
www.facebook.com/modicgruppa/ 

Modic
Kontakt oss gjerne på e-post:   
modic@ryggforeningen.no

Langvarig 
vondt  

i ryggen?

Hvordan går det  
med meg i fremtiden?
Det er svært individuelt hvordan smertene 
påvirker hverdag, arbeidsevne og sosialt liv. 
Har du ryggsmerter som vedvarer, og 
påvirker livskvaliteten din, ta kontakt med 
din lege, fysioterapeut eller kiropraktor.

Modicgruppa i Ryggforeningen i Norge 
samarbeider med FORMI og andre 
forsknings- og fagmiljøer for å bidra  
til mer kunnskap om tilstanden.

Vi mener at de med langvarige rygg smerter 
og modicforandringer er en egen 
undergruppe ryggpasienter, som trenger 
et spesialisert behandlingstilbud. Modic

Telefon: 69 26 87 00
E-post: ryggforeningen@ryggforeningen.no 
Nettsted: www.ryggforeningen.no

Les mer om modicforandringer her: 

www.ryggforeningen.no
www.facebook.com/modicgruppa/ 

Meld deg inn i Ryggforeningen i Norge

• Som medlem av Modicgruppa i Rygg-
foreningen får du lære mer om modic, og du 
kan knytte kontakt med andre i samme 
situasjon. Både pasienter, pårørende og 
fagpersoner er velkomne som medlemmer.

• Ryggforeningens likepersoner kan bidra med 
råd og støtte til medlemmene.

• Hvert år arrangerer Modicgruppa i 
Ryggforeningen en helgesamling med faglig 
og sosialt innhold. Mange lokalavdelinger 
tilbyr også ulike kurs og aktiviteter.

• Medlemmer av Modicgruppa får nyhetsbrev 
på e-post i tillegg til medlemsbladet 
Ryggstøtten som utgis flere ganger i året.

• Ved å bli medlem støtter du Ryggforeningens 
arbeid for å bedre ryggomsorgen i Norge.

Informasjon om modicforandringer
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Modicforandringer og 
ryggsmerter
Vi erfarer at mange med modicforandringer 
opplever langvarige ryggsmerter. 

Hos noen går smertene over av seg selv etter 
en tid. Man kan også ha modic forandringer 
uten å kjenne smerter.

Noen opplever imidlertid betydelige smerter 
over flere år, og det kan være vanskelig å 
finne behandling som hjelper.

Ryggsmertene kan respondere 
lite på vanlig ryggbehandling, 
og har et mønster som virker 
å skille seg noe fra andre 
ryggsmerter.

Vi vet enda ikke hva som er årsaken til 
modicforandringer eller hva som er den 
beste behandlingen, men det forskes stadig 
på dette i Norge og det store utland.

Trenger mer kunnskap
Mange opplever å bli møtt med lite 
kunnskap om modicforandringer 
i helsevesenet. 

Det fins ulike teorier om årsak til 
modicforandringer, men endringer 
i mellomvirvelskiven ser ut til å spille 
en viktig rolle. 

Det hevdes at skivedegenerasjon med 
og uten modicforandringer er to 
forskjellige tilstander.

Det er fremdeles for lite 
kunnskap om hva 
modicforandringer er.

Normal Modic

Modic

Hva er modic-
forandringer?
Modicforandringer sees på MR 
som signalendringer (hvite felt)  
i ryggvirvlenes endeplater og den 
tilstøtende beinmargen. 

Modicforandringer kan forekomme 
hvor som helst i ryggsøylen, 
inkludert nakken. De er vanligst å 
se nederst i lenderyggen, i nivåene 
som kalles L4-L5 og L5-S1.

De oppstår inntil mellomvirvel-
skiver som ofte viser tegn på 
slitasje (degenerasjon), for 
eksempel etter en prolaps.


