Pressemelding om forslag til statsbudsjett 2021

Den årlige samfunnskostnaden for muskel- og skjelettlidelser
er 255 milliarder, men ingen satsingsmidler i statsbudsjettet.
I statsbudsjettet for 2021 og i andre dokument understreker regjeringen
nødvendigheten av å prioritere muskel- og skjeletthelse i folkehelsearbeidet. Muskel- og
skjeletthelse, med nakke- og rygglidelser som det viktigste, utgjør den største gruppen
når sykdomsbyrden for ulike sykdommer måles og har en årlig samfunnskostnad på 255
milliarder kroner. Det betyr at det er et av våre største folkehelseproblem. Det slår
regjeringen selv fast.
Derfor er Ryggforeningen i Norge skuffet over at det i statsbudsjettforslaget ikke finnes
en eneste bevilgning som peker i retning av en økt satsing for å løse problemet. Tvert om
kuttes det på enkelte poster som kan slå negativt ut for det frivillige arbeidet som
pasientorganisasjoner innenfor dette helseområdet driver. Det burde være rom for noen
tiltak i statsbudsjettet som viser den satsingsviljen som proklameres. Ryggforeningen
oppfordrer derfor partiene på Stortinget til å få på plass noen slike tiltak. Det er ikke
snakk om store beløp.
Som et minimum ønsker Ryggforeningen disse tiltakene:
- Opptrappingsplanen for rehabilitering som har gått over tre år, avsluttes. Regjeringen
foreslår å overføre en post for stimuleringstiltak på vel 80 millioner kroner til
rammebevilgningene til kommunene. Der frykter vi at de forsvinner. Ryggforeningen
ønsker at rehabiliteringen i spesialhelsetjenesten styrkes og at det avsettes et beløp til
dette tilsvarende de stimuleringsmidlene som foreslås overført til rammebevilgningene.
- Det foreligger planer om å etablere en kiropraktorutdannelse i Bergen. En slik
utdanning vil være en viktig satsing for å gjøre noe med nakke- og rygglidelser.
Ryggforeningen ber derfor at det foretas en startbevilgning for en slik utdanning, som
forplikter til oppfølging de kommende årene. Kiropraktorer er viktige for pasienter med
nakke- og rygglidelser både når det gjelder diagnostikk og behandling.
- Omleggingen av støtten til Studieforbundene for frivillige organisasjoner innebærer
kutt i støtten på 5 millioner kroner. Det kan særlig ramme studievirksomheten i små,
men viktige, frivillige foreninger som Ryggforeningen. Vi ber derfor om at det ikke
foretas et slikt kutt.
- Rådet for muskel- og skjeletthelse er en viktig rådgiver, ekspertgruppe og
samarbeidspartner for pasientorganisasjoner og profesjoner. For å styrke dette viktige
arbeidet ber Ryggforeningen om at det bevilges 1 million kroner til å etablere et
sekretariat for rådet.
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- Mennesker med sittehemming er en gruppe som har store problem med å delta aktivt i
samfunnet. Støtteordningene for denne gruppen er for små, blant annet til transport og
til å benytte offentlige tjenester for øvrig. Det er et klart behov for å få på plass
ordninger som kan hjelpe denne utsatte gruppen.
- Regjeringen slår fast at forskning på muskel- og skjeletthelse er et av de mest
underprioriterte forskningsområdene. Ryggforeningen ber derfor om at det vurderes å
øke forskningsmidlene og at det avsettes en egen post for forskning på dette området
eller at det i det minste vedtas en merknad som kan forplikte til en økt satsing framover.
Med vennlig hilsen
Ryggforeningen i Norge
Brita Blenne Lien
Styreleder
Tlf.: 473 81 853
E-post: leder@ryggforeningen.no
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