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Det har vært relativt stille i første halvåret 2006. Vi vurderte å øke størrelsen på gruppen og 

før møte i høsten 2006 hadde vi fått oss tre nye medlemmer. Oliver Müller, Øystein 

Holmedal og Erik Werner. En av våre tidligere og eneste kvinnelig medlem, Kirsti Malterud 

takket for seg i september 2006. 

Referansegruppen hadde møte 12.09.06. Det er enighet om å fortsette å informere via nettet, 

legge ut nye temaer, å profilere gruppen gjennom et kurs der alle bidro med sitt. Vi kan også 

være litt på offensiven i forhold til utvalg og høringer, slik at de allmennmedisinske og 

praktiske sidene ved muskel-skjelettlidelsene blir ivaretatt 

Forskning: Nyttig at noen i gruppen til en hver tid er involvert i forskningsprosjekter. 

Gruppen kan også være inspirator og formidler når det gjelder relevant forskning. Satsing på 

forskning bør ikke overskygge gruppens kliniske og praktiske profil. 

 

Vi diskuterte muligheten for å arbeide for en ”subspesialitet” i muskel-skjelettlidelser i 

allmennpraksis som i England. Denne kalles for General Practioners with Special Clinical 

Interests. 

Det ble også diskutert økonomiske forhold som er langt fra gode. En har ikke råd til å dekke 

reise utgifter til alle medlemmer for et møte i året. En håpet på bedre vilkår i den nye 

allmennmedisinske organisasjonen. 

Vi ble invitert å delta i referansegruppe møte i Oslo i desember 2006 av ryggnett for å 

kommentere de nye retningslinjer for korsryggsmerter. Gruppen la inn mye arbeid i dette og 

leverte en del forslag til ryggnett. 

Gruppens medlemmer arbeider i fagligdugnad basis. Gruppens økonomi må bli bedre for at 

gruppen kan ha et par møter i året med muligheter for godtgjørelser for tapt 

arbeidsfortjenesten som er vanlig ellers i legeforeningen. Aller helst også muligheter for 

faglig påfyll ved f. eks. å invitere noen for å snakke om et emne i forbindelse med møter. 

 

Gruppen er enig om at gruppens størrelse bør ligge på 10-12 medlemmer. Totalt sett er 

gruppen fornøyd med faglig aktivitet i 2006. 


