
Information om spinal stenos i ländryggen                                  

Vad är spinal stenos? 

Spinal stenos betyder trängsel i ryggradskanalen. Förträngningen utvecklas med ökande ålder 
och diagnosen är vanligast hos personer över 50 år. Orsaken är i huvudsak buktande diskar, 
pålagringar av ben och förtjockade ligament som trycker på intilliggande nerver. 

Typiska symptom 

 
Tilltagande besvär från rygg och ben i form av smärta, svaghet och dålig styrsel. Svårt att stå och 
gå, att det inte räcker med att stanna och vila vid tex. en promenad utan man behöver sätta sig 
ner. Normalt har man mindre besvär om man ligger eller sitter ner. Ofta går man lätt 
framåtlutad för att besvären ska lätta.  

 

När behövs operation? 
 
Om besvären är så uttalade att det påtagligt påverkar gångförmåga och vanliga dagliga 
aktiviteter eller om smärtan kräver regelbunden medicinering. 

 

Vad innebär en operation? 
 
Vid operationen avlägsnas en del av kotbåge, leder och ligament som ger trängseln för 
nerverna. Operationen utförs i narkos och tar vanligtvis mellan 1-2 timmar. I vissa fall av spinal 
stenos behövs ett stabiliserande ingrepp, en s.k. fusion (steloperation) göras. En fusion kan 
utföras med eller utan skruvar och metall stag som fixerar kotorna. En dekompression med 
fusion tar vanligen längre tid och vanligen mellan 1,5–3 timmar. 
 

Hur bra blir jag efter operationen och finns det några risker? 
 
Resultatet av operationen beror på hur väl nervvävnaden läker efter att trycket avlägsnats. Man 
får räkna med att det kan ta allt ifrån några månader till upp till ett år. Cirka 75–80% av 
opererade patienten upplever en förbättring med minskad ryggvärk och bättre gångförmåga. 
Vid all kirurgi finns det risk för komplikationer. För att minska risken för sårinfektion får du 
antibiotika i samband med operationen. Risken för blodpropp är cirka 0,1–1% och minskas med 
tidig uppstigning ur sängen och genom att vara aktiv med ben- och fotrörelser när du ligger i 
sängen. Övergående eller bestående muskelsvaghet, känselbortfall eller smärta i benen kan 
förekomma men är ovanligt. Ibland kan man få en skada på nervsäckshinnan i samband med 
operationen vilket i sig inte är farligt men kan medföra 1–2 dygns sängläge efter operationen så 
att nervsäckshinnan får läka. Blödning eller skada i nervsäckshinnan kan vid sällsynta fall kräva 
ytterligare operation omgående. Att ha svårt att tömma urinblåsan och behov av tillfällig 
kateter förekommer, men väldigt sällan. 
 


