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Formål
Muskel Skjelett Tiåret har som formål å arbeide for å redusere enkeltmenneskets og
samfunnets belastninger og omkostninger forbundet med muskel- og skjelettsykdommer.
Medisinske fagorganisasjoner, pasientforeninger, politiske myndigheter, industri og forskere
med interesse for muskel- og skjelettfeltet deltar.
Muskel Skjelett Tiårets hovedmålsettinger
• Øke bevisstheten omkring det voksende problemet med muskel- og skjelettsykdommer
• Fremme forståelsen for muskel- og skjelettsykdommer gjennom forskning og
kunnskapsformidling
• Bedre den helserelaterte livskvaliteten for pasientene
• Øke pasientenes kunnskaper og muligheter til egen mestring
• Arbeide for kostnadseffektiv forebygging og behandling
• På sikt redusere samfunnets kostnader til muskel- og skjelettlidelser

Styret i 2006
Styret har ansvaret for den daglige forvaltningen av organisasjonen. Styret ledes av
styrelederen, som er organisasjonens høyeste tillitsverv.
Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Jack Skrolsvik
Even Lærum
Torgeir Bruun Wyller (har trukket seg)
Lars Engebretsen
Leif Agnar Ellevset
Jan Falch
Anita Andaas Aadland
Henning Bjurstrøm
Henrik Sinding-Larsen
Anne Prøven
Njål Idsø
Espen Mathisen

Fagrådet
Professor Even Lærum, Formidlingsenheten for muskel- og skjelettlidelser (FORMI), Ullevål
universitetssykehus
Professor Arnstein Finset, Institutt for Medisinsk atferdsfag, UiO
Professor Erik Bautz-Holter, Avdeling for medisin og rehab, Ullevål Universitetssykehus
Kiropraktor Jacob Lothe, Klinikk for alle
Daglig leder Johan Lund, Skadeforebyggende forum
Professor Kari Bø, Norges Idrettshøgskole
Styreleder Henrik Sinding-Larsen, Ryggforeningen i Norge
Professor Peter Hjort
Professor Gunnar Leivseth, Fysikals medisinsk avdeling, St. Olavs Hospital
Manuellterapeut Frode Hilde, NIMI
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Professor Einar Sudmann, Institutt for kirurgiske fag, UiB
Lege Bård Natvig, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO
Fysioterapeut Britt Stuge, Seksjon for helsefag, UiO
Lege Unni Abusdal, NHO
Rådgiver Turid Klette, LO
Leder Henning Bjurstrøm, Landsforeningen for trafikkskadde
Senior Researcher Kåre Birger Hagen, Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og
kompetansesenter (NRRK)
Osteopat Kikkan Eck Hansen, Norsk Forbund for Osteopatisk medisin

Arbeidsgrupper i 2006
Muskel Skjelett Tiåret består av, ved siden av styret, tre arbeidsgrupper samt et fagutvalg.
Disse har følgende mandat og sammensetning:
1

Mandat for arbeidsgruppen for formidling

Gruppen skal arbeide for at kjennskapen til Muskel Skjelett Tiåret etableres på et nødvendig
høyt nivå blant aktuelle målgrupper. Informasjonsvirksomhet som bidrar til å spre kunnskap
hos pasienter, profesjoner, behandlere, offentlige myndigheter og næringsliv må videre
systematiseres.
Gruppen skal også sørge for at den faglige diskusjon som skjer i Muskel Skjelett Tiårets
system når relevante leverandører og at kunnskap fra produsenter og leverandører tas i bruk i
MST. I forbindelse med alle tiltak skal man vurdere om disse skal skje i egen regi eller i
samarbeid med andre.
Gruppen rapporterer til styret.
Formidlingsgruppens deltakere
• Espen Mathisen
• Anne Prøven
• Leif A. Ellevseth
• Jack Skrolsvik
2

Mandat for arbeidsgruppen for kunnskap og forskning

Arbeidsgruppen skal i tråd med formålet for Muskel Skjelett Tiåret og innenfor de rammer
som trekkes opp av styret, bidra til at Muskel Skjelett Tiåret tilstreber å fremskaffe oversikt
over hvilke hull som er tilstede i kunnskap, organisering av virksomhet, den prosess som leder
fram til tilbud, og det tilbud pasientene møter.
Gruppen skal holde relevant kontakt med forskningsmiljøene og tilstrebe å påvirke til at det
utarbeides oversikter og planer i alle de regionale helseforetakene.
Gruppen skal sørge for at man holder den nødvendige kontakt med ulike fagmiljøer for å få til
dette. Gruppen skal også foreslå prosjekter innenfor feltet, hovedsaklig i samarbeid med
andre.
Gruppen rapporterer til styret.

Årsberetning MST 2006.doc

Side 4

Kunnskaps- og forskningsgruppens deltakere
• Even Lærum
• Lars Engebretsen
• en fra revmatologisk forening
3

Mandat for arbeidsgruppen for økonomi og sponsorer

Gruppen skal være bindeledd mellom Muskel Skjelett Tiåret og sponsorer/
samarbeidspartnere. Gruppen skal søke å få fram tiltak av felles interesse for
samarbeidspartnerne. Gruppen skal også sørge for at tiltak av interesse for fellesskapet eller
den enkelte samarbeidsparter, når fram til de øvrige deler av MST
Arbeidsgruppen skal innenfor de rammer som trekkes opp av styret, bidra til at MST blir
sikret tilstrekkelig finansiering både fra private og offentlige kilder. Gruppen skal ta kontakt
med nye finansieringskilder, og holde kontakt med gamle. Dette skal gjøres i samsvar med de
retningslinjer som ligger til grunn for samarbeidet mellom FFO og LMI. Gruppen kan ha
møter med de andre arbeidsgruppene etter behov.
Gruppen rapporterer til styret.
Økonomi- og sponsorgruppens deltakere
•
•
•
•

Henning Bjurstrøm
Jan Falch
Jack Skrolsvik
Anne Prøven

Medlemsorganisasjoner
Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering
Norsk Revmatologisk Forening
Nasjonalt Ryggnettverk, Formidlingsenheten
Sosial- og helsedirektoratet
Landsforeningen for Trafikkskadde
Norsk Osteoporoseforening
Norsk Revmatikerforbund
Ryggforeningen i Norge
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe for manuellterapi
Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe for idrettsfysioterapi
Norsk Ortopedisk Forening
Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin

Samarbeidspartnere
Wyeth
Schering-Plough A/S
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Administrasjon og drift
Styret, og herunder arbeidsgruppene, står for det meste av aktiviteten i Muskel Skjelett Tiåret.
Anne Ording Haug har fungert som koordinator og har tatt seg av de administrative
oppgavene med styrereferater, regnskap og lignende. I mai 2006 ble nytt styre valgt og Jack
P. Skrolsvik har ledet arbeidet siden.
Styremøter
Det er avholdt seks av syv planlagte styremøter i 2006, henholdsvis 14. februar, 18. april, 31.
mai, 21. august, 25. september og 11. desember. Styremøtet som skulle finne sted 31.
november ble avlyst.
Generalforsamlingen
Generalforsamlingen ble gjennomført 31. mai (se referat side 13 - 16)
Konferanse
19. oktober arrangerte MST en konferanse med tittelen Revmatiske sykdommer - er det håp
for pasientene? Konferansen ble avholdt i Sosial- og helsedirektoratets lokaler fra klokken
0900 til 1500. Deltakeravgiften var satt til 250 kroner og om lag 100 personer deltok.
Høring på Stortinget
Even Lærum og Jack Skrolsvik representerte MST på en høring på Stortinget 25. oktober.
Temaer som ble tatt opp på høringen:
• MST etterlyste tiltak for å få ned kostnadene forbundet med muskel- og skjelettplager for
den enkelte og staten.
• MST ba om 2,5 millioner kroner til en informasjonskampanje for å forebygge muskel- og
skjelettplager i befolkningen.
• MST understreket viktigheten av fysisk aktivitet som forebygging og behandling for
mennesker med muskel- og skjelettplager.
• MST påpekte at Nasjonal helseplan for 2007 – 2010 ikke omtaler muskel- og
skjelettplager
BJDs World Network Conference
Jack Skrolsvik, Even Lærum og Anne Ording Haug deltok på konferansen som fant sted i
Durban, Afrika. Tema for konferansen var: Preventional muscoluskeletal disease and to build
on adopting two important documents which propose Global Standards of Care for
Osteoporosis and Pain.
Samarbeidsprosjekt – lavterskeltilbud
Et samarbeidsprosjekt mellom Muskel Skjelett Tiåret, Sosial- og helsedirektoratet, Rotary og
Norsk Revmatikerforbund ble igangsatt. Lavterskeltilbud etter modell av Norsk
Revmatikerforbunds prosjekt Kvatron ble planlagt og forsøkt igangsatt. Da Sosial- og
helsedirektoratet ikke hadde mulighet til å bevilge nødvendig økonomisk støtte, på grunn av
videreføringen av anti-tobakkskampanjen, ble prosjektet utsatt til 2007 – 2008.
Deltakelse i referansegruppe
MST ble invitert til å delta i en referansegruppe for oppdaterte tverrfaglige retningslinjer for
korsryggsmerter.
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Møte med NHO
Styret ved Lærum, Bjurstrøm og Skrolsvik, møtte representanter for NHO i deres lokaler i
desember. NHO så positivt på å bruke informasjonsmateriell fra MST på egne hjemmesider.
Informasjonsmøter
To ganger, henholdsvis 15. september og 8. november, ble det avholdt informasjonsmøter
med sponsorene
Skifte av koordinator
Ved utgangen av 2006 gjorde koordinator Anne Ording Haug, ansatt i Vertikal
Helseassistanse, det klart for styret at hun ønsket å trekke seg fra sin oppgave fom 01.01.07.
Grethe Skaugvoll, ansatt i Norsk Revmatikerforbund, har overtatt oppgavene.

Likestilling
Styret tilstreber å ha tillitsvalgte av begge kjønn representert i styret.

Fortsatt drift
Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn for utarbeidelsen av årsregnskapet og
årsberetningen for 2006. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede.

Økonomi
Resultatregnskap 2003 – 2006
(i tusen kroner):
2003

2004

2005

2006

Driftsinntekter

245 000

452 500

82 500

155 000

Driftsutgifter

138 785

443 161

198 641

67 385

Driftsresultat

106 215

9 339

-116 141

87 615

Likviditetsutvikling
Beholdning bank:
Pr. 31.12
2003
122 583

2004
157 218

2005
2 610

2006
87 047

Sekretærfunksjonen, som ivaretas av Grethe Skaugvoll, Norsk Revmatikerforbund, vil fom
01.01.07 bli kontert med en fast årlig godtgjørelse. Dette representerer en endring fra tidligere
ordning.
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Regnskap
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VEDTEKTER
FOR
MUSKEL SKJELETT TIÅRET I NORGE
§1

Navn

Foreningens navn er Muskel skjelett tiåret i Norge.

§2

Formål

Foreningens formål er å gjennomføre de målsetninger som ligger i programmet til The Bone
and Joint Decade 2000 – 2010, samt nasjonale programmer innfor dette området, herunder:
-

§3

Øke bevisstheten omkring det voksende problemet med muskel /
skjelettsykdommer i samfunnet
Øke pasientenes muligheter til egenmestring og til medbestemmelse over egen
behandling
Oppfordre til kostnadseffektiv forebyggende behandling
Fremme forståelsen for muskel / skjelettsykdommer gjennom forskning for å bedre
forebygging og behandling.

Medlemmer

Som medlemmer av foreningen kan opptas organisasjoner, institusjoner og firmaer som har
interesse i å bidra til å fremme foreningens målsettinger, jfr § 2.
Søknad om medlemskap stiles til foreningens styre, som avgjør om søker skal tas opp som
medlem eller ikke. Søknaden må være skriftlig og opptak krever enstemmig styre.
Dersom søknaden ikke innvilges, kan søker fremme fornyet søknad til foreningens ordinære
generalforsamling. Avgjørelsen her er endelig.
Utmeldingen skjer skriftlig til foreningens styre med minimum 3 – tre måneders varsel.

§4

Styre

Foreningen ledes av et styre bestående av 3 – 11 personer som velges på generalforsamlingen.
Styrets leder velges for 2 år av gangen på generalforsamlingen. Perioden for når de
forskjellige styremedlemmene skal oppnevnes er ett til to år. Dette avgjøres i samråd med de
som velges.
Styret forestår den daglige drift av foreningen, sørger for engasjering av eventuell koordinator
og etablerer nødvendig sekretariat, samt holder styring med foreningens økonomi. Styremøter
holdes så ofte som styret finner det nødvendig og referat fra styremøtene limes inne i en egen
protokoll.

§5

Fullmakt

Foreningen tegnes av styrets formann og 1 styremedlem i fellesskap.
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§6

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighet og avholdes snarest mulig etter
kalenderårets utgang, men senest innen 1. juni i det påfølgende år.
Varsel om generalforsamling sendes medlemmene skriftlig med 3 – tre ukers varsel.
På foreningens generalforsamling skal alltid følgende saker behandles:
1.
Konstituering
2.
Valg av ordstyrer
3.
Valg av 2 representanter som signerer protokollen
4.
Fremlegging av styrets beretning for foregående år
5.
Regnskap for foregående år
6.
Fastsetting av kontingent for inneværende år
7.
Innkomne forslag
8.
Valg av styre
Saker som ønskes tatt opp til behandling på generalforsamlingen må være framsatt for styret
senest 2 – to uker for generalforsamlingen. Det er ikke anledning til å behandle andre saker
enn slike saker.
Endring av foreningens vedtekter krever at minst 2/3 – to tredjedeler av foreningens
medlemmer er til stede på generalforsamlingen og at minimum 2/3 – to tredjedeler av de
frammøtte stemmer for en slik endring.
Dersom ikke minst 2/3 – to tredjedeler av foreningens medlemmer er til stede på
generalforsamlingen, men 2/3 – to tredjedeler av de frammøtte stemmer for en forandring av
vedtektene, skal styret så snart det er praktisk gjennomførlig innkalle til en ekstraordinær
generalforsamling dersom forslaget til endringer i vedtektene opprettholdes. På denne
ekstraordinære generalforsamlingen kan forslaget vedtas med 2/3 – to tredjedelers flertall uten
hensyn til hvor mange av foreningens medlemmer som er representert.
Ekstraordinær generalforsamling skal innkalles dersom et flertall av styret ønsker dette og
dersom 1/3 – en tredjedel av foreningens medlemmer skriftlig krever dette. Dersom slikt krav
fremmes, må kravet også inneholde den eller de saker som ønskes forelagt
generalforsamlingen.
På generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling har hvert medlem 1 – en stemme og
kan ha en fullmakt fra et annet medlem.

§7

Koordinator

Foreningen skal ha en koordinator som har ansvar for koordineringen av arbeidet mellom
BJD, myndighetene og foreningen. Koordinator utpekes av styret og har møterett i styret.

§8

Arbeidsgrupper og fagutvalg

Styret skal opprette egne arbeidsgrupper for formidling og forskning.
Foreningen skal ha et fagutvalg med det antall medlemmer styret bestemmer. Fagutvalget har
som oppgave å gi faglige råd i spørsmål som har med gjennomføringen av målsettingene for
The Bone and Joint Decade 2000 – 2010. Fagutvalget møtes så ofte som styret beslutter.
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Styret står for innkallingen av fagutvalget og styrets formann leder møtene i fagutvalget.
Koordinator for Muskel skjelett tiåret har også møterett i dette utvalget.

§9

Økonomiutvalg og regnskapsår

Foreningen skal ha et økonomiutvalg som har til oppgave å arbeide med finansiering av de
prosjektene foreningen skal gjennomføre. Regnskapsåret følger kalenderåret.

§ 10 Valgkomitè
Styret har fullmakt til å fungere som valgkomitè.
Foreningen kan oppløses etter forslag som fremmes til den ordinære generalforsamling og
som vedtas med flertall som beskrevet for vedtektsendringer. Vedtaket skal imidlertid
bekreftes på en ekstraordinær generalforsamling og med det flertall som er besluttet for
endring i vedtekter.

§ 11 Eksklusjon
Styret kan fatte vedtak om eksklusjon av et medlem av foreningen dersom:
1.
Det ikke lenger oppfyller betingelsene for medlemskap i foreningen
2.
Det stanser sine betalinger, går i likvidasjon eller går konkurs
3.
Det unnlater etter skriftlig påminnelse å betale kontingent eller serviceavgift til
foreningen.
Styrets beslutning om eksklusjon skal sendes til medlemmet i rekommandert brev.
Dersom medlemmet mener at det er ekskludert med urette, kan vedkommende påklage
eksklusjonen inn for den ordinære generalforsamlingen. Avgjørelsen her er endelig.

§ 12 Oppløsning
Foreningen kan oppløses på samme måte og med samme flertall som foreskrevet ved
vedtektsendringer. Ved oppløsning vedtar generalforsamlingen(e) hvordan eventuelle
gjenværende midler i foreningen disponeres.
Vedtektene ble vedtatt på generalforsamling 24. mars 2003.
Vedtektene ble revidert på generalforsamlingen 20. april 2005.
Vedtektene ble revidert på generalforsamlingen 31. mai 2006.
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Protokoll
Generalforsamling Muskel- og skjelettiåret i Norge
The Bone and Joint Decade 2000-2010
Oslo, onsdag 31. mai 2006

Tilstede (i oppropt rekkefølge):
Even Lærum, Nasjonalt Ryggnettverk, formidlingsenheten
Henning Bjurstrøm, Landsforeningen for trafikkskadde
Anne Prøven, Martina Hansens Hospital
Jan Falch, Aker Universitetssykehus
Jakob Lothe, Norsk Kiropraktorforening
May Ringvold, NFFs faggruppen for Manuellterapi
Henrik Sinding-Larsen, Ryggforeningen i Norge
Jack Skrolsvik, Norsk Revmatikerforbund
Ottar Berg, Norsk forening for fys. med. og rehab
Anita Andaas Aadland, Sosial- og helsedirektoratet
Espen Mathisen, redaktør MST`s hjemmeside
Anne Ording Haug, koordinator
Referent:
Jack Skrolsvik
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1

Konstituering
Generalforsamlingen var beslutningsdyktig med 10 (av 14)
medlemmer tilstede.
Innkallingen godkjent

2

Valg av ordstyrer
Even Lærum ble valgt.

3

Valg av representant til å føre protokoll
Jack Skrolsvik ble valgt.

4

Valg av to representanter til å signere protokollen
Jan Falch og Jakob Lothe ble valgt.

5

Fremlegging av styrets beretning for foregående år.
Even Lærum gikk gjennom beretningen og tok for seg
1 Dagskonferansen for osteoporose/fallulykker i hjemmet
2 Hjemmeside
3 Kontakt med media
4 Møte med politiske myndigheter
5 MSTs økonomiske situasjon
6 Nettverksfunksjon
Diskusjon/kommentarer til punktene
1 Konferansen ble vellykket og setter standard for
kommende arrangementer av samme type.
a. Neste konferanse blir for revmatisme og vil bli
gjennomført 19. oktober.
b. Programkommité for konferansen er ikke endelig
klar, men Anne Prøven og Jack Skrolsvik følger
opp og melder tilbake til styret.
2 Ottar Berg etterlyste en utforming som forteller hva MST
står for. Aktiv bruk av dette, ikke minst på hjemmesidene,
vil styrke saken.
3 Henrik Sinding-Larsen tok til orde for en satsing som vil
sette muskel- og skjelettlidelser på lik linje med rus og
andre mer oppmerksomme saker i samfunnet.
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Ottar Berg var opptatt av en spissing av budskapet da
saken er omfattende og at dette kan bidra til rekruttering,
større forskningsomfang og påvirke stipendiater.
4 Se over
5 Økonomien er stram og det er ikke rom for store løft.
Saken bør imidlertid interessere flere typer organisasjoner
og en vervekampanje ble nevnt som en naturlig
oppfølging.
5 MSTs aktiviteter og arbeid er registrert og er omtalt i
den internasjonale presentasjonstrykksaken.
Vedtak:
Styrets beretning for 2005 godkjennes.
6.

Regnskap for foregående år.
Det fremlagte regnskapet ble gjennomgått og ledet ikke til spesielle
kommentarer.
Vedtak:
Regnskap for 2005 godkjennes.

7.

Fastsetting av kontingent for inneværende år.
Saken ble tatt opp etter styrets forslag om å opprettholde kontingent
for kommende år. Denne er på kr 7 500.
Det ble noe diskusjon om en differensiert kontingent etter
medlemstall og også økonomisk evne for visse forbund.
Vedtak:
Kontingent opprettholdes på kr 7 500.
Styret får i oppdrag å vurdere kontingenten ut fra de kommentarer som
fremkom på møtet.

8.

Innkomne forslag/saker.
Det var kun en sak opp; styrets forslag om å øke antall medlemmer i
styret fra nåværende 10 til 11.
Vedtak:
11 styremedlemmer godkjennes.

9.

Valg av styre.
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Styreleder la frem valgkomiteens/styrets forslag til ny styreleder og
nye styremedlemmer.
Følgende ble valgt:
Styreleder Jack Skrolsvik
Nye styremedlemmer
Even Lærum
Torgeir Bruun Wyller
Lars Engebretsen
Leif Agnar Ellevset
Følgende fortsetter i styret (2 år)
Jan Falch
Anita Andaas Aadland
Henning Bjurstrøm
Henrik Sinding-Larsen
Anne Prøven
Njål Idsø
Vedtak:
Alle av styret /valgkomiteen innstilte personer ble valgt enstemmig.
10.

Diverse
Styremedlem og avd.dir. i Sosial- og helsedirektoratet holdt et
orienteringsfordrag om Nasjonal handlingsplan for fysisk aktivitet.
Hun orienterte også om det arbeidet som planlegges under MST
hvor direktoratet samarbeider med Rotary og Norsk
Revmatikerforbund.
Tidligere styreleder. Even Lærum, ble takket for god ledelse.
NAN-koordinator og sekretær for MST i Norge, Anne Ording
Haug, fik rettmessig ros for sitt alltid nøyaktige og oppfølgende
arbeid. Det ble presentert en oppmerksomhet til Elling Alvik, som
nå går ut av styret, relatert til hans initiativ ved oppstart av MST i
Norge.

Oslo, 6. juni 2006.

Jan Falch
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