
Referansegruppe for muskel- og skjelettlidelser 
NFAs referansegruppe for muskel- og skjelettlidelser (Bård Natvig, Erik Werner, Jan 

Robert Grøndahl, Kurt Andreassen, Pål Kristensen, Øystein Holmedal og Satya 

Sharma): 

Aktivitetsrapport for 2014: 

- Gruppen hadde ikke møte i 2014. 

- Gruppens medlemmer har deltatt i individuelle faglig aktiviteter og har vært aktive i 

flere arena i muskel- og skjelettlidelser 

- Referansegruppens medlemmer deltok aktivt i forelesninger ved NFAs kurs i fysikalsk 

medisin for allmennpraktiserende leger, ”Nidelvskurset 2014”, ledet av Pal 

Kristensen. 

 

Ved siden av å være kursleder foreleste Pål Kristensen om «Diagnostikk ved 

nakkesmerter – kliniske bilder» . Pål har også deltatt i arbeidet med ny 

prioriteringsveilder i ortopedi - 2 dagers møte på Gardemoen i april 2014. Han 

er også fagmedarbeider i fysikalsk medisin i NEL 

- Øystein Holmedal foreleste om «Diagnostikk og behandling av albue/håndlidelser» på 

Nidelvskurset. Han har holdt foredrag på Sykehuset Østfold sitt vårmøte 14.- 15. mars 

med tittelen «Behandling av lateral epikondylitt: kortikosteroider over og ut?» Har hatt 

innlegg på forskningsmøtet UiO Institutt for Helse og Samfunn 18.12.14. Har vært 

med på skissering av artikkel om «Prediktorer for outcome ved lateral epikondylitt.» 

Han har i 2014 hatt en 20% stilling ved UiO Institutt for helse og samfunn med 

epikondylittstudien. 

- Bård Natvig arbeider for det meste med muskel-skjelett ved UIO, bl. a. forskning og 

undervisning av medisinerstudenter. Han har vært medforfatter på 9 vitenskapelige 

artikler vedrørende muskel-.og skjelettlidelser i 2014. 

- Erik Werner er senior forsker ved Uni Research Helse. Han har holdt ca ti foredrag i 

2014, deltatt med presentasjon på to kongresser, vært gjesteforeleser i 

Toronto, Canada og har vært medforfatter på tre publikasjoner og fra 

høsten 2014 er han ansatt i 50% som førsteamanuensis ved UiO, avdeling for 

allmennmedisin. Erik Werner og resten av teamet er i ferd med å avslutte COPEstudien, en 

ganske stor undersøkelse om ryggbehandling utført av fastleger og 

fysioterapeuter i primærhelsetjenesten. 

- Kurt Andreassen har arrangert og undervist på i alt 4 kurs i ultralyd muskel-skjelettoverex 

og 4 ultralyd muskel-skjelett-underex (alle 2 dager) samt 4 injeksjonskurs à 5 

dager i løpet av 2014. 

- Satya Sharma foreleste om «Diagnostikk og behandling av skulderlidelser – 

injeksjoner» på Nidelevskurset. Han var også foreleser på «Geilo-kurset» 2014 med 

tema «Injeksjons behandling». Han har også holdt de faste kursene; i «Skulderen. 

Diagnostikk og behandling» i januar og september 2014 for allmennleger, undervist 

også medisinerstudenter i Bergen i Skulderen. diagnostikk- og behandling» i alt 2 

dager om våren og 2 dager om høsten 2014. Han er også stipendiat ved Institutt for 

Global helse og samfunnsmedisin, UIB i 50% stilling for skulder kapsulittstudien og 

har hatt innlegg vedr. tema. Han var også med i komiteen for «Nakke- og 

ryggkongress» i Bergen i april 2014 og representerte allmennleger. 

Vi ser disse individuelle deltagelser i diverse faglige aktiviteter fra referansegruppens 

medlemmer som et viktig bidrag til kompetanseøkning innen muskel- og skjelettlidelser for 

allmennleger. 


