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Kort om ryggmargsbrokk
(Myelomeningocele/spina bifi da)
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Brosjyren er først og fremst ment for 
dem som er ansatt i lokalt tjenesteap-
parat, men kan leses av alle som vil 
vite litt om medisinske forhold ved 
den sjeldne diagnosen ryggmargs-
brokk. 

Myelomeningocele eller MMC 
(ryggmargsbrokk/spina bifida) 

Alvorlighetsgraden av ryggmargs-
brokk varierer i stor grad, fra små 
forandringer som knapt diagnosti-
seres, til store og omfattende. Her 
beskrives mange mulige konsekvenser 
og komplikasjoner. Det må presise-
res at ikke alle får alt dette. Uansett 
utgangspunkt vil medisinsk oppføl-
ging, god behandling og individuell 
tilrettelegging bidra positivt for den 
enkelte. 

Ryggmargsbrokk er en medfødt 
utviklingsforstyrrelse i sentralner-
vesystemet (hjerne og ryggmarg), 
som skyldes manglende lukning av 
nevralrøret i fosterlivets 3. til 4. uke. 
Ryggmargskanalens innhold buler ut 
gjennom en åpning i ryggvirvlene, 
der disse mangler bakre benbue, 
spina bifida. Brokket kan være åpent 
med spinalvæskelekkasje, kun dek-
ket av en hinne, eller dekket med 
hud. Størrelsen varierer, og det kan 
 inneholde bare hinner ( meningocele)   
eller både hinner og nervevev 
(myelomeningocele). Hos noen er 

forandringen knapt synlig eller skjult 
(okkult). Brokket befinner seg oftest i 
lendenivået (lumbalt), men kan sitte 
langs hele ryggraden. 

Under brokknivået er nervesystemet 
påvirket, noe som fører til ulik grad 
av lammelser av muskler i mage, rygg, 
setet og bena. Det er nedsatt eller 
manglende følesans og forstyrret blod-
sirkulasjon. Dette øker faren for sår. 
Knoklene kan ha redusert bentetthet 
og dermed nedsatt kraft. Brudd kan 
forekomme ved mindre traumer. Det 
er som regel nedsatt nerveforsyning 
til skrittet og forstyrrelser i blære- og 
tarmfunksjon. 

 prosessene som gjør det mulig å opp-
fatte, tolke, bearbeide, lagre og nyt-
tegjøre seg informasjon til å fungere i 
omgivelsene. Svikt i kognitive funk-
sjoner kan blant annet gi lærevansker, 
orienteringsproblemer og forstyrret
tidsoppfatning. Nedsatt øye-/hånd-
funksjon, finmotorisk kontroll og 
kraft i hender og armer  forekommer 
også i denne sammenhengen. Noen 
har problemer med å fungere i 
komplekse samspill med omgivel-
sene, for eksempel i skole, jobb og 
vennskap. Det er økt forekomst av 
epilepsi (Nevrologisk oppfølging ved 
ryggmargsbrokk, TRS 2009).

Årsak og forebygging 

De fleste tilfellene av ryggmargs-
brokk oppstår antakelig ved 
en kombinasjon av arvelige og 
miljøbetingede faktorer. Mangel 
på B-vitaminet folat (folsyre) før 
og under graviditet, inntak av visse 
medikamenter (mot epilepsi o.a.) 
og noen miljøgifter øker forekom-
sten. Mange tilfeller forebygges ved 
at alle kvinner i fruktbar alder har 
et kosthold med inntak av ca. 0,4 
mg folat daglig. 

Kvinner med ryggmargsbrokk (o.a. 
nevralrørsdefekter) i egen eller 
partners nærmeste familie, og kvin-
ner som bruker medisiner (se over), 
har økt sjanse for å få barn med 

Åpent ryggmargsbrokk: Huden mangler 
over brokket slik at brokkveggen bare består 
av ryggmargshinner. Denne er mindre 
solid enn hud, og det blir ofte hull slik at 
ryggmargsvæske lekker ut. Dette gir fare for 
infeksjon. 

Lukket brokk: Huden over utposingen 
er intakt. Noen har en hårtust over brok-
ket, andre en fettkul. Bildet viser et såkalt 
meningocele. Dette er en mild variant, der 
brokket ikke inneholder nervevev. 

Misdannelser i sentralnervesystemet 
som ofte opptrer samtidig, enten 
alene eller i kombinasjoner:
•	 Høyt	væsketrykk	i	hjernens	

 hulrom (hydrocephalus). 
•	 Misdannelse	i	bakre	skallegrop,	

(Arnold Chiari-malformasjon, 
oftest type II). 

•	 Forandringer	i	hjernebjelken	
(corpus callosum agenesi).

•	 Fastvokst	ryggmarg	(tethered	
cord). 

•	 Utvidet	hulrom	i	ryggmargs-	
kanalen (syringomyeli).

Ved alvorlig Chiari II-malformasjon 
kan det oppstå vansker med syns-, 
svelg- og pustefunksjonen. Både for 
høyt trykk og andre forandringer 
i hjernen kan føre til svikt i kogni-
tiv funksjon. Det vil si de mentale 
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ryggmargsbrokk. Høye doser folat før 
og etter befruktning reduserer fore-
komsten. Tidlig planlegging i samråd 
med lege er viktig, for resept på folat og 
medisinsk	vurdering.	Folat	4	mg	skal	
tas daglig fra minst en måned før og 
2–3 måneder inn i svangerskapet hos 
kvinner med økt folatbehov (Helse-
direktoratet 2009). 

Ultralyd og fostervannsprøve kan 
avdekke ryggmargsbrokk hos foste-
ret.	Fødselen	skjer	da	ved	planlagt	
keisersnitt. Barn som trenger det får 
nevrokirurgisk og annen behandling 
umiddelbart.	Fortsatt	blir	noen	barn		
født uten at tilstanden er kjent på 
forhånd. 

Urinveienes funksjon 

Det er vanlig at brokket gir nevrogen 
blæreforstyrrelse, med redusert mu-
lighet for å tømme og holde på uri-
nen (resturin og inkontinens). Ner-
veforsyningen til blæremuskelen og 
urinrøret (lukkemuskel) er påvirket. 
Det kan føre til at blæren blir stor og 
slapp eller liten og sammentrukket 
(spastisk). Blæren og urinrøret kan 
fungere i utakt. Nevrogen blære kan 
forårsake høyt trykk i urinveiene og 
urinveisinfeksjoner. Uten behandling 
vil nyrevevet bli alvorlig skadet. 

For	å	sikre	god	tømming	og	redusere	
lekkasjer, kan urinblæren  kateteriseres 

4 til 6 ganger daglig (RIK), eventuelt 
kombinert med  medisiner som dem-
per blære aktiviteten. Noen får anlagt 
en urostomi; enten til stomipose på 
magen, eller et indre reservoar som 
også må kateteriseres, (Mitrofanoff 
eller kontinent urostomi).
 
Komplikasjoner reduseres ved at 
blæren blir helt tømt ved hver kate-
terisering, god håndhygiene, rikelig 
drikke og best mulig allmenntilstand. 
Ved nevrogen blærefortstyrrelse er 
det nødvendig med regelmessig, 
individuelt tilpasset oppfølging av 
nedre urinveier og nyrefunksjonen 
hos urologspesialister gjennom hele 
livet, fra nyfødt alder. (Oppfølging av 
urin veiene for voksne med ryggmargs-
brokk/MMC, TRS 2009). 

Tarmfunksjonen 

Nevrogen tarmforstyrrelse innebæ-
rer ofte forsinket tarmpassasjetid 
(opptil 8–10 ganger) og svakere 
lukkemuskel. Dette påvirker både 
muligheten for å tømme tarmen og 
holde på avføringen (forstoppelse og 
inkontinens). Tarmproblemer skal 
behandles aktivt som andre konse-
kvenser av ryggmargsbrokket, både 
av helsemessige og sosiale årsaker. I 
tillegg til regelmessige toalettvaner, 
fysisk aktivitet og kostregulering, er 
det ofte nødvendig med systematisk 
tarmskylling (vannklyster) og/eller 

avførende medikamenter. Tarmskyl-
ling gir som regel effektiv tømming 
av nedre del av tykktarmen og redu-
serer lekkasjer.  

I Norge tilbys de fleste barn med 
ryggmargsbrokk rundt 6–7 års alder 
en skyllestomi (blindtarmstomi eller 
cøkostomi med «knapp»).  Ved en 
operasjon blir det laget en kanal fra 
tykktarmshulen til hudoverflaten 
på magen. Stomien gjennomskyl-
les med vann mens barnet sitter på 
toalettet, vanligvis hver annen dag. 
Voksne kan også få anlagt en skyl-
lestomi. Tarmskyllingsregimer er 
tidkrevende prosedyrer som krever 
en strukturert hverdag. Noen velger 
i stedet kolostomi (pose på magen) 
for forbedret tarmtømming og best 
mulig kontroll. (Tarmfunksjonen ved 
ryggmargsbrokk, TRS 2010). 

Motorisk utvikling  
og forflytning

Graden av lammelser og nedsatt 
følesans er avhengig av brokkets stør-
relse, og på hvilket nivå i ryggraden 
det sitter. Barn med ryggmargsbrokk 
trenger ofte hjelp til å utvikle og ved-
likeholde sine bevegelsesferdigheter. 
Det kan være aktuelt med spesialstol 
for god sittestilling. Barn bør starte 
med stå- og gåtrening innen ett års 
alder, med eller uten hjelpemidler, 
som skinner o.a. Hos barn med 

høye brokk og store lammelser kan 
 rullestol tilpasses tidlig. 

Noen blir født med feilstillinger, hos 
andre kan disse oppstå (i føtter, knær, 
hofter	eller	rygg).	Feilstillinger	skal	
forebygges, evt. korrigeres. Hånd- og 
armfunksjonen bør vurderes med 
tanke på nedsatt styrke, utholden-
het, koordinasjon og presisjon. Godt 
tilpassede hjelpemidler bidrar til å 
forebygge feilstillinger og kan øke 
barnets deltakelse og selvstendighet i 
lek med andre barn. 

Skuldre og armer får større belast-
ning etter hvert som kroppen vokser 
og	blir	tyngre.	For	noen	vil	konti-
nuerlig bruk av rullestol fungere 
best. Utvikling av gnag- eller trykk-
sår kan øke i voksen alder, særlig i 
områder med ødemer. Huden bør 
inspiseres daglig og sår forebygges 
med trykkavlastning. Regelmessig
kontakt med fysioterapeut og tre-
ning kan bidra til å vedlikeholde 
fysisk funksjon. Godt tilpassede 
hjelpemidler og tilrettelegging gjør 
at voksne med ryggmargsbrokk kan 
forflytte seg selvstendig og delta i 
samfunnslivet. 

Behandling og oppfølging

De fleste med ryggmargsbrokk trenger 
oppfølging fra ulike faggrupper i kom-
munehelsetjenesten og flere deler av 
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Ryggmargsbrokk  
i hverdagen

Mange problemstillinger må følges 
opp, komplikasjoner forebygges og 
helsetilstanden overvåkes. Undersø-
kelser og oppfølging fra helsevesen 
og tjenesteapparat skal samordnes, og 
avtaler holdes. Dette krever struktur, 
koordinering og tid. 

Personer med ryggmargsbrokk kan 
oppleve en ubalanse mellom hverda-
gens krav og egne ressurser. Bistand 
og oppfølging fra omgivelsene er ofte 
nødvendig, for eksempel noe praktisk 
assistanse og hjelp til koordinering. 
Evnen til å huske, skape struktur og 
ta initiativ kan være redusert. Årsa-
ken er ofte sammensatt, for eksempel 
av helseproblemer, kognitive vansker 
og sosiale og psykologiske forhold. 

Barn trenger hjelp til å oppøve sin 
selvstendighet når det gjelder alt fra 
toalettbesøk til å be om assistanse 
på en god måte. Mange mestrer 
hverdagslivet selv etter hvert, mens 
de som har stor grad av bevegelses-
hemning og/eller alvorlige kognitive 
vansker, kan ha behov for mye as-
sistanse også som voksne. 

Tilrettelegging 

Riktig tilrettelegging bidrar til et 
godt liv, med aktiv deltakelse i skole, 
arbeid eller annet fellesskap. Kom-
munene har ansvar for at innbyg-
gerne får dekket sitt behov for tilret-
telegging. 

Aktuelle tiltak kan være:
•	 Tilpassede	forflytnings-

hjelpemidler 
•	 Informasjon	til	barnehage,	skole	

og nærmiljø
•	 Individuell	opplæringsplan	i	

 skolen (IOP)
•	 Personlig	assistent	
•	 Utstyr	og	tilgang	til	fritids-

aktiviteter
•	 Personlig	koordinator	i	lokalt	

tjenesteapparat
•	 Etablering	av	ansvarsgruppe
•	 Plan	for	regelmessig	kontakt	med	

fastlegen
•	 Plan	for	regelmessig	innkalling	til	

spesialisthelsetjenesten
•	 Overordnet	individuell	plan	(IP)	
IP skal ta utgangspunkt i personlige 
behov og mål for fremtiden. Planen 
kan inneholde de områdene som det 
oppleves viktig å planlegge. Alle som 
har et varig og sammensatt behov for 
tjenester har rett til å få utarbeidet 
en IP. Både den som har ryggmargs-
brokk, pårørende og tjenesteapparatet 
kan ta initiativ til at arbeidet med IP 
settes i gang. 

 

venstre  

hjerne halvdel

3. ventrikkel 
lillehjernen

4. ventrikkel

sentralkanalen 

ryggmargen 

 

høyre  
hjernehalvdel 

1. og 2. ventrikkel  
(sideventriklene) Ventrikkelsystemet i hjernen

spesialisthelsetjenesten gjennom livet. 
Målet med ulike tiltak er best mulig 
helse, funksjon og livskvalitet. Kompli-
kasjoner fra alle berørte organsystemer 
må forebygges. 

Barn født med åpent brokk blir operert 
snarest mulig, helst innen ett døgn. 
Medfødt hydrocephalus behandles 
med operasjon; et tynt rør med en 
ventil (shunt) drenerer overflødig 
hjernevæske fra et hulrom i hjernen til 
bukhulen. Hodeomkretsen måles ofte, 
slik at eventuell hydrocephalusutvikling 
oppdages raskt. Det er vanlig at shun-
ten må skiftes flere ganger i livet. Noen 
får i stedet en tredje ventrikulostomi til 
avlastning av hjernevæsken. Nevro-
urologisk  og ortopedisk behandling 
starter raskt etter fødselen. I løpet av 
livet kan det bli aktuelt med flere ope-

rasjoner; for eksempel på føtter, knær, 
hofter, rygg, blære og tarm. 

Komplikasjoner som kan oppstå: 
•	 Shuntproblemer;	for	høyt	trykk	i	

hjernen (eller lavt)
•	 Redusert	syn,	skjeling
•	 Høyt	trykk	i	urinveiene
•	 Urinveisinfeksjoner	
•	 Problemer	med	tarmtømming
•	 Feilstillinger	i	ledd
•	 Økte	nevrologiske	symptomer	

pga. fasttjoret ryggmarg  
•	 Spise-	og	svelgproblemer,	 

dårlig tannhelse 
•	 Trykksår	og	andre	sår	
•	 Lateksallergi	
•	 Overvekt	
•	 Negative	konsekvenser	av	 

kognitive vansker
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Nettadresser

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser
www.sunnaas.no/trs

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, 
RBU, Sverige
www.spinabifida.se

Cerebrospinal	Fluid	Research
www.cerebrospinalfluidresearch.com/

Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen 
www.ryggmargsbrokk.org/

IF	(International	Federation	for	Spina	Bifida	and	 
Hydrocephalus)
www.ifglobal.org


