
Titel: Kan en case manager forbedre funktionsevne og arbejdstilbagevendelse hos 

patienter, der gennemgår en stivgørende rygoperation? En klinisk randomiseret 

undersøglse med 2 års opfølgning. 
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Baggrund: Flere end 1500 danske patienter gennemgår årligt en stivgørende 

rygoperation på grund af slidgigt og andre degenerative ryglidelser. Selv om 

genoptræning har betydning for patienternes overordnede effekt af operationen, er der 

fortsat behov for at forbedre patienternes funktionsevne og arbejdstilbagevendelse 

efter operationen. 

Formål: At undersøge effekten af en case manager, der koordinerer patienternes 

rehabilitering og tilbagevenden til arbejde efter en stivgørende rygoperation 

Metode:  Klinisk randomiseret undersøgelse med 2 års opfølgning, som inkluderer 83 

patienter, der skal have foretaget en stivgørende rygoperation på grund af 

degenerative ryglidelser. Patienterne er randomiseret 1:1 til et case manager-styret 

rehabiliteringsforløb (CM gruppe) eller ingen case manager (kontrol gruppe). Case 

manageren mødtes med patienterne i CM gruppen allerede før operationen for at 

drøfte en plan for patienternes tilbagevenden til deres daglige liv og arbejde efter 

operationen. Indsatsen inkluderer møder og telefonmøder med patienten, 

arbejdspladsbesøg, rundbordssamtaler med patient, arbejdsgiver og sagsbehandler 

samt drøftelser med det tværfaglige personale. Tre case managers leverede indsatsen: 

En ergoterapeut, en sagsbehandler og en speciallæge i socialmedicin. Primært 

effektparameter: Oswestry disability Index (ODI). Sekundære effektparametre: Ryg-

og bensmerter samt arbejdstilbagevendelse. De mediane forskelle fra baseline til 2 års 

opfølgning blev sammenlignet med Wilcoxon rank sum test. Arbejdstilbagevendelse 

blev analyseret i en generaliseret linær regressionsmodel juseret for førtidspension og 

efterløn. 

Resultater: Der var ingen forskel mellem grupper i forhold til ODI eller patienternes 

smerter. Efter 2 år var 25 patienter i CM gruppen vendt tilbage til arbejde 

sammenlignet med 22 patienter i kontrolgruppen (NS). Den relative risiko for 



arbejdstilbagevendelse var 1,18 (95% konfidens interval: 0,8;1,7) til fordel for CM 

gruppen (NS)  

Konklusion: Den undersøgte case manager-styrede rehabilitering havde ingen effekt 

på patienternes funktionsevne. I en sideløbende økonomisk evaluering vil vi vurdere, 

om indsatsen har en effekt på patienternes sundhedsadfærd eller livskvalitet. 
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