KONFERANSEPROGRAM – MUSS konferansen
19. november 2020

Webinar

Implementeringsforskning
10.00-10.10
Velkommen
John-Anker Zwart, leder av koordinerende forskningsmiljø for MUSS.

Chair: John-Anker Zwart

10.10-10.40

Hva er implementeringsforskning? Hva er optimalt design for å teste effekt for implementering av tiltak?
Signe Flottorp, Folkehelseinstituttet

10.40-11.10

Kunnskapstranslasjon med kunnskap-til-handling modellen. Erfaringer og innsikt fra IMPAKT prosjektet.
Birgitte Graverholt, Høgskulen på Vestlandet

11.10 -11.30

Paneldebatt – implementering.
Anna Fryxelius (Norsk Revmatikerforbund), Astrid Lunestad (FORMI brukermedvirkerbase), Birgitte Graverholt
(Høgskulen på Vestlandet), Signe Flottorp (Folkehelseinstituttet)

11.30-12.30

Lunsj

Inflammatoriske muskelskjelettsykdommer
Chair: Gyrd Thrane
12.30-13.00
Årsaker til inflammatoriske leddsykdommer – hva vi vet og ikke vet.
Guro Løvik Goll, Diakonhjemmet sykehus
13.00-13.30
Kliniske studier for inflammatoriske leddsykdommer - kunnskapsstatus, kunnskapshull, muligheter. Siri
Lillegraven, Diakonhjemmet sykehus
13.30-14.00
Hvordan designe studier av ikke-farmakologiske intervensjoner i muskel-skjelettfeltet? Ingvild Kjeken,
Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), Diakonhjemmet sykehus
14.00- 14.40 Postersesjon
Frie foredrag

14.40-15.25

Chair: Gyrd Thrane
BRIDGE - Brobygging mellom tjenestenivåer i rehabilitering: en multisenter randomisert kontrollert studie
for å bedre kvalitet og kontinuitet i rehabilitering for pasienter med revmatiske sykdommer og
muskelskjelettplager. Gunnhild Berdal, Diakonhjemmet sykehus
Kvalitetsindikator-sett for rehabilitering viste god responsivitet i en før-etter-evaluering i
spesialisthelsetjenesten. Anne Lene Sand-Svartrud, Diakonhjemmet sykehus
Pasientrapporterte utfallsmål og maskinlæring i avstandsoppfølging av pasienter med revmatoid artritt.
Anne Therese Tveter, Diakonhjemmet sykehus
En pilotstudie av et digitalt beslutningsstøttesystem (SELFBACK) rettet mot å bedre og støtte selvhåndtering
av ryggsmerter. Cecilie K. Øverås, NTNU og Syddansk universitet.

15.25 -15.45 Pause
Nakke-, rygg- og bekkenplager
Chair: Trygve Skonnord
15.45-16.15
Kroniske korsryggsmerter – sårbarhet, risikofaktorer og fremtidig forskning.
John-Anker Zwart, Oslo universitetssykehus/Universitetet i Oslo
16.15-16.45
Hvordan kan man benytte registerdata til forskning som er til nytte i klinikken?
Ivar Austevoll, Universitetet i Bergen
16.45 – 17.05

Pause

Frie foredrag

Chair: Trygve Skonnord
Risikofaktorer og risikoprofiler for nakkesmerte hos unge voksne: prospektive analyser fra ungdom til ung
voksen- HUNT studien. Henriette Jahre, OsloMet
Sammenlikning av pasienter med nakke- og ryggplager i primær- og spesialisthelsetjenesten. Forskjeller og
likheter? Mari K. Tydal, UiO.
Kliniske subgrupper med effektmodifikasjon av antibiotika hos pasienter med kroniske korsryggsmerter og
Modic forandringer (AIM-studien). Lars-Christian Bråten, OUS/UiO.
Gene expression correlation to MRI STIR signals in patients with chronic low back pain and Modic changes
indicate immune involvement. Maria Dehli Vigeland, OUS/UiO.

17.05-17.50

Oppsummering og avslutning første konferansedag
17.50-18.00
Oppsummering
Kjersti Storheim, Oslo universitetssykehus/OsloMet

Chair: Trygve Skonnord

KONFERANSEPROGRAM
20. november 2020
Artrose
09.00-09.30
09.30-10.00
10.00-10.30

10.30-10.45
Frie foredrag
10.45 – 11.30

11.30-12.30
Frie foredrag
12.30 – 13.15

13.15-13.30

Webinar

Chair: May Arna Risberg
Artrose – Men er vi icke fremme snart?
Stefan Lohmander, Lunds Universitet, Sverige
Forskning på stamceller og genterapi – nytt håp for behandling av artrose?
Jan Brinchmann, Nasjonalt senter for stamcelleforskning, Universitetet i Oslo/Oslo universitetssykehus
Artrosepasienter i primærhelsetjenesten. Erfaringer og ny kunnskap fra Godt liv med artrose i Danmark –
GLA:D registeret
Ewa Roos, Syddansk Universitet, Danmark
Pause
Chair: May Arna Risberg
Forekomst, årsaker og risikofaktorer for reinnleggelse i sykehus etter primær totalprotese i kne i Norge (20082014). Tesfaye H. Leta, VID vitenskapelige høgskole/Haukeland universitetssykehus.
Forløp av pasient-rapporterte utfall etter behandling for degenerative meniskrupturer: Eksplorativ analyse av
en randomisert kontrollert studie. Bjørnar Berg, OUS/UiO
HAPPY Hands: Bedre hverdag med håndartrose
Anne Therese Tveter, Diakonhjemmet sykehus
Bruk av smertestillende og vanedannende medikamenter til barn og unge i Norge: En populasjonsbasert studie
over 15 år (2004-2019). Helle Stangeland, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)/OUS
Lunsj
Chair: Haakon Meyer
Prosessevaluering av et skreddersydd arbeidsrettet samtaletiltak for sykmeldte med muskel- og skjelettplager.
Fiona Aanesen, OsloMet
Comparison of self-reported and public registered absenteeism among people om sick leave due to
musculoskeletal disorders: criterion validity of the iMTA productivity cost questionnaire. Rikke Munk,
OsloMet
Effekt av trening på fysisk funksjon, helse-relatert livskvalitet og frykt for å falle blant eldre kvinner med
osteoporose og vertebrale frakturer. En randomisert kontrollert studie. Brita Stanghelle, OsloMet.
The impact of the secular increase in body mass index on the hip fracture risk in the Norwegian population.
Helena Kjeldgaard, Folkehelseinstituttet.
Pause

Fallskader og osteoporose
Chair: Haakon Meyer
13.30-14.00
Mikrobiomet og osteoporose: Har tarmfloraen betydning for risikoen for å få osteoporose og brudd? Professor
Claes Ohlson, Sahlgrenska Akademien, Göteborgs Universitet
14.00-14.30
Registerforskning: Norge har verdensrekord i brudd. Hva kan registerforskning lære oss om risikoen for å få
brudd og konsekvenser av å ha fått brudd?
Haakon Meyer m.fl. Folkehelseinstituttet/Universitetet i Oslo
14.30-15.00
Nytt fra NoFRACT (Forebygging av nye benbrudd)
Camilla Andreasen, Institutt for klinisk medisin, UiT/Ortopedisk avdeling UNN
15.00 -15.15 Pause
Paneldebatt og oppsummering
Chair: John-Anker Zwart
15.15 -15.45
Paneldebatt – Hvordan kan vi bedre forskningen på muskelskjeletthelse?
Astrid Lunestad (FORMI brukermedvirkerbase), Elisabeth Sward (Norske kvinners sanitetsforening), Ida Svege
(StiftelsenDAM), Ivar Austevoll (Universitetet i Bergen)
15.45-16.00
Oppsummering og utdeling av pris for beste poster, beste frie foredrag og pris fra Forening for ryggforskning til
forskning på nakke, rygg eller bekken
John-Anker Zwart, Leder for MUSS koordinerende forskningsmiljø, FORMI, OUS.

Endringer kan forekomme
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