KONFERANSEPROGRAM - MUSS konferansen
09.00-10.00

10. november 2022

REGISTRERINGEN ÅPNER. Postere henges opp i konferansesal, BigApple, før kl. 10.00.

Prioriteringer for muskelskjelettfeltet
Chair: Ove Furnes
10.00-10.10
Velkommen
Ove Furnes, Leder av fagrådet, Nasjonalt forskningsnettverk for muskelskjeletthelse (MUSS)
10:10-10:35
Politiske prioriteringer for muskelskjeletthelse. Hvordan løse problemene knyttet til muskelskjelettskader,
-sykdommer og -plager? Ole Henrik Bjørkholt, Statssekretær, Helse og omsorgsdepartementet.
10:35 – 11:00 Behov og prioriteringer for muskelskjeletthelse.
Kurt Rønning, Leder av Rådet for muskelskjeletthelse (RMH)
11.00- 11.30
Paneldebatt Hvordan kan vi løse problemene knyttet til de enorme individuelle og samfunnsøkonomiske
konsekvensene av at så mange sliter med muskelskjelettplager?
11.30-12.30

Lunsj

Arbeid og muskelskjeletthelse
Chair: Egil Fors
12.30- 12.50
Bedre sykefraværsoppfølging av muskelskjelettsmerter – Erfaringer fra kliniske studier med NAV.
Lene Aasdahl, NTNU
12.50-13.20
Retur til arbeid hos sykemeldte med muskelskjelettsmerter: Resultater fra MI-NAV prosjektet ved OsloMet.
Margreth Grotle, Tarjei Rysstad, Britt Elin Øiestad, OsloMet – Storbyuniversitetet
13.20-13.40
NAV - visjon og strategi for forskning på bedre sykefraværsoppfølging og tilbakeføring til arbeid innen
muskelskjelettfeltet. Sigmund Gismervik, NAV Trøndelag
13.40-14.00
Oppsummering med spørsmål og kommentarer.
14.00 – 14.50
Frie foredrag

14.50-15.50

Postersesjon basert på innsendte abstrakt
Chair: Cecilie K. Øverås
Sykefraværsforløp og prediktorer hos sykmeldte med muskelskjelettplager: En ettårs oppfølgingsstudie.
Tarjei Rysstad, OsloMet-Storbyuniversitetet
Effekten av motiverende intervju og skreddersydd arbeidsrettet samtale på sykefravær over 6 måneder for
langtidssykemeldte med muskelskjelettplager. Britt Elin Øiestad, OsloMet Storbyuniversitetet
Oppfølging for pasienter med revmatiske og muskelskjelettsykdommer etter rehabilitering i
spesialisthelsetjenesten: foreløpige resultater fra en «mixed methods»-studie.
Gunnhild Berdal, Diakonhjemmet sykehus
Evaluering av brukervennlighet og aksept for et digitalt beslutningsstøttesystem ved muskel- og skjelettplager
(SupportPrim). Fredrik Granviken, NTNU/ St.Olavs hospital
Psykometriske egenskaper til den norske versjonen av Foot Function Index, revised short form. Marianne Mørk,
OUS

15.50- 16.05 Pause
Frie foredrag

16.05-17.05

Chair: Trygve Skonnord
Modifiserbare prognostiske faktorer for høye kostnader relatert til helsetjenesteforbruk blant eldre som søker
primærhelsetjeneste på grunn av ryggsmerter: en identifikasjons- og replikasjonsstudie. Rikke Munk Killingmo,
OsloMet- Storbyuniversitetet
Utforske retrospektive illustrasjoner av smerteforløp for pasienter med nakkesmerte gjennom prospektivt
rapportert klinisk forløp, SMS-basert subgruppering, og pasient karakteristika. Pernille Irgens, UiO
Predikerer cytokinmønstre antibiotikaeffekt hos pasienter med kroniske korsryggsmerter og Modic
forandringer? Lars Christian Bråten, OUS/UiO
Langtidsbruk av antibiotika er assosiert med endringer i genuttrykk og DNA metylering - resultater fra AIM
studien. Maria Dehli Vigeland, OUS
Effekt av to ulike treningsprogram for pasienter med symptomatisk kneartrose. En klinisk randomisert
kontrollert studie. Britt Elin Øiestad, OsloMet- Storbyuniversitetet

Oppsummering og avslutning første konferansedag
17.05-17.20
Oppsummering Kurt Rønning, Rådet for muskelskjeletthelse (RMH)
Kl. 19.00

Middag Comfort Runway Hotel Gardermoen

KONFERANSEPROGRAM – MUSS konferansen
Frie foredrag

09.00-09.55

09.55-10.10

11. november 2022

Chair: Anne Winther
Benskjørhetsmedisin: tidsvarierende bruk og risiko for hoftebrudd – en befolkningsbasert NOREPOS-studie.
Solvor Riska, FHI
An app-based self-management decision support system (SELFBACK) versus a self-management web-based
intervention or usual care for back and/or neck pain in secondary care: A randomised clinical trial. Paul Jarle
Mork, NTNU
Muskelskjelett-skader hos Olympiske og Paralympiske utøvere i Norge– 10 års prospektive data opp mot OL og
PL 2012-2022. Hilde Moseby Berge, Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole/ UiO
Ingenting om oss uten oss. De viktigste forskningsspørsmålene for nordmenn med muskelskjelettlidelser. Amy
Martinsen, OUS/UiO og Anna Fryxelius, Norsk Revmatikerforbund
Evaluering av en app for egenmestring av håndartrose - Happy Hands. Anne Therese Tveter, Diakonhjemmet
sykehus.
Pause

Barn og unge og muskelskjeletthelse
10.10- 10.35
Muskelskjelettsmerter hos ungdom og unge voksne: epidemiologi og risikofaktorer.
Henriette Jahre, OsloMet – Storbyuniversitetet
10.35 -11.00
Muskelskjeletthelse hos ungdom og psykososiale vansker
Christian Eckhoff, Universitetet i Tromsø
11.00-11.30
Intervensjoner, muskelskjelettplager, barn og unge
Michael Skovdal Rathleff, Ålborg University
11.30-12.30

Chair: Britt Elin Øiestad

Lunsj

Muskelskjeletthelse – Behovsidentifisert forskning
Chair: Liv Heide Magnussen
12.30-13.00
Bortkastet forskning og hvordan bruk av systematiske oversikter kan forhindre det.
Hans Lund, Seksjon for kunnskapsbasert praksis, Høgskulen på Vestlandet.
13.00-13.15
Valg av forskningsspørsmål og tiltak for å heve kvaliteten på forskningen.
Ida Svege, Stiftelsen Dam
13.15- 13.35
Hvorfor trenger vi kliniske studier og hva kan REMEDY som er et forskningssenter for behandling av revmatiskeog muskelskjelettsykdommer bidra med?
Anne Therese Tveter, Diakonhjemmet Sykehus
13.35-14.00
Paneldebatt

Oppsumering
14.00-14.20

Chair: John-Anker Zwart
Oppsummering og utdeling av pris for beste poster, beste frie foredrag og pris fra Forening for ryggforskning til
forskning på nakke, rygg og/eller bekken
John-Anker Zwart, Leder for MUSS koordinerende forskningsmiljø/OUS.

Endringer i programmet kan forekomme.

POSTER PRESENTASJONER
TORSDAG 10. november og FREDAG 11. november
Postersesjon er satt opp 10. november i programmet, men posterne vil henge oppe i konferansesalen Bigapple
og være tilgjengelig på passordbekyttet side under hele konferansen.
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Ida Løchting,
Norsk Revmatiker
forbund/OUS/
Diakonhjemmet sykehus
Elisabeth Gjefsen,
OUS/UiO
Turid Rognsvåg,
Kysthospitalet I
Hagevik/UiB
Emil E. K. Thomassen,
Diakonhjemmet sykehus
Karoline Moe, NTNU
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17
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19

20

Annikka Polster,
Diakonhjemmet sykehus
Olav Amundsen,
UiO
Stig Runar Hopen, HOPEn
muskelterapi
Fred Haugen,
STAMI
Solveig Veshovda,
OsloMet
Sella Aarrestad Provan,
Diakonhjemmet
sykehus/Høyskolen
Innlandet
Ellen Marie Bardal,
NTNU/St.Olavs hospital
Ingebrigt Meisingset,
NTNU
Geir S. Henriksen, Henrik
Högström, Ryggforeningen

Tittel
FORMI brukermedvirkerbase – sammen for god og relevant forskning

Does the risk of chronic low back pain depend on age at menarche or
menopause? A population-based cross-sectional and cohort study: the
Trøndelag Health Study (HUNT)
Killing pain? A population-based registry study of the use of prescription
analgesics, anxiolytics, and hypnotics among all children, adolescents and young
adults in Norway from 2004-2019
Coping with adversity: A cross-sectional study on use of over-the-counter
analgesics in adolescents, The Young-HUNT Study.
Fysioterapeutenes erfaringer med arbeidsrettet tilnærming i behandling av
pasienter sykemeldt for muskel-skjelettplager.
Hvordan inkluderer fysioterapeuter arbeidsperspektivet i behandling av
pasienter sykmeldt for muskel- og skjelettplager? En kvalitativ studie
Sykdomsforståelse og mestring ved kronisk sykdom

Longitudinal changes of serum cytokines in patients with chronic low back pain
and Modic changes
En randomisert feasibility studie for å evaluere gjennomførbarheten av
treningsterapi og undervisning kombinert med kognitiv adferdsterapi alene eller
i kombinasjon med operasjon for kneartrosepasienter.
Digital hjemmeoppfølging.
Sleep problems, sleep duration and risk of sick leave and disability benefits due
to musculoskeletal disorders: a systematic review
Task-shifting in hand-osteoarthritis care
Is future disability benefit associated with specific combinations of health care
use for musculoskeletal disorders?
Intrafasciomembranal Fluid Pressure: A Novel Approach to the Etiology of
Myalgias
Modulation of acute pain before and after ambient cold exposure – an
experimental cross over study in young healthy males.
MUSKHEL- Muskelskjelettplager og helsekompetanse hos ungdom, en Scoping
Review
A validation of register derived diagnoses of interstitial lung disease in patients
with inflammatory arthritis. Data from NOR-DMARD

Muskel- og skjelettplager blant ansatte ved St.Olavs Hospital HF – En STUNTH
studie
Development of matched treatment options for phenotypes of musculoskeletal
disorders and integration in a computerized clinical decision support system in
general practice. A feasibility study in the SupportPrim project
Back problem or pain problem? A diagnostic challenge.

