
Information om diskbråck i ländryggen     

                             

Vad är diskbråck? 

Diskbråck är en skada i en disk som kan uppstå när diskens ytterhölje brister.  Bristningen beror 
oftast på åldersförändring som ger sprickbildning i diskens kapsel.  Ur den sprickbildningen kan 
diskens inre och mjukare kärna pressas ut och trycka på någon av de nerver som ligger i diskens 
närhet. Ett diskbråck kan uppstå vid lyft, ryggböjning eller vridning eller genom någon form av 
olyckshändelse. Oftast uppstår diskbråcket dock utan någon särskild utlösande händelse. 

Typiska symptom 

 

Alla diskbråck gör inte ont men kan ge smärta i ryggen som strålar ut i benen. Man kan även få 
nedsatt känsel och svaghet i benen. I enstaka fall uppstår besvär med att tömma urinblåsan, 
nedsatt känsel i underlivet samt svag ändtarmsmuskel.  

 

När behövs operation? 
 
Ofta läker diskbråck ut av sig självt. Om diskbråcket orsakar mycket besvär och inte läker ut 
inom ett par månader kan man överväga operation. I de fall där patienten har besvär med att 
tömma urinblåsan och nedsatt känsel i underlivet samt svag ändtarmsmuskulatur brukar man 
operera omgående. 

 

Vad innebär en operation? 
 
Diskbråcket avlägsnas genom ett litet hudsnitt efter att det lokaliserats. Operationen tar oftast 
mellan 30–60 minuter och görs i narkos. Det vanligaste är att operationen görs som dagkirurgi 
och att du kan gå hem samma dag. Vid behov och beroende på ditt allmäntillstånd kan du 
behöva sova kvar över natten. Sjukskrivningens längd efter operation brukar sällan behöva vara 
längre än två veckor. Se även informationsfilm på vår hemsida www.rkc.se  

 
Hur bra blir jag efter operationen och finns det några risker? 
 
90% av de som opereras upplever minskning av bensmärta men även ryggsmärtan brukar 
minska. Har du haft känselbortfall eller svaghet i muskler kvarstår den ofta direkt efter 
operationen men minskar successivt vartefter nerverna hämtar sig. En viss grad av 
känselnedsättning eller muskelsvaghet kan dock kvarstå. Som vid all kirurgi finns vissa risker 
med t.ex. infektioner. För att minska denna risk ges antibiotika i samband med ingreppet. 
 
 

http://www.rkc.se/

