT omsattes i en ökad daglig aktivitet.  

4.3 Klinisk betydelse 

Studien visar på en objektivt mätt förbättring av gångförmågan efter en operation av 

lumbal spinal stenos. Interventionen ifrån fysioterapeuter bör vara att stärka patienten i 

att omsätta denna ökade gångkapacitet till en ökad daglig aktivitetsnivå.  

4.4 Konklusion 

Resultatet i denna studie visar på en signifikativt förbättrad objektivt uppmätt 

gångförmåga vid två års uppföljning efter en operation av lumbal spinal stenos. 

Korrelationen mellan självskattad gångförmåga och objektivt uppmätt gångförmåga var 

moderat. Korrelationen mellan gångförmåga och skattning i hälsoindex EQ5D och ODI 

var moderat för EQ5D och moderat till stark för ODI. 

Tack! 

Riktas till min handledare Peter Försth för god handledning genom arbetet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Patientinformation och förfrågan om att deltaga i en forskningsstudie 

Spinal stenosstudien. Resultat av dekompressiv(avlastande) kirurgi vid spinal 

stenos(trängsel för nervrötterna) i ländryggen med eller utan fusion (stabilisering). 

Utredning av dina ryggbesvär har visat att du har spinal stenos (latin). På svenska 

betyder det förträngning av ryggradskanalen med nervpåverkan som följd. Din läkare 

har bedömt att du skulle kunna ha nytta av att bli opererad. 

Du tillfrågas härmed om du vill deltaga i en studie där vi jämför resultatet av två olika 

operationsmetoder. Studien genomförs på 14 av de större sjukhusen i Sverige och totalt 

kommer 320 patienter att ingå. 

Bakgrund och syfte 

De operationsmetoder som jämförs är dels dekompression som innebär att man 

avlägsnar strukturer som orsakar förträngningen för att ge nerverna mer utrymme. Dels 

dekompression med samtidig fusion(stabilisering) då man förutom att ge nerverna mer 

utrymme även stabiliserar kotorna genom att tillse att det sker en benöverväxt mellan 

kotan nedom och ovan förträngningen (så kallad steloperation). Båda metoderna är väl 

beprövade vid spinal stenos och används sedan många år på alla sjukhus som ägnar sig 

åt ryggkirurgi. Det är dock av stor vikt att vetenskapligt utvärdera om någon av 

metoderna är att föredra ur aspekterna patienttillfredsställelse, funktionsförmåga och 

gångförmåga. Även risker för icke önskade händelser (komplikationer) och 

nyuppkomna förträngningar i ryggen är viktiga att utvärdera.  

Genomförande 

Resultatet av operationerna kommer att följas upp och utvärderas i 2-5 år. Studien är 

randomiserad vilket betyder att det sker en slumpvis tilldelning av vilken typ av 

operation du kommer att bli behandlad med, varken du eller din läkare kan alltså välja 

detta. Du kommer om du deltar i studien att genomföra 1-2 återbesök utöver gängse 

rutin efter operation för spinal stenos. Den gängse rutinen kan variera något från 

sjukhus till sjukhus. Oavsett ditt sjukhus standardrutin kommer du att följas längre tid 

än vad som är brukligt. Du kommer också att genomföra en 
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magnetkameraundersökning(MRT) och 1-2 röntgenundersökningar/skiktröntgen utöver 

vad som normalt görs vid spinal stenos. Studieupplägget framgår av bilagan till detta 

dokument. 

Risker 

Eftersom båda operationsmetoderna är väl beprövade och redan används innebär själva 

deltagandet i studien inte några ökade risker vad gäller det operativa ingreppet. Båda 

operationsmetoderna är behäftade med fördelar och risker. En möjlig fördel med enbart 

dekompression (nervavlastning) är att ingreppet är något mindre omfattande och tar 

kortare tid. Konvalescensen efter operationen är normalt sett också något kortare. Å 

andra sidan är risken för kotglidning och framtida ryggproblem med smärta och ny 

förträngning något större vid enbart dekompression jämfört med om man samtidigt gör 

en fusion (stabilisering).  

Eftersom vi planerar en noggrannare uppföljning av vad som händer med din rygg efter 

operationen kommer du att genomgå fler röntgenundersökningar än vad som är allmän 

praxis. De röntgenundersökningar du genomför i studien innebär att du utsätts för en 

mindre mängd joniserande strålning. Stråldosen blir dock liten och motsvarar vad varje 

svensk erhåller i genomsnitt (från naturlig bakgrundsstrålning, radon i bostäder, 

medicinska strålkällor m.m.) under 2-3 år. Studiens upplägg har godkänts av 

strålskyddsetiska kommittén vid Uppsala Universitet och av sjukhusfysiker vid ditt 

sjukhus. 

Fördelar                                                                 

Om du väljer att deltaga i studien kommer du att följas upp noggrannare och under 

längre tid efter operationen än vad som är gängse rutin. 

Anonymitet 

Din anonymitet kommer enligt gällande lagar att bevaras och din identitet kommer inte 

att avslöjas i någon publikation till följd av denna studie. Dina svar och dina 

utredningsresultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 

Personuppgiftsansvarig är Landstinget i Uppsala län. Enligt personuppgiftslagen (PuL) 

har du rätt att gratis en gång per år få ta del av de uppgifter om dig som hanteras och vid 

behov få eventuella fel rättade. Vänd dig då till någon av nedanstående kontaktpersoner. 
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Information om studiens resultat 

Resultaten kommer att publiceras i relevanta internationella vetenskapliga tidskrifter 

och vid vetenskapliga kongresser med inriktning på kirurgisk behandling av 

ryggradssjukdomar. Du kan under studiens gång få information om dina egna resultat 

och efter studiens slut ta del av publicerat material samt studiens slutsatser efter kontakt 

med din lokalt ansvarige läkare eller nedan angivna kontaktpersoner. 

Ersättning för deltagande i studien 

Någon ekonomisk ersättning för deltagande i studien utgår ej. Dock ersätts resor till och 

från uppföljande undersökningar i enlighet med ditt landstings sjuktransportavtal. 

Försäkring 

Patientskadeförsäkringen gäller för deltagande i studien. 

 

Frivilligt deltagande 

Ditt deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas av dig utan att speciella skäl 

behöver anges. Om du väljer att inte deltaga i studien kommer du att opereras i enlighet 

med ditt sjukhus lokala rutiner.   

Studieansvariga kontaktpersoner 

Studieansvarig Enheten för ortopedi 

(Huvudman):  Institutionen för kirurgiska vetenskaper 

  Uppsala Universitet 

      

Kontaktpersoner vid Ortopedkliniken, Akademiska sjukhuset, 751 85Uppsala:  

Catharina Strömstedt Peter Försth  Bengt Sandèn 

Forskningssköterska T.f. Överläkare Överläkare 

Tel: 018-6119035 Tel: 018-6114479  
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Kontaktperson vid Stockholm Spine center 

Eva Gulle  Anders Frost 

Forskningssköterska Överläkare 

Tel: 08-50902717 Tel: 08-50902727 

Patientnr……….. 
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SAMTYCKE TILL DELTAGANDE I STUDIE 

Jag har muntligen informerats om ”Spinal stenosstudien”. Resultat av 

dekompressiv avlastande kirurgi vid spinal stenos trängsel för 

nervrötterna i ländryggen med eller utan fusion stabilisering. Jag har 

också tagit del av ovanstående skriftliga information. Jag har haft tillfälle 

att ställa frågor och tillräckligt med tid att tänka över mitt beslut. 

 

Genom att signera denna blankett samtycker jag till följande: 

 

Jag samtycker till att data samlas in, lagras, databearbetas och publiceras under förutsättning att 

sekretess tillämpas och att min identitet inte avslöjas. 

 

Jag beviljar tillgång till min journal under förutsättning att sekretess tillämpas. 

 

Jag samtycker till att delta i studien och känner att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som 

helst, utan närmare förklaring, kan avbryta mitt deltagande utan att det påverkar min fortsatta 

behandling eller omhändertagande på kliniken. 

 

 

 

…………………………………………………..                             ………………………… 

Patientens namnteckning    Datum 

 

 

………………………………………………….. 

Patientens namnförtydligande 

 

 

Informerande läkares försäkran: 

 

Jag har muntligen gått igenom och förklarat studiens syfte för patienten. Patienten har haft 

möjlighet att ställa frågor och fått dem grundligt besvarade. Patienten har även erhållit en kopia av 

patientinformationen. 

 

 

…………………………………………………...  ………………………… 

Läkarens namnteckning    Datum  

 

 

………………………………………………….. 

Läkarens namnförtydligande       
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Studieupplägg 

Om du väljer att delta i studien kommer följande att ske inom studiens ramar: 

Före operationen: 

Undersökning av läkare (detta kan du redan ha gjort). 

Magnetkameraundersökning (MRT): För att fastställa diagnosen och för att kunna 

jämföra med senare undersökningar (detta har du sannolikt redan gjort). 

Vanlig röntgen: Behövs inför operationen och för jämförelse med senare 

undersökningar. 

Patientformulär där du svarar på flervalsfrågor avseende dina rygg- och benbesvär samt 

din allmänna hälsosituation. 

Gångtest där vi mäter hur långt du kan gå på 6 min. 

Randomisering (lottning) till antingen operation med enbart 

dekompression(nervavlastning) eller operation med dekompression och 

fusion(stabilisering). 

Inom en vecka efter operationen (när du fortfarande är kvar på sjukhuset): 

Datortomografi (CT) för bedömning av hur mycket plats nervstrukturerna i ryggen fått 

samt för bedömning av eventuella skruvars läge (skruvar används på vissa sjukhus vid 

fusion). 

Fyra månader efter operationen: 

Gångtest där vi mäter hur långt du kan gå på 6 min. (Sker ej på vissa sjukhus) 

Patientformulär där du svarar på flervalsfrågor avseende dina rygg- och benbesvär samt 

din allmänna hälsosituation. 

Ett år efter operationen: 

Patientformulär där du svarar på flervalsfrågor avseende dina rygg- och benbesvär samt 

din allmänna hälsosituation. 
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Två år efter operationen: 

Magnetkameraundersökning (MRT) för att se om du återfått förträngningar där du är 

opererad eller om det tillkommit förändringar i andra delar av ländryggen. 

Datortomografi (CT) 

Vanlig röntgen  

Patientformulär där du svarar på flervalsfrågor avseende dina rygg- och benbesvär samt 

din allmänna hälsosituation. 

Gångtest där vi mäter hur långt du kan gå på 6 min. 

 

Fem år efter operationen: 

Patientformulär där du svarar på flervalsfrågor avseende dina rygg- och benbesvär samt 

din allmänna hälsosituation. 

 

Utöver detta kan det tillkomma uppföljande återbesök enligt ditt sjukhus rutiner. 
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Basuppgifter Degenerativ Ländrygg 
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9•09•0 

 
 
 
 
 
 

Till hjälp för att avgöra hur bra eller dåligt ett 

hälsotillstånd är, finns den termometerliknande skalan 

till höger. På denna har Ditt bästa tänkbara 

hälsotillstånd markerats med 100 och Ditt sämsta 

tänkbara hälsotillstånd med 0. 
 

 

Vi vill att Du på denna skala markerar hur bra eller 

dåligt Ditt hälsotillstånd är, som Du själv bedömer det. 

Gör detta genom att dra en linje från nedanstående ruta 

till den punkt på skalan som markerar hur bra eller 

dåligt Ditt nuvarande hälsotillstånd är. 

Bästa 

tänkbara 

tillstånd 

100 
 

 
 
 
 
 

9•0 
 
 
 

 
8•0 

 
 
 
 

7•0 
 
 
 
 

6•0 
 

 

Ditt 

nuvarande 

hälsotillstånd 

 

 
 

5•0 
 
 
 
 

4•0 
 
 
 
 

3•0 
 
 
 
 

2•0 
 
 
 
 

1•0 
 
 
 
 
 

0 

Sämsta 

tänkbara 

tillstånd 
 
 
 
 

031028/jfs 
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Bilaga 5 

 

 

SPINALSTENOS STUDIEN   2007-12-06/VER 01 

 

FORMULÄR FÖR GÅNGTEST  PAT.NR:________ 
 

 

NAMN:_________________________________________ 

 

 

PERSONNUMMER:_______________________________ 

 

 

 

 

GÅNGSTRÄCKA VID 6 MIN. GÅENDE___________________________METER 

 

 

ANVÄNT GÅNGHJÄLPMEDEL  JA  NEJ 

 

OM JA, VILKET__________________________________________________ 
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