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1. INNLEDNING 
  
Årsrapporten omfatter kalender- og regnskapsåret 2013. På generalforsamlingen vil 
det også bli gitt en muntlig rapportering om aktiviteter så langt i 2014. 
 
2. ORGANISASJON 
 
2.1 Styrets sammensetning 
 
Styret har siden generalforsamlingen 13. mai 2013 hatt følgende sammensetning: 
 
Styreleder: Jakob Lothe 
1. nestleder:  Till Uhlig  
2. nestleder: Jan Arvid Dolve  
 
Styremedlem: Lasse Efskind 
Styremedlem: Jon Hagfors 
Styremedlem: John-Anker Zwart 
Styremedlem: Dyveke Irene Hals (trådte inn for Thor Einar Holmgard) 
Styremedlem: Stein Knardahl  
Styremedlem: Merete Tønder  
Styremedlem: Henriette Øien  
Styremedlem: Nina Østerås  
 
Styrets medlemmer representerer stor kompetanse på respektive fagområder med 
store nettverk.  
 
Jack Skrolsvik er fast observatør i styret som norsk Europa-representant i den 
internasjonale styringsgruppen (ISC) til Bone and Joint Decade. 
 
Styremøter med unntak av generalforsamlingen har alle blitt avholdt i FORMIs lokaler 
på Oslo Universitetssykehus - Ullevål. Det har gjennomgående vært god oppslutning, 
stort engasjement og mange gode diskusjoner på styremøtene. 
 
Samtlige av styrets medlemmer inklusiv arbeidsutvalget bidrar på frivillig basis uten 
økonomisk vederlag.. 
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Sekretariatet til MST er samlokalisert med FORMI hvor Hans Otto Engvold ivaretar 
sekretærfunksjonen. FORMI er også tildelt koordinatorfunksjonen av Helse Sørøst for 
den nys nasjonale forskningssatsningen MUSS. 
I år som tidligere år vil jeg benytte anledningen til å rette en stor takk til Hans Otto for 
godt samarbeid i året som er gått, hans store innsats og engasjement er av 
uvurderlig stor betydning for MST! 
 
2.2 Valgkomité 
 
Valgkomitéens medlemmer er i år Jon Hagfors, John-Anker Zwart og Henriette Øien.  
 
2.3 Medlemsforeninger 
  
Pr. 31.12.2013 besto MST av følgende 11 medlemsorganisasjoner: 

- Formidlingsenheten for muskel- og skjelettlidelser (FORMI) 
- Helsedirektoratet 
- Norsk fysioterapeutforbund (NFF) 
- NFF Faggruppe for psykomotorisk fysioterapi  
- Norsk kiropraktorforening 
- Norsk ortopedisk forening 
- Norsk osteoporoseforening 
- Norsk revmatikerforbund 
- Norsk revmatologisk forening 
- Ryggforeningen i Norge 
- Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) 

 
Høsten 2013 terminerte Landsforeningen for nakkeskadde (LFN) sitt medlemskap i 
MST. Bakgrunnen for utmeldingen at det i løpet av 2013 oppsto grunnleggende 
uenighet mellom styret i LFN og styret i MST på en rekke sentrale punkter. 
 
 
3. AKTIVITETER 
 
3.1 MST konferansen 
 
I 2013 ble det dessverre ikke mulig å gjennomføre vår tradisjonelle dagskonferanse i 
samarbeid med Helsedirektoratet. Det ble utarbeidet program for en konferanse i 
september med arbeidstittel ”Et inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv?” men 
mange forfall fra tiltenkte bidragsytere gjorde det umulig å gjennomføre konferansen 
som planlagt eller senere i kalenderåret. 
Deler av programmet vil isteden bli benyttet i 2014 i samarbeid med Ryggforeningen i 
Norge sitt 20-års jubileumsarrangement på Verdens Ryggdag i 2014. 
 
3.2 Nytt muskel– og skjelettregnskap 
 
MST-rapporten ”Et muskel- og skjelettregnskap - Forekomst  og kostnader knyttet til 
skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet” ble lansert på MST sin 
generalforsamling 13. mai. Dette må sies å være den klart viktigste begivenheten i 
MST-året 2013 med stor betydningen for alle som er opptatt av muskel- og 
skjeletthelse. 
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Den utførlige og fyldige rapporten på nesten 100 sider omhandler hele MUSSP-feltet 
(Muskel- og skjelett Skader, Sykdommer og Plager).  
MST står som oppdragsgiver og utgiver av rapporten, og har sammen med 
Helsedirektoratet bidratt med økonomisk støtte, sistnevnte med Kr. 45.000,. 
Professor Even Lærum har vært hovedforfatter, redaktør og primus motor i den 
omfattende prosessen og store arbeidet som ligger bak rapporten. En rekke av 
landets fremste eksperter på området har vært involvert, enten som medforfattere 
eller rådgivere. 
Lanseringen var godt planlagt og må i ettertid karakteriseres som vellykket totalt sett. 
Rapporten fikk flere store oppslag i riksmedia og rapporten har etter lanseringen blitt 
hyppig referert i en rekke sammenhenger. Politisk ledelse og sentrale helsepolitikere 
på Stortinget har fått overrakt rapporten, og tallene fra rapporten er blitt brukt flittig av 
interesseorganisasjoner i Stortingshøringer mv. 
Mottagelsen rapporten fikk har til fulle bekreftet at det var et stort og oppdemmet 
behov for oppdaterte tall m.h.t. kostnader og omfang av MUSSP. Rapporten har 
dessuten bidratt til å definere og avgrense muskelskjeletthelse på en formålstjenlig 
måte med introduksjonen av MUSSP-begrepet. Et begrep som siden er blitt adaptert 
av stadig flere. 
Første opplag er nå oppbrukt og det trykkes nå opp flere eksemplarer.   
 
 
3.3 MUSS 
 
Forskningssatsningen MUSS i regi av Nasjonal samarbeidsgruppe for helsefaglig 
forskning (NSG) arrangerte sin andre årskonferanse på Gardermoen 4-5 november.  
I den forbindelse la MST til rette for at leder av The Bone and Joint Decade, 
professor Tony Woolf ble invitert til å holde åpningsforedraget.  
Kvelden før konferansen invitert MST til en arbeidsmiddag hvor Tony Woolf møtte 
representanter fra MST-styret , ICC-representant Jack Skrolsvik og leder fagrådet i 
MUSS.  
 
I forkant av konferansen ble det avholdt et møte mellom fagrådet i MUSS og Tony 
Woolf/MST hvor fokus var utfordringene muskelskjelettfeltet står overfor i forhold til å 
få økt oppmerksomhet og ressurser til forskning. Forskningsdirektør i Helse Sørøst 
HF Øystein Krüger var også tilstede. I møtet redegjorde Woolf for de største 
utfordringene og kom med flere klare anbefalinger til de norske fagmiljøene og 
MUSS.  Av disse kan nevnes å holde et bredt fokus på muskelskjeletthelse 
(musculoskeletal health) i motsetning til at diagnoser skal rivalisere med hverandre. 
Han fremhevet også betydningen av brukermedvirkning og politisk arbeid, og 
anbefalte at MUSS i fremtiden samarbeider med organisasjoner med fokus på dette 
som MST. 
 
I sitt åpningsforedrag på konferansen presenterte Woolf funnene fra Global Burden 
of Disease-rapporten publisert i Lancet 2013 med vekt på muskelskjeletthelse. Etter 
at hovedrapporten ble publisert er det siden kommet lands-spesifikke rapporter 
inkludert Norge. Det er gledelig å kunne konstatere at det er godt samsvar mellom 
tallene fra vår egen rapport og tallene for Norge fra Global Burden of Disease-
undersøkelsen – som begge entydig viser at MUSSP er et økende problem og 
største enkeltårsak til uførhet (YLD – Years Lived with Disability).  
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Woolf sitt Norges-besøk ble for øvrig nylig omtalt i BJD sitt Newsletter: 
http://bjdonline.org/2014/03/musculoskeletal-researchers-working-together-in-
norway/ 
 
Vi kan derfor med større tyngde enn noensinne fremføre og dokumentere viktigheten 
av vårt budskap i vårt påvirkningsarbeid overfor politikere og andre 
beslutningstagere. 
 
 
3.4 Internasjonalt 
 
Den årlige globale BJD-konferansen ble avholdt i Rio de Janeiro, Brasil i juli. MST-
ledelsen var ikke direkte representert denne gang, men MST og Norge var 
representert ved ICC-representant og MST-observatør Jack Skrolsvik. 
 
MST-ledelsen pleier tett kontakt med BJD sentralt og har deltatt i flere internasjonale 
telefonmøter og webinarer. Vi har også bidratt med skriftlige innspill og forslag i 
prosessen med å opprette BJD National Action Network (NAN) Tool Kit. Dette er 
utvikling av en nettbasert verktøykasse/database med erfaringsbaserte manualer og 
algoritmer for oppbygging av levekraftige nasjonale nettverk for å promotere bedre 
muskelskjeletthelse.  
 
Undertegnede er invitert til å holde et innlegg på 2014-konferansen i London senere i 
år om MST sitt arbeid så langt og videre planer for å samle og øke 
forskningsinnsatsen når det gjelder muskelskjeletthelse. 
 
 
4. ØKONOMI 
 
Se vedlagte økonomirapport for 2013 fra Ecos regnskapsbyrå.  
 
                                              ---------------------------- 
 
 
 

 
På vegne av MST-styret. 

 

 
Jakob Lothe (sign) 

Styreleder MST 
 


