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ABSTRAKT 

 

Bakgrund: Cirka 60 % av alla människor upplever ryggsmärtor med eller utan 

ischiasproblem under sin livstid. En buktande disk kan orsaka svår smärta. Den kliniska 

diskbråcksdiagnostiken är god och behandlingen oftast konservativ. Trots det är 

radiologiska undersökningar med MRT vid diskbråcksdiagnostik mycket vanligt 

förekommande. 

Syfte: Syftet är att undersöka nyttan med en magnetisk resonanstomografiundersökning 

vid diskbråcksdiagnostik. 

Frågeställningar: Stämmer fynden, funna vid en MRT undersökning med den kliniska 

bilden hos diskbråckspatienter? Vilken ytterligare information ger den radiologiska, 

MRT undersökningen utöver den kliniska undersökningen vid diskbråcksdiagnostik?  

Metod: Detta är en litteraturstudie som inkluderar tolv, vetenskapliga artiklar. 

Artiklarna erhölls efter en systematisk litteratursökning i databasen PubMed.  

Resultat och konklusion: MRT undersökningen ger en god anatomisk och patologisk 

avbildning av intresseområdet. Förutom klassificering och lokalisering av diskbråcket 

möjliggör MRT också differentialdiagnostik. Fynden på MRT undersökningen stämmer 

inte alltid överens med den kliniska symptombilden. Resultatet i denna litteraturstudie 

visar att MRT inte alltid är nödvändigt för diagnostisering av diskbråckspatienter.  
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1. INLEDNING 

Lumbala ryggsmärtor är vanligt förekommande och mycket besvärliga. Cirka 60 % av 

alla människor upplever ryggsmärtor med eller utan ischiasproblem under sin livstid 

(1). I en studie från USA har det visat sig att ungefär en fjärdedel av befolkningen har 

upplevt ryggsmärtor som varade minst en hel dag under de senaste tre månaderna (2).  

 

Författaren till detta examensarbete hade en fördjupningskurs under sin 

röntgensjuksköterskeutbildning. Fördjupningen gjordes i lumbal diskbråcksdiagnostik 

med hjälp av magnetisk resonanstomografi (MRT). Under denna period upplevdes det 

att MRT undersökningar av ländryggen med frågeställningen diskbråck var mycket 

vanligt förekommande. Samtidigt erhölls kunskap om att den kliniska 

diskbråcksdiagnostiken är god samt att diskbråck oftast behandlas konservativt (3). 

Detta väckte intresse för vidare fördjupning och undersökning av nyttan med en MRT 

undersökningar vid diskbråcksdiagnostik. 

 

2. BAKGRUND 

2.1. Diskbråck 

En disk består utav en kärna och en omringande fibrös vävnad, annulus fibrosus. Den 

fibrösa vävnaden kan spricka och kärnan kan i detta fall bukta ut. En buktande disk kan 

orsaka smärta. Det finns olika typer av diskbråck beroende på deras lokalisering och 

utseende. Generella diskbråck är symetriska diskbråck som buktar ut utanför 

kotkroppen. Fokala diskbråck är diskbråck där bara en lokal utbuktning av disken 

föreligger. Slutligen finns sekvestrerade diskbråck som har eller håller på att penetrera 

det bakre longitudinella ligamentet. Ett diskbråck kan orsaka tryck på nervrötterna 

vilket orsakar svår smärta, radikulopati. Typiska smärtbilden för en patient som har ett 

diskbråck i ländryggen är ryggsmärtor samt ischiasproblem. Ischias nerven kan komma 

i kläm på grund av ett diskbråck och detta visar sig i form av smärta i sätesmusklerna, 

låret, underbenet och fötterna. Vid svåra diskbråcksfall kan även känselnedsättning, 

miktionsproblematik samt slapp analsfinkter förekomma (3,4).  

 

Diskbråck förekommer oftast på grund av degenerativa förändringar och av den 

anledningen ökar risken för att drabbas av disbråck med åldern. Vissa människor har 
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större benägenhet att få diskbråck än andra och ärftligheten spelar roll. Det är sällan att 

ett diskbråck uppstår på grund av trauma eller en specifik händelse (3).  

 

2.2. Diskbråcksdiagnostik 

2.2.1. Klinisk undersökning 

Den kliniska diskbråcksdiagnostiken anses vara god. Anamnesen samt smärtbilden är 

mycket viktiga vid diagnostiken av diskbråckspatienter. Beroende på vart smärtan sitter 

och vilken typ av smärta det är kan det bland annat avgöras i vilken nivå i ryggraden 

smärtan orsakas. Genom att patienterna får en undersökning av sina reflexer samt 

dermatom och myotom, hud och muskelsegment som innerveras utav samma nerv, kan 

det också avgöras varifrån smärtan kommer ifrån. Det finns ett antal olika 

rörlighetstester som görs på dessa patienter. Den kanske vanligaste kliniska 

undersökningen för diskbråckspatienter är Laségue testet. Det är ett test där patienterna 

får lägga sig på rygg och lyfta upp det symptomfria benet. Skulle detta orsaka 

ytterligare smärta är denna smärta starkt relaterat till diskbråck samt befintlighet av 

nervrotspåverkan (3,4).  

 

2.2.2. Radiologisk undersökning 

Diskbråck kan diagnosticeras med hjälp av både datortomografi och magnetisk 

resonanstomografi (3). MRT är en radiologisk undersökningsmetod som inte avger 

någon joniserande strålning. I nuläget anses MRT vara mycket patientsäkert. MRT är en 

undersökningsmetod som använder sig utav ett starkt magnetiskt fält och radiovågor. 

MRT använder sig också utav protonerna i väteatomen i den mänskliga kroppen (3,5).  

 

Väte är den mest förekommande och enklaste elementet i den mänskliga kroppen. Den 

molekylära miljön kring dessa protoner i kroppen har en effekt på hur protonerna beter 

sig och avger signaler under en MRT undersökning. Protonerna har en magnetism och 

när de inte befinner sig i ett starkt magnetisktfält snurrar dessa atomer runt sin egen axel 

i många olika riktningar. När patienten befinner sig i en magnetisk resonanskamera, i ett 

starkt magnetiskt fält, får alla protoner som befinner sig i det området samma riktning. 

Under en MRT undersökning skickas radiovågor ut med radiofrekvenspulser och denna 

riktning hos protonerna ändras. När radiovågorna slutar sändas återfaller protonerna till 
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sitt ursprungliga läge och avger svaga resonansfrekvenser. Med hjälp av 

radiofrekvenspulser och magnetiska fältgradientpulser får dessa protoner olika 

resonansfrekvenser på olika platser i kroppen. Dessa svaga resonansfrekvenser mäts och 

med hjälp av en dator och matematiska formler erhålls en bild utav denna kroppsdel (5).  

Med hjälp av olika pulssekvenser kan olika sorters bilder erhållas. Kontrastmedel kan 

också användas vid MRT undersökningar som påverkar hur protonerna beter sig och 

därför också påverkar bilden som sedan erhålls. Kroppen kan avbildas från flera olika 

håll. Sagitella, axiala och coronara bilder kan erhållas. Vid diskbråcksdiagnostik anses 

MRT vara det primära radiologiska undersökningsalternativet trots att den är kostsam 

och tidskrävande. Detta beror på att den kan avbilda anatomiska och patologiska 

strukturer väl samt att den inte avger någon skadlig joniserande strålning (3,5). 

 

2.3. Behandling 

Ett stort antal diskbråck och smärtproblematiken de orsakar går ofta över av sig självt. 

Diskbråckspatienter uppmuntras i första hand att genomgå en konservativ behandling. 

Den brukar bestå utav att patienter får information om tillståndet, samt råd om övningar 

som kan göras för att förbättra situationen. Patienterna uppmanas också till fysisk 

aktivitet. Medicinering kan fås i form av smärtstillande för att underlätta denna 

behandlingsperiod. Patienterna kan också rekommenderas att besöka en sjukgymnast 

(3,6). Skulle smärtan inte gå över efter en längre tidsperiod av konservativ behandling 

eller om det föreligger känselnedsättning, miktionsproblematik eller slapp analsfinkter 

kan dessa patienter också behandlas kirurgiskt (3).  

 

3. PROBLEMFORMULERING 

En MRT undersökning av ländryggen vid diskbråcksdiagnostik är en förhållandevis 

lång och kostsam undersökningsmetod.  Den kliniska diagnostiken är god och 

behandlingen oftast konservativ. Trots det är radiologiska undersökningar med MRT 

vid diskbråcksdiagnostik mycket vanligt förekommande. Två nyligen gjorda 

systematiska litteraturöversikter poängterar denna problematik och har försökt att 

undersöka nyttan med en MRT undersökning hos patienter med lumbal 

smärtproblematik och diskbråck. I dessa studier har det också indikeras att fynden funna 

vid MRT undersökningarna inte alltid stämmer överens med symptombilden (7,8). 
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Nyttan med en MRT undersökning och rollen den har vid diskbråcksdiagnostik är ett 

ämne som ständigt diskuteras trots att den har funnits och har används under en längre 

tidsperiod (7-9).  

 

4. SYFTE  

Syftet är att undersöka nyttan med en magnetisk resonanstomografiundersökning vid 

diskbråcksdiagnostik.  

 

5. FRÅGESTÄLLNING 

Stämmer fynden, funna vid en MRT undersökning med den kliniska bilden hos 

diskbråckspatienter? Vilken ytterligare information ger den radiologiska, MRT 

undersökningen utöver den kliniska undersökningen vid diskbråcksdiagnostik? 

 

6. METOD 

6.1. Sökmetod och studieuppbyggnad 

Detta är en litteraturstudie som grundas på endast original, vetenskapliga artiklar. En 

litteratursökning gjordes i databasen PubMed. Litteratursökningen gjordes i enlighet 

med anvisningarna som beskrivs i litteraturen av Backman samt Willman et al. (10,11). 

Sökningarna gjordes med både MeSH termer samt fritext ord. MeSH termerna som 

användes vid litteratursökningen var magnetic resonance imaging, hernia, diagnosis, 

prognosis, low back pain, radiculopathy och incidental findings. Fritext ord som 

användes var lumbar, severe och value. Endast en begränsning användes vid sökningen 

och den var, ” Published in the last 10 years”. Fem olika sökningar utfördes vilket 

resulterade i att tolv artiklar valdes och inkluderades i studien. Dessa artiklar presenteras 

i en matris som bifogas som bilaga, ”Bilaga 1”. Där har artiklarnas syfte, metod och 

resultat sammanställts.  Studiens uppbyggnad baseras på anvisningarna i litteraturen av 

Backman, Willman et al. samt skrivanvisningarna för rapporter ifrån Örebro 

universitetet (10-12).  
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6.2. Urval  

Urvalet gjordes enligt instruktionerna av Willman et al. (10). Kraven för att en studie 

skulle inkluderas var att artiklarna var originalartiklar, inte äldre än tio år, skrivna på 

engelska samt att studierna var utförda på människor. Efter varje sökning lästes titeln på 

samtliga träffar. Efter en titelgranskning valdes ett visst antal artiklar ut eftersom de 

ansågs kunna vara relevanta till syftet av denna studie. Därefter, i urval ett, lästes 

abstrakten. Artiklarna som tycktes kunna besvara frågeställningarna inkluderades i urval 

två, resten sorterades ut. I det andra urvalet lästes hela artiklar som också 

kvalitetsgranskades efter en mall i litteraturen av Willman et al. (10). En detaljerad 

beskrivning av sökningen presenteras i tabell 1 som presenteras nedanför.  

 

Tabell 1. Sökning i databasen PubMed. 

Databas 
Månad 

År 
Sökord 

Antal 
träffa

r 
Begränsningar 

Ur
val 
1 

Ur
val 
2 

Pubmed 
April  
2014 

”Magnetic resonance imaging, hernia, 
diagnosis, prognosis” [MeSH] 

“Lumbar” [Fritextord] 
217 

Published in the 
last 10 years. 

12 3 

Pubmed 
April  
2014 

”Magnetic resonance imaging, low 
back pain ” [MeSH] “Severe” 

[Fritextord] 
211 

Published in the 
last 10 years. 

19 2 

Pubmed 
April  
2014 

”Magnetic resonance imaging, low 
back pain ” [MeSH] 
“Value” [Fritextord] 

150 
Published in the 

last 10 years. 
17 2 

Pubmed 
April  
2014 

”Magnetic resonance imaging, low 
back pain, radiculopathy, diagnosis  ” 

[MeSH] 
161 

Published in the 
last 10 years. 

15 4 

Pubmed 
April  
2014 

“Magnetic resonance imaging, hernia” 
[MeSH] 

“Lumbar, findings, predict” 
[Fritextord] 

17 
Published in the 

last 10 years. 
3 1 

Pubmed 
April  
2014 

”Magnetic resonance imaging, 
incidental findings” [MeSH] 

“Lumbar” [Fritextord] 
31 

Published in the 
last 10 years. 

8 1 

Summa  74 12 
 

6.3. Etik och analys 

Även om en etikansökan inte krävs för den här typen av studie har det tagits hänsyn till 

etiken. Vid samtliga delar i arbetet av denna studie har ett objektivt förhållningsätt 
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vidtagits. Artiklarna har analyserats och granskats oberoende av varandra. En objektiv 

resultatsammanställning och presentation av detta resultat har eftersträvts i arbetet med 

studien.  

 

7. RESULTAT 

7.1. Introduktion 

Resultatet presenteras i beskrivande format utan statistisk bearbetning och 

sammanställning av informationen på grund av heterogenitet i studiernas utformning. I 

den första delen redovisas resultatet och svaret på den första frågeställningen. I den 

andra delen besvaras den andra frågeställningen. 

 

7.2. MRT fynd och den kliniska bilden 

I studien av Jarvik et al. undersöktes 148 symtomfria patienter. Dessa patienter fick 

genomgå en klinisk utvärdering där deras fysiska och psykiska status noterades. I 

samband med detta gjordes också en MRT undersökning av ländryggen. Fynden 

noterades och jämfördes med den kliniska bilden. Efter tre år gjordes en ny klinisk och 

MRT undersökning. De nya MRT fynden jämfördes återigen med den kliniska bilden. 

Diskbråck hittades hos 51 patienter vid den första MRT undersökningen. Det fanns 

inget statistiskt samband mellan fynden på MRT undersökningen och den kliniska 

symptombilden. Under dessa tre år hade 88 patienter utvecklat ryggsmärtor. Bara 

fjorton nya diskbråck kunde hittas hos dessa patienter. Ett statistiskt samband mellan 

fynden som hittades efter tre år och den nydebuterade smärtan kunde inte heller påvisas 

(13). Carragee et al. har också kommit fram till att MRT fynden inte förklarar den 

nydebuterade lumbala smärtan och den kliniska bilden. Deras studieuppbyggnad liknar 

studien av Jarvik et al. I studien av Carragee ingick 200 asymtomatiska patienter som 

genomgick en utförlig klinisk och psykisk undersökning samt en MRT undersökning av 

ländryggen. Dessa patienter observerades under en femårsperiod. Om de fick en 

smärtdebut under denna tidsperiod fick de genomgå en ny MRT undersökning inom 

tolv veckor efter smärtdebuten. Fynden noterades och jämfördes med den kliniska 

symptombilden både initialt och efter smärtdebuten. Hos 72 patienter hittades ett 

diskbråck vid den första undersökningen även om dessa patienter vid detta tillfälle var 

asymtomatiska. Femtioen patienter utvecklade lumbala ryggsmärtor under studietiden. 
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Utav dessa 51 patienter hittades diskbråck hos 22 av de vid det första 

undersökningstillfället. Endast tre patienter utav 22 hade nya diskbråck (14). Dessa fynd 

stämmer överens med det som studien av Jarvik et al. visade hos asymtomatiska 

patienter (13) 

 

 I både studien av Jarvik et al. och Carragee et al. kunde det påvisas att det fanns ett 

samband med den psykiska hälsan och ländryggssmärtan. I studien av Jarvik et al. 

visade sig att mer än dubbelt så många patienter som led av depression utvecklade 

lumbala smärtor i jämförelse med patienterna som inte led av depression under denna 

treåriga studieperiod. Liknande fynd presenterades i studien av Carragee et al. Det 

visades att patienter som hade psykiska bekymmer löpte större risk för att utveckla 

lumbala smärtor och dessa patienter fick genomgå ytterligare en MRT undersökning av 

ländryggen (13-14).  

 

Att den kliniska symptombilden inte stämmer överens med MRT fynden har också 

redovisats i andra studier där symptomatiska patienter ingår. I en studie av Modic et al. 

ingick 246 patienter med akuta lumbala smärtor eller radikulopati. Dessa patienter 

genomgick en klinisk utvärdering samt en MRT undersökning av ländryggen. 

Diskbråck hittades hos 147 av dessa patienter. Hos 62 av dessa patienter stämde inte 

diskbråckshöjden som visades på MRT undersökningen med den kliniska smärtbilden.  

Hos 71 utav alla diskbråckspatienter stämde inte sidan av diskbråcket som hittades på 

MRT bilderna med den kliniska smärtbilden. Antalet diskbråck och omfattningen av 

dessa hade inget påvisbart samband med den kliniska symptombilden (15).  

 

I studien av McNee et al. undersöktes också patienter med lumbala smärtor med MRT. 

Tvåhundrafyrtio patienter undersöktes med MRT och fynden på MRT undersökningen 

jämfördes med den kliniska symptombilden. Det vanligaste fyndet var diskbråck. Utav 

dessa 240 patienter hade 161 ett positivt diskbråcksfynd på MRT undersökningen. 

Precis som i tidigare studier som nämns ovan stämde inte den kliniska bilden med MRT 

fynden hos alla patienter. Trettiotvå patienter hade inga patologiska förändringar 

överhuvudtaget trots att detta förväntades på grund av den kliniska smärtbilden. I denna 

studie visade det sig att patienter med multipla MRT fynd opererades mer än de andra 
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patienterna. Det visade sig också att patienter med psykiska problem opererades i större 

utsträckning än patienter utan psykiska problem. (16). I en annan studie, av Iversen et 

al. visade sig också att MRT fynden inte stämde överens med den kliniska bilden. I 

studien av Iversen et al. precis som i studien av McNee et al. ingick patienter med 

lumbala smärtor. Dessa patienter genomgick en klinisk utvärdering och en noggrann 

klinisk undersökning. Hundranio patienter fick genomgå en MRT undersökning som 

jämfördes med den kliniska undersökningen. Alla dessa patienter ansågs ha diskbråck 

efter den kliniska undersökningen. Tjugosex utav dessa patienter hade normala eller 

oväsentliga förändringar på MRT undersökningen. MRT fynden stämde överens med 

den kliniska bilden i 76 % utav dessa fall (17).  

 

El Barzouhi et al. inkluderade 267 diskbråckspatienter i sin studie. Patienterna 

genomgick en MRT undersökning efter en ettårs behandlingsperiod för att sedan 

jämföra MRT fynden med den kliniska bilden.  Åttiofem procent av dessa patienter 

hade blivit av med sina problem under den ettåriga behandlingsperioden. På MRT 

undersökningen hittades trots detta diskbråck hos 35 % av de patienterna som hade 

blivit smärtfria. Trettiotre procent av patienterna som fortfarande hade smärtproblematik 

hade positiva diskbråcksfynd (18). I studien av Lee et al. redovisas det också att fynden 

på MRT undersökningen inte alltid stämmer överens med den kliniska bilden. 

Hundratjugo patienter undersöktes med MRT efter en operation av diskbråcket. Fynden 

på MRT undersökningen jämfördes med den kliniska bilden. Diskbråck hittades hos 39 

patienter men de kliniska symptomen stämde inte överens med MRT fynden hos sex 

patienter utav dessa 39 (19). 

 

I studien av Jensen et al. undersöktes patienter med ischias. Patienterna genomgick en 

MRT undersökning av ländryggen i början av studien samt efter en behandlingsperiod 

som varade i fjorton månader. Utav 154 patienter som genomgick MRT undersökningen 

kunde diskbråck hittas hos 106 utav dessa patienter. Fyrtioåtta patienter som hade 

diskbråckssymptom hade negativa diskbråcksfynd på MRT undersökningen. Det kunde 

inte heller påvisas att det fanns en korrelation mellan den kliniska förbättringen och 

förändringen av diskbråckets utseende på MRT undersökningen (20). I en annan studie 

där ischias patienter undersöks med MRT innan och efter en behandlingsperiod visades 
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också att den kliniska patientbilden inte alltid stämmer överens med MRT fynden. I 

denna studie av el Berzouhi et al. delades patienterna in i två grupper beroende på 

smärtgraden. Det visade sig att diskbråcken var jämt fördelade mellan dessa två 

patientgrupper. Det visade sig också att ett visst antal patienter med ischias samt 

ryggsmärtor som talar för diskbråck hade negativa diskbråcksfynd på MRT 

undersökningen. Diskbråck hittades hos 322 patienter utav de 395 som ingick i studien. 

Sjuttiotre patienter som hade en klinisk diskbråcksbild hade negativa fynd på MRT 

undersökningen. I 82 % utav dessa fall stämde den kliniska bilden överens med MRT 

fynden (21).  

 

7.3. Ytterligare information med MRT 

I samtliga studier redovisas det att MRT möjliggör detaljerad anatomisk och patologisk 

avbildning av intresseområdet och de omkringliggande vävnaderna.  

 

I nio studier redovisas det att MRT möjliggör klassificering utav diskbråck. I dessa 

studier beskrivs diskbråck som generellt buktande, fokala och sekvestrerade diskbråck 

(13,16-17,19,20,22-23). Diskbråckets storlek noterades också i två studier (21,20). 

MRT gör det möjligt att lokalisera diskbråcket. Eftersom hela ländryggen undersöks 

kan det tydligt avgöras vart i ländryggen förändringen befinner sig (13-15,17-18,20-22). 

Med hjälp av MRT kan det också avgöras om det föreligger någon nervrotspåverkan 

(13,15-16,18,20-22). I fyra utav dessa tolv studier har multipla diskbråck noterats bland 

patienterna som undersöktes (15-16,21-22). I studien av Park et al. genomgick 1268 

patienter en diskbråcksundersökning med hjälp av MRT. Park et al. visar i sin studie att 

MRT har en stor förmåga att avbilda patologiska förändringar. Hos 107 utav dessa 

patienter hittades också oförutsedda fynd. De vanligaste fynden var fibrolipom, tarlov 

cysta och vertebrala hemangiom (24). 

 

I studien av Kim et al. undersöktes 60 patienter som hade svåra akuta lumbala smärtor.  

Det vanligaste fyndet var diskbråck som hittades hos 87 % av dessa patienter. Kim et al. 

visar att förutom diskbråcksklassifikation möjliggör MRT undersökningen avbildning 

av andra förändringar. Kim et al. noterade diskdegeneration, ändplattesprickbildningar, 

och förändringar i kotorna bland dessa 60 patienter (23). Dessa förändringar noterades 
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också i andra studier. I dessa studier beskrivs också olika typer av förändringar som 

förminskning av diskarna, spinalstenos och förändringar i facettlederna (13-14,22). 

Detta visar att differentialdiagnostiken är möjlig vid MRT undersökningen på grund av 

förmågan till avbildning av anatomi och patofysiologi. 

 

I studien av Modic et al. undersöktes nyttan med den diagnostiska informationen. 

Eftersom MRT avbildar patologiska förändringar undersöktes det hur kunskapen om 

dessa förändringar påverkar patienterna och deras behandling.  Patienterna delades upp i 

två grupper. En grupp som inte fick veta om förändringar hittades på MRT 

undersökningen som de genomgick och en grupp som fick veta vad MRT 

undersökningen visade. Båda grupper genomgick därefter samma behandling. 

Resultatet av behandlingen jämfördes efter sex veckor. Det visade sig att patienterna 

som fick veta att de hade en patologisk förändring mådde sämre psykiskt än de som inte 

fick en diagnos innan behandlingen påbörjades. Behandlingsresultaten var likvärdiga i 

båda grupperna, den diagnostiska informationen hade en negativ effekt (15). Liknande 

resultat redovisas i studien av Ash et al. där det visades att patienterna som fick veta sin 

diagnos innan behandlingen påbörjades hade ett sämre välmående som en följd av detta. 

Patienterna upplevde också att de blev kategoriserade på grund av MRT fynden och inte 

den kliniska symptombilden. I studien av Ash et al. undersöktes också patienter med 

akuta lumbala smärtor (22). 

 

8. DISKUSSION 

8.1. Metoddiskussion 

För att syftet till detta examensarbete skulle uppfyllas och frågeställningarna besvaras 

valdes systematisk litteraturöversikt som studieformat. Det anses vara det mest adekvata 

för denna typ av syfte. Sökningarna gjordes i den elektroniska databasen PubMed. Det 

gjordes ett antal olika sökningar för att relevanta artiklar skulle kunna erhållas. 

Begränsningar gjordes också för minska antalet träffar och öka trovärdigheten i 

resultatet. Bland annat begränsades åldern på studierna till tio år. Sökningarna gjordes 

med både MeSH termer samt fritext ord. Allt detta gjordes för att sökträffarna skulle 

vara så relevanta och högkvalitativa som möjligt. Resultatet består utav tolv original, 

peer review, artiklar.  
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Det anses att en tillräcklig mängd studier ingår i resultatet av detta examensarbete för att 

frågeställningarna ska kunna besvaras och syftet uppfyllas. Samtidigt bedöms det att 

sökningen begränsas genom att artiklarna söks i endast en databas. I arbetet med denna 

studie upplevs det att syftet och ämnet är högaktuellt och att mycket skrivs inom 

området.  

Resultatet i denna studie presenteras i beskrivande format. På grund av heterogeniteten i 

studierna som utgör resultatet anses detta vara ett objektivt sätt att presentera och 

sammanställa det på. Det bedöms att om resultaten i de tolv olika studierna hade 

sammanställts och bearbetats statistiskt hade det gett en missvisande resultatbild på 

grund av denna heterogenitet i studiernas utförande. Artiklarna granskades ett flertal 

gånger och resultatet bearbetades efter den bästa möjliga förmågan med ett opartiskt 

förhållningsätt. Eftersom arbetet utförs av endast en individ menas det, att det trots allt 

finns en risk för oavsiktliga subjektiva bedömningar vid behandling av materialet.  

 

8.2.Resultatdiskussion  

8.2.1. Heterogenitet i studiernas utförande 

Som tidigare nämnt har resultatet sammanställts och presenterats i beskrivande format 

på grund av heterogeniteten i studiernas utförande. Heterogeniteten gör att en stor 

patientgrupp representeras i resultatet av denna studie.  

 

Antalet patienter som ingår i de olika studierna varierar. Studien som hade minst 

deltagare var studien av Kim et al. som innehöll endast 60 patienter (23). Studien som 

hade flest deltagare var studien av Park et al. med 1268 patienter (24). De resterande 

studierna skiljer sig också i antal men de flesta hade runt 200 deltagare.  

 

Förutom skillnaden i antalet deltagare i de olika studierna skiljer sig också typen av 

patienter som inkluderades. I tio studier ingick symptomatiska patienter (15-24) och i 

två studier ingick asymtomatiska patienter (13,14).  Symptomen bland patienterna i de 

olika studierna varierade också. I två studier, av Jensen et al. samt el Barzouhi et al. 

inkluderades endast patienter med ischias problem (21,20). I tre studier inkluderades 

endast diskbråckspatienter (18-19,24). Patienter med akuta lumbala smärtor 
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inkluderades i tre olika studier (15,19,24) och de resterande artiklarna inkluderade 

patienter med lumbala smärtor (13,15-17). 

 

I två utav dessa tolv studier genomgår inte patienterna en MRT undersökning initialt 

men efter en behandlingsperiod. I studien av el Berzouhi et al. undersöks 

diskbråckspatienter med MRT efter en ettårsbehandlingsperiod (18). I en annan studie 

av Lee et al. genomgår diskbråckspatienter en MRT undersökning efter en kirurgisk 

behandling av diskbråcken (19). 

 

Det finns mestadels en homogenitet i MRT sekvenserna som används i de olika 

studierna. Variationer finns men anses inte vara signifikanta för resultatet av denna 

studie.  I tre studier används emellertid ett kontrastmedel vid MRT undersökningarna 

som kan ha påverkat de diagnostiska möjligheterna vid bedömningen av MRT bilder 

(18-19,21). Antalet radiologer som granskar bilderna från MRT undersökningarna 

varierar också i studierna. I sju utav dessa tolv studier var det endast två radiologer som 

granskade bilderna (13-14,16-17,19-24), i en studie var det tre radiologer (18) och i två 

studier var det åtta radiologer som granskade bilderna (15,22). Att det finns skillnader i 

hur radiologer tolkar MRT bilder av ländryggen presenteras i en studie av van Rijn et al. 

där två radiologer har tolkat 59 olika patientundersökningar och gett olika svar i 16 % 

av fallen (25).  

 

8.2.2. Asymtomatiska patienter 

I resultatet av detta examensarbete redovisas det att positiva diskbråcksfynd hittas hos 

cirka 35 % av asymtomatiska patienter som genomgår en MRT undersökning av 

ländryggen. Detta stämmer bra överens med det som har presenterats i tidigare 

forskning. I en studie av Jensen et al. där 98 asymtomatiska patienter undersöktes har 

det framkommit att 52 % hade diskbuktningar på minst ett ställe, 27 % hade generella 

diskbråck och 1 % hade sekvestrerade diskbråck.  (26). Liknande fynd redovisas i en 

studie av Boden et al. där cirka 36 % av asymtomatiska patienter som ingick i studien 

visade positiva diskbråcksfynd på MRT undersökningen (27).  
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Det finns problem och risker med det som resultatet i denna studie visar. När en patient 

utvecklar lumbal smärta och uppsöker vård kan den i detta fall möjligtvist få genomgå 

en MRT undersökning. Risken är i så fall stor att förändringar i ländryggen kommer att 

hittas. Om exempelvis ett diskbråck skulle diagnosticeras kan det antas att 

smärtproblematiken beror på detta fynd. Resultatet i denna studie visar att den 

nydebuterade smärtan inte alltid stämmer överens med MRT fynden. Detta diskuteras 

också utförligt i studien av Carrageee et al. Det menas att det i deras studie fanns bilder 

från den initiala asymtomatiska MRT undersökningen. Sedan erhölls bilder efter 

smärtdebuten och kunde jämföras med den ursprungliga undersökningen. I praktiken 

finns det inga asymtomatiska MRT bilder på patienter vilket utgör en risk för 

missbedömning utav fynden som sedan hittas vid smärtdebuten som i det verkliga fallet 

är den primära undersökningen (14). Det visar hur viktigt det är att ha en bra 

smärtanamnes och en bra klinisk utvärdering utav patienterna.  

 

8.2.3. Operation 

I resultatet av detta examensarbete har det visat sig att MRT fynden inte heller alltid 

stämmer överens med den kliniska bilden efter en behandlingsperiod. I studien av Lee et 

al. stämde inte postoperativa fynd med den kliniska symptombilden hos cirka 15 % av 

patienterna. I en tidigare studie av Barth et al. visade det sig också att symptombilden 

inte hade någon korrelation med MRT fynden i hela 68 % av patientfallen som 

undersöktes postoperativt med MRT (28). Båda studier visar samma resultat men en 

förhållandevis stor skillnad i procentandelen presenteras. Det kan tänkas att det beror 

bland annat på att Barth et al. undersökte sina patienter två år efter operationen till 

skillnad av Lee et al. som undersökte patienterna cirka sex månader efter det kirurgiska 

ingreppet (19,28).   

 

I studien av McNee et al. redovisas det att patienter med multipla diskbråcksfynd på 

MRT undersökningen löpte större risk för att bli opererade (16). Tidigare gjorda studier 

visar att antalet MRT undersökningar för patienter med ländryggsproblem har 

tredubblats mellan 1997 och 2006 (29).  Detta är oroande eftersom studier också visar 

att patienter som genomgår MRT undersökningar löper större risk för att bli opererade i 

ryggen. I en studie av Lurie et al. har det redovisats att ökningen av ryggoperationer har 
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ett samband med det ökade antalet MRT undersökningar. Hela 22 % av alla 

ryggoperationer berodde på det ökade antalet MRT undersökningar (30). Detta är 

anmärkningsvärt på grund av resultaten i annan forskning. I en systematisk 

litteraturöversikt gjord av Chou et al. bestod resultatet utav sex olika studier och 

sammanlagt 1804 patienter. En patientgrupp som led utav lumbal smärta genomgick en 

rutinmässig behandling utan en MRT undersökning. Den andra gruppen genomgick 

också en behandling fast fick diagnosticeras med hjälp av en MRT undersökning. Ingen 

skillnad i allmäntillståndet eller smärtgraden noterades mellan dessa två grupper oavsett 

om de hade fått göra en MRT undersökning eller inte (31). Det antyder att den ökade 

diagnostiseringen med MRT inte bidrar till bättre behandlingsresultat men kan öka 

risken för operation.  

 

8.2.4. Patientoro och remitenter 

Det ökade antalet MRT undersökningar av diskbråckspatienter kan bland annat 

förklaras av att remitenter inte alltid följer riklinjer för hur dessa patienter bör 

diagnosticeras. Det finns en uppfattning om att patienter kommer att må bättre av att 

veta hur deras ryggar ser ut och om patologiska förändringar kan hittas på MRT 

undersökningen (32,33).   

 

I detta examensarbete har det redovisats att den diagnostiska informationen faktiskt kan 

ha en negativ effekt på behandlingen, patienternas välmående och det allmänna 

psykiska tillståndet. Flynn et al. beskriver i sin rapport samma problematik och att detta 

är bekymrande eftersom vissa patienter faktisk kan må ännu sämre eftersom de känner 

en oro över det som MRT undersökningen visar (9).  Det nämns också i 

rekommendationerna för hur ländryggssmärtor ska undersökas och diagnostiseras av 

amerikanska läkarinstitutet. Det menas att remitenter måste ha detta i åtanken vid 

begäran av MRT undersökningar hos diskbråckspatienter (34). Förutom att den 

diagnostiska informationen kan ha en negativ effekt på psykiskt välmående samt på 

behandlingen visar två studier som inkluderades i resultatet i denna studie att 

psykologiska faktorer också har ett samband med utvecklingen av diskbråck och lumbal 

smärta. I studien av Carrage et al. påvisades ett samband med psykiskt stress och 

utveckling av ryggsmärtor (14). Liknande resultat presenterades i studien av Jarvik et al. 
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där det visades att depression var mycket starkt relaterat till utveckling av diskbråck och 

lumbala smärtor (13). 

 

8.2.5. Nyttan med en MRT undersökningen 

I detta examensarbete har det redovisats att de största styrkorna med MRT 

undersökningen av ländryggen är bland annat den anatomiska och patologiska 

avbildningen av intresseområdet. Det beskrivs i samtliga artiklar som utgör resultatet i 

denna studie samt i tidigare forskning. Ract et al. undersökte vikten av magnetisk 

resonanstomografi hos patienter med lumbal smärtproblematik. Precis som i detta 

examensarbete beskriver Rackt et al. att MRT möjliggör klassificering och detaljerad 

avbildning av diskbråcken (8). 

 

I rekommendationerna för hur patienter med ländryggsmärtor ska diagnosticeras 

framhävs också dessa styrkor precis som i andra nyligen gjorda studier som behandlar 

samma ämne (7,31,34). I rekommendationerna står det att det är patienter som måste 

opereras samt akuta patienter som har känselnedsättning, miktionsproblematik samt 

slapp analsfinkter som omedelbart ska undersökas med MRT. Den anatomiska 

avbildningen möjliggör planering inför operationen (34).  

 

Resultatet i denna studie visar att MRT är en mycket bra undersökningsmetod för 

diskbråckspatienter utan någon joniserande strålning som också poängteras i studien av 

Wassenaar et al (7). Däremot har det också visat sig att den kliniska symptombilden inte 

alltid stämmer överens med MRT fynden. Det redovisas också i andra tidigare gjorda 

studier (7,31).  Det kan orsaka missbedömningar och felaktig diagnostik (7). Av dessa 

anledningar anses det att MRT undersökningen inte är nödvändig i det primära skedet 

av diskbråcksdiagnostiken. Det anses också att remitenterna måste vara restriktiva med 

att begära MRT undersökningar hos dessa patienter innan en primär konservativ 

behandlingsperiod. Patienterna bör också informeras att patologiska fynd som hittas i 

ryggen inte alltid har ett samband med smärtproblematiken som patienterna lider av.  
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9. KONKLUSION  

MRT undersökningen ger en god anatomisk och patologisk avbildning av 

intresseområdet. Förutom klassificering, bestämning av läget och storleken av 

diskbråcket möjliggör MRT också differentialdiagnostik. I resultatet redovisas det att 

fynden på MRT undersökningen inte alltid stämmer överens med den kliniska 

symptombilden. Resultatet i denna litteraturstudie visar att MRT inte alltid är 

nödvändigt för diagnosticering av diskbråckspatienter.  
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BILAGA 1 
 

Författare  
År  

Land 

Titel  Syfte Metod Deltagare 
(N) 

Bortfall 
(B) 

Resultat Kvalite
t  

Jarvik et 
al. 

2005 
USA 

Three year 
incidence of 

low back pain 
in an initially 
asymptomatic 

cohort 

Syftet är att 
avgöra vad som 
orsakar lumbal 

ryggsmärta samt 
att se vilka fynd 
som hittas på en 

MRT 
undersökning 
efter tre år.  

Prospektiv studie. Ett 
antal asymptomatiska 

människor fick genomgå 
en MRT utvärdering och 
en klinisk undersökning. 

Efter tre år jämfördes 
fynden. 

N=148 
B=25 

Den kliniska bilden stämmer inte 
alltid överens med MRT fynden 
vid den första undersökningen 
och inte heller vid den tre år 

efteråt hos patienter med 
diskbråck. 

Differentialdiagnostiken är god. 
MRT ger en bra 

anatomisk/patologisk bild som 
gör det möjligt att beskriva 

diskbråck och klassificera de.  
 

Hög 

el 
Barzouhi 

et al. 
2013 

Nederländ
erna 

Magnetic 
resonance 
imaging in 
follow-up 

assesment of 
sciatica 

Syftet är att 
jämföra kirurgi 
med förlängd 
konservativ 

behandling hos 
patienter med 
ischias och 

lumbala 
diskbråck. 

Randomiserad klinisk 
prövning. 

Diskbråckspatienter 
genomgick en klinisk 
utvärdering samt en 
MRT undersökning. 

Efter ett år gjordes dessa 
undersökningar igen. 

Fynden jämfördes med 
den kliniska 
utvecklingen.   

 

N=283 
B=16 

MRT fynden som hittades efter 
tre år och jämfördes med fynden 

från den fösta MRT 
undersökningen samt den kliniska 

utvecklingen stämde inte alltid 
överens. Med hjälp av MRT visas 

tydlig anatomi samt patologi. 
Detta möjligtgör klassifikation av 

diskbråck. 

Hög 

Mc Nee et 
al. 

2011 
Storbritann

ien 

Predictors of 
long term pain 
and disability 

in patients 
with low back 

pain 
investigated 
by magnetic 
resonance 
imaging: A 
longitunal 

study 

Syftet är att se om 
MRT fynden kan 
ha prognostiska 
möjligheter hos 
patienter med 

lumbala smärtor.  

Observationsstudie. En 
MRT undersökning samt 

en klinisk utvärdering 
gjordes initialt. Fynden 

vid dessa två 
undersökningar 

jämfördes med varandra. 
Sedan gjordes en till, 
klinisk undersökning 
arton månader senare.  

N=323 
B=107 

Diskbråck var det vanligaste 
fyndet hos dessa patienter. MRT 
fynden stämde inte alltid överens 
med den kliniska undersökningen. 

MRT är en bra metod för att 
differentialdiagnostisera dessa 
patienter. Den möjliggör också 

diskbråcksklassifikation. 

Hög 

Modic et 
al. 

2005 
USA 

Acute low 
back pain and 
radiculopathy: 
MR imaging 
findings and 

their 
prognostic 

role and effect 
on outcome 

Syftet är att 
undersöka vilka 
MRT fynd hittas 
hos patienter med 

akuta lumbala 
smärtor eller 
radikulopati, 

deras 
prognostiska roll 

samt vilka 
effekter den 
diagnostiska 

informationen 
har. 

Prospektiv studie. 
Patienter genomgick en 
klinisk utvärdering samt 
en MRT undersökning av 
ryggen initialt samt efter 

sex veckor av 
konservativ behandling.. 

Den kliniska 
utvecklingen jämfördes 

med MRT fynden. 

N=246 
B=65 

Diskbråck var det vanligaste 
fyndet. MRT ger en bra 

anatomisk och patologisk bild 
som möjliggör klassificering av 
diskbråck. MRT fynden stämde 

inte alltid överens med den 
kliniska patientbilden 

Hög 



 

 

 

Carrage et 
al. 

2006 
USA 

Are first-
time episodes 
of serious LBP
 associated wit
h new MRI fin

dings? 
 

Syftet är att 
avgöra om nya 

MRT fynd har ett 
samband med 
nya, seriösa 
episoder av 

lumbal 
ryggsmärta. 

Prospektiv studie. 
Asymtomatiska patienter 
fick genomgå en klinisk 

utvärdering samt en 
MRT undersökning. 
Under fem år följdes 

dessa patienter. Om de 
fick seriös lumbal 
ryggsmärta fick de 

genomgå en ny MRT 
undersökning.  

N=200 
B=0 

Fynden vid MRT undersökningen 
stämde inte alltid överens med 

den kliniska bilden vid den första 
undersökningen och inte heller 

efter smärtdebuten. MRT 
möjliggör differentialdiagnostiken 

hos patienter med lumbala 
smärtor.  

Hög 

el 
Barzouhi 

et al. 
2014 

Nederländ
erna 

Influence of lo
w back pain a
nd prognostic 
value of MRI i
n sciatica patie
nts in relation 
to back pain 

 

Syftet är att 
undersöka 

prognostiskt 
relevanta 

skillnader I MRT 
fynden hos 

ischiaspatienter 
med och utan 

funktionsnedsättni
ngsorsakande 

smärta. 

Randomiserad prövning. 
Patienter med ischias 
genomgick initialt en 

MRT undersökning samt 
en klinisk utvärdering. 

Efter en 
behandlingsperiod 

gjordes en ny klinisk 
utvärdering. MRT 

fynden jämfördes mellan 
dessa två grupper. 

N= 395 
B=16 

MRT fynden stämde inte alltid 
överens med den kliniska bilden. 
MRT användes för att beskriva 
diskbråcksutseende och kunde 

klassificeras.  

Hög 

Jensen et 
al. 

2006 
Danmark 

Magnetic 
resonance 

imaging findin
gs as predictor
s of clinical ou
tcome in patie
nts with sciatic
a receiving act
iveconservativ

e treatment. 
 

Syftet är att 
undersöka 

prognostiska 
möjligheter med 
MRT samt att 

undersöka om en 
förbättring av 
diskbråcket 
och/eller 

nervrotspåverkan 
stämmer överens 
med den kliniska 

förbättringen.  

Prospektiv studie. 
Patienter med ischias 

som behandlades 
konservativt genomgick 
en klinisk undersökning 

och en MRT 
undersökning initialt. 

Sedan gjordes nya 
undersökningar fjorton 
månader efter. Dessa 
resultat jämfördes och 

behandlades.  
 

N=181 
B=32 

MRT ger en utmärk anatomisk 
och patologisk avbildning. Detta 

möjliggör klassificering av 
diskbråck. MRT fynden stämde 

inte alltid överens med den 
kliniska patientbilden. 

Hög 

Iversen et 
al.  

2013 
Norge 

Accuracy of 
physical 

examination 
for chronic 

lumbar 
radivulopathy 

Syftet med 
studien är att 
undersöka 

sambandet mellan 
den kliniska 

undersökningen 
och nervpåverkan 

samt att 
undersöka om 
MRT fynden 

förklarar lumbal 
smärta. 

Randomiserad klinisk 
prövning. Patienterna 

fick genomgå en utförlig 
klinisk undersökning 
som jämfördes med 

MRT fynden.  

N= 461 
B=245 

Resultaten på den kliniska 
undersökningen stämde inte alltid 
överens med fynden som hittades 

på MRT undersökningen.  

Hög 

Ash et al. 
2008 
USA 

Effects of diag
nostic informa

tion, per se, 
on patient outc
omes in acute 
radiculopathy 
and low back 

pain. 
 

Syftet är att 
undersöka vilka 

effekter den 
diagnostiska MRT 
informationen har 
hos patienter med 
lumbala smärtor 

och/eller 
radikulopati. 

 

Prospektiv randomiserad 
studie. Patienterna 

genomgick en MRT 
undersökning samt en 

klinisk undersökning. En 
grupp fick veta sin 

diagnos den andra inte. 
Efter en 

behandlingsperiod 
jämfördes resultatet 

mellan dessa två grupper.  

N=255 
B=9 

MRT undersökningen ger en bra 
anatomisk och patologisk bild. 

Detta möjliggör 
differentialdiagnostik hos dessa 
patienter samt klassificering av 
diskbråck. MRT fynden stämde 

inte alltid överens med den 
kliniska bilden. Kunskapen om 

sin diagnos påverkade 
behandlingen dåligt.  

Hög 



 

 

 

Kim et al.  
2011 

Sydkorea 

Magnetic 
resonance find
ings of acute s
evere lower 
back pain. 

 

Syftet är att 
avgöra vilka 

avvikande fynd en 
MRT 

undersökning 
visar hos vuxna 
inlagda patienter 
med akuta, svåra 

lumbala 
ryggsmärtor.  

Observationsstudie. 
Sextio patienter delades 
upp i tre olika grupper 

beroende på 
symptomtypen. 

Patienterna genomgick 
en MRT undersökning 
och fynden jämfördes 

med den kliniska bilden.  
 

N=60 
B=0 

Denna studie visar att diskbråck 
var det vanligaste fyndet hos 

dessa patienter. MRT ger en bra 
anatomisk och patologisk bild 

som möjliggör god 
differentialdiagnostik och 

klassificering av diskbråck. 

Medel 

 
Park et al. 

2011 
Sydkorea 

Incidental 
findings of 
the lumbar 

spine at MRI d
uring herniate

d 
interavertebral 
disk disease ev

aluation. 
 

Syftet är att 
undersöka hur 
ofta och vilken 

typ av 
oförutsedda 

förändringar som 
hittas efter en 

MRT 
undersökning hos 

patienter som 
undersöks för 

diskbråck. 
 

Patienterna som hade en 
klinisk misstanke för 

diskbråck genomgick en 
MRT undersökning. 

Oförutsedda förändringar 
som hittades under dessa 

undersökningar 
noterades. 

N=1268 
B=0 

MRT ger en mycket bra 
anatomisk och patologisk bild. På 

grund av det hittas ett antal 
oförutsedda förändringar när 

patienter undersöks med det. De 
vanligaste förändringarna var 
fibrolipom, Tarlov cystor och 

vertebrala hemangiom. 

 
Medel 

Lee et al. 
2009 

Sydkorea 

Symptomatic 
nerve root cha
nges on contra

st-
enhanced MR 
imaging after s
urgery for lum
bar disk hernia

tion. 
 

Syftet är att 
undersöka 

sambandet mellan 
nervrotsförändrin

gar och 
återkommande 

symptom efter en 
operation med 

hjälp av 
kontrastförstärkt 

MRT.  

En retrospektiv studie 
där MRT bilderna 

granskades hos patienter 
som hade genomgått en 

operation i ryggen. Dessa 
fynd jämfördes med den 

kliniska bilden. 

N=120 
B=0 

MRT fynden stämde inte överens 
med den kliniska bilden. MRT ger 

en mycket bra anatomisk och 
patologisk avbildning. 

Differentialdiagnostiken är av den 
anledningen mycket god hos 

dessa patienter.  

Medel 

 

 

 

 

 

 

 

 


