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FORSKNINGSPERSONS INFORMATION 

 
UppSten 

Uppsala spinal stenos studie 
 

Operation med dekompression jämfört med Icke kirurgisk behandling för lumbal spinal stenos 
 

 

 
Du tillfrågas genom denna information om du vill deltaga i en studie om behandling av din 
diagnos, spinal stenos i ländryggen. 
Utredning av dina ryggbesvär har visat att du har spinal stenos vilket betyder att du har en 
förträngning av ryggradskanalen med en nervpåverkan som följd. Vid ett mottagningsbesök 
där du träffar ryggspecialist kommer det att bedömas om du är aktuell för denna studie. 
För närvarande finns det två beprövade behandlingsmetoder. Den ena är icke kirurgisk med 
smärtlindring, fysioterapi (sjukgymnastik) och vardaglig träning och den andra är operation. 
Båda metoderna används som rutin inom sjukvården och båda har sina för- och nackdelar, 
men vilken av behandlingarna som ger bäst resultat är inte ännu klarlagt. Vi vill därför utföra 
en forskningsstudie för att ta reda på det.  
Vi kommer att jämföra variabler på smärta, livskvalitet, nervpåverkan och funktionsnivå 
mellan de två olika behandlingsmetoderna. Studien genomförs på Akademiska sjukhuset. 
Totalt kommer 150 forskningspersoner att ingå i studien, 75 personer i vardera gruppen. 
Läs noggrant igenom denna information och ta god tid innan du bestämmer om du vill vara 
med. Ställ gärna frågor om något är oklart. 
 
 
Bakgrund och syfte 
 
Spinal stenos är en av de vanligaste orsakerna till ryggsmärta, framförallt hos äldre och som 
vi nämnt ovan finns det två olika behandlingsmetoder. 
Det finns studier där man har tittat på resultat på olika operationsmetoder, men vi saknar 
forskning där man jämför mellan operation eller icke kirurgisk behandling. Här vill vi jämföra 
de två metoderna med avseende på patienttillfredsställelse, funktionsnivå, smärta, 
gångförmåga, grad av nervpåverkan och komplikationer. Vi vill även identifiera mekanismer 
bakom spinal stenos som kan leda till framtida behandlingar.  
Det är därför av stor vikt att vetenskapligt utvärdera om någon av metoderna är att föredra. 
 
 
Genomförande 
 
I samband med ditt besök på mottagningen där läkaren har konstaterat att du har spinal stenos, 
ger läkaren dig en muntlig information om studien. Sedan får du tid att läsa igenom 
informationen och du får tid till att ställa frågor om studien. När du har fått svar på dina ev. 
frågor kan du bestämma om du vill deltaga i studien eller ej. Väljer du att ej deltaga så 
kommer du att behandlas enligt klinikens gängse rutiner och det kommer inte att påverka dig 
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negativt. Väljer du att deltaga i studien kommer du och din läkare tillsammans datera och 
signera samtycket. Du behåller informationen och en kopia på samtycket och kliniken 
behåller originalet. När samtycket är signerat genomförs en randomisering (lottning) vilket 
avgör vilken behandling du kommer att få. Dvs, operation eller icke kirurgisk behandling med 
strukturerad träning. Varken du, din läkare eller någon annan kan alltså påverka vilken av de 
två behandlingarna du kommer att erhålla.  
 
Randomiseras du till operation så kommer du att planeras för operation enligt klinikens 
rutiner och följa klinikens sedvanliga uppföljning. Operationen innebär friläggande av de 
inklämda nerverna i ryggradskanalen (=dekompression). 
 
Under operationen kommer påverkade nervstrukturer att avlastas, dvs en del av vävnaden 
kommer att avlägsnas för att avlasta nervrötterna. Den borttagna vävnaden kommer att sparas 
och analyseras avseende den inflammatoriska profil. Detta innebär ingen ökad risk eftersom 
den normalt avlägsnas vid dekompressionskirurgi. Syftet är att kunna identifiera mekanismer 
bakom tillståndet som kan leda till framtida behandlingar.  
 
Randomiseras du till gruppen icke kirurgisk behandling kommer du att genomgå strukturerad 
träning på motionscykel. Du kommer att träna på motionscykel 30 min, 3 ggr/v i 4 månader. 
Introduktionen till träningsprogrammet görs av fysioterapeut (sjukgymnast) men fortsatt 
träning gör du på egen hand eller med stöd av fysioterapeut om du hellre vill det. Denna 
behandlingsmodell har tidigare visats ha god effekt mot smärta och för allmänt välbefinnande 
hos patienter med spinal stenos. Om du efter 6 månader upplever att du inte förbättrats av 
träningen har du möjlighet att bli opererad.  
 
Utöver första besöket kommer du att följas upp i studien med tre extra återbesök vid 6, 12 och 
24 månader.  
 
Uppföljningen är densamma för båda grupperna.  
 
Studien är godkänd av etikprövningsnämnden.   

 
 
Vilka är riskerna? 
 
Vi ska ta reda på om det är någon skillnad på livskvaliteten, funktionsnivån, smärta och 
nervpåverkan mellan de två behandlingsmetoderna. 
Båda behandlingsmetoderna är välbeprövade och används inom kliniken. Deltagandet i 
studien medför inte några ökade risker. 
Båda behandlingsmetoderna är behäftade med både fördelar och risker. 
Med en icke kirurgisk behandling med strukturerad träning på motionscykel kan man nå 
förbättring utan de risker en operation innebär. 
Risker i samband med en operation är komplikationer i form av tex. sårinfektioner, skada på 
nerver, propp och det är alltid en risk med narkos. 
Avlägsnande av vävnaden innebär ingen risk eftersom den normalt avlägsnas vid 
dekompressionskirurgi.  
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Finns det några fördelar? 
 
Om du väljer att deltaga i studien kommer du att följas upp noggrannare och under längre tid 
än vad som är rutin vid spinal stenos. Du kommer även att ha möjlighet att kontakta en 
forskningssjuksköterska och detta förbättrar vårdens tillgänglighet, vilket kan vara en fördel 
för dig. Med icke kirurgisk behandling, undviker du narkos och operation och de 
komplikationer som kan bli fallet i samband med en operation. Det finns en god chans till 
förbättring med den icke kirurgiska behandlingen eftersom den träning som genomförts i 
tidigare studier har visat sig ha god effekt vid spinal stenos. Skulle den icke kirurgiska 
behandlingen inte ge tillräcklig symtomlindring kan man efter 6 månader välja att opereras.  
Operation vid spinal stenos är en vedertagen och beprövad behandling som oftast ger god 
smärtlindring med rimliga risker för komplikationer. 
 
 
Hantering av data 
 
All studieinformation kommer att lagras i en databas som administreras av 
forskningsansvariga på ortopedkliniken vid Akademiska sjukhuset. 
Frågeformulären kommer att sparas i pärmar som förvaras i ett låst rum så att obehöriga inte 
kan ta del av dem. 
Dina personuppgifter kommer att avidentifieras och kodas så identifiering av enskilda 
individer är omöjlig och behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.  
Personuppgiftsansvarig är Landstinget i Uppsala län och enligt personuppgiftlagen (PuL) har 
du rätt att en gång per år begära att få tillgång till personuppgifterna angående dig.  
Du har även rätt att begära rättelser av personuppgifter som är felaktiga eller som på annat sätt 
har behandlats i strid med PuL. 
Vänd dig då i första hand till den som är huvudman för studien, se kontaktuppgifter i slutet av 
denna information.   
 
 
Information om studiens resultat 
 
Resultatet kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter samt vid kongresser med 
inriktning på ryggsjukdomar. När studien är avslutad och sammanställd kommer du att få ett 
brev med en kort sammanfattning av studieresultatet. 
 
 
Ersättning och försäkring för deltagande i studien 
 
Eftersom studien sker inom ramen för sjukvård är du som deltagare skyddad av 
patientförsäkringen. 
Någon ersättning för deltagande i studien utgår ej, dock ersätter vi resor till och från besöken, 
parkeringsutlägg mot uppvisande av kvitto. Återbesöken är kostnadsfria. 
Sammanställning av dina utlägg gör vi i samband med ditt avslutande besök i studien. Tänk 
på att du ska spara kvitton för dina utlägg! 
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Frivilligt deltagande 
 
Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta utan att uppge speciella skäl.  
Om du väljer att inte deltaga i studien kommer du att behandlas enligt klinikens gängse rutiner 
och det kommer inte att påverka dig negativt. 
 
Övrigt information-Biobank 
 
Vävnadsprover som tas under operationen kommer att analyseras vid Ortopedlaboratorium, 
Institutionen för Kirurgiska Vetenskaper, Rudbeck, Uppsala Universitet och destrueras efter 
analys. 
De prover som tas i studien kommer att förvaras kodade i Uppsala Biobank vid ortopediska 
laboratoriet. Uppsala Biobank har registreringsnummer 827 hos IVO. Huvudman för 
biobanken är Region Uppsala.  
Du har rätt att säga nej till att prover sparas och har även rätt att senare ta tillbaka ditt 
samtycke om sparande av prover. Dina prover kommer då att kastas eller anonymiseras. Du 
vänder dig då till ansvariga forskare, Peter Försth. Proverna får endast användas på det sätt 
som du har gett samtycke till.  
 
 
Huvudansvarig kontaktperson 
 

Peter Försth                    Enheten för Ortopedi, Institutionen för kirurgiska vetenskaper 
Överläkare                         Akademiska sjukhuset  
Tel: 018-6174417            751 85 Uppsala 

Mail: peter.forsth@surgsci.uu.se 

 
Övriga kontaktpersoner vid Ortopedkliniken 

Konstantinos Pazarlis      Enheten för Ortopedi, Institutionen för kirurgiska vetenskaper 
Specialistläkare                            Akademiska sjukhuset  
Tel: 018-6174123              751 85 Uppsala 

Mail: konstantinos.pazarlis@akademiska.se  
 

Catharina Strömstedt      Enheten för Ortopedi, Institutionen för kirurgiska vetenskaper 
Forskningssköterska Akademiska sjukhuset  
Tel: 018–6119035              751 85 Uppsala 

Mail: catharina.stromstedt@akademiska.se 

 
Forskningshuvudman och personuppgiftansvarig     
 
Region Uppsala 
Verksamhetschef för Enheten för Ortopedi, Institutionen för kirurgiska vetenskaper 

Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala Telnr: vx  018-6110000        
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Bilaga till forskningspersonsinformationen 

Studieupplägg 
Om du väljer att deltaga i studien kommer följande att ske inom studiens ram. 
 
Första besöket  (efter signerat samtycke och ställd diagnos spinal stenos) 
 

• Besvara frågeformulär, med flervalsfrågor avseende rygg/benbesvär, allmän 
hälsosituation, livskvalitet och funktionsnivå. 
 

• Blodprov för analys av inflammationsmarkörer (1 provrör, dvs 4 ml blodprov) 
 

• Gångtest: Hur långt kan du gå på 6 minuter, en uppmätt sträcka på 25 meter och sedan 
går du fram och tillbaka så långt du kan/orkar. Du får göra uppehåll och vila vid behov 
 

• Information om motionscykelträning (grupp B) 
 

• Röntgen 
 

• Neurografi/EMG=mätning av din nervfunktion 
 

• Randomisering 
 

Återbesök efter sex månader  
 

• Besvara frågeformulär, med flervalsfrågor avseende rygg/benbesvär, allmän 
hälsosituation, livskvalitet och funktionsnivå och frågor om annan kontakt med 
sjukvård. 
 

• Blodprov för analys av inflammationsmarkörer (1 provrör, dvs 4 ml blodprov) 
 

• Gångtest 
 

• Röntgen 
 

• Neurografi/EMG=mätning av din nervfunktion 
 

Återbesök 1 och 2 år 
 

• Besvara frågeformulär, med flervalsfrågor avseende rygg/benbesvär, allmän 
hälsosituation, livskvalitet och funktionsnivå och frågor om annan kontakt med 
sjukvård. 
 

• Gångtest: Hur långt kan du gå på 6 minuter, en uppmätt sträcka på 25 meter. 
 

Uppföljning efter 5 år  
 

• Besvara frågeformulär, med flervalsfrågor avseende rygg/benbesvär, allmän 
hälsosituation, livskvalitet och funktionsnivå. 
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                 Pat nr: ____ - ____ 

 

SAMTYCKE TILL DELTAGANDE I STUDIE 
 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om spinal stenos studien och jag har fått tid att 
tänka över mitt beslut och givits möjlighet att ställa frågor och fått mina frågor besvarade.  

 
Jag har förstått att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst utan närmare förklaring 
kan avbryta min medverkan i studien utan att det påverkar min fortsatta behandling eller 
omhändertagande på kliniken. 

 
Jag samtycker till att data samlas in och lagras i en databas och att data bearbetas och 
publiceras under förutsättning att ingen obehörig kommer att ta del av data och att min 
identitet inte avslöjas. 

 
Jag beviljar tillgång till min journal under förutsättning att sekretess tillämpas. 
 

_______________________                     ___________ 
Forskningspersonens namnteckning                                                        Datum 

 
_______________________                      
Forskningspersonens namnförtydligande                            
 
 
 
 
Informerande läkares försäkran 
 
Jag har muntligen gått igenom och förklarat studiens syfte för patienten. Forskningspersonen 
har haft möjlighet att ställa frågor och fått dem besvarade. 
Efter signering så erhåller forskningspersonen forskningspersonsinformationen och en kopia 
av samtycket. 
 

_______________________                    ___________ 
Läkarens namnteckning                                                                         Datum 

 
_______________________                     
 Läkarens namnförtydligande                                                                         
 

Samtycket ska förvaras i prövarpärmen 
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                         Pat nr: ____ - ____ 

 

SAMTYCKE TILL SPARANDE AV PROVER I 
BIOBANK 

 
Jag samtycker till att mina prover sparas i biobank och används på det sätt som beskrivs i 
forkningspersonsinformationen. 
 
 

_______________________                     ___________ 
Forskningspersonens namnteckning                                                        Datum 

 
_______________________                      
Forskningspersonens namnförtydligande                            
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

_______________________                    ___________ 
Läkarens namnteckning                                                                         Datum 

 
_______________________                     
 Läkarens namnförtydligande                                                                         
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtycket ska förvaras i prövarpärmen 
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