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En eventyrlig utvikling for folkehelsen siste 100 år
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Norge

1921: Vaksine 
mot difteri og 
tuberkulose

1908: Kloring av 
vann

1940: Penicillin

1955: 
Poliovaksine

1963: vaksine 
mot meslinger

1963: vaksine mot 
Meningokokk 1995: Vaksine 

mot hepatitt A1985: 
Influensavaksine

40- og 50-tallet: 
Cellegiftbehandling

1935: Første bruk 
av antibiotika 

(Sulfapreparater)

30-tallet: Vaksine mot 
kikhoste og gulfeber



Dette gjelder også for mange diagnoser
innen muskel- og skjelettsykdom



Hvem snakker vi om?

• Folkehelseinstituttet har beregnet at muskel- og skjelettsykdommer av det 
samlede «helsetapet» i Norge 2016:

Utgjør 11 prosent

• Antall registrerte personer med muskel- og skjelettplager i 2017:

1.157.274

• Antall registrerte diagnoser som er behandlet av fastlege i 2018:

1.048.849



Forløp på gang

• Pakkeforløp

• Rehabiliteringsforløp

• Pasientforløp

• Brukerforløp

• Livsforløpet - In it for life





Samhandlingsreformen har ikke lyktes, 
rammer særlig muskel- og skjelettområdet 

• Manglende koordinering mellom 
primær- og 
spesialisthelsetjenesten

• Kvaliteten på 
informasjonsutvekslingen er for lav



Effekten av behandling (og forebygging) kunne vært 
mye større med bedre samhandling

Henvisning Diagnose Behandling Rehabilitering Forebygging

Samhandling



Milepæler

• Opptrappingsplan for habilitering 
og rehabilitering
• Lansert i 2016 med forslag til 

Statsbudsjett 2017
• Gjelder for programperioden 2017-

2019
• Underfinansiert

• Ny rehabiliteringsdefinisjon 1. mai 
2018
• «Prosessene kjennetegnes ved 

koordinerte, sammenhengende og 
kunnskapsbaserte tiltak.»

• Ikke tidsavgrenset!



Nye milepæler

• Muskelskjelett inn i NCD-strategien
• Men når kommer den?

• Pakkeforløp for muskelskjelett, 
utmattelse og smerte
• Men bare for uavklarte 
helsetilstander…..



Viktig lærdom hittil

• Mange pakkeforløp på gang, 
men fortsatt ikke pasientforløp

• Ensidig fokus på 
spesialisthelsetjenesten
• Noen ting skal faktisk bare løses i 

primærhelsetjenesten
• Artrose

• Fibromyalgi

• «vondt i nakke, skulder og rygg»



Takk for meg!

Christian P. Fjellstad
cpf@revmatiker.no


