
Information om diskbråck/rotkanalsstenos i halsryggen    

Vad är diskbråck och rotkanalsstenos i halsryggen? 

Vid diskbråck har disken (mellankotsskivan) gått sönder. Innehållet i disken kan pressas ut och trycka på en 
eller flera nervrötter. Vid rotkanalsstenos finns en tröngsel för nervroten i den kanal där nerven lämnar 
nacken. Trängseln uppstår ofta av en kombination av benpålagringar och diskdegeneration som båda är 
åldersförändringar. 
 
 

Typiska symptom 

Ofta en kombination av smärta i nacken och smärta som strålar ut i en eller båda armar. Det är 
ocksåvanligt med domningar i ett eller flera fingrar, ibland även störning av finmotorik. 

 

När behövs operation? 
 
Om smärtan är mycket stark och inte visar tendens till att avta de första 6-12 veckorna kan 
operation övervägas. Att man försöker vänta med operation i början beror på att många blir 
bättre under denna tid utan operation. Om smärtan inte går att lindra med mediciner eller om 
symtomen ökar kraftigt kan operation i vissa fall övervägas tidigare. 

 

Vad innebär en operation? 
 
Vid operation av diskbråck eller rotkanalstenos i halsryggen kan man operera nacken både 
framifrån och bakifrån. Det vanligaste är att man går in framifrån via ett litet snitt på halsen. 
Bakifrån kan man göra operationen via små rör som gör att hudsnittet blir litet. Vilken metod 
som väljs beror mycket på hur man lättast kommer åt att frilägga nerven.  
Se även informationsfilm på vår hemsida www.rkc.se  

 
Hur bra blir jag efter operationen och finns det några risker? 
 
Oftast märker man direkt efter operationen att smärtan i armen har avtagit eller försvunnit 
helt. Ett visst obehag kan kvarstå så som minskad känsel och minskad kraft. Vid steloperation 
kan en liten rörelseinskränkning förekomma. Den första tiden efter operation framifrån kan du 
ha vissa svårigheter med att svälja. Oftast är det mer en obehagskänsla och att äta och dricka 
brukar gå bra. Dessa besvär brukar vara helt borta inom 4-6 veckor. Det finns en liten risk för att 
nerven som styr stämbanden kan bli skadad och om det händer blir man hes. I de flesta fall gär 
hesheten över men kan i bli bestående. Som vid alla operationer finns risker med infektioner, 
blödningar och nervskador men riskerna är små.  
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