
Referansegruppe for muskel- og skjelettlidelser 

NFAs referansegruppe for muskel- og skjelettlidelser (Bård Natvig, Erik Werner, Jan Robert 

Grøndahl, Kurt Andreassen, Pål Kristensen, Øystein Holmedal og Satya Sharma): 

Aktivitetsrapport for 2015: 

 Gruppen hadde ikke møte i 2015. 

 Gruppens medlemmer har deltatt i individuelle faglig aktiviteter og har vært aktive på 

flere arena i muskel- og skjelettlidelser. 

 Referansegruppens medlemmer deltok aktivt i forelesninger ved NFAs kurs i fysikalsk 

medisin for allmennpraktiserende leger, ”Nidelvskurset 2015”, ledet av Pål Kristensen. 

Dette kurset arrangeres hvert år i februar måned i regi av Pål Kristensen. 

o Erik L. Werner, Pål Kristensen, Jan Robert Grøndahl, Bård Natvig og Satya Sharma 

foreleste på Nidelvkurset i 2015; Lidelser i rygg og underekstremiteter. Pål Kristensen er 

også fagmedarbeider i fysikalsk medisin i NEL 

 Øystein Holmedal har vært medforfatter av en «highly accessed» article i BMC 

Muskuloskeletal Disorders vedr. behandlingsalternativer av akutt epikondylitt i en studie 

som er en RCT. 

 Bård Natvig arbeider for det meste med muskel-skjelett ved UIO, bl. a. forskning og 

undervisning av medisinerstudenter i 2. og 4. året sammen med fysikalsk medisiner Niels 

Gunnar Juel. Han har vært bidragsyter på et internasjonalt skulderforskningsseminar i 

Hemsedal i april og ledet en sesjon ved Bone and Joint World Summit i Oslo høsten 

2015. Han har vært medforfatter på 4 vitenskapelige artikler vedrørende muskel- og 

skjelettlidelser i 2015. 

 Erik Werner har hatt noen avisopptredener, og deltatt på flere kurs og forelest om rygg 

både i Norge og Frankrike. Han har hatt 4 vitenskapelig publikasjoner i 2015. 

 Kurt Andreassen har arrangert og undervist på 4 muskel-skjelett-ultralydkurs på 

overekstremiteter og det samme på underekstremiteter i tillegg til 4 ultralydveiledede 

injeksjonskurs for leger og fysioterapeuter i 2015. I tillegg har det vært et ultralydveiledet 

injeksjonskurs for manuellterapeuter ved UIB i løpet av 2015. 

 Jan Robert Grøndahl har forelest på Nidelvkurset 2015 om kognitiv tilnærming til 

kroniske muskelsmerter 

 Satya Sharma har holdt de faste kursene for allmennleger i «Skulderen. Diagnostikk og 

behandling» i januar og september 2015 og Hofte. Kne og ankel; diagnostikk og 

behandling høsten 2015, undervist også medisinerstudenter i Bergen i Skulderen. 

diagnostikk- og behandling» i alt 2 dager om våren og 2 dager om høsten 2015. Har fått 

publisert en artikkel i forbindelse med kapsulitt studien. Han har hatt innlegg på Nordisk 

kongress i Gøteborg og Wonca i Istanbul vedr. kapsulitt og på skulderforskningsseminar i 

Hemsedal i 2015. 

 

Vi ser på disse individuelle deltagelser i diverse faglige aktiviteter fra referansegruppens 

medlemmer som et viktig bidrag til kompetanseøkning innen muskel- og skjelettlidelser for 

allmennleger og medisiner studenter. 


