
10.12 Referansegruppe for medisinsk uforklarte plager og sykdommer (MUPS) 
I løpet av 2015 har noen medlemmer av gruppen sluttet, andre har kommet til. Per i dag består 

gruppen av Aase Aamland (leder), Stein Nilsen, Peter Prydz, Signe Nome Thorvaldsen, Lars 

Tore Nerbøvik, Mathias Reckert , Torgeir Landvik, Christine Nitter, Kirsti Malterud, Guri 

Rørtveit og Hedda Tschudi Madsen. 

Møter: 

290115: leder deltok på NFA sitt årsmøte i Oslo for alle referansgruppeledere. 

030315: leder deltok som representant for NFA på ”Brukerstemmeseminar om borreliose” i 

regi 

av Helsedirektoratet. 

211015: årsmøte i referansegruppen i Trondheim med påfølgende middag. 

Kurs/formidling: 

20-211015: Emnekurs på Nidaorskongressen, tredje gang vi i referansegruppen arrangerer 

dette. 

Dette kurset hadde færre deltakere enn foregående år (20 erfarne allmennleger kontra 40-60 

forutgående år). 

 

Forskning: 

Flere av referansegruppens medlemmer var også i 2015 aktive i allmennmedisinsk forskning 

om 

MUPS. 

 Aase Aamland disputerte 160115 for ph.d graden ved Universitetet i Bergen med 

avhandlingen: ”Medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS) og sykefravær: 

allmennlegens rolle”. 

 Brurberg KG, Fønhus MS, Larun L , Flottorp S , Malterud K. Re: Hva er egentlig 

myalgisk encefalopati? Tidsskr Nor Legeforen 22, 2015; 135 (22): 2022-23. 

Internasjonalt samarbeid: 

Leder deltar i internasjonal interessegruppe for MUPS bestående av allmennleger og forskere 

Marianne Rosendal og Anna Budtz-Lilly, begge Danmark 

Kurt Kroenke, USA 

Henriette van der Horst, Juul Houwen, Peter Lucassen og Tim olde Hartman, alle Nederland 

Chris Burton, Skotland 

 

Media: 

180815: Noen av gruppas medlemmer skrev en kronikk i Bergens Tidende med tittel: ”Høie 

satser feil” – kritikk av at forskningssatsing på MUPS ikke skjer i primærhelsetjenesten og tar 

utgangspunkt i allmennmedisinske forskningsmiljøer som har erfaring og kompetanse på dette 

forskningsfeltet. 

Nettsiden: Vi har i 2015 revidert nettsiden vår. 

 

I 2016 har vi som målsetting å arbeide videre med å dele vår kompetanse med kolleger i form 

av innlegg på kurs og kanskje bidra med flere oppslag i media og forskningsartikler. Vi 

planlegger et nytt emnekurs i 2017 på Nidaroskongressen og planlegger også en større 

tverrfaglig nettverkssamling i Tromsø 2017. 


