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Anbefaling Undgå billeddiagnostisk udredning med MR-scanning eller 
røntgenundersøgelse hos patienter med nyopståede lænderygsmerter, når der 
ikke er mistanke om alvorlig lidelse.  
 
Mistanke om alvorlig lidelse omfatter tegn på infektion eller blødning i 
rygmarvskanalen, knoglebrud, cancer eller afklemning af rygmarven. 
Symptomer på alvorlig lidelse, såkaldte "røde flag", er feber eller anden tegn på 
infektion, historik om skade eller nylig spinalpunktur (undersøgelse af væsken 
fra rygmarvskanalen), nyopståede vandladningsproblemer eller anden alvorlig 
progredierende neurologisk udfald. 

Rationale Størstedelen af nyopståede tilfælde af længderygsmerter er godartede og går 
over af sig selv. Rutinemæssig billeddiagnostik vil i disse tilfælde ikke have 
betydning for patientens muligheder for at komme sig. Billeddiagnostik kan 
påvise aldersrelaterede ændringer i rygraden og tilfældige fund. Disse fund vil 
ofte ikke være årsagen til rygsmerterne og de vil ikke kræve behandling, men 
de kan derimod gøre patienten unødvendigt bekymret. De tilfældige fund kan 
føre til flere undersøgelser og i yderste konsekvens føre til unødvendig 
operation1. 
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Beskrivelse 
af 
udviklingen 

Anbefalingen er udviklet i et samarbejde mellem: 
 

• Dansk Ortopædisk Selskab, Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin, 
Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Selskab for Muskuloskeletal 
Medicin, Dansk Neurologisk Selskab og Dansk Radiologisk Selskab 

• Dansk Selskab for Kiropraktik 
• Dansk Selskab for Fysioterapi 
• Radiograf Rådet 
• Danske Patienter og Gigtforeningen 

 
Arbejdet er desuden inspireret af søsterorganisationerne Choosing Wisely i 
USA, Canada, England, Australien og Norge. En workshop med repræsentanter 
fra ovennævnte aktører har været med til at afdække, hvorfor der ofte 
foretages billeddiagnostisk udredning af patienter med nyopståede 
lænderygsmerter uden mistanke om alvorlig lidelse, samt hvordan vi i 
fremtiden kan undgå dette. På baggrund af dialogen mellem klinikere og 
patienter er der udarbejdet et idékatalog for initiativer, samarbejder og 
implementering af tiltag, som skal være med til at reducere brugen af 
billeddiagnostisk udredning til patienter med nyopståede lænderygsmerter 
uden mistanke om alvorlig lidelse. Idékataloget findes på vælgklogt.dk 

 


