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Øystein Holmedal, Oliver Müller og Pål Kristensen 

Selv om gruppen ønsker flere medlemmer og målet har vært rundt 10-12 medlemmer, har 

ikke flere meldt seg inn. Det er primært ønske om at nye medlemmer er kvinner da det ikke er 

kvinnelige medlemmer i gruppen. 

Vår største utfordring i 2008 var da et kurskomitémedlem i Lillehammerkurset trakk seg i 

2008. Gruppen har opptrådt samlet og har hjulpet Ellen Scheel med å gjennomføre 

Lillehammerkurset som planlagt. Satya Sharma ble valgt inn i kurskomitéen og fikk svært god 

støtte av Pål Kristensen som støttet opp ved å være til stede to dager på kurset. Vi er svært 

fornøyd med at 3 medlemmer fra referansegruppen, Erik Werner, Kurt Andreassen og Satya 

Sharma bidro med forelesninger og i praktisk undervisning i undersøkelse og 

injeksjonsteknikker. 

 

Referansegruppen hadde sitt årsmøte 05.12.08 i Oslo og diskuterte følgende temaer: 

 Fremtiden til Lillehammerkurset. Gruppen var enig i å bistå Ellen Scheel så godt vi 

kan for at Lillehammerkurset kan fortsette i den tradisjonsrike rammen som den har 

vært i mange år. 

 Bør ikke ”second opinion” pasienter hos allmennpraktikere få dekket reise på lik linje 

med til spesialister. Bør ikke takst 2gd økes? Dette vil være en steg i riktig retning i å 

erkjenne at NFA setter pris på at noen medlemmer skaffer seg tilleggskompetanse som 

kommer allmennmedisinen til nytte i form av undervisningsressurser på kurs for 

allmennleger og i å bistå andre kolleger i behandlingen av vanskelige pasienter. 

 

Gruppen vil fortsette å fremheve at allmennpraktikere så langt som mulig undervises 

av allmennpraktikere i muskel- og skjelettlidelser. 

 Det har kommet frem at mange pasienter ikke får dekket sine utgifter av 

forsikringsselskapene når de velger å gå til spesialist i allmennmedisin med 

spesialkompetanse på muskel-skjelett-lidelser. De får derimot dekket utgiftene hvis de 

går til fysioterapeut. Det har hendt at pasienter med ”frossen skulder” har fått dekket 

utgifter hos fysioterapeut som ikke har hatt noe adekvat tilbud til pasienten, mens 

utgiftene til spesialisten i allmennmedisin ikke er blitt dekket, selv om pasienten er 

blitt frisk ved hjelp av intraartikulære kortisoninjeksjoner som ganske mange 

spesialister i allmennmedisin nå behersker. Gruppen vil ta dette opp med 

forsikringsselskapene, slik at hvis fastlegen henviser til spesialist i allmennmedisin 

med spesialkompetanse, så bør pasientene få dekket utgiftene på lik linje som til 

fysioterapeut og til andre spesialister. 

 

Utfordringer i 2009: 

 Gruppen har fått forspørsel fra NFA om å lage ”retningslinjer” for bruk av tekniske 

undersøkelser som ultralyd, røntgen og MR innen muskel og skjelettlidelser. Arbeidet 

ledes av Erik Werner. 

 Flere gruppemedlemmer vil være bidragsytre til artiklene som skal publiseres i 

tidsskriftet i forbindelse med muskel-skjelett-tiåret. 

 Å arbeide for at Lillehammerkurset, med sine lange tradisjoner, fortsetter og 

videreutvikles i samarbeid med gode krefter innen allmennmedisin, spesialisttjenesten 

og fra fysioterapien. 


