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Abstract 

Study design: A retrospective study of 2502 transpedicular screw using 
postoperative computed tomography (CT). Follow up on the patients from 
patient journals and the Swedish national spine register. 
Objective: To determine the accuracy of transpedicular screws and trying to 
correlate the rate of screw misplacement to differect factors that potentially 
effect the accuracy of screw. Second objective was to find out what effects 
misplaced screws have for the patients. 
Methods: The accuracy of screw placement were assessed by postoperative CT 
using a previously established grading system that divides screw misplacement 
into five different groups. Screw placement were then correlated to different 
factors. 
Results: A total of 419 patients who underwent instrumented posterior spinal 
fusion using 2502 transpedicular screws. 1921 (76,8%) screws were graded as 
acceptable placed, 581 (23,2%) as misplaced. 7,7% of the screws were laterally 
misplaced, 4,0% medially misplaced and 10,8% misplaced in the anterior 
direction. The rate of total screw misplacement differed significantly (p<0,001) 
depending on the level of the spine. The rate of lateral misplacement could be 
correlated to both the side in the spine, the experience of the surgeon and 
number of surgeons involved in the surgery. 13 patients were re-operated 
because of misplaced screw within 1 year after the first surgery. 
Conclusion: The rate of screw misplacement varied significantly on different 
levels in the spine with more misplacement in the upp thoracic and lumbosacral 
regions, and less misplacement in the middle and lower lumbar region. Lateral 
misplacement occurred significantly more often on the right side of the spine 
inte patients operated by less experienced surgeons. 3% of the patients were re- 
operated because of misplaced screws. 
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Populärvetenskaplig   sammanfattning 

Ryggoperationer är mycket känsliga operationer eftersom att det i närheten av 
ryggraden finns både blodkärl, nerver och ett flertal andra strukturer som kan 
skadas i samband med operationerna. Att stabilisera och fixera olika delar i 
ryggraden med hjälp av skruvar som fäst in i benvävnaden i ryggradens kotor är 
en effektiv och bra behandlingsmetod på flertalet olika typer av skador och 
sjukdomar i ryggen. Ryggoperationer är dock komplicerade och det är ofta svårt 
att orientera sig och avgöra hur skruvarna ska placeras vilket gör att det ibland 
kan bli fel. Felplacering av skruvar kan dock få allvarliga konsekvenser för 
patienterna. Men varför förekommer det felaktigt placerade skruvar vid 
ryggoperationer? Kan det finnas saker som man kan påverka för att undvika 
detta? Det är två frågor som man inte har tittat närmre på i speciellt många 
vetenskapliga studier. Därför har den här studien genomförts där felplacerade 
skruvar försökt kopplas till olika förhållanden och omständigheter som skulle 
kunna tänkas påverka att skruvar blir felaktigt placerade. 

 
Jag har därför tittat på röntgenbilder tagna efter operationer och utifrån dessa 
studerat och bedömt vilka skruvar som är korrekt och vilka som är felaktigt 
placerade. Efter detta har olika faktorer som kan tänkas ha betydelse för om 
skruvarna inte sitter helt perfekt försökt hittas. De saker som tittades på var 
vilken sida i ryggraden som skruvarna var placerade på, vilket kön den 
opererade patienten hade, vilken nivå i ryggraden skruvarna satt på, hur erfaren 
den opererade kirurgen var, om det var en eller flera kirurger med vid 
operationerna, vilken tidpunkt på dygnet som operationerna genomfördes samt 
varför patienterna opererades. 

 
Flera av dessa faktorer visade sig ha betydelse för om skruvarna blev felaktigt 
placerade. Det visade sig att nästan alla av dessa saker på ett eller annat sätt 
hade betydelse för om skruvar blev felplacerade eller inte samt hur de blev 
felplacerade. 

 
Det opererade patienterna har också följts upp under ett år efter operationerna 
för att vad som har hänt med dessa. Det visade sig också att flera patienter blev 
omopererade inom 1 år, men ofta redan några dagar efter den första  
operationen, p.g.a. att felplacerade skruvar påverkade eller riskerade att påverka 
eller skada olika strukturer i närheten av ryggen. Detta var ett oroväckande fynd 
eftersom att det dels medför problem för patienterna som ganska enkelt kan 
undvikas och delas belastar den opererande kliniken som måste lägga resurser 
på att omoperera patienter som borde varit färdigbehandlade efter den första 
operationen. 



5  

Bakgrund 

Redan under slutet av 1940-talet användes skruvar placerade i benvävnad i 
ryggraden som behandlingsmetod vid olika ryggsjukdomar. i Då utfördes 
ingreppen med hjälp av korta skruvar som placerades genom facettleden och in i 
pedikeln, vilket skapade en sorts artrodes. Metoden visade sig dock inte fungera 
speciellt bra då flertalet misslyckande behandlingsförsök rapporterades in. ii 

Några år senare framfördes teorier om att själva principen med inre fixering är 
bra, men att det är viktigt med att använda sig av långa, välplacerade skruvar för 
att uppnå tillräcklig stabilitet och minska risken för uppkomsten av  
pseudoartros och utebliven läkning. iii 

 
Man började därför använda sig av längre skruvar som placerades in genom 
pediklarna och in i kotkroppen. Pediklarna kan beskrivas som två utväxter från 
kotkroppen som binder ihop denna med kotbågen på respektive sida. Den kan 
utseendemässigt beskrivas som en cylinder av kortikalt ben som omger en 
mindre del spongiöst ben. Pedikeln är den starkaste delen av ryggkotan. iv Detta 
gör att det området lämpar sig väl som ingångspunkt för skruvar placerade in i 
kotkroppen. 

 
Pedikeln varierar i storlek mellan olika kotor. Enligt en studie ökar t.ex. den 
horisontella diametern hela tiden från Th12 till L5, från 0,9 till 1,5 cm. v Den 
veritikala diametern är däremot i stort sett oförändrad i detta område då den är 
ungefär 1,5 cm på samtliga nivåer. vi I och med att framförallt den horisontella 
diametern inte är så tillräckligt stor och hållfastheten är hög ska det normalt inte 
gå bra att borra och fästa en, ibland t.o.m. två, skruvar utan att hamna utanför 
pedikeln. vii Pediklarna kan även skilja en hel del i storlek mellan olika personer. I 
en studie utförd på patienter opererade för adolesent idiopatisk skolios  
varierade storleken mellan de konkava pediklarna i thoraklaryggen mellan 4,0  
till 8,2 mm mellan olika patienter. viii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Illustration av en kotkropp Figur 2: 3D-modell av hur pedikelskruvar 
placeras i ryggkotorna 
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Tekniken med skruvfixering utvecklades vidare sedan 1940-talet och började 
sedan kombineras med metallplattor för att åstadkomma bättre fixation i 
ryggraden. Sedan 1963 har interpedikulär skruvfixering varit rutinteknik vid 
ryggoperationer där fixering och stabilisering av ryggraden ska åstadkommas. ix 

Tekniken medförde att man bättre kunde behandla ett flertal tillstånd i 
ryggraden, t.ex. frakturer, deformiteter, tumörer och olika instabilitetstillstånd. 
Tekniken kan användas över hela ryggraden men användes inledningsvis 
framförallt i lumbalryggen. Allt eftersom kirurgernas vana av skruvplacering i 
pedikeln ökade blev tekniken vanligare även i thorakalryggen. x xi 

 
Under mitten av 1980-talet började pedikelskruvar även att användas för 
behandling av skoliotiska deformiteter. xii Inom detta område blev tekniken 
sedan allt populärare och under mitten av 1990-talet introducerades för första 
gången behandlingsprincipen som i dag kallas ”all-pedicle screw construct”, 
vilket innebär att man rätar upp hela ryggraden med hjälp av skruvar i samtliga 
ryggradskotor som skoliosen omfattar. 

 
Även om interpedikulär skruvfixering betraktas som säkrare än många av de 
operationsmetoder som tidigare användes är även denna metod associerad med 
komplikationsrisker. P.g.a. ryggradens läge i förhållande till andra strukturer, 
framförallt ryggmärg, nervrötter och blodkärl, finns risker för allvarliga 
komplikationer om skruvarna placeras fel. xiii Därför är det viktigt med korrekt 
skruvplacering för att undvika att utsätta patienter för de farliga risker som 
detta kan erbjuda. Det är också viktigt med en bra metod för att bedöma 
skruvplacering så att man inte missar potentiellt farliga, felplacerade skruvar 
samt att man inte utsätter patienter för onödiga risker i form av re-operationer 
ifall detta inte är nödvändigt. 

 
Inledningsvis var slätröntgen den metod som framförallt användes för att 
bedöma skruvplacering. Vid jämförande studier med andra radiologiska metoder 
visade det sig slätröntgen ensamt inte vara tillräckligt bra för att bedöma 
skruvplacering, då datortomografi (CT) visade en klart högre frekvens av 
felplacerade skruvar än vad slätröntgen gjorde. xiv xv Då flertalet av patienterna 
som opereras är yngre personer, t.ex. till följd av skolios eller traumatiska 
kotfrakturer, är det viktigt med en tillförlitlig radiologisk metod som genererar  
så lite strålning som möjligt. Senare studier har visat att datortomografi med låg 
strålningsdos, så kallad lågdos-CT, är en fullt tillförlitlig metod för att bedöma 
skruvplacering. xvi I och med detta är vanlig CT eller lågdos-CT den metod som 
idag är standard för att postoperativt bedöma skruvplacering vid 
ryggoperationer. 

 
Det finns ett stort antal studier genomförda för att bedöma graden av korrekt 
respektive felplacerade skruvar, såväl via bedömning in vivo via postoperativa 
röntgenundersökningar som in vitro genom dissektion av avlidna patienter som 
tidigare opererats. Flertalet av de publicerade studierna har samlats in i en 
metaanalys från 2009 av Kosmopoulos och Schizas. xvii Bland dessa studier 
förekom hela 35 olika klassificeringssystem för att bedöma och gradera 
placeringen av pedikelskruvar. Avsaknaden av ett standardiserat 
klassificeringssystem är ett problem och ett enda klassificeringssystem som 
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används över hela världen skulle därför vara att föredra eftersom att det då 
skulle finnas bättre möjligheter att jämföra resultaten från olika studier med 
varandra. 

 
Flertalet av dessa klassificeringssystem som används idag gör inte skillnad på 
olika typer av felplaceringar och tar ofta bara hänsyn till mediala och laterala 
perforationer. I en typ av system graderar man enbart skruvgenombrott i mm. 
xviii I ett annat system graderas enbart om felplaceringen ligger inom det som 
betraktas som en ”säkerhetszon” eller inte (och då är felplacerade). xix Ytterligare 
ett graderingssystem har delat upp felplacering i tre olika grader beroende på 
hur stor del av skruvdiametern som penetrerar pedikelväggen. xx Ett fjärde 
system graderar skruvplaceringen beroende på dels om det är acceptabel eller 
oacceptabel placering efter fastställda kriterier, dels om den oacceptabla 
placeringen medför kliniska neurovaskulära komplikationer. xxi 

 
P.g.a. bristerna hos tidigare graderingssystem utvecklade och introducerade 
Abul-Kasim et al xxii 2009 ett nytt graderingssystem för bedömning av 
skruvplacering där man för varje enskild skruv tar hänsyn till relationen mellan 
skruv och korresponderande pedikel, kotkropp, disk och intervertebralforamen. 
Detta system graderar även mediala och laterala perforationer beroende på hur 
stor del av skruvdiametern som ligger utanför pedikeln på respektive sida. Detta 
graderingssystem har bara tillämpats i ett fåtal studier genomförda av Abul- 
Kasim et al xxiii xxiv xxv och enbart på patienter som opererats p.g.a. skolios. Därför 
vet man inte hur graden av olika typer av felplaceringar enligt detta 
klassificeringssystem ser ut vid andra tillstånd som behandlas med bakre 
fixation med pedikelskruvar. 

 
I flertalet av de studier där man har tittat på placering av pedikelskruvar har  
man enbart tittat på graden av korrekt eller felaktig placering utifrån olika givna 
klassificeringssystem. I ett antal studier har man dock också tittat på olika 
faktorer som kan tänkas påverka graden av korrekt respektive felaktig 
skruvplacering. I flera studier xxvi xxvii har man tittat på hur skruvplaceringen 
varierar med olika nivåer i ryggraden. I tidigare nämnda metaanalys av 
Kosmoupolos och Schizas xxviii har artikelförfattarna också gjort en uppdelning av 
hur graden av skruvplacering varierar i olika delar av ryggraden (cervikal-, 
thorakal- respektive lumbalryggen). 

 
Det finns även ett par studier där man har tittat på hur skruvplacering varierar 
med hänsyn till antingen operatörens erfarenhet eller ”inlärningskruva”. xxix xxx 

xxxi. Däremot finns inga studier där man har jämfört och försökt korrelera flera 
olika faktorer som kan tänkas påverka graden av skruvplacering och tittat på hur 
dessa eventuell samvarierar. Därför är det väldigt intressant att göra en studie 
där man tittar på och jämför flera olika faktorer som kan tänkas påverka 
skruvplacering. Exempel på sådana faktorer är bl.a. sida och nivå i ryggraden, 
patientens kön, ålder, diagnos och eventuellt bakomliggande sjukdom, 
operatörens erfarenhet, om operationen är akut eller elektiv samt vid vilken 
tidpunkt på dygnet operationen genomförs. 
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I flera studier har man tittat på vilka komplikationer felaktig skruvplacering kan 
medföra och i vilken grad dessa komplikationer förekommer. xxxii xxxiii xxxiv xxxv xxxvi 

I flertalet av dessa studier har man dock bara tittat på akuta komplikationer och 
inte följt upp om felaktig skruvplacering (som inte kräver akuta åtgärder) får 
långsiktiga konsekvenser för patienterna. Därför behövs fler studier kring detta. 
De flesta studier där man tittat på komplikationerna vid skruvplacering har man 
också bara tittat på neurovaskulära komplikationer. Det vore därför intressant 
att även titta på om felaktigt placerade skruvar som inte medför några 
neurovaskulära komplikationer har några konsekvenser för patienterna 
avseende deras allmänna hälsa och välbefinnande. 

 
 

Syfte med studien 
Syftet med denna studie är först och främst att få en uppfattning om frekvensen 
av felplacerade skruvar på den opererande kliniken och se om detta kan kopplas 
till någon eller några faktorer som man från klinikens håll kan påverka. Olika 
typer av felplacering kommer försöka kopplas till olika faktorer och de olika 
faktorerna kommer även att försöka kopplas till varandra och se om några 
faktorer samvarierar. Sekundärt till detta kommer de opererade patienterna 
även följas upp för att titta på vilka typer av konsekvenser som felplacerade 
skruvar får och i hur hög grad dessa förekommer, samt försöka se vilken typ av 
felplacering som medför konsekvenser och vilken typ som eventuellt inte gör 
det. 

Följande hypoteser avseende signifikanta faktorer kommer därför att testas: 

Primära hypoteser: 
Graden av felplacering påverkas av följande faktorer 

- Sidan i ryggraden 
- Nivå i ryggraden 
- Patientens kön 
- Patientens ålder 
- Patientens diagnos 
- Operatörens erfarenhet 
- Tidpunkt på dygnet för operationen 
- Antalet kirurger närvarande vid operationen 

 
Sekundär hypoteser: 

- Felplacerade skruvar får akuta konsekvenser för patienterna 
- Felplacerade skruvar får långsiktiga konsekvenser för patienterna 
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Metod and material 

Studien genomfördes på samtliga patienter som opererats med bakre fixation 
med skruvar vid ryggsektionen vid Ortopedkliniken vid Uppsala Akademiska 
Sjukhus under tidsperioden 1:a Januari 2010 till 31:a December 2011. Initialt 
valdes samtliga patienter som enligt operationsplaneraren var tänkta att 
genomgå bakre fixation med skruvar under den aktuella tidsperioden ut. Efter 
detta gjordes en journalgenomgång för att se vilka patienter som verkligen 
opererades med den angivna operationsmetoden. De patienter som inte blev 
opererade eller opererades med en annan operationsmetod än bakre 
skruvfixering exkluderades från studien. Vidare kontrollerades i något av två 
olika radiologiprogram vilka patienter som hade genomgått postoperativ CT 
eller lågdos-CT vid Uppsala Akademiska Sjukhuset. De patienter där någon CT- 
undersökning inte var gjord eller där CT-undersökningen var genomförd vid ett 
annat sjukhus exkluderades också ur studien. 

 
Den slutgiltiga studiepopulationen efter att inklusions- och exklusionskriterierna 
tillämpats uppgick till 513 operationer (ett mindre antal patienter opererades  
två eller fler gånger under den aktuella tidsperioden). Under dessa 513  
operation applicerades 2985 skruvar, vilket innebär att i genomsnitt 5,8 skruvar 
placerades per operation. Av dessa skruvar var 2502 pedikelskruvar. 30 av de 
513 operationerna utfördes på jourtid. Medelålder för patienterna vid 
operationen var 58 år. 52,4% av patienterna var män och 47,6% av patienterna 
var kvinnor. Majoriteten av patienterna opererades för antingen frakturer (147 
st), spinal stenos eller diskbråck (136 st) eller tumörer (67 st). 

 
 

Indelning av patienterna i olika variabelgrupper 
De opererade patienterna delades in i flera olika grupper för att kunna avgöra 
hur olika faktorer som kan tänkas påverkas skruvplacering spelar in. De 
grupperades dels efter kön och efter ålder. Utifrån ”operationsplaneraren” togs 
uppgifter om operationsdatum, veckodag, starttid och sluttid fram och med 
utgångspunkt från dessa tider delades patienterna in två grupper beroende på 
vilken tid på dygnet operationen skedde. Operationsstart från 08.00-15.59 
samtliga veckodagar betraktades som ”dagtid” medan operationsstart från 16.00 
betraktades som ”kvällstid”. Någon skillnad mellan vardagar och helgdagar 
gjordes inte. 

 
Från journalen noterades patienternas huvuddiagnos och utifrån denna delades 
patienterna in i åtta olika diagnosgrupper i form av deformitet, degeneration, 
fraktur/luxation, infektion, smärttillstånd, spinal stenos och diskbråck, 
spondylolistes och tumör. Personerna med Mb. Bechterew fick utgöra en egen 
diagnosgrupp även fast dessa i flera fall hade andra huvuddiagnoser i journalen 
(t.ex. fraktur). Detta eftersom att dessa patienter anatomiskt skiljer sig en hel del 
från övriga patienter med avseende på anatomin i ryggraden och därför 
betraktades som intressantas att behandlas separat. Slutligen bildade även alla 
patienter som re-opererats egen grupp oavsett huvuddiagnos. 
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För varje enskild skruv noterades nivå och sida i ryggmärgen. Skruven knöts 
också till en enskild operatör. Totalt var 28 kirurger närvarande vid de olika 
operationerna. Dessa har av handledare professor Olerud delats in i tre olika 
grupper baserat på deras erfarenhet i form av: ”gröna” (minst erfarna), 
”intermediära” och ”rutinerade” (mest erfarna). Vid de operationer där flera 
kirurger varit inblandade bestämdes att den kirurg som tillhör den mest erfarna 
gruppen fick stå som ansvarig för samtliga placerade skruvar. Vi de fall där två 
eller flera operatörer ur samma grupp varit inblandade fick den som stod först i 
operationsberättelsen vara ansvarig för samtliga skruvar om det inte i 
berättelsen stod vilken kirurg som placerat vilken skruv (då blev den personen 
ansvarig). 

 
 

Bedömning av skruvplacering 
Bedömningen av skruvplaceringen skedde utifrån postoperativa CT- eller lågdos-
CT-bilder som analyserades och graderas enligt ett utarbetat graderingssystem. 
Vid oklarheter kring nivå i ryggraden togs hjälp av det 
tillhörande röntgensvaret. Samtliga bedömningar avseende skruvarnas placering 
skedde dock utan hjälp av röntgensvaret. Vid svårbedömda skruvar eller 
tveksamheter hur skruven ska graderas gjordes en gemensam bedömning 
tillsammans med handledare professor Olerud för att avgöra hur skruven skulle 
graderas. 

 
 

Graderingssystem 
Pedikelskruvarna bedömdes enligt graderingsystemet utvecklat av Abul-Kasim  
et al. xxxvii I detta system bedöms varje enskild skruv i relation till 
korresponderande pedikel, kotkropp, disk och intervertebralforamina. I och med 
detta finns fem olika typer av felplacering, vilket inte finns inom något annat 
graderingssystem. Dessutom finns det två olika grader för mediala och laterala 
perforationer. Det gör att det här är det bästa graderingssystemet för att bedöma 
olika typer av skruvplacering. I och med att systemet delar in felplacering i olika 
grupper kan vi försöka koppla olika typer av felplacering till olika faktorer samt 
även försöka se om olika typer av felplacering ger upphov till olika typer av 
komplikationer. 
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Medial kortikal 
perforation av 
pedikeln (MCP) 

Grad 0: Acceptabel placering. Skruven passerar helt genom pedikelns medullära 
kanal eller med minimal perforation genom mediala pedikelcortex (<½ 
skruvdiametern passerar medialt om mediala pedikelcortex). 

 Grad 1: Delvis medialiserad skruv (>½ skruvdiametern passerar medialt om 
mediala pedikelcortex). 

 Grad 2: Helt medialiserad skruv (skruven passerar helt medialt om mediala 
pedikelcortex). 

Lateral kortikal 
perforation av 
pedikeln (LCP) 

Grad 0: Acceptabel placering. Skruven passerar helt genom pedikelns medullära 
kanal eller med minimal perforation genom laterala pedikelcortex (<½ 
skruvdiametern passerar lateralt om laterala pedikelcortex). 

 Grad 1: Delvis lateraliserad skruv (>½ skruvdiametern passerar lateralt om 
laterala pedikelcortex). 

 Grad 2: Helt lateraliserad skruv (skruven passerar helt lateralt om laterala 
pedikelcortex). 

Anterior kortikal 
perforation av 

Grad 0: 
Grad x: 

Acceptabel placering. Skruvtoppen är belägen inne i kotkroppen. 
Anterior kortikal perforation. Skruvtoppen penetrerar genom anteriora 

kotkroppen (ACP)  cortex på motsvarande kotkropp. Graden av perforation rapporteras i mm. 

Diskperforation Grad 0: Acceptabel placering. Skruvtoppen är belägen inne i kotkroppen. 

   Foraminal 
perforation (FP) 

Grad 0: Acceptabel placering. Skruvtoppen penetrerar inte pedikelkanten in i övre 
eller nedre intervertebralforamen. 

 Grad 1: Foraminal perforation. Skruvtoppen penetrerar pedikelkanten in i övre 
eller undre intervertebralforamen. 

 

Tabell 1: Graderingsystemet enligt Abul-Kasim et al 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EPP) Grad 1: Diskperforation. Skruvtoppen penetrerar den övre eller nedre disken. 
 
 
 
 
 
 

A Korrekt placerad skruv. 
B MCP1 
C MCP2 
D LCP1: Skruven fäster i 
kotkroppen. 
E LCP1: Skruven passerar 
genom kotkroppen och 
gränsar till dess inre 
cortex. 
F LCP2: Skruven gränsar 
till kotkroppens yttre 
cortex och fäster inte inne 
i kotkroppen. 
G LCP2: Skruven passerar 
genom revbensleden och 
fäster inte i kotkroppen. 
H LCP2: Skruv med 
paravertebral passage. 
I ACP 
J Korrekt placerad skruv i 
sagittalplanet. 
K FP: Perforation av 
underliggande 
intervertebralforamina. 
L EPP: Perforation av 

disken ovanför kotan. 
 

 
 
 
 
 
 

Figur 3: Exempel på olika typer av skruvplacering enligt det 
använda graderingssystemet. 
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Övriga skruvtyper har inte kunnat bedömas fullt ut enligt detta 
graderingssystem. Facettledsutskottskruvar har bedömts som antingen lateralt 
felplacerade (LCP) om de är ej är omgivna av ben lateralt och felplacerade i 
transversalplanet i de fall där skruven går genom facettleden (JP, joint 
perforation). Övriga skruvar i halsryggen har också bedömts som medialt eller 
lateralt felplacerade (MCP eller LCP) om de antingen saknar beninfästning på 
endera sidan eller penetrerar foramen transversarium, felplacerade anteriort 
(ACP) om de passerar genom kotkroppen (gäller bara för skruvar i C1) samt 
felplacerade i de fall de perforerar någon led (JP). Skruvar placerade från C2 till 
C1 i transversalplanet har också bedömts som felplacerade i de fall de ska fästa i 
C1 men spetsen inte är omgiven av ben (MA, missed anchor). För dessa skruvar 
har gradering av felplacering endast skett för anteriort felplacerade skruvar, som 
även här angetts i mm. Dessa skruvar kommer inte tas med i denna studie utan 
bara att presenteras för kliniken. Detta eftersom att resultaten inte går att 
jämföra med andra studier eftersom att de graderats utifrån ett  
graderingssystem som inte finns använts i några publicerade studier. 

 
 

Uppföljning av patienterna 
Patienterna kommer att följas upp på två olika sätt. Dels utifrån 
journalprogrammet vid Akademiska sjukhuset för att se vilka som har genomgått 
re-operationer inom 1 år efter den aktuella operationen. Dels genom statistik  
från nationella ryggregistret där patienterna kommer att följas upp avseende 
förekomsten av ytliga och djupa sårinfektioner inom 1 år samt skillnad i EQ5D 
postoperativt jämfört med efter 1år. 

 
 

Statistiska analyser 
Den insamlade statistiken kommer att analyseras med hjälp av 
statistikprogrammet IBM SPSS. I de fall där de tänkbara hypoteserna består av 
två variabler (sida, kön, tid på dygnet, kirurgens erfarenhet och antal närvarande 
kirurger) kommer både total felplaceringsgrad och grad av olika typer av 
felplaceringar analyseras med Student’s t-test för att se om signifikans 
förekommer för någon faktor. För de fall där hypoteserna består av flera olika 
variabler (nivå, patienternas ålder och diagnos) kommer varje enskild grupp av 
analyseras i 2x2-korstabeller tillsammans med den totala felplaceringsgraden  
för samtliga skruvar för att se om det finns någon korrelation mellan olika 
grupper och den totala felplaceringsgraden. Om flera av hypoteserna som är 
indelade i två variabler visat sig signifikanta för antingen den totala graden av 
felplacering eller någon enskild typ av felplacering kommer en så kallad 
trädanalys genomföras för att se om några av dessa faktorer eventuellt 
samverkar med varandra. 

 
Etiskt tillstånd 
Något etiskt tillstånd finns inte för denna studie. Patientmaterialet och alla 
undersökningar är sedan tidigare utförda och studien är i första hand 
kvalitetskontroll på kliniken. Vidare handlar det också om ett studentarbete och 
med dessa faktorer sammanvägda har bedömningen varit att något etiskt 
tillstånd inte är nödvändigt för att genomföra denna studie. 
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Resultat 
 

 
Grad av felplacering för pedikelskruvar 
Av de 2502 pedikelskruvarna som bedömdes var 1921 helt korrekt placerade i 
samtliga riktningar medan 581 var felplacerade i en eller flera riktningar. Den 
genomsnittliga andelen korrekt placerade skruvar var 76,8%. Den 
genomsnittliga andelen felplacerade skruvar var 23,2%. Totalt var 192 skruvar 
felplacerade lateralt (7,7%), 101 skruvar felplacerade medialt (4,0%), 271 
skruvar felplacerade anteriort (10,8%), 37 skruvar perforerade disken ovanför 
eller under den ryggkota de placerades i (1,5%) och 25 skruvar perforerade 
kotans intervertebralforamina (1,0%). 

 
Av de felplacerade pedikelskruvarna utgjordes den allra största delen av 
anteriora perforationer (42,2%). Även laterala perforationer, både grad 1 och 
grad 2, är ganska vanligt förekommande samt mediala perforationer av grad 1. 
Däremot är kombinerade perforationer relativt sällsynta. Kombinationer av 
felplacering i två olika riktningar förekom vid 43 fall (7,4% av samtliga 
felplaceringar). Kombinationer av felplacering i tre olika riktningar förekom 
endast vid ett enda fall av de totalt 581 felplacerade skruvarna (0,2%). 

 
Tabell 2: Olika typer av felplacering 
Typ av felplacering Antal Procent av antalet 

felplacerade skruvar 
LCP1 76 13,1% 
LCP2 86 14,8% 
LCP+ACP 21 3,6% 
LCP+EPP 3 0,5% 
LCP+FP 5 0,9% 
LCP+ACP+EPP 1 0,2% 
MCP1 63 10,8% 
MCP2 23 4,0% 
MCP+ACP 3 0,5% 
MCP+EPP 5 0,9% 
MCP+FP 5 0,9% 
ACP 245 42,2% 
ACP+FP 1 0,2% 
EPP 28 4,8% 
FP 14 2,41% 

Totalt 581 100% 

 

Av de anteriora perforationerna utgjordes majoriteten av skruvar som var  
mellan 1-2 mm för långa. I de allra flesta fall var deras något för långa placering 
inte något problem. Inga skruvar som var 1 mm för långa låg i riskzonen för att 
skada några viktiga strukturer i området. Däremot var skruvspetsarna på 4 av de 
81 skruvar som graderades som ACP2 i närheten av aorta, vena illiaca  
communis, pleura respektive i mjukdelarna i området kring arteria thoracalis. 
Vid perforation av någon av dessa kan potentiellt mycket allvarliga 
komplikationer följas. Därför har någon indelning av skruvarna som varit 
anteriort felplacerade inte varit möjligt eftersom att hur stor den anteriora 
perforationen kan vara utan att riskera att skada omkringliggande strukturer 
varierar beroende dels på vilken nivå i ryggraden man är och dels beroende på 
den individuella patientens anatomi. 
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Felplaceringsgrad 
(mm) 

Antal Andel av totalt antal 
ACP 

1 66 24,4% 
2 81 29,9% 
3 52 19,2% 
4 28 10,3% 
5 16 5,9% 
6 8 3,0% 
7 6 2,2% 
8 6 2,2% 
9 3 1,1% 
10 3 1,1% 
11 1 0,4% 
12 1 0,4% 

Totalt 271 100% 

 

  Tabell 3: Grad av anteriora perforationer (ACP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grad av felplacering korrelerat till sida i ryggraden 
Av de totalt 2502 bedömda skruvarna placerades 1248 skruvar (49,9%) på 
höger sida i ryggraden och 1254 skruvar (50,1%) på vänster sida i ryggraden. 
Någon signifikant skillnad i felplaceringsgrad totalt sett kunde inte identifieras 
mellan höger och vänster sida (p = 0,054). Om man däremot tittar på vilka typer 
av felplaceringar som förekom på vilken sida kunde man se signifikanta 
skillnader. På höger sida var frevkensen laterala felplaceringar 9,5% medan det 
på vänster sida enbart var 5,8% (p<0,001). På vänster sida var frekvensen 
anteriort felplacerade skruvar därmot 11,96% jämfört med 9,70% på höger sida 
(p<0,001). Det var även en skillnad i frekvensen av antalet foraminella 
perforationer som på höger sida var 1,28% och på vänster sida (0,72%) (p = 
0,005). 

 
Tabell 4: Graden av felplacering korrelerat till sida i ryggraden 

Typ av 
felplacering 

Höger 
sida 

Vänster 
sida 

Medel- 
skillnad 

95% CI p-value 

Totalt 24,04 22,41 1,689 -0,01681-0,04942 0,054 
LCP 9,54 5,82 3,714 0,01631-0,05797 <0,001 
MCP 4,09 3,99 0,099 -0,0144-0,01643 0,801 
ACP 9,70 11,96 2,266 -0,04702-0,00170 <0,001 
EPP 1,68 1,28 0,407 -0,00540-0,01353 0,092 
FP 1,28 0,72 0,564 -0,00215-0,01344 0,005 

 
 

Grad av felplacering korrelerat till nivå i ryggraden 
Graden av felplacering varierar en hel del beroende på vilken nivå i ryggraden 
skruvarna är placerade. Graden av felplaceringar totalt sett var högst på nivå  
Th1 (C7 har räknats bort p.g.a. för litet antal placerade skruvar) där 61,2% av 
skruvarna var felplacerade i minst en riktning. Lägst frekvens av felplacering var 
det i nivå L3 (L6 och Ileum har räknats bort p.g.a. för litet antal placerade 
skruvar) där endast 6,8% av skruvarna var felaktigt placerade i åtminstone en 
riktning. Vilken typ av felplaceringar som förekommer varierar också en hel del 
beroende på nivån i ryggraden. De två typer av felplaceringar som dominerade 
var laterala och anteriora perforationer. Graden laterala perforationer (LCP) var 
högst i nivå Th1 där 31,3% av skruvarna var lateralt felplacerade och lägst i nivå 
S1 där samtliga skruvar var korrekt placerade i lateral riktning. Graden av 
anteriora perforationer var däremot högst i S1 där 42,9% av alla placerade 
skruvar penetrerar anteriort. Lägst frekvens av anteriora perforationer 
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förekommer i nivå L3 där endast 1,4% av samtliga skruvar perforerade 
kotkroppen anteriort. 

 
Med den nivågruppering som använts identifierades en signifikant korrelation (p 
=0,001 eller <0,001 och Chi-Square mellan 10,430-106,918) mellan graden av 
felplacering och samtliga nivågrupper utom C6-C7 (som innehöll för få skruvar 
för att ge något signifikant utfall). Det var även en skillnad på vilken typ av 
felplaceringar som förekom på vilken nivå. Någon korrelation mellan olika typer 
av felplacering och de olika nivågrupperna har inte utförts. 

 
Tabell 5: Skruvplacering indelat per nivå i ryggraden 

Nivå Totalt  Korrekt  Felaktig LCP MCP ACP EPP FP 

 n n  % n  % % % % % % 

C6 14 12  85,7 2  14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
C7 13 4  30,8 3  69,2 23,1 15,4 23,1 0,0 23,1 

Th1 67 26  38,8 41 61,2 31,3 7,46 16,4 1,49 4,5 
Th2 100 46  46,0 54 54,0 18,0 5,0 32,0 2,0 1,0 
Th3 67 38  56,7 29 43,3 22,4 4,5 16,4 4,5 1,5 
Th4 67 38  56,7 29 43,3 19,4 9,0 20,9 1,5 1,5 
Th5 68 42  61,8 26 38,2 27,9 5,9 2,9 2,9 1,5 
Th6 77 47  61,0 30 39,0 19,5 5,2 11,7 2,6 2,6 
Th7 82 57  69,5 25 30,5 13,4 7,3 7,3 4,9 0,0 
Th8 84 64  76,2 20 23,8 10,7 8,3 6,0 0,0 2,4 
Th9 88 73  83,0 15 17,0 10,2 1,1 4,5 1,1 4,5 

Th10 95 81  85,3 14 14,7 9,5 0,0 7,4 0,0 1,1 
Th11 127 102 80,3 25 19,7 9,4 0,8 10,2 0,8 0,0 
Th12 168 143 85,1 25 14,9 3,0 3,6 8,3 0,0 0,0 

L1 171 150 87,7 21 12,3 2,9 2,9 4,7 0,6 0,0 
L2 195 178 91,3 17 8,7 3,1 4,1 2,1 0,0 0,0 
L3 207 193 93,2 14 6,8 2,9 2,4 1,4 0,5 0,0 
L4 305 276 90,5 29 9,5 2,3 2,0 3,6 0,3 0,0 
L5 328 247 75,3 81 24,7 2,1 5,2 14,9 0,9 0,0 
L6 2 2  100,0 0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
S1 175 100 57,1 75 42,9 0,0 5,7 37,1 0,0 0,0 

Ileum 2 2  100,0 0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tot. 2502 1921 76,8 581 23,2 7,7 4,0 10,8 1,5 1,0 

 

Tabell 6: Skruvplacering indelat efter nivå i ryggraden 
Ålders- 
grupp 

Antal 
skruvar 

Totalt LCP MCP ACP EPP FP Chi 
Square 

p-värde 

C6-C7 27 40,7% 18,5% 7,4% 11,1% 0,0% 11,1% 4,573 0,032 
Th1-Th4 300 51,0% 22,3% 6,3% 22,7% 2,3% 2,0% 106,918 <0,001 
Th5-Th8 312 32,4% 17,3% 6,7% 7,1% 2,6% 1,6% 12,649 <0,001 

Th9- 
Th12 

478 16,5% 7,3% 1,7% 8,0% 6,3% 1,0% 10,430 0,001 

L1-L4 878 9,2% 2,7% 2,7% 3,0% 1,1% 0,3% 80,834 <0,001 
L5- 

Ileum 
507 30,8% 1,4% 5,3% 22,5% 1,8% 0,6% 12,986 <0,001 

Totalt 419 23,2% 7,7% 4,0% 10,8% 1,5% 1,0% 0,000 1,000 
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Figur 4: Olika typer av felplaceringar uppdelat efter nivå i ryggraden 

 
 
 

 
Grad av felplacering korrelerat till patientens kön 
Av de totalt 2502 bedömda pedikelskruvarna placerades 1401 på manliga 
patienter och 1101 på kvinnliga patienter. Av skruvarna placerade på de manliga 
patienterna var 1066 korrekt placerade (76,1%) medan 335 var felaktigt 
placerade (23,9%). Av skruvarna placerade på kvinnliga patienter var 855 
(77,7%) korrekt placerade medan 246 (22,4%) var felaktigt placerade. Detta 
innebär att det var en liten, icke signifikant (p = 0,064) skillnad i total 
felplaceringsgrad mellan könen. Tittar man på de olika typerna av felplaceringar 
kan man se en signifikant könsskillnad (p<0,001) avseende laterala 
felplaceringar då graden av laterala felplaceringar hos de manliga patienterna 
var 9,2% och hos de kvinnliga patienterna var 5,7%. Någon signifikant skillnad 
för övriga typer av felplaceringar gick inte att urskilja. 

 
Tabell 7: Grad av felplacering korrelerat till patientens kön 

Typ av 
felplacering 

Man Kvinna Medel- 
skillnad 

95% CI p-värde 

Totalt 23,91 22,34 0,01568 -0,01767-0,04904 0,064 
LCP 9,21 5,72 0,03486 0,01387-0,05584 <0,001 
MCP 3,78 4,36 -0,00577 -0,02132-0,00978 0,146 
ACP 10,64 11,08 -0,00446 -0,02132-0,00978 0,477 
EPP 1,43 1,54 -0,00116 -0,02901-0,02010 0,632 
FP 0,93 1,09 -0,00162 -0,0107-0,00837 0,419 
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Typ av 
felplacering 

En Två eller 
fler 

Medel- 
skillnad 

95% CI p-value 

Totalt 24,74 21,74 0,02998 -0,00312-0,06308 <0,001 
LCP 8,65 6,72 0,01931 -0,00156-0,04017 <0,001 
MCP 4,20 3,87 0,00330 -0,01214-0,01874 0,402 
ACP 10,59 11,07 -0,00477 -0,02915-0,01961 0,443 
EPP 1,70 1,26 0,00433 -0,00514-0,01380 0,073 
FP 1,21 0,79 0,00422 -0,00358-0,00360 0,034 

 

Grad av felplacering korrelerat till kirurgens erfarenhet 
Av de totalt 2502 bedömda pedikelskruvarna placerades 890 skruvar av 
kirurger tillhörande gruppen ”intermediära” och 1612 skruvar av kirurger 
tillhörande gruppen ”rutinerade”. Av skruvarna placerade av de ”intermediära” 
kirurgerna var 683 st (76,7%) korrekt placerade medan 207 st (23,3%) var 
felaktigt placerade . Av skruvarna placerade av de ”rutinerade” kirurgerna var 
1238 (76,8%) korrekt placerade och 374 (23,2%) felaktigt placerade. I total 
felplaceringsgrad var skillnaden mellan de ”intermediära” och de ”erfarna” 
kirurgerna minimal. Däremot fanns det signifikanta skillnader när man tittar på 
vilka typer av felplaceringar det handlade om. Graden av laterala felplaceringar 
var signifikant högre (p<0,001) hos de ”intermediära” kirurgerna, 9,6% jämfört 
med 6,6% hos de ”erfarna”. Graden av anteriora felplaceringar var däremot 
signifikant högre (p<0,001) hos de ”erfarna” kirurgerna, 11,8% jämfört med 
9,0% hos de ”intermediära”. En signifikant (p =0,004) skillnad kunde också ses 
avseende diskperforationer, där dessa förekom i högre grad hos de erfarna 
kirurgerna, 1,74% jämfört med 1,01% hos de intermediära. 

 
Tabell 8: Grad av felplacering korrelerat till patientens kön 

Typ av 
felplacering 

Interme 
diära 

Erfarna Medel- 
skillnad 

95% CI p-value 

Totalt 23,26 23,20 0,057 -0,03402-0,03517 0,95 
LCP 9,55 6,64 2,913 0,00735-0,00628 <0,001 
MCP 4,38 3,85 0,536 -0,01076-(-)0,01106 0,193 
ACP 8,99 11,85 -2,86 -0,05403-(-)0,05316 <0,001 
EPP 1,01 1,74 -0,726 -0,1714-(-)0,01642 0,004 
FP 1,35 0,81 0,542 -0,00273-(-)0,00334 0,009 

 
 
 

Grad av felplacering korrelerat till antalet kirurger närvarande vid operationen 
Av de totalt 2502 bedömda pedikelskruvarna placerades 1237 skruvar under 
operationer där en ensam kirurg närvarade och 1265 under operationer där två 
eller fler kirurger närvarade. Av skruvarna placerade under operationerna där 
en ensam kirurg närvarade var 931 st (75,3%) korrekt placerade och 306 
(24,7%) felaktigt placerade. Av skruvarna placerade under operationerna där  
två eller fler kirurger närvarade var 990 st (78,3%) korrekt placerade och 275 st 
(21,8%) felaktigt placerade. Det var en signifikant (p<0,001) skillnad i total 
felplaceringsgrad. När man tittar på vilken de olika typerna av felplaceringar var 
för sig kunde man också urskilja en signifikant skillnad (p<0,001) avseende 
graden av laterala felplaceringar, då dessa var 8,7% vid operationerna där en 
ensam kirurg närvarat och 6,72% vid operationerna där två eller fler kirurger 
närvarat. Någon signifikant skillnad avseende övriga typer av felplaceringar gick 
inte att urskilja. 

 
  Tabell 9: Grad av felplacering korrelerat till antalet närvarande kirurger vid operationen 
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Typ av 
felplacering 

Dagtid Kvällstid Medel- 
skillnad 

95% CI p-value 

Totalt 23,88 10,94 0,12946 0,05477-0,20445 <0,001 
LCP 7,96 2,34 0,05617 0,00885-0,10350 <0,001 
MCP 4,09 3,13 0,00961 -0,02542-0,04464 0,278 
ACP 11,08 6,25 0,04828 -0,00700-0,10357 <0,001 
EPP 1,52 0,78  -0,01413-0,02884 0,117 
FP 1,01 0,78  -0,01541-0,02000 0,610 

 

Grad av felplacering korrelerat till tidpunkt på dygnet när operationen 
genomfördes 
Av de totalt 2502 bedömda pedikelskruvarna placerades 2374 skruvar under 
operationer utförda på dagtid och 128 st under operationer utförda på kvällstid 
(16.00-08.00). Av skruvarna placerade under dagtid var 1807 st (76,1%) korrekt 
placerade och 567 (23,9%) felaktigt placerade. Av skruvarna placerade under 
jourtid var 114 st (89,1%) korrekt placerade och 14 st (10,9%) felaktigt 
placerade. En signifikant skillnad (p<0,001) avseende total felplaceringsgrad  
gick i och med detta att urskilja då skruvarna placerade på dagtid i högre 
utsträckning var felaktigt placerade. När man tittar på de olika typerna av 
felplacering så kunde man se signifikanta skillnader (p<0,001 i båda fallen) 
avseende graden av båda laterala och anteriora perforation som båda förekom i 
klart högre grad på dagtid jämfört med på kvällstid. Graden laterala  
perforationer på dagtid var 8,0% jämfört med 2,3% på kvällstid och graden 
anteriora perforationer var 11,1% på dagtid jämfört med 6,3% på jourtid. För 
övriga typer av felplaceringar gick några signifikanta skillnader inte att urskilja. 

 
  Tabell 10: Grad av felplacering korrelerat till tidpunkt på dygnet för operationen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grad av felplacering korrelerat till patientens ålder 
Graden av felplacering varierade inte speciellt mycket beroende på patientens 
ålder. Med nivågrupperingen enligt tabellen nedan varierar den totala graden av 
felplacerade skruvar från 29,0% som högst i gruppen med patienter mellan 80- 
89 år och 16,1% som lägst i gruppen med patienter mellan 20-29 år. Flera av 
grupperna består dock av få patienter och få placerade skruvar. Någon 
signifikant korrelation mellan patientens ålder och graden av felplacering har 
därför inte gått att finna. 

 
Tabell 11: Skruvplacering indelat efter patienternas ålder 
Ålders- 
grupp 

Antal 
patienter 

Antal 
skruvar 

Totalt LCP MCP ACP EPP FP Chi 
square 

p-värde 

<20 20 115 27,8 7,8 7,8 15,7 0,0 0,0 1,300 0,254 
20-29 18 93 16,1 6,5 1,1 6,5 3,2 1,1 2,549 0,110 
30-30 32 150 22,7 6,7 3,3 12,7 0,7 0,0 0,024 0,876 
40-49 60 329 22,2 5,2 3,3 14,0 0,9 0,0 0,175 0,676 
50-59 78 460 24,6 9,6 3,0 10,9 1,7 0,0 0,391 0,532 
60-69 90 555 22,7 8,7 3,1 9,9 2,2 0,5 0,069 0,793 
70-79 92 596 21,8 6,2 4,5 10,6 1,5 0,8 0,541 0,462 
80-89 25 176 29,0 10,8 7,4 8,0 1,7 4,0 3,021 0,082 
90-99 4 28 25,0 7,1 14,3 0,0 0,0 3,6 0,049 0,825 

Totalt 419 2502 23,2 7,7 4,0 10,8 1,5 1,0 0,000 1,000 
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Grad av felplacering korrelerat till patientens diagnos 
Graden av felplacering varierade en del beroende på vilken diagnos 
(operationsorsak) som patienten hade. Högst frekvens av felplacerade skruvar 
fanns i gruppen med ”smärttillstånd” där 32,9% av skruvarna var felplacerade. I 
denna grupp ingår dock endast 14 patienter med 45 placerade skruvar vilket gör 
att några slutsatser inte gick att dra utifrån detta. Bortser vi från denna grupp är 
felplaceringsgraden totalt sett högst bland patienter med Mb. Bechterew som har 
31,6% felplacerade skruvar i åtminstone en riktning. Lägst grad av felplacerade 
skruvar var det i gruppen med frakturer och luxationer samt gruppen med spinal 
stenos och diskbråck där frekvensen felplacerade skruvar i båda fallen var  
18,2%. Signifikant korrelation identifierades mellan graden av felplacering och 
diagnos i patientgrupperna med Tumör (p<0,001), Mb. Bechterew (p = 0,005) 
respektive spinal stenos och diskbråck (p =0,005). 

 
Tabell 12: Skruvplacering indelat efter patienternas diagnos 

Diagnos- 
grupp 

Antal 
op 

Medel 
-ålder 

Antal 
skruvar 

Totalt LCP MCP ACP EPP FP Chi- 
square 

p- 
värde 

Deformitet 18 49,2 202 25,7 5,4 7,4 11,4 2,5 1,5 0,663 0,416 
Degene- 

ration 
10 51,9 58 24,1 13,8 1,7 5,2 3,5 0,0 0,027 0,870 

Fraktur, 
luxation 

101 52,6 606 18,2 8,1 2,5 8,1 0,5 0,3 7,252 0,007 

Infektion 12 56,1 83 25,3 8,4 7,3 7,3 3,6 2,4 0,195 0,659 
Mb 

Bechterew 
27 70,6 228 31,6 14,5 7,0 8,3 3,1 3,1 8,020 0,005 

Re- 
operation 

28 43,7 133 22,6 10,5 0,0 12,0 1,5 0,0 0,031 0,859 

Smärt- 
tillstånd 

14 45 76 32,9 6,6 1,3 25,0 0,0 0,0 3,838 0,050 

Spinal 
stenos och 
diskbråck 

133 62,3 692 18,2 2,3 4,3 11,0 1,0 0,6 7,905 0,005 

Spondylo- 
listes 

17 34,4 64 28,1 3,1 4,7 20,3 0,0 0,0 0,839 0,360 

Tumör 59 65,8 360 31,4 13,1 3,9 13,1 2,2 2,0 11,429 0,001 

Totalt 419 57,1 2502 23,2 7,7 4,0 10,8 1,5 1,0 0,000 1,000 
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Uppföljning av de opererade patienterna 
 
 

Förekomsten av re-operationer 
Total opererades 419 patienter med bakre fixation med pedikelskruvar under 
den undersökta tidsperioden. Av dessa hade 163 st (38,9%) samtliga skruvar 
korrekt placerade medan 256 st (61,1%) hade en eller flera skruvar felplacerade. 
Av dessa blev 23 st (5,5%) av någon anledning omopererade under vårdtillfället. 
10 st (2,4%) av dessa re-opererades p.g.a. felplacerat osteosyntesmaterial. Inom 
1 år blev sedan ytterliggare 3 patienter re-opererade p.g.a. felplacerat 
osteosyntesmaterial. De skruvar som orsakade re-operationer kan ses i tabellen 
nedan. 

 
Tabell 13: Felaktig skruvplacering som orsakat re-operation inom 1 år 
Re-op nr Tidpunkt Nivå Sida MCP/LCP Grad ACP Grad EPP/FP Grad 

1 Akut C7 dx MCP 2 ACP 3 - 0 
1 Akut C7 sin MCP 2 ACP 2 - 0 

2 Akut L5 dx MCP 1 - 0 - 0 
3 Akut L5 sin - 0 ACP 4 - 0 
4 Akut S1 sin - 0 ACP 7 - 0 
5 Akut L5 dx LCP 2 - 0 - 0 
6 Akut S1 dx - 0 ACP 8 - 0 
6 Akut S1 sin - 0 ACP 10 - 0 

7 Akut L5 dx MCP 2 - 0 - 0 
8 Akut Th3 dx LCP 2 - 0 - 0 
9 Akut Th4 sin LCP 2 - 0 - 0 
9 Akut Th6 sin LCP 2 - 0 - 0 

10 Akut Th12 sin LCP 2 - 0 - 0 
11 Inom 1 år L5 dx MCP 1 - 0 - 0 

12 Inom 1 år L5 dx MCP 2 - 0 - 0 
13 Inom 1 år L5 dx MCP 2 - 0 - 0 

 

Ur tabellen kan man se att det framförallt är mediala och laterala perforationer 
av grad 2 och anteriora perforationer (i dessa fall om det enbart är anterior 
perfora så ska graden vara minst 4 mm) som orsakar akuta problem för 
patienterna. Två mediala grad1-perforationer har också orsakat re-operationer, 
men övriga typer av felplaceringar har inte lett till några re-operationer under 
vårdtiden eller inom 1 år. Frekvensen av omoperationer är dock så låg att några 
direkt slutsatser inte går att dra utifrån detta material. Noterbart är däremot att 
10 av de 16 skruvarna som har satts om är placerade i nivå L5-S1. 

 
Inom 1 år re-opererades 7 patienter p.g.a. implantatlossning/fusionshaveri. Av 
dessa hade dock 5 st samtliga skruvar korrekt placerade medan bara 2 st hade 
någon form av felplacerade skruvar. 2 patienter re-opererades inom 1 år p.g.a. 
infektion. Av dessa patienter hade en re-opererats akut under vårdtillfället. 
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Figur 5: Bilder av olika typer av felplacerade skruvar. 
Högst upp till vänster medialt felplacerade skruv som medförde L5-påverkan. 
Högst upp till höger: Lateralt felplacerad skruv i L5-nivå som medförde re-operation. 
Längst ned till vänster: Lateralt felplacerad skruv i nivå Th5 hos skoliospatient med 
skruvspetsen i eller mycket nära pleura. 
Längst ned till höger: Anteriort perforerande skruv i nivå Th12 med spets mycket nära 
aorta. 

 

 
 
 
 

Uppföljning i nationella ryggregistret 
 

1-års uppföljning avseende ytliga sårinfektioner 
Av de 419 patienter som opererades med pedikelskruvar under den aktuella 
tidsperioden rapporterade 130 st in uppgifter om ytliga sårinfektioner inom 1 år 
efter operationen. Totalt hade 15 patienter drabbats av ytliga sårinfektioner 
(11,5%). Totalt av de 130 patienterna hade 9 st re-opererats akut av någon 
anledning. Två av dessa patienter (22,2%) drabbades av ytliga sårinfektioner 
inom 1 år efter operationen. Bland de 121 patienter som inte re-opererats under 
vårdtiden drabbades 13 st (10,7%) av ytliga sårinfektioner inom 1 år efter 
operationen. 
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1-års uppföljning avseende djupa sårinfektioner 
Av de 419 patienter som opererades med pedikelskruvar under den aktuella 
tidsperioden rapporterade 131 st in uppgifter om djupa sårinfektioner inom 1 år 
efter operationen. Totalt hade 12 patienter drabbats av djupa sårinfektioner 
(9,2%). Totalt av de 131 patienterna hade 9 st re-opererats akut av någon 
anledning. Två av dessa patienter (22,2%) drabbades av djupa sårinfektioner 
inom 1 år efter operationen. Bland de 122 patienter som inte re-opererats under 
vårdtiden drabbades 10 st (8,2%) av ytliga sårinfektioner inom 1 år efter 
operationen. 

 
1-års uppföljning avseende förändring av EQ5D 
Av de 419 patienter som opererades med pedikelskruvar under den aktuella 
tidsperioden rapporterade endast 13 st in uppgifter om EQ5D både preoperativt 
respektive 1 år efter operationen. Av dessa hade samtliga patienter minst en 
felplacerad skruv vilket innebar att någon jämförelse mellan patienter helt utan 
felplacerade skruvar och patienter med felplacerade skruvar i avseende på deras 
hälsa inte gick att genomföra. 



23  

Diskussion 
 

 
Sammanfattning av resultat 
Vid jämförelse mellan grad av felplacering och olika typer av felplacering i 
förhållande till ett stort antal olika variabler kunde flertalet statistiskt 
signifikanta korrelationer finnas. För total felplaceringsgrad kunde ett samband 
noteras avseende nivån i ryggraden, antalet kirurger som var inblandade i 
operationen, vilken tidpunkt på dygnet operationen genomfördes samt till tre av 
de olika diagnosgrupperna (”Tumör”, ”Mb. Bechterew” och ”Spinal stenos och 
diskbråck”). För graden av laterala felplaceringar kunde ett samband noteras 
avseende sida i ryggraden, patienternas kön, den opererande kirurgens 
erfarenhet, antalet kirurger inblandade i operationen och tidpunkten på dygnet 
när operationen genomfördes. För graden av anteriora felplaceringar kunde ett 
samband noteras avseende sida i ryggraden, den opererande kirurgens 
erfarenhet och tidpunkten på dygnet när operationen genomfördes. Något 
signifikant samband mellan övriga typer av felplacering och någon av de 
undersöka faktorerna kunde inte upptäckas. 

 
Vid uppföljningen av effekterna av felplacerade skruvar för patienterna visade 
det sig att 3,1% av patienterna blev re-opererade p.g.a. felplacerade skruvar. 
Graderingen på de felplacerade skruvarna var huvudsakligen MCP2, LCP2 och 
ACP. Två av skruvarna var även mediala perforationer av grad 1. Noterbart är 
också att 10 av de 16 felplacerade skruvarna var placerade i L5-S1-nivå. 
Frekvensen av omoperationer är dock så pass låg att några direkta slutsatser 
utifrån detta inte går att dra. Av de patienter som rapporterade in uppgifter till 
nationella ryggregistret var bortfallet så pass stort att tänkbara undersökningar 
inte gick att genomföra eller att några slutsatser från de genomförda 
undersökningarna inte gick att dra. Man kunde möjligen urskilja en tendens till 
att akuta re-operationer är en riskfaktor för att drabbas av sårinfektioner inom 1 
år postoperativt, men för att kunna dra dessa slutsatser behövs ett större 
patientmaterial och högre inrapporteringsfrekvens till ryggregistret bland 
patienterna. 

 
 

Korrelation mellan olika faktorer olika typer av felplaceringar 
Den typ av felplaceringar som kunde kopplas till flest olika variabler var laterala 
felplaceringar. Då dessa kunde kopplas till flertalet ”operations-beroende” 
faktorer (sida man opererar på, kirurgens erfarenhet och antal närvarande 
kirurger vid operationen) och därför söktes möjliga förklaringar till detta. En 
tänkbar teori bakom det faktum att laterala felplaceringar förekom i högre 
utsträckning på höger sida är att kirurgen ibland opererar från ”fel håll” när 
dessa skruvar placeras. Då de flesta kirurger är högerhänta föredrar de att stå på 
vänster sida och operera. Om man då är ensam kirurg vid operationen kan det 
ofta bli så att men frestas att placera både den högra och den vänstra skruven 
stående på patientens vänstra sida. Då är det rimligen svårare att orientera sig i 
lateral riktning på den högre sidan och detta skulle kunna vara en tänkbar 
förklaring till den högre graden av laterala felplaceringar på höger sida jämfört 
med på vänster sida. Är man däremot två som opererar gör man det oftast från 
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var sin sida och då placeras alla skruvarna på den sida där operatören står. I de 
fallen borde graden av laterala felplaceringar vara lägre. Även kirurgens 
erfarenhet verkar kunna spela roll för graden av laterala felplaceringar. För att 
se hur dessa olika faktorer korrelerar till varandra utfördes en så kallad 
”trädanalysis” avseende graden av laterala felplaceringar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5: ”Trädanalys” med avseende på laterala felplaceringar korrelerat till olika faktorer 
 

 

Utifrån träddiagrammet kan man se att det finns en samvariation mellan graden 
av laterala felplaceringar på höger sida och kirurgens erfarenhet (p = 0,002, Chi- 
Square 9,428). Tittar man sedan på gruppen ”intermediära” kirurger ser man att 
det är en skillnad i graden av laterala felplaceringar på höger sida om man 
opererar själv (14,5%) eller om det är fler än en kirurg inblandade i operationen 
(10,8%). Däremot var det inte tillräcklig signifikans för denna samvariation för 
att dra säkra slutsatser (p =0,259, Chi-Square 1,275). Ett större underlag skulle 
därför behöva studeras för att se om denna teori är korrekt. Försökt till 
”trädanalys” gjordes även för anteriora perforationer men där kunde inte några 
samverkande variabler identifieras. 
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Möjliga förklaringar till resultaten avseende felplaceringar 
Att graden av felplacerade skruvar varierar så pass mycket beroende på vilken 
nivå i ryggraden skruvarna är placerade på kan ha flera olika förklaringar. Dels  
är kotornas anatomi olika beroende på var i ryggraden man befinner sig. Från 
ungefär nivå C7 till Th4 skyms kotpelaren av axelskuggan vid genomlysning 
under operation och det är därför svårare att avgöra om skruvar är korrekt 
placerade eller. Detta skulle kunna vara en förklaring till att det är så pass hög 
grad av felplacerade skruvar högst uppe på thorakal nivå. Att det är en högre 
frekvens av felplacerade skruvar (framförallt laterala perforationer) i nivå Th5- 
Th8 än nivå Th9-Th12 kan förklaras av att pediklarna är som smalast i området 
Th5-Th7 och att det då blir svårare att orientera sig i lateral och medial riktning 
utifrån de anatomiska landmärkena. Att graden av anteriora perforationer är 
väldigt hög i S1 skulle också kunna förklaras av anatomin eftersom att riktningen 
som skruvarna placeras i har större betydelse för om de blir för lång eller inte i 
S1-nivå jämfört med övriga kotor i ryggraden. Dessutom, för att öka en skruvs 
infästning i sacrum, strävar man ofta efter att få så kallat bikorticalt fäste, d.v.s. 
att skruvspetsen skall penetrera främre cortex. Mätinstrumentet är konstruerat 
på så sätt att även dessa (avsiktligt långa) skruvar klassas som ACP trots att  
dessa eftersträvas. Sacrums konkava kontur gör även att det är svårt att säkert 
bedöma med hjälp av lateral röntgenprojektion, hur långt en skruv sticker ut på 
framsidan, vilket kan bidra till att dessa skruvar ibland sticker ut mer än 
önskvärt. 

 
Något uppseendeväckande är det faktum att felplaceringsgraden är avsevärt 
lägre på kvällstid än på dagtid. De flesta operationerna som utförts på jourtid 
handlar om frakturer, ofta i låg thorakal eller lumbal nivå. På så sätt är det en 
selekterad grupp patienter som är operationstekniskt ”enklare” fall än 
genomsnittet. 

 
Att Bechterewpatienter och patienter med tumörer hade en högre frekvens av 
felplaceringar var inte helt oväntat. Becheterewpatienter har en förändrad 
anatomi med otydliga anatomiska landmärken vilket gör det svårare att  
orientera sig och då är risken för felplacerade skruvar större. Detsamma kan till 
viss del också sägas om patienterna med tumörer som ofta är äldre än och har 
mer degenerativa förändringar i ryggen än de genomsnittliga patienterna. Även 
degeneration förklarar troligen den högre förekomsten av felplacerade skruvar 
hos de alla äldsta patienterna. Att det även är en högre frekvens av felplaceringar 
hos patienterna under 20 år kan troligen förklaras av att de i stor utsträckning 
handlar om skoliospatienter med ofta missbildade kotor med små och avvikande 
pediklar. Dessutom utgör inte CT den normala postoperativa undersökningen för 
dessa patienter varför de patienter där CT gjorts i högre utsträckning varit de   
där felplacering av olika anledningar misstänkts. 

 
Frekvensen av sårinfektioner i uppföljningen efter 1 år ter sig ganska högt 
jämfört med förväntade resultat. Detta skulle dock kunna förklaras av att de 
patienter som drabbas av infektioner och har en större tendens att rapportera in 
resultaten till nationella ryggregistret än de patienter som har mått helt bra och 
varit utan komplikationer efter operationer. Eftersom bortfallet är stort bland de 
som rapporterat in resultat till registret är detta en mycket tänkbar förklaring. 
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Jämförelser med resultat från tidigare studier 
Vid en jämförelse med tidigare studier som använt samma graderingssystem 
xxxviii kan man se att graden av laterala perforationer är ungefär i samma nivå i 
denna studie som de två tidigare (7,7% jämfört med 8% och 7%) och andelen 
mediala perforationer något lägre (4,0% jämfört med 6,1% och 5%). Graden av 
totala felplaceringar var dock klart högre i denna studie jämfört med de två 
tidigare (23,2% mot 17% och 14%). Detta förklaras framförallt av en väldigt stor 
skillnad i frekvensen av laterala perforationer (10,8% i denna studie jämfört  
med 1,5% i den första av två jämförbara studierna från Abul-Kasim et al). Någon 
tänkbar förklaring till denna stora skillnad har inte identifieras. 

 
Skillnaderna i felplaceringsgrad mellan olika nivåer som hittas i denna studie 
verkar stämma väl överens med tidigare studier som tittat på variation beroende 
på olika nivåer. I en studie från Belmont et al xxxix som tittade på  
skruvplaceringen i thorakalryggen och använde samma nivågruppering som i 
denna studie såg man lägst grad av skruvar placerade helt inne i pedikeln i nivå 
Th1-Th4 (31%), något högre i Th5-Th8 (39%) och avsevärt högst i Th9-Th12 
(72%). Detta stämmer väl överens med de nivåskillnader som identifierades i 
denna studie. Även i den stora metaanalysen från Kosmopoulos och Schizas xl 

jämförde man variationen av felplaceringar i olika nivåer i ryggraden. I 
jämförelse mellan thorakal- och lumbalryggen kunde man se att frekvensen av 
felplaceringar var högre i thorakalryggen än i lumbalryggen vilket också 
stämmer väl överens med denna studie. 

 
I två studier från Samdani et al xli xlii som har tittat på hur inlärningskurvan och 
erfarenheten för kirurgen påverkar graden av felaktigt placerade skruvar kunde 
man identifiera att graden av felaktigt placerade skruvar minskade allt eftersom 
kirurgernas erfarenhet ökade. Däremot såg man framförallt en skillnad i 
frekvensen mediala perforationer, vilket även identifierades i denna studie men 
däremot inte var alls lika påtaglig som skillnaden i frekvensen laterala 
perforationer. Även i en av tidigare nämnda studier från Abul-Kasim et al xliii 

tittade man på hur kirurgernas erfarenhet påverkade skruvplacering och även 
där kunde man se en minskad felplaceringsgrad med ökad erfarenhet hos de 
opererande kirurgerna. 

 
En uppseendeväckande resultat från denna studie är dock att över 3% av 
patienterna blev re-opererade p.g.a. felplacerade skruvar. Detta är en mycket hög 
siffra i jämförelse med tidigare studier. I en review-studie från Hicks et al xliv från 
2010 där man tittade på totalt 1666 patienter (totalt 4570 placerade skruvar) så 
re-opererades endast 11 patienter p.g.a. felplacerade skruvar, vilket innebär en 
re-operationsfrekvens på 0,6%. I en annan studie från Kim et al xlv där man  
tittade på komplikationer stämmer resultaten också ganska dåligt överens med 
resultaten från vår studie. I den studien tittade de på totalt 3204 skruvar 
placerade i thorakal nivå och av dessa gav inte en enda skruv några vaskulära 
eller neurologiska komplikationer under 10 års uppföljning. Den höga  
frekvensen av omoperationer som identifierats i denna studie är helt klart ett 
problem då det innebär att patienterna utsätts för onödiga risker som hade 
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kunnat undvikas och att det även är väldigt resurskrävande för kliniken. 
Möjligheten till peroperativ navigering och att redan under ingreppet kunna 
utföra CT har potentialen att radikalt minska reoperationsfrekvensen. Detta 
skulle minska risker och obehag för patienterna. Kostnaderna för 
reoperationerna skulle reduceras och den begränsande operationsresursen 
skulle kunna användas på ett effektivare sätt med positiv effekt på 
ryggsektionens väntetider. 
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