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Baggrund: Kroniske lænderygsmerter er ofte relateret til slidgigt i lænderyggen og kan medføre 
funktionsbegrænsning og afgang fra arbejdsmarkedet. Hvert år får cirka 1000 danske patienter 
foretaget en stivgørende rygoperation, netop som følge af slidgigt i ryggen. En betydelig gruppe af 
disse patienter mister permanent deres tilknytning til arbejdsmarkedet. 
 
Blot ét studie har undersøgt effekten af forskellige genoptræningsmetoder efter en stivgørende 
rygoperation. Studiet viste de største fordele ved gruppebaseret intervention både i forhold til 
patienternes udførelse af dagligdagsaktiviteter og sundhedsøkonomisk. Tidlig start af genoptræning 
er undersøgt for patienter opereret for diskusprolaps. Undersøgelsen konkluderede, at tidlig start af 
genoptræning havde en positiv effekt på patienternes håndtering af smerter i dagligdagsaktiviteter. 
Det er imidlertid aldrig undersøgt, om tidligere start af genoptræning efter en stivgørende 
rygoperation har samme positive effekt. 
 
Forskning relateret til patienter med smerter i lænderyggen indikerer, at interventioner med tidlig 
fokus på patienternes tilbagevenden til arbejdsmarkedet kan mindske patienternes sygefravær og 
forhindre, at patienterne mister deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Ingen studier har imidlertid 
undersøgt lignende interventioner til patienter, der får foretaget en stivgørende rygoperation.  
 
Projektets formål er at analysere:  

1. Effekt og cost-effekt af tidlig start af genoptræning efter en stivgørende rygoperation 
2. Effekt og cost-effekt af en koordinator med fokus på patientens tilbagevenden til 

arbejdsmarkedet efter en stivgørende rygoperation 
 
Metode:  
Der gennemføres to multicentre klinisk randomiserede undersøgelser. 
Studie 1: Der inkluderes 80 patienter, der randomiseres til enten vanlig behandling, hvor 
genoptræningen starter 3 måneder efter den stivgørende rygoperation, eller start af genoptræningen 
6 uger efter operationen. Alle patienter modtager den samme gruppebaserede genoptræning. 
Deltagne centre: Århus Sygehus, Regionshospitalet Silkeborg og Ortopædisk Hospital, Århus. 
Inklusion feb. 2007 – november 2009. 
Studie 2: Der inkluderes 80 patienter i den erhvervsaktive alder, der alle skal have foretaget en 
stivgørende rygoperation. Patienterne randomiseres til to grupper. Gruppe 1 får tilknyttet en 
koordinator med fokus på patienternes tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Gruppe 2 er 
kontrolgruppe og får ikke tilknyttet en koordinator. Inklusion start januar 2010. 
Primære effektmål: Oswestery Disability Index og genoptagelse af arbejde.  
Sekundær effektmål: Dallas Pain Questionnaire, EuroQual, Low Back Pain Rating Scale, 
genindlæggelse på sygehus og forbrug af sundhedsydelser. For studie 1 er funktionstestene ”6 
minutters gangtest” og ”Åstrands konditest” ligeledes sekundære effektmål. Foruden præoperative 
målinger er der opfølgning henholdsvis seks uger, tre måneder, seks måneder og et år efter 
operationen.  
Tidsperspektiv: Studierne gennemføres som led i et ph.d.-studie, der strækker sig fra oktober 2007 
til juni 2012. 


