LKB har blitt medlem i Muskel Skjelett Tiåret i Norge (MST)
Bekkenleddsmerter er en diagnose som hører hjemme i diagnosegruppen muskel- og
skjelettskader, sykdommer og plager

Tekst: Astrid T. Lunestad

MST vil:

påvirke programmet på fagkonferanser

• Øke bevisstheten omkring det

om muskel-skjelettplager og understreke

LKB ønsker ved å melde seg inn i MST å

voksende problemet med muskel-

behov for forskning på området.

øke samarbeidet med andre innenfor

skjelettskader, sykdommer og plager

LKB deltok på styremøte i MST onsdag

samme diagnosegruppe. Sammen står vi
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Gjennom medlemskapet i MST får LKB
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Medlemmer i MST:
• Helsedirektoratet
• Formidlingsenheten for muskel- og
skjelettlidelser (FORMI)
• Norsk Revmatologisk Forening
• Norsk Ortopedisk Forening
• Norsk Kiropraktorforening (NKF)

Muskel- og skjelettsykdommer:
Muskelskjeletthelse omfatter skader, sykdommer og plager tilknyttet kroppens bevegelsesapparat. Muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager er definert inn i fem hovedgrupper:
1. Smerter og andre plager og/eller endret funksjon i bevegelsesapparatet som
følge av fysiske og psykiske belastninger.
2. Ikke-infeksiøse inflammatoriske (betennelsesaktige) sykdommer i ledd,
ryggsøyle og/eller bløtdeler.
3. Degenerative sykdommer i ledd og/eller ryggsøyle.
4. Patologisk beintap/osteoporose med eller uten osteoporotiske brudd.

• Norsk Fysioterapeutforbund (NFF)
• NFF - Faggruppe for psykomotorisk
fysioterapi
• Norsk Osteoporoseforening
• Norsk Revmatikerforbund (NRF)
• Landsforeningen for Nakkeskadde (LFN)
• Ryggforeningen i Norge (RiN)
• Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
• Landsforeningen for Kvinner med
Bekkenløsningsplager (LKB)

5. Skader i bevegelsesapparatet inkludert følgetilstander som en konsekvens av slike skader.

Les mer om MST på www.mst.no
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