
FIBROMYALGI OG KRONISKE SMERTER 
- BEDRE DIAGNOSTIKK, BEHANDLING OG REHABILITERING 

STED: Auditoriet i DBL-bygget på Diakonhjemmet Sykehus, Diakonveien 18, Oslo 

TID: Tirsdag 24. oktober 2017, kl 09.00 – 15.15 

MÅL: Seminaret skal formidle oppdatert klinisk relevant forskning om fibromyalgi og kronisk smerte, 
stimulere til samarbeid mellom norske og internasjonale forskningsmiljøer og brukermedvirkning 
i forskning. 

MÅLGRUPPE: Allmennleger, legespesialister og andre helseprofesjoner som møter denne 
pasientgruppen, forskere, brukere og pasientorganisasjoner. 

Seminaret er gratis og gjennomføres som et livestreamet webinar med mulighet for å stille spørsmål i 
forkant av seminaret. Alle foredrag vil være på engelsk.  

PROGRAM 
08.30                     Registering, kaffe / tea 
09.00 Velkommen  
09.15-10.30 Sykdomsårsaker og diagnostikk (møteleder Egil A. Fors, NTNU) 

Professor Daniel Clauw, University of Michigan, USA. 
o Hva er fibromyalgi? Fenotyper, sykdomsårsaker og diagnostikk.  

Professor Winfried Häuser, Psychosomatik der Klinik Innere Medizin I, 
Saarbrücken/Technical University of Munich, Germany 

o Diagnostiske kriterier og måling av symptombyrde 
Spørsmål og diskusjon 
 

10.30-10.45 Kort pause 
10.45-11.30 Sykdomsmekanismer (møteleder Ann-Katrin Stensdotter, NTNU) 

Professor Daniel Clauw 
o Mekanismer og patofysiologi: hjerne funksjon og smerteregulering 
                    Spørsmål og diskusjon 
 

11.30-12.15 Lunch og mingling 
12.15-13.45 Behandling og rehabilitering (møteleder Kåre B Hagen, NKRR) 

Professor Winfried Häuser 
o EULARs (European League Against Rheumatism) anbefalinger for 

behandling av fibromyalgi 
Professor Daniel Clauw 

o Amerikanske perspektiver på behandling og rehabilitering 
Spørsmål og diskusjon 
 

13.45-14.00 Kort pause 
14.00-14.30 Hva bør det forskes på? (møteleder Elena Bogen Slydal, Norsk Fibromyalgiforbund) 

Professor Winfried Häuser 
o De viktigste forskningsspørsmålene knyttet til behandling av 

fibromyalgi. Erfaringer fra James Lind Alliance Priority Setting 
Partnership, Fibromyalgia Canada.  

Spørsmål og diskusjon 
 

14.30-15.15 Spørsmål,  diskusjon og avslutning (møteleder Anna Fryxelius, Norsk 
Revmatikerforbund) 
 

  



Arrangører:   Norsk Revmatikerforbund, Norges Fibromyalgiforbund, Norges teknisk-

naturvitenskapelige universitet og Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk 

rehabilitering/Diakonhjemmet sykehus . Seminaret gjennomføres med økonomisk støtte fra 

Norges Forskningsråd.   

 

    

 

 

 

 

Daniel J. Clauw er professor i  Medisin ved Avdeling for Reumatologi og leder for 

Forskningssenter for Kronisk Smerte og Utmattelse (CPFRC). CPFRC er en av verdens 

ledende forsker- grupper med fokus på å identifisere mekanismer og hvilke som er de mest 

effektive behandlinger for kroniske smerte og utmattelsessyndrom. Dr Clauw sine 

forskningsinteresser på f ibromyalgi, ryggplager, stress, revmatiske sykdommer, og « Gulf 

War Syndrome» (posts-traumatisk stress syndrom) har resultert i over 100 vitenskapelige 

publikasjoner og f lere foredrag. Han er sakkyndig på flere studieseksjoner og er co -redaktør på 

tidsskriftet Arthritis and Rheumatism, samt er sakkyndig for Institute of Medicine, CDC, the Depa rtment 

of Veteran’s Affairs, og ved  the National Institutes of Health.  

 

 Winfried Häuser er spesialist i generell indremedisin, psykosomatisk- og smertemedisin. 

Han er assosiert professor i psykosomatisk medisin ved det Tekniske Universitetet i 

München. Han er for tiden ansatt som overlege ved avdeling for indremedisin og sakky ndig i 

psykosomatisk- og smertemedisin ved det ambulatoriske helsesenteret i  Saarbrücken St. 

Johann. Hans forskningsområder er f ibromyalgi , psykosomatiske aspekter av mage -tarm 

problem (irr itabel tarmsyndrom og cøliaki)  og epidemiologi  og helsetjeneste ved kronisk smerte. Han er 

medlem av Cochrane gruppen for muskel -skjelett problematikk. Han er leder for styrekomiteen for de 

Tyske retningslinjene for fibromyalgi og langvarig opioid -terapi for kronisk ikke-kreft smerte, medlem av 

styrekomiteen for Europeisk e retningslinjer for f ibromyalgi, og Tyske retningslinjer for  funksjonelle 

syndrom og somatoforme diagnoser, samt cøliaki, Chrons sykdom, divertikulitt, irr itabel tarm syndrom 

og ulcerøs kolitt.  

 

Påmelding innen10. oktober: 
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5010528&sid=dtnCGAQSB3    

 

 

https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5010528&sid=dtnCGAQSB3

