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Forord 
 
 
Jeg ble i 2000 engasjert av Sosial- og helsedepartementet for å evaluere Nasjonalt 
ryggnettverk, et kunnskapstiltak innen ryggomsorgen. Ryggnettverket ble etablert i 1999. 
Myndighetene ville, før de bestemte seg for om nettverket skulle gjøres permanent, ha det 
evaluert.  
 
Jeg har sett på arbeidet med evalueringen som en del av et pedagogisk prosjekt. Å evaluere 
bør være mer enn å gi en karakter for et sett av prestasjoner. Det bør også, og vel så mye, 
være et tiltak for å forstå en virksomhet og med det som utgangspunkt, se hvordan vi kan 
komme konstruktivt videre. 
 
Jeg håper, og tror, at de personer, hvis helhjertede innsats jeg så nærgående og kritisk har gått 
etter i sømmene, har følt at mitt prosjekt også har vært et pedagogisk prosjekt. Jeg håper, og 
tror, at de, og hele ryggmiljøet i Norge, kan finne premisser for sin videre innsats i den 
evalueringsrapport som nå foreligger. 
 
Der er mange entusiaster i ryggmiljøet, men entusiastene skaper også en del utfordringer. I sin 
individualistiske iver klarer de ikke alltid å gå i takt. Avmakten har derfor også satt sitt preg 
på miljøet. Det er mitt håp at jeg med denne evaluering kan bidra til at ryggmiljøet kan klare å 
overskride avmakten og bli et mer samvirkende foretagende. 
 
Jeg har forsøkt å gå inn i og forstå den ryggfaglige logikk. Jeg har sett på det som nødvendig 
for å forstå dem jeg har studert og det de profesjonelt driver med og er oppslukt av. Jeg har 
imidlertid forstått på min måte. Leserne får vurdere om også dette er en måte å forstå 
”dorsologien” og dens klinikk på; endog en måte å forstå den på som kan få dem til å se flere 
sider ved sin egen faglighet. Jeg har forstått fagligheten som jeg har, også fordi jeg skulle 
sette den inn i en organisatorisk og ledelsesmessig sammenheng. Jeg har måttet kombinere 
blikket nedenfra med blikket ovenfra.  
 
Ryggnettverket er et entreprenørtiltak. Det er blitt til nedenfra, men gjennom politikk 
oppover. Jeg håper ”dorsologene” nå kan ta inn over seg ovenfra-perspektivet. Det er en 
betingelse for å få nettverket institusjonalisert. Jeg håper samtidig at de som skal fatte 
beslutninger i Direktorat og Departement, kan se så vel det løfterike i det som er gjort av 
kunnskapsentusiaster som det, jeg hadde nær sagt nødvendige, i å vie den mest neglisjerte av 
de fire store sykdomsgrupper, muskel- og skjelettsykdommene, mer, og mer systematisert, 
oppmerksomhet. 
 
Svært mange har hjulpet med informasjon og synspunkter under arbeidet med evalueringen. 
Alle har vært mer enn hjelpsomme. De har vært til stor inspirasjon. Jeg håper de godtar at jeg 
takker dem kollektivt. Noen har denne evalueringen berørt sterkere enn andre, nemlig lederne 
for de to enheter, Holger Ursin og Even Lærum. Jeg vil i denne sammenheng også nevne 
prosjektlederen for Forskningsenheten i Bergen, Hege R. Eriksen og Formidlingsenhetens 
informasjonskonsulent (med mere), Hans Otto Engvold. De har alle vist meg en åpenhet og en 
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tillit som har rørt meg. Jeg har jo gjort deler av deres profesjonelle liv til gjenstand for nokså 
nærgående oppmerksomhet.  
 
Jeg må også takke for svært godt samarbeid med de fagkonsulenter jeg har brukt i arbeidet, 
epidemiolog Maurits van Tulder, Amsterdam, professor Gordon Waddell, Glasgow, professor 
Bjørn Magnæs, Oslo og professor Olaf G. Aasland, Oslo.  
 
Jeg takker alle for oppdraget, Departementet (siden Direktoratet) som formell oppdragsgiver, 
og alle dem jeg har gjort til gjenstand for kritisk oppmerksomhet i ryggmiljøet, som uformelle 
oppdragsgivere. 
 
 
Oslo 7. juli 2003  
 
 
Ole Berg 
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Sammendrag  
 
Innledning 
 
Nasjonalt ryggnettverk ble etablert av Sosial- og helsedepartementet i 1999. Nettverket ble 
etablert i erkjennelse av det store folkehelseproblem rygglidelser utgjør og av at kampen mot 
dette problem krevde en større, og mer nasjonalt samordnet innsats både forskningsmessig og 
klinisk.  
 
Da Ryggnettverket ble etablert forutsatte Departementet at dets virksomhet skulle evalueres 
etter tre år. I brev av 31.08.00 ble professor Ole Berg, Senter for helseadministrasjon, 
Universitetet i Oslo, engasjert for å lede evalueringen.  
 
Ryggnettverket er et kunnskapstiltak. Dets enheter, Forskningsenheten i Bergen og 
Formidlingsenheten i Oslo, har konsentrert seg om basal og anvendt forskning, og om 
formidling, undervisning og utprøving.  
 
I evalueringen er det lagt vekt på å gi en systematisk oversikt over nettverkets faglige 
prestasjoner. Vi har kartlagt og bedømt omfanget av virksomheten, og spurt hvor produktivt 
nettverket har vært. Vi har studert innholdet i nettverkets omfang og vurdert dets kvalitet. Vi 
har spurt hvilken gjennomslagskraft (penetrasjon) nettverket har hatt i det kliniske miljø. 
Endelig har vi se på hvordan resultatene kan relateres til organisasjonen, og på hvordan 
organisasjonen har fungert som fellesskapsbyggende tiltak innen ryggkunnskapsmiljøene og 
innen ryggomsorgen. 
 
Vi har engasjert fageksperter til å bistå oss i resultatanalysene og resultatvurderingene: 
professor Gordon Waddell, Glasgow University og epidemiolog Maurits van Tulder, 
Amsterdams frie universitet har stått for den ene ekspertrapporten, professor dr. med. (em.) 
Bjørn Magnæs, tidl. Ullevål sykehus, for den andre. Undersøkelsen av Ryggnettverkets 
gjennomslagskraft i de kliniske brukermiljøene er basert på en spørreskjemaundersøkelse 
blant utvalg av klinikere. Analysen av svarene på spørreskjemaene foreligger i en tredje 
rapport. Den er foretatt av professor Olaf G. Aasland, leder ved Legeforeningens 
forskningsinstitutt.  
 
Organisasjonsanalysen er basert på dokumentgjennomgåelse, intervjuer og litt observasjon, og 
er utført av den ansvarlige for hele evalueringen. 
 
Et utkast til evalueringsrapporten ble sendt de mest berørte personer til uttalelse før rapporten 
ble ferdigstilt. 
 
 
Analyseopplegget 
 
Ryggnettverket er bygget på idéen om at kunnskap skal gi premissene for den gode klinikk og 
dermed den forbedrede rygghelse.  
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Vi har valgt å evaluere med referanse til de ulike ledd i det vi har kalt kunnskapskjeden, kfr. 
tabell 1.  
 
Tabell 1: Modell for evalueringen av fagresultatene 
Basal og anvendt forskning Formidling Klinisk praksis 
Omfang av publikasjoner, 
delvis sett i relasjon til 
ressurstilgang. 
Publikasjonenes kvalitet og 
relevans, vurdert av de 
engasjerte evaluerere. 

Omfang av skriftlig (inkl. 
elektronisk) og muntlig 
formidling, delvis sett i 
relasjon til ressurstilgang. 
Kvaliteten og relevansen av 
formidlingen, vurdert av de 
engasjerte evaluerere. 
 

Virksomhetens penetrasjon: 
-hvor godt kjent nettverket er 
blant klinikere  
–hvordan virksomhetens 
kvalitet vurderes av klinikere 
-hvor nyttig klinikere 
opplever virksomheten 
(hvilke konsekvenser den får 
for klinisk praksis) 
-hvilket renommé nettverket 
har fått blant klinikere (og 
dermed hvor mottagelige 
klinikerne er for råd fra 
nettverket) 

 
 
I organisasjonsanalysen ser vi på sammenhengen mellom Ryggnettverket som organisasjon 
og de resultater det har nådd. Vi ser her også nærmere på hvordan nettverket har fungert som 
fellesskapsbyggende organisasjon for rygginteresserte forskere og klinikere; kfr. figur 2 i den 
fullstendige rapporten.  
 
 
Resultatanalysen 
 
Forskningsenheten 
 
Hva Forskningsenhetens produktivitet angår, konkluderer vi slik: 
 
Forskningsenheten har vært vitenskapelig produktiv. Ser vi bare på antallet publikasjoner er 
det usikkert om man kan tale om en svært høy produktivitet. Tar vi imidlertid hensyn til den 
forskningsformidlende, forskeropplærende, indirekte forskningsfinansierende og 
nettverksbyggende innsats Forskningsenheten gjør, er det åpenbart at vi må tale om stor 
aktivitet og høy produktivitet.  
 
Hva forskningskvaliteten angår konstaterer vi: Våre fagbedømmere, van Tulder og Waddel 
taler om forskningskvaliteten som ”very impressive”. De taler ellers om ”the high quality den 
forskningsvirksomhet som skjer med utgangspunkt i Ryggnettverket. Den norske 
fageksperten, Magnæs, fremholder at forskningen er av ”høy kvalitet”. Det fremgår av begge 
ekspertrapportene at kvaliteten både gjelder det metodologiske og det faglig-substansielle.  
 
Når det gjelder forskningens relevans og nytte mener alle fagekspertene vi har brukt at  
”traditional ’back experts’”, burde spilt en større rolle i Ryggnettverket: ”The Network might 
also need to be prepared to accept some new and different ideas and approaches to research 
and practice, and itself be prepared to change”, skriver van Tulder og Waddell. 
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Ryggnettverkets sentrale representanter, har lagt størst vekt på den psykobiologiske, lærings-
mestringsorienterte modellen. 
 
Vi kan konstatere at Ryggnettverket forskningsmessig ikke dekker hele ryggfeltet. Selv om 
det er slik at den forskning som drives dekker det store volum av rygglidelser, dekkes ikke 
den organiske ryggforskning godt. Forskningens relevans for ryggomsorgen er derfor ikke 
generell. 
 
 
Formidlingsenheten 
 
Formidlingsenhetens oppgaver spenner over et videre, og mer heterogent, felt enn 
Forskningsenhetens. Formidlingsenheten driver en viss forskning, særlig praksiskartleggende 
forskning, i tillegg til formidling, undervisning og konsulentvirksomhet. Svært sentralt i 
enhetens arbeid har utarbeidelsen av de kliniske retningslinjer for behandling av akutte 
korsryggsmerter vært. Arbeidet med retningslinjene har skjedd i regi av en gruppe, ledet av 
Formidlingsenhetens leder, professor Even Lærum. Retningslinjene blir nå prøvet ut i et lokalt 
prosjekt (Vestfold og Aust-Agder). 
 
Det er vanskelig å bedømme Formidlingsenhetens produktivitet på en mer presis måte. Både 
oversikten over prosjektene og tallene for publikasjoner og foredrag gir, sett i relasjon til 
bemanningen, inntrykk av høy produktivitet. Van Tulder og Waddell sier ikke så mye om 
produktivitet, men det de sier bekrefter vår konklusjon: ”From our personal experience of 
guideline development in several countries, we are very impressed by the efficient process 
that was used to develop and achieve multi-disciplinary agreement on these guidelines within 
such a relatively short period of time”.  
 
Hva kvalitet angår, har vi i stor grad basert våre vurderinger på rapporten om retningslinjene. 
Våre eksperter uttaler seg i stor grad positivt om rapporten, både hva angår faglighet og 
pedagogisk utforming, men der pekes også på en del svakheter, svakheter det bør gjøres noe 
med i den kommende revidering. Kritikken er knyttet til diskusjonen om avgrensningen av 
”akutte korsryggsmerter”, til avsnittet om ”den gode ryggsamtalen” og til det at ”ryggens 
dynamikk” over tid (degenerative forandringer) er så lite omtalt (ingen råd er aldersbetingede, 
eller betinget i degenerativ status). 
 
Vi vurderer retningslinjene (som indikator på hva Formidlingsenheten har prestert) som svært 
nyttige. Samtidig må vi vente at mange, særlig somatisk orienterte klinikere, i en del 
henseender ikke vil oppfatte dem som konkrete nok. Det kan imidlertid synes som om 
retningslinjene er så nyttige som dagens kunnskap tillater dem å være.  
 
 
Ryggnettverkets gjennomslagskraft blant klinikere 
 
Når det gjelder penetrasjonen, viser det seg at 54 prosent av legene, 64 prosent av 
fysioterapeutene og 95 prosent av kiropraktorene har hørt om Ryggnettverket. Av dem som 
har hørt om Ryggnettverket har 28 prosent gått inn på nettverkets hjemmeside. Andelene er 
16 prosent for legene, 28 for fysioterapeutene, 50 for de manuelle terapeuter og 36 for 
kiropraktorene. I den samme gruppen har 53 prosent av legene, 48 prosent av fysioterapeutene 
og 65 prosent av kiropraktorene sett oppslag i aviser eller etermedier med representanter for 
Ryggnettverket. 83 prosent av almenlegene, 66 prosent av spesiallegene (ikke radiologene), 
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89 prosent av radiologene og de manuelle terapeuter og 96 prosent av kiropraktorene har hørt 
om retningslinjene. 
 
Blant dem som hørt om retningslinjene, i alt 408, svarte 378 på oppfølgingsspørsmålene om 
hva de hadde lest av disse. 40 prosent almenlegene, 53 prosent av spesiallegene, ingen av 
radiologene, 26 prosent av fysioterapeutene, 60 prosent av manuell-terapeutene og 74 prosent 
av kiropraktorene har lest hele eller deker av retningslinjerapporten.   
 
Selv om Ryggnettverket ikke har vært så lenge i virksomhet bør aktiviteter av faglig 
betydning for en yrkesgruppe bli raskt kjent. Vi ser at penetrasjonen er nokså høy blant 
kiropraktorer og manuelle terapeuter, men at den er moderat i de to største 
behandlergruppene, lege- og fysioterapeutgruppen.  
 
Vi har stilt få spørsmål som gjelder klinikernes vurdering av kvaliteten av det Ryggnettverket 
har gjort. Vi har bedt de svarere som har lest én eller flere forskningspublikasjoner om å uttale 
seg om kvaliteten av disse. I alle yrkesgrupper gies det en positiv vurdering: På en skala fra 1 
til 5, der 1 markerer helt enig, er medianverdien 2 for påstanden om at publikasjonene holder 
et høyt vitenskapelig nivå.  
 
Vi har også bedt de svarerne som har uttalt seg om retningslinjene, uttale seg om den 
pedagogiske kvalitet av retningslinjene (Formidlingsenheten). Til påstanden om at 
retningslinjene er lette å finne frem i, ble medianverdien (skala 1 (helt enig) til 5) 2 for alle 
yrkesgrupper. Også i dette tilfelle er altså vurderingen samstemmig og nokså positiv. 
 
Generelt finner vi at de som mener noe om Ryggnettverkets nytteverdi for dem, er litt lunkne. 
De ser ut til å være litt mer lunkne til nettverkets nytte enn til kvaliteten av det nettverket gjør. 
Alt i alt ser det så langt ikke ut til at klinikerne er blitt entusiastiske til Ryggnettverket. Tonen 
går i positiv retning, men ikke markert. Dette bekreftes av noen mer generelle spørsmål vi har 
stilt om Ryggnettverket; kfr. tabell 9 i den fullstendige rapport. 
 
Vi kan ikke si at Ryggnettverket har et renomméproblem (”image-problem”), men dog at det 
har en renomméutfordring. Utfordringen gjelder spesielt nytten og relevansen, men også den 
politiske innsats (kunne gjort mer for ryggomsorgen i Norge) og måten Ryggnettverket 
nærmer seg de kliniske brukere på.  
 
 
Resultatvurderingen: en oppsummering 
 
Av tabell 2 fremgår det hvordan vi vurderer Ryggnettverkets resultater på en skala med bare 
tre verdier, høy (H), middels (M) og lav (L); dog har vi også brukt mellomverdier i to tilfeller. 
 
 
Tabell 2: Resultatvurderingen av Ryggnettverkets virksomhet, skjematisk oppsummert, med 
verdiene Høy, Middels og Lav. 
 Omfang/produktivitet Kvalitet Nytte/relevans 
Forskningsenheten M-H H M 
Formidlingsenheten H M-H M 
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De klinikere vi har spurt om Ryggnettverket, og som er kjent med det, gir uttrykk for 
oppfatninger om kvalitet og nytte (for dem), som stemmer bra med de vurderinger vi har gitt. 
De ligger kanskje litt, men ikke mye, i underkant av våre vurderinger. Ryggnettverket har 
imidlertid ikke ennå fått en solid plass i det kliniske miljø, bortsett fra blant de mest rene 
ryggbehandlere, de manuelle terapeuter og kiropraktorene. Blant dem som kjenner litt til 
nettverket, er renomméet (ennå) middels. 
 
 
Organisasjonsanalysen 
 
Vi redegjør først (kap. 6) for den formelle etablering av Nasjonalt ryggnettverk (1999), med 
dets enheter, Forskningsenheten, Formidlingsenheten og Rådgivningsgruppen. Vi går i denne 
forbindelse også inn på Ryggnettverkets kobling til omgivelsene. Redegjørelsen er summert 
opp i et organisasjonskart, gjengitt i figur 4 i den fullstendige rapporten. 
 
I det neste kapittel (kap. 7), redegjør vi for Ryggnettverkets fremvekst. Vi viser hvordan 
nettverket vokste frem som en entreprenørorganisasjon, sterkt preget av to entreprenører, de 
to enheters ledere. Vi viser imidlertid også at nettverket var en funksjon av en politisert 
dragkamp, der de mer somatisk og klinisk orienterte spesialister ved sykehusene tapte for de 
bio-psykologisk og samfunnsmedisinsk orienterte miljøer utenfor klinikken.  
 
I den fullstendige rapporten heter det blant annet (redigert): 
 
Ryggnettverket har en historie, selv om den ikke er spesielt lang. Nettverket ble til i møter 
mellom aktører på den korporative og den parlamentariske side i vårt politiske system. På den 
korporative siden var der i hovedsak tre sett av aktører, de to, i noen henseender litt 
overlappende, fagmiljøene (de organbisk orienterte og de mer psykologisk og 
samfunnsmedisinsk orienterte) og Ryggforeningen. Enkeltpasienter spilte også en rolle, men 
mer gjennom ”direkte aksjon” (kontakter med enkeltpolitikere) enn gjennom den korporative 
kanal. Fra tid til annen har også mediene, den tredje kanal, spilt en rolle, men særlig ved at 
Ryggforeningen og enkeltpasienter har sluppet til der.  
 
Fra de to fagmiljøene utviklet det seg etter hvert to litt, men ikke helt, ulike modeller for 
organiseringen av den fremtidige ryggomsorg. De organisk orienterte ryggforskerne ønsket 
blant annet å bygge opp et nasjonalt akademisk senter knyttet til et universitetssykehus, mens 
de mer psykologisk og samfunnsmedisinsk orienterte forskere tenkte seg en modell basert på 
en universitetlig basert veiledningsenhet og en desentralisert forskningsvirksomhet.  
Stortingspolitikerne spilte lenge primært en reaktiv rolle, men reflekterte lenge mer det første 
enn det annet miljøs synspunkter. Den avgjørende dragkampen foregikk imidlertid ikke i 
Stortinget, den foregikk i Departementet. Da statsråden, Gudmund Hernes, ikke minst på 
grunn av et vedvarende press fra Stortingets sosialkomité, måtte gå mer alvorlig inn i 
ryggpolitikken, tok han standpunkt for den desentraliserte modellen. Stortingskomitéen 
aksepterte i hovedsak statsrådens valg.  
 
I kap. 8 går vi nærmere inn på hvordan Ryggnettverket har vært ledet. Vi konstaterer at 
hverken enhetene hver for seg, eller som samlet nettverk, har vært under vanlig hierarkisk 
styring og ledelse (fra Departement/Direktorat). De to mulige utgangspunkter for en 
overordnet og samlende styring og ledelse, eller iallfall tydelig styringsrådgivning, var å gjøre 
enheten i Oslo til den overordnede enheten eller å bruke den såkalte Rådgivningsgruppen, en 
slags tredje enhet i nettverket, som et integrerende og ledende organ – og som et 
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forbindelsesledd til myndighetsorganene. Den første muligheten ble raskt forkastet, den annen 
ble gradvis forkastet. Rådgivningsgruppens samlende funksjon forvitret, nærmest fra møte til 
møte. Den samlende ledelse man har hatt, har dermed i hovedsak bestått i at de to 
enhetslederne har konsultert hverandre. Ryggnettverket har derfor i den aktuelle perioden 
fungert som en nokså løst koblet organisasjon. Den har vært løst koblet til overordnede 
organer, den har innad (enhetene imellom) vært løst koblet og den har vært løst koblet til 
omgivende organer og organisasjoner. Ryggnettverket er fortsatt en entreprenørorganisasjon, 
til dels to entreprenørorganisasjoner, der enhetenes ledere for de fleste formål rapporterer til 
seg selv.  
   
I kap. 9 går vi nærmere inn på hvordan de to enheter har fungert og fungerer. 
Som gründerorganisasjoner er enhetene preget av sine ledere, Holger Ursin og Even Lærum. 
Begge ledere er fag-resultatorientert, og ser på administrative ordninger primært som 
virkemidler; de skal tilpasses formålet, ikke formålet de administrative ordningene. Som 
gründere kan de også gå frem ukonvensjonelt, gjennom alliansebygging, ved å utnytte 
personlige kontakter og ved å drive korridorpolitikk.  
 
Det presist definerte og nokså avgrensede formål Forskningsenheten har valgt, har gjort det 
forholdsvis enkelt for den å avgjøre hva den skulle drive med, hvilke prosjekter den skulle 
støtte og oppmuntre til, og dermed også hva den skulle la være å gå inn i. Stikkordet for dens 
virksomhet er randomiserte og kontrollerte kliniske studier. Enhetens eksklusive formål har 
slik gjort den eksklusiv, ja elitistisk. Formidlingsenheten har definert sitt formål mer åpent. 
Det har bidratt til at denne enheten både selv er blitt ekspansiv og blitt imøtekommende 
overfor nye initiativ, tatt innenfra og tatt utenfra. Når den ikke har klare eksklusjons- eller 
inklusjonskriterier, hverken tematisk eller metodologisk, blir det vanskelig å si nei, men også 
mer fristende å si ja.  
 
Bergensgruppens politikk og stil gjør at den yter i dybden, og gjennomgående på et høyt nivå, 
har en god faglig kontroll over hva den driver med, men ekskluderer (i praksis) en del. Slik 
bidrar enheten til å bevare en deling av ryggforskningsmiljøet, som vi har sett går en del år 
tilbake i tid. Osloenhetens politikk og stil gjør at den yter mer i bredden, og mer kvalitativt 
variabelt, men på en mer inkluderende måte. Politikken bidrar imidlertid slik også til at de få 
sentrale medarbeideres kapasitet strekkes langt, og lett kan overstrekkes. Så langt har 
imidlertid enheten i påfallende grad klart å holde tak i de mange aktiviteter den har satt i gang.  
 
I kap. 9 er emnet organisasjonens betydning for resultatene. I kapitlet heter det blant annet 
(redigert): 
 
Enhetenes resultater er i stor grad en funksjon av lederne og deres måte å lede på. De har 
skapt en liten kjerne rundt seg, og gjennom denne skapt nettverk, nettverk de har mobilisert til 
innsats. Man kan samtidig si at det Ryggnettverket faglig ikke har fått til, i noen grad er en 
funksjon av lederne og deres måte å bygge nettverk på. Det de ikke i så stor grad har fått til er 
å bygge ut Ryggnettverket i generell retning. Den tendens til todeling vi lenge har hatt i 
miljøet, og som har historiske røtter, er ikke blitt mindre klar; i noen henseender er den blitt 
klarere. Bergens-enhetens metodologiske spesialisering, til dels også dens konsentrasjon om 
psyko-sosiale forhold og dens distanse til (den spesialiserte) klinikken, har gjort det mindre 
naturlig for mange i det spesialiserte, organisk-kliniske miljø å nærme seg enheten. 
Formidlingsenheten har hatt en mer inkluderende politikk enn enheten i Bergen, og har også 
vært noe mer klinisk orientert enn den. I praksis har imidlertid nettverksbyggingen primært 
gått utover, mot almenhelsetjenesten, trygdevesenet, arbeidslivet og almenheten. Her er mye 
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gjort, men mye gjenstår også før nettverket er skikkelig forankret blant de praktiserende 
behandlere.  
 
Men igjen, det enhetene har fått til er også, vil vi hevde, en funksjon av det de ikke har fått til. 
Hadde enheten i Bergen gått videre ut, hadde den mistet den spissing og dermed trolig også 
den dynamikk og det driv den har hatt. Den ville også måttet bruke mer tid og krefter på 
diplomati, tautrekning og konflikter. Den har lykkes med det den har lykkes så godt med, ved 
å være eksklusiv og en smule avvisende. Enheten i Oslo har vært mer inkluderende, i de fleste 
retninger. Lederens faglige orientering, gjorde det imidlertid sannsynlig at han ville lykkes 
best i den retning han har lykkes, og delvis lykkes, og lykkes i mindre grad, i de retninger han 
ikke i så stor grad har lykkes. Hadde han i større grad ”lykkes” overfor de ”harde” 
spesialistene, ville faren for at han og enheten hadde forstrukket seg, vært større.  
   
 
Forslagene 
 
I kap. 10 skriver vi blant annet (noe redigert): 
 
Den begrunnelse som ble gitt for å etablere Ryggnettverket gjelder fortsatt. Nettverket 
trenges. Det er en organisasjon det bør bygges videre på, hvis ryggomsorgen, skal bygges mer 
ut og samles bedre. Det bør imidlertid skje mye med de enheter som er bygget opp, med 
ryggomsorgen mer alment, med måten fagorganene knyttes til de faglige omgivelser på og 
med måten ryggaktiviteten kobles til overordnede organer på. Sett fra Ryggnettverkets side, er 
det således tale om en overgang fra en gründerfase til en institusjonaliseringsfase. Sett fra 
overordnede organers side, er det tale om en overgang fra en forsøkssituasjon, der aktiviteten 
har vært fulgt opp kasuistisk og personlig, til en institusjonalisert og driftspreget situasjon, der 
aktiviteten skal følges opp mer personuavhengig og rutinepreget. 
 
I oppsummeringen av forslagene hva gjelder den utøvende virksomhet, skriver vi (redigert) 
(kap. 11): 
 
Nasjonalt ryggnettverk bør bygges videre ut som et kunnskapstiltak, basert på basal- og 
anvendt forskning og på undervisning, opplæring og formidling. Det organiseres adskilt fra, 
men vil i en del tilfeller bli nært knyttet til, klinikken og den samfunnsmedisinske praksis.  
 
Ryggnettverket bør omfatte enheter plassert ved regionsykehus i alle regioner. Der bør være 
to, evt. nært samarbeidende, enheter lokalisert ved Ullevål universitetssykehus/Universitetet i 
Oslo, den som nå eksisterer som Formidlingsenheten og en enhet knyttet til et organisk 
orientert ryggsenter (for lidelser som har stort volum). Der bør være to, evt. nært 
samarbeidende enheter ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus, den som 
nå eksisterer som Forskningsenheten og en knyttet til sykehusets ryggpoliklinikk (organiske 
lidelser). Der bør være én enhet ved S. Olavs hospital /NTNU, en som knyttes til det nye 
nasjonale senter for spinale lidelser (med ryggpoliklinikk). Endelig bør der være én enhet ved 
Universitetssykehuset i Tromsø/Universitetet i Tromsø, med basis i det ryggregister som nå 
bygges opp der. Ved alle enhetene bør der komme professorater (I og II), mellomstillinger og 
stipendiatstillinger. I tillegg bør enhetene ha driftsmidler til å kunne engasjere fagfolk ute i 
klinikken og ute i de samfunnsrettede institusjoner for øvrig.  
 
Det må gies første prioritet å sikre videreførelsen av de to eksisterende enheter. Dernest bør 
det gies ressurser til en oppbygging i Trondheim. Som tredje ledd i nettverkets utbygging bør 
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det nye, organisk orienterte Ullevål-senteret komme. I siste instans bør så enhetene i Tromsø 
og ved Haukeland komme. 
 
Det må bevilges midler både til akademiske og administrative stillinger ved enhetene. I tillegg 
må enhetene få driftsmidler. Siden enheten i Bergen, som en organisasjon i en organisasjon, 
ikke har egne stillinger, bør det, i tillegg til mat dagens bevilgninger føres videre, bevilges 
midler til nye hele stillinger der, i første omgang til et professorat (I), en mellomstilling og en 
deltids administrativ stilling. For enheten i Trondheim bør det i første omgang komme midler 
til et professorat (II) og til drift. Den videre utbygging av Ryggnettverket kan komme fra 
2005, basert på mer detaljerte utredninger, utført av en ny samlende nettverksledelse. 
 
Hvis man nå skal ha en utvidelse av kunnskapsinnsatsen knyttet til rygg-, og mer generelt, 
muskel- og skjelettlidelser, bør det følge øremerkede forskningsbevilgninger 
(prosjektbevilgninger) med. Uten slike, vil nettverket bli svært sårbart. På noe lengre sikt, kan 
Ryggnettverket i stigende grad konkurranseutsettes, som de fleste forskningsmiljøer. 
 
I kap. 12 skriver vi (redigert) om Ryggnettverkets forhold til klinikken: 
 
Ryggnettverket ble opprettet fordi det var blitt et press for å gjøre mer for pasienter med 
rygglidelser. Å opprette og bygge ut et kunnskapsnettverk uten å bygge ut en klinikk og et 
forebyggelsesapparatet, er som å lage et hode, men ikke sørge for at den får en skikkelig 
kropp å sitte på.  
 
Vårt forslag er derfor at spørsmålet om klinikkens og forebyggelsesapparatets utbygging, på 
ryggområdet spesielt eller på muskel-skjelett-området mer generelt, relativt raskt blir utredet.  
 
I kap. 13 diskuterer vi organisasjonens oppbygging. Forslagene er disse: 
 
Det nye nettverket, bør derfor ha en egen ledelse, og i spissen for den må der sitte en direktør, 
i første omgang eventuelt kalt daglig leder.  
 
Jo mer Ryggnettverket (evt. som muskel-skjelett-nettverket) bygges ut, jo mer vil en egen, 
enhetsuavhengig ledelse, bli nødvendig. Den kan fortsatt være plassert i en klinikk, men bør 
ikke være integrert i en av nettverksenhetene. 
 
Lederen bør, fra staren av, vie seg selve ledelsen. Vi foreslår derfor heller ikke at det skal 
kreves at vedkommende har ryggfaglig eller en annen, spesiell helsefaglig kompetanse.  
 
Lederen bør ha et lederråd rundt seg. Dette kan omfatte lederne for de enkelte enheter; evt. et 
utvalg av dem. Rådet er råd, ikke beslutningsorgan.  
 
Det nye Ryggnettverket bør også ha et fagråd. Som lederrådet skal det være rådgivende. I 
fagrådet er imidlertid medlemmene ikke i noe direkte hierarkisk forhold til den daglige leder, 
og skal fungere som et sonderings- og idédugnadsorgan for denne.  
 
Nettverket bør ha et eget forsknings- og prosjektutvalg. Utvalget skal komme med innstilling 
til den daglige leder i spørsmålet om fordeling av de forsknings- og prosjektmidler 
Ryggnettverket får til disposisjon.  
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Lederen ansettes av Sosial- og helsedirektoratet, evt. på åremål. Hun eller han rapporterer til 
Direktoratet.  
 
Ryggnettverkets øverste ledelse inngår leie- og samarbeidsavtaler med de institusjoner hvor 
nettverket har enheter.  
 
I kap. 14 peker vi på at fremveksten av kunnskapspolitikk også på helseområdet (”clinical 
governance”) reiser en del styringsutfordringer, siden kunnskapspolitikken tradisjonelt er 
forankret i et utdannelsesdepartement, mens ansvaret for kunnskapsbruken er forankret i et 
helsedepartement. Vi understreker at de løsninger som velges for ryggområdet må sees i en 
videre, prinsipiell sammenheng. 
 
I kap. 15 er forslaget til organisasjon oppsummert og presentert gjennom et organisasjonskart. 
I kap. 16 peker vi på at våre forslag krever en viss tids vurdering i Direktorat og Departement. 
Vi foreslår derfor at den nåværende virksomhet sikres inntil endelig stilling er tatt til 
Ryggnettverkets videre skjebne. 
 
Enhetenes bemanning og budsjetter må i det minste føres videre på 2003-nivå. Bestemmer 
man seg for å ville bygge ut nettverket, bør det i løpet av 2004 ansettes en daglig leder, med 
litt administrativ bistand; i tillegg kommer utgifter til drift, husleie etc. Det innebærer at 
bevilgningene til nettverket må økes en del i forhold til i år; for eksempel med ca. 2 millioner 
kroner på årsbasis (men virksomheten kan neppe komme i gang før annet halvår 2004). Der 
bør ikke skje noen videre utbygging før en ny daglig leder er ansatt og har gjort de forslag vi 
har presentert om til mer konkrete planer. 
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Kunnskap og politikk 
 

En evaluering av Nasjonalt ryggnettverks virksomhet 
1999-2003 

 
Innledning 
 
Nasjonalt ryggnettverk ble etablert av Sosial- og helsedepartementet i 1999, og formelt åpnet 
den 19. oktober. Helseminister Dagfinn Høybråten var tilstede under åpningen. Nettverket ble 
etablert i erkjennelse av det store folkehelseproblem rygglidelser utgjør og av at kampen mot 
dette problem krevde en større, og mer nasjonalt samordnet innsats både forskningsmessig og 
klinisk. I stortingsproposisjon nr. 1, 1999-2000, kap. 730, post 67, heter det: 
 

”Nasjonalt ryggnettverk er et tverrfaglig kompetanseforum og samarbeidsorgan for 
aktive ryggforskere og behandlere av pasienter med rygglidelser… Målet med 
Ryggnettverket er å drive fagutvikling, bidra til forskning og heve kompetansen 
gjennom å fremme ny kunnskap og forebygging, diagnostikk, behandling og 
oppfølging, samt å formidle kunnskap og erfaringer til pasientene og alle ledd i 
utrednings- og behandlingskjeden. Alle sykehus som behandler ryggpasienter vil i 
første omgang få tilbud om å delta i nettverket og dets faglige aktiviteter.” 

 
Sosial- og helsedepartementet forutsatte, da Nasjonalt ryggnettverk ble etablert, at dets 
virksomhet skulle evalueres. Det sa ikke hvordan denne evalueringen skulle foretaes, eller av 
hvem. Det forutsatte imidlertid at ”tiltakene for bedret ryggomsorg” skulle bli ”fortløpende 
evaluert”. I brev av 21.02.00 ber SHD Nasjonalt ryggnettverk komme med forslag til hvordan 
virksomheten kan evalueres. I brev av 25.02.00 svarer lederne for de to enheter nettverket 
omfatter, forsknings- og formidlingsenhetene, på Departementets brev. Formidlingsenhetens 
leder skriver at han mener det bør legges opp til ”en løpende ekstern evaluering av 
prosjektet”, og nevner at han har tatt kontakt med professor Ole Berg, Senter for 
helseadministrasjon, Universitetet i Oslo, i sakens anledning. Departementet gav i brev av 
31.08.00 sin godkjennelse til at Ole Berg ble engasjert for å lede evalueringen. 
 
-- 
 
Nedenfor følger evalueringsrapporten. Som vedlegg til evalueringsrapporten følger tre 
spesialrapporter, skrevet av konsulenter vi har engasjert. I evalueringsrapporten blir 
Ryggnettverkets resultater vurdert på en samlende måte. Her benyttes spesialrapportene. I 
denne rapporten diskuteres også sammenhengen mellom organisasjonsformen og resultatene. 
Dette gjøres for å kunne komme med anbefalinger om hvordan arbeidet med utviklingen av 
ryggkompetansen og, til dels, ryggomsorgen kan drives videre: Er den nåværende 
organisasjonsform hensiktsmessig, eller bør andre organisasjonsformer vurderes? I 
spesialrapportene 1 og 2 vurderes omfanget av den faglige innsats, kvaliteten av det faglige 
arbeidet, samtidig som det spørres om Ryggnettverkets faglige profil er den mest 
hensiktsmessige. Disse rapportene er skrevet av professor Gordon Waddell, Glasgow 
University og epidemiolog Maurits van Tulder, Amsterdams frie universitet (spesialrapport 
nr. 1) og professor dr. med. (em.) Bjørn Magnæs, tidl. Ullevål sykehus (spesialrapport nr. 2). 
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Spesialrapport nr. 3 inneholder en analyse av Ryggnettverkets ”penetrasjon” i de kliniske 
brukermiljøene. Analysen bygger på en spørreskjemaundersøkelse blant utvalg av 
brukergruppene, og er utført av professor Olaf G. Aasland, leder ved Legeforeningens 
forskningsinstitutt. I et fjerde vedlegg redegjøres det blant annet for kildebruken. 
 
Ryggnettverket er et kunnskapsutviklings- og formidlingstiltak, ikke et klinisk og anvendt 
samfunnsmedisinsk tiltak. Vi går derfor i denne rapporten ikke nærmere inn på klinikkens og 
det forebyggende apparats oppbygning og dimensjonering. Vi går ei heller nærmere inn på 
ryggsykelighetens omfang, sammensetning, samfunnshelsebetydning eller 
samfunnsøkonomiske betydning. I forslagsdelen sier vi allikevel noe om sammenhengen 
mellom kunnskapssatsingen og omsorgssatsingen.  
 
 
 
Kapittel 1. En modell for evalueringen 
 
Man kan si at hvor godt et helserettet tiltak fungerer, gitt en bestemt ressurstildeling, er et 
spørsmål om hvilke kliniske resultater (helse) det gir; det vil si, om i hvilken grad 
helseutbyttet er maksimert. Man kunne gått videre og sagt at dette tiltaks utbytte burde sees i 
et mer alment helse(maksimerings)perspektiv; endog i et helt alment 
samfunnsnytte(maksimerings)-perspektiv. Å se Ryggnettverket i et slikt vidt perspektiv, er i 
dette tilfelle ikke mulig. Vi mangler data for å gjøre det. Vi kan imidlertid heller ikke besvare 
det første spørsmålet. De kliniske resultater ligger i hovedsak et stykke inn i fremtiden; men 
selv om vi hadde foretatt evalueringen på et senere tidspunkt, ville det vært svært vanskelig å 
besvare spørsmålet: sammenhengene mellom tiltak og kliniske resultater er svært komplekse. 
Medisinsk er det på ryggområdet ofte svært vanskelig å dokumentere hvilke virkninger en 
bestemt intervensjon har. Å skulle dokumentere at det som skjer av dokumentert virkningsfull 
klinisk innsats innen ryggomsorgen er en følge av den innsats Ryggnettverket(s medlemmer) 
gjør, er langt vanskeligere; det vil si, umulig. Vi måtte jo i dette tilfelle godtgjort at 
virkningene skyldtes organisasjonen Ryggnettverket, og at uten den ville ikke de resultater 
kommet som man eventuelt ser.  
 
Vi skal gå frem enklere, og er nødt til å utøve en betydelig grad av skjønn. Vi skal ikke foreta 
noen helseøkonomisk analyse av virksomheten. Vi skal heller ikke foreta en evaluering av de 
direkte kliniske resultater av Ryggnettverkets innsats. Vi skal i stedet se på de aktiviteter som, 
etter hvert, skal gi kliniske resultater.  
 
Ryggnettverket er bygget på idéen om at kunnskap skal gi premissene for den gode klinikk og 
dermed den forbedrede rygghelse. I årsmeldingen for 2001 skriver således lederne for de to 
nettverksenhetene (s. 3): ”En av hovedmålsetningene bak Nasjonalt Ryggnettverk er at nye 
behandlingsformer skal basere seg på kunnskap om hvilke behandlingsformer som er 
effektive”. Denne idé om kunnskapsbasert praksis, kan illustreres ved det vi skal kalle 
”kunnskapskjeden”: 
 
Idéen om kunnskapskjeden impliserer at dokumentasjonen kommer ovenfra (som modellen er 
tegnet) og går nedover. Tilbakesløyfene (nedenfra) er organisert ovenfra: man kan lære av 
klinisk praksis bare i den grad den er drevet på en strengt systematisert måte. Det må også 
føyes til at anvendt forskning slett ikke alltid er direkte basalt forankret. Ofte finner forskere 
ut om en behandling virker før de har forstått hvorfor den virker. De som finansierer 
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forskning, ikke minst kommersielle finansieringskilder, favoriserer gjerne anvendt forskning. 
”Kunnskapslogisk” går imidlertid den basale forskning forut for den anvendte. 
 
I figuren er mye forenklet. Spesielt bør det nevnes at det i virkeligheten kommer inn 
premisser fra siden, det vil si fra andre vitenskaper, hele veien nedover i kjeden. Spesielt 
viktig er de premisser som kommer inn fra basalfagene fysikk og kjemi, og fra de 
teknologiske disipliner som springer ut av disse fag. Ja, så viktig er disse at man kunne 
inkludere fysikk og kjemi på toppen i modellen, som de egentligste basalfag (kfr. den gamle 
idéen om enhetsvitenskapen (mellomkrigstiden)). I praksis kommer det også inn en økende 
andel kasuistiske og skjønnsbaserte premisser jo lenger ned i kjeden vi kommer: 
kunnskapsstyringen svekkes. Ideen om den kunnskapsbaserte praksis, slik den i stor grad 
forståes i dag, er imidlertid at styringen skal utvides og det kasuistiske skjønn drives ut. Et 
modifiserende moment bør imidlertid skytes inn her. Det gjelder pedagogikk. Innen 
pedagogikken er det økende oppmerksomhet om erfaringslæring, en oppmerksomhet som 
ikke minst har påvirket medisinsk undervisning og formidling. Et eksempel på det er den 
såkalte problembaserte læringen. Slik læring gjelder imidlertid ikke den medisinske 
kunnskaps, og de medisinske prosedyrers, innhold, bare ”formidlingsteknologien”. Slik sett 
kan vi beholde de ensrettede piler i vår figur. 
 
 
 

Basal medisinsk (etc.) forskning 
 
 

Publikasjoner: 
Innsikt i etiologiske prinsipper 

 
 

Anvendt forskning 
 
 

Publikasjoner: 
Prosedyrer for intervensjon 

 
 

Undervisning/formidling 
 
 

Personlig forståelse/kompetanse 
 
 

Klinisk praksis 
 
 

Pasienthelse                      Pasient-egenbehandling 
  
 
Figur 1: Kunnskapskjeden 
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Vi har valgt å evaluere med referanse til de ulike ledd i kunnskapskjeden. Vi ser på hvilke 
resultater Ryggnettverket har oppnådd med hensyn til forskning, formidling og i noen grad 
klinisk praksis (klinikeres praksis). Vi ser ikke på hva nettverket har oppnådd av kliniske 
resultater. Det er for tidlig å gjøre det. Ved å evaluere slik, lar vi altså innsats langs hele 
kunnskapskjeden få en viss selvstendig betydning. 
Modellen for denne evalueringen blir da slik (tabell 1): 
 
Tabell 1: Modell for evalueringen av fagresultatene 
Basal og anvendt forskning Formidling Klinisk praksis 
Omfang av publikasjoner, 
delvis sett i relasjon til 
ressurstilgang. 
Publikasjonenes kvalitet og 
relevans, vurdert av de 
engasjerte evaluerere. 

Omfang av skriftlig (inkl. 
elektronisk) og muntlig 
formidling, delvis sett i 
relasjon til ressurstilgang. 
Kvaliteten og relevansen av 
formidlingen, vurdert av de 
engasjerte evaluerere. 
 

Virksomhetens penetrasjon: 
-hvor godt kjent nettverket er 
blant klinikere  
–hvordan virksomhetens 
kvalitet vurderes av klinikere 
-hvor nyttig klinikere 
opplever virksomheten 
(hvilke konsekvenser den får 
for klinisk praksis) 
-hvilket renommé nettverket 
har fått blant klinikere (og 
dermed hvor mottagelige 
klinikerne er for råd fra 
nettverket) 

 
 
Waddell og van Tulder har i sin rapport gitt en del svar knyttet til de to første kolonnene. De 
har lagt vekt på innsatsens omfang og kvalitet. Magnæs har også uttalt seg om dette i sin 
rapport, men ellers generelt tatt opp spørsmålet om relevans. Aaslands rapport om 
spørreskjemaundersøkelsen gir svar på spørsmålene i den siste kolonnen. I tilknytning til 
Aaslands analyse vil vi kommentere forhold som går litt utover vurderingen av 
Ryggnettverkets kliniske konsekvenser. Vi ser også på klinikernes oppfatninger om kvalitet 
og nytte, og på deres holdninger til Ryggnettverket. Slik får vi et videre perspektiv på 
kvalitets- og nyttespørsmålene enn det vi har gitt i vår egen vurdering av forskningen og 
formidlingen. Vi får imidlertid også et bilde av de kliniske praktikeres mottagelighet for det 
som kommer fra Ryggnettverkets enheter og representanter. 
 
Som nevnt ovenfor er det ikke bare disse resultatene som teller. Myndighetene er opptatt av i 
hvilken grad resultatene, uansett hvordan de vurderes, kan relateres til den organisasjon som 
ble etablert i og med opprettelsen av Nasjonalt ryggnettverk. De er i tillegg opptatt av hvordan 
organisasjonen har fungert som fellesskapsbyggende institusjon for ryggforskere og klinikere 
med interesse for ryggomsorg. Vi formoder endelig at de er opptatt av noe mer generelt, 
nemlig dette: Har ryggnettverksmodellen en mer generell relevans, altså relevans for 
omsorgen for pasienter med andre typer lidelser? 
 
Forholdet mellom de to delene av evalueringen kan illustreres som det er gjort nedenfor (figur 
2). 
 
I det følgende ser vi først på resultatene, så på organisasjonen og dens betydning for 
resultatene. Til slutt diskuterer vi, på grunnlag av de forutgående analyser, perspektiver for 
den videre utvikling. 
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Figur 2: Den samlede evalueringsmodell 
 
 
 
 

I Resultatene 
 
Kapittel 2. Forskningen (Forskningsenheten): vurdering av resultatene  
 
Ryggnettverket omfatter som nevnt to enheter, en forskningsenhet, basert i Bergen og en 
formidlingsenhet, basert i Oslo. Man kan slik si at virksomhetene kan plasseres fint langs vår 
kunnskapskjede: Bergensenheten er knyttet til de mest basale kunnskapsaktiviteter, mens 
osloenheten er knyttet til de påfølgende formidlende oppgavene. Satt på spissen: Bergen, og 
de forskere bergensenheten veileder, skal gi premisser for Oslo. I praksis er ikke 
arbeidsdelingen så klar, og de to enheters oppgaver overlapper hverandre noe. Osloenheten er 
også forskningsaktiv og bergensenheten formidlingsaktiv. Når forskningsresultatene skal 
vurderes, er det slik til dels begge enheters innsats som vurderes. Vi legger allikevel her i 
første rekke vekt på Forskningsenhetens, og dens eksterne forskeres, arbeid: Enheten er like 
meget forskningsveiledende som forskende. Formidlingsenhetens forskning er til dels også  
av en litt annen karakter enn Forskningsenhetens; den er i noen grad rettet mot klinisk praksis 
(praksisforskning), mens Forskningsenhetens primært er direkte ryggfaglig. Vi kommer 
tilbake til det senere. 
 
 
Forskningens og forskningsformidlingens omfang. Forskningsenhetens 
produktivitet 
 
Ryggnettverket har lagt frem en liste for årene 1999 til og med 2002 som omfatter 68 
publikasjoner. Magnæs har klassifisert publikasjonene slik etter emnegrupper (tabell 2): 
 
I det følgende ser vi først på resultatene, så på organisasjonen og dens betydning for 
resultatene. Til slutt diskuterer vi, på grunnlag av de forutgående analyser, perspektiver for 
den videre utvikling. 
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I gruppen diverse er her tatt med publikasjonen ”Akutte korsryggsmerter. Tverrfaglige 
kliniske retningslinjer”, som ikke er en egentlig forskningsrapport. Vi omtaler den ellers mer 
utførlig når vi omtaler formidlingsvirksomheten. 
 
 
 
Tabell 2: Forskningspublikasjoner, 1999-2002 
Forskningsgjenstand Antall engelskspråklige 

publikasjoner 
Antall norskspråklige 

publikasjoner 
Korsrygg, basal forskning, 
smerter, diagnostikk, 
behandling 

28 4 

Muskel, skjelett, generell 
helse 

8 1 

Smerte, subjektive 
helseplager, psykologi 

12 0 

Diverse 11 4 
Tilsammen 59 9 
     
         
 
Tabellen omfatter både publikasjoner Forskningsenhetens egne forskere har stått for, det vil si 
er medforfattere til, og publikasjoner dens nettverksmedlemmer har hatt hovedansvaret for. 
 
De to utenlandske fagbedømmerne, Maurits van Tulder og Gordon Waddel, karakteriserer 
omfanget av forskningspublikasjonene slik: ”We are very impressed … by the speed with 
which the Network has established itself and the sheer quantity of academic output within the 
first few years of its existence”. Den norske bedømmeren, Bjørn Magnæs, taler også om ”den 
imponerende publikasjonslisten”.  
 
Det er ikke uten videre enkelt å bedømme Ryggnettverkets vitenskapelige produktivitet. Det 
henger sammen med at det er vanskelig formelt å vurdere hvor stor del av produksjonen som 
reelt springer ut av virksomhet i selve enheten, og hvor mye som reflekterer helt 
nettverksuavhengig innsats blant mer og mindre sentrale nettverksmedlemmer. Det 
kompliserer bildet ytterligere at enhetsmedlemmene gjør det de gjør både som 
universitetsansatte og som nettverkstilknyttede. 
 
Forskningsenheten omfattet i 2000 to seniorforskere, professor Holger Ursin og 
prosjekoordinator Hege Randi Eriksen, én post-doc.stipendiat (3 måneder), én stipendiat (6 
måneder), én forskningsassistent, én forskningstekniker, én konsulent og én sekretær. Ursin, 
som har hovedstilling ved Universitetet i Bergen, hadde en 30 prosents (ulønnet) stilling, 
Eriksen en 20 prosents stilling. Konsulenten, som er i hovedstilling ved Institutt for biologisk 
og medisinsk psykologi ved Universitetet i Bergen, hadde en 30 prosents stilling (ulønnet). 
Dette første fulle året innen Ryggnettverket hadde altså Forskningsenheten til disposisjon til 
sammen 6 seniorforskermånedsverk og 9 stipendiatmånedsverk, til sammen 15 vitenskapelige 
månedsverk. Administrativt og teknisk hadde enheten til disposisjon 39,6 månedsverk.  
 
Enhetens bemanning økte på den vitenskapelige side til 30 månedsverk i 2001 og gikk ned på 
den teknisk-administrative side til 15,6 månedsverk. Den vitenskapelige bemanning i 2002 
var 32,4 månedsverk og den teknisk-administrative 23,4 månedsverk. Fra dette året lønnes for 
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første gang Ursin direkte av Forskningsenheten (20 prosent). Fra dette året går også Eriksen 
inn som forskningsdirektør ved HALOS1, en avdeling av selskapet for oppdragsforskning ved 
Universitetet i Bergen, Unifob. Eriksen har femti prosent av sin stilling knyttet til forskning. 
Man må altså konstatere at Forskningsenheten formelt er nokså spinkelt bemannet, og at en 
god del av dens ressurser kommer fra Universitetet i Bergen. Dens medlemmet publiserer 
også primært med Universitetet i Bergen, og det aktuelle institutt, som institusjonell referanse.  
 
Forskningsenhetens nettverk utgjør nå, ifølge enheten selv, 73 personer.2 De to lederne for 
Forskningsenheten har til sammen vært medforfattere på 21 artikler, altså 31 prosent av alle. 
De har i liten eller ingen grad selv bidratt til de øvrige artikler. Stipendiatene endrer ikke dette 
bilde av enhetens rolle, siden bare den ene stipendiat så langt er registrert med én publikasjon 
og her er også seniorforskerne forfattere. Seniorforskernes utgivelser utgjør altså et årlig 
gjennomsnitt på fem artikler. Siden det til sammen er utgitt 68 publikasjoner betyr det at hvert 
medlem av nettverket står for i gjennomsnitt knapt én artikkel. På publikasjonslisten finner vi 
112 navn; en del av disse står utenfor nettverket, blant annet en del utlendinger. 
 
Even Lærum, Formidlingsenhetens leder, har vært medforfatter på fire av publikasjonene, 
altså knapt seks prosent.  
 
I løpet av perioden er det kommet åtte doktoravhandlinger; i fire tilfeller har veiledningen 
vært knyttet til Forskningsenheten, i de fire andre har den vært knyttet til ulike 
universitetsinstitutter (to i Bergen, to i Oslo).  
 
Hvis vi ser på den vitenskapelige produksjon over tid, ser vi at det har gått litt opp og ned. Det 
kom 20 publikasjoner i 1999, 14 i 2000, 18 i 2001 og 16 i 2002. Det har altså ikke vært noen 
oppadgående utvikling. To av doktoravhandlingene avlagt under Forskningsenheten kom i 
1999, den tredje i 2001 og den fjerde i 2002. Også slik fremstår 1999, det første året for 
Ryggnettverket, som særlig produktivt. 
 
Av oversikten over forskningsprosjekter fra Forskningsenheten, fremgår det at enheten 
(sentralt) er engasjert i et stort antall prosjekter. Den er spesielt aktivt engasjert i flere 
prosjekter under tittelen kontrollerte kliniske forsøk med pasienter med langvarige 
korsryggsmerter. Utover slike prosjekter, og de prosjekter enhetens ledere selv driver, blant 
annet knyttet til teoriutvikling, er enheten involvert i mindre enkeltprosjekter, mens den ellers 
spiller en konsulentrolle (særlig knyttet til utforming (”design”) og finansiering av dem).  
 
Forskningsenhetens ytelser viser seg selvsagt ikke bare i publikasjoner. Enheten spiller også 
en viktig forskningsformidlende rolle; og har slik en rolle som overlapper, og må overlappe, 
med Formidlingsenhetens. Den har bygget opp og vedlikeholder en database for kontrollerte 
kliniske forsøk. Den sørger også for at dokumentert kunnskap spres gjennom et elektronisk 
basert, og svært informativt ryggbrev: ni nummer kom i 2001 (første år), seks i 2002 og så 
langt ett i 2003. Enheten er engasjert i internasjonale fagnettverk, blant annet knyttet til 
somatiseringsforskning (INSUHC, International Network for Subjective and Unexplained 
Health Complaints) og til utarbeidelse av europeiske retningslinjer for ryggbehandling (COST 
B13). Det bør også nevnes at enheten er engasjert i et European Science Foundation-støttet 
program om sosiale ulikheter i helse, at den har samarbeid med forskere i Nederland, New 
Zealand, Storbritannia, Sverige og USA om enkeltprosjekter og at Ryggnettverket generelt 
                                                           
1 Helse/Arbeid/Livsstil/Oppvekst/Samfunn 
2 Det er ikke gitt noen oversikt over hvem disse er, men det er ikke slik at disse utgjør 73 aktive ryggforskere. En 
del av dem er mer fagpersoner som er interessert i rygg (men ikke alltid bare det), enn aktive ryggforskere.  
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(men med basis i Formidlingsenheten) er engasjert i et svensk-norsk prosjekt om ”Grenseløs 
ryggomsorg”. Denne internasjonale kontakt innebærer både at ny kunnskap raskere kommer 
til norske forskere og klinikere og at de norske forskere bidrar til kunnskapsutviklingen 
internasjonalt. Hva angår det siste er det interessant at enhetens spørreskjema for subjektive 
helseplager brukes i syv andre land.   
 
Gjennom sitt betydelige nettverk driver selvsagt også enheten en omfattende 
forskeropplæring. Et viktig ledd i enhetens fagutviklende virksomhet er de halvårlige 
fagmøter på Geilo. Vi skal ellers komme nærmere tilbake til den nettverksbyggende 
virksomheten i organisasjonsanalysen. 
 
Forskningsenhetens forskere holdt i 2001 14 foredrag for almene norske forsamlinger, tre for 
norske fagfora og 15 for internasjonale fagfora. Tall for 2002 (årsrapporten) foreligger ikke 
ennå. 
 
Forskningsenheten i Bergen hadde i 1999 samlede utgifter på 1 790 911 kroner. Utgiftene 
gikk litt ned i 2000, og var da på 1 783 668 (-0,4 pst.). De gjorde så et hopp i 2001 til 
2 537 082 kroner (+ 42 pst.). Regnskapstallene for 2002 foreligger ikke ennå, men budsjettet 
for 2002 var på 2 962 139 kroner (+ 17 pst.). Lønnsutgiftene stod for 36 prosent av utgiftene i 
1999, for nesten 53 prosent i 2000 og for 54 prosent i 2001. Siden lønnsutgiftene til enhetens 
leder, Holger Ursin, ikke inngår i disse regnskapstall før i 2002, gir de ikke et riktig bilde av 
hva Forskningsenhetens virksomhet har kostet. Det bidrar ytterligere til underrapporteringen 
at konsulentstillingen, arbeidsmessig anslått til 30 prosent, finansieres av Universitetet i 
Bergen. Nevnes må det også at Forskningsenheten, som faginstans, bidrar til at en rekke 
ryggforskningsprosjekter blir finansiert, i første rekke gjennom det spillbaserte Helse og 
rehabiliteringsfondet.3   
 
Vi (OB) er enig i at Forskningsenheten har vært vitenskapelig produktiv. Ser vi bare på 
antallet publikasjoner er det usikkert om man kan tale om en svært høy produktivitet. Siden 
prosjekter går over lengre tid og mange forhold knyttet til finansiering, tillatelser, praktisk 
gjennomføring og publikasjon er uforutsigbare, kan det imidlertid være vi er for forsiktige i 
vår vurdering. Tar vi imidlertid hensyn til den forskningsformidlende, forskeropplærende, 
indirekte forskningsfinansierende (særlig Helse og rehabilitering) og nettverksbyggende 
(nasjonalt og internasjonalt) innsats Forskningsenheten gjør, er det åpenbart at vi må tale om 
stor aktivitet og høy produktivitet. Vi har, riktignok på en viss avstand, fulgt 
Forskningsenhetens virksomhet siden sommeren 2000, og sett at den preges av en betydelig 
offensivitet. De to lederne, Holger Ursin og Hege Eriksen, er begge svært engasjerte og 
entusiastiske forskere, med stort ”trykk”. Ursin (f. 1934) nærmer seg pensjonsalderen, men 
fremstår ikke som noen prepensjonist. 
                                                           
3 Helse og rehabilitering er en stiftelse som består av 23 norske frivillige helseorganisasjoner og organisasjoner 
for funksjonshemmede. Stiftelsen eier og forvalter overskuddet fra TV-spillet EXTRA. Spillet drives av Norsk 
Tipping. Det startet høsten 1996. H og R bevilger penger til prosjekter innen områdene forebyggelse, 
rehabilitering og forskning, med ca. en tredjedel innen hvert område. Den første tildeling skjedde i 1997. På seks 
pr er det gjennom H og R delt ut 1,1 milliarder kroner.  I 2002 ble det delt ut 188,4 millioner kroner. Blant nye 
ansøkninger, gikk 22,6 prosent til forebyggelsesprosjekter, 32,6 prosent til rehabiliteringsprosjekter og 13,1 
prosent til forskningsprosjekter. Forskere som skal søke om midler til prosjekter må søke via en 
helseorganisasjon. For ryggforskere må det søkes via Ryggforeningen i Norge. Foreningen har et 
forskningsutvalg ledet av professor Holger Ursin. Det er gått nokså lite midler til ryggprosjekter. I 1997 gikk det 
vel 1,5 millioner kroner til slike prosjekter, i 1998 knapt 1,7 millioner, i 1999 vel 1,2 millioner, i 2000 vel 1,3 
millioner i 2001 vel 600 000 kroner og i 2002 1 235 000. I 1997 fikk 8 ryggprosjekter støtte; 3 var 
forskningsprosjekter. I 1998 var 3 av 6 prosjekter, i 1999 3 av 6, i 2000 4 av 4, i 2001 1 av 3 og i 2002 1 av 3, 
forskningsprosjekter.  
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Forskningens kvalitet 
 
Også hva angår kvaliteten på den forskning som er skjedd i regi av Ryggnettverket, men 
særlig Forskningsenheten, er fagbedømmerne svært positive. Når van Tulder og Waddel taler 
om ”very impressive” gjelder det også publikasjonenes kvalitet. De taler ellers om ”the high 
quality of the output” av den forskningsvirksomhet som skjer med utgangspunkt i 
Ryggnettverket.  Magnæs fremholder at forskningen er av ”høy kvalitet”. I de to 
ekspertrapporter henvises det dessuten til, som uttrykk for kvaliteten av forskningen, at mye 
av forskningen er publisert i engelskspråklige fagfelle-vurderte (”peer reviewed”) tidsskrifter. 
Van Tulder og Waddell skriver at 49 av artiklene er ”full scientific publications in English 
language journals”. Vi konstaterer at forskerne innen Ryggnettverket for eksempel har 
publisert hele 18 artikler i Spine, og dessuten artikler i anerkjente nevrokirurgiske, 
radiologiske, adferdsmedisinske og rehabiliteringsorienterte tidsskrifter. De har også publisert 
i tidsskrifter av almenmedisinsk og fysioterapeutisk karakter. 
 
Det fremgår av begge ekspertrapportene at kvaliteten både gjelder det metodologiske og det 
faglig-substansielle. Forskningsenheten har lang erfaring med, og meget høy kompetanse 
innen, forskning basert på randomiserte og kontrollerte studier. Det er imidlertid også grunn 
til å fremheve, som begge ekspertrapportene, om enn noe indirekte, gjør, at en del av 
”bergensforskningen” er teoretisk nyskapende. Magnæs skriver: ”Ryggnettverkets 
psykobiologiske forskning vedrørende somatisering og psykobiologisk sensitivisering av 
smertebaner, som sikter mot bedre kognitiv behandling av de mange pasientgrupper med 
subjektive og uforklarlige plager, er meget verdifull som en del av ryggforskningen.” 
 
Den som virkelig er intellektuell kan vanskelig unngå å bli fascinert av de teoretiske 
antagelser som ligger til grunn for bergensforskningen. De presenteres blant annet i det store 
arbeidet (25 sider) av Hege R. Eriksen, M. Olff og Holger Ursin ”Coping with subjective 
health problems in organizations”, i boken Coping, Health and Organizations, utgitt i London 
i 2000. De presenteres også i et spesialnummer av Scandinavian Journal of Psychology fra 
2002. I forordet til nummeret sier gjesteredaktørene Jos F. Brosschot og Hege R. Eriksen litt 
om hva de underliggende teoretiske antagelser går ut på. Vi siterer det første avsnittet: 
 
”The purpose of this special issue is to discuss the possibility that sensitization is a 
psychobiological mechanism underlying many ”mysterious” illnesses in which there is either 
no or inadequate medical or psychological explanation for why the patient suffers. These 
conditions range from fatigue without any organic cause, muscle pain without any relevant 
organic findings, and gastrointestinal problems that go beyond what is expected from modest 
pathological findings. The conditions range from fibromyalgia to epidemic fatigue, from 
“stress” and “burnout” to multiple chemical sensitivity. These unexplained conditions play a 
large role in medical practice, they are very exspensive and claim half or more of the funds 
available for sickness compensation, and neither medicine nor psychology seems to be able to 
account for what is going on”.  
 
Holger Ursin understreker ofte at det mer er frykten for smerten enn smerten som er det onde. 
Slik illustrerer han på en både fortettet og underfundig måte mye av poenget i 
Forskningsenhetens tenkning: Frykten og smerten jager hinannen i en spiralaktig prosess, 
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hvor frykten, altså psykologien, representerer den offensive kraft, og smerten, eller biologien 
defensivt henger etter. Annerledes sagt: ”subjektiviteten” får forrang for ”objektiviteten”.4 
 
Denne type teoretisering går selvsagt utover det spesifikt ryggrelaterte. Det er også slik, 
hevder Magnæs, og det virker rimelig, at ”Fremtiden vil vise om det vil bidra til å øke 
mestringsevnen og derved bli et merkbart tillegg i ryggbehandlingen”. At forskningen også 
går i basal, teoribyggende, retning (oppover i vår kunnskapskjede, figur 1), og da gjerne blir 
mer generelt relevant, er imidlertid ikke noe som gjør den mindre interessant, og mindre 
potensielt relevant, for ryggomsorgen. Hvis man virkelig er kunnskapsorientert, skal man ha 
som siktemål å forankre den anvendte forskning i den basale, teoribyggende forskning. 
Bergensenhetens forskning, og den forskning dens samarbeidspartnere driver, spenner 
påfallende vidt, fra det teoretisk nesten spekulative til det svært anvendte, endog kombinert 
medisinsk-psykologiske og økonomiske. 
 
Mange intervjuer med bergensforskerne har vist oss (OB) hvordan forskernes motivasjon og 
drivkraft også har å gjøre med de spennende psykobiologiske, eller snarere biopsykologiske, 
premisser de springer ut av. Teorien har ”tent” forskerne, tent dem slik at man kan se det, og 
merke det. For så vidt eksemplifiserer de på et vis sin egen lære: forventningene deres teorier 
gir dem, driver dem frem som svært utålmodige og selvbevisste forskere. 
 
 
Forskningens relevans og nytte 
 
Spørsmålet om forskningens relevans kan angripes på flere måter. Vanligst er det å se på 
relevans som et spørsmål om i hvilken grad forskningen gir premisser for, eller direkte 
resulterer i råd (for eksempel som retningslinjer) til klinikere, og hvor stor andel av 
ryggomsorgen rådene gjelder. I det første tilfelle er altså spørsmålet hvor langt nedover, i 
klinisk retning, i vår modell (figur 1), forskningen går. I begge henseender må forskningen 
innen Ryggnettverket sies å nå nokså høye verdier. Selv om en del av den biopsykologiske 
forskningen har en tydelig basal orientering, er storparten av den også svært anvendt orientert 
(befinner seg et stykke nede i vår modell). Den går jo ofte ut på å undersøke hvordan ulike 
intervensjoner virker (ved hjelp av randomiserte kontrollerte forsøk). Den øvrige forskning, 
både den pedagogisk og den somatisk orienterte, er klinisk ”nær”. Noe av forskningen er 
epidemiologisk og samfunnsmedisinsk, inkludert forsikringsmedisinsk (trygdemedisinsk), 
orientert. Den er også i stor grad anvendt rettet, men rådene retter seg i disse tilfeller vel så 
mye til overordnede beslutningstagere (”meta-klinikere”), blant annet politikere, som til 
klinikere. Slik vi vurderer det, er ca. 10 prosent av forskningsrapportene teoretisk og basalt 
orientert, like mange samfunnsmedisinsk og kartleggende orientert, omtrent like mange igjen 
av blandet karakter og dermed ca. 70 prosent klinisk orientert. For så vidt som forskningen, 
som rådgivningen, har som det dominerende interesseområde akutte korsryggsmerter, og 
disse, som de defineres av Ryggnettverket, gjelder omtrent 90 prosent av all ryggsykelighet, 
er det åpenbart at Ryggnettverkets forskning gjelder den kvantitativt sentrale del av 
ryggsykeligheten. Det hører imidlertid med til bildet at den øvrige ryggsykelighet er den 
klinisk mest alvorlige.5 
 

                                                           
4 Kfr. også den svært informative artikkelen ”Sensitization and subjective health complaints”, skrevet av Hege R. 
Eriksen og Holger Ursin, og publisert i det nettopp nevnte spesialnummeret av Scandinavian Journal of 
Psychology (s. 189-196). 
5 Fordi de ti prosent representerer de vanskeligste tilfellene, vil de utgjøre mer enn ti prosent av ryggomsorgen. 
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I et senere avsnitt skal vi, med utgangspunkt i spesialrapporten om brukernes holdninger til 
Ryggnettverket, se nærmere på om forskningens relevans også har ført til at den blir verdsatt 
og brukt av klinikerne. 
 
Men relevansspørsmålet er videre enn dette. Det gjelder også forskningens teoretiske 
innretning. Som vi har nevnt ovenfor, er Forskningsenhetens forskning i stor grad 
biopsykologisk orientert. Den legger vekt på ryggsmerter som det (så langt) ikke er påvist noe 
organisk grunnlag for og prøver ut ulike mestringsorienterte måter å håndtere smertene på. 
Også mye av den øvrige forskning i Ryggnettverket er mestringsorientert, eller pedagogisk 
(læringsteoretisk) orientert. En artikkeltittel illustrerer denne siste orienteringen: ”Learning to 
have less pain, is it possible? A one-year follow-up study of the effects of a personal construct 
group learning programme on patients with chronic musculoskeletal pain”. Artikkelen, som 
har Formidlingsenhetens leder som en av forfatterne, er publisert i tidsskriftet Patient 
Education and Counselling. 
 
Den type teori som ligger til grunn for slik forskning, og i neste omgang rådgivning, gir 
pasienten en viktig aktiv rolle, altså en rolle som (sin egen) lege. Den gjør samtidig legen, 
eller en annen omsorgsyter, i stor grad til en pedagog, eller leder, en slags ”meta-lege”. Slik 
forskning gir kliniske råd som spesielt passer til forebyggende arbeid og til 
utenominstitusjonell (primærmedisinsk) behandling. Den passer også flere grupper 
omsorgsytere utenfor medisinen, i første rekke fysioterapeuter, men også i noen grad 
psykologer, idrettskandidater og sykepleiere. Det er neppe tilfeldig, som Bjørn Magnæs har 
påvist i sin spesialrapport, at ved Ryggnettverkets fagmøte i Bergen 29. og 30. oktober 2002 
var 50 prosent av deltagerne fysioterapeuter, 36.4 prosent leger. Blant legene var 71 prosent 
primærleger.  
 
Den type forskning som det legges mest vekt på i Ryggnettverket passer altså godt til 
”volumomsorg”, og er derfor samfunnsøkonomisk attraktiv.  
 
Magnæs, som representerer den ”medisinske medisin”, altså en medisin hvor skillet lege-
pasient er svært tydelig, har en del kritiske synspunkter på Ryggnettverkets fagorientering. Til 
dels har han en del kritiske synspunkter på den teoretiske modell som legges til grunn. Han 
peker blant annet på at det fenomen man studerer og vil forstå (den avhengige variabel), og så 
intervenere overfor, uspesifikke, akutte korsryggsmerter, er en svært grov kategori, så grov at 
det blir problematisk å se på den som uttrykk for én sykdom. Magnæs taler om en 
”inhomogen sekkediagnose omfattende 90 % av pasientene”. Han skriver videre: 
”Konkretisering og differensiering er vanligvis et hovedgrunnlag innen klinisk forskning for 
at pasientmaterialet er utvalgt etter avgrenset(e) og veldefinert(e) diagnose(r) slik at en får så 
homogene grupper som mulig”. Den konkretisering Magnæs har i tankene, er av somatisk 
karakter. Når de kritiserte forskere omtaler de smerter de studerer som uspesifikke, kan det 
virke som om de ikke finner noe (somatisk) grunnlag for å konkretisere. Magnæs vil, i første 
omgang, iallfall skille mellom ”somatiserte korsryggsmerter og organiske smerter lokalisert til 
et bestemt nivå i virvelsøylen”.  
 
Vi (OB) har ovenfor fremholdt at bergensforskernes antagelser om subjektive plager (klager) 
fremstår som teoretisk spennende og klinisk implikasjonsrike. Det er ikke underlig at 
somatisk orienterte medisinere i første rekke er opptatt av å forsøke å bringe på det rene om 
også de diffuse ryggplager kan ha et lokalt organisk substrat. Den dominerende medisins 
tilbøyelighet er jo å lete etter lidelsers organiske grunnlag. For denne medisin kan selvsagt 
lidelsene ha ytre årsaker som primære årsaker, men de blir lidelser først når eksterne agens 
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(vidt forstått) manifesterer seg organisk hos den som blir syk. For denne medisin er derfor 
også den naturlige første (og av og til siste) behandling, den organisk intervenerende. Det 
fortoner seg selvsagt som både teoretisk spennende og klinisk høyst relevant å forsøke og 
”spesifisere” også uspesifikke lidelser. Det kan være grenser for hvor langt man når frem ad 
denne vei, som ad den biopsykologiske, men det fremstår også som selvfølgelig å sette inn 
ressurser for å følge den. Har den noe for seg, kan den også ha implikasjoner for klinisk 
praksis. Magnæs antyder det når han taler om at der er mange stadier mellom normal aktivitet 
og sengeleie.  
 
I rapporten ”Vondt i ryggen. Hva er det? Hva gjør vi?”, utarbeidet av Norsk Forening for 
Ryggforskning, og utgitt som rapport av Statens Helsetilsyn (IK-2508, 1995), kommer dette 
sykdomssyn til uttrykk. Det heter først (s. 18): ”Kanskje mer enn innen noe annet felt i 
medisinen, er det de samlede funn fra sykehistorie, klinisk undersøkelse og røntgen, evt. med 
tillegg av blodprøver, som peker mot en sannsynlig diagnose”. Så betones det: ”Som i 
medisinen for øvrig må diagnosen baseres på de patologisk-anatomiske forandringer som 
ligger bak den aktuelle kliniske tilstand”. Det legges til at det som regel lar seg gjør å ”skille 
mellom fokale smerter fra bevegelsessegmenter og muskulære plager eller nerverotsmerter og 
referred pain”. Magnæs var med i gruppen som utarbeidet rapporten, og satt også i 
Helsetilsynets faggruppe for ryggsykdommer. Vi merker med interesse, at de mer organisk-
reduksjonistisk orienterte medisinere er mindre metodologisk scientistiske enn de 
biopsykologisk orienterte bergensforskerne: Å integrere ”de samlede funn” fra ulike 
undersøkelser, krever, sies det implisitt i Vondt i ryggen-rapporten, klinisk erfaring og trening 
i å utøve et klinisk skjønn. Det scientistiske perspektiv er at skjønnet må forbli idiosynkratisk 
og kan erstattes av funn fra laboratorieeksperimenter og randomiserte kontrollerte studier. 
 
Magnæs synspunkter deles i noen grad av van Tulder og Waddel. De to mener ”traditional 
’back experts’”, burde spille en større rolle i Ryggnettverket: ”The Network might also need 
to be prepared to accept some new and different ideas and approaches to research and 
practice, and itself be prepared to change”. Magnæs synspunkter deles også av flere 
representanter for somatisk medisin som vi har intervjuet.6 Disse samarbeider i noen grad 
gjennom Norsk Forening for Ryggforskning (stiftet 1991), en forening som i hovedsak samler 
somatisk orienterte leger, men også fysioterapeuter og kiropraktorer. 
 
Ryggnettverkets sentrale representanter, og til dels også dets ”ytre” representanter, har altså 
lagt størst vekt på den psykobiologiske, lærings-mestringsorienterte modellen. De ønsker å få 
de somatisk orienterte medisinerne, altså den ”tunge”, og mest spesifikt ryggbaserte omsorg, 
mer aktivt med som forskere. Oppbyggingen av en egen enhet med landsfunksjoner for 
kompliserte rygglidelser ved St. Olavs hospital i Trondheim, kan bidra til det. Denne enheten, 
som formelt ble etablert 1. mai 2002, og som er lokalisert til det som nå heter Nasjonalt senter 
for spinale lidelser, er imidlertid så langt ikke formelt knyttet til Ryggnettverket.7 Dens leder 
er dog aktiv i nettverket og har vært med på å lage de kliniske retningslinjer for behandling av 
akutte korsryggsmerter. 
 

                                                           
6 Den deles også av en del kiropraktorer. Kiropraktorer er jo svært somatisk-spesifikt og terapeutisk aktivt 
orientert. 
7 Landsfunksjonen for kompliserte rygglidelser ble tildelt St. Olavs hospital (RiT den gang) i august 2000. Også 
Ullevål (universitets)sykehus, i samarbeid med Rikshospitalet (innen Oslo ortopedisamarbeidet dem imellom), 
ble tilbudt en landsfunksjon, men trakk seg. 
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Vi kan imidlertid konstatere at Ryggnettverket forskningsmessig ikke dekker hele ryggfeltet. 
Selv om det er slik at den forskning som drives dekker det store volum av rygglidelser, dekkes 
ikke den organiske ryggforskning godt. 
 
 
 
Kapittel 3. Formidlingen (Formidlingsenheten): vurdering av 
resultatene 
 
Mens Forskningsenheten ble en fortsettelse av en tidligere vel etablert enhet, ble 
Formidlingsenheten etablert da det Nasjonale ryggnettverk offisielt ble etablert, altså høsten 
1999. Enheten måtte bruke den første høsten til å etablere seg og gjøre lokalene klare. Faglig 
kom den for alvor i gang først i 2000. 
 
Det er noe vanskeligere å måle Formidlingsenhetens, eller formidlingsinnsatsens, enn 
Forskningsenhetens, eller forskningsinnsatsens, resultater. Tiltakene er gjerne mer 
omfattende, mer prosesspregede og det som eventuelt kan telles, publikasjoner og 
pedagogiske eller andre tiltak, er nokså heterogene. Vi må derfor i stor grad omtale de ulike 
tiltak kvalitativt. Virkningen av dem vil vi komme tilbake til i omtalen av Ryggnettverkets 
”kliniske penetrasjon”.  
 
 
Forskning kan bedømmes rent faglig, ved å se på publikasjonenes innhold. I den grad vi også 
ser på forskningsformidlingen, inkludert opplæringen, kombineres fag og pedagogikk, og 
dermed også fag, pedagogikk og organisasjon. I vurderingen av Forskningsenhetens forskning 
har vi lagt vekt på det faglige, men i noen grad også omtalt det pedagogiske og 
organisatoriske. Siden formidlingstiltakene ikke bare er rent ryggfaglige, men pedagogiske òg 
ryggfaglige, blir det organisatoriske langt viktigere i vurderingen av det Formidlingsenheten 
har utrettet. Ja, siden Formidlingsenheten også går utover det pedagogiske og et stykke inn i 
det organisatorisk tilretteleggende, og altså ledende, blir dette enda mer åpenbart. Vi kommer 
derfor ikke utenom å måtte foregripe organisasjonsanalysen på enkelte punkter. 
 
Før vi går nærmere inn på formidlingsvirksomheten skal vi forsøke å karakterisere 
Formidlingsenhetens virksomhet figurlig. Vi gjør det ved bruk av kunnskapskjeden (figur 3). 
 
 
 

Organisasjon og ledelse 
 
 

Grunn-         Anvendt        Kunnskaps      Opplæring      Klinisk        Pasient- 
               forskning     forskning       formidling                              praksis        praksis 

 
 
 

Praksisforskning 
 

 
Figur 3: Kunnskapskjeden og Formidlingsenhetens profil 
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Formidlingsenheten er engasjert litt, men ikke så mye, over mot venstre i selve 
kunnskapskjeden. Hovedtyngden av virksomheten har ligget rundt midten av kjeden. 
Formidling (alment rettet) og opplæring (målrettet) er de sentrale aktiviteter. Men som det er 
antydet, formidlingen og opplæringen er ikke bare rettet mot omsorgsytere, den er også rettet 
mot pasienter og potensielle pasienter. Det bør her nevnes, spesielt med den orientering 
Ryggnettverket har, at opplæringen av klinikerne både er en opplæring i hvordan de skal 
praktisere i snever forstand og hvordan de skal praktisere som pasientopplærere. 
 
Formidlingsenheten driver ikke selv klinisk aktivitet, men dens opplæring er i en del 
henseender nå blitt nokså nært knyttet til den kliniske praksis.  
 
Den aktivitet som er kalt praksisforskning, og som kan gjelde all praksis over hele 
kunnskapskjeden, har praktikerne (deres adferd og holdninger) som studieobjekter. Den er 
altså en annen forskning enn den rent medisinske (fysioterapeutiske etc.), og som illustreres 
ved kunnskapskjeden. Mye av den forskning Formidlingsenheten driver er av denne karakter. 
Enheten har således studert primærlegenes syn på kliniske retningslinjer for akutte 
korsryggsmerter (rapport 1/2000/Søren Brage, Ingunn Gihle, Anne Ording Haug, Even 
Lærum) og kartlagt den sykehusbaserte ryggomsorg i Norge (rapport 1/2001/Søren Brage, 
Ingunn Gihle). Prosjektet ”Grenseløs ryggomsorg” er også i stor grad slik praksisforskning. I 
dette prosjektet er det særlig pasienters adferd som kartlegges. Det har imidlertid også et mer 
medisinsk siktemål, nemlig å utvikle kliniske samhandlingsmodeller. Slik kartlegging og 
forskning er åpenbart viktig for å kunne få premisser for å nå frem langs den medisinske 
kunnskapskjeden, altså med kliniske retningslinjer. Et nytt praksiskartleggingsprosjekt er iferd 
med å bli fullført. En rapport fra det (av Søren Brage) vil foreligge i løpet av sommeren 2003. 
Det gjelder den offentlige og private, altså mer spesialiserte og mer typisk medisinsk-
somatiske, institusjonsbaserte ryggomsorg. I tillegg kommer den mer ambisiøse forskning 
knyttet til iverksettelsen av retningslinjene for kroniske korsryggsmerter. Vi sier mer om 
denne forskning nedenfor. 
 
Over kunnskapskjeden har vi tegnet inn nedadgående piler, der utgangspunktet er ledelse og 
organisering. Det vi vil illustrere med dette er ledelsen og organiseringen av aktivitetene langs 
den medisinske kunnskapskjede. Det som gjelder ledelsen og organiseringen av forsknings- 
og formidlingsaktiviteten, skal vi komme tilbake til i organisasjonsanalysen. Her har vi tatt 
med ledelses- og organiseringsaktiviteten fordi Formidlingsenheten også spiller en rolle hva 
gjelder organiseringen av klinikken og klinikkens møte med pasientene. Rollen er til dels 
konsulentpreget, men inneholder også styrende innslag. Det er nå engasjert såkalte 
ryggkoordinatorer i alle fem helseregioner. Disse har blant annet som oppgave å bidra til å få 
ryggomsorgen til å henge bedre sammen. De legger i den sammenheng særlig vekt på 
koblingen av omsorgen i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten; i første rekke 
gjennom å bidra til utvikling av bedre kontakt-, henvisnings- og tilbakemeldingsrutiner. 
Koordinatorene bidrar også ved etablering av ryggpoliklinikker. Enheten er også opptatt av å 
kartlegge og bidra til å utvikle gode modeller for organisering og drift av rygg- og eventuelt 
nakkepoliklinikker. Enhetens leder, Even Lærum, spiller en rolle som rådgiver ved etablering 
av poliklinikker og andre klinisk-organisatoriske tiltak. Fra våren 2003 etablerte 
Formidlingsenheten også et formidlingsnettverk. Nettverket hadde det første møte i Oslo 9. og 
10. mai. Det skal, som Forskningsenhetens nettverk, møtes én til to ganger pr. år, og vil også 
spille en konsulentpreget rolle. 
 
Formidlingsenhetens aktiviteter befinner seg altså slik i midten av kunnskapskjeden, og mot 
den høyre siden av de aktiviteter (ledelse, praksisforskning) vi har tegnet inn over og under 
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kunnskapskjeden. Annerledes sagt: Formidlingsenheten er mer enn en formidlingsenhet. Den 
er også blitt det i økende grad. 
 
 
Formidlingens omfang. Formidlingsenhetens produktivitet 
  
Sett fra en kunnskapspolitisk synsvinkel fremstår det som det naturligste siktemål for en 
formidlingsenhet å konsentrere hovedoppmerksomheten om å oversette forskningsresultater 
til kliniske råd, og så spre dem. Enheten skal videre mot høyre (nedover i figur 1), i den grad 
den gjør seg til en del av det nye kunnskapsregime i medisinen. Enheten, som Ryggnettverket 
som helhet, har eksplisitt tatt inn over seg dette regime.  
 
De aktiviteter vi ovenfor har omtalt som går utover det formidlende, som praksisforskningen, 
den øvrige, mer uformelle kartlegging (gjennom besøk) og den rådgivende, nesten styrende, 
aktivitet, kan sees på som viktige for å gi premisser, eller støtte, for formidlingsarbeidet. 
Formidlingsenheten gikk straks i gang med arbeidet med å oversette forskningsresultater til 
råd, kalt retningslinjer.8 Den valgte i første omgang å konsentrere seg om retningslinjer for 
behandling av akutte korsryggsmerter. Dette valg var naturlig, siden det allerede fantes slike 
retningslinjer internasjonalt og siden det er på dette området der er mest velfundert kunnskap. 
Valget passet også godt den forskningsprofil Forskningsenheten representerer.  
 
Arbeidet med retningslinjene tok til i desember 2000 og var ferdig i januar 2002. Det ble ledet 
av Formidlingsenhetens leder, professor Even Lærum. Lærum hadde med seg en gruppe som 
omfattet hele bredden av det medisinske ryggmiljø, fra almenmedisin, via nevrologi til 
radiologi og nevrokirurgi, samt fysioterapi og kiropraktikk. Retningslinjene er på 48 sider. 
Der er også laget en kort versjon i papp (forside/bakside) av retningslinjene, og en 
pasientbrosjyre (”Verdt å vite om vond rygg”) som baserer seg på retningslinjene. Lærum 
ledet også en gruppe under Senter for metodevurdering, SINTEF Unimed, som i 2001 
publiserte rapporten ”Lumbalt prolaps med rotaffeksjon. Behandlingsformer. 
Metodevurdering basert på egen og internasjonal litteraturgranskning”. Denne rapporten kan 
sees på som en del av arbeidet med retningslinjene. 
 
Retningslinjene er lagt ut på Ryggnettverkets hjemmesider (www.ryggnett.no).9 De er også, i 
ulike versjoner, sendt ut til almenleger, fysioterapeuter og kiropraktorer. Synspunktene i 
retningslinjene spres løpende gjennom artikler i fagpresse og almenmedier, gjennom 
medieintervjuer, forelesninger og populære foredrag. Pasienter informeres også via det 
samarbeid Formidlingsenheten har med Ryggforeningen i Norge (siden 2000 har foreningen 
samarbeidet med Folkehelsa om nettstedet www.rygginfo.no).10 Også de regionale 
ryggkoordinatorer spiller en viktig rolle i formidlingen av innholdet i retningslinjene. Det er 
meningen at det nye formidlingsnettverket, og de eventuelle regionale ryggfora de kan gi 
opphav til, også skal spille en viktig rolle som ”selgere” av retningslinjene. 
 

                                                           
8 Det å utarbeide retningslinjer på grunnlag av forskning kan i seg selv sees på som en form 
forskningsvirksomhet: Utarbeidelsen blir en form for meta-forskning. I praksis blir det ofte noe mer enn det, da 
retningslinjer også som regel vil være noe basert på enighet (konsensus) blant erfarne fagfolk. Noen fagfolk er 
skeptiske til retningslinjer, og mener det er tilstrekkelig å offentliggjøre forskningsresultater, så kan de kliniske 
fagfolk selv trekke de praktiske konklusjoner. 
9 Hjemmesiden ble opprettet av Forskningsenheten i 1999. Formidlingsenheten ble koblet til i mars 2001. 
10 I 2002 ble Ryggforeningens samarbeidspartner i Folkehelsa flyttet og er nå en del av Divisjon for 
kunnskapshåndtering i Sosial- og helsedirektoratet. 
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De medisinske fakulteter og høyskolenes fysioterapilinjer er viktige formidlere av kunnskap 
om ryggomsorg. Enheten vil nå kartlegge den undervisning som foregår, med sikte på, kan 
man nesten si, å gjøre også utdannelsesinstitusjonene til formidlere av den ryggkunnskap 
Ryggnettverket utvikler og samler. De medisinske fakulteter er ikke i dag godt egnet til å 
spille denne formidlende og opplærende rolle, siden der ikke er egne professorater i 
ryggomsorg. Det står på Formidlingsenhetens politiske dagsorden å forsøke å bidra til at der 
ved alle universiteter opprettes ryggprofessorater. Ryggforskningsforeningen, og to offentlige 
utvalg, har tidligere anbefalt en slik styrkelse av den akademiske ryggforskning og -omsorg.  
 
Arbeidet med retningslinjene følges nå opp med et utprøvingsprosjekt, med det nesten 
behandlingsideologiske navnet ”Aktiv rygg”. Kunnskapspolitikken følges slik opp med å gå 
enda et skritt mot høyre i kunnskapskjeden. Prosjektet gjennomføres i Vestfold og Aust-
Agder i perioden 2002-05. Det går ut på å prøve ut en modell for å følge opp retningslinjene 
praktisk – rettet mot befolkningen generelt (multimediekampanje), mot arbeidsplassene 
(tilpasset ”Det inkluderende arbeidsliv” – få ned sykefraværet), mot trygdevesenet (kurs for 
trygdeansatte om rygglidelser) og mot klinikken (etterutdannelse av alle ryggbehandlere). 
Spesialsykehus for rehabilitering HF, avdeling Stavern (Kysthospitalet), ved prosjektleder, 
overlege Aage Indahl (en viktig person i Ryggnettverket), og prosjektkoordinator Erik Lindh, 
spiller ledende roller i prosjektet. I tråd med Ryggnettverkets kunnskapspolitikk, brukes 
Telemark som ”kontrollfylke”. I delprosjektet ”Ryggen i arbeid”, brukes både bedrifter i 
prosjektfylkene og kontrollfylket som kontrollbedrifter.  
 
Formidlingsenhetens praksisforskning har så langt i hovedsak vært kartleggende. Gjennom 
utprøvingsprosjektet ”Aktiv rygg”, får denne forskningen et mer teoretisk og metodologisk 
ambisiøst preg. Utprøvningen er jo organisert som et tilnærmet kontrollert forsøk. Den 
lærdom man skal trekke av det, skal være solid kunnskapsbasert. Denne lærdom skal kunne 
utmyntes i ytterligere retningslinjer, retningslinjer som har et enda videre nedslagsfelt enn de 
kliniske retningslinjene. Planer om slike er der dog ennå ikke. 
 
De kliniske retningslinjene skal revideres i 2004. Det er meningen (retningslinjene, s. 4) at de 
også skal følges opp med egne retningslinjer for kroniske ryggplager (i nær tilknytning til det 
arbeid som foregår i EU’s Cost B13-prosjekt). Av Formidlingsenhetens handlingsplan for 
2003, fremgår det at enheten også har tanker om å gå både oppover og nedover fra 
korsryggen, og vurdere å lage retningslinjer både for nakkelidelser og bekkenlidelser. Ja, 
gjennom den nye deltagelsen i den internasjonale organisasjonen The International Bone and 
Joint Decade 2000-2010 (hovedkvarter i Lund, Sverige; Even Lærum leder for den norske 
gruppen), kan ambisjonene få ytterligere næring. 
 
Noen tall kan gies for Formidlingsenhetens virksomhet; kfr. tabellene 3 og 4. Hva angår tabell 
3, vil vi nevne at ”abstracts”, kommentarer, faktaark og lignende, samt artikler i almenmedier, 
ikke er tatt med.  Vi vil videre nevne at en del artikler er ”avleggere” av andre arbeider; 
retningslinjene har således resultert i sammendragsartikler. Endelig vil vi nevne at 
publikasjonene til den forskeren som nå sitter i Oslo, men lønnes fra Bergen, er tatt med i 
tabellen for Forskningsenheten. Denne forskerens foredrag og lignende er heller ikke tatt med 
i tabell 4. Vi understreker også at en del aktiviteter ikke er tatt med i tabellene, som 
konferanser og konferanseforeberedelse. 
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Tabell 3: Faglige publikasjoner fra Formidlingsenhetens medarbeidere, 1999-2002 
År Norske 

kliniske og 
epidemiol. 
arbeider 

Internasjonale
kliniske og 
epidemiol. 
Arbeider 

Praksiskart-
legging og  
-forskning 

Råd og 
retningslinjer 

Tilsammen 

1999 2 2   4 
2000 1 2 3  6 
2001 1 2 1 2 6 
2002  3 3 4 7 
Tilsammen 4 9 7 6 23 
 
 
Tabell 4: Eksterne forelesninger, foredrag, deltagelser ved konferanser/gruppemøter, 1999-
2002 
 Faglig-kliniske 

norske møter 
Internasjonale 
møter 

Møter i 
legmannsfora 

Tilsammen 

1999 1    
2000 13 4 6 23 
2001 14 7 7 28 
2002 24 7  31 
Tilsammen 52 18 13 82 
 
 
 
Formidlingsenheten omfattet den første høsten (1999) to personer, en leder og en 
informasjonskonsulent. Staben ble utvidet våren 2000 med en forsker (70 pst.) og høsten 2000 
med en sekretær (80 pst.). I 2001 omfattet staben det samme antall som i 2000: en leder, en 
informasjonskonsulent, en prosjektmedarbeider11 og en forsker (70 pst.). Staben forble den 
samme i 2002. Den er fortsatt den samme i 2003, dog slik at forskeren har en 50 prosents 
stilling, og slik at en forsker som lønnes av Forskningsenheten nå sitter ved 
Formidlingsenheten. I tillegg til den lille sentralstaben, har enheten engasjert fire, fra høsten 
2002 fem, regionale ryggkoordinatorer i deltidsstillinger. Formidlingsenheten gir også en årlig 
støtte til Ryggforeningen (pasientorganisasjon), som ”pasientkontakt”, tilsvarende et halvt 
årsverk.  
 
I tabell 5 vises hvilke økonomiske ressurser Formidlingsenheten har hatt til disposisjon. 
Tallene frem til 2001 gjelder regnskapet. Tallene for de to siste år gjelder budsjettet. Som vi 
ser, hadde enheten god vekst i ressurstilgangen frem til 2001. Veksten var på 26 prosent fra 
2000 til 2001.  Noe av veksten var dog et resultat av overforbruk. For 2002 måtte 
budsjettforslaget reduseres en del, og resultatet ble en svak negativ vekst. Siden enheten måtte 
dekke underskuddet for det ekspansive fjoråret ble imidlertid reduksjonen mer følbar. Det 
gikk ut over driften. Lønnsutgiftene fortsatte å vokse. Fra 2002 til 2003 er det igjen solid 
vekst, på 20 prosent; dog er enheten ikke bragt tilbake til 2001-nivå, selv i nominelle kroner. 
Det hører imidlertid med til bildet at prosjektet Aktiv rygg, som har eget budsjett, har hatt en 
betydelig økning. Aktiv rygg hadde et budsjett i 2001 på kr. 500 000 (overforbruk 43 010), i 
2002 på kr. 800 000 (300 000 kom fra Formidlingsenheten, kr. 500 000 som direkte 
stortingsbeslutning) og i 2003 på kr. 2 000 000. ”Krisen” i 2002 truet for øvrig også med å 
ramme ”Aktiv rygg”. Prosjektet ble reddet av Stortingets sosialkomité, og av den dette året 

                                                           
11 Dette gjaldt den tidligere sekretærstillingen. Den var nå også en full stilling. 
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”kriserammede” Formidlingsenheten. Tar vi med tallene for ”Aktiv rygg” i 
Formidlingsenhetens regnskaps- og budsjettall, blir de samlede regnskaps- og budsjettall for 
2001 nesten 3,8 millioner kroner, for 2002 noe under 3,7 millioner kroner og for 2003 5,8 
millioner kroner.12 
 
Også underprosjektet ”Årsaker til kronisk rygg” (fra 2001) har eget budsjett.  Tabellen 
omfatter heller ikke utgiftene til Rådgivningsgruppen og evalueringsprosjektet.  
 
 
Tabell 5: Regnskap for Forskningsenheten, 1999-2001; budsjetter for 2002 og 2003 
 1999 2000 2001 2002 2003 
Tilskudd 1 097 926 2 450 000 3 000 000 3 167 500 3 800 000 
Overførsler/annet     227 134      81 465     
Til disposisjon 1 097 926 2 677 134 3 081 465 3 167 500  
Lønnsutgifter    359 858 1 187 128 1 413 094 1 892 500 2 009 625 
Andre driftsutgifter    280 722 1 280 075 1 766 734 1 235 000 1 715 375 
Utstyr    280 212    216 492    113 747      40 000      75 000 
Driftsinntekter      -60 000    
Utgifter tilsammen    920 792 2 623 695 3 293 576 3 167 500 3 800 000 
Resultat    177 134       53 439  -212 111 Ca. 0 Ca. 0 
(Note: Underskuddet for 2001 er tatt inn i budsjettet for 2002 ved at lønns- og driftsutgiftene 
er redusert i forhold til det budsjettet gir inntrykk av, men før regnskapet foreligger er det ikke 
mulig å fordele reduksjonene på de to postene. For 2002 blir det et tilnærmet 0-resultat, men 
det kan bli et over- eller underforbruk på inntil 100 000 kroner.)13 
 
 
Det er vanskelig å bedømme Formidlingsenhetens produktivitet på en mer presis måte. Både 
oversikten over prosjektene og tallene for publikasjoner og foredrag gir, sett i relasjon til 
bemanningen, inntrykk av høy produktivitet. Vi kunne nok uttrykke oss sterkere: de gir 
inntrykk av svært høy produktivitet. Enheten har få ansatte, og også få deltidsengasjerte ute i 
institusjonene. Van Tulder og Waddell sier ikke så mye om produktivitet, men noe sier de, og 
det de sier bekrefter vår konklusjon: ”From our personal experience of guideline development 
in several countries, we are very impressed by the efficient process that was used to develop 
and achieve multi-disciplinary agreement on these guidelines within such a relatively short 
period of time”.  
 
Sammenholder vi innsats med pengemessig ressursforbruk, finner vi ingen klar grunn til å 
modifisere vår konklusjon. Lønnsutgiftene er en følge av bemanningen, og den har vært 
beskjeden siden starten i 1999. Driftsutgiftene er relativt høye. Det henger sammen med den 
omfattende formidlende og nettverksbyggende virksomhet. Denne er det i noen grad mulig å 
utvide og redusere på nokså kort varsel; derfor kunne også enheten håndtere 
budsjettreduksjonene i 2002. Vi har sett nærmere på detaljene i noen av regnskapene og 
budsjettene og finner generelt ikke grunnlag for å si at ikke pengene har vært nøkternt brukt. 

                                                           
12 Tilskuddet til Aktiv rygg for 2003, 2 millioner kroner, ble imidlertid overført direkte fra Sosial- og 
helsedirektoratet til prosjektet, ved Spesialsykehus for rehabilitering, avdeling Stavern (Kysthospitalet).  
13 Etter at denne rapporten i hovedsak var ferdig, fikk vi vite at det ble et overskudd (mindreforbruk) i 2002 på 
kr. 250 000. At det ble et slikt overskudd, henger sammen med at det nye elektroniske regnskapssystem ved 
UUS sviktet og gav gale styringstall i siste halvdel av 2002. Formidlingsenheten har søkt om å få overført 
overskuddet til 2003. 
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De kunne nok av og til ha vært brukt enda bedre, men det er i denne sammenheng av 
underordnet betydning. 
 
Nevnes må det igjen at enheten har hatt det administrative ansvar for Ryggnettverkets 
rådgivningsgruppe. Som vi skal komme tilbake til har denne gruppen vært ressurskrevende 
ikke bare i administrativ forstand. Formidlingsenheten har, som vi også har nevnt, hatt det 
administrative ansvar for evalueringsarbeidet. 
 
Formidlingsenheten arbeider på en svært inkluderende måte. I alle prosjekter forsøker den å 
mobilisere flest mulig. Det gjelder innen fagmiljøene, men det gjelder også mot institusjoner, 
organisasjoner og brukere. Retningslinjene er et godt eksempel på hvor bredt, men dermed 
også ressurskrevende, enheten arbeider; kfr. det vi ovenfor har nevnt om driftsutgiftene.  
 
Vi har siden 2000 nokså nært fulgt enhetens virksomhet, og hatt tilgang til rapporter som 
nesten har karakter av å være dagbøker. Vi er derfor sikre på vår konklusjon. Enheten, og hver 
av dens medarbeidere, har vært usedvanlig produktive og engasjerte. Enheten har også klart å 
mobilisere mange fagfolk ute i institusjonene, i stor grad uten betaling. Snarere enn å uttrykke 
bekymring over beskjeden produktivitet, enn si for at noen har vært rause på egne vegne, er 
det grunn til å uttrykke bekymring over den høye arbeidsinnsatsen og det betydelige innslag 
av gratisarbeid, i og rundt enheten. Som de videre planene er, er vår siste bekymring økende. 
Som et entreprenørprosjekt går dette, men det kan ikke fortsette som det nå gjør, som en 
institusjonalisert virksomhet. Vi skal komme tilbake til det. 
 
 
Formidlingens kvalitet  
 
Hva det kvalitative angår, er de to spesialrapportene tydelige. I van Tulders og Waddells 
rapport heter det blant annet om retningslinjene: ”The content and presentation of the 
guidelines is comparable to the best international examples”. I rapporten vurderes også det 
øvrige arbeid på en svært positiv måte. Vi kan imidlertid også indirekte lese ut av rapporten 
en viss bekymring over ekspansjonsplanene, spesielt planene om å starte arbeidet med å 
utvikle retningslinjer også for nakke- og, til dels, bekkensmerter. Magnæs skriver om 
retningslinjene: ”Oppbygningen av heftet gir meget god oversikt over temaet, og det er lett å 
ta seg frem i. Heftet inneholder alle aktuelle hovedområder, og synes å ha ivaretatt behovet til 
både leger, kiropraktorer og fysioterapeuter”. Han har også noen kritiske anmerkninger, men 
roser samtidig enheten for å følge opp det skriftlige (retningslinjene) med modellprosjektet i 
Aust-Agder og Vestfold.  
 
Kvalitetsvurderingen bør omfatte mer enn retningslinjerapporten. Det har imidlertid ikke vært 
mulig, innen evalueringsprosjektets tidsrammer, å gå nærmere inn på andre rapporter og 
aktiviteter. Mye av den generelle formidlingsaktivitet, som foredrag og presentasjoner, er det 
også vanskelig å ettervurdere. Et visst inntrykk har vi imidlertid fått gjennom publikasjoner, 
både faglige og populærfaglige. Det er også slik at denne formidling ofte er knyttet til 
retningslinjene. Aktiv rygg-prosjektet er det både litt for ressurskrevende og litt for tidlig å 
vurdere. Her skal vi nøye oss med å si dette: Det representerer både en naturlig og en 
ambisiøs videreførelse av arbeidet med retningslinjene. Det er, som vi har nevnt, formelt lagt 
opp på en ”scientistisk” måte, der siktemålet er å standardisere intervensjonene, ha presise 
resultatmål og ha et kontrollområde (kontrollbedrifter for ett av delprosjektenes 
vedkommende). Det er urealistisk å vente at prosjektet blir så ”kontrollert” som siktemålet har 
vært. Retningslinjene er mange og ulike presise; bare det gjør at intervensjonene ikke så lett 
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lar seg standardisere. Også målkriteriene er det vanskelig å definere på en operasjonelt presis 
og helt gyldig (valid) måte. Man kan også spørre hvor reelt Telemark (bestemte bedrifter) kan 
fungere som kontroll. Prosjektet legges imidlertid opp på en kunnskapsmessig ambisiøs måte. 
Prosjektmedarbeiderne har også lagt et press på seg selv om å være kunnskapsstrenge ved at 
prosjektet følges av en grundig evaluering. 
 
Vi vil altså, som de fagspesialistene vi har engasjert, la kvalitetsvurderingen særlig knytte seg 
til retningslinjene. 
 
Vi tar til etterretning det fagbedømmerne skriver. Retningslinjene er solid fundert i det beste 
av internasjonal forskning. De er imidlertid også solid fundert i utenlandske retningslinjer, 
spesielt de britiske. Det siste er naturlig, men innebærer også at de norske retningslinjene ikke 
uten videre fremstår som uttrykk for originalt kunnskapsorganiserende arbeid. I noen grad har 
de, og må de ha, et preg av å være oversettelse. De inneholder imidlertid også originale, 
norsktilpassede elementer. De går på den ene side lenger i somatisk retning enn de 
utenlandske retningslinjer. På den annen side går de lenger i det vi kunne kalle pedagogisk 
retning enn andre retningslinjer. Det er kanskje på det siste punkt de norske retningslinjene er 
mest særpregede.  
 
Retningslinjene er satt opp på en oversiktlig og svært informativ måte. De er lette å finne frem 
i og er stort sett velformulerte og lettforståelige. Leseren får også raskt inntrykk av hvor godt 
dokumentert en sammenheng er og hvor sterkt et råd er. Dokumentasjonsnivået symboliseres 
med dette tegnet: #, fra én (svakest) til tre (sterkest), og styrken i anbefaling med dette tegnet: 
*, fra én til tre.14 Uttalelsene fra fagbedømmerne, i noen grad sitert ovenfor, ser vi på som 
uttrykk for at nivåplasseringen er riktig; altså at formuleringen av rådene, og henvisningen til 
belegget for dem, holder et høyt faglig nivå. Samtidig sier det seg selv at der også her er 
utøvet et visst skjønn. Der var også under arbeidet i en del tilfeller diskusjon om 
tegntildelingen. Slik sett kan man si at også retningslinjerapporten i noen grad er basert på 
konsensus.15  
 
Noe vil vi dog føye til hva angår kvaliteten, i hovedsak for ”egen regning”, altså som ikke-
fagperson.  
 
Rapporten gjelder akutte korsryggsmerter. I kapittel 3, Definisjoner, s. 7, omtales denne 
tilstanden slik: ”Akutte korsryggsmerter: Defineres vanligvis som smerter med varighet 
opptil 3 måneder. En slik tidsfastsettelse er tilfeldig, men anvendes hyppig”. Definisjonen er 
ikke logisk helt tilfredsstillende. Det sentrale ordet er ”smerter”. Det defineres ikke. Man kan 
si det er unødvendig. Alle vet hva smerte er, selv om de ikke kan definere det (utautologisk). 
Men i og med at de fenomener ordet smerte henviser til slett ikke er enhetlige i karakter, i 
stabilitet og varighet, i ”lokalisering”og i psykologiske (kfr. intensitet) og sosiale virkninger 
(for dem det gjelder), hadde man ventet en litt mer presis redegjørelse enn den nesten 
tautologiske man nå får. Ved å omskrive definisjonen litt, lyder den slik: ”akutte 
korsryggsmerter defineres vanligvis som (akutte korsrygg)smerter som..” ”Akutt” forklares 
                                                           
14 Når en undersøkelse eller behandling anbefales, betyr det selvsagt at den normalt gir nyttig informasjon eller 
god virkning. Man kunne ha ønsket at det hadde vært sagt mer om hvor mye informasjonen kan bidra og særlig 
hvor mye, og for hvor lenge, en behandling kan hjelpe. Vi er imidlertid klar over at den eksisterende kunnskap 
gjør det vanskelig å være konkret i disse henseender. Det er da også derfor gruppen som utarbeidet 
retningslinjene ikke har vært mer konkrete. Men her ligger en utfordring når retningslinjene skal videreutvikles. 
15 I Tidsskrift for Norsk Kiropraktorforening, vol. 1, 2002, s. 5, gir NKFs to medlemmer i referansegruppen for 
utarbeidelsen av retningslinjene klart uttrykk for dette. De henviser blant annet til hvordan foreningens to 
representanter fikk opp anbefalingen av manipulasjon fra to til tre stjerner. 
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dog nærmere, nemlig med hensyn til varigheten (tre måneder). Når det nevnes at den 
avgrensningen er tilfeldig, men brukes fordi den ”vanligvis” anvendes, eller anvendes 
”hyppig”, bidrar det mer til å forsterke inntrykket av en litt overfladisk redegjørelse for det 
retningslinjene dreier seg om, enn til å svekke det. Det er i denne sammenheng interessant, 
som også Magnæs påpeker, at kiropraktorene opererer med seks uker som grense for 
akuttilstanden. Varighetsavgrensningen gjøres ytterligere uklar når det i den setningen som 
følger selve definisjonen, heter: ”I det daglige liv er korsryggsplager ofte kjennetegnet ved at 
de kommer og går med varierende antall tilbakefall og smerteintensitet. Perioder med 
forbedring/forverring glir over i hverandre, i blant med episoder med forverring”. Det bør 
imidlertid her tilføyes at noen konkretiseringer finnes i omtalen av ”uspesifikke 
korsryggsmerter”, på s. 5. Her sies det litt om smerteutbredelsen og smerteintensiteten. 
Allikevel, den noe omtrentlige karakteriseringen av den lidelse retningslinjene gjelder, er 
utilfredsstillende. Det reiser metodologiske spørsmål, med implikasjoner for belegg og 
anbefalinger, men det reiser også spørsmål knyttet til noe som er svært viktig i 
retningslinjene, den såkalte ”gode ryggsamtalen”. Man skulle tro at den samtalen fordret en 
nærmere klargjøring av korsryggsmertenes ”fenomenologi”.  
 
La oss dog føye til her: I kapittel 6, Diagnostikk, gies det mange premisser for å gjøre 
definisjonsdiskusjonen mer presis. 
 
Vår andre kommentar her gjelder den gode ryggsamtalen. 
 
I løpet av en side karakteriseres denne samtalen. Det gjøres ikke helt presist, men der er 
mange, fine antydninger. Det viktige avsnittet har overskriften ”Vær pasientsentrert”. I dette 
avsnittet heter det blant annet at det ”er viktig å få fram de tanker, følelser og forventninger 
pasienten selv har om prognose, årsaker, hvorfor det gjør vondt, tiltak for å bli bra og rask 
tilbakevending til jobb”. Man kan si at dette budskapet innebærer at behandleren skal gjøre 
pasientens ”subjektivitet” til en del av det fenomen man ser på. Hvordan pasienten forstår sine 
plager og hvordan hun eller han tar dem, blir en del av det fenomen behandleren skal forholde 
seg til. Av den videre redegjørelse går det frem at dette er viktig fordi det er nødvendig for at 
pasienten kan bli det vi kunne kalle ”sin egen lege”. Teksten er imidlertid litt uklar med 
hensyn til hvordan det skal oppnåes. Det advares nemlig mot negativ ”psykologisering” av 
lidelsen; altså mot å gi pasienten skyld(følelse). Man ser problemene med skyldfølelse: den 
skyldige blir objekt; han eller hun frataes evnen til å bli sin egen lege (et subjekt). 
Ryggforeningen oppfatter det imidlertid som om denne advarselen er for svak. Den oppfatter 
retningslinjene (generelt, og ikke det som spesielt står om ryggsamtalen) som en invitasjon til 
”en økt og ukritisk psykologisering av rygglidelser”.16 Det går imidlertid også an å spørre om 
det ikke lar seg gjøre å unngå en slik objektliggjøring, som retningslinjene, og enda mer 
Ryggforeningen, advarer mot, selv om behandleren av og til faktisk må være streng med 

                                                           
16 Sitatet er hentet fra et notat Ryggforeningen laget til møtet i referansegruppen for NR’s arbeid med de kliniske 
retningslinjer, 23.10.01 (s. 3). I notatet, som er ført i pennen av Henrik Sinding-Larsen, men med bidrag fra 
andre, argumenterer Ryggforeningen offensivt mot ukritisk (eller udokumentert) psykologisering og 
”psykiatrisering”. Selv om kritikken gjaldt et utkast til retningslinjene, gjelder den også den endelige versjon, i 
følge foreningens leder. I notatet kritiseres også de ofte sterke anbefalinger av psyko-sosiale tiltak. Det heter bl.a. 
(s. 6): ”Ryggforeningen har ikke gjort vitenskapelige studier av psykososial intervensjon, men vi sitter på et 
ganske stort omfang av enkeltpasienters historier om hvor belastende de har opplevd ulike tiltak i forhold til 
psykososiale aspekter som ryggpasient. Når minussidene er såpass klare, må plussidene dokumenteres bedre før 
man kan anbefale at alle leger, fysioterapeuter og kiropraktorer kan begynne å grave i ryggpasienters 
psykososiale forhold straks noen av dem ikke blir fort nok bedre av sine ryggsmerter.” Ryggforeningen har 
forøvrig et svært strengt kunnskapsbegrep: den er RCT-orientert, som Forskningsenheten, men mer somatisk 
orientert enn den. 
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pasienten, ja, påføre ham eller henne en slags ”skyldfølelse” en stund. Det drøftes ikke her, og 
leseren kan derfor også få inntrykk av at den behandlerrolle man tenker seg er en rolle som en 
behagende (”pleasing”) leverandør som gir kunden det han eller hun vil ha, og ikke, som en 
fri, ekte profesjonell, som også våger å utfordre pasienten. Det kan nok være idéen om den 
gode ryggsamtale er mer kompleks enn den noe korte redegjørelsen i retningslinjeheftet gir 
inntrykk av. Det er imidlertid viktig at disse betraktningene om den gode ryggsamtalen taes 
med i retningslinjene. Det er også en smule dristig å ta dem med. Slike finnes ikke i 
retningslinjer utgitt i noe annet land. Vi antar at det som er skrevet om ryggsamtalen, vil bli 
noe omarbeidet når retningslinjene snart skal revideres. 
 
Vår tredje kommentar gjelder det vi kunne kalle ryggens dynamikk. Det skjer noe med ryggen 
over tid. Degenerative forandringer i ryggens anatomiske strukturer, mellomhvirvelskiver, 
bånd, sener, ligamenter, muskulatur og underhud, begynner relativt tidlig å gjøre seg 
gjeldende. Den generelle ryggomtalen, og de konkrete råd (retningslinjer) som gies, 
reflekterer i liten grad at det skjer noe med ryggen, og den lidendes holdning til sin rygg og 
dermed seg selv, ettersom mennesket eldes. Ingen råd er aldersbetingede, eller betinget i 
degenerativ status. Det kan være det er grunnlag for å forstå ryggen så ”tidløst” når det gjelder 
”uspesifikke korsryggsmerter”, men for mange lyder ikke det åpenbart. I Vondt i ryggen-
rapporten spiller tiden en sentral rolle. Bevisbyrden burde derfor ligge hos dem som, for de 
aktuelle praktiske formål, ”ser bort fra” tidens tann. I alle tilfeller burde ”tidløsheten” 
kommenteres.17    
 
Formidlingsenheten og dens samarbeidspartnere har noen, litt krevende, utfordringer når de 
skal revidere retningslinjene. Det er utfordringer som også går forut for, og følger i 
forlengelsen av de mer konkrete kliniske råd.  
 
 
Formidlingens nytte 
 
For å vurdere nytten (relevansen) av Formidlingsenhetens virksomhet, skal vi også 
konsentrere oss om retningslinjene. Vi vil ta utgangspunkt i de råd (anbefalinger) som gies og 
måten rådene er dokumentert på. Vi har ovenfor nevnt at rådene og dokumentasjonen er 
ledsaget av styrkevurderinger. Retningslinjene omfatter 54 råd (anbefalinger) og 56 
dokumentasjoner. Fordelingen av rådene (anbefalingene) og dokumentasjonen, etter nivå, 
fremgår av tabell 6. 
 
 
Tabell 6: Anbefalinger og dokumentasjon i retningslinjene for akutte korsryggsmerter, etter 
styrkegrad. 
 

Anbefalinger Dokumentasjon Nivå 
Abs. tall Prosent Abs. tall Prosent 

*/#                    8                   33                  15                   27
**/##                  24                   45                  24                   43
***/###                  22                   41                  17                   30
Tilsammen                  54                   99                  56                 100
 
 
                                                           
17 Kfr. også Bjørn Magnæs tilleggskommentar på dette punkt. 
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Som vi ser er mediananbefalingen på nivå to. Det er imidlertid langt flere sterke enn svake 
anbefalinger: 24 mot 8. Slik sett får vi inntrykk av at rådene er svært nyttige. De fremstår også 
generelt som det; hvilket fagspesialistene også gir uttrykk for i sine rapporter. De diagnostiske 
råd starter med en redegjørelse for kjennetegnene for de tre tilstandsgruppene som 
retningslinjene gjelder: uspesifikke korsryggsmerter (altså korsryggsmerter med uspesifisert 
etiologi), korsryggsmerter som (delvis?) følge av nerverotaffeksjon og korsryggsmerter som 
følge av annen underliggende organisk patologi (”røde flagg”).  Så gjennomgåes de ulike 
diagnostiske metoder, knyttet til anamnese og den kliniske undersøkelse og til bruk av 
billeddiagnostikk. Til slutt diskuteres prognostikken. Litt overraskende er det at ikke ”den 
gode ryggsamtalen” omtales her, for eksempel i tilknytning til omtalen av 
anamneseopptagelsen. Det kan henge sammen med at denne samtalen både gjelder 
diagnostikk og behandling, men det kan også henge sammen med at samtalen ikke ennå er 
godt integrert i retningslinjene som helhet (kfr. her også utenlandske retningslinjer). 
 
De diagnostiske råd fremstår som svært klare og nyttige. Kort sagt går de ut på dette: Legg 
vekt på anamnese og den kliniske, det vil primært si fysikalsk-medisinske og nevrologiske, 
undersøkelse. Billeddiagnostikk er som regel ikke indisert.18 Ved såkalte ”røde flagg”, tegn på 
alvorlig underliggende patologi, anbefales dog radiologisk utredning (MR) sterkt (***), selv 
om dokumentasjonen for anbefalingen er moderat, og konsensusbasert (##).19 Den 
internasjonalt utviklede bruken av ”røde flagg”, og nå også ”gule flagg”,20 må sees på som 
faglig-pedagogisk nyttig.  
 
For uspesifikke korsryggsmerter er den store, og, sies det, godt dokumenterte anbefaling, 
mobilisering. Anbefalingen er imidlertid formulert nokså generelt (s. 26): ”Gi råd om å være 
mest mulig i aktivitet og fortsette å delta i/gjenoppta normale aktiviteter så fort som mulig, 
også på jobb...” Siden folks normale aktiviteter varierer svært, kan nok mange behandlere føle 
at rådet er til litt for lite hjelp for den som skal gi råd (til pasienten); spesielt kan ”spesifikt” 
orienterte behandlere føle det. Rådet gir jo også behandleren liten plass: Pasienten mobiliseres 
til å bli sin egen lege – helt generelt, ikke spesifikt; legen abdiserer straks. Denne virkningen 
understrekes når det gies svakere råd om spesielle øvelser og treningsprogrammer, ikke minst 
massasje inkludert (hvor fagfolk kunne spille en mer aktiv rolle). For behandleren er altså 
rådene i stor grad abdikasjonsråd: mange treningsprogrammer har liten dokumentert effekt, 
traksjon er til liten nytte, massasje som alenetiltak anbefales ikke, termoterapi og lignende har 
liten virkning, akupunktur er til beskjeden nytte, støttebelte ser ikke ut til å bety noe særlig, 
ryggskole er av begrenset virkning. I forbindelse med bestemte organiske lesjoner anbefales 
kirurgi, selv om dokumentasjonen ikke er svært god. Det er under én prosent av pasientene 
med akutte korsryggsmerter som eventuelt har behov for kirurgi, heter det. Ellers inneholder 
retningslinjene primært godt dokumenterte råd om medikamentell behandling for å lindre 
smerter. Interessant nok er det ett mer konkret råd til som gies, og som fremstilles som godt 
dokumentert (nivå 3), nemlig manipulasjonsbehandling. Det heter (s. 26) (om pasienter med 
uspefikke korsryggsmerter): ”Manipulasjonsbehandling kan vurderes for pasienter som 
trenger ekstra hjelp og som etter en tid ikke har kommet tilbake i vanlige aktiviteter”. Rådet er 
                                                           
18 Fra mer somatisk orientert hold fremholdes det at publikum ofte ber om røntgendiagnostikk; de vil ha bragt på 
det rene at der ikke er noe organisk galt, selv om sannsynligheten for det er lav. Fra organisk orientert hold pekes 
det også på at røntgenundersøkelser i dag er nokså ufarlige og også relativt billige. 
19 Det gies en sterk anbefaling til tross for moderat dokumentasjon fordi de negative konsekvensene av å overse 
en malign lidelse eller annen patologi som kan behandles, er så store. Her oppstår imidlertid et problem: 
definisjonen av tegnene på underliggende alvorlig patologi. Hvis ikke de klargjøres (mer), på en måte klinikere 
føler seg trygge på, vil de lett ty til radiologisk utredning for å finne de ”røde flagg”.  
20 ”Gule flagg” henviser til psykiske og sosiale faktorer som sier noe om sannsynligheten for kronisk sykelighet, 
varig arbeidsudyktighet og uimottagelighet for behandling.   
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på nivå tre, men er mer et råd om å vurdere enn om å handle: det går ut på at behandleren kan 
vurdere. Rådet er slik mer tilsynelatende, enn reelt, sterkt. 
 
Selv om tabellen gir inntrykk av mange, og klare, anbefalinger, vil nok mange, og særlig 
behandlere som er ”spesifikt” orientert, synes at rådene, særlig de terapeutiske, er av 
begrenset nytte. Konferer i den sammenheng det vi ovenfor, litt kritisk, har sagt både om ”den 
gode ryggsamtalen” og om rådenes ”aldersløshet”. En almenlege skrev således i et innlegg i 
Tidsskrift for Den norske lægeforening i 2002 blant annet: ”De nye retningslinjene virker som 
et skrivebordsteoretisk produkt. For oss i førstelinjetjenesten, som har behov for et visst 
presisjonsnivå i vårt kliniske arbeid, er de intetsigende”.21  Vi (OB) vurderer, som 
fagbedømmerne, retningslinjene som svært nyttige. Samtidig må vi vente at mange i en del 
henseender ikke vil oppfatte dem som det. I sine advarsler mot ”medikalisering” bidrar 
retningslinjene til å gjøre ryggbehandlerrollen (overfor pasienter med akutte (uspesifikke) 
korsryggsmerter) mer til en pedagogisk enn en klassisk medisinsk rolle.22 Det kan synes som 
om retningslinjene er så nyttige som dagens kunnskap tillater dem å være. Vi har imidlertid på 
noen punkter hatt kritiske bemerkninger og spørsmål. Vi skal i neste del se på hvordan de 
kliniske brukere vurderer retningslinjene, ikke minst hva angår relevans og nytte. 
 
 
 
Kapittel 4. Den kliniske praksis: Ryggnettverkets virkninger 
 
De endelige, men ikke eneste, mål på hvor godt Ryggnettverket fungerer, er knyttet til det 
som skjer helt nederst, eller helt til høyre, i kunnskapskjeden, altså til det klinikere gjør, til det 
pasienter og prepasienter gjør og til den rygghelse det disse gjør, resulterer i. 
 
Her skal vi, som nevnt, begrense oss til å se på hvordan Ryggnettverkets virksomhet virker 
inn på klinikerne. Det er tidlig, men kanskje ikke for tidlig, å gjøre det: Som 
kunnskapsanvendere bør klinikere raskt registrere det som skjer ”til venstre” for dem i 
kunnskapskjeden. Å gå enda lenger ut i kunnskapskjeden er imidlertid ikke hensiktsmessig 
nå. 
 
Vi skal, som foran, se på det kvantitative, det kvalitative og det som gjelder nytten 
(relevansen). Vi skal gjøre det med grunnlag i Olaf Aaslands analyse av en 
spørreskjemaundersøkelse blant ulike legegrupper (tilfeldig utvalg), fysioterapeuter (tilfeldig 
utvalg) og kiropraktorer (alle). Det ble sendt ut spørreskjemaer til 1064 fagpersoner, 413 leger 
(225 almenleger og 188 spesialleger), 400 fysioterapeuter og 251 kiropraktorer. 695, eller 
65,3 prosent, sendte tilbake utfylte skjemaer. Svarprosentene var på 52,9 prosent for 
almenlegene, på 67,6 prosent for spesiallegene, på 61,5 prosent for fysioterapeutene og på 
74,9 prosent for kiropraktorene. Aaslands rapport følger som vedlegg, og vi skal bare trekke 
frem, og diskutere, noen funn her.  
 
Den vurderingen som nå følger får et annet preg enn den vi har gjennomført. Ovenfor har vi, 
og de eksperter vi har engasjert, som selvstendige bedømmere, sett på det Ryggnettverkets 
                                                           
21 Sonja Fossum, ”Intetsigende retningslinjer om akutte korsryggsmerter”, Tidsskrift for Dnlf, nr. 16, 2002; 122: 
1593. Det notat fra Ryggforeningen, som vi har omtalt ovenfor, gir også uttrykk for at rådene som gies ofte både 
er for vage og for svakt dokumentert. 
22 I en prosjektbeskrivelse om Aktiv rygg-prosjektet  fra 4. januar 2002, heter det (punkt 2.3.): ”Det er mye som 
taler for at helsevesenets medikalisering av lidelsen har bidratt til den negative utviklingen”.  Med andre ord: en 
mer aktiv, tradisjonell (spesifikk) medisinsk intervensjon har vært mer til skade enn gavn.  
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representanter så langt selv har gjort: hvor produktive, hvor gode, hvor relevante, synes vi de 
har vært? Nå skal vi se på hvordan de har slått igjennom i klinikken og, nært knyttet til det, 
hva klinikerne synes om kvaliteten og nytten av det de så langt har gjort. Slik sett så skal vi 
altså nå utvide vår egen kvalitets- og nyttevurdering. Vi skal også til slutt se på hvilket 
renommé Ryggnettverkets representanter har fått blant klinikerne: Renommé er viktig for 
gjennomslagskraften.  
 
 
Ryggnettverkets kliniske penetrasjon 
 
Når det gjelder det kvantitative, eller penetrasjonen, viser det seg at 54 prosent av legene, 64 
prosent av fysioterapeutene og 95 prosent av kiropraktorene har hørt om Ryggnettverket. Av 
dem som har hørt om Ryggnettverket har 28 prosent gått inn på nettverkets hjemmeside. 
Andelene er 16 prosent for legene, 28 for fysioterapeutene, 50 for de manuelle terapeuter og 
36 for kiropraktorene. I den samme gruppen har 53 prosent av legene, 48 prosent av 
fysioterapeutene og 65 prosent av kiropraktorene sett oppslag i aviser eller etermedier med 
representanter for Ryggnettverket. 83 prosent av almenlegene, 66 prosent av spesiallegene 
(ikke radiologene), 89 prosent av radiologene og de manuelle terapeuter og 96 prosent av 
kiropraktorene har hørt om retningslinjene. Blant dem som hørt om retningslinjene, i alt 408, 
svarte 378 på oppfølgingsspørsmålene om hva de hadde lest av disse. Svarfordelingen for de 
ulike faggrupper fremgår av tabell 7.  
 
Det ble også spurt om svarerne hadde lest andre skiftlige rapporter og publikasjoner fra 
Ryggnettverket. Bare 57 (av 463), eller 12 prosent, svarte at de hadde det. 101, eller 22 
prosent, hadde imidlertid lest én eller flere forskningspublikasjoner utgått fra Ryggnettverket. 
Vel halvparten av legene og nesten to av tre fysioterapeuter oppgav at de hadde hørt om 
Ryggnettverket. Nesten alle kiropraktorer har hørt om det. Vi skulle forvente at fagfolk stort 
sett har hørt om en virksomhet som har et formål som er sentralt for det de holder på med. At 
ikke andelen som kjente til Ryggnettverket blant leger og fysioterapeuter er større, kan derfor 
virke overraskende. Det blir enda mer overraskende når vi ser at nokså mange av de legene og 
fysioterapeutene som har hørt om Ryggnettverket stort sett bare har hørt om det. Svært få har 
 
 
Tabell 7: Prosentandel av 378 svarere som har lest de ulike versjoner av de kliniske 
retningslinjer for akutte korsryggsmerter 
 
 Lest retningslinjene 

(helt eller delvis) i 
den fullstendige 

rapporten 

Lest kortversjonen av 
retningslinjene (blå-

hvit bordmodell i 
papp) 

Lest pasientbrosjyren 
som baserer seg på 

retningslinjene 
(”Verdt å vite om 

vond rygg”) 
Almenleger (46) 40 65 28 
Spesialleger (30) 53 50 37 
Radiologer (4) 0 75 50 
Fysioterapeuter (119) 26 66 27 
Man. terapeuter (10) 60 70 30 
Kiropraktorer (169) 74 44 32 
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vært innom Ryggnettverkets hjemmesider, en del flere, ca. halvparten, har imidlertid sett 
medieoppslag om nettverket. Få leger og fysioterapeuter har lest forskningspublikasjoner 
utgått fra Ryggnettverket. Litt overraskende oppgir imidlertid fire av ti almenleger, og mer 
enn hver annen spesiallege (bortsett fra radiologene), at de har lest hele eller deler av 
retningslinjerapporten. Nesten to tredjedeler av almenlegene sier de har lest kortversjonen av 
retningslinjene. Den lave penetrasjonen blant fysioterapeutene (bortsett fra de manuelle 
terapeuter), bekreftes her: bare en av fire oppgir å ha lest retningslinjene; dog har to av tre lest 
kortversjonen. 
 
Som vi ser er det et markert skille mellom legene og fysioterapeutene på den ene side og 
kiropraktorene og de manuelle terapeuter på den annen. Langt flere i de siste to gruppene enn 
i de første to har hørt om Ryggnettverket. Svarprosenten er også høyere i disse gruppene enn i 
de andre. Blant dem som har hørt om nettverket er det også en god del flere som har benyttet 
nettverket blant kiropraktorer og manuelle terapeuter enn blant medlemmene av de andre 
gruppene.  
 
Ryggnettverket har ikke vært så lenge i virksomhet. Det gjør at vi ikke kan forvente en svært 
høy penetrasjon ennå. På den annen side skal, som vi har nevnt ovenfor, aktiviteter av faglig 
betydning for en yrkesgruppe bli raskt kjent. Vi ser også at penetrasjonen er nokså høy blant 
kiropraktorer og manuelle terapeuter. Vi må derfor konstatere at penetrasjonen bare er 
moderat i de to største behandlergruppene, lege- og fysioterapeutgruppen. Ryggnettverkets 
retningslinjer retter seg i stor grad til behandlere utenfor institusjon. Det gjør at det er litt 
overraskende, og for nettverket skuffende, at penetrasjonen kan se ut til å være litt lavere blant 
almen- enn blant spesialleger. Nettverket har lagt stor vekt på flerfaglighet og har spesielt 
lykkes i å engasjere mange fysioterapeuter i forskningsprosjekter. På det store fagmøtet 
”Trygg på rygg”, arrangert i Bergen i oktober 2002, var således 50 prosent av deltagerne 
fysioterapeuter. 26 prosent var leger og knapt 9 prosent var kiropraktorer. Det er, som vist 
tidligere, redegjort nærmere for dette i Magnæs’ rapport. 
 
Det er ikke naturlig her å gå nærmere inn på disse variasjonene i penetrasjon. Noe bør dog 
nevnes; for øvrig henviser vi til Aaslands rapport. Variasjonene i penetrasjon har sin pendant i 
variasjoner i svarernes ”portefølje” av ryggpasienter. Almenlegene har i gjennomsnitt bare 6,9 
ryggpasienter i uken; altså 1,4 pr. dag.23 Fysioterapeutene har enda færre, 4,1 pr. uke, eller 0,8 
pr. dag. Spesiallegene, bortsett fra radiologene, har enda færre, mens radiologene og de 
manuelle terapeuter har hele 4,3 og 3,6 pr. dag. Kiropraktorene har nesten bare ryggpasienter, 
15,7 pr. dag. Man kan altså si at penetrasjonen reflekterer graden av behov. Sett fra 
Ryggnettverkets side er allikevel den moderate penetrasjon i lege- og fysioterapeutgruppene, 
men særlig i legegruppene, bekymringsfull, siden disse gruppene, er så sentrale for 
ryggpasientene. Primærlegene er de viktigste førstebehandlerne for ryggpasientene, og 
utgangspunktet for henvisninger til den mer spesialiserte medisinske og fysioterapeutiske 
behandling, men også for mye av den kiropraktiske behandling. At radiologene har så mange 
ryggpasienter, men ser ut til å være lite aktive i Ryggnettverket (tallene er dog små), kan 
henge sammen med at de bare har en teknisk-diagnostisk kontakt med ryggpasienter.  
 
 
 

                                                           
23 I en undersøkelse Helsedirektoratet gjorde blant kommuneleger i 1993 utgjorde ryggpasienter i gjennomsnitt 8 
prosent av konsultasjonene. Kfr. innstillingen Strukturering av ryggomsorgen i Norge, laget av Norsk forening 
for Ryggforskning i 1994. Hvis vi tar utgangspunkt i et daglig pasientantall på 20, utgjør 8 prosent 1,6 pasienter 
pr. dag, altså ikke så forskjellig fra det vi fått i vår undersøkelse. 
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Klinikernes vurdering av kvaliteten av Ryggnettverkets virksomhet 
 
Siden penetrasjonen så langt er begrenset, blir klinikernes vurdering av kvaliteten av det 
Ryggnettverket (begge enhetene) har gjort, av begrenset verdi. Å gi et tiltak ”karakterer” er 
imidlertid noe mennesker vanligvis gjør raskt; selv om grunnlaget er svakt. Disse karakterer 
blir et renommé, og som sådant kan det være av en viss betydning. Et renommé får raskt en 
viss robusthet. 
 
Vi har stilt få spørsmål som gjelder klinikernes vurdering av kvaliteten av det Ryggnettverket 
har gjort. Vi har bedt de svarere som har lest en eller flere forskningspublikasjoner (i første 
rekke Forskningsenhetens arbeid) om å uttale seg om kvaliteten av disse. I alle yrkesgrupper 
gies det en positiv vurdering: På en skala fra 1 til 5, der 1 markerer helt enig, er 
medianverdien 2 for påstanden om at publikasjonene holder et høyt vitenskapelig nivå.  
 
Vi har også bedt de svarerne som har uttalt seg om retningslinjene, uttale seg om den 
pedagogiske kvalitet av retningslinjene (Formidlingsenheten). Til påstanden om at 
retningslinjene er lette å finne frem i, ble medianverdien (skala 1 (helt enig) til 5) 2 for alle 
yrkesgrupper. Også i dette tilfelle er altså vurderingen samstemmig og nokså positiv. 
 
 
Klinikernes vurdering av nytten av Ryggnettverkets virksomhet. 
Ryggnettverkets renommé blant klinikerne 
 
Vi er spesielt opptatt av klinikernes vurdering av nytten og relevansen av Ryggnettverkets 
innsats. Hva forskningspublikasjonene angår har vi bedt dem som har lest én eller flere slike 
ta stilling til påstandene: ”Publikasjonene er av mer teoretisk enn praktisk betydning” og 
”Publikasjonene dekker ryggforskningsfeltet bra”. Medianverdien er i det første tilfelle 3 
(skala som ovenfor) for alle yrkesgrupper: svarerne er hverken enige eller uenige i påstanden 
om teoriorientering. På det andre spørsmålet ble også medianverdien både-og-preget (3), 
bortsett fra for fysioterapeutene og de manuelle terapeuter (2). De siste er altså mer positive 
enn legene og kiropraktorene. 
 
Vi har bedt de aktuelle svarere ta stilling til tre påstander som gjelder retningslinjenes nytte og 
relevans. Påstandene gjelder diagnostikken, terapien og pedagogikken 
(pasientkommunikasjonen). Svarfordelingen fremgår av tabell 8.   
 
 
Som vi ser, er svarfordelingen nokså lik den vi har fått når det gjelder 
forskningspublikasjonene. Svarerne er hverken enige eller uenige i påstandene. 
Kiropraktorene er det for alle påstandene. Fire av de andre gruppene er det i to tilfeller. Bare 
almenlegene gir en noe mer positiv vurdering; for dem er medianverdien 2 i to tilfeller. 
Gruppene har en liten tendens til å finne retningslinjene som mer nyttige når det gjelder 
pasientkommunikasjon enn når det gjelder diagnostikk og terapi: To grupper har medianverdi 
2 og én har 2,5. 
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Tabell 8: Vurdering av retningslinjene for akutte korsryggsmerter. Medianverdier på en skala 
fra 1 (helt enig) til 5 (helt uenig). Antall respondenter (som varierer fra påstand til påstand) i 
parentes. 
 
 Retningslinjene er 

til nytte for meg i 
det diagnostiske 

arbeid 

Retningslinjene er til 
nytte for meg i valg 

av behandling 

Retningslinjene er 
til nytte for meg i 

pasientkommunika
sjonen 

Almenleger (45-46) 2 2 3 
Spesialleger (28-29) 3 3 2 
Radiologer (3-4) 2,5 3 3 
Fysioterapeuter (104-107) 3 3 2 
Manuelle terapeuter (10) 3 3 2,5 
Kiropraktorer (165-166) 3 3 3 
 
 
Tabell 9: Evaluering av noen utsagn om Ryggnettverket. Medianverdier på en skala fra 1 (helt 
enig) til 5 (helt uenig). Antall svarere i hver yrkesgruppe, som varierer fra utsagn til utsagn, i 
parentes. 
 
 Almenleger 

(56-63) 
Spesialleger 

(52-59) 
Radiologer 

(7-9) 
Fysioterapeut-
er (119-136) 

Man. 
ter. 

(11-12) 

Kiropr. 
(169-
178) 

NR kan bety 
et løft for 
rygg-
forskningen 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

RN har en for 
svak klin. 
basis 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

NR 
kunne/burde 
gjøre mer for 
å styrke rygg-
omsorgen i N. 

 
 
3 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
2 

Form.enheten 
Ved NR 
kunne vært 
mer inkluder. 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
2 

Forskn.enh. 
ved NR kunne 
vært mer 
inkluderende 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
2 

NR har ledere 
som det bør 
satses på i det 
videre arbeid 
for å styrke 
ryggomsorgen 
i  Norge 

 
 
3 

 
 
3 

 
 
3 

 
 
3 

 
 
3 

 
 
3 
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Generelt finner vi altså at de som mener noe om Ryggnettverkets nytteverdi for dem, er litt 
lunkne. De ser ut til å være litt mer lunkne til nettverkets nytte enn til kvaliteten av det 
nettverket gjør. Alt i alt ser det altså ikke ut til at klinikerne ennå er blitt entusiastiske til 
Ryggnettverket. Tonen går i positiv retning, men ikke markert. Dette bekreftes av noen mer 
generelle spørsmål vi har stilt om Ryggnettverket; kfr. tabell 9. 
 
For de seks påstandene er medianverdiene 3 i 24 av de 36 tilfellene. Seks av de 2’ere vi ser, 
går i kritisk retning overfor Ryggnettverket, seks går i positiv retning. De som går i positiv 
retning gjelder, og det er i tråd med funn vi har referert ovenfor, forskningen. Vi merker oss 
ellers at en av de to gruppene hvor Ryggnettverket har den største penetrasjon, kiropraktorene, 
er den gruppen som er mest enig i påstanden om at nettverkets enheter kunne vært mer 
inkluderende.  
 
Vi kan ikke si at Ryggnettverket har et renomméproblem (”image-problem”), men dog at det 
har en renomméutfordring. Utfordringen gjelder spesielt nytten og relevansen, men altså også 
den politiske innsats (kunne gjort mer for ryggomsorgen i Norge) og måten Ryggnettverket 
nærmer seg de kliniske brukere på. Vi ser også at svarerne er usikre på om nettverket har de 
riktige ledere for fremtiden. I tillegg har nettverket den utfordring at penetrasjonen er litt svak 
i lege- og fysioterapeutmiljøene.  
 
 
 
Kapittel 5. En oppsummering av resultatvurderingen av Nasjonalt 
ryggnettverk 
 
Det er dristig å forsøke å summere opp de ovenstående vurderinger av resultatene av det 
Ryggnettverket har oppnådd siden høsten 1999 og til litt ut i 2003 på en summarisk, 
”terningkastlignende” måte. Et nokså grovt skjønn må utøves. Vi gjør det allikevel. Av tabell 
10 fremgår det hvordan vi, delvis med grunnlag i de engasjerte eksperters uttalelser, vurderer 
Ryggnettverkets resultater på en skala med bare tre verdier, høy (H), middels (M) og lav (L); 
dog har vi også brukt mellomverdier i to tilfeller. 
 
 
Tabell 10: Resultatvurderingen av Ryggnettverkets virksomhet, skjematisk oppsummert, med 
verdiene Høy, Middels og Lav. 
 Omfang/produktivitet Kvalitet Nytte/relevans 
Forskningsenheten M-H H M 
Formidlingsenheten H M-H M 
 
 
De klinikere vi har spurt om Ryggnettverket, og som er kjent med det, gir uttrykk for 
oppfatninger om kvalitet og nytte (for dem), som stemmer bra med de vurderinger vi har gitt. 
De ligger kanskje litt, men ikke mye, i underkant av våre vurderinger. Ryggnettverket har 
imidlertid ikke ennå fått en solid plass i det kliniske miljø, bortsett fra blant de mest rene 
ryggbehandlere, de manuelle terapeuter og kiropraktorene. Blant dem som kjenner litt til 
nettverket, er renomméet (ennå) middels. 
 
 
 



 44

II Organisasjonen 
 
I det følgende skal vi diskutere i hvilken grad, og på hvilken måte, der kan sies å være en 
sammenheng mellom organisasjon og resultater. Det er åpenbart at vi her ikke kan trekke 
sikre slutninger. Vi skal dokumentere empirisk det vi kan. Vi skal også bruke organisasjons- 
og ledelsesteori. Vi må imidlertid, når vi gjør det, anvende en betydelig grad av skjønn. Vi er 
også oppmerksom på at vi beveger oss inn på det problematiske området for kontrafaktiske 
påstander: Vi vil også uttale oss om hva som kunne ha skjedd hvis vi ikke hadde fått 
Ryggnettverket. Vi skal også, mer alment, se på hvordan Ryggnettverket som organisasjon, 
har vokset frem og fungert som fellesskap for rygginteresserte forskere og klinikere. 
 
Vi skal i det følgende først presentere organisasjonen formelt, slik den ble etablert høsten 
1999 og slik den eksisterte ut 2002; til dels også slik den eksisterer våren 2003. Så skal vi se 
på hvorfor den ble som den ble. Vi gjør det ved å se på nettverksetableringens politiske 
historie. Med dette som bakgrunn viser vi hvordan Ryggnettverket faktisk har fungert og 
fungerer: Form og praksis stemmer sjelden helt overens. Vi avslutter så organisasjonsanalysen 
med å diskutere hovedspørsmålene: Hvilken betydning har organisasjonen og dens viktigste 
representanter hatt for de faglige og nettverksbyggende resultater de har skapt og skaper? 
 
 
Kapittel 6. Nasjonalt ryggnettverk: den formelle organisasjonen 
 
Nasjonalt ryggnettverk ble, som nevnt, opprettet av Sosial- og helsedepartementet i 1999. Den 
formelle åpningen skjedde 19. oktober.  I storingsproposisjon nr. 1 for 1999-2000 
(statsbudsjettet) står det dette om Ryggnettverkets oppgaver:  
 
”Nasjonalt ryggnettverk er etablert for å drive fagutvikling, bidra til forskning og heve 
kompetanse. Ryggnettverket skal arbeide for å fremskaffe og spre ny kunnskap om 
forebygging, diagnostikk/utredning, behandling og oppfølging, samt å formidle kunnskap og 
erfaringer til pasientene og alle ledd i utrednings- og behandlingskjeden.”  
 
Ryggnettverket fikk fra starten av tre enheter, Forskningsenheten (Bergen), 
Formidlingsenheten (Oslo) og Rådgivningsgruppen. Nettverket som organisasjon ble formelt 
etablert gjennom avtaler Sosial- og helsedepartementet inngikk med de institusjoner de to 
enheter er knyttet til, Universitetet i Bergen (Forskningsenheten) og Ullevål sykehus 
(Formidlingsenheten), og gjennom det brev hvor departementet oppnevner 
Rådgivningsgruppen. Avtalen om etablering av bergensenheten er datert den 20. (SHD) og 
den 28. (UiB) april 1999, avtalen om etablering av osloenheten er datert 6. november 1998 og 
brevet som etablerer Rådgivningsgruppen er datert 28. september 1999.  
 
 
Forskningsenheten ble ikke etablert som en ny enhet, men som en fortsettelse av en allerede 
eksisterende enhet, Evaluerings- og rådgivningsgruppe for rygglidelser (ERG) (etablert av 
Sosial- og helsedepartementet i 1994). Enheten ble først kalt ”Forskningsenhet for klinisk 
kontrollerte forsøk i Nasjonalt ryggnettverk”. Det forkortede navn ble formelt tatt i bruk fra 
2000.24 I avtalen om etableringen av Forskningsenheten heter det i punkt 3: 
”Forskningsenheten er lokalisert ved Universitetet i Bergen, og stiftelsen Unifob/SEFOS skal 
                                                           
24 Ved Rådgivningsgruppens annet møte, avholdt den 31.01.00 ble det vedtatt å foreslå overfor Departementet at 
enhetenes navn skulle være Forskningsenheten og Formidlingsenheten. 
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være ansvarlig institusjon for virksomheten”.25 Det heter videre, i punkt 4: 
”Forskningsenheten finansieres med øremerkede tilskudd fra staten, ..” Forskningsenheten er 
slik sett ikke formelt underordnet noen annen enhet innen Ryggnettverket. Forskningsenheten 
er for så vidt heller ikke forvaltningsmessig underordnet Departementet. Enheten er, via 
Unifob, knyttet til Departementet gjennom en avtale (kontrakt). I disse henseender er det av 
underordnet betydning at Unifob’s/Forskningsenhetens motpart fra 2002 er blitt Sosial- og 
helsedirektoratet (ved Avdeling for spesialisthelsetjenesten). 
 
Forskningsenheten er lokalisert til Institutt for biologisk og medisinsk psykologi ved 
Universitetet i Bergen. Som vi har sett er enhetens leder, Holger Ursin, fulltids professor ved 
dette institutt. Enhetens deltidskonsulent er også primæransatt ved dette instituttet. Forholdet 
mellom Unifob/SEFOS/HELOS og universitet, fakultet og institutt er regulert internt ved 
Universitetet i Bergen, og skal ikke omtales nærmere her, utover dette: Forskningsenheten ble 
etablert som en organisasjon i en organisasjon, der dens leder er heltidsansatt i den siste 
organisasjonen. 
 
 
Også Formidlingsenheten ble etablert gjennom en egen avtale, som nevnt en avtale mellom 
Departementet og Oslo kommune. Avtalen ble inngått med Oslo kommune fordi enheten 
skulle lokaliseres til det den gang Oslo-eide Ullevål sykehus. Reelt kom imidlertid avtalen til 
å innebære at Formidlingsenheten ”rapporterte” til Ullevåls organer, i første rekke Avdeling 
for fysikalsk medisin og rehabilitering, senere Medisinsk divisjon. 
 
I avtalen mellom Departementet og Oslo kommune heter det under punkt 3 at ”Oslo 
kommune har ansvar for personale tilsatt i sekretariatet og for sekretariatets kontor, utstyr, 
budsjett og regnskap”. Det heter videre: ”Oslo kommune tilsetter en daglig leder (koordinator) 
med relevant faglig, forskningsmessig og administrativ erfaring... Oslo kommune tilsetter en 
sekretær som skal bistå nettverkskoordinator i det daglige arbeidet”. Etter statens overtagelse 
av sykehusene fra 2002, ble driftsansvaret for Formidlingsenheten formelt flyttet over til 
Helse Øst RHF, men fortsatt utøvet gjennom Ullevål universitetssykehus HF. 
 
Formidlingsenheten ble altså etablert som en ny, adskilt organisasjon: Dens leder og dens 
informasjonskonsulent ble heltidsansatte medarbeidere. Selv om enheten i Bergen etter hvert 
fikk stipendiater i hel stilling, og enheten i Oslo deltidsansatte, er forskjellen i 
organisasjonsform viktig. Osloenheten blir en mer ren ryggnettverksenhet enn enheten i 
Bergen. 
 
Avtalen om Formidlingsenheten ble, som nevnt, inngått allerede høsten 1998. På det tidspunkt 
var planene litt annerledes enn de senere, det vil si allerede våren 1999, ble. Den inngåtte 
avtale var en avtale om ”etablering av sekretariat for nasjonalt ryggnettverk”. I avtalens punkt 
2 heter det: 
 
”Sekretariatet skal gjennom forskning og fagutvikling arbeide med å bedre 
behandlingstilbudet til ryggpasienter. Dette skal fortrinnsvis gjøres ved å knytte relevante 
fagmiljøer sammen i et nasjonalt nettverk (”ryggnettverk”) og stimulere til videre utvikling av 
dette. Virksomheten vil skje gjennom en vekselvirkning mellom utvikling av ny kunnskap og 
erfaringsformidling, råd og veiledning til pasienter, primærhelsetjenesten og sykehus. 
                                                           
25 Som allerede nevnt er Unifob oppdragsorganisasjon (nå AS) for Universitetet i Bergen. SEFOS var ved 
etableringen av Forskningsenheten den avdeling som hadde ansvar for enheten. Nå er dette ansvar som nevnt 
overtatt av HELOS.  
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Følgende oppgaver blir forankret i sekretariatet: 
1. Best mulig samordning av det nasjonale ”ryggnettverket” tiltak med 
kompetanseoppbygging og erfaringsformidling.26 
2. Forsknings- og utviklingsarbeid for å bedre undersøkelses- og behandlingstilbudet til 
ryggpasienter. 
3. Tilby rådgivning og veiledning til primær- og spesialisthelsetjenesten i forbindelse med 
utvikling og utprøving av nye modeller for forebygging av rygglidelser, samt for utredning og 
behandling av ryggpasienter.” 
 
Her står altså intet om en formidlingsenhet, og der er ingen henvisning til det som ble 
Forskningsenheten. Avtalen er formulert som om det som ble Formidlingsenheten skulle være 
et slags sekretariat for et nasjonalt råd (det som ble Rådgivningsgruppen), og under dette, ha 
en samordnende, altså styrende, rolle i det kommende ryggnettverk. Under punkt 5 i avtalen 
heter det: ”Nettverket og sekretariatet finansieres med øremerkede tilskudd fra staten, og 
virksomheten tilpasses de årlige bevilgninger”. Denne passusen kan forståes, skjønt klar er 
den ikke, som en understrekning av osloenhetens, eller snarere, rådets 
(Rådgivningsgruppens), overordnede rolle. 
 
Gjennom senere vedtak, blant annet budsjettvedtak, og allerede før Ryggnettverket reelt kom 
igang, ble Formidlingsenhetens overordnede rolle både formelt og reelt opphevet. Allerede før 
Ryggnettverket formelt var etablert hadde lederen for enheten i Bergen, og den som skulle bli 
lederen for enheten i Oslo et møte der styringsforholdene ble avklaret. Møtet fant sted den 
25.06.99, og i et PM basert på dette møte heter det: 
 
”De to kompetansesentrene kommuniserer direkte, åpent og kontinuerlig med hverandre. Vi 
oppfatter dem som to sidestilte kompetansesentre, med uavhengige og selvstendige budsjetter, 
underlagt forskjellige administrative enheter (SEFOS ved UiB og Ullevål sykehus, Oslo). 
Begge kommuniserer direkte til Sosial- og helsedepartementet med separate kontrakter. 
Fordelingen og presiseringen av oppgaver bygger på innholdet i disse to kontraktene.” 
 
 
Ryggnettverkets rådgivningsgruppe ble opprettet i brev av 28.09.99 fra Sosial- og 
helsedepartementet. Det fikk som mandat å ”være et rådgivende organ for Nasjonalt 
ryggnettverk og for Sosial- og helsedepartementet når det gjelder ryggomsorgen i Norge.” 
Rådet skal altså, etter denne passusen, fungere rådgivende både oppover og nedover. Det skal 
således ikke ha noen styrende rolle overfor enhetene i Ryggnettverket.  
 
Videre i mandatbeskrivelsen (brev av 28.09.99) heter det at Rådgivningsgruppen særlig skal 
”ivareta følgende oppgaver: 
-framlegge forslag til årsplan for nettverket 
-framlegge forslag til hvilke oppgaver nettverket skal prioritere 
-gi uttalelser til status- og årsrapporter for virksomhet i nettverkets regi 
 
Rådgivningsgruppen skal gi uttalelse om: 
-organisering av ryggomsorgen 
-utbygging av tilbud på ulike nivåer i helsetjenesten” 
 

                                                           
26 Den ufullstendige, og derfor litt vanskelig forståelige, setningen står slik i avtalen. 
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Forslagene og uttalelsene har åpenbart Departementet som adressat. De formelle beslutninger 
skal Departementet, ikke Rådgivningsgruppen, ta. De oppgaver som nevnes er imidlertid 
utpregede styringsoppgaver. I den grad Rådgivningsgruppen lager forslag til årsplaner og til 
hvordan oppgaver skal prioriteres, og disse forslag blir premissgivende for Departementets 
beslutninger, får Rådgivingsgruppen en semi-hierarkisk rolle. Går vi tilbake til den første 
avtalen Departementet inngikk om å opprette Ryggnettverket, den som gjelder osloenheten, er 
det åpenbart at ”rådet”, som er navnet som brukes, var tiltenkt en enda mer hierarkisk-
lignende rolle. Det heter således at rådet ”skal forelegges alle viktige saker vedrørende 
nettverkets og sekretariatets faglige virksomhet og organiseringen av arbeidet”. Det heter 
videre i avtalen fra 1998:  
 
”Rådet får følgende oppgaver:   
-utarbeide forslag til strategiplan 
-utarbeide forslag til budsjett 
-utarbeide forslag til årsplan 
-foreslå prioritering av oppgaver 
-gjennomgå status- og årsrapporter 
-bidra til etablering av organisert samarbeid med relevante instanser” 
 
At både navnet er endret fra råd til rådgivningsgruppe, og at gruppen fikk færre 
styringspregede oppgaver enn opprinnelig tenkt, markerer at Departementet ikke vil ha et 
spesielt sterkt råd. At Rådgivningsgruppen beholder en del av de semi-hierarkiske oppgavene, 
viser samtidig at Departementet er i tvil om hvilken rolle gruppen bør ha. Konkretiseringen av 
mandatet blir i realiteten overlatt til Rådgivningsgruppen og dens leder. Vi skal senere se 
hvordan den konkretiseringen skjedde.  
 
I det møtet som Lærum og Ursin hadde i juni 1999, og som vi nettopp har referert til, og før 
Rådgivningsgruppen var utnevnt, ble også Rådgivningsgruppens rolle avklaret; uten formell 
avklaring med Departementet, men, kan man nok si, med dets stilltiende godkjennelse. Det 
som måtte ligge av styringspotensial i mandatet, ble tatt bort. I det omtalte PM’et fra møtet 
heter det således:  
 
”Det skal opprettes et råd for nasjonalt ryggnettverk som kommuniserer direkte til Sosial- og 
helsedepartementet. Rådet har ingen overordnet rolle vis a vis de to kompetansesentrene, men 
kommunikasjonen mellom råd og kompetansesentre vil sannsynligvis bli mer effektiv hvis de 
to kompetansesentrene deltar i rådets møter.” 
 
Rådgivningsgruppen fikk fra starten av en bred sammensetning. Den fikk representanter fra 
alle instanser med en viss interesse i ryggomsorg. Den fikk representanter for de fire 
universiteters medisinske fakulteter, fra Norsk Forening for Ryggforskning, fra 
behandlergruppenes organisasjoner, fra pasientenes organisasjon (Ryggforeningen i Norge), 
fra styrings- og finansieringsorganisasjoner (Rikstrygdeverket, Kommunenes sentralforbund, 
Næringslivets Hovedorganisasjon) og fra arbeidstagerne generelt (Landsorganisasjonen). 
Gruppen fikk en leder som kom fra eiersiden, først fylkeslege Peter Øgar27, så fylkeslege og 
senere (05.07.00) rådgiver i Sosial- og helsedirektoratet, Arne-Birger Knapskog. De to 
enheters ledere har også deltatt som observatører på Rådgivningsgruppens møter. 
Formidlingsenheten har, som nevnt, fungert som sekretariat for gruppen. Sekretær for 

                                                           
27 Øgar var blitt forespurt av Departementet om han var villig til å bli styreleder, men hadde ikke gitt noe 
definitivt svar. Utnevnelsen ble han så informert om gjennom et tidsskriftsoppslag.  
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gruppen har, fra starten av, vært Formidlingsenhetens informasjonsrådgiver Hans Otto 
Engvold.  
 
Gruppens brede sammensetning reflekterer et ønske både overordnede myndigheter og 
Ryggnettverkets ledere har gitt uttrykk for, om å være mest mulig inkluderende og dermed 
også faglig og politisk slagkraftige. Rådgivningsgruppens bredde representerer imidlertid 
også en fare: i den grad interesser og synspunkter spriker, kan bredden handlingslamme 
gruppen, og gjøre at det inkluderende arbeid primært skjer i regi av enhetene, direkte overfor 
de ulike instanser. Vi skal komme tilbake til hva som faktisk har skjedd. 
 
Rådgivningsgruppen ble formelt nedlagt ved utløpet av 2002.28 
 
 
Et nettverk kan sees på som en gruppe av mennesker som ut fra en felles interesse fungerer 
som et uformelt fellesskap. Det rene nettverk holdes altså sammen gjennom sosialt og 
kulturelt ”kitt”, ikke gjennom en formell organisering. Ryggnettverket er ikke slik et rent 
nettverk. Nettverket er i noen grad formalisert og blitt til en organisasjon. Det ble etablert ved 
at tre mindre organisasjoner ble etablert, etablert for å skape det egentlige nettverk. Disse 
organisasjoner, eller ”krystalliseringspunkter”, var i første rekke de to enhetene, 
Formidlingsenheten og Forskningsenheten, men også i noen grad Rådgivningsgruppen. Vi ser 
dessuten at et fjerde krystalliseringspunkt kan bli knyttet til Ryggnettverket, nemlig 
landsfunksjonen for kompliserte rygglidelser ved St. Olavs hospital i Trondheim (som vi har 
nevnt ovenfor). I de mandater Ryggnettverket og de tre enhetene har fått, er det imidlertid 
ikke sagt mye om hvordan det ytre nettverk skulle bygges opp. Det er sagt at det skal omfatte 
særlig to grupper, ”aktive ryggforskere og behandlere av pasienter med vondt i ryggen” 
(St.prp. nr. 1, 1999-2000). I noen grad er det også vokset frem to, delvis overlappende, 
nettverk av henholdsvis forskere og behandlere; det første i regi av Forskningsenheten, det 
annet i regi av Formidlingsenheten. Kriteriene for ”medlemsskap” i nettverkene, er imidlertid 
ikke formalisert. Lederne for bergensenheten, Holger Ursin og Hege R. Eriksen, skriver i et 
notat til Rådgivningsgruppen av 13.01.01 at ”’Forskernettverket’ må ikke oppfattes som noen 
organisasjon med medlemsskap. Vi gir assistanse til dem som ber om det, så lenge det er 
innenfor vårt kompetanseområde, og innenfor det vi har midler til.” Også det nye 
behandlernettverket er slik åpent for interesserte og uten krav om formelt medlemsskap. Det 
skjer imidlertid en semiformell avgrensning ved at prosjekter og møter kan kreve et element 
av gjensidige forpliktelser. Nettverkene er slik preget av ulik grad av fortetning, men også av 
at fortetningen er variabel: deltagere aktiverer og deaktiverer seg hele tiden.  
 
 
Nedenfor (figur 4) har vi skjematisk illustrert hvordan Ryggnettverket er bygget opp idag. 
 
 

                                                           
28 Rådgivningsgruppen hadde et budsjett på kr. 250 000 for 2000. Driftsutgiftene ble på kr. 204 294 og de 
ubrukte midlene dermed på kr. 45 706. For 2001 var tilskuddet på kr. 150 000 og forbruket på kr. 127 759. 
Mindreforbruket ble dermed på kr. 22 241. Gruppens budsjett for 2002 var på kr. 185 000. 
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Figur 4: Nasjonalt ryggnettverk – den formelle oppbygning 
 
Tegnforklaring: Linjer med tykk pil symboliserer hierarkiske forhold. Sorte linjer med tynn 
pil markerer rekrutterings/representasjonsforhold. Farvede linjer med tynn pil markerer 
informasjons- og tilbakemeldingsforhold. Tykke, farvede linjer uten piler representerer faglig 
pregede samarbeidsforhold. Linjer med piler i begge retninger står for kontraktsforhold. Hele, 
svarte linjer uten pil markerer ikke-hierarkiske kontaktforhold, i første rekke gjensidige 
informasjonsforhold, og mer avgrensede samarbeidsforhold. De instanser som utgjør det 
egentlige nettverk er merket med farver (grønne for fagenhetene, lys oransje for 
rådgivningsenheten).  
 
 
 
Kapittel 7. Ryggnettverkets fremvekst 
 
Ryggproblemer spesielt, og muskel-skjelett-problemer mer generelt, er av stor  
folkehelsemessig og samfunnsøkonomisk betydning. I retningslinjerapporten heter det således 
at ”60-80 % av befolkningen vil oppleve korsryggsmerter med eller uten utstråling en eller 
flere ganger i løpet av livet”. Det legges til at det i løpet av de siste 20-30 år har vært en 
betydelig økning i arbeidshindrende og forsikringsutløsende rygglidelser. Det nevnes også at 
vel 50 prosent av alle voksne har hatt korsryggrelaterte plager i løpet av det siste året, at 
prevalensen er på ca. 15 prosent og at to til tre prosent har kroniske plager. Ryggplager er 
viktigste årsak til langtidssykemelding og invalidepensjonering er samfunnets mest kostbare 
enkeltlidelse.  
 
Til tross for rygglidelsenes (og muskel- og skjelettlidelsenes) betydning for liv og helse, og 
for samfunnsøkonomien, har den tiltrukket seg beskjeden både faglig og politisk 
oppmerksomhet. Lidelsene er ikke blitt utgangspunkt for noen medisinsk spesialitet (eller 
subspesialitet), og inntil relativt nylig har der ikke vært egne behandlingsenheter for 
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rygglidelser. Rygglidelser er en del av flere spesialiteters arbeidsområde. Ortopeder er opptatt 
av rygg, men mest av andre deler av skjelettet. Nevrokirurger er opptatt av rygg, men de fleste 
nevrokirurger er mer interessert i de cerebrale strukturer. Nevrologer har rygg som noe av sitt 
ansvarsområde, men rygg blir for de fleste nevrologer nokså lite viktig. Fysikalsk-medisinere 
ser ryggpasienter, men vel så mye pasienter med andre lidelser. Revmatologer har også 
rygginteresser, men primært er de opptatt av andre deler av muskel-skjelettsystemet. 
Radiologer ser en del rygger, men som diagnostikere ser de også alle de andre delene av 
kroppen. Almenmedisinere og fysioterapeuter er heller ikke ryggspesialister. Det er det bare 
kiropraktorer som er. Ovenfor har vi presentert tall som viser dette: for de aller fleste 
ryggbehandlere utgjør ryggpasienter en liten andel av deres pasienter.  
 
Alle disse gruppene preges også av, at i den grad de har ryggpasienter, så behandler de dem ut 
fra sine egne fags perspektiver. De er ikke generelle ryggbehandlere. De færreste behersker 
flere tilnærmingsmåter. De færreste samarbeider også nært med andre som ryggbehandlere; 
for de fleste innebærer samarbeid henvisning. Den medisinske (helsefaglige) arbeidsdeling er 
altså slik at ryggen ikke får samlet oppmerksomhet. Ja, arbeidsdelingen er slik at 
oppmerksomheten fragmenteres og, på et vis, ”undertrykkes”. Innen alle de ovenfor omtalte 
spesialfag, og innen almenmedisinen, er det andre problemstillinger enn ryggens som får 
størst oppmerksomhet, og derfor makt. De få som blir spesielt opptatt av ryggomsorg har 
vanskelig for å nå frem i konkurransen om oppmerksomhet og ressurser. Skulle de forsøke å 
gå ut, og samle seg i rygg(poli)klinikker, utfordrer de (lett) de disiplinære miljøer de springer 
ut av: De truer dem med ressurstapping. I tillegg er det slik at om de skulle bli samlet, ville de 
lett havne i uenighet: Med sine disiplinært forskjellige bakgrunner forstår og angriper de ofte 
ryggproblemer ikke bare litt ulikt, men på konkurrerende måter. Siden kunnskapen, som vi 
har sett, ofte er usikker på ryggområdet, og for så vidt også siden ryggbehandlerne har relativt 
lite å tilby mange pasienter, mangler der også en ”dommer” som kan stanse en eventuell 
tautrekning og krangel.29  
 
Uten enighet, og uten virkningsfulle behandlingsmidler, taper behandlerne status, i egne, i 
kollegers, i pasienters og i atter andres øyne.  
 
I utredninger om ryggomsorg erkjennes dette også, med beklagelse, av fagfolk. I en rapport til 
Sosialdepartementet i 1991 (datert 25.02.) om et forsøk med ryggpoliklinikk ved Ullevål 
sykehus, konstaterer rygglegen Håkon Lie (s. 1): ”Manglende konsensus mellom ulike 
spesialiteter gir en ustrukturert, dårlig koordinert annenlinjetjeneste som blir svært 
tidkrevende, inneffektiv og ikke minst kostbar så vel for samfunn, helsevesen som den enkelte 
pasient”. I Ryggforskningsforeningens rapport til Sosialdepartementet om ”strukturering av 
ryggomsorgen i Norge”, avgitt 10. juni 1994, erkjennes det (s. 2) både at folkesykdommen 
rygglidelser ”har hatt en lav anseelse og prioritet i norsk helsevesen”, og at ”Det medisinske 
ansvaret for ryggpasienter er oppsplittet mellom ulike faggrupper i 1. og 2.linjetjenesten”. 
Ryggforskningsforeningens rapport fra 1995 (nevnt foran), ”Vondt i ryggen”, konstaterer i 
innledningen (skrevet av Håkon Lie) at ryggmedisin er ”en del av vår medisin hvor det råder 
en stor usikkerhet med hensyn til etiologi, diagnostikk og behandling. Dette åpner mulighet 

                                                           
29 Forskerne konstaterer at den viktigste behandler er vis medicatrix naturae. De fleste blir bra av seg selv; 
spesielt blir de det, hevder også forskerne, hvis de fortsetter å leve så normalt aktivt som mulig. At dette er 
situasjonen, betyr også at industrien er lite interessert i ryggomsorgen og ryggbehandlerne. Her er ikke 
fortjenestemuligheter, hverken medikamentelt eller teknisk. I den grad medikamenter spiller en rolle, for 
eksempel i forbindelse med smertedemping, er ryggpasienter ikke de sentrale pasientgrupper. Også industrien 
faller dermed bort som mulig ressurskilde og støttespiller. En annen industri, treningsindustrien, kunne spilt en 
rolle, men også for den er rygglidende en liten del av markedet. 
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for virksomhet for et mangfold av aktører, med ulike behandlingsfilosofier, men der 
samarbeidslinjene i det terapeutiske arbeidet er for dårlig organisert”.  
 
 
Faglig-politisk er det altså avmakt som preger ryggomsorgen.  
 
Som vi har antydet har imidlertid noe skjedd. Ved Ullevål sykehus tok i mars 1987 Håkon 
Lie, da ved Nevrologisk avdeling, et initiativ overfor Nevrologisk, Nevrokirurgisk, 
Nevroradiologisk og Fysikalsk medisinsk avdeling om å etablere en samordnet omsorg for 
ryggpasienter. Lie samarbeidet med overlege og ”ryggveteran” Henrik Weber ved 
Nevrologisk avdeling og overlege Per H. Staff ved Fysikalsk medisinsk avdeling om dette. 
Initiativet førte til dannelsen av en flerfaglig ryggpoliklinikk i august 1989. Klinikken fikk 
bare bestå ut 1990; den ble til disiplinbaserte poliklinikker (nevrologi og fysikalsk medisin). 
Den ble offer for nedskjæringer på sykehuset, og for skepsis både ovenfra på sykehuset og fra 
sentrale fagpersoner. Initiativet var imidlertid også uttrykk for at flere disiplinspesialister tok 
rygglidelser mer alvorlig. Nokså snart, nemlig høsten 1991, ble Norsk Forening for 
Ryggforskning (NFRF) dannet. Den ble dannet som en tverrfaglig forening. Håkon Lie hadde 
idéen til foreningsdannelsen og ble foreningens første leder. Lie fikk med seg i styret blant 
annet to kolleger fra Ullevål sykehus, nevroradiologen Finn G. Lilleås og nevrokirurgen Bjørn 
Magnæs.30  
 
Ryggforskningsforeningen kom snart til å spille en viktig rolle for å få de politiske og 
administrative miljøer til å ta ryggomsorgen mer alvorlig. Foreningen utarbeidet i 1994 
rapporten, nevnt ovenfor, ”Strukturering av ryggomsorgen i Norge”. Lie ledet utvalget som 
laget rapporten. Utvalget (Ryggforskningsforeningen) la vekt på to typer tiltak: tverrfaglig 
samarbeid og et spesialisert kompetansesenter. Poenget med tverrfagligheten var å bringe de 
ulike delforståelser av rygg sammen til en mer integrert forståelse. Det kunne skje, mente 
utvalget, gjennom ulike (vagt antydede) fora for samarbeid i førstelinjen, og mellom første- 
og annen-linjetjenesten, og ved opprettelse av tverrfaglige poliklinikker ved sykehusene. 
Mens de tverrfaglige tiltak innebar en aktivitet i bredden, skulle kompetansesenteret være et 
tiltak som gikk i dybden (somatisk), dog på en flerfaglig måte. Senteret skulle ta seg av 
pasienter med kompliserte lidelser, inkludert lidelser som krevde avansert kirurgisk 
behandling. Det skulle også være ryggomsorgens forskningssenter og referansesenter. Det 
skulle være den norske ryggomsorgs kraftsenter. Både dette, og andre sentra ved 
regionsykehusene, burde få professorater, mente utvalget. De første forslagene var forslag 
fylkeskommuner og primærkommuner måtte omsette til virkelighet; utvalget sier ikke noe om 
hvordan det kunne skje, eller hvordan dets statlige rapportmottager kunne bidra til det. Det 
annet forslag var et forslag staten kunne følge opp, ved å sette den nasjonale oppgaven ut på 
en eller annen form for anbud, eller ved bare å peke på et sykehus, og tildele det oppgave og 
de fornødne ressurser (eventuelt for en periode). Utvalget sier imidlertid heller ikke noe om 
oppfølgingen i dette tilfelle.  
 
Det er grunn til å legge merke til at ryggspesialister, fra mange spesialiteter, på denne måten 
har klart å bli enige om så vidt konkrete forslag, og at deres enighet også omfattet 

                                                           
30 Lie fikk idéen vinteren 1991, og tok så kontakt med Nycomed Pharma (Erik Pettersen) – og spurte om 
selskapet kunne bistå med sekretariatshjelp. Selskapet svarte ja, og har siden betydd mye for foreningens 
virksomhet (Jeanette Larsen som sekretær); også gjennom å gi penger til en egen forskningspris, fra 2000 også 
en tverrfaglighets- og en innovasjonspris. Et møte mellom Lie og ass.lege Jan Sture Skouen, Haukeland sykehus, 
ved et møte i Heidelberg, Tyskland i mai 1991 (The International Society for the Study of the Lumbar Spine), 
spilte også en viktig rolle for etableringen av foreningen.  
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flerfagligheten og egne ryggprofessorater. Professoratene, får man inntrykk av, skulle være 
disiplinært baserte, og ikke skape utgangspunkt for et nytt fag, ”dorsologi”. Det var allikevel 
som om miljøet fortalte omverdenen at nå har vi klart å overskride vår egen avmakt. Nå kan 
vi opptre samlet og med styrke.  
 
De initiativ som hadde det somatisk-medisinske miljø, etter hvert forankret i 
Ryggforskningsforeningen, som utgangspunkt, førte imidlertid ikke umiddelbart til noe. Etter 
tre år, i 1997, ble det så ført videre, gjennom en arbeidsgruppe oppnevnt av Statens 
helsetilsyn, det statsorgan det organiske ryggmiljø var nærmest knyttet til. Leder for gruppen 
ble nevrolog ved Nordland sentralsykehus, Grethe Hellstrøm Hoddevik. Bjørn Magnæs var 
medlem også av denne gruppen, og symboliserte sammenhengen med de opprinnelige 
initiativ fra det spesialistmedisinske miljø. Gruppens mandat illustrerte også tydelig 
sammenhengen. Gruppen skulle komme med forslag til hvordan poliklinikker burde 
organiseres (også ved hvilke sykehus de burde opprettes), bemannes og finansieres, og 
hvordan et nasjonalt kompetansesenter burde organiseres og hvilke oppgaver det burde ha. 
Reelt var det allerede, tilsynelatende, tatt stilling til at det skulle komme poliklinikker og et 
nasjonalt senter. Det virket som om noe nå skulle skje. Det virket som om miljøet omkring 
Ryggforskningsforeningen skulle få det som det ønsket. Heller ikke denne gruppen tok 
imidlertid den politiske utfordringen alvorlig: Hvordan skal staten omsette forslagene til 
praktisk politikk, via fylkeskommunene (særlig)? Rapporten (av 11.07.97) ble oversendt 
Departementet, som i sin tur sendte det til uttalelse til fylkeskommunene (fylkeshelsesjefene). 
 
 
Vi skal gå litt tilbake i tid igjen, og flytte oppmerksomheten til den politiske arena. I St.meld. 
nr. 41 (1987-88), meldingen som ble lagt frem av regjeringen Harlem Brundtland, med Tove 
Strand Gerhardsen som sosialminister, står det litt om de ulike lidelser. Her omtales også 
”skjelett-muskellidelser”. Først beskrives over 19 linjer (s. 29) sykdomsgruppen og det 
konstateres at den særlig er en samfunnsøkonomisk belastning. Beskrivelsen følges opp på s. 
132-33. Igjen legges det vekt på det samfunnsøkonomiske. Det henvises til behovet for å 
forebygge muskel- og skjelettlidelser (ordene kommer nå i den rekkefølge), og nevnes at 
arbeidslivet her har et spesielt ansvar; et ansvar ikke minst Landsorganisasjonen har tatt 
alvorlig (fra 1984, temahefte og handlingsplan for forebyggelse). Regjeringen antyder 
imidlertid ikke selv at den vil ta noe initiativ. En liten antydning kommer på s. 155, i 
forbindelse med det forebyggende innsatsområde ”kommunediagnose”. Her pekes ”skjelett- 
og muskelsykdommer” ut som én av seks sykdomsgrupper som bør få særlig oppmerksomhet. 
I kapittel 19 (s. 214-), som omhandler rehabilitering (”medisinsk attføring”), nevnes også 
”pasienter med sykdommer i muskel/skjelettsystemet”, uten at kapitlet fører frem til en 
politikk av praktisk betydning for ryggomsorgen. De økonomisk inspirerte, 
forebyggelsesorienterte, men nokså uforpliktende, tanker som preger meldingen følges opp i 
St.meld. nr. 37 (1992-93), Utfordringer i det forebyggende og helsefremmende arbeid. Det 
skjer imidlertid nokså generelt og uten tydelige forpliktelser. Det er derfor ikke så 
overraskende at neste helsemelding, under den siste Harlem Brundtland-regjering, med 
Werner Christie som helseminister, også er kort (vel 17 linjer), vag og uforpliktende. Det 
henvises i meldingen, St.meld. nr. 50 (1993-94) (s. 39), som vanlig, til samfunnsøkonomien 
og nevnes i tillegg at hvis ”en ikke greier å forebygge og behandle slike (muskel-skjelett-) 
lidelser effektivt, vil vi måtte regne med at helsevesenet må bruke en økende andel av sine 
ressurser på denne pasientgruppen i framtiden”.   
 
På dette tidspunkt var imidlertid Ryggforskningsforeningen godt i gang. Det samme var den 
nettopp dannede (våren 1994) pasientforeningen, Ryggforeningen i Norge. Spesielt den siste, 
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ved dens leder Henrik Sinding-Larsen, engasjerte seg nå sterkt overfor Stortinget og dets 
sosialkomité. Foreningen skrev brev til Sosialkomitéen og kontaktet personlig både 
regjeringspartiets helsepolitiske talsmann, Asmund Kristoffersen og meldingens saksordfører, 
Høyres Annelise Høegh. Kontakten hadde virkning. I forbindelse med behandlingen av 
Regjeringens helsemelding (Innst. S. nr. 165 (1994-1995)) foreslo Komiteen hele 33 såkalte 
romertallsvedtak. Mange, ikke bare rygginteresserte, hadde vært i kontakt med komitéen. Tre 
av romertallsvedtakene, i de fleste tilfeller nokså pekerfingeraktige pålegg til Regjeringen, 
gjaldt ryggomsorgen. Vedtakene, med numre, lød slik:  
 

”XXI 
 Stortinget ber regjeringen lege frem for Stortinget en vurdering av hvordan 
behandlingstilbudet for rygglidelser kan økes og kompetansen bedres ved styrking av 
eksisterende behandlingstilbud. 

XXII 
 Stortinget ber Regjeringen igangsette et arbeid med tanke på en plan for økt 
forebygging, utdanning, behandling og forskning innenfor rygglidelser. 
 

XXIII 
 Stortinget ber Regjeringen gi trygdekontorene større muligheter for å benytte 
sykepenger til å kjøpe kapasitet for behandling av rygglidelser i forbindelse med 
sykepengeforsøket”. 
 
Komitéen fikk et énstemmig storting med seg. Trykket på Regjeringen var dermed betydelig.  
 
I komitéinnstillingen heter det i et interessant avsnitt (s. 57):  
 
”Videre bør det vurderes å bygge opp et nytt kompetansesenter innen rygglidelser. Komitéen 
mener også at det er grunn til å vurdere å legge frem en offentlig utredning for satsing på 
forebygging, forskning og behandling av rygglidelser. I dette arbeidet bør leger, 
fysioterapeuter, kiropraktorer og representanter for pasientorganisasjonene være 
representert”. 
 
Vi ser av denne uttalelsen at her flyter de faglige og de parlamentarisk-politiske initiativ 
sammen. Forslagene avspeiler ryggforskernes forslag. Men initiativene kommer fra den 
faglige, den ”korporative” siden (som statsvitere sier); her utvidet med pasientforeningen. Det 
er også viktig at det er pasientene som formidler mellom fagmiljøene og politikken. De står på 
et vis imellom ekspertene og den legmannsbaserte politikk, og de representerer antall (ikke 
ekspertise eller en annen eliteressurs), den demokratiske ressurs, og ”svakhet” (en ”ressurs” 
som ofte står sterkt i den demokratiske kanal).  
 
Vi har ovenfor sett at det fra den byråkratisk-faglige side ble laget en ny ryggutredning i 1997. 
Det skjedde etter anmodning fra Departementet. Vi kan derfor spørre om det tok så lang tid 
før (de to første) romertallsvedtakene ble tatt til følge? Svaret er i hovedsak ja. Vondt i 
ryggen-rapporten (1995), utarbeidet i regi av Ryggforskningsforeningen, ble noe av det 
Statens helsetilsyn kunne vise til.  Regjeringen fulgte ikke opp de to første 
romertallsvedtakene, de ryggpolitisk viktigste, med bevilgningsforslag.31 Regjeringspartiets 

                                                           
31 ”Takst-vedtaket” ble imidlertid fulgt opp. I 1997 (01.07.) ble det således vedtatt innført en egen takst for 
tverrfaglig, poliklinisk og prekirurgisk ryggutredning (takst 951A), og for kikkhullsbasert kirurgisk fjerning av 
skiveutglidninger (265R) (mikrokirurgisk extirpatio av prolaps i ryggen). I 1999 kom det også en egen takst for 
tverrfaglig behandling av pasienter som ikke skal opereres; en takst som kan sees på som en videreføring av 
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Asmund Kristoffersen minnet derfor sin regjering, i salderingsdebatten høsten 1996, om dette 
(St.forh. nr. 75, 20.11.96, s. 1098): ”Jeg forutsetter at de forhold som omtales i 
budsjettforslaget om hvordan behandlingstilbudet for rygglidelser kan økes og kompetansen 
bedres, så raskt som mulig etableres innenfor kompetansesentermodellen, av hensyn til 
pasientene selv og de enorme belastninger på folketrygden som rygglidelser utløser”. 
Komitéflertallet hadde da allerede kommet med en påminnelse (Innst. S. nr. 11, 1996-97, s. 
44): ”Flertallet merker seg også at departementet i 1997 skal utarbeide en plan for økt 
forebygging, utdanning og forskning innenfor rygglidelser”. Presset overfor regjering og 
departement, som begge har andre saker som opptar dem mer, ikke minst de kommende 
reformmeldinger og –proposisjoner (Hernes-reformene), opprettholdes gjennom den ovenfor 
omtalte korporative aktivitet; både forskere, klinikere og pasienter (til dels via mediene) er 
aktive.  
 
Men dette var ikke nok. Regjering, minister og departement hadde mer enn nok med 
reformarbeidet. I de tre meldinger som kom våren 1997, om primærhelsetjenesten,32 om 
spesialisthelsetjenesten33 og om den psykiatriske helsetjeneste,34 er ikke ryggomsorgen, eller 
annen sykdomsrettet omsorg (bortsett fra psykiatrien), nevnt. De to første meldingene er 
meldinger om organisering og styring. De er utpreget meta-medisinske. De er meldinger som 
legger mesteparten av grunnlaget for de depolitiserende og styrings- og 
ledelsesprofesjonaliserende reformer som gjennomføres under Tore Tønnes tid (1999-2001) 
som helseminister. Påminnelsene fra ”påminnede” sosialpolitikere på Stortinget, kommer 
raskt i bakgrunnen i et meget hektisk arbeidende reformdepartement. Men hele forklaringen er 
nok ikke dette. Blant de få som arbeidet med rygghelsepolitikk i Departementet, var det en 
viss oppgitthet over det de så på som stortingskomitéens noe overfladiske forståelse av 
ryggomsorg. Komitépolitikerne var ikke minst opptatt av pasienter som ville opereres i 
Sverige og av ”ryggvrak”. Fra Departementets side ble det forsøkt vist at ryggomsorg var mye 
mer enn det. De stadige påminnelser fra Stortinget, var imidlertid en kilde til ubehag for 
statsråden og Departementet. 
 
I det Departementet holdt på å gjøre ferdig meldingen om spesialisthelsetjenesten, sendte så 
det nå politisk noe marginaliserte Helsetilsynet et brev til Departementet om ryggpolitikken. 
Brevet ble sendt den 7. mars; meldingen om spesialisthelsetjenesten, kom den 4. april. I 
brevet fra Helsetilsynet heter det blant annet at det  
 
”kan bli aktuelt å yte statlig bidrag til etablering av ryggomsorgen ved:  
-øremerkede tilskudd til fylkeskommunene for oppretting av basale driftskostnader til 
ryggpoliklinikker 
-funksjonstilskudd til et av regionsykehusene i forbindelse med et kompetansesenter 
-et eget ryggforskningsprogram innenfor fagområdet ”Medisin og helse” i Norges 
forskningsråd”. 
 
Helsetilsynet gjør seg altså ikke bare til talerør for den rygghelsepolitikk som har sprunget ut 
av miljøet i Ryggforskningsforeningen, men peker også på hvordan miljøets organisatoriske 
tanker kan omsettes til praksis, nemlig via øremerkede statlige tilskudd. Brevet førte ikke til 
                                                                                                                                                                                     
utredningstaksten fra 1997. Taksten er todelt; for behandling av pasienter som får ytelser fra Folketrygden som 
er sykdomstilknyttet, gies det dobbelt refusjon. Takstendringen fra 1999 er evaluert av Egil Kjerstad og Tor 
Helge Holmås; kfr. SNF-rapport 9/02, Tverrfaglig poliklinisk behandling av ryggpasienter – besparelser for 
folketrygden? (Bergen: Samfunns- og næringslivsforskning AS), 2002. 
32 St.meld. nr. 23 (1996-97): Trygghet og ansvarlighet. Om legetjenesten i kommunene og fastlegeordningen. 
33 St.meld. nr. 24 (1996-97): Tilgjengelighet og faglighet. Om sykehus og annen spesialisthelsetjeneste. 
34 St.meld. nr. 25 (1996-97): Åpenhet og helhet. Om psykiske lidelser og tjenestetilbudene. 
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noe; i Departementet var oppmerksomheten et annet sted. I den grad der i Departementet ble 
arbeidet med ryggpolitikk, pekte det arbeidet nå i en ny retning. Der hadde dessuten oppstått 
en viss irritasjon over Helsetilsynets ”masing”. Statsbudsjettet for 1998, fremlagt et halvt år 
senere, inneholdt ikke forslag til bevilgninger til poliklinikker eller kompetansesenter, som 
Helsetilsynet bad om; dog henvises det til de tidligere omtalte polikliniske takstene som kom i 
1997. Det henvises i proposisjonen til de to (første) romertallsvedtakene, og sies så, 
uforpliktende (St.prp. nr. 1 (1997-98), s. 210): ”Som et ledd i arbeidet med å bedre tilbudet til 
ryggpasienter har en arbeidsgruppe nedsatt av Statens helsetilsyn utarbeidet en rapport som 
kan danne utgangspunkt for behandling av denne pasientgruppen. Videre har arbeidsgruppen 
foreslått etablering av ryggpoliklinikker og kompetansesenter”. Det sies noe mer om 
rygghelsepolitikk, men spesielt knyttet til (kommende) forsknings- og forsøksvirksomhet 
(NFR og Handlingsplanen for forebygging av belastningslidelser). Sosialkomitéen gir i sin 
budsjettinnstilling (B.innst.S.nr 11 (1997-1998)), nå uttrykk for betydelig utålmodighet, både 
med departement og fagmiljø.  
 
”Komiteen har over år”, heter det,  
 
”mottatt en rekke henvendelser fra mennesker med spesielle rygglidelser som etter å ha 
gjennomgått behandling ved norske sykehus ikke har blitt bedre, snarere tvert om. På dette 
område mener komiteen at den norske fagekspertisen er lite villig til å henvise pasienter til 
andre sykehus, det være seg innenlands eller utenlands… Komiteen viser til at en rapport fra 
en arbeidsgruppe nedsatt av Statens helsetilsyn foreløpig er det mest konkrete resultat av 
Stortingets mange vedtak om en bedre omsorg for ryggpasienter i forbindelse med innstilling 
om St.meld. nr. 50 (1993-94).  
.. 
Komiteen vil be om at Regjeringen, på bakgrunn av ”ryggrapporten” fra Statens helsetilsyn 
utarbeider en plan for fremtidige ryggoperasjoner ved et av landets regionsykehus, og 
vurderer øremerkede tilskudd til ryggpoliklinikker i fylkeskommunene. Planen med 
kostnadsanalyse legges frem i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 1998”. 
 
Komitéen, som ikke minst har pasienter med kompliserte rygglidelser i tankene, minner også 
om at en odelstingsproposisjon om endringer i folketrygdloven er til behandling i komitéen. 
Denne proposisjonen gjelder utenlandsbehandling av norske pasienter, også ryggpasienter. 
 
Komiteen fremmer så dette forslag til vedtak:  
 
”Stortinget ber Regjeringen utarbeide en helhetlig plan for et behandlings- og 
kompetansesenter for rygglidelser ved et av landets regionsykehus. Planen skal også 
inneholde kostnadsanalyse og forelegges Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 
1999”.  
 
Forslaget ble vedtatt. 
 
Like etter at statsbudsjettet for 1998 ble fremlagt, ble også det Departementet litt misvisende 
omtaler som Helsetilsynets rapport sendt på høring til landets fylkeskommuner (14.10.97). 
 
Nå handlet Regjeringen. Gjennom St.prp. nr. 65 (1997-98), Omprioriteringer og 
tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 1998, foreslo den å bevilge 1,5 millioner kroner til 
rygghelsetiltak. Forslaget ble bifalt av Stortinget, etter tilslutning fra Sosialkomitéen; kfr. 
Innstill.S. nr. 252 (1997-98). Vedtaket ble fulgt opp i statsbudsjettet for 1999. Stortinget 
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bevilget 5 millioner kroner for 1999. Regjeringen lot seg imidlertid ikke ”diktere” av 
Stortinget, og uttrykte skepsis til forslaget om ett nasjonalt senter. Før vi går nærmere inn på 
det som nå skjedde, skal vi imidlertid igjen gå litt tilbake i tid. Rygghelsepolitikken har også 
et annet utgangspunkt enn det vi har omtalt så langt, og som har vært det dominerende inntil 
ca. 1997.  
 
 
I forbindelse med den statlige forsøksordningen (siden 1998 permanent) med å bruke 
sykepenger til behandling, som ble innført i 1988, kom det til Sosial- og helsedepartementet 
mange ansøkninger om støtte til prosjekter som skulle prøve ut ulike tiltak overfor 
ryggpasienter. Departementet ønsket faglig bistand til å vurdere ansøkningene og gi råd om 
hvordan de kunne håndteres. For dette formål ble det fra april 1994 engasjert en egen gruppe 
av fagfolk, kalt Evaluerings- og rådgivningsgruppe for ryggprosjekter (ERG). Forut for 
engasjeringen av gruppen hadde det vært en del kontakt mellom sentrale personer i gruppen 
og en representant for Departementet. Denne kontakten hadde skapt interesse blant fagfolkene 
innen det som ble ERG-gruppen. På et seminar om ryggforskning gruppen holdt på Soria 
Moria konferansesenter den 24. og 25. januar 1994, der representanten for Departementet 
ønsket velkommen, ble initiativet til dannelsen av ERG tatt. Prosjektkoordinator for gruppen 
ble overlege Aage Indahl ved Sentralsykehuset i Østfold. Indahl var en av dem som allerede 
drev et viktig trygdefinansiert ryggintervensjonsprosjekt. Som student hadde han hørt Holger 
Ursin forelese om mestring og ville gå videre med det. På seminarets annen dag redegjorde 
han for sin modell for ryggbehandling, en modell som innebærer lett mobilisering av 
pasienten, og som siden er blitt internasjonalt kjent.35 
 
ERG fikk sin organisatoriske base ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi ved 
Universitetet i Bergen, med professor Holger Ursin som prosjektleder. Gruppen ble organisert 
i tre deler, som en rådgivningsgruppe, ERG-G, et nettverk, ERG-N, og et 
forskningsstøttesenter (ERG-senter). ERG-G, kjernen i ERG, omfattet fra starten av foruten 
Ursin, stipendiat Hege R. Eriksen, overlege Eli Molde Hagen, dosent Sten Holm (Göteborg), 
professor Olav Reikerås, professor Alf Erling Risa (økonom) og overlege Aage Indahl. Det 
heter i ERG’s sluttrapport fra høsten 1997 (s. 3) at ”Gruppen har hatt som sin vesentligste 
oppgave å veilede og formidle ERG-senter-funksjonen for kontrollerte og randomiserte 
kliniske forsøk som gir vitenskapelig holdbar evaluering av om tiltakene under 
forsøksordningen ”sykepenger til behandling” har effekt eller ikke”.  
 
ERG var altså i virksomhet ut 1997 (forlenget til ut 1998). Gruppens ledere så selvsagt hva 
som skjedde innen rygghelsepolitikken, og tok etter hvert initiativ for å påvirke denne og for å 
få anledning til å spille en rolle i en mer nasjonalt helhetlig ryggforskning og ryggomsorg. Det 
skjedde iallfall så tidlig som ved ”romertallsrunden” i Sosialkomitéen sommeren 1994; altså 
umiddelbart etter ERG’s dannelse. Som vi har sett, arbeidet representantene for 
Ryggforskerforeningen blant annet for at det skulle etableres et nasjonalt kompetansesenter 
for ryggomsorg ved ett av regionsykehusene. ERG-miljøet stilte seg tvilende til dette 
forslaget. I den ovenfor nevnte sluttrapporten kommer dette klart til uttrykk (s. 2):  
 
”Ved omorganiseringen av ryggomsorgen i Norge bør det tas hensyn til at ERG, eller en 
tilsvarende organisasjon, kan være et alternativ til et nasjonalt kompetansesenter for 
ryggomsorg. ERG kan dekke behovet for en nasjonal service for kontrollerte kliniske forsøk 
                                                           
35 Sammen med Laila Velund og Olav Reikerås publiserte Aage Indahl i tidsskriftet Spine (20; 473-477) 
artikkelen ”Good prognosis for low back pain when left untampered. A randomized control trial”, en artikkel 
som vakte betydelig oppmerksomhet.  
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på en billig, effektiv og produktiv måte. Den ryggomsorg vi mener å ha påvist som mest 
effektiv må foregå desentralisert. Behovet for et nasjonalt kompetansesenter kan dekkes av et 
ERG-nettverk, eller en tilsvarende organisasjon”. 
 
Ovenfor har vi nevnt at Helsetilsynets brev til Departementet, om ryggpoliklinikker, et 
nasjonalt kompetansesenter og et forskningsprogram, ble sendt den 7. mars. Dagen før var det 
et møte i Helsetilsynets faggruppe for ryggsykdommer. Til stede på dette møte var også 
ERG’s Aage Indahl og Holger Ursin. På møtet ble spørsmålet om ryggomsorgens 
organisering drøftet. Indahl og Ursin nådde åpenbart ikke frem med alle sine synspunkter. I et 
brev sendt Helsetilsynet (avd.dir. Jørgen Holmboe), og datert 7. april, altså en måned etter at 
Helsetilsynet hadde sendt sitt brev, utdyper ERG, ved Holger Ursin (men brevet er skrevet i 
vi-form), sine synspunkter, særlig hva angår det nasjonale kompetansesenter.  
 
I brevet sondres det mellom sykdommer ”med klare organiske forandringer med udiskutabel 
tilknytning til pasientens symptomer”, og lidelser ”uten objektive funn, eller hvor de objektive 
funn ikke står i noe rimelig forhold til lidelsen”. I det første tilfelle, heter det, er ”problemet 
tallmessig relativt beskjedent”. Om det annet tilfelle skrives det: ”Kroniske rygglidelser (uten 
objektive funn eller med små forandringer) er det samfunnsmedisinsk største problemet”. 
Brevskriveren(e) tror ikke tiden er ”moden for et nasjonalt kompetansesenter som skal dekke 
alle aspekter av ryggbehandling, for alle typer av pasienter..” Når det gjelder lidelser med 
ingen eller få objektive funn, kan en desentralisert modell passe bedre; i tillegg til at den er 
vesentlig rimeligere. Det eksisterer, heter det i brevets siste avsnitt, ”et behov for et enkelt og 
billig organ som ERG som kan koordinere et nettverk av dem som vil arbeide med 
kontrollerte kliniske forsøk for å finne frem til hvilke tilbud som har effekt”. I brevet nevnes 
det også at ”konsensusrapporten” Vondt i ryggen, resultatet av et ”imponerende arbeid for å 
forene svært forskjellige tradisjoner og synspunkter”, ”representerer status quo i tilbudet til 
pasienter med rygglidelser”. Det som det er konsensus om har imidlertid ”ikke vært gjenstand 
for kontrollerte vitenskapelige forsøk”. En del av den behandling det er konsensus om er 
svært sammensatt og kostbar. ”Derimot”, heter det videre i brevet, ”har vi en langt bedre 
effekt på sykmeldinger ved den korte og raske behandlingen som gis av Indahl, og som er 
etterprøvet av Eli Molde Hagen (Hedmark sentralsjukehus). Disse forsøkene er gjort i 
kontrollerte kliniske studier, og begge resultatene er overraskende og i strid med det som man 
forventet fra konsensus”. 
 
Disse synspunktene var politisk attraktive: De krevde ikke store organisatoriske endringer. De 
innebar desentraliserte ordninger. De fremstod som økonomisk rimelige. De kunne se ut til å 
bety besparelser for Folketrygden. Dette skjedde så: 
 
ERG-enheten var en nettverkspreget enhet. Den var knyttet til forskning og formidling. Den 
var imidlertid ikke klinisk forankret. Den behandlet, som det ofte fremholdes, data og ikke 
pasienter. Skulle et nasjonalt rygginitiativ komme, var enheten i Bergen ikke nok. Den var 
imidlertid viktig, ikke minst av de grunner vi har nevnt ovenfor, men også fordi 
Sykehusavdelingen i Departementet, både ved dens leder, ekspedisjonssjef (og lege) Haakon 
Melsom, og den aktuelle saksbehandler, seniorrådgiver og lege (med spesiell interesse for 
ryggspørsmål) Jens R. Eskerud, støttet den. Der trengtes imidlertid også en mer klinisk 
forankret enhet. Man kunne, som jo Ryggforskningsforeningen hele tiden hadde arbeidet for, 
ta utgangspunkt i det eksisterende miljø ved et regionsykehus. En slik løsning passet, av 
grunner som fremgår av det vi allerede har skrevet, ikke så godt med det å satse på ERG-
miljøet. En alternativ løsning var å etablere en ny organisasjon, knyttet til et sykehus, men slik 
at enheten faglig var forankret så å si mellom spesialisthelsetjenesten og almenhelsetjenesten. 
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På den måten kunne man også ivareta det Melsom og Eskerud var opptatt av, at det ble lagt 
mer vekt på ”volum” enn på de få alvorlige ryggtilfeller. Den som først og fremst lot slike 
tanker bli til konkrete forslag var Eskerud, men med aktiv støtte fra Melsom. I løpet av våren 
1997 vokste idéen om et nasjonalt ryggnettverk, basert på to enheter, en forskningsbasert og 
en pedagogisk-klinisk basert frem. Idéen slo ikke umiddelbart an i departementsforvaltningen 
generelt, men derimot hos statsråden, Gudmund Hernes. Statsråden var, som en byråkrat sa 
det, fascinert av ”blålysmedisin og avansert kirurgi”, men aksepterte umiddelbart 
volumargumentasjonen fra avdelingen og at problemene måtte angripes mer i førstelinjen og 
ved sykehusenes poliklinikker enn ved de spesialiserte avdelinger. Det presset som kom via 
pasienter som for egen regning lot seg operere i Sverige, var han lite tilbøyelig til å la seg 
påvirke av.     
 
Departementet fikk fra tid til annen også direkte henvendelser om enkeltpasienter, blant annet 
pasienter som ønsket kirurgisk behandling i utlandet. Slike henvendelser kunne også komme 
via stortingsrepresentanter. I forbindelse med en slik henvendelse svarte statsråden (Hernes) 
stortingsrepresentant Rita Tveiten (A, Hordaland) på en måte som viser statsrådens syn, og at 
han hadde tatt standpunkt. Brevet er datert 9. september 1997. I brevet heter det blant annet: 
 
”Departementet fikk i juli d.å. oversendt en rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Statens 
helsetilsyn om organisering av ryggpoliklinikker og nasjonalt kompetansesenter. Det 
foreslåes her poliklinikker på sentralsykehusnivå og et nasjonalt kompetansesenter ved et av 
regionsykehusene. Vår vurdering har så langt vært at det vil være mest hensiktsmessig på kort 
sikt å stimulere til økt poliklinisk behandling på sentralsykehusene; kfr. takstrevisjonen 
ovenfor. Forslaget om et nasjonalt kompetansesenter er vi kjent med fra før, og vi ser på 
evalueringsgruppen ledet av prof. Holger Ursin i Bergen, og som er finansiert av 
departementet, som kimen til et nasjonalt kompetansesenter. Forøvrig har vår vurdering så 
langt vært at vi i første omgang bør satse på flere regionale sentra, og ikke bare ett 
nasjonalt.” 
 
Før brevet var skrevet, hadde Eskerud foreslått for statsråden å la ryggomsorg være tema for 
ett av de fagseminarer statsråden en tid hadde arrangert. Statsråden reagerte positivt på 
forslaget, og nevner også i brevet til stortingsrepresentanten at et slikt seminar skulle holdes 
den 11. november (1997). For statsråden var disse seminarene blitt av en viss betydning. Det 
gav ham, selv professor (i sosiologi) en anledning til å få innblikk i hvor godt dokumentert 
ulike behandlingstiltak var. Han fikk se at graden av dokumentasjon varierte en del. Han ble 
også tiltalt av den vekt Ursins gruppe la på dokumentasjon. Statsrådens positive henvisning til 
Ursins gruppe, i et brev av dette slag, er et markert signal. 
 
Etter valget høsten 1997 søkte regjeringen Jagland avskjed, og en såkalt sentrumsregjering 
ledet av Kristelig Folkepartis Kjell Magne Bondevik, overtok makten. Trygdedirektør 
Dagfinn Høybråten, også han fra Kristelig Folkeparti, ble ny helseminister. Høybråten gikk 
videre med planene om ryggseminaret (11.11.97), og åpnet det selv; han ble imidlertid ikke 
seminaret igjennom (han gikk etter første foredrag). Seminaret var lagt bredt opp, men slik at 
det ble lagt vekt på flerfaglighet, primærhelsetjenestens betydning og ”volumproblemene”. 
Representanter for mange fagspesialiteter, inkludert fysioterapeuter og kiropraktorer, var 
invitert som innledere. Til å innlede fra en primærmedisinsk synsvinkel var professor i 
almenmedisin ved Universitetet i Oslo, Even Lærum, invitert. Fra ERG-gruppen innledet 
Holger Ursin, om hva man vet om prognosen, og Aage Indahl, om erfaringene fra Østfold-
forsøket med utredning og behandling i en tidlig fase. Fra Ryggforskningsforeningen innledet 
Bjørn Magnæs. Melsom summerte opp seminaret, et seminar som bekreftet i hvilken retning 
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det nå gikk: mot det ryggnettverk som kom i gang i 1999. I forlengelsen av seminaret sendte 
ERG et brev (15.12.97) til Departementet, der det, i lys av det som var iferd med å skje, bad 
om at avtalen med ERG ble forlenget ut 1998. Gruppen sendte en budsjettansøkning den 
26.01.98. Tildelingsbrev ble sendt 04.05.98. 
 
Den nye regjeringen fulgte den linje den forrige, etter saksbehandlernes anbefalinger, hadde 
valgt i spørsmålet om ryggomsorgens organisering. Dette kommer også til uttrykk i 
tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for 1998, fremlagt 15.05.98. Vi har ovenfor referert de 
pekerfingeraktige pålegg fra Stortinget (Sosialkomitéen) fra høstens budsjettbehandling, og 
nevnt at Regjeringen tok seg dem ad notam, dog ikke ved å føye seg. Regjeringen Bondevik 
redegjør først for ”historien”, og henviser til de takster som er innført – for å bidra til 
poliklinikkdannelser. Den argumenterer videre, en aning belærende, for at tverrfaglige 
poliklinikker, ikke ett nasjonalt senter, er det kvantitativt viktige. Departementet vil gjerne 
styrke ryggomsorgen ved alle regionsykehus, men ikke bare ved ett (lage et nasjonalt senter). 
Så kommer forslaget, som formelt viser at ERG-linjen har vunnet frem:  
 
”Mye er ugjort når det gjelder forskning og fagutvikling, herunder erfaringsformidling. 
Opprettelse av et nasjonalt kompetansesenter for rygg har vært foreslått for å ivareta 
nødvendig fagutvikling, fremme forskning og heve kompetansen.” 
 
Videre heter det: ”Betydelig forskningsaktivitet skjer allerede gjennom et nettverk som for en 
stor del er initiert av Sosial- og helsedepartementet. Hovedmålet med nettverkets arbeid er 
vitenskapelig utprøving og vurdering av diagnostiske og behandlingsmessige tiltak. Den 
såkalte rådgivnings- og evalueringsgruppen som er opprettet i forbindelse med oppfølging av 
ryggprosjektene er sentral i dette nettverket. 
 
Sosial- og helsedepartementet ønsker å bygge videre på og videreutvikle nettverket til et 
nasjonalt kompetansesenter i en nettverksmodell. Hovedoppgaven for slikt kompetansesenter 
vil være forebygging, diagnostikk/utredning, behandling og oppfølging, kunnskaps- og 
erfaringsformidling. Det gjelder særlig å komme frem til vitenskapsbaserte tilnærmingsmåter 
og effektive behandlingsprinsipper. 
 
Sosial- og helsedepartementet foreslår å nytte 1,5 millioner kroner av bevilgningen for 1998 
(kap. 739, post 63, Tilskot til utbygging av auka behandlingstilbod m.v) til arbeidet med å 
etablere et nasjonalt kompetansesenter etter en nettverksmodell.”  
 
Forslaget hadde neppe sett særlig annerledes ut om den forrige regjering var blitt sittende. Om 
den ikke ble sittende, ble jo byråkratiet det. 
 
Regjeringens tanker får tilslutning fra komitéens flertall. Vedtaket våren 1998 ble så, som 
varslet, fulgt opp i budsjettforslaget for 1999. Det ble foreslått, og bevilget, 5 millioner kroner 
for 1999. Argumentasjonen var nå litt, men ikke mye utvidet. Det legges vekt på 
vitenskapelige dokumentasjon og på ”samhandlingen mellom første- og annenlinjen”. 28. 
august, altså en drøy måned før statsbudsjettproposisjonen legges frem, ble det sendt en faks 
fra Holger Ursin og Hege R. Eriksen til Jens Eskerud i Departementets sykehusavdeling. 
Faksen inneholder en kommentar til forslag til statsbudsjett 1999. Kommentaren begynner 
slik: ”Etter vårt skjønn er utkastet svært godt og dekker de meninger som er fremkommet i 
våre interne diskusjoner og i diskusjoner med departementet. Vi tror også at dette dekker 
oppfatninger utenom vårt nettverk, spesielt tror vi at dette er i overensstemmelse med det 
pasientforeningen ønsker”. 
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I november (dag ikke påført) 1998 sendte Sykehusavdelingen et brev til fylkeskommunene, de 
regionale helseutvalg, de ulike behandlerforeninger, KS, Norsk pasientforening, Statens 
helsetilsyn og Rikstrygdeverket, der det (foreløpig – i påvente av budsjettsalderingen) ble 
redegjort for etableringen av ”nasjonalt ’ryggnettverk’ og etablering av sekretariat”. Det heter 
blant annet i brevet:  
 
”Etableringen av nettverket tar særlig utgangspunkt i forskningsmiljøet ledet av professor 
Holger Ursin ved Universitetet i Bergen. Dessuten har Sosial- og helsedepartementet nettopp 
inngått avtale med Oslo kommune om etablering av et sekretariat for det nasjonale 
’ryggnettverket’ på Ullevål sykehus.” 
 
Vi har i det forrige kapittel nevnt at det allerede høsten 1998 ble inngått en avtale mellom 
Departementet og Oslo kommune om etablering av det som ble Formidlingsenheten. Før 
denne avtalen kom i stand, hadde Departementet henvendt seg til Oslo kommune for å spørre 
om kommunen, og dets sykehus, Ullevål sykehus, kunne være interessert i å huse 
”sekretariatet” for Ryggnettverket. Departementet fikk et møte med kommunaldirektør Anne 
Grette og sykehusdirektør Karl Arne Johannesen, men hvilken dato møtet ble avholdt har vi 
ikke fått bragt på det rene. Grette og Johannesen sa, på kommunens og sykehusets vegne, 
straks ja til å bli vert for Ryggnettverket. 
 
Valget av Oslo og Ullevål sykehus var et valg som i praksis ble gjort av Departementets 
sykehusavdeling. Det vokste frem i løpet av vinteren 1998. Da Oslo kommunes representanter 
reagerte så positivt var avgjørelsen i virkeligheten fattet. Omtrent samtidig ble Even Lærum 
kontaktet angående oppgaven som leder for osloenheten. Bakgrunnen for denne kontakten er 
denne: Lærum ble spurt av Eskerud om å være innleder på Departementets ryggseminar i 
november 1997, etter at en annen primærlege først var spurt, men hadde måttet svare nei. 
Lærum kom altså litt tilfeldig inn i ryggomsorgen, men fattet raskt interesse for den. I løpet av 
våren 1998 ble det klart at det var han som skulle gå inn i stillingen som leder for Oslo-
enheten.  
 
Den 12. januar 1999 behandlet igjen Stortinget rygghelsepolitikken, men i mer generell 
forstand. Representanten (og legen) Are Næss, Kr. F., Hordaland, hadde reist en interpellasjon 
om omsorgen for pasienter med ”kroniske muskel-/skjelettsykdommer”. Under debatten ble 
også ryggomsorgen omtalt, og statsråden kunne berolige Næss med at avtalen med 
”evalueringsgruppen – den såkalte Holger Ursin-gruppen fra 1994”, med det første ville bli 
undertegnet. Som vi har nevnt ovenfor skjedde denne undertegnelsen i april. 
 
-- 
 
 Ryggnettverket har altså en historie, selv om den ikke er spesielt lang. Nettverket ble til i 
møter mellom aktører på den korporative og den parlamentariske side i vårt politiske system. 
På den korporative siden var der i hovedsak tre sett av aktører, de to, i noen henseender litt 
overlappende, fagmiljøene og Ryggforeningen. Enkeltpasienter spilte også en rolle, men mer 
gjennom ”direkte aksjon” (kontakter med enkeltpolitikere) enn gjennom den korporative 
kanal. Fra tid til annen har også mediene, den tredje kanal, spilt en rolle, men særlig ved at 
Ryggforeningen og enkeltpasienter har sluppet til der. Forholdet mellom fagmiljøene og 
Ryggforeningen har ikke vært fast. Ryggforeningen har spilt en selvstendig rolle, og kunnet 
være kritiske overfor begge fagmiljøer. Ja, Ryggforeningen har vært, og er, forholdsvis kritisk 
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til hele det ryggfaglige miljø. Den er også kritisk til det den oppfatter som et tafatt politisk-
byråkratisk miljø.36  
 
Fra de to fagmiljøene utviklet det seg etter hvert to litt, men ikke helt, ulike modeller for 
organiseringen av den fremtidige ryggomsorg. Den ene var noe mer forankret i det 
spesialiserte, medisinsk-somatiske miljø, den annen litt mer basert i et miljø der psykologer, 
samfunnsmedisinsk orienterte fagfolk og behandlere som befant seg i primærhelsetjenesten 
eller i skjæringsfeltet mellom primær- og sekundærhelsetjenesten, dominerte. 
Stortingspolitikerne spilte lenge primært en reaktiv rolle. De fikk sine premisser fra de to 
miljøene, eller fra Ryggforeningen og enkeltpasienter. Lenge reflekterte parlamentarikerne 
mer Ryggforskningsmiljøets, og pasientenes, synspunkter enn ERG-miljøets. Ja, egentlig 
gjorde de det helt frem til 1998. Men den avgjørende konkurransen foregikk ikke i Stortinget, 
på den parlamentarisk-demokratiske side av vårt politiske system. Den foregikk i 
Departementet, i det organ der det parlamentariske demokrati går over i byråkratiet. 
Helsetilsynet, som en del av byråkratiet, stod fra starten av Ryggforskningsmiljøet nær, og 
arbeidet helt til det siste, altså til våren 1997, for dette miljøets forslag. De personer som 
hadde mest med ryggpolitikk å gjøre i Departementet, var mer lydhøre overfor ERG-miljøet, 
et miljø jo Departementet hadde hatt nær kontakt med siden ERG kom i gang. Da statsråden, 
Gudmund Hernes, ikke minst på grunn av et vedvarende press fra Stortingets sosialkomité, 
måtte gå mer alvorlig inn i ryggpolitikken, tok han, uten for mye nøling, som sitt byråkrati, 
standpunkt for nettverksløsningen, altså en løsning som reflekterte ERG-tenkningen. En ikke 
altfor tungt fagkyndig stortingskomité aksepterte i hovedsak statsrådens valg. For komitéens 
medlemmer var det viktigere at noe skjedde enn hva som skjedde; selv om tanken om ett 
nasjonalt senter var noe parlamentarikerne nølte med å slippe. Regjeringsskiftet bidro til å gi 
skiftet i holdning på Stortinget ekstra forankring. Den nye statsråden, Dagfinn Høybråten, 
fulgte sin forgjengers linje.  
 
Historien er alltid viktig. Den er viktig fordi alle, i ulik grad og på ulike vis, har den med seg. 
De har den med seg som hukommelse, en hukommelse som også institusjonaliseres gjennom 
tradisjoner, identifikasjoner, nettverksdannelser og organisasjonsdannelser. Vi har derfor 
brukt en del plass på å redegjøre for Ryggnettverkets forhistorie.  
 
Før vi fortsetter, skal vi si litt mer om de spenninger historien har skapt, men også peke på 
hvordan de uenigheter spenningene reflekterer, ikke behøver å sees på som store og 
uovervinnelige. 
 
Spenningene reflekterer ikke minst en viss faglig-saklig, det vil si godt, begrunnet uenighet. 
Ja, vi kunne kanskje også uttrykke det slik: spenningene reflekterer litt ulik betoning av i 
hvilken retning oppmerksomheten bør rettes.  
 
De to fagmiljøer overlapper i noen grad hverandre. Det gjør det vanskelig mer presist å 
karakterisere dem faglig. Begge miljøer er også eksplisitt kunnskapsorientert. I den grad der 
er forskjeller i kunnskapsforståelse kan man si den går ut på at miljøet omkring Ursin er mer 
strengt kunnskapsorientert enn miljøet rundt Ryggforskningsforeningen. For Ursin og hans 
gruppe krever en endelig dokumentasjon av sammenhenger randomiserte og kontrollerte 

                                                           
36 Ryggforeningens leder, Henrik Sinding-Larsen, var en av innlederne på statsrådens ryggseminar 11.11.97. I en 
utvidet versjon av sitt innlegg, ”Et helsevesen på ryggen”, summerer han sine synspunkter på Departementets 
håndtering av ryggpolitikken opp slik: ”Hovedinntrykket av departementets håndtering av rygglidelser så langt 
er en blanding av uforpliktende velvilje, sendrektighet og lavprioritert venstrehåndsarbeid”. Innlegget er 
offentliggjort på foreningens hjemmeside: www.ryggforeningen.no. 
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kliniske forsøk Det andre miljøet er mer klinisk orientert, og legger større vekt på den enighet 
(konsensus) også klinisk basert erfaring kan gi. Den rapporten som ble utarbeidet med basis i 
Ryggforskningsforeningens miljø, Vondt i ryggen, var til dels konsensusbasert. Om denne 
uttaler Holger Ursin i det brevet han sendte Helsetilsynet (07.04.97) og som vi før har omtalt: 
”Dette tilbudet (beskrevet i rapporten) er minst like godt som det som gis i andre land, men 
det har ikke vært gjenstand for kontrollerte vitenskapelige forsøk, og vi vet heller ikke hvilke 
pasienter som har nytte av de forskjellige behandlingstyper”.  
 
Den skepsis til den klinisk ”dikterende” evidens-baserte medisin man finner i mange kliniske 
miljøer, kan også i noen grad være tilstede blant de kliniske ryggforskere. Vi har fått det 
bekreftet i intervjuer med sentrale klinikere som også arbeider med ryggmedisin. I festskriftet 
utgitt i anledning Ryggforskningsforeningens tiårsjubileum i 2001, gir den nye lederen i 
foreningen, røntgenprofessoren Reidar Dullerud, uttrykk for slike synspunkter. Han skriver 
blant annet:  
 
”Muligens kan det være slik at den gode studie med en pragmatisk tilnærming uten 
randomisering ofte undervurderes. Det vil bli interessant i de kommende år å vurdere den 
relative verdi av ny kunnskap som fremkommer ved RCT og studier med et annet design. 
Under enhver omstendighet vil det nok fortsatt være slik at en solid basisballast med ”taus” 
kunnskap basert på mangeårig erfaring og skjønn vil være en viktig forutsetning for god 
ryggforskning – uansett studiedesign”. 
 
I tillegg er det slik, som vi har vært inne på tidligere, at de to miljøer i noen grad arbeider ut 
fra litt ulike etiologiske grunnantagelser (”hypoteser”, vidt forstått). Miljøet omkring 
Ryggforskningsforeningen leter primært i organisk retning, miljøet omkring Ursin i større 
grad også i psykologisk retning. De to kunnskapsstrategier det gir opphav til, vil også føre til 
ulike forebyggelses- og behandlingsregimer. Det fører også til litt ulike fagroller: i det første 
tilfelle til en mer ”produksjonspreget” fagrolle, i det annet til en mer pedagogisk og 
pasientaktiviserende fagrolle. Under konferansen ”Trygg på rygg” i Bergen høsten 2002, ble 
forholdet mellom de to ”teorier” og strategier kommentert av flere, spesielt kraftfullt av den 
australske professor Nicolai Bogduk. Han talte om en reduksjonistisk og en psyko-sosial 
modell.  
 
Det som skjedde politisk i løpet av nittiårene reflekterer nok i noen grad en faglig utvikling. 
De somatisk orienterte forskere og klinikere har vært mindre offensive. Spesielt gjelder det 
ortopedene, som til dels dominerte ryggomsorgen frem mot nittiårene. Nå har de trukket seg 
mye tilbake, men har til dels også følt at de ikke blir tatt helt alvorlig av dem som har 
pasientene. Men også nevrokirurger og nevrologer, i noen grad endog fysikalsk medisinere, er 
mindre aktive som kunnskapsutviklere. Der er også lite basalforskning omkring rygglidelser. 
Unntagelsene er spesielt Aage Indahl og Jan Sture Skouen, som arbeider med dyremodeller; 
interessant nok to som også er sentrale deltagere i Ryggnettverket. En fremtredende medisiner 
fra det organiske miljø uttrykte det i et intervju med oss slik: ”Jeg er redd den organiske 
nysgjerrigheten (knyttet til rygg) er borte”. Samtidig som legespesialistene i annen og tredje 
linje faglig er kommet på defensiven har de psyko-sosialt orienterte forskere, som har arbeidet 
mer mot førstelinjen, og ”nullte-linjen” (forebyggelsen, ikke minst knyttet til arbeidslivet), 
vært på offensiven. De siste har for øvrig også vært på offensiven internasjonalt.  
 
Disse, litt ulike, forutsetninger, kan lett overbetones. Hva synet på kunnskap angår, er det mer 
tale om grads- enn prinsippforskjeller. Hva etiologiske antagelser angår, er det ei heller slik at 
de er uforenlige. De aktuelle lidelser kan ha et sammensatt sett av forutsetninger, og kreve en 
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like sammensatt omsorg. Det er således interessant å se i hvilken grad begge miljøene betoner 
betydningen av tverrfaglighet; ja, en tverrfaglighet som også omfatter fysioterapi og 
kiropraktikk. Begge miljøene går jo dessuten, i tråd med det, inn for tverrfaglige poliklinikker 
ved sykehusene. Det punkt hvor der kan se ut til å være en viss forskjell i syn, gjelder det 
nasjonale senteret. I det ovenfor siterte brevet skriver imidlertid også Ursin: ”Vi tror tiden 
ikke er moden for et nasjonalt kompetansesenter som skal dekke alle aspekter av 
ryggbehandling..” Han avviser ikke tanken på prinsipielt grunnlag. Når det nå, som nevnt, er 
kommet et senter i Trondheim (en landsfunksjon), ved St. Olavs hospital, for spesielt 
kompliserte rygglidelser, altså ikke for alle typer rygglidelser, er det noe Forskningsenheten 
ikke har noe imot. Dette senters leder, overlege i nevrokirurgi Øystein Nygaard, deltar også i 
en del av Ryggnettverkets aktiviteter.  
 
Vi vil også igjen understreke at de to miljøene i noen grad er person-overlappende.  
 
Den dragkamp som skjedde frem mot 1997-98, hadde selvsagt også en interesseside. De ulike 
miljøene, og personene, argumenterte for, bedrev korridorpolitikk og konkurrerte om 
muligheter (midler) til å få utfolde seg og prøve ut sine faglige idéer og også til å vinne 
personlig anerkjennelse og respekt. Dette skapte spenninger mellom miljøer og (farverike) 
personer, spenninger som nok har svingt over tid, men som er med aktørene og som har spilt 
en rolle for det som har skjedd etter Ryggnettverkets dannelse. I noen grad er de altså blitt 
institusjonalisert. Også disse mennesker har hukommelse. 
 
 
 
Kapittel 8. Ryggnettverket: en organisasjon i praksis 
 
Vi har foran redegjort for Ryggnettverkets resultater. Nå skal vi se på hvordan den 
organisasjon som vi allerede formelt har beskrevet reelt har fungert. Siden vi er opptatt av 
organisasjonens betydning for resultatene, vidt forstått, skal vi se på den fra en styrings- og 
ledelsessynsvinkel. Vi må i den sammenheng også gå noe inn på noe av det vi har redegjort 
for i resultatvurderingen, nemlig de faglige aktiviteter og prosjekter. Nå gjør vi det imidlertid, 
som nevnt, fra en litt annen synsvinkel, en mer styringspreget synsvinkel. 
 
Siden vi nå anlegger en styringssynsvinkel er det naturlig å starte ovenfra. Styringen og 
ledelsen ovenfra setter premisser for hvordan det kan styres og ledes videre nedover.  
  
 
Styringen ovenfra  
 
Som vi har sett var Ryggnettverket opprinnelig forankret i Sosial- og helsedepartementet. 
Siden 2002 har det vært forankret i Sosial- og helsedirektoratet. Det ble ikke opprinnelig styrt 
direkte fra Departementet. Det ble formelt styrt via Universitetet i Bergens oppdragsavdeling, 
Unifob, for den ene enhetens vedkommende, og via Oslo kommune, Ullevål sykehus og 
dettes klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, fra 2001 medisinsk divisjon, for den 
andre enhetens vedkommende.  
 
For Forskningsenhetens vedkommende spilte Unifob bare en teknisk-administrativ rolle. 
Teknisk-administrativt kan man for så vidt også si at Forskningsenheten stod under en slags 
dobbelt ledelse, i og med at enheten var og er lokalisert ved et institutt ved Psykologisk 
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fakultet, og fikk og får, administrativ og lokalmessig bistand derfra. Den faglig-politiske 
rapportering skjedde reelt sett til Departementet og til den aktuelle avdeling i dette, 
Sykehusavdelingen. Der hadde enheten en saksbehandler som kjente enheten og passet på 
den. Etter overføringen til Sosial- og helsedirektoratet fra 2002, rapporterer 
Forskningsenheten faglig-politisk dit. Forankringen der, nemlig i avdeling for 
spesialisthelsetjenester under Tjenestedivisjonen, er imidlertid ennå nokså løs og lite personlig 
forankret.   
 
For Formidlingsenheten spilte klinikken inntil litt ut i 2001 mer enn en teknisk-administrativ 
rolle. Den hadde en viktig ledelses- og veiledningsfunksjon. Enheten rapporterte i mer 
generell forstand til klinikkens leder, Sigrid Askum. Dette forhold ble understreket ved at 
Askum ble utpekt som leder i et møte med sykehusets direktør (Karl Arne Johannesen) og 
kommunens helsebyråd (Anne Herstad).  I tillegg rapporterte imidlertid enheten til 
Departementet, og siden Direktoratet. I løpet av 2001 begynte ledelsesrelasjonen til 
sykehusets klinikk/divisjonsledelse å bli mer distansert. Nå er det halvårlige møter mellom 
divisjon og enhet. Relasjonen ble av begge parter etter hvert oppfattet som mindre nødvendig: 
enheten kunne gradvis klare seg selv. Divisjonsdirektøren så også på sin rolle mer som 
”obstetrisk” enn styrende og kontrollerende. Hun har imidlertid beholdt interesse for enheten, 
og enheten kan alltid søke støtte hos henne. Enheten kom imidlertid slik mer og mer i den 
samme situasjon som Forskningsenheten, den rapporterte faglig-politisk reelt sett til 
Departementet (Direktoratet) – til den instans den oppfattet, og oppfatter, som 
oppdragsgiveren.  
 
Den reelle styring ovenfra var, kan vi konstatere, nokså lett. Det mandat den opprinnelige 
avtale inneholdt, gav intet presist styringsgrunnlag. Det gav enhetene minst den faglig-
politiske frihet de ønsket. De kunne selv konkretisere mandatet. I årsmeldingen for 2001, den 
første felles årsmelding, gjør de det (s. 5) slik, under overskriften ”Målsetning”: 
 
”Nasjonalt ryggnettverk skal være et tverrfaglig kompetanseforum og samarbeidsorgan for 
behandlere av pasienter med rygglidelser og aktive ryggforskere. Formålet er å bidra til 
fagutvikling og fremme ny kunnskap om forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging. 
Målgruppene er alle ledd i utrednings- og behandlingskjeden, ryggforskere, ryggpasienter og 
befolkningen generelt. 
 
Hovedformålet og den ønskede effekt av Nasjonalt ryggnettverks samlede virksomhet er et 
bedre behandlingstilbud for ryggpasienter og en forbedring av rygghelsen i befolkningen 
generelt”. 
 
Mandatet (målet) var litt annerledes formulert i Formidlingsenhetens årsmelding for 200037, 
men hadde det samme omfattende og dermed frihetsskapende innhold. Enhetene kunne, uten 
å komme i strid med mandatet, gjøre ”hva de ville”. For så vidt var nok også det hensikten. 
Departementet (de aktuelle personer der) ville la kreativiteten få slippe til. Samtidig gjorde 
Departementet det klart at det ventet resultater. Det viste seg ved at Ryggnettverket ble 
opprettet for en prøveperiode som gikk ut 2002, og at dets virksomhet skulle evalueres før det 
ble tatt standpunkt til dets videre skjebne.  
 
Med dette som utgangspunkt ble relasjonen mellom Departement og enhetene nesten snudd 
rundt. Departementet, og spesielt de i Departementet som hadde ansvaret for nettverket, og 
hadde vært dets fødselshjelpere, var opptatt av at nettverket skulle få det godt til. Relasjonen 
                                                           
37 Det var formulert som om det gjaldt Ryggnettverket som sådant. 
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ble slik preget av støtte, ikke minst i form av samtaler i forbindelse med ansøkninger om 
økonomisk støtte. Den var allikevel ikke tett; kapasiteten var begrenset i Departementet. Da 
Ryggnettverket ble flyttet til Direktoratet, ble ikke relasjonen prinsipielt endret, men den ble 
tynnet ut, og nettverket ble mer sårbart. Beskyttelsen ble ikke hva den hadde vært. 
 
Vi må understreke at det er tale om to relasjoner: De to enhetene forholdt seg separat til 
Departementet, og nå Direktoratet, ikke samlet. Der kunne være fellesmøter med 
Departementet, men det vanlige var at relasjonene var adskilte. 
 
Vi kan altså konstatere at hverken enhetene hver for seg, eller som samlet nettverk, har vært 
under vanlig hierarkisk styring og ledelse. Der var innslag av det for Formidlingsenhetens 
vedkommende i starten, men med sykehuset som utgangspunkt.  
 
Som vi har nevnt foran, var der to andre mulige utgangspunkter for en overordnet og 
samlende styring og ledelse. Begge ble overveiet. Den ene muligheten var å gjøre enheten i 
Oslo til den overordnede enheten. Den andre muligheten var å bruke Rådgivningsgruppen 
som et slikt integrerende og ledende organ. 
 
At Oslo-enheten først ble omtalt som sekretariat var et uttrykk for at slike tanker eksisterte i 
Departementet. Vi har sett at avtalen med Oslo kommune gjaldt ”etablering av sekretariat for 
nasjonalt ’ryggnettverk’”. Vi har også sett at sekretariatets først nevnte oppgave var 
”samordning av det nasjonale ’ryggnettverket’”. Vi har enn videre sett at sekretariatet, som en 
formidlingsenhet, aldri fikk denne samordnende oppgaven. I avtalen om enheten i Bergen er 
det ikke referert til noe sekretariat, eller til at enheten skal rapportere til en bestemt instans 
innen Ryggnettverket. Avtalen gir inntrykk av at enheten er uavhengig, og bare rapporterer 
oppover, i siste instans til Departementet. Om forholdet til Ryggnettverket, står det bare at 
avtalen gjelder ”deltakelse som forskningsenhet i nasjonalt ryggnettverk”. Spenningen 
mellom de to avtalene ble, etter det vi kan se, aldri formelt tatt opp av Departementet eller de 
to avtalemotpartene. Den ble imidlertid tatt opp, som vi har nevnt tidligere, av lederne for de 
to enhetene. I et møte mellom bergensenhetens leder Holger Ursin og osloenhetens 
påtroppende leder Even Lærum den 25.06.99 ble det som måtte være av hierarkisk element i 
avtalen for osloenheten i praksis fjernet, dog uten referanse til avtalespenningen. De to ledere 
erklærte, som sitatet vi har gjengitt tidligere viser, at enhetene skal være sidestilte og 
uavhengige. Denne avklaringen ble ikke formelt klarert med avtalepartene, Departementet og 
de to lokale institusjoner. Det henger nok i stor grad sammen med at det var vanskelig å få 
ikke bare avklaringer, men også råd ovenfra. Enhetslederne måtte selv fatte beslutninger, hvis 
beslutninger skulle bli fattet. Departementet, det vil si de tjenestemenn som arbeidet med 
Ryggnettverket, hadde sett for seg at enheten i Oslo skulle ha en sekretariatsfunksjon, men da 
enheten i Bergen ikke så det som en god løsning, og osloenhetens påtroppende leder ikke 
hadde noe ønske om en overordnet posisjon, aksepterte Departementet stilltiende avtalen 
mellom de to enhetslederne. 
 
Formidlingsenheten beholdt imidlertid en slags samordnende rolle. Den forble sekretariat for 
Rådgivningsgruppen og var ikke så skeptisk til gruppen som brobyggende og aktivt 
rådgivende instans som det Forskningsenheten var. Formidlingsenhetens leder har også vært 
mer opptatt av de brede tverrgående og bredt integrerende oppgaver, av Ryggnettverket som 
helhet, enn det Forskningsenhetens leder har vært. 
 
Hva Rådgivningsgruppen angår, er situasjonen mer uklar. I gruppens mandat er det, som vi 
har nevnt, bestemmelser som klart viser at gruppen er tiltenkt en del semi-hierarkiske roller. 
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Den skal gi råd til Departementet (à la et fagråd), men den skal også gi råd til Ryggnettverkets 
enheter (à la et slags styre). Den skal legge frem forslag til årsplan for nettverket, skal foreslå 
hvordan nettverket oppgaver skal prioriteres og skal gi uttalelser til nettverkets årsplaner. De 
to oppgavene kan tolkes som oppgaver som gir gruppen en formidlerrolle mellom 
departement og enheter: Rådgivningen skal gå oppover, gjennom Rådgivningsgruppen, og 
”styringen” nedover, skal skje med Rådgivningsgruppen som mellomledd. Den siste 
”styringen” skal riktignok være rådgivende, men for så vidt som den samtidig adresseres til 
Departementet, kan den komme tilbake til enhetene som formell styring.  
 
Vi skal se litt nærmere på hvordan utviklingen har vært. Vi skal vise at Rådgivningsgruppens 
hierarkiske potensial i synkende grad ble realisert.  
 
Fylkeslege Peter Øgar var leder for Rådgivningsgruppen fra starten av, og ledet de to første 
møtene. Fra møte nummer tre var fylkeslege, senere seniorrådgiver, Arne-Birger Knapskog, 
leder for gruppen. Gruppen hadde i alt ti møter, ett i 1999 (15.11.), to i 2000 (31.01. og 
20.09.), fire i 2001 (17.01., 31.05./01.06., 18.09. og 11.12.) og tre i 2002 (09.04., 18.06. og 
22.10.). Gruppen hadde i tillegg en studietur til Nederland 26. til 29. november 2000.  
 
Under Øgars lederskap var de styrende ønskene tydelig tilstede. Øgar, som knapt kan ha kjent 
avtalen av juni 1999, la vekt på denne rollen. Det viste seg imidlertid allerede på det første 
møtet at der var ulike oppfatninger om rollen; men også om i hvilken retning det eventuelt 
skulle styres, hvis det skulle styres. Denne variasjon i oppfatninger kom til å prege gruppens 
arbeid. Også Knapskog, som ikke kjente avtalen av juni 1999, ønsket at gruppen skulle spille 
en slags styrende rolle, ved at den som rådgivende gruppe skulle uttale seg oppover på vegne 
av Ryggnettverket og nedover behandle alle viktige styringsdokumenter, som budsjetter og 
planer, før formelle vedtak ble fattet, enten av Departementet eller av enhetene selv. Han fikk 
i mindre og mindre grad gruppen med på det og til slutt var den langt på vei handlingslammet. 
 
Øgars ambisjoner viste seg ved at han straks gjorde det klart at han mente gruppen burde ha 
”minimum fire rådsmøter i året” ”for å kunne gjøre en ordentlig jobb” (møteref. pkt. 9). Det 
ble på møtet også konkludert med at ”Gruppen vil foreslå en fordeling av de 5 mill., og i 
første omgang finne frem til hensiktsmessige prioriteringer og arbeidsmåter innenfor denne 
rammen” (ibid.). Gruppen bestemte altså at den skulle behandle budsjettet og Ryggnettverkets 
planer. På møte nummer to behandlet gruppen budsjettet, men grovt. Den uttalte seg om 
fordelingen mellom de to enheter og Rådgivningsgruppen. Rådgivningsgruppen uttalte seg 
også, og relativt detaljert, om årsplanene for de to enheter og om hvordan enhetene bør 
prioritere de ulike oppgaver.  
 
Allerede på neste møte, det tredje (20.09.00), og det første den nye lederen ledet, var den 
”hierarkisk-lignende” budsjettbehandling oppgitt. I referatet fra møtet heter det (pkt. 11): 
”Lederne i Forskningsenheten og Formidlingsenheten redegjorde kort for de respektive 
forslagene til SHD om budsjett for 2001… RNR tok Forskningsenhetens og 
Formidlingsenhetens forslag til budsjett for 2001 til etterretning”. De fleste av de øvrige 
punkter var orienterings-, informasjons- og redegjørelsespunkter. Vi ser også at referatene får 
en litt annen karakter. De blir mindre poengterte, konkluderende og beslutningspregede, altså 
mindre resultatorienterte, og mer fortellende, altså mer prosessorienterte.  
 
At noe av Rådgivningsgruppens grunnlag for å spille en mer hierarkisk-lignende rolle ble så 
svekket nå, kan også henge sammen med at Øgar sluttet så brått (han ble konstituert som 
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helsedirektør i forbindelse med den såkalte ”Bærum-saken”) og at det tok åtte måneder å få 
utpekt en ny leder. Rådgivningsgruppen tapte betydelig momentum i denne perioden.  
 
Rådgivningsgruppens ikke-behandling av budsjettet for 2001, førte til en reaksjon fra 
Departementet. Det bad om at budsjettet for 2002, før det ble sendt Departementet, ble 
forelagt, og aktivt drøftet i Rådgivningsgruppen. Før neste møte i Rådgivningsgruppen bad 
Departementet dessuten om at det ble vurdert å legge frem et samlet budsjettforslag for 
Ryggnettverket. Da møte nummer fem ble holdt, i juni 2001, var imidlertid allerede enhetenes 
og RNR’s budsjettforslag (budsjettansøkninger) sendt Departementet, separat. I referatet fra 
møte nummer fem (pkt. 7) heter det at RNR’s leder vil ta spørsmålet om budsjettsamordning 
opp med Departementet, og komme tilbake til saken på neste møte. Rådgivningsgruppen fikk 
budsjettsaken opp først på møte nummer syv, som ble holdt i desember, og kunne der (pkt. 6) 
gi ”sin tilslutning til det sist omforente budsjettforslaget..” Gruppens budsjettrolle lot seg altså 
ikke gjenskape, enn si utvide (som Departementet ønsket). Bergensenheten var bestemt imot 
at Rådgivningsgruppen skulle behandle budsjettene. Osloenheten var ikke det.  
 
De to enheters årsplaner ble presentert for, og diskutert, i Rådgivningsgruppen i møte to hva 
angår planene for Ryggnettverket generelt og 2000 spesielt, i møte fire hva angår planene for 
2001, og i møte åtte hva angår planene for 2002. Samtidig ble rapportene for årene 2000 og 
2001 lagt frem. Diskusjonene i møte to ledet frem til relativt konkrete anbefalinger. 
Diskusjonene i de neste møtene førte ikke til noen styrende konklusjoner. Derimot kom det 
frem synspunkter både av kritisk og konstruktiv art under diskusjonen, synspunkter som kan 
ha gitt litt rådgivende ”trykk” til Rådgivningsgruppens behandling av årsrapportene og 
planene, også etter den første, mer offensive tiden.  
 
Rådgivningsgruppens, og dens leders, siste forsøk på å få gruppen på offensiven var det 
initiativ som ble lansert på møte nummer fem, i månedsskiftet mai-juni 2001. Her ble 
spørsmålet reist (pkt. 6) om å ”utarbeide et strateginotat for RNR’s videre arbeid”. Samtidig 
ble behovet for en strategi for utviklingen av ryggforskning understreket. På møte nummer 
seks (september 2001), ble det bestemt (pkt. 6) at det skulle utarbeides ”en strategiplan for 
Nasjonalt Ryggnettverk, RNR’s arbeid og for ryggforskning i Norge”. To arbeidsgrupper ble 
nedsatt for å lage utkast til strategiplaner. RNRs leder ble leder for den første, professor Erik 
Bautz-Holter for den annen. 
 
Noen ferdige planer ble ikke laget. Deltagerne hadde begrenset tid til disposisjon, 
Formidlingsenheten manglet utredningskapasitet til å bistå den ene gruppen, 
Forskningsenheten ønsket ikke at Rådgivningsgruppen skulle lage en forskningsplan og 
uenigheten i Rådgivningsgruppen var, på flere punkter, for stor. Mens gruppen som skulle 
lage forskningsplanen holdt på å gi opp, kalte Forskningsenheten 19.11.02. sammen til et 
møte på Gardermoen 2. desember, i regi av det nettopp etablerte ”KoordineringsUtvalget for 
Ryggforskning (KUR). ”Hensikten er å gjennomgå status og fremtidsvyer for norsk 
ryggforskning”, heter det i invitasjonen til møtet. Det heter videre: ”Vi ønsker å drøfte med 
dere en søknad om et større initiativ, slik vi har søkt om tidligere”.38 
 
Vi kan også konstatere at Rådgivningsgruppen i svært liten grad ble bedt av Departementet 
eller Direktoratet om å gi råd. Den ble bedt om å uttale seg om en rapport om 
utenlandsbehandling av ryggpasienter og en SMM-rapport om lumbalt skiveprolaps med 
rotaffeksjon (utarbeidet av gruppe ledet av Even Lærum og omtalt tidligere). Nettverket, mer 
                                                           
38 Til møtet var det invitert flere fra Rådgivningsgruppen. Også Formidlingsenhetens leder, og lederen for 
Rådgivningsgruppens forskningsutvalg, ble invitert, men meldte forfall.  
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enn Rådgivningsgruppen, var ellers i kontakt med Departementet om nakkeomsorgen og en 
mulig norsk tilslutning til ”The Bone and Joint Decade”.  
  
Deltagelsen i gruppens møter sier litt, om ikke så mye, om utviklingen. På det første møtet var 
alle tilstede. På det neste var det et fravær på tre og på det tredje, det første med ny leder, var 
det én borte. I 2001 hadde 6, 1 (da ble møtet holdt i Bergen og gikk over to dager), 3 og 3 
meldt forfall. Det siste året var fraværet på 6, 6 og 2 (det siste møtet, med middag). I 
gjennomsnitt var 1,3 i 1999-2000, 3,3 i 2001 og 4,7 i 2002 fraværende fra møtene.39  
 
Rådgivningsgruppen kom altså ikke til å bli noen virkningsfullt rådgivende, og dermed 
nettverksintegrerende, gruppe. Det skyldes mange forhold. Her skal vi trekke frem noen 
forhold som bidro til det, og som er av betydning for vurderingen av Ryggnettverket og dets 
mulige rolle i rygghelsepolitikken og ryggomsorgen. 
 
Gruppen hadde ikke noe klart mandat. Departementet hadde ingen klar oppfatning av hvordan 
gruppen skulle brukes. I det første møtet redegjorde Jens Eskerud fra Departementet for 
mandatet for gruppen. I referatet heter det (pkt. 4) ”at dette ikke er et fagråd, men en 
rådgivningsgruppe”.  Mer sa han ikke under dette punkt om gruppens rolle. Under 
mandatdiskusjonen under pkt. 9, gav noen (det sies ikke hvor mange) uttrykk for at gruppen 
burde vært et råd, ”på linje med rådene for hjerte og kar”. Eskerud gav uttrykk for at hvis 
gruppen ønsket en endring i ”strukturen”, kunne det taes opp med Departementet. Det skjedde 
ikke, men da det ble klart at Rådgivningsgruppen ville bli nedlagt ved utløpet av 2002, kom 
det igjen frem ønsker om et fagråd (og mer knyttet til rygg- enn til muskel- og skjelettlidelser, 
som var en mulighet som ble vurdert i Direktoratet).  På det annet møte ble 
mandatdiskusjonen tatt opp igjen, uten at det kom noen avklaring. Det skjedde ikke siden 
heller. Det ble imidlertid en dragkamp mellom lederen, som ønsket at Rådgivningsgruppen 
skulle spille en mer aktiv og tydelig rådgivende rolle – blant annet slik at det ble 
mellomleddet mellom Ryggnettverket og myndighetene, og spesielt Forskningsenhetens 
leder, som ønsket at gruppen skulle gi råd ”fra siden”, og ikke plassere seg ”i linjen”.  
 
Det er viktig å konstatere at Departementet ikke bare ikke hadde gitt Ryggnettverket et klart 
mandat, men heller ikke klarte å tydeliggjøre mandatet etter hvert. Vi kan nok se dette som 
uttrykk for at Ryggnettverket ikke var godt forankret i Departementet, og overhodet at 
Departementet fortsatt hadde en mer reaktiv enn proaktiv holdning til rygghelsepolitikken.40 
Om noe ble denne holdningen snarere styrket enn svekket etter hvert. Overføringen av 
ansvaret for Ryggnettverket til Direktoratet bidro selvsagt til det. Nå er ellers den opprinnelig 
ansvarlige ekspedisjonssjef sluttet, og seniorrådgiveren, nettverkets departementale gründer, 
arbeider med andre spørsmål. Direktoratets ledelse har imidlertid gitt signaler om at den vil 
gripe fatt i kompetansepolitikken også på ryggområdet når evalueringsrapporten foreligger.  
 
Når politikken ovenfra var så lite presis, kunne i større grad Rådgivningsgruppen konkretisere 
sitt mandat, og for eksempel ta en mer aktiv, rådgivende-styrende rolle. Som vi har sett 
maktet den ikke det. Det skyldes flere forhold. Den ble spesielt hemmet av saklig uenighet, 
som vi har antydet i omtalen av strategiarbeidet. Den gamle dragkampen mellom det mer 
somatisk-spesialiserte miljøet i Ryggforskningsforeningen og bergensmiljøet, ble ført videre i 
Rådgivningsgruppen: begge ”parter” var jo representert. Representantene for det første 

                                                           
39 Der var ikke noe tydelig mønster i frafallene. LO’s og KS’ representanter var de som hadde flest frafall, 
henholdsvis seks og fem. Tromsø-universitetets mann var borte de fire siste ganger. 
40 Rådgivningsgruppen ble heller aldri plassert på listen over de organer Departementet hadde som 
rådgviningsorganer. 
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miljøet gav stadig uttrykk for sin skepsis til hele Ryggnettverket. Rådgivningsgruppen ble slik 
i noen grad en slags arena for ”omkamp”.41  Fra Ryggforeningens side kom det også en del 
kritikk til uttrykk mot måten Ryggnettverket og Rådgivningsgruppen fungerte på, men også 
mot hele det faglige ryggmiljø. Kritikken gjaldt miljøets og nettverkets faglige grunnlag: 
Ryggforeningens representant mente at deler av ryggmiljøet, det gjaldt dog ikke nettverkets 
Forskningsenhet, ikke var kunnskapsmessig strengt nok og at nettverket ikke var solid nok 
forankret i den somatiske klinikk. Videre mente han at det kliniske miljø, også på sykehusene, 
var for faglig svakt, og at spesielt legene ikke fulgte opp pasientene godt nok. Nettverket 
gjorde, mente han, intet for å gjøre noe med dette. Det, og spesielt Rådgivningsgruppen, var 
for helsepolitisk puslete. 
 
Gitt det uklare mandat, den svake ledelse ovenfra og de betydelige uenigheter innad i 
Rådgivningsgruppen, fikk gruppens ledere, først Øgar, så Knapskog, en svært vanskelig 
oppgave. Begge ønsket, og forsøkte, å gi Rådgivningsgruppen, en offensiv rolle, som et 
mellomledd mellom nettverk og myndigheter. Øgar gikk før dette arbeidet var kommet 
ordentlig i gang. Knapskog, som først overtok etter et åtte måneders interregnum (nevnt 
ovenfor), lyktes i synkende grad. Måten han angrep oppgavene på, ble i seg selv en kilde til 
spenning. På møte nummer syv var det kommet dithen at lederens rolle ble tema. Umiddelbart 
forut for møtet (09.12.01) hadde Ryggforeningen skrevet brev til Departementet, der den bad 
om at gruppens leder måtte skiftes ut. Det ble spesielt henvist til at han, som ansatt i 
Direktoratet, som Ryggnettverket fra 2002 hørte under, nå ville komme i habilitetsproblemer. 
Lederens måte å lede gruppen på, ble imidlertid også en sak under diskusjonen på møte 
nummer syv. Lederens måte å lede gruppen på lå også ”under”, som den ”egentlige” sak. 
Forslaget om å utnevne en ny leder ble ikke tatt til følge. Departementet fant det ikke naturlig 
å gjøre det nå, blant annet siden Ryggnettverket fra 2002 skulle overføres til det nye 
direktoratet. Departementet ville avvente Direktoratets vurdering før det eventuelt gjorde noe. 
Direktoratet valgte ikke å utnevne en ny leder, men bestemte i stedet at Rådgivningsgruppen 
skulle legges ned ved utløpet av 2002. Det skjedde uten råd fra Rådgivningsgruppen. Etter 
møtet i Rådgivningsgruppen i desember, var imidlertid lederens autoritet nokså svekket.42 
 
Når en gruppe, som denne, har et uklart mandat ovenfra, og preges av stor saklig uenighet om 
hvordan mandatet skal konkretiseres, skal det lite til for at der også oppstår personlige 
spenninger. Saklig uenighet, om noe man knytter sterke interesser til, slår lett over i 
personlige motsetninger og personlig mistenksomhet. I den grad en gruppe omfatter personer 
med ekstra temperament, øker sannsynligheten for at spenningene personliggjøres. Denne 
gruppen omfattet også slike personer, og spenningene fikk ofte et personlig anstrøk. Lederen 
var ikke i stand til å bygge bro over spenningene; ei heller var andre brobyggere det. Men de 
personlige spenninger kunne bli viktige også fordi ”sosiologien” (rammebetingelsene) var så 
ugunstig, og utgangspunktet for den kompliserte sosiologi finner vi i Departementet. Det er 
ikke grunn til å redusere problemene bare til ”psykologi”. Men fordi sosiologien var som den 
var, og gruppens sosiologi reflekterte hele feltets sosiologi, ble spenningene også et uttrykk 
for ryggmiljøets avmakt. Deltagerne kunne nok av og til personifisere avmaktens etiologi, og 
slik forsterke den – altså bære ved til egne bål, og gjorde det. Grunnleggende sett er imidlertid 
avmakten sosiologisk.  

                                                           
41 Det skapte en spesiell situasjon i gruppen, for så vidt som noen medlemmer kom i polemikk med enhetens 
ledere, som møtte i gruppen som observatører. 
42 Den tiltagende kritikk ble en belastning for gruppens leder; den gikk utover hans evne til å lede, og gjorde ham 
slik enda mer utsatt for kritikk. Det hører også med til bildet at i det på mange måter kritiske året, 2001, var 
lederen sykemeldt (av grunner som ikke hadde med RNR å gjøre) fra begynnelsen av året og til august. Der ble 
ikke avholdt RNR-møter i denne perioden.     
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Noen ønsket å bruke Rådgivningsgruppen som utgangspunkt for en mer aktiv og mer 
samordnet rygghelsepolitikk. De mislyktes. Andre ønsket ingen samlet politikk, men å få 
bedre betingelser for å konsentrere seg om det de kunne best, på den måten de mente de best 
kunne få utfolde seg. Selv om de lyktes i den forstand at Rådgivningsgruppen ikke lyktes, ble 
spenningene en kilde til bekymring og ressurstap, kanskje også til statustap for det miljø de 
var en del av. Atter andre ville bruke gruppen til å dytte rygghelsepolitikken i en litt annen 
retning enn den hadde fått. Også de mislyktes.  
 
Formidlingsenheten var sekretariat for Rådgivningsgruppen. I den grad Rådgivningsgruppen 
hadde fått en mer samordnende rolle, i den grad ville også Formidlingsenheten fått en mer 
samordnende rolle, altså den rollen den opprinnelig var tiltenkt. Ved at Rådgivningsgruppens 
rolle ble mindre og mindre, ble slik de to enhetenes sideordnede roller tydeligere. Slik sett kan 
man si at ”juniavtalen” fra 1999 mellom de to enhetslederne hadde som en slags implikasjon 
Rådgivningsgruppens marginalisering. 
 
Uten reell styring gjennom et sekretariat (og slik videre gjennom linjen (Ullevål 
(universitets)sykehus-Departementet) eller Rådgivningsgruppen, gjenstod styring og 
samordning gjennom de to enheters ledere sammen som den siste mulighet. I noen grad har 
det vært, og er det, en slik styring. De to ledere har vært i løpende kontakt med hverandre, 
men har ikke formalisert noe ledelsesforhold. De er, etter Rådgivningsgruppens nedleggelse, 
blitt enige om å ha regelmessige fellesmøter. Enigheten er ennå ikke blitt til praksis.  
 
Så langt må man si at den fellesledelse nettverket har hatt gjennom Lærum og Ursin mer har 
vært en tradisjonell todelt ledelse, som man kjenner fra ”gårsdagens” sykehus, enn en enhetlig 
todelt ledelse. Ryggnettverket er således i stor grad forblitt to løst koblede, om enn 
overlappende,43 nettverk, der enhetenes ledere for de fleste formål rapporterer til seg selv.  
 
 
De to enhetene: nettverksbygging i praksis 
 
Det faglig arbeidende ryggnettverket er altså bygget opp om to, svært små, kjerner, 
Forskningsenheten i Bergen og Formidlingsenheten i Oslo. Som svært små enheter er de 
selvsagt preget av enkeltpersoner, av Holger Ursin i Bergen og Even Lærum i Oslo. Enheten i 
Bergen preges også av Hege R. Eriksen, mens enheten i Oslo har en nummer to i 
deltidsansatte Søren Brage. Begge enheter er slik ennå gründerorganisasjoner. Enheten i 
Bergen har for så vidt fortsatt å være det (fra 1994-95). Som gründere, også av vesen, er Ursin 
og Lærum fag-resultatorientert. Det innebærer at de ser på administrative ordninger primært 
som virkemidler; de skal tilpasses formålet, ikke formålet de administrative ordningene. Som 
gründere kan de også gå frem ukonvensjonelt, gjennom alliansebygging, ved å utnytte 
personlige kontakter og ved å drive korridorpolitikk, gjerne også på Stortinget. Formålet 
begrunner fremgangsmåten; eller, sagt mer konvensjonelt: hensikten helliger midlene. 
Formålene er å få til god forskning og god formidling.  
 
Men de to gründere er gründere på nokså ulike vis. De forstår sine formål litt ulikt, og de er 
uformelle på svært forskjellige måter. For Ursin er formålet som sagt forskning, men først og 
fremst forskning basert på ”gullstandard-metoden”, randomiserte og kontrollerte forsøk. Ursin 
og Eriksen har nok, som vi har sett, teoretiske hypoteser og ambisjoner. Som 

                                                           
43 Det ligger en viss samordning i personoverlappingen. 
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forskningsveiledere er imidlertid deres strenghet først og fremst metodologisk, ikke teoretisk. 
Ursins og Eriksens formål er altså svært presist definert. Det er nokså lett for dem å skille det 
interessante og relevante fra det mindre interessante og mindre relevante. Deres lederstil blir 
derfor offensiv, men bestemt og ofte kontant. Lærums formål starter litt til venstre i 
kunnskapskjeden, i forskningsleddene og fortsetter utover mot høyre, mot opplæring og 
klinisk praksis, ja endog mot pasientlig praksis. Lærums formål er slik knyttet til et mangfold 
av prosjekter, men et mangfold som saklig og metodologisk er åpent. Det er vanskelig å si hva 
som ikke er interessant og relevant. Det meste blir dermed interessant og relevant. Det er også 
vanskelig å definere kriterier for akseptabel kvalitet. Lærums formål er altså operasjonelt sett 
mindre presist enn Ursins.  
 
Det presist definerte og nokså avgrensede formål Forskningsenheten har valgt har gjort det 
forholdsvis enkelt for den å avgjøre hva den skulle drive med, hvilke prosjekter den skulle 
støtte og oppmuntre til, og dermed også hva den skulle la være å gå inn i. Enhetens eksklusive 
formål har slik gjort den eksklusiv, ja elitistisk. Det har også i noen grad gjort den 
ekskluderende. Det er ofte kommet uformelt til uttrykk, men er også uttalt i 
Rådgivningsgruppen. I referatet fra det fjerde møtet (17.01.01) heter det således (pkt. 4): ”Det 
ble fremsatt kritikk av Forskningsenheten for at visse grupper føler seg tilsidesatt mht. 
veiledningstilbud og tilbud om å delta på Forskningsenhetens seminarer på Geilo.”  Videre 
heter det: ”Selv om det ikke er noe formelt medlemsskap i ryggnettverket, vil faggrupper som 
sjelden eller aldri blir invitert til å delta på ryggforskningsseminarer kunne oppfatte dette som 
at man er ekskludert fra forskernettverket per se”. Inntrykket av denne eksklusive, og for noen 
ekskluderende, stilen, forsterkes av at enhetens lederstil, som nevnt, er preget av raskhet og 
bestemthet.44   
 
Det mer åpent definerte formål Formidlingsenheten har, har bidratt til at denne enheten både 
selv er blitt ekspansiv og blitt imøtekommende overfor nye initiativ, tatt innenfra og tatt 
utenfra. Når den ikke har klare eksklusjons- eller inklusjonskriterier, hverken tematisk eller 
metodologisk, blir det vanskelig å si nei, men også mer fristende å si ja. Det har forsterket 
denne tendens at enhetens leder har en utpreget åpen, imøtekommende og inkluderende 
lederstil. Lederskapet får slik også samtalenes og seminarenes preg. Lunchene og andre 
uformelle sammenkomster i Formidlingsenhetene blir politikk-skapende arenaer. Via disse 
spiller nok slik Søren Brage, Camilla Ihlebæk og Hans Otto Engvold en viktigere 
premissgivende rolle enn man kan få inntrykk av utenfra.   
 
Vi kan altså konstatere: som formålsutforming og lederstil speiler hverandre i Bergen, gjør de 
det i Oslo. 
 
Bergensgruppens politikk og stil gjør at den yter i dybden, og gjennomgående på et høyt nivå, 
har en god faglig kontroll over hva den driver med, men ekskluderer (i praksis) en del. Slik 
bidrar enheten til å bevare en deling av ryggforskningsmiljøet, som vi har sett går en del år 
tilbake i tid. Osloenhetens politikk og stil gjør at den yter mer i bredden, og mer kvalitativt 
variabelt, men på en iallfall intendert inkluderende måte. Politikken bidrar imidlertid slik også 
til at de få sentrale medarbeideres kapasitet strekkes langt, og lett kan overstrekkes. Det blir 
vanskelig å holde ved like alle aktiviteter som er satt i gang. Så langt har imidlertid enheten i 
påfallende grad klart å holde tak i de mange aktiviteter den har satt i gang. Det er i den 

                                                           
44 Forskningsenheten ser det ikke slik. I et brev til RNR, sendt fire dager forut for dette RNR-møtet skriver Hege 
R. Eriksen og Holger Ursin: ”Så langt har vi ikke avvist noen. Vi henviser videre når vi mener at vår ekspertise 
ikke strekker til, og vi gir råd om opplegg hvis vi mener at oppsett ikke kan gjennomføres eller ikke kan svare på 
problemstillingen”.  
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sammenheng verd å nevne hvor mediemessig aktiv enheten har klart å være. Dens offentlige 
synlighet var ekstra stor i 2002, med lanseringen av retningslinjene, og med oppslag i så vel 
aviser som i NRK-TV’s ”Puls”. Også i 2003 har medieeksponeringen vært betydelig, blant 
annet i forbindelse med åpningen av befolkningskampanjen i prosjektet ”Aktiv rygg”, i 
Vestfold og Aust-Agder.45 
 
Men også osloenheten har, så underlig det høres ut, et slags inklusjonsproblem. Det gjelder i 
forhold til den spesialiserte klinikk. Enhetens tematiske engasjement, og i noen grad 
personengasjering, går i mindre grad inn i den tunge, profesjonelle klinikk, enn i den ”lette” 
samfunnsklinikk. Den har slik ikke fått autoritet nok i de første miljøene. Enheten har således 
heller ikke helt klart å utnytte det spesialiserte miljø den har omkring seg, innenfor Ullevåls 
sykehusporter, ja, innenfor (det fysikalsk-medisinske) husets vegger. Men i Oslos tilfelle 
skyldes nok mangelen på integrasjon med den spesialiserte klinikk, like mye den spesialiserte 
klinikk som enheten. Inklusjonsviljen er mer enn stor i Formidlingsenheten.  
 
Enhetenes utålmodige, faglige resultatorientering gjør at tjenestevei og andre former for 
administrativ ansvarsformalisering, får mindre betydning. Det kan lett skape problemer, 
problemer som må vokse ettersom nettverket institusjonaliseres. Å drive direkte påvirkning av 
beslutningstagere noen nivåer opp, går en stund, men skaper etter hvert irritasjon på nivåene 
imellom. Å ta direkte stortingskontakt, utfordrer de administrative mellomorganer. Å gå 
direkte til det overordnede administrative organ, vil etter hvert irritere de administrative 
mellomorganer. Å gå utenom oppover representerer en form for ”opprør” mot de umiddelbart 
foresatte, med mindre utenomgangen er avtalt og godtatt. Å la ansvarsformaliseringen komme 
etterpå, skaper lett problemer både på beslutningssiden – når uenighet oppstår (alle vil 
bestemme), og på gjennomføringssiden, når noe er gått galt (ingen vil vedgå at de har 
bestemt).  
 
Nettverksenhetene har i noen grad tatt direkte kontakt med stortingsrepresentanter. Til å 
begynne med skjedde det endog med en viss bistand fra sentralt administrativt hold. På møte 
nummer to i RNR  (ref. pkt. 5), ble det erklært at det ”ikke (er) aktuelt for RNR å drive 
lobbyvirksomhet eller opptre som erklært helsepolitisk pressgruppe”. Det ble ikke uttalt noe 
om enhetene, men erklæringen representerer i det minste en slags advarsel til enhetene. 
Advarselen ble ikke konsekvent tatt til etterretning. Skepsisen til slik virksomhet er øket i 
forvaltningen, og er blitt tydelig etter at Ryggnettverket ble overført til Sosial- og 
helsedirektoratet. Vi har ikke hatt anledning til å undersøke hvordan det er gått når det gjelder 
ansvarsformaliseringen. Vi kan imidlertid konstatere at det har vært, og er, en del uklarheter 
om ansvarsforholdene når det gjelder et så viktig prosjekt som ”Aktiv rygg”, som ligger under 
Formidlingsenheten, men kanskje ikke helt og ikke bare.  
 
Der er også, som vi har sett, formelle uklarheter knyttet til selve nettverkene; det vil si, til 
kriteriene for medlemsskap. Nettverkene er ikke knyttet sammen gjennom formelle 
medlemsskapsbestemmelser. Forskningsenheten gjør også dette klart. I et notat til RNR av 
13.01.01 skriver således Hege R. Eriksen og Holger Ursin: ”’Forskernettverket’ må ikke 
oppfattes som noen organisasjon med medlemsskap”. Nettverkene er, som vi har sett, på den 

                                                           
45 Der var oppslag i de lokale medier, NRK-lokalradio/nettradio 22.04.03, Sandefjords Blad  og Østlands-Posten 
23.04.03, og Agderposten 03.05.03. Helseministerens deltagelse ved pressekonferansen i Sandefjord gjorde at 
oppslagene i Vestfold ble ekstra store. Ministeren fremholdt at ”Aktiv rygg” hadde som mål, gjennom 
kunnskapsutvikling å redusere konsekvensene av ryggplager og øke mestringsevnen; slik skulle også penger 
spares. ”Dette er musikk i ørene for en helseminister og permittert trygdedirektør”, sa han (SB). Han sa også: 
”Hvis det viser seg at aksjonen gir resultater, så garanterer jeg en nasjonal oppfølging”.  
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ene side knyttet sammen gjennom tidsavgrensede prosjektavtaler og deltidsengasjementer og 
på den annen side gjennom interessefellesskap. For noen av de siste er interessene nokså 
stabile og av stor betydning. Disse deltar på møter, har en viss kontakt med enhetenes 
hovedpersoner og følger med i det som kommer fra enhetene, særlig i form av artikler og 
rapporter. For Forskningsenhetens vedkommende er denne gruppen, ”kjernenettverket”, på ca. 
75 personer. Osloenheten har ennå ikke et slikt kjernenettverk, men i forlengelsen av det 
første møtet i klinikernettverket (10. og 11. mai 2003), vil den sannsynligvis få det. Ca. 50 
deltok på det første møtet; en del av dem deltar også i forskernettverket. Deltagerne vurderte 
møtet som svært vellykket46 og uttrykte ønsket om å ha et nytt møte til høsten, med enda flere 
deltagere.  
 
I samsvar med Forskningsenhetens organisasjons- og fagpolitikk, som innebærer at den vil 
arbeide desentralisert og ute i samfunnet, er dens nettverk nasjonalt. Nettverket har 
”medlemmer” fra Arendal, Bergen, Bodø, Drammen, Fredrikstad, Hamar, Kristiansand, Oslo, 
Rauland, Sandefjord, Stavern, Tromsø og Trondheim. Nettverket har altså deltagere fra 12 av 
landets 19 fylker. Som vi har sett av Olaf Aaslands rapport er det videre, men løsere og mer 
virtuelle, interessefellesskap relativt stort: 16 prosent av de mest aktuelle legene, 28 prosent 
av fysioterapeutene, 36 prosent av kiropraktorene og 50 prosent av de manuelle terapeuter har 
besøkt Ryggnettverkets hjemmesider. Fra 66 prosent (legespesialistene) til 96 prosent 
(kiropraktorene) av svarerne hadde hørt om retningslinjerapporten.  
 
 
Kapittel 9. Organisasjonens betydning 
 
Vi har ovenfor sett at Ryggnettverkets to enheter i hovedsak har oppnådd mye, både 
kvantitativt og kvalitativt, på kort tid og med beskjedne ressurser. Det har de gjort som 
forskningsenheter og som en formidlingsenhet. Nettverkets penetrasjon i de kliniske miljøer 
er fortsatt begrenset, men kanskje ikke mer enn man skulle forvente etter så kort virketid. 
Allikevel, her, mot høyre i kunnskapskjeden, har nettverket utfordringer. Det har utfordringer, 
viser vår spørreskjemaundersøkelse, både overfor de praktiserende behandlere, leger så vel 
som fysioterapeuter (men ikke manuell-terapeuter og kiropraktorer) og overfor de medisinske 
spesialistmiljøer i sykehusene og de akademisk-kliniske sentra. Begrensningene overfor de 
siste, er mindre overraskende. Overfor dem har Ryggnettverket, som vi har sett, vært minst 
aktive, og også hatt det mest anstrengte forhold. Som vi har sett, mye av det som har skjedd 
på de spesialiserte, somatiske områder, har skjedd uavhengig av Ryggnettverket. 
Landsfunksjonen for kompliserte rygglidelser er i hovedsak etablert uavhengig av 
Ryggnettverket, selv om dens leder er aktiv i nettverket og har et visst forskningssamarbeid 
med Forskningsenheten og selv om enhetenes ledere har støttet opprettelsen av 
landsfunksjonen.  
 
Ryggnettverket er altså ikke ennå, i praksis, blitt en organisasjon for hele ryggomsorgen. Det 
har ikke nådd langt nok ut blant klinikerne ennå og ikke langt nok inn i den tunge klinikken. 
Det er fortsatt nettverk for mindre, skjønt voksende, grupper av forskere og klinikere. Det 
følger naturlig av dette, at Ryggnettverket heller ikke er blitt en organisasjon som gir 
premisser for den samlede rygghelsepolitikk. Nettverket blir heller ikke i særlig grad bedt om 
å gi slike premisser. En samlet, mer offensiv rygghelsepolitikk, eller iallfall en 
kompetansepolitikk for ryggomsorgen, er i liten grad blitt en følge av Ryggnettverkets 
aktivitet i prøveperioden. Vi skal i det følgende si litt om dette. 
                                                           
46 Under evalueringen ble den gjennomsnittlige ”karakter”, på en skala fra 1 til 6, 5. 
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Det som er oppnådd faglig, og imponerende mye er oppnådd, er en følge av nettverkets 
etablering. Enheten i Bergen eksisterte før nettverket ble dannet, men nettverkets dannelse 
gav det fortsatt liv. Det Forskningsenheten har oppnådd, kunne den selvsagt også ha oppnådd 
med annen finansiering og organisering. Vi kan ikke uttale oss om hva som ville skjedd hvis 
nettverket ikke var kommet. Vi kan imidlertid konstatere at det enheten i Bergen har fått til, 
som enhet i Ryggnettverket, både kvantitativt og, særlig, kvalitativt, er imponerende. Enheten 
i Oslo er ny, og har også oppnådd betydelige resultater, spesielt kvantitativt, men også 
kvalitativt. Vi kan ikke vite om andre organisasjoner ville gjort noe av det den har gjort, men 
vi kan konstatere at det den har gjort er beundringsverdig. Det har et slikt omfang at det 
iallfall ikke er særlig sannsynlig at andre organisasjoner ville oppnådd det samme, med de 
ressurser som har vært stilt til disposisjon.  
 
Vi ser i stor grad på resultatene som en funksjon av den nokså personlig baserte innsats de 
ledende personer, altså Ursin og Lærum, har ytet. Begge er av legning faggründere. Begge er, 
om enn på svært forskjellig vis, entusiaster, med stor arbeidskraft og innsatsvilje. Den ene er 
rask, pågående, ubyråkratisk og fremstår, blant sine egne, med en smittende utstråling. Han er 
samtidig streng, og kan være direkte i sin kritikk av det og dem han mener ikke holder mål. 
Den annen tenker seg mer om, lar saker få modnes, bruker den personlige samtalen mye og 
virkningsfullt. Han arbeider gjennom tillitsbygging. Han er også ubyråkratisk, men forsiktig 
og indirekte i sin kritikk.  
 
Den som skal klare å bygge opp en ny organisasjon, må ha evnen til å mobilisere andre, ja til 
å gjøre det på en begeistrende måte. Både Ursin og Lærum har, som ekte, men svært 
forskjellige gründere, denne mobiliserende evne. Flere vi har intervjuet fremholder hvordan 
de personlig er blitt grepet av de to, og hvordan møtet med dem har påvirket deres videre 
profesjonelle liv. Ursin har virket lengst, og særlig mange kan derfor fortelle om hvordan han 
har påvirket dem; det vil si, om hvordan de kom inn i forskning på grunn av ham. Den såkalte 
”Indahl-metoden”, som har gitt premisser for flere prosjekter, blant annet prosjektet 
”Hedmarkrygg” (Eli Molde Hagen), springer i betydelig grad ut av Ursins idéer og 
inspirasjon. Han har også påvirket viktige prosjekter som prosjektet ”Degenerativ rygg” (Jens 
Ivar Brox), der kirurgi og konservativ behandling sammenlignes, og prosjektet ”Tidlig 
behandling, rett behandling” (Jan Sture Skouen), der også helseøkonomer medvirker. Endelig 
bør det nevnes hvordan Forskningsenheten virkelig har virket forskningsmobiliserende på 
mange fysioterapeuter, og hvordan den har inspirert flere til epidemiologisk forskningsinnsats 
til innsats innen rehabiliteringsforskning. En fra det medisinske spesialistmiljøet, som ikke er 
av dem som står Ursin faglig nær, sa i et intervju at Ursin ”har hevet nivået (innen 
ryggforskningen) betydelig”.   
 
Forklaringen på de gjennomgående gode resultatene både i Bergen og i Oslo er slik enkel og 
psykologisk: stor og smittende personlig innsats, fra Holger Ursins og Even Lærums side. 
Hva Bergen angår, er det også åpenbart at Hege Eriksen har spilt en betydelig, og økende, 
rolle; til dels har hun gjort det på egen hånd og til dels har hun gjort det ved å være en støtte 
og inspirator for Ursin. Også hun er, som Ursin, en person med stort ”trykk”. Også personene 
omkring Lærum, i første rekke Søren Brage og Camilla Ihlebæk på den faglige side, og Hans 
Otto Engvold på den administrative side, har spilt en betydelig rolle for osloenhetens 
resultater. Osloenheten er også blitt en skapende samtalegruppe. 
 
Enhetenes resultater er altså i utgangspunktet i stor grad en funksjon av lederne og deres måte 
å lede på. De har skapt en liten kjerne rundt seg, og gjennom denne skapt nettverk, nettverk de 
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har mobilisert til innsats. Man kan samtidig si at det Ryggnettverket faglig ikke har fått til, i 
noen grad er en funksjon av lederne og deres måte å bygge nettverk på. Det de ikke i så stor 
grad har fått til er, som vi stadig er kommet tilbake til, å bygge ut Ryggnettverket i generell 
retning. Den tendens til todeling vi lenge har hatt i miljøet, er ikke blitt mindre klar; i noen 
henseender er den blitt klarere. Bergens-enhetens metodologiske spesialisering, til dels også 
dens konsentrasjon om psyko-sosiale forhold og dens distanse til (den spesialiserte) klinikken, 
har gjort det mindre naturlig for mange i det spesialiserte, organisk-kliniske miljø å nærme 
seg enheten. Spesielt har det vært tilfelle for kirurgene, og aller mest for de ortopediske 
kirurger, en spesialistgruppe som var svært sentral i ryggomsorgen for tyve år siden.47 
Formidlingsenheten har hatt en mer inkluderende politikk enn enheten i Bergen, og har også 
vært noe mer klinisk orientert enn den. I praksis har imidlertid nettverksbyggingen, 
ryggkoordinatorene til tross, primært gått utover, mot almenhelsetjenesten, trygdevesenet, 
arbeidslivet og almenheten. Her er mye gjort, men som vi har sett, mye gjenstår også før 
nettverket er skikkelig forankret blant de praktiserende behandlere. Enheten har, som vi har 
sett, heller ikke i særlig grad klart å mobilisere det betydelige, men fortsatt nokså fragmenterte 
spesialistmiljø på den institusjon det er plassert, Ullevål universitetssykehus.  
 
Men igjen, det enhetene har fått til er også, vil vi – litt spekulativt – hevde, en funksjon av det 
de ikke har fått til. Hadde enheten i Bergen gått videre ut, hadde den mistet den spissing og 
dermed trolig også den dynamikk og det driv den har hatt. Den ville også måttet bruke mer tid 
og krefter på diplomati, tautrekning og konflikter. Den har lykkes med det den har lykkes så 
godt med, ved å være eksklusiv og en smule avvisende. Dessuten, Forskningsenhetens leder 
ville ikke hatt tålmodighet til å gå frem på en mer byråkratisk, metodologisk liberal og 
dermed bredt inkluderende måte. Enheten i Oslo har vært mer inkluderende, i de fleste 
retninger. Lederens faglige orientering, gjorde det imidlertid sannsynlig at han ville lykkes 
best i den retning han har lykkes, og delvis lykkes, og lykkes i mindre grad, i de retninger han 
ikke i så stor grad har lykkes. Hadde han i større grad ”lykkes” overfor de ”harde” 
spesialistene, ville faren for at han og enheten hadde forstrukket seg, vært større. Med sin 
skepsis og tilbakeholdenhet kan man si spesialistene har bidratt til at Lærum og enheten i Oslo 
har lykkes så godt som de har. 
 
Den resultatorienterte stilen i begge gründer-enheter, og det at begge levet på nåde – som 
prøveprosjekter, gjorde det naturlig for dem, og deres ledere, å forholde seg resultatorientert, 
det vil si, ”kunstnerisk” til vanlige administrative rutiner. De fulgte ikke alltid ”linjen”, og de 
drev mye direkte politikk; helt inn i nasjonalforsamlingen. De bygget etter hvert ut et nyttig 
beslutningsnettverk, både i faglig, byråkratisk, organisasjonsmessig og politisk retning, og 
brukte det effektivt. Enhetene hadde et organ det kunne bruke politisk på en mer ”regulær” 
måte, Rådgivningsgruppen. Etterhvert som de erfarte at den ikke lot seg bruke på en for 
enhetene resultatorientert måte, fant de andre veier å ta sin politikk; spesielt gjorde 
Forskningsenheten det. For den siste ble det nesten et poeng å demobilisere en gruppe enheten 
ikke kunne bruke, men som tok oppmerksomhet og endog kunne skape motstand.  
 
Små, nye, organisasjoner er svært sårbare. De fleste offentlige gründere oppdager snart at de 
må være ikke bare faglig kreative, men også politisk og administrativt kreative for å lykkes. I 
etableringsfasen spiller ”darwinistiske” prosesser en rolle. Der er alltid mange ”intraprenører” 
i virksomhet; bare de smarteste, forbindelsesrikeste og av og til frekkeste, overlever. 

                                                           
47 Der var, før de vannløselige kontrastmidler kom, mange komplikasjoner knyttet til den radiologiske utredning, 
og det gjorde at ortopedene ikke fikk fortsette å spille den rolle de ellers kunne ha spilt. Da de nye, 
norskutviklede, kontrastmidler kom (her spilte nevrofagene en viktig rolle), skjedde den nye kirurgiske utvikling 
mer i regi av nevrokirurgene enn ortopedene. 
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Ryggnettverkets skapere, eller en del av dem, var ”darwinistisk” dyktige. De begynte tidlig, 
en god stund før nettverket kom i stand (som vi har sett). Representanter for de hierarkier og 
andre beslutningssystemer gründere opererer innen, belastes av kreative gründere. De ønsker 
å få dem mer inn i ”folden”. I den grad de lykkes, vil imidlertid gründerne ofte mislykkes. 
Ryggnettverkets politikk har slik sett, om den enn har vært ”uryddig”, kanskje vært nødvendig 
for den suksess nettverket har hatt. Interessant nok virker det også som om viktige aktører i 
”systemet” ikke bare stilltiende har akseptert enhetenes ubyråkratiske stil og politiske ”spill”, 
men har godtatt dem, og i noen grad oppmuntret til dem. De sentrale personer i Departementet 
gir uttrykk for at Ryggnettverket både fikk et åpent mandat og relativt frie tøyler, for å øke 
sannsynligheten for suksess. De visste at nettverket var sårbart og personavhengig, og ønsket 
derfor i starten å gi dem frihet og beskyttelse, ikke å nærstyre og kontrollere dem. Oslo-
enhetens leder rapporterte, og rapporterer, til divisjonsdirektør Sigrid Askum ved Ullevål 
(universitets)sykehus. Hun gir i et intervju med oss uttrykk for at hun hadde og har stor tillit 
til enhetens leder, og bevisst valgte å gi ham både frihet og støtte. Vi kan kanskje også si at 
vårt politiske system er preget av en generell åpenhet for at ny politikk ofte må bli til, og 
etableres, på en litt ”darwinistisk” måte. Den korporative prosess, der interessenter tar kontakt 
med administrative fagorganer, er, gjennom forvaltningsloven legitimert: ”berørte parter” skal 
høres før politikk vedtaes. Bestemmelsen, som mer reflekterer enn skapte praksis, har i 
praksis innebåret at politikken kan ha ”berørte parter” som skapere. I løpet av den siste 
generasjon er det blitt vanligere at korporative aktører, ”berørte parter”, også tar sine ærender 
til Stortinget, men spesielt den aktuelle fagkomité. Ryggnettverket er således i noen grad en 
funksjon av slik aktivitet, og de ”romertallsvedtak” den resulterte i. At denne form for 
oppstykket og oppstykkende politikkutforming nå er kommet under økende kritikk, og har 
ledet til stadig mer omfattende og aktive forsøk på å begrense og endog umuliggjøre den, er 
noe annet.48  
 
Men igjen, denne frie, resultatorienterte stilen, hadde omkostninger. Den gikk spesielt utover 
forholdet til de organisk orienterte spesialister på sykehusene. De ble stående på siden av 
beslutningsprosessene. De var representert i Rådgivningsgruppen, men da dens posisjon 
forvitret, og det gjorde den fra starten av, forble de stående på siden. De hadde et organ hvor 
de kunne si fra, og gjorde det en stund, men siden det de sa ikke fikk konsekvenser, gav de 
gradvis opp. Gitt enhetenes, og spesielt Forskningsenhetens, formål, og suksesskriterier, kan 
man, noe spekulativt, se på omkostningene overfor spesialistmiljøene, som ”nødvendige”. Om 
de allikevel har vært for store, må den videre utvikling vise. 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
48 De senere 10-20 års tendenser til å ”depolitisere” offentlig virksomhet, gjennom ulike grader av fristillelse og 
endog hel- eller delprivatisering, kan sees på som bidrag til å forebygge den ”partikularisme” korporativt preget 
enkelsakspolitikk kan føre til. Sykehusreformen fra 2002 er ett uttrykk for denne utvikling, denne tendens til at 
politikerne ”avsetter” seg selv som styrende aktører. Det er også en del av denne utviklingen når en 
stortingsoppnevnt komité, Frøiland-komitéen, kritiserer måten Stortingets ”instruksjonsrett” overfor Regjeringen 
er brukt, særlig siden nittiårene (Dok. 14, høsten 2002). Instruksjonsretten brukes i enkeltsaker, kfr. 
romertallsvedtakene vi har nevnt, og representerer fristelser for interessenter.   
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III Veien videre: 
Mot en institusjonalisering av Ryggnettverket 

 
Kapittel 10. Rygglidelser og rygghelsepolitikk 
 
Rygglidelser er et betydelig helsemessig og økonomisk problem for svært mange mennesker. 
Det er også et stort samfunnshelseproblem og samfunnsøkonomiproblem. Ryggomsorgen har, 
i forhold til den betydning rygglidelser har både på det individuelle og det samfunnsmessige 
plan, lav prioritet. Den har det på det kliniske plan: Rygglidelser er en spesialinteresse for 
relativt få personer innen et stort antall spesialiteter (kiropraktikk er en unntagelse). Det har 
det på administrativt og politisk plan: Inntil nylig ble nokså lite gjort for å gi rygglidelser en 
samlet organisatorisk forankring ved helseinstitusjonene, få interesserer seg for rygglidelser i 
de overordnede administrative organer og rygglidelser har, i hovedsak, beskjeden politisk 
oppmerksomhet. Der har vært en økende interesse for ryggomsorg på alle nivåer i løpet av de 
senere år. Ryggnettverket er et uttrykk for det. Ryggnettverket er imidlertid et beskjedent 
tiltak, og først og fremst et tiltak til venstre og i midten av kunnskapskjeden, ikke til høyre, på 
den kunnskapsanvendende, kliniske siden. Det fremstår som åpenbart at ryggomsorgen bør få 
økende oppmerksomhet og prioritet i årene som kommer. Der bør skje en gradvis, men knapt 
en rask, oppbygging av virksomheten. Rask ekspansjon har lett for å føre til sløsing. 
Fagmiljøet er dessuten så faglig fragmentert, så preget av uenighet og spenninger, så faglig 
prøvende – til dels famlende, at avmakt mer enn makt preger det. Rask økning i 
ressurstilførselen kan lett føre til at avmaktsforholdene mer blir sementert enn overvunnet. 
Skal man komme videre stilles det imidlertid også krav til organiseringen og ledelsen av 
virksomheten. Der kreves en mer bestemt, integrert og integrerende ledelse. Vi skal komme 
tilbake til det. 
 
Den begrunnelse som ble gitt for å etablere Ryggnettverket gjelder fortsatt. Nettverket 
trenges. Gitt de resultater Ryggnettverket har oppnådd i løpet av tre og et halvt år, finner vi 
det åpenbart at det er en organisasjon det bør bygges videre på, hvis ryggomsorgen, i vid 
forstand, skal bygges mer ut og samles bedre. Det bør imidlertid skje mye med de enheter 
som er bygget opp, med ryggomsorgen mer alment, med måten fagorganene knyttes til de 
faglige omgivelser på og med måten ryggaktiviteten kobles til overordnede organer på. Sett 
fra Ryggnettverkets side, er det således tale om en overgang fra en gründerfase, preget av 
enkeltpersoner, til en institusjonaliseringsfase, der enkeltpersoner ikke er så sentrale og så 
kritiske. Sett fra overordnede organers side, er det tale om en overgang fra en 
forsøkssituasjon, der aktiviteten har vært fulgt opp kasuistisk og personlig, til en 
institusjonalisert og driftspreget situasjon, der aktiviteten skal følges opp mer 
personuavhengig og rutinepreget. 
 
Vi skal starte på ”formålsnivå”, det vil si, med å diskutere organiseringen av den faglige 
virksomhet. 
 
  
 
Kap. 11. Ryggnettverket: den faglige institusjonalisering 
 
Ryggnettverket er et kunnskapstiltak. Dets virksomhet er knyttet til kunnskapsutvikling og –
formidling. Nå beveger det seg også inn i utprøvende praksis, særlig gjennom prosjektet 
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”Aktiv rygg”. Det er imidlertid fortsatt ikke selv en del av klinikken. For så vidt representerer 
det et typisk moderne kunnskapstiltak: Forskningen og formidlingen er spesialisert og adskilt 
fra den kliniske praksis.  
 
Ryggnettverket, ved dets kjerneenheter, er en organisasjon som skal gi premisser for klinisk 
og forebyggende praksis, ikke selv drive slik praksis. Dets suksess avhenger imidlertid av at 
det faktisk får gitt premisser for klinikken og forebyggelsen – og, til syvende og sist, at dette 
gir bedre rygghelse, på en mest mulig omkostningseffektiv måte. Det fordrer at det faglig 
(forskningsmessig) dekker det behov alle deler av klinikken og forebyggelsesapparatet har og 
at det pedagogisk treffer klinikken, klinikerne og forebyggerne. Det fordrer imidlertid også at 
det har et tilstrekkelig omfattende, og hensiktsmessig organisert, mottagerapparat, altså en 
klinisk ryggomsorg. Vi er her opptatt av den kunnskapsaktivitet som ligger ”til venstre” (i 
kunnskapskjeden) for klinikken, men noe vil vi allikevel (måtte) si om mottagerapparatet, om 
klinikken og om den kliniske rygghelsepolitikk. 
 
Dekker Ryggnettverket ryggfeltet godt nok?  
 
I de to spesialrapportene vi har fått utarbeidet (van Tulder/Waddell, og Magnæs) sies det, som 
vi har nevnt tidligere, at Ryggnettverket ikke gjør det. Van Tulder og Waddel, som generelt er 
mest positive til Ryggnettverket, skriver blant annet i sin rapport (s. 3): 
 
”It may be advisable and helpful for the Network to take more active initiatives to improve 
communication and positively encourage these stakeholders (OB: “traditional back experts”) 
to become involved. Involvement of one or more key, senior members of units from the 
traditional ‘back specialists’ would help. The Network might also need to be prepared to 
accept some new and different ideas and approaches to research and practice, and itself be 
prepared to change”.   
  
Magnæs skriver blant annet (s. 8): 
 
”Det er mulig at modellen uten oppdeling av korsryggsmerter i enkeltkomponenter og uten 
årsaksbetraktninger egner seg for Ryggnettverkets forskningsmodeller. Men det føles lite 
opplysende for publikum og pasienter, og det må være vanskelig for helsebyråkrater og 
politikere å forholde seg til en stor folkesykdom uten organspesifikk(e) årsak(er). Og sist, men 
ikke minst, synes det lite fremmende for organisk rettet behandling og forskning, og en skulle 
tro for psykobiologisk behandling og forskning likeså. 
 
At en kjenner en sykdoms årsak, betyr vanligvis bare at en har funnet en eller flere faktorer 
som er med på å bestemme sykdomsutviklingen. Og at en kjenner en sykdomspatogenese, 
betyr bare at en har kjennskap til noen av de faktorer som inngår i årsakskjeden. Det synes 
derfor som om det for ryggsykdommer stilles så strenge krav til basal årsak og patogenese at 
ryggsykdommer blir noe abstrakt”. 
 
Det er åpenbart at Ryggnettverket her står overfor en utfordring det må gies et svar, et solid 
svar, på: Den spesialiserte somatiske forskning, den basale så vel som den kliniske, må få en 
forankring i nettverket. Uten at den gjør det, kan ikke Ryggnettverket bli et samlet, nasjonalt 
ryggnettverk. Vi skal snart si mer om det. 
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Den biopsykologiske og epidemiologiske forskning som i dag drives, særlig regi av 
Forskningsenheten, er i noen grad også helseøkonomisk orientert. Enhetens forskning kan 
med fordel styrkes på den økonomiske siden. 
 
Ryggnettverket har ikke minst utfordringer i den kliniske retningen. Dens 
kunnskapsutviklende og formidlende virksomhet må bringes nærmere klinisk praksis og få 
større gjennomslagskraft der. Det betyr at nettverket må mer aktivt med i grunn- og 
videreutdannelsen av leger, fysioterapeuter og kiropraktorer: Kunnskapspremissene må inn 
tidlig (grunnutdannelse), men så følges formelt opp (videreutdannelse). Det betyr videre at 
nettverksaktiviteten må økes, både ved at nettverkene, særlig det kliniske, blir større og at de 
følges opp mer aktivt. Det innebærer enn videre at den faglig litt enklere og mer populære 
oppfølgingen av fagmiljøene generelt, som skjer gjennom fagpressen, den populære 
fagpressen (Dagens Medisin for eksempel) og til dels almenpressen, minst må holdes ved like. 
Endelig innebærer det at det også etableres og utvides forskning i tilknytning til klinikken. Vi 
tenker da spesielt på den typen forskning som vi har omtalt foran, den spesialiserte somatiske 
forskning. Ved at den bygges opp i nær tilknytning til klinikken får man ikke bare bygget opp 
en forskning som trenges, man får også skapt en mulighet for mer effektiv formidling fra 
forskning til både undervisning og klinikk. Vi skal se nærmere på dette siste forslaget, før vi 
ser på de andre. 
 
St. Olavs hospital i Trondheim er, som vi har nevnt, utpekt til å ha ansvar for den nasjonale 
oppgaven å ta seg av kompliserte rygglidelser. Det er naturlig at senteret for spinale lidelser 
ved Trondheims-hospitalet blir den første enhet for basal og klinisk somatisk ryggforskning 
innen Nasjonalt ryggnettverk. Gjennom dette senteret kan forskning, formidling og klinikk 
sees i nær sammenheng. Veien fra forskning til praksis kan bli kort. Kunnskapspolitisk er det 
imidlertid ikke bare en fordel at den er så kort. For ”kunnskapspuristene” er det endog et 
problem. La oss kommentere det, før vi går videre.  
 
Ut fra et moderne, puristisk kunnskapssyn, skal kunnskapsutviklingen skje på en spesialisert, 
og helt kontrollert måte. Den basale kunnskapsutvikling skal skje eksperimentelt, i 
laboratoriet og den kliniske i en laboratoriesimulert situasjon (som man får gjennom 
randomiserte og kontrollerte forsøk). Den første bør derfor skje i egne laboratorier, den annen 
i det vi, etter industriens terminologi, kan kalle utviklingsavdelinger, ikke i tradisjonelle 
kliniske avdelinger. En klinisk avdeling kan fungere som en kombinert utviklings- og 
omsorgsavdeling, hvis de to oppgaver holdes adskilt, men det gir ikke den samme 
konsentrasjon om utviklingsoppgaven (stordrifts/spesialiserings-fordeler). En kombinasjon 
kan også, vil puristen hevde, påvirke forskningens uavhengighet og objektivitet. Annerledes 
sagt: pilene kan bli snudd (fra klinikk til forskning). De som har et mindre puristisk 
kunnskapssyn, og vil legge vekt på den praktiske erfarings og det kliniske skjønns betydning, 
vil se på (den tradisjonelle) integrasjonen av forskning, iallfall klinisk forskning, og klinikk 
som en fordel mer enn en ulempe.  
 
Vi må regne med at dette spørsmålet om integrasjon eller adskillelse av rollene langs 
kunnskapskjeden vil melde seg med økende styrke i årene som kommer, og at det vil være 
puristene som vil være de mest offensive. Vi antar her at i et folkefattig land som vårt, vil 
kombinasjonsvirksomhet forbli det vanlige på de fleste områder, også på dette, og derfor at St. 
Olav-senteret mer vil bli modellen, enn unntagelsen, for den somatiske forskning.49 Det er 
                                                           
49 Vi har i dag i Norge egentlig bare én typisk utviklingsavdeling, Intervensjonssenteret ved Rikshospitalet. I den 
grad dagens kunnskapstendenser forsterkes, vil de fleste utviklingsavdelinger norsk helsevesen vil bruke, være 
plassert i utlandet.  
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imidlertid ikke usannsynlig at modellen i Trondheim vil bli mer dualistisk enn man er vant til: 
forskningsaktiviteten, og antagelig undervisningsvirksomheten, vil bli mer konsentrert 
(spesialiserte forskere) og mer separat ledet. Bergensenheten kan forøvrig sees på som en 
allerede eksisterende, klinikkuavhengig utviklingsavdeling, en puristisk basert enhet for både 
basal og anvendt kunnskapsutvikling.    
 
Bjørn Magnæs har omtalt de eksisterende enheter som enheter som har et ”abstrakt” forhold 
til rygglidelsene, i den forstand at de ikke er opptatt av å spesifisere den organiske patogenese 
og konkretisere (individualisere) behandlingen. Øystein Nygaard, som leder senteret i 
Trondheim, peker i et intervju vi har hatt med ham på den kliniske betydningen av også å 
”konkretisere”. Han sier, kunnskapspolitisk, at ytterpunktene på en rolledimensjon er den 
intuitive doktor og den rene statistiker. Statistikeren har, kan man (her: OB) si, som formål å 
redusere den førstes betydning, helst til intet. Nygaard fremhever at vi neppe kommer dithen 
at ”intuisjonen” (også kalt det kliniske skjønn) kan drives helt ut. I kirurgien vil der stadig 
være situasjoner hvor indikasjonsstillingen er uklar: Skal jeg operere, eller skal jeg ikke? Ved 
slike uklarheter, i slike ”gråsoner” (ØN), blir kirurgen et autonomt individ. Hun eller han har 
ikke lenger retningslinjer å holde seg til og må utøve et personlig skjønn, på en måte som får 
potensielt dramatiske konsekvenser ikke for en gruppe, men for enkeltmennesker. 
”Gråsonene”, som ”statistikeren”, ofte også administratoren, i prinsippet vil utrydde, er, 
legger Nygaard til, avgjørende for at kirurgen ikke skal bli en produksjonsarbeider, ikke skal 
taes av fryktsomhet, ikke skal oppgi gjennom egen praksis å forsøke å flytte kunnskapens 
grenser. Den atmosfære denne medisin, den mest medisinske medisin, representerer, er det 
avgjørende å gi en betydelig plass i fremtidens ryggomsorg, og morgendagens norske 
ryggnettverk, mener Nygaard. Det mener også vi, men vil samtidig peke på at den tunge 
trenden går i retning av skarpere rolledeling. 
 
Skal spinalsenteret bli et kunnskapstyngdepunkt innen den somatiske ryggomsorgen må det 
gies akademiske vekstvilkår. Det behøver professorater og det behøver stipendiatstillinger. 
Det er billigst å la senteret få II-stillinger. Det er mer i tråd med den tunge kunnskapstrend om 
det også får I-professorater: forskerne må få spesialisere seg som forskere, og eksperimentelle 
klinikere. For at kunnskapsgruppen skal bli robust bør den iallfall omfatte 6 til 8 forskere 
(noen kan være i II-stillinger), stipendiater inkludert. Vi skal her ikke gå inn på (den 
parallelle) klinikkens dimensjonering; men det sier seg selv at hvis ikke den dimensjoneres på 
en måte som gjør at det blir et betydelig volum på virksomheten, vil ikke 
kunnskapsvirksomheten fungere som intendert. 
 
Men Trondheim er ikke nok på den somatisk-spesialiserte siden. Også ved iallfall de andre 
regions- og universitetssykehus bør der etter hvert komme egne akademiske ryggsentra, enten 
knyttet til bestemte spesialavdelinger eller til flerfaglige poliklinikker. Kunnskapssentrene, 
som bør bli deltagere i Ryggnettverket, må få akademiske stillinger, professorater og 
stipendiatstillinger (som de tidligere utredninger vi har nevnt, har tatt til orde for). Også i 
disse tilfeller bør det etter hvert skje en viss skjerming av den akademiske virksomhet i 
forhold til den kliniske.  I denne sammenheng er det naturlig å arbeide videre med å utvikle 
det spinal-kirurgiske register ved Universitetssykehuset i Tromsø: Miljøet i Tromsø vil, 
forøvrig i samarbeid med miljøet i Trondheim, foreta prospektiv registrering av 
symptomverdier (COS), invaliditetsgrad (Oswestry) og livskvalitet (EuroQol 5D) før og etter 
operasjon for alle pasienter som undergår spinal korsryggsoperasjon. En slik registrering 
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muliggjør ulike typer forskning, og slik at den organiske, psyko-sosiale og økonomiske kan 
kombineres.50   
 
Det bør etter hvert komme et eget akademisk (NR-)ryggsenter også ved universitetsklinikken 
i Bergen, knyttet til den eksisterende ryggpoliklinikken (Jan Sture Skouen). Senteret vil 
naturlig ha nær kontakt med den nåværende Forskningsenheten – og kan kanskje, i visse 
henseender, fungere som dens utprøvende enhet. Den bør imidlertid ikke slåes sammen med 
den. Det er viktig å bevare Forskningsenhetens rene forskningsrolle, også fordi den springer 
ut av et teoretisk miljø ved Psykologisk fakultet som har en videre empirisk relevans enn 
rygglidelser eller lidelser i bevegelsesapparatet mer alment.  
 
Enheten i Bergen er i dag personalmessig svært skjør. Det er ikke gitt at den som overtar 
Ursins professorat vil være opptatt av rygg. Det vil derfor her trenges minst én professor I-
stilling, pluss et par mellomstillinger og et par stipendiatstillinger. De som ansettes i 
stillingene ved enheten, bør i hovedsak ha sine undervisningsforpliktelser knyttet til 
ryggforskning (muskel-skjelett-forskning); undervisningsforpliktelsene kan taes ut både ved 
Psykologisk og Medisinsk fakultet, eventuelt også ved andre helsefagutdannelser og i videre- 
og etterutdannelse innen ryggfeltet. Enheten i Bergen bør etter hvert få mer stabile muligheter 
for å deltidsengasjere fagfolk utenfor Psykologisk fakultet. Dette gjelder 
forskningsmedarbeidere rundt i landet, både i klinikken og i for eksempel trygdevesenet og 
arbeidslivet. Det bør også være aktuelt for den å bygge ut, eller videreføre, relasjoner 
(deltidsengasjementer) til de helseøkonomiske og fysioterapeutiske miljøer ved Universitetet i  
Bergen. Enheten i Bergen vil, hvis våre forslag taes til følge, ikke forbli Forskningsenheten. 
Den bør derfor få et nytt navn, enten knyttet til dets plassering eller tematiske orientering. 
Man vil for øvrig etter hvert også se at alle enheter innen et utvidet nettverk vil være mer 
kombinerte kunnskapsenheter: de vil alle drive ulike typer forskning, og de vil alle delta i 
undervisningen og mer almen formidling. (De vil imidlertid i varierende grad, og på ulike vis, 
være knyttet til klinikken og andre utøvende institusjoner.) 
 
Også enheten i Oslo må bygges ut. Inntil videre kan den kanskje også fortsette som en helt 
egen enhet, og ikke bli en del av enten et universitetsinstitutt eller en klinisk avdeling ved 
Ullevål universitetssykehus. Det er naturlig å tenke seg at det kommer i det minste én 
professor II-stilling her (Universitetet i Oslo), for eksempel knyttet til stillingen som faglig 
leder for enheten. Enheten må ha ytterligere hele fagstillinger (for eksempel knyttet til 
mellomstillinger ved Universitetet), og muligheter for (fortsatte) deltidsengasjementer (kfr. 
bl.a. ryggkoordinatorene). Til disse stillinger kan det være knyttet både forsknings- og 
formidlingsforpliktelser. For enheten i Oslo kan det også være naturlig å bygge ut 
fagrelasjoner (deltidsengasjementer/forskning) til fysioterapimiljøet ved Høgskolen i Oslo og 
til kiropraktikkmiljøet. Siden det ikke er en egen kiropraktikkutdannelse i Norge, må det 
vurderes nærmere hvordan kiropraktisk forskning skal organiseres.  
 
Som den gamle enheten i Bergen, bør enheten i Oslo skifte navn. Den vil i betydelig grad 
også være en egen forskningsenhet, men slik at forskningen er knyttet til den kliniske og 
samfunnsmedisinske praksis som skjer utenfor ”murene” 
 
Enheten ligger på Ullevål universitetssykehus og det er naturlig å spørre om ikke et nærmere 
samarbeid med, men i første omgang ikke formell integrering i, de spesialiserte ryggmiljøene 
ved sykehuset bør komme i stand. Det er av betydning at de ulike enheter ikke alle blir svært 
                                                           
50 Tromsø-planene er utarbeidet av Tore Solberg og Tor Ingebrigtsen (medlem av RNR) ved UNN, Jan Abel 
Olsen (økonom) ved Universitetet i Tromsø og Øystein Nygaard, som tidligere arbeidet i Tromsø. 
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spesialisert. Noen bør kombinere det psyko-sosialt og samfunnsorienterte med det organisk-
spesialiserte. Vi har nevnt at et register i Tromsø kan gjøre det, men også at en form for 
samarbeid i Bergen, mellom den nåværende forskningsenheten og sykehusmiljøet, kan bidra 
til det. Den muligheten bør også vurderes i Oslo.  
 
Ullevål universitetssykehus bør absolutt ha et organisk, akademisk ryggsenter (muskel-
skjelett-senter). Kjernen til et slikt finnes, gjennom den (2001) nyetablerte, flerfaglige, 
ryggpoliklinikk (knyttet til avdelingen for fysikalsk medisin og rehabilitering). En slik enhet 
burde spesielt drive forskning og undervisning, inkludert ferdighetstrening, samt formidling 
til fagmiljøene over hele landet, basert på de organiske rygglidelser (muskel-skjelett-lidelser) 
det er et stort volum av. Forskningen og undervisningen burde omfatte så vel kirurgisk som 
konservativ behandling. Det behøver imidlertid ikke bety at enheten gjøres til en såkalt 
”combined unit” (som man kjenner fra revmatologien). Den kirurgiske orienterte forskning 
kan springe ut av en enhet som ikke selv er kirurgisk, men hvor den kirurgiske virksomhet 
foregår ved en nevrokirurgisk eller ortopedisk avdeling. Konferer det vi foran har sagt om i 
noen henseender å adskille kunnskapsutvikling og kunnskapsanvendelse. Et slikt Ullevål-
senter, som må bli svært sentralt både på kunnskapssiden og klinikksiden innen norsk 
ryggomsorg, må selvsagt ha et nært forhold til Formidlingsenheten (kfr. samlokaliseringen). 
Senteret må tilføres akademiske stillinger (knyttet til Universitetet i Oslo), helst én I-stilling 
og flere II-stillinger, foruten stipendiatstillinger. 
 
Våre forslag gjelder ryggen, og i praksis i første rekke nedre del av ryggen. I den grad 
myndighetene ønsker å ha en aktiv, nasjonal kunnskapspolitikk knyttet til ulike lidelser, som 
vi har sett tendenser til i flere år nå, blir det i tiltagende grad nødvendig å konsentrere 
innsatsen. Det kan også være gode faglige grunner, i et lite land som vårt, til å skape litt 
bredere miljøer. Våre forslag kan derfor også sees på som forslag som gjelder muskel-skjelett-
lidelser mer generelt.51 Det gjøres også mer relevant av at vi nå er inne i det internasjonale 
muskel-skjelett-tiåret.  
 
 
Forslagene oppsummert, og litt om finansieringen 
 
Vi skal summere opp forslagene, men understreker i den forbindelse at forslagene 
volummessig er antydende. Det må politisk vurderes hvor raskt utbyggingen kan skje, hvis det 
da er et politisk ønske om en rygg- eller muskel-skjelettsatsing.  
 
Nasjonalt ryggnettverk bygges videre ut som et kunnskapstiltak, basert på basal- og anvendt 
forskning og på undervisning, opplæring og formidling. Det organiseres adskilt fra, men vil i 
en del tilfeller bli nært knyttet til klinikken og den samfunnsmedisinske praksis. Nettverket 
skal ikke være en del av klinikken, men være premissgivende for en stadig mer 
kunnskapsbasert klinikk. 
 
Ryggnettverket består i hovedsak av organisasjoner innen organisasjoner, i første rekke 
akademiske organisasjoner. Det omfatter enheter plassert ved regionsykehus i alle regioner. 
Der bør være to, evt. nært samarbeidende, enheter lokalisert ved Ullevål 
                                                           
51 Det er selvsagt ikke åpenbart hvordan feltet muskel-skjelett-systemet skal avgrenses. Blant annet er det 
gradvise overganger mot nervesystemet. Ettersom man beveger seg oppover ryggen tiltar nevroinnslaget 
(ryggmargen); når vi er nådd nakken kommer også hjernearterien til. Derfor er det uenighet blant medisinere, 
som vi ser av våre to spesialrapporter, om Ryggnettverket også skal være opptatt av nakken (for eksempel lage 
retningslinjer).  
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universitetssykehus/Universitetet i Oslo, den som nå eksisterer som Formidlingsenheten og en 
enhet knyttet til et organisk orientert ryggsenter (for lidelser som har stort volum). Der bør 
være to, evt. nært samarbeidende enheter ved Universitetet i Bergen og Haukeland 
universitetssykehus, den som nå eksisterer som Forskningsenheten og en knyttet til 
sykehusets ryggpoliklinikk (organiske lidelser). Der bør være én enhet ved S. Olavs hospital 
/NTNU, en som knyttes til det nye nasjonale senter for spinale lidelser. Endelig bør der være 
én enhet ved Universitetssykehuset i Tromsø/Universitetet i Tromsø, med basis i det 
ryggregister som nå bygges opp der. Ved alle enhetene bør der komme professorater (I og II), 
mellomstillinger og stipendiatstillinger. I tillegg bør enhetene ha driftsmidler til å kunne 
engasjere fagfolk ute i klinikken og ute i de samfunnsrettede institusjoner for øvrig.  
 
Det må gies første prioritet å sikre videreførelsen av de to eksisterende enheter. Dernest bør 
det gies ressurser til en oppbygging i Trondheim. Som tredje ledd i nettverkets utbygging bør 
det nye, organisk orienterte Ullevål-senteret komme. I siste instans bør så enhetene i Tromsø 
og ved Haukeland komme. 
 
Det må bevilges midler både til akademiske og administrative stillinger ved enhetene. I tillegg 
må enhetene få driftsmidler. Vi skal nedenfor komme tilbake til organiseringen av dette. I 
første omgang må bevilgningene til Formidlingsenheten føres videre i 2004; her er det jo tale 
om hele stillinger. Siden enheten i Bergen, som en organisasjon i en organisasjon, ikke har 
egne stillinger, bør det, i tillegg til mat dagens bevilgninger føres videre, bevilges midler til 
nye hele stillinger der, i første omgang til et professorat (I), en mellomstilling og en deltids 
administrativ stilling. For enheten i Trondheim bør det i første omgang komme midler til et 
professorat (II) og til drift. Den videre utbygging av Ryggnettverket kan komme fra 2005, 
basert på mer detaljerte utredninger, utført av en ny samlende nettverksledelse. 
 
Finansieringen av forskningen og formidlingsprosjektene reiser endel spesielle spørsmål. Noe 
forskningsmidler følger tradisjonelt akademiske stillinger, men de er ikke tilstrekkelig til å 
finansiere større prosjekter. Enhetene må også ha driftsmidler. Heller ikke disse skal 
imidlertid brukes til større prosjektfinansiering. Ryggnettverkets enheter, de som er, og de 
som bør komme, må ha ekstra prosjektfinansiering for å kunne fungere som slagkraftige 
kunnskapsenheter. Hvis man nå skal ha en utvidelse av kunnskapsinnsatsen knyttet til rygg-, 
og mer generelt, muskel- og skjelettlidelser, bør det følge øremerkede forskningsbevilgninger 
(prosjektbevilgninger) med. Uten slike, vil nettverket bli svært sårbart. På noe lengre sikt, kan 
Ryggnettverket i stigende grad konkurranseutsettes, som de fleste forskningsmiljøer: De kan 
konkurrere om midler fra NFR, fra Helse og rehabilitering og fra andre kilder. Vi skal ikke 
her spesifisere beløp, men understreke at ryggforskningen i dag får svært lite midler sett i 
forhold til den folkehelsebelastning og den samfunnsøkonomiske belastning rygglidelser 
(muskel- og skjelettlidelser) representerer. Hvis vårt forslag, videre omtalt nedenfor, om en 
vesentlig opptrapping av ryggomsorgen taes til følge, gir det seg selv at det samme må skje på 
kunnskapsutviklingssiden.  
 
 
 
Kapittel 12. Den faglige institusjonalisering av Ryggnettverket og 
implikasjoner for klinikken 
 
Ryggnettverket ble opprettet fordi det var blitt et press for å gjøre mer for pasienter med 
rygglidelser. Å opprette et kunnskapsnettverk er imidlertid ikke tiltrekkelig til at pasientene 



 84

skal få et bedre tilbud, eller til at ryggfriske skal få forbli ryggfriske. Nettverket kan bidra til 
at pasienter og de som ennå ikke er blitt det, ”i morgen” kan få et bedre tilbud. Men skal de 
faktisk få det, og helst allerede i dag, trenges også en klinikk, det vil si, en forsterket klinikk. 
Å opprette og bygge ut et kunnskapsnettverk uten å bygge ut en klinikk og et 
forebyggelsesapparatet, er som å lage et hode, men ikke sørge for at den får en skikkelig 
kropp å sitte på.  
 
Vi skal ikke her gå ytterligere inn på argumentasjonen for å bygge ut også en egen 
ryggklinikk, altså en klinikk som ikke bare er en del av andre, fagbaserte klinikker. Noen 
argumenter ligger for så vidt i endel av det vi har sagt tidligere i rapporten. I stor grad ser vi 
på det som nokså opplagt at klinikken, og forebyggelsesapparatet bør styrkes, og på litt lengre 
sikt styrkes vesentlig. Det bør også skje parallelt med utbyggingen av kunnskapsnettverket. 
Kunnskapsutviklingen krever at der er en praktiserende omsorg for at der skal være et 
empirisk grunnlag for forskning.  
 
Vårt forslag er derfor at spørsmålet om klinikkens og forebyggelsesapparatets utbygging, på 
ryggområdet spesielt eller på muskel-skjelett-området mer generelt, relativt raskt blir utredet. 
Vi trenger en utredning, og som en følge av den, en plan à la de planer man har fått for 
psykiatriske lidelser og svulstsykdommer. Muskel-skjelett-lidelser utgjør den fjerde av de 
store sykdomsgruppene; de tre andre er hjerte-karsykdommer, kreftsykdommer og 
psykiatriske lidelser. Muskel-skjelett-lidelsene er de lidelser som, absolutt og relativt, har fått 
aller minst oppmerksomhet – og ressurser. 
 
Utredningen kan skje på ulike vis: i regi av et utredningsutvalg, en individuelt engasjert 
utreder, et forsknings- eller utredningsinstitutt eller et konsulentfirma. Det er ikke avgjørende 
i hvis regi utredningen foretaes, men det er av en viss betydning at den skjer raskt og, spesielt 
hvis et utvalg ikke brukes, at der blir en forsvarlig høringsprosess når utredningen foreligger. 
 
  
 
Kap. 13. Ryggnettverket: den ledelsesmessige institusjonalisering 
 
Ved en betydelig utvidelse av virksomheten, som vi foreslår, kreves det en ny form for 
samordning, det vil si ledelse. De problemer miljøet har hatt, og har, med ”flat” samordning, 
vil kunne bli enda større hvis en slik samordningsform føres videre i et utvidet nettverk. Ved 
en utvidelse, blir det behov for en hierarkisk basert samordning, og altså et nivå til. 
 
Det nye nettverket, bør derfor ha en egen ledelse, og i spissen for den må der sitte en direktør, 
i første omgang eventuelt kalt daglig leder. Ledelsen kan være plassert ved en av enhetene, 
eller plassert uavhengig av dem. Ledelsen kan i det siste tilfelle være plassert nær den 
overordnede ledelse, altså Direktoratet, eller nærmere fagmiljøene. Ut fra den moderne, 
spesialiserende kunnskapstenkningen, bør ledelsen være en ren ledelse, uavhengig av de 
miljøer som skal ledes. For så vidt som der er flere kunnskapssentre i helsevesenet, skal ikke, 
ut fra den samme tenkning, en ledelse av ett av sentrene ligge inne i Direktoratet: Direktoratet 
skal jo blant annet fordele ressurser mellom dem, eller gi premisser for en slik fordeling. Hvis 
ledelsen er knyttet til én av enhetene blir det vanskelig for den å spille den uavhengige 
koordinerende rollen; den kan bli partisk. Ledelsen bør altså, ut fra disse premisser være 
særlokalisert.  
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Man kan imidlertid også si, med utgangspunkt i de mer tradisjonelle ”praksis-premisser” 
mange klinikere bruker for å ville legge forskningen nær klinikken, si at ledelsen bør ligge 
nær den formålsrealiserende virksomhet, altså være knyttet til en av enhetene. Ja, med 
utgangspunkt i slike premisser, kan man også si at lederen selv bør være ryggfaglig aktiv, for 
eksempel som forsker, på samme måten som enhetslederne må være det. Så små som våre 
organisasjoner er, kan man også anføre ressursmessige grunner for å plassere den sentrale 
ledelse ved en av fagenhetene. Skal man trekke det hensynet enda lenger, kan man si at én av 
enhetslederne også være den sentrale leder, iallfall for en tid. Direktoratet må veie disse 
hensyn mot hverandre, men ideelt sett burde en sentralledelse være plassert utenfor enhetene. 
Men generelt gjelder det, at jo mer Ryggnettverket (muskel-skjelett-nettverket) bygges ut, jo 
mer vil en egen, enhetsuavhengig ledelse, bli nødvendig. Den kan fortsatt være plassert i en 
klinikk, men altså ikke være integrert i en av nettverksenhetene. 
 
Om den eventuelle sentrale leder skal være en ryggfagperson, eventuelt en helsefagperson, er 
også avhengig av hvor mye man går inn på den moderne, puristiske kunnskapsforståelsen. 
Puristisk sett, burde lederen primært være en profesjonell leder. Skulle hun eller han være mer 
enn det, burde vedkommende komme fra et annet fag enn ryggfag. Legger man mer vekt på 
det tradisjonelle, praksis-inspirerte syn, vil man kreve ryggfaglig innsikt og ryggpraktisk 
erfaring av en leder. Hvor man skal plassere ledelsen, og kanskje også hvem lederen skal 
være, kan, ikke minst av ressursmessige hensyn, tilpasses utbyggingsgraden: Jo mer utbygget 
nettverket blir, jo mer uavhengig kan ledelsen gjøres. Vi antar at det vil ta noen tid å bygge 
opp et større nettverk, og foreslår derfor at det nå etableres en liten sentraladministrasjon, med 
en leder og en administrator. Hvis administrasjonen knyttes til et større miljø, kan 
sekretærtjenester og andre teknisk-administrative tjenester kjøpes derfra. Ettersom nettverket 
vokser, og det blir naturlig å samle administrative funksjoner og oppgaver knyttet til 
markedsføring og ekstern kontakt, kan sentraladministrasjonen bygges ut. 
 
Lederen bør, fra staren av, vie seg selve ledelsen, og derfor ikke selv drive forskning og annen 
utpreget ryggfaglig aktivitet. Vi vil derfor heller ikke foreslå at det skal kreves at 
vedkommende har ryggfaglig eller en annen, spesiell helsefaglig kompetanse. Vi vil se det 
som en fordel at en leder er kjent med helsevesenet og helsefagene og gjerne har helsefaglig 
bakgrunn; videre at hun eller han er fortrolig med måten det politiske og forvaltningsmessige 
system fungerer på, men ellers at vedkommende skal ha vist lederegenskaper og helst ha 
ledelsesutdannelse.     
 
Lederen bør ha et lederråd rundt seg. Dette kan omfatte lederne for de enkelte enheter; evt. et 
utvalg av dem. Direktøren leder lederrådsmøtene. Rådet er råd, ikke beslutningsorgan. 
Gjennom rådet skal direktøren legge frem sine forslag til politikk for rådet. Hun eller han skal 
her få dem forhåndsdrøftet. Hun eller han skal også her ansvarliggjøre enhetslederne for de 
vedtak lederen selv, etter å ha fått råd, umiddelbart, eller senere, fatter. Enhetslederne 
rapporterer også tilbake til lederen gjennom lederrådsmøtene. Endelig er lederrådet et forum 
hvor enhetslederne kan ta opp saker de vil ha diskutert med lederen og de andre 
enhetslederne. Rådsmøtene kan også foregå som videokonferanser. 
 
Lederen ansetter de lokale enhetsledere i de tilfeller hvor Ryggnettverket har 
ansettelsesmyndighet. I de tilfeller hvor enhetslederfunksjonen er en funksjon av en annen 
hovedutnevnelse, foretar lederen bare den formelle deltidsansettelse (hun eller han tar 
hovedutnevnelsen for gitt).  
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Det nye Ryggnettverket bør også ha et fagråd. Som lederrådet skal det være rådgivende. I 
fagrådet er imidlertid medlemmene (helst) ikke i noe direkte hierarkisk forhold til direktøren, 
og skal fungere som et sonderings- og idédugnadsorgan for direktøren. Et viktig formål med 
dette rådet er å skape faglig og sosial integrasjon. Rådet utpekes av Ryggnettverkets daglige 
leder. Det er altså ikke et vanlig ”politisk-representativt” organ for de ulike 
spesialitetsforeninger, arbeidslivsorganisasjoner, pasienter etc. Rådet bør være bredt 
sammensatt, slik at det har bred legitimitet, men slik at det også kan samarbeide på en 
resultatorientert og konstruktiv måte. Rådet kan være innstillende organ når det skal utpekes 
et forskningsutvalg. Lederen bestemmer hvor ofte rådet skal møte, men en naturlig 
møtefrekvens kan være to ganger i året. 
 
Nettverket bør ha et eget forsknings- og prosjektutvalg, med representanter som ikke har 
linjelederposisjoner i nettverket. Der kan gjerne være utenlandske representanter i utvalget. 
Utvalget kommer med innstilling i spørsmålet om fordeling av de forsknings- og 
prosjektmidler Ryggnettverket får til disposisjon. Utvalget utpekes av nettverkets direktør, 
etter forslag fra fagrådet. Direktøren gir utvalget fagstrategiske føringer, men gir ikke 
premisser for den faglig-kvalitative vurderingen av enkeltprosjektforslag. Den endelige 
fordeling av prosjektmidlene gjøres av direktøren. Der er en del problemer knyttet til en slik 
modell for prosjektfinansiering. Den reflekterer tre hensyn: hensynet til en integrert, strategisk 
gjennomtenkt satsing, hensynet til faglig kvalitet og hensynet til rettferdighet i fordelingen av 
midlene. 
 
Lederen ansettes av Sosial- og helsedirektoratet, evt. på åremål. Hun eller han rapporterer til 
Direktoratet. Hvordan det skjer, bestemmes av Direktoratet. Vi skal imidlertid si mer om det 
nedenfor. 
 
Enhetslederne ansetter alle medarbeidere, og deltidsmedarbeidere (men her er den reelle 
ansettelsen ofte foretatt av en hovedarbeidsgiver) ved enhetene.  
 
Ryggnettverkets øverste ledelse inngår leie- og samarbeidsavtaler med de institusjoner hvor 
nettverket har enheter. Samarbeidsavtaler mellom en enhet og institusjoner hvor enhetene har 
deltidsansatte (kfr. ryggkoordinatorene, lokale forskere som deltar i prosjekter), inngåes av 
enhetenes ledere; dog slik at den øverste ledelse informeres om avtalene. Alt formelt 
samarbeid med forskere, klinikere og andre fagfolk ved andre institusjoner enn den ansvarlige 
enhet, skal det gjøres avtale om med institusjonenes ledelse.   
 
Hvordan nettverket skal finansieres, vil avhenge av resultatet av behandlingen av Hagen-
utvalgets innstilling om finansieringen av spesialisthelsetjenesten. Utvalget skriver (NOU 
2003: 1, s.19): 
 
”Et regionalt helseforetak som via samarbeidsorganet (med det aktuelle universitetet) søker 
om å få tildelt, eller aksepterer å påta seg, en kompetansesenterfunksjon, utarbeider forslag 
til årlig budsjett for de oppgavene man forplikter seg til å utføre. På grunnlag av planlagt 
aktivitet, og etter en vurdering av behovet for virksomheten, gir staten en eventuell 
godkjenning som følges av statstilskudd over basisbevilgningen til det tilhørende regionale 
helseforetak”. 
 
Forslaget reflekterer den spenning det er mellom kunnskaps- og klinikksiden, men peker i 
retning av en klarere prioritering av klinikksiden. Det reflekterer også spenningen mellom 
regional (lokal) og nasjonal styring. I forhold til den kunnskapstendens vi nå ser, representerer 
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utvalgets forslag en modifikasjon. Vi ser det imidlertid ikke slik at det nettverk vi omtaler 
også kan tilpasses utvalgets finansieringsmodell. I første omgang, det vil si før utvalgets 
forslag er gjort om til offisiell politikk, anbefaler vi at finansieringen skjer på en måte som 
reflekterer nasjonale initiativ og nasjonal styring. 
 
 
I prøveperioden har Ryggnettverket vært en nokså løs organisasjon, uten samordnende 
ledelse, og med et nettverk nedover, der kriteriene for ”medlemsskap” bare har vært antydet. 
Vårt forslag er altså å gjøre Ryggnettverket til en mer formell, tydelig ledet organisasjon. 
Videre utover, kan det imidlertid fortsatt være mer uformelt, og nettverkspreget. Vi vil ikke 
her ta stilling til hvordan medlemsskapsspørsmålene skal avgjøres. Man kan tenke seg et 
medlemsskap basert på registrering, men uten betaling, men hvordan rekrutteringen og 
registreringen skal skje, skal vi ikke her komme med forslag om. Ei heller skal vi ta stilling til 
spørsmålet om de skal være et ”sentralisert” medlemsregister, eller om der skal være nettverk 
basert i bestemte enheter, som tilfellet er nå. Ryggnettverket, som formell organisasjon, skal 
være en faglig mobiliserende og engasjerende organisasjon, og det bør derfor etter hvert selv 
finne ut hvordan nettverket utover best bygges. 
 
 
 
Kap. 14. Ryggnettverket: den politiske og administrative 
institusjonalisering 
 
Ryggnettverket er et statlig foretagende. Det er også nasjonalt. Samtidig er det slik at 
ansettelsene til dels er gått gjennom andre organisasjoner, som i noen tilfeller inntil 2002 ikke 
var statlige. Men selv når ansettelsene går gjennom andre statlige institusjoner, er ikke disse 
egentlig nasjonale. De er formelt regionale (sykehusene) eller mer uformelt regionale 
(universitetene). Skal nettverket brukes til nasjonal ryggmobilisering, som vi har forutsatt i 
avsnittene foran, bør det være både formelt og reelt nasjonalt. Det vil si at det må forankres i 
Sosial- og helsedirektoratet.  
 
Før vi sier mer om det, bør vi imidlertid si noe mer generelt om helsepolitikkens 
kunnskapsdimensjon. 
 
Som kunnskapstiltak, ofte kalt kompetansesentre, er etablert i nyere tid, er de sykdomsbasert. 
Av og til kan de ha en klinisk eller operativ motpart (kfr. revmatiker-senteret ved 
Diakonhjemmets sykehus). Som regel har de ikke det (kfr. spinal-senteret, smertesenteret og 
senteret for sammensatte lidelser, alle ved St. Olavs hospital). Det er også ofte noe av 
bakgrunnen for at de blir etablert: Hvis en lidelsestype ikke har sin motpart i kliniske 
avdelinger, spesialiteter eller lignende, vil de ofte også ha mindre akademisk oppmerksomhet. 
Å starte med kunnskapssenteret, er således den uvanlige veien å gå. I et stadig mer 
kunnskapsdrevet helsevesen, kan det imidlertid i stigende grad bli den naturlige veien å gå.  
 
Ryggnettverket kommer imidlertid i en litt annen kategori enn de fleste av de andre 
kompetansesentre. Det tar utgangspunkt i en lidelsestype som er svært utbredt, ja som er en 
folkelidelse, på nesten alle alderstrinn. Hvis nettverkets område skulle bli utvidet til muskel-
skjelett-lidelser mer alment, ville dette forhold bli enda tydeligere.  
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Men å utvikle politikk slik utfordrer den måten helsepolitikk blir til på. Som vi har nevnt 
vokser gjerne tiltak frem i klinikken (og i forebyggelsesorganisasjonene); kunnskapstiltakene 
kommer gjerne noe etterpå, eller i beste fall samtidig; i det siste tilfelle gjør de det imidlertid 
nesten alltid på en sekundær måte. Klinikken er i Norge i stor grad lokalt forankret, selv om 
den spesialiserte klinikk siden 2002 formelt er helt forankret i det nasjonale demokrati. Også 
sykehusene er imidlertid lokalt organisert og klinikkutviklingen er ikke styrt fra sentrum (men 
fra regionalt nivå). En nasjonal kompetansepolitikk, som må gripe inn i klinikken, vil derfor 
utfordre de regionale styringsorganer. Bildet kompliseres ytterligere av at 
kompetansepolitikken i mer ren forstand er formelt adskilt fra den kliniske og forebyggende 
helsepolitikken. Ansvaret for den ligger i siste instans i Utdannings- og 
forskningsdepartementet. Dette departement koordinerer i noen grad sin politikk med 
Helsedepartementet, men bare i noen grad. Koordineringspotensialet begrenses også av at 
Helsedepartementets operative kontroll med klinikken er begrenset. Også Utdannings- og 
forskningsdepartementets styring med de utøvende institusjoner det har under seg, 
universiteter, høyskoler og forskningsråd, er begrenset, og kan bli ytterligere begrenset, hvis 
også disse institusjoner gjøres om til særlovselskaper. Dertil kommer at deler av kunnskaps- 
og kompetansepolitikken, særlig den som knytter seg til etter- og videreutdannelse, 
tradisjonelt har vært sett på som et profesjonsanliggende. Det gjelder særlig for leger. Som vi 
har påpekt i andre sammenhenger, har klinikken lenge hatt et utpreget ”medikratisk” 
(legestyrt) preg.52 
 
Den nasjonale kompetansepolitikk på helseområdet må altså bli en politikk som skal 
iverksettes gjennom et, ofte delikat, samarbeid mellom de sentrale statlige organer og 
samarbeidende lokale kunnskapsinstitusjoner og klinikker og andre helseinstitusjoner.  
 
Den kompetansepolitikk som Ryggnettverket er et uttrykk for, har et betydelig vekstpotensial. 
Den er uttrykk for kunnskapsoffensiven i helsepolitikken. Den kan derfor utvides til å gjelde 
også de mer ”modne” fagområder; det vil si, de områder hvor der eksisterer tunge både 
kunnskaps- og praksisenheter. Hvis det skjer, må den lokale og regionale politikk utfordres 
ytterligere. Politikken må bli mer nasjonal og mer basert på nasjonalt godkjent, men for så 
vidt internasjonalt basert, kunnskap og kompetanse. Man kan se på idéen om klinisk styring, 
på engelsk ”clinical governance”, som (et potensielt) uttrykk for slike tanker. Men jo mer man 
gjør det, jo mer problematisk blir det at kunnskapsenhetene er under annen styring, under en 
mer generell utdannelses- og forskningspolitisk styring. Under et kunnskapsregime er jo 
forsknings- og utdannelsesinstitusjonene de primære institusjoner. Vi kan også si det slik: jo 
mer de helsepolitiske organer driver kunnskapspolitikk, jo mer vil de utfordre de forsknings- 
og utdannelsespolitiske organer. 
 
Her bør det føyes til: Vi vil ikke få en ren ”klinisk styring”, den vil, ettersom 
kunnskapsutviklingen gjør det mulig, bli klinisk-økonomisk, og slik (for å gjøre det enda mer 
krevende) også bli koblet til den almene finanspolitikken (som i prinsippet skal stå for den 
mest almene, og mest egentlige prioriteringspolitikk).  
 
La oss avslutte denne resonnementsrekken med å peke på dette: De ulike typer 
kunnskapspolitikk på helsesiden er vokset frem på det vi har kalt ”darwinistiske” måter. Nå er 
omfanget av tiltak som er blitt til slik så omfattende, at direktorat og departement etterhvert 

                                                           
52 Det er et uttrykk for den demedikratisering som har skjedd siden 1970-årene at fakultetene/universitetene i 
økende grad tar over spesialistutdannelsen. At Legeforeningen i de senere år har gått mer inn i kvalitetsarbeid, og 
til dels lansert nokså konkrete fagutviklingsprosjekter (”gjennombruddsprosjekter”, ”NOKLUS”), kan man se på 
som uttrykk for en forsiktig mottendens til demedikratiseringen. 
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bør se både de etablerte tiltak, og de eventuelle nye, i en videre, mer prinsipiell sammenheng. 
Vi tør legge til, når det gjøres må også den tilsyns- og kvalitetskontrollpolitikk Statens 
helsetilsyn står for (og der basis er forsvarlighet) taes hensyn til. Tilsynsvirksomheten kan 
også sees på som en type kunnskapspolitikk og –forvaltning.   
 
 
Den virksomhet som Ryggnettverket representerer, har som politisk ”referanse”, ikke den 
utøvende helsepolitikk, men den kunnskapspolitikk som går forut for den. Som vi har påpekt, 
impliserer den imidlertid også en helsepolitikk. Å styrke kunnskapssiden på rygg-, eller 
muskel-skjelett-området, uten å styrke klinikken og forebyggelsen, gir mindre mening. Hvis 
helsepolitikken skal bli mer kunnskapsbasert, må kunnskaps- og klinikksiden integreres 
bedre. Det må, siden klinikken representerer den egentligste formålsvirksomheten, skje via 
Direktoratet og Departementet. At det er bygget opp både en kunnskapsdivisjon og at 
kunnskapsarbeidet også er tydelig forankret i Tjenestedivisjonen, er uttrykk for at denne 
samling av aktivitetene langs hele kunnskapskjeden er iferd med å skje. Det er også uttrykk 
for at det er et sentralt ønske om å fortsette å gjøre helsetjenesten mer kunnskapsbasert, og at 
man ønsker å gjøre dette på en sentralt ledet måte. Det vil etter hvert skape større behov for 
samordning mot, og kanskje omfordeling av en del ansvar, mellom den generelle politiske 
forsknings- og utdannelsesside og helsesiden. Det skal vi imidlertid ikke gå inn på her. 
 
Det som eventuelt nå skjer innen ryggomsorgen, og i noen grad innen andre omsorger, kan 
etter hvert skje mer generelt, med de mange implikasjoner det har for organiseringen av 
helsepolitikken i vid forstand og for kunnskapsvirksomheten (forskning og 
utdannelse/formidling) på helseområdet. Alle de store områder vil trenge fagnettverk. 
 
 
Hvor Ryggnettverkets ledelse skal rapportere i Direktoratet, må Direktoratet selv avgjøre. For 
oss er det i denne sammenheng nok å minne om det vi nettopp har minnet om: den tiltagende 
samling av leddene i kunnskapskjeden innen helseområdet. Rapporteringen må være slik at 
der ikke oppstår ny fragmentering. 
 
 
 
Kapittel 15. Det nye ryggnettverket: en modell og en oppsummering 
av anbefalingene om institusjonalisering 
 
Nedenfor har vi, skjematisk, illustrert hvordan vi foreslår å bygge opp det nye 
Ryggnettverket, eller Muskel- og skjelettnettverket. Figuren viser nettverket fullt etablert. 
Ovenfor har vi understreket at den eventuelle oppbyggingen må skje over noen tid. 
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Figur 5: Forslaget til det nye Nasjonale Ryggnettverk, evt. Nasjonale Muskel- og 
skjelettnettverk 
 
 
Forklaring til figuren: Nettverket er markert med grønt. De ulike nettverksenheter omfatter en 
fagleder, i hel- eller deltidsstilling, én eller flere administrativt ansatt og en stab av 
fagpersoner, hvorav noen vil ha deltidsstillinger, og en del av disse kan være plassert andre 
steder enn ved enheten. Linjene som er tegnet opp nedenfra, markerer at mange av de ansatte 
innen enhetene har sin hovedstilling ved en akademisk eller klinisk (evt. forebyggende) 
institusjon, evt. har en bistilling ved en slik institusjon. Linjene oppover fra HD, gjelder 
helsetjenestepolitikken, ikke kunnskapspolitikken (som det fremgår av figuren). Linjene er 
tegnet uten pil, fordi institusjonene formelt bare har styringsrett over ”sine” deler av 
enhetsmedlemmenes arbeidsinnsats, ikke over de deler som er nettverkets. Linjen ovenfra og 
ned illustrerer kunnskapspolitikken på helseområdet (ryggområdet). Ellers illustrerer figuren 
hvordan der er organisert inn spenninger mellom helsetjenestepolitikken og 
kunnskapspolitikken.  
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Kapittel 16. Det nye ryggnettverket: tentativt forslag til plan for første 
fase av institusjonaliseringen 
 
Det er ovenfor redegjort for våre forslag. Vi har imidlertid ikke laget en mer detaljert 
institusjonaliseringstidsplan. Institusjonaliseringen må ta noen tid. De forslag vi har fremmet 
har så mange prinsipielle sider, og såpass store økonomiske implikasjoner, at det er naturlig at 
Direktoratet og Departementet bruker noen tid til å vurdere dem.  
 
Hvis man bestemmer seg for å ville satse på å bygge ut Ryggnettverket, og helst til et mer 
alment muskel- og skjelettnettverk, er det viktig at de to nåværende enheter sikres videre drift 
i 2004. Det innebærer at deres bemanning og budsjetter i det minste må føres videre på 2003-
nivå. Bestemmer man seg for å ville bygge opp nettverket, bør det i løpet av 2004 ansettes en 
daglig leder, med litt administrativ bistand; i tillegg kommer utgifter til drift, husleie etc. Det 
innebærer at bevilgningene til nettverket må økes en del i forhold til i år; for eksempel med 
ca. 2 millioner kroner på årsbasis (men virksomheten kan neppe komme i gang før annet 
halvår 2004). Der bør ikke skje noen videre utbygging før en ny daglig leder er ansatt og har 
gjort de forslag vi har presentert om til mer konkrete planer. Vi har imidlertid ovenfor pekt på 
hva den naturlige utbyggingsrekkefølge kan være. Hva forskningsfinansieringen angår, er det 
neppe realistisk å komme i gang med den, som vi har foreslått den, før fra 2005. Den 
forsknings- og prosjektvirksomhet som nå er i gang, og som ikke kan sikres for 2004 gjennom 
en videreføring av de nåværende bevilgninger, bør sikres (midlertidig) finansiering for 2004 
gjennom direkte tilskudd. 
 
Vi har pekt på at våre forslag til kunnskapspolitiske tiltak også har implikasjoner for 
helsetjenestepolitikken: Der kreves en mer offensiv rygg- eller muskel-skjelett-politikk. Vi 
foreslår derfor også et det settes i gang en utredning av hvordan en slik politikk bør se ut. 
Denne utredningen kan settes i gang i 2004. 
 
 
 

Vedlegg 
 

Spesialrapport 1: Norwegian Back Pain Network: Scientific 
Evaluation 
 
Gordon Waddell, Glasgow University and Maurits van Tulder, Free University of Amsterdam 
 
 

The Ministry of Social and Health Affairs established the Norwegian Back Pain Network in 
1999. It is an interdisciplinary network for researchers, health care providers and patient 
organisations. Its aims are to: 

- Establish effective clinical management for back pain 
- Reduce the impact of back pain in the population 
- Improve self-help and reduce disability 
- Reduce total costs to society 
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The Network consists of three components: an Advisory Board, a Research Unit, and a 
Communication Unit. 
 
This part of the evaluation reports on the scientific work of the Research and Communication 
Units. 
 
 
Methods 
 
We met twice to discuss our evaluation, in May 2002 in Montreal, Canada, and in October 
2002 in Bergen, Norway. 
 
In May 2002, we met with the director of the Communication Unit to discuss the activities of 
the Network in general and the Communication Unit in particular. We also agreed at that time 
that it was essential for our evaluation to have English translations of relevant Norwegian 
material regarding the Network.  
 
The following material was used for our evaluation: 

Research Unit: 
- Activities report of the Research Unit (August 2002). 
- List of references of scientific output. 
- Hard copies of key scientific publications. 
 
Communication Unit: 
- Annual report 2000 
- Annual report 2001 
- Activity plan 2000-2002 
- Activity plan 2003 
- Norwegian guidelines for the management of acute low back pain 
- Hard copies of key scientific publications and reports. 

 
In October 2002 we met with O. Berg and B. Magnaes to discuss this evaluation and how it 
fitted into the format of the final report. At that two day meeting, we had ample time and 
opportunity to meet and discuss issues with the directors of the Research and Communication 
Units and individual researchers and clinicians who participate in various ways in the 
Network. We also attended a full day scientific meeting (in English) arranged and run by the 
Communication Unit in Bergen. 
 
 
Evaluation 
 
We consider that the Norwegian Back Pain Network has evolved into a very real and 
impressive network with a strong national reputation and an emerging international 
reputation. In terms of physical infrastructure, this is largely a ‘virtual’ network; but in terms 
of its functioning it is a very real social network. It has created a multi-disciplinary 
environment that is attractive to researchers and clinicians, and has produced and published 
research of high quality. By giving researchers and clinicians encouragement, support and 
guidance in inter-disciplinary research, the Network has greatly contributed to Norwegian 
research capacity in this field. Participants in the Network unanimously were enthusiastic 
about the activities and organization of the Network and about its added value to their own 
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research and clinical work. We are very impressed not only with the high quality of the output 
of both the Research and Communication Units, but also by the speed with which the 
Network has established itself and the sheer quantity of academic output within the first few 
years of its existence. 
 
It may be reasonable to ask if this satisfaction and enthusiasm within the Network is entirely 
shared by all potential shareholders in Norway. We got hints from various sources that there 
are certain tensions between the Network and some medical specialists, particularly some of 
the traditional ‘back experts’ in certain parts of the country. This may be partly a question of 
competition for professional territory and resources. That is to some extent inevitable and 
healthy, and the ultimate answer lies in the Network delivering on its goals. It may be partly a 
matter of clearer demarcation of boundaries. We suggest that one partial solution might be for 
the Network to make a more clear and open distinction between its focus on non-specific back 
pain versus the specific spinal pathologies that are more appropriately managed by these 
‘back experts’. We certainly gained the impression from the leaders and members of the 
Network that it is not exclusive and that all comers are welcome. However, it is possible that 
welcome may be on the Network’s terms and some potential stakeholders might feel 
alienated. Whether or not that perception is correct, it could be a barrier to them joining or 
collaborating with the Network. It may be advisable and helpful for the Network to take more 
active initiatives to improve communication and positively encourage these stakeholders to 
become involved. Involvement of one or more key, senior members or units from the 
traditional ‘back specialties’ would help. The Network might also need to be prepared to 
accept some new and different ideas and approaches to research and practice, and itself be 
prepared to change. Continued evolution is essential if the Network is to maintain its present 
momentum. 
 
In addition to its current leadership in national research and communication activities, the 
Network has initiated several international collaborations and is contributing internationally 
as well. The Network is making an active and important contribution to the EU COST B13 
project on European Guidelines for the Management of Low Back Pain. It has also made a 
strong contribution to the last two International Primary Care Research Forums on Low Back 
Pain in Israel (March 2000) and Montreal (May 2002). 
 
Questions about possible future developments should not obscure the major successes of the 
Network. Overall, we are very impressed by the scientific work of the Network in the period 
1999-2002, and  are optimistic that the Network can continue and expand its leading role in 
the field of back pain research and communication of research findings. Below we have listed 
more detailed comments and recommendations for the two units separately. 
 
 
Research Unit Bergen (since 1994) 
 
The aims of the Research Unit are: 

- To improve the quality of back pain research 
- To stimulate further development and sustainability of an active back research 

environment 
- To develop and maintain a network of researchers 
- To advise researchers on study design and methods 
- To establish a database of RCTs 
- To develop and maintain an international network 
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- To advise the Norwegian Ministry of Social and Health Affairs  
 
Personnel: 4 FTE scientific; 3 FTE administrative and technical supports. 
 
The unit in Bergen is responsible for a network that includes more than 75 researchers across 
Norway. The distribution of these activities across the difficult geographical spread of health 
care in Norway is particularly impressive. The Network is multidisciplinary and includes 
family physicians, medical specialists, physiotherapists, psychologists, chiropractors and 
others. The research focuses on treatment of back pain and on improving the quality of 
prevention, diagnostics, treatment and follow-up. The research is multidisciplinary, ranging 
from basic research in animals to epidemiology to applied clinical research. 
 
 
Development / accomplishments 
 
The Research Unit has created a multidisciplinary environment that is attractive to researchers 
and clinicians. The research meetings in Geilo are well attended by researchers with a variety 
of scientific and clinical backgrounds. Participants seem to highly appreciate these meetings 
and the opportunity for collaboration with other researchers within the Network. We have 
previously attended two of these meetings (September 2000 and March 2001) and can testify 
to the high academic standard. 
 
The quality and quantity of publications in national and international scientific journals is 
very impressive: 68 articles (of which 49 are full scientific publications in English language 
journals) and 8 doctoral theses were published between 1999 and 2002. The research output 
covers a wide variety of topics ranging from bed rest to lumbar discectomy, and from 
biochemical effects on the nucleus pulposus to psychological factors in rehabilitation. The 
research methods also vary widely and include qualitative research, observational studies, 
randomized controlled trials and economic evaluations. We recommend for the future to 
maintain this broad scope but perhaps give more weight to any study designs and topics that 
can directly be used by the Communication Unit in their knowledge transfer and exchange 
activities. This might link some of the research more directly to educational and service 
needs, e.g. randomized controlled trials, systematic reviews and economic evaluations that 
could be used in future guidelines or updates of existing guidelines. There may also be scope 
for more direct involvement of the Research Unit and closer collaboration between the 
Research and Communication Units in research into implementation and service delivery. 
 
The Network plays an important role in guiding and training of young researchers and 
clinicians, as demonstrated most obviously by the doctoral theses. More broadly, the 
clinicians whom we talked to reported unanimously that they had learned a lot from their 
collaboration with the Research Unit. This was especially important for clinicians who do not 
live or work in the vicinity of an academic hospital. The Network seems to play an important 
role in successfully supporting scientific studies by peripheral clinicians with limited research 
experience, thereby fulfilling its national role. Although the majority of participants work in 
Bergen or Oslo, the Network has successfully initiated, conducted and completed several 
research projects in geographically isolated areas throughout Norway. One thing that we 
believe is lacking is an education program in research methodology and statistics. We 
recommend the Network should consider expanding its role in providing education in 
research methods and methods of communicating research findings at a graduate and post-
graduate level.  
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We approve and support the core research activities of the Network. However, we believe 
there may now be an opportunity for the Network to expand and diversify its research 
activities. The perception of several participants whom we talked to was that the personal 
interests and expertise of the present senior members of the Research Unit lies in randomised 
controlled trials and psychosocial issues, and that this ‘colours’ the research that is supported 
and encouraged. In fairness, the research output of the Network as a whole does not really 
support this view, but shows a wide variety of topics and research methods. Better 
communication of the scope, goals and output of research throughout the Network might help 
to overcome that perception. However, these issues might also be considered in planning 
future senior research staffing of the Network. 
 
The current scientific staff of the Research Unit consists of a chairman, scientist, post-doc and 
research fellow. The Chairman of the Research Unit has been the key figure in the formation 
and development of the Network. He is still fully active in a leading role, but we believe the 
Network must prepare for the major challenge it will face when he eventually retires. 
Continued scientific success will depend on sufficient and appropriate senior research staff 
being in place, not only to continue the practical support that the Research Unit provides at 
present, but also to give senior professional leadership for inter-disciplinary research across 
Norway. We consider that the Network would benefit from one or more, additional, senior 
research post(s), whether within the Research Unit or elsewhere in the Network. If these 
post(s) were created soon, that would ease the transition. This might also give the opportunity 
to broaden even further the research expertise of the Network and strengthen areas such as 
qualitative, clinical, and health care delivery research. It would help to guarantee continuity of 
high quality research and research support, as well as training and education. The scientific 
goals for 2003-2006 seem ambitious though realistic: however, success is likely to depend 
upon sufficient senior staff. 
 
 
Communication Unit Oslo (since 1999) 
 
The aims of the Communication Unit are: 

- To establish an interdisciplinary informal network for providers 
- To develop and disseminate evidence-based information and clinical guidelines 
- To improve and stimulate collaboration between providers 
- To disseminate information to patients and general public 
- To evaluate activities through research projects 

 
Personnel: 2.8 FTE scientific plus 0.8 FTE assistant plus 4 regional co-ordinators. 
 
 
Development / accomplishments 
 
At first sight, the output of the Communication Unit (and particularly the relatively fewer 
number of publications in peer reviewed journals) may appear less ‘scientific’ than that of the 
Research Unit, but that would be an unfair comparison. By the nature of its task, the work and 
output of the Communication Unit are more to do with clinical practice and influencing health 
professionals, which is more qualitative and harder to measure. Furthermore, many of the 
recent publications of the Research Unit have built upon a well-established and highly 
productive research programme, while the Communication Unit is still working within the 
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normal ‘lag-time’ of several years for publication of research. Against that background, we 
are equally impressed with the achievements of the Communication Unit. 
1999-2000: establishment of Unit. 
2000-2001: production of guidelines, patient brochure and homepages. 
2001-2002: implementation of guidelines. 
The annual report 2000 shows an excellent start and good, high quality output. The annual 
report 2001 again shows excellent output.  
 
The Communication Unit has managed to establish a network involving a broad range of 
national stakeholders from health care providers to representatives of industry and 
government. We commend the inter-disciplinary collaboration between physicians, 
physiotherapists and chiropractors. It has established international collaboration with several 
departments and experts in the field of research transfer and exchange.   
 
Between December 2000 and January 2002, the Communication Unit developed and 
published guidelines for the management of acute low back pain. From our personal 
experience of guideline development in several countries, we are very impressed by the 
efficient process that was used to develop and achieve multi-disciplinary agreement on these 
guidelines within such a relatively short period of time. The content and presentation of the 
guidelines is comparable to the best international examples. They are based on the most recent 
scientific evidence, and the recommendations on management are in line with other 
international guidelines: triage as the basis for the diagnostic process; simple symptomatic 
measures; advice to stay active as most important therapeutic approach for acute low back 
pain; and avoid ‘over-medicalisation’. The brochure for patients and general public is clear 
and contains an excellent summary of the most important messages. 
 
The Communication Unit has started to disseminate a summary of the guidelines and a patient 
brochure, and opened a website that enables downloading of the full guidelines. There is a 
multi-media campaign including television, newspapers and magazines, and presentations and 
courses to implement the guidelines. Target populations are the general population, work 
places, Social Security offices and health care providers. A large, prospective, controlled 
study is now underway with health related as well as process outcomes. This all follows 
current ‘state of the art’ in developing and implementing guidelines. 
 
The position and role of regional co-ordinators is innovative and seems an efficient way to 
communicate and collaborate with stakeholders across the wide geographical spread of health 
care in Norway. Also, stimulating and supporting the development of back clinics throughout 
the country is an efficient way of expanding the interdisciplinary network for providers, of 
improving and stimulating collaboration between providers, and of disseminating information 
and research findings. This is likely to be one of the most effective ways of influencing and 
implementing improved health care for back pain across Norway. 
 
 
Future (research) plans 
 
Implementation of the guidelines and evaluation of the success of the implementation strategy 
is an ambitious plan and will be a major activity in the period 2002-2004. We are only aware 
of a few such projects internationally (in Australia, the Netherlands and Scotland). This will 
be a vital part of actually changing health care and outcomes for back pain in Norway and for 
reaping the full benefits of the Network. It will require a major investment of staff time and 
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effort and financial resources of the Network. For these reasons, we believe it should be the 
highest priority of the Communication Unit over this period. There will obviously be some 
other parallel efforts, but they must not be allowed to interfere with this priority area. 
 
For that reason, we would question whether attempting to develop additional guidelines for 
neck pain and pelvic pain is a good idea. The further practical limitation is that the evidence 
basis for neck pain is still weak and there is a dire need for original studies and systematic 
reviews in this field. We therefore recommend that any research activities in this field might 
be more usefully directed to studies adding to the evidence base. Consideration might be 
given to developing guidelines for chronic back pain and the prevention of back pain, which 
could be pursued in liaison with and build upon similar projects within EU COST B13. 
However, the practical problems should not be under-estimated: the current evidence base in 
these areas is much more limited than for acute low back pain; and no one in the world has yet 
developed evidence-based guidelines for the prevention of back pain or for chronic back pain. 
 
 
The Back Pain Network: Relationship between the Research and 
Communications Units 
 
The two Units appear to us to complement each other very well. They each provide something 
different, but equally important. Either alone would be much weaker. Together they are much 
more likely to improve health care for back pain in Norway. 
 
As far as we can see, the two Units generally collaborate well. There are some inevitable 
tensions between the different focuses, methodologies and personalities in the two Units, but 
overall these appear to be stimulating and productive rather than destructive. We have not 
detected any insurmountable barriers between the two Units. All participants from both Units 
whom we interviewed were enthusiastic and positive about the collaboration: even though 
they acknowledged that there were at times some practical problems that had to be sorted out 
to achieve common goals, they all appeared to regard these as perfectly manageable. 
 
The question might be raised, whether the two Units should be combined (particularly if 
either leader leaves) but we do not believe this would be advantageous. There appear to us to 
be more advantages than disadvantages in two separate, complementary and collaborating 
Units. One of the unique and greatest strengths lies in the fact of this being a Network. 
 
Is the Network achieving its aims? 
 
On measures of process, we consider that the Network has made major strides within such a 
short period to its first aim of ‘establishing effective clinical management’. There is no direct 
evidence yet on whether this has led to change in actual clinical practice or on the aim of 
improving self-help.  
 
There is no evidence available, but no a priori reason to expect any change in the prevalence 
of back pain in Norway, though the Network and indeed health care would be unlikely to have 
any impact on the prevalence. There is no evidence available at present on any trends in self-
reported low back disability. 
 
There is, however, some preliminary evidence (Brage Oct 30, 2002) on social security trends 
for back pain in Norway. There is certainly no improvement in sickness absence or disability 
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pensions for back pain from 1994 - 2001. However, sickness absence for back pain only 
increased 65% over this period and plateaued in 2000 – 2001, while total sickness absence for 
all conditions rose 93% and that rise continued in 2000 - 2001. Thus the proportion of 
sickness absence accounted for by back pain has fallen steadily from 17.2 % to 14.8%. The 
proportion of the population on disability pensions rose from 12.3% to 14.0% from 1994 – 
2000 but only rose very slightly to 14.1% in 2002. The number of new disability pensions for 
back pain fell 23% from 1999 – 2001, but that is comparable to other conditions, and the 
proportion accounted for by back pain has not changed. These social security data raise the 
possibility that there may be some improvement in trends for back pain since 1999 or 2000. 
However, at present it is not possible to determine whether or to what extent this can be 
credited to the Network, or whether the Network has had any real impact on its aims of 
reducing sickness absence, disability pensions or costs of back pain since 1999. We should 
emphasise, however, that it would be unrealistic to expect clear evidence at this stage. 
 
Studies of actual clinical practice in Norway and continued monitoring of social security 
trends for back pain over the next 3-5 years are clearly essential to assess the impact of the 
Network. The present data set provides a good baseline. The difficulties in interpreting any 
trends will be the inevitable lag between intervention and impact, the delay in obtaining 
statistics, and other intervening or confounding influences. 
 
The Research Unit has clearly been highly successful in achieving almost all its specific aims, 
though that is partly built on its whole 8-year existence and not solely since the establishment 
of the Network. The only exception is that we have no information on the existence of the 
database of RCTs that was planned.  
 
The Communication Unit has also made a very good start on its specific aims, though as the 
Unit has only existed for about three years and these are major, complex tasks, this is still 
very much ‘work in progress’. It is likely to take a further 3-5 years before the full impact and 
benefit will be realised. 
 
 
Conclusions 
 

1. Both the Research Unit and the Communication Unit have achieved a remarkable 
amount in the relatively short time since the Network was set up in 1999. 

2. The overall quality and the quantity of scientific output is impressive and to 
international standard. 

3. It is too early to judge any impact of the Network on low back disability and costs in 
Norway. 

4. Even in purely scientific terms, the Network has been a very productive investment, 
and is worth funding for a further 3-5 years, subject to continuing monitoring of its 
performance, output and impact. 

5. We have made a number of suggestions for possible future scientific directions, which 
might help the Network expand further its national and international reputation in the 
field of low back pain research. 
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Spesialrapport 2: Evaluering av Nasjonalt ryggnettverk – fra 
en klinisk synsvinkel 
  
Bjørn Magnæs, Universitet i Oslo/Ullevål universitetssykehus (tidl.) 
 
Evalueringen er utført etter henvendelse fra Senter for Helseadministrasjon, Rikshospitalet. 
Evalueringen er foretatt av Bjørn Magnæs, spesialist i nevrokirurgi, og til 2001 
avdelingsoverlege og professor ved Nevrokirurgisk avd., Ullevål sykehus.  
Jeg har arbeidet med nakke- og ryggpasienter i 13 år ved Nevrokirurgisk avd., Rikshospitalet, 
og 22 år ved Nevrokirurgisk avd., Ullevål sykehus, og har hatt formelt samarbeid om rygg- og 
nakkekirurgi med Sophies Minde, Ortopedisk hospital 1976-1990 og Reumakirurgisk avd., 
Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus 1972-1992. 
Jeg har ingen binding til Norsk Ryggnettverk. 
 
 

Evalueringen bygger kronologisk på: 
 
1. Ryggnettverkets fagmøte i Bergen 29. og 30. oktober 2002: 

• Intervjusamtaler med de to utenlandske ekspertene Gordon Waddell, Skottland, og  
Maurits van Tulder, Nederland, som har bistått Ryggnettverket i oppbyggingsfasen. 
Gordon Waddell har basis i ortopedi, men gikk tidlig og for mange år siden over fra 
pasientbehandling til forsknings- og helsepolitisk arbeid. 
Maurits van Tulder er epidemiolog og har aldri vært pasientbehandler.   

• Samtale med gjesteforeleser Nikolai Bogduk, Australia, som er professor i 
Smertemedisin, ryggforsker og daglig ryggbehandler. 

• Intervjusamtaler med lederen for Forskningsenheten, professor Holger Ursin, og 
lederen for Formidlingsenheten, professor Even Lærum. 

• Intervjusamtaler med sentrale medarbeidere i Ryggnettverket. 
• Intervjusamtaler med brukere av ryggnettverket. 

2. Tilsendt skriftlig materiale fra:  
• Forskningsenhet ved Avdeling for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i 

Bergen, og  
• Formidlingsenhet ved Ullevål Universitetssykehus. 

3. Kommentarer i tidsskrift for leger, kiropraktorer og fysioterapeuter og innlegg i 
dagspressen. 

4. Etter gjennomgang av det skriftlige materialet formet det seg flere spørsmål som ble 
besvart ved henvendelse til et utvalg av aktuelle leger, kiropraktorer og fysioterapeuter 
inkludert lederne for Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk Kiropraktor Forening. 

 
 

Innholdsliste: 
 
Sammendrag og konklusjon  
Vurdering: 
A. Ryggnettverks kontaktflate bedømt etter fagmøte og forskningsprosjekter. 
B. Ryggnettverkets forskning og publikasjoner.  
C. Ryggnettverkets hefte for pasientbehandlere: ”Akutte korsryggsmerter. Tverrfaglige 
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     kliniske retningslinjer”. 
D. Ryggnettverkets hefte sammenlignet med tidligere utgitte hefter. 
E. Ryggnettverkets formelle retningslinjer og gjennomføring i praksis. 
F. Ryggnettverkets brosjyre for pasienter med akutte ryggplager: ”Verdt å vite om vond rygg. 
Hva 
     fagfolk er enige om”. 
G. Ryggnettverkets videre arbeid. 
H. Manglende konkretisering, differensiering og kvantifisering ved akutte korsryggsmerter. 
I.  En sykehusbasert tverrfaglig senterfunksjon for kvalitetshevning av daglig ryggbehandling 
–  
    et ”ferdighetssenter” og en standard.  
 
 
Sammendrag og konklusjon. 
 
Nasjonalt ryggnettverks kontaktflate bedømt etter fagmøte og 
forskningsprosjekter:   
 
Fagmøtet i Bergen 2002 med 249 deltagere og 73 forsk. prosjekter hadde følgende deltagere:  
      Fysioterap.   Kiroprakt.    Leger      Psykologer 
Deltagere i fagmøtet:             50%     9%         36%   2% 
Deltagere i forskningsprosjekter:                 32%     1%         51%   6% 
 
På fagmøtet var 90% fra 1.linjetjenesten og 10% fra 2/3.linjetjenesten hvorav under 2% fra 
kirurgi. 
 
Det er å bemerke at kiropraktorene er nesten fraværende innen Ryggnettverkets forskning, og 
Norsk Kiropraktor Forening ønsker å få forskningsmidlene knyttet direkte til og styrt av sitt 
eget fagmiljø. 
 
 
Forskning:   
 
Ryggnettverket driver egen forskning og yter verdifull forskningshjelp - spesielt til miljøer i 
1.linjetjenesten. Publikasjonslisten er imponerende og omfatter 68 arbeider av høy kvalitet. 
Ryggnettverkets psykobiologiske forskning vedrørende somatisering og psykobiologisk 
sensitiv-isering av smertebaner, som sikter mot bedre kognitiv behandling av de mange 
pasientgrupper med subjektive og uforklarlige plager, er meget verdifull som en del av 
ryggforskningen. Fremtiden vil vise om det vil bidra til å øke mestringsevnen og derved bli et 
merkbart tillegg i ryggbehandlingen.  
 
Tverrfaglige retningslinjer for behandling ved akutte korsryggsmerter i 1.linjetjenesten:   
Ryggnettverket har på kort tid utarbeidet retningslinjer hvor hovedpunktene er rask klinisk 
diagnostikk, forklaring og oppmuntring til aktivitet og tilbakeholdenhet med 
fysikalsk/manuell behandling og bildediagnostikk, noe som vil omfatte 97% av pasientene. 
Det kan synes som om nedtoningen av fysikalsk/manuell behandling har skjedd på et noe 
magert grunnlag. Fra mange kommentarer fremgår en praksis med rask fysikalsk/manuell 
behandling og bildediagnostikk, i pakt med pasientenes ønsker. Det gjenstår derfor å se 
hvilken praktisk tilslutning retningslinjene får.  
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Videre arbeid:   
 
Jeg er helt enig med Gordon Waddell og Maurits van Tulder om: 
- at Ryggnettverket hittil ikke har - og heller ikke kan forventes å ha - bidratt noe til bedre 
   ryggbehandling i Norge,    
- at Ryggnettverkets iverksetting av de kliniske retningslinjene er en ambisiøs plan som må ha 
   høyeste prioritet og ikke forstyrres av andre arbeidsoppgaver, 
- at Ryggnettverkets arbeid om korsryggsmerter bare er i sin begynnelse, og at det derfor bør  
   konsentrere også sitt videre arbeid om rygglidelser og ikke redusere innsatsen ved mindre 
enn    halvgjort ryggarbeid ved å utvide arbeidsområdet til nakkesmerter og bekkensmerter,  
- at det trengs ytterligere minst 3-5 års før en kan vurdere om Ryggnettverket har hatt noen 
   betydning for ryggbehandlingen i Norge, og 
- at Ryggnettverkets ev. videre arbeidsoppgaver bør være å utarbeide retningslinjer for  
   a) behandling av kroniske korsryggsmerter og b) forebyggelse av korsryggsmerter 
I tillegg til Waddell og van Tulders oppfordring til fortsatt å holde seg til korsryggen og ikke 
starte med bekken- og nakkesmerter, vil jeg legge til at bekkensmerter ligger nærmest 
ryggmodellen, og at en kombinert rygg-bekken-modell i alle fall er enklere og ufarligere som 
forskningsmodell enn å etablere en nakkemodell basert vesentlig i 1. linjetjenesten. 
 
Manglende diagnostisk konkretisering og differensiering: Etter Ryggnettverkets 
retningslinjer faller 80-90% av pasientene i sekkediagnosen ”uspesifikke korsryggsmerter”, 
og kommer i gruppen  av ”mysterious illnesses” sammen med bl.a. utbrenthet, epidemisk 
tretthet, kjemisk overfølsomhet  mm. Det savnes imidlertid en diagnostisk konkretisering og 
differensiering ved korsryggsmerter som basis for forskning rettet mot korsryggen som et eget 
organ med sine spesielle organiske sykdommer og dysfunksjoner. For dette trenger 
behandlingen et ferdighetsløft slik at morgendagens kliniske ryggforskning ikke vil dra 
slutninger på grunnlag av dårlige kliniske ferdigheter. 
 
En sykehusbasert tverrfaglig senterfunksjon for kvalitetshevning av daglig 
ryggbehandling – et ”ferdighetssenter” og en standard: Etter Hoddevikutvalgets 
anbefalinger er det startet et ferdighetsløft med sykehusbaserte Ryggpoliklinikker og 
opprettelse av ”Landsfunksjon for de vanskeligste pasientene”, og fortsetter nå med 
Ryggnettverkets iverksetting av kliniske retningslinjer i 1.linjetjenesten. I tillegg er det et stort 
behov for en senterfunksjon for praktisk opplæring ved et Regions/Universitetssykehus; med 
ansvaret for å sette en standard og hvor leger, fysioterapeuter og kiropraktorer kan øke sin 
praktiske ferdighet/subspesialisere seg under kyndig veiledning innen diagnostikk, ikke-
kirurgisk og kirurgisk ryggbehandling.  
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A. Ryggnettverkets kontaktflate bedømt etter fagmøte og 
forskningsprosjekter. 
 
Den kan bedømmes ut fra deltagelse ved fagmøte og i vitenskapelige prosjekter. 
Fordeling av 249 deltagere ved Ryggnettverkets fagmøte i Bergen 29. og 30. oktober 2002: 
Største yrkesgrupper % av alle  

deltagerne 
Undergrupper av leger % leger 

undergrupper 
1. Fysioterapeuter 50   
2. Kiropraktorer   8,8   
3. Psykologer   2,4   
4. Sykepleiere   2,8   
5. Leger i 1. linje tjeneste 26,0   ⇒ 4. Leger 1.linjetjeneste  
 a. Allmennleger 10,4 
 b. Bedriftsleger   2 
 c. Kommuneleger   4,4 
 d. Leger u. angitt spes.   9,2 
6. Leger i 2. og 3. linje tjeneste 10,4   ⇒ 5. Leger 2. og 3. 

linjetjeneste 
 

  a. Fysikalsk med & rehab.   5,6 
  b. Nevrologi   2,4 
  c. Røntgen   0,8 
  d. Ortopedi/Nevrokirurgi   1,6 
    
Geografisk fordeling % av deltagerne   
Fra Vest-Norge 54   
Fra Midt-Norge   5   
Fra Nord-Norge   9   
Fra Øst/Sør-Norge 32   
 
 
Fordeling av 73 deltagere i Forskningsenhetens vitenskapelige prosjekter: 
Største yrkesgrupper Antall % av forskningsdeltagerne 
Fysioterapeuter 23 32 
Kiropraktorer   1   1,4 
Psykologer   4   5,5 
Leger 37 51 
Sosial/Økonomi   3   4 
Sport   3   4 
Andre   2   2,7 
   
Geografisk fordeling % av forskningsdeltagerne  
Fra Vest-Norge 29  
Fra Midt-Norge 12  
Fra Nord-Norge   4  
Fra Øst/Sør-Norge 54  
Hovedtrekkene er (med avrundede prosenter): 
1. Nasjonalt ryggnettverk har i første rekke gjort en stor og viktig innsats når det gjelder 

tverrfaglig kontakt innen primærhelsetjenesten. Av møtedeltakerne utgjorde 
fysioterapeuter 50% , leger i 1.linjetjeneste 26% og kiropraktorer 9%, til sammen 85%. 
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2. Kontakten er langt mindre med sykehusenes 2. og 3.linjes legespesialister som til sammen 
utgjorde10% - herav under 2% fra kirurgiske fag. 

3. I de vitenskapelige prosjektene dominerte leger (51%), fysioterapeuter (32%) og 
psykologer 6%, mens kiropraktorene var nesten fraværende i forskningsprosjektene (1%). 

 
 
 

B. Ryggnettverkets forskning og publikasjoner.  
 
Ryggnettverkets hovedarbeidsområder er 1) hjelp til ekstern forskning, spesielt til 
randomiserte kontrollerte studier 2) egen forskning og 3) formidling . Det er fremlagt en liste 
fra årene 1999-2002 over 68 publikasjoner med relasjon til ryggnettverket, fra originalartikler 
på engelsk og til korte debattinnlegg på norsk og engelsk. Publikasjonene kan inndeles som 
følger: 
Artiklenes hovedområde Engelsk Norsk 
Korsrygg/basal forskning/smerter/diagnostikk/behandling 28 4 
Muskel/skjelett/generell helse   8 1 
Smerte/subjektive helseplager/psykologi 12  
Diverse/økonomi/oversikter/diskusjonsinnlegg/mm 11 3 
Formidlingsenhetens hovedarbeid ”Akutte korsryggsmerter. 
Tverrfaglige kliniske retningslinjer” med ”Pasientbrosjyre”.  

 1  

 
 
Hovedtrekkene er: 
1. Den imponerende publikasjonslisten med 68 arbeider viser resultater som kan ha direkte 

og indirekte, basal og klinisk, betydning for sykdomsgruppen akutte korsryggsmerter. 
2. Det praktisk viktigste hittil er at det er fremskaffet bedre grunnlag for å vektlegge 

kroppslig aktivitet i behandlingen av korsryggsmerter. 
3. Det advares mot overbehandling fordi det er god prognose ved bare diagnostikk, 

informasjon og oppmuntring til aktivitet/arbeid uten tillegg av fysikalsk/manuell 
behandling, og det manes til tilbakeholdenhet med bildediagnostikk (vanlig røntgen, 
røntgen CT og MR). Utvikling av modeller for kommunikasjon mellom behandlere og 
ryggpasienter – kalt ”Den gode ryggsamtalen” - er underveis. 

4. Meget spennende er den psykobiologisk orienterte forskningen vedrørende somatisering 
og psykobiologisk sensitivisering av smertebaner. Og spenningen knytter seg til om denne 
forskningen kan lede til bedre kognitiv behandling som vil øke mestringsevnen hos 
ryggpasienter merkbart i tillegg til det som en empatisk, lydhør, tålmodig og teknisk god 
ryggbehandler kan gjøre i dag. Fremtiden vil vise om forhåpningene innfris.  

 
Kiropraktorenes deltagelse i forskningen: Det er å bemerke at kiropraktorene er nesten 
fraværende innen Ryggnettverkets forskning, og Norsk Kiropraktor Forening ønsker å få 
forskningsmidler knyttet direkte til og styrt av sitt eget fagmiljø. 
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C. Ryggnettverkets hefte for pasientbehandlere: ”Akutte 
korsryggsmerter. Tverrfaglige kliniske retningslinjer”. 
 
Ryggnettverkets hefte fra 2002 er en sammenstilling av forskningsbasert kunnskap og 
konsensusbaserte anbefalinger for behandling ved akutte korsryggsmerter, som defineres som 
smerter med varighet opp til 3 mnd. før de defineres som kroniske.  
 
I kiropraktorenes egne retningslinjer settes grensen for akutte korsryggsmerter til 6 uker. Det 
hadde vært ønskelig at dette store spriket fra 13 til 6 uker hadde vært kommentert, særlig fordi 
det kan indikere stor forskjell i aktivitet og tempo i behandling som det kan være vanskelig å 
forene når de omforente retningslinjene skal settes i verk.  
 
Det hadde også vært ønskelig med en definisjon på når den store pasientgruppen som har 
sammenhengende smerter under 3 mnd., men med stadige recidiver, går over fra akutt til 
kronisk.  
 
Heftet er på 48 sider i en praktisk spiralperm, og har en hendig kortversjon på en stiv A4 side. 
Heftet omhandler epidemiologi, kostnader, diagnostikk, behandling/arbeidsmessige tiltak, 
samarbeidet mellom 1. og 2. linjetjenesten, og avslutter med pasientkommunikasjon (Den 
gode ryggsamtalen).  
 
Heftet kommer med anbefalinger for diagnostikk, behandling og arbeidsmedisinske tiltak. 
Anbefalingene er markert med sikkerhetsnivået på dokumentasjonen og med styrkegraden på 
anbefalingene, noe som på en enkel måte gir pasientbehandlerne gode opplysninger.  
 
 
Rødt flagg varsler for alvorlige somatiske sykdomstilstander og Gult flagg for psykososiale 
risikofaktorer, og markeringene er lette å få øye på i heftet. 
Den praktiske hovedlinjen er den diagnostiske inndelingen av korsryggsmerter i: 
1. Uspesifikke korsryggsmerter (80-90% av pasientene). 
2. Nerverotaffeksjon (5-10%). 
3. Mulig alvorlig underliggende patologi (1-5%), som er markert med fareflagg - Rødt flagg - 
det vil si mistanke om svulster, infeksjoner, betennelser (Bekhterev), traumatiske skader mm.   
 
Oppbyggingen av heftet gir meget god oversikt over temaet, og det er lett å ta seg frem i. 
Heftet inneholder alle aktuelle hovedområder, og synes å ha ivaretatt behovet til både leger, 
kiropraktorer og fysioterapeuter.  
 
I heftet står det under arbeidsmedisinske tiltak at etter 8 ukers sykefravær er det bare 50% 
sjanse til å komme tilbake i samme arbeid; det vil si at 50% ikke kommer tilbake i samme 
arbeid. Det er mulig at det er flere arbeider som ligger til grunn for denne angivelsen. Men i 
heftet henvises det til et diagram side 33 som er modifisert etter Hagen KB and Thune O: 
Work incapacity from low back pain in the general population. Spine 1998; 23: 2091-5. 
Diagrammet synes imidlertid å vise langt lavere prosent, og opplysninger fra førsteforfatteren 
er at av de pasientene som fortsatt var sykefraværende etter 8 uker, kom ca. 20% ikke tilbake i 
samme arbeid (og ikke som angitt 50%). Men selv ca. 20% viser at akutte korsryggsmerter er 
en meget alvorlig tilstand.  
 
Gordon Waddell har i en oversiktsartikkel (Waddell G: Keynote address for primary care 
forum. Spine 21: 2820-2825, 1996) referert at ved 26 ukers sykemelding er det 50% 
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sannsynlighet for å komme tilbake i samme arbeid, og kurven tilsier ca. 20% ved 8 ukers 
sykemelding.  
 
Hvilket tall som er riktig, må Ryggnettverket finne frem til da det er viktig for å vurdere 
prognosen, og det får også betydning for vurderingen av aktivitetsgrad og tempo i diagnostikk 
og behandling (se under F. Ryggnettverkets formelle retningslinjer og gjennomføring i 
praksis).  
 
 
D. Ryggnettverkets hefte sammenlignet med tidligere utgitte hefter. 
 
Et utvalg av tidligere rygghefter i Norge: 
1973 Ciba Clinical Symposia: Low Back Pain. 32 sider.  
1979 Weber H og Staff P H: Rygglidelser. Diagnostikk og behandling av ”uspesifikke”  
         ryggplager. 22 sider. 
1988 Weber H: Rygglidelser. Diagnostikk og behandling ved ”uspesifikke” ryggplager.  
         56 sider. 
1992 Kvien T K: Hva er Gikt og Revmatisme?160 sider. 
1995 Norsk Forening for Ryggforskning - utgitt i Statens Helsetilsyns Veiledningsserie:  
         Vondt i ryggen. Hva er det? Hva gjør vi? 96 sider. 
2001 Senter for medisinsk metodevurdering: Lumbalt skiveprolaps med rotaffeksjon. 
         Behandlingsformer. 53 sider. 
 
Når en sammenligner Ryggnettverkets hefte 2002 med tidligere rygghefter, er det tydelige 
ulikheter i utformingen av heftene og vurdering av faktagrunnlag. Men enda mer slående er de 
store likhetene når det gjelder den behandlingen som anbefales. 
 
Likhetene er: 
- Vektlegging av tverrfaglig samarbeid (medisin, kiropraktikk, fysioterapi), hvilket har vært et 
   hovedpunkt fra og med heftet utarbeidet av Norsk Forening for Ryggforskning i 1995.  
- Stort sett samme anbefalinger for kirurgisk og ikke-kirurgisk behandling ved 
nerverotaffeksjon  
- Ved uspesifikke korsryggsmerter vektlegges viktigheten av informasjon om prognose 
   og behandlingsmuligheter, betydningen av å skape trygghet, oppmuntring til fysisk aktivitet  
   og å holde seg i arbeid hvis mulig, avlastende sengeleie bare hvis nødvendig, og 
   medikamenter etter behov mot smerte, søvnløshet og depresjon. 
- Vektlegging av psykiske og sosiale faktorer i totalvurderingen.          
 
 
Ulikheten er at tidligere rygghefter har prøvd å nærme seg årsaksfaktorer og 
smertemekanismer selv ved ”uspesifikke” korsryggsmerter. Ryggnettverket har her gått den 
motsatte veien  og nærmest innlemmet gruppen, som utgjør 80-90% av pasientene med 
korsryggsmerter, i gruppen subjektive helseplager (subjective health complaints), definert 
som plager uten påvisbar somatisk sykdom. 
 
Den store likheten mellom Ryggnettverkets hefte og tidligere hefter med kliniske 
retningslinjer tilsier at hvis en vil oppnå noe mer enn tidligere, må det noe mer til enn skriftlig 
informasjon. 
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Ryggnettverket har innsett dette, og har planer for et modellprosjekt i Aust-Agder og Vestfold 
for å iverksette de kliniske retningslinjene. I tillegg har Ryggnettverket, som et forprosjekt for 
dette, utført en spørreundersøkelse blant 60 primærleger for å finne ut hvor ”skoen trykker 
mest”, hvilket synes å være en klok fremgangsmåte.  
 
 
E. Ryggnettverkets formelle retningslinjer og gjennomføring i praksis. 
 
Hovedtrekkene i Ryggnettverkets forskningsresultater og retningslinjer tilsier klinisk 
undersøkelse, informasjon og oppmuntring til kroppslig aktivitet, men ellers tilbakeholdenhet 
med fysikalsk/manuell behandling og bildediagnostikk (vanlig røntgen, røntgen CT og MR). 
Grunnen er at prognosen er god uten fysikalsk/manuell behandling (best when left 
untampered), og fordi bildediagnostikken yter lite og medfører kostnader og strålebelastning.  
Disse retningslinjene vil omfatte ca. 97% av pasientene med akutte korsryggsmerter.  
Det er imidlertid visse motstridende forhold: 
1. Ryggnettverkets retningslinjer er at bildediagnostikk først bør utføres ved vedvarende og 

sterke smerter som varer ut over 4-6 uker.  
I praksis vil det si at bildediagnostikk først kan bestemmes ved pasientkontakt mellom 4-6 
uker. Hvis bildediagnostikk skal tas ved røntgenavdeling/institutt, følger ventetid for 
utførelse, ventetid på svar og ytterligere ventetid før ny pasientkontakt og informasjon om 
resultatet. En realistisk tid før pasienten får svar på bildediagnostikken blir da 
sannsynligvis fra 6-8 uker og oppover. 

2. Det går igjen som en rød tråd i Ryggnettverkets arbeid at noe av det viktigste er å skape 
trygghet ved å forsikre pasientene om at tilstanden er ufarlig og prognosen god.  

3. Pasienter betrakter bildediagnostikk som meget viktig, beroligende og trygghetsskapende. 
4. Pasienter forventer rask iverksetting av tiltak når de oppsøker lege, kiropraktor eller 

manuell fysioterapeut.     
5. Kiropraktorenes definisjon på akutte korsryggsmerter er smerter med varighet inntil 6 

uker, og ikke inntil 13 mnd. som er Ryggnettverkets definisjon,  før det defineres som 
kroniske. 

6. Kiropraktorenes daglige praksis innbefatter i tillegg til den kliniske diagnostikk ofte tidlig 
røntgendiagnostikk, ofte 1. konsultasjonsdag eller i 1. uke, og tidlig manuell behandling.  

 
Sammenfattet ligger Ryggnettverkets retningslinjer langt fra pasientenes ønsker om betydelig 
aktivitet og raskt tempo i bildediagnostikk og behandling, og det synes å være kiropraktorenes 
arbeidsform som er mest i samsvar med pasientenes ønsker. Manuellterapeutenes arbeidsform 
er vanskeligere å få tak i, men følger sannsynligvis kiropraktorenes.  
 
En kan se for seg et betydelig avvik fra Ryggnettverkets retningslinjer; det vil si i retning av 
en rask linje med tidlig bildediagnostikk og aktiv fysikalsk/manuell behandling hos 
utålmodige og aktive pasienter med de reneste organiske ryggplager.  
 
Av argumentene for å være tilbakeholden med bildediagnostikk holder det om skadelige 
røntgenstråler på å bli historikk i og med stadig økende utbredelse og kapasitet av raske MR-
maskiner, som det ikke er knyttet bivirkninger til. Videre koster nå en diagnostisk utredning 
med MR ikke mer enn 1 dags sykelønn (Reidar Dullerud/Statistisk sentralbyrå); så hvis 
bildediagnostisk utredning skaper etterlengtet trygghet og forkorter sykemeldingsperioden 
med 1 dag, så er bildediagnostikken mer enn betalt.  
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Sist, men ikke minst, støttes pasientenes egen vurdering av verdien av bildediagnostikk av 
mye klinisk erfaring; som er at det å henge opp bildediagnostikken på en lystavlede og peke 
og forklare, er ytterst opplysende for pasienten og tidsparende for ryggbehandleren. Og det 
gjelder enten bildediagnostikken er normal eller viser patologiske forandringer, og enten 
patologiske forandringer er sannsynlig årsak, er usikker årsak eller er sannsynlig ikke årsak til 
korsryggsmertene.  
 
 
F. Ryggnettverkets brosjyre for pasienter med akutte ryggplager:  
”Verdt å vite om vond rygg. Hva fagfolk er enige om”. 
 
Pasientbrosjyren er enkel og oversiktlig og gir svar på de vanligste pasientspørsmålene. I 
Pasientbrosjyren er den anatomiske figuren som viser korsryggen, utstyrt med ryggmarg. Det 
korrekte er å vise nerverøtter, som også samsvarer med Ryggnettverkets hovedinndeling av 
akutte korsryggsmerter i uten og med nerverotaffeksjon. Det er viktig ikke å blande sammen 
nerverøtter og ryggmarg, som er strukturer med høyst forskjellig sårbarhet. 
 
 
 

G. Ryggnettverkets videre arbeid. 
 
Ryggnettverket starter nå det store arbeidet med iverksetting av de tverrfaglige retningslinjene 
for behandling av akutte korsryggsmerter, og har planer om utvidelse av sitt arbeid til 
kroniske korsryggsmerter, hvilket synes en naturlig fortsettelse. 
 
Ryggnettverket har også planer om å utvide arbeidet til bekkensmerter og nakkesmerter. Det 
synes dårlig fundert å starte med dette før en ser om Ryggnettverkets forskningsretning og 
resultatet av iverksettingen av tverrfaglige retningslinjer fører til noe positivt for rygghelsen i 
Norge; hvilket vil ta flere år. Det vil også ta bort oppmerksomhet og arbeidskraft fra arbeidet 
med korsryggsmerter og virke som en flukt bort fra halvgjort arbeid.  
 
Jeg er derfor helt enig med de to utenlandske ekspertene Gordon Waddell og Maurits van 
Tulder om: 
- at Ryggnettverket hittil ikke har - og heller ikke kan forventes å ha - bidratt noe til bedre 
   ryggbehandling i Norge,    
- at Ryggnettverkets iverksetting av de kliniske retningslinjene er en ambisiøs plan som må ha 
   høyeste prioritet og ikke forstyrres av andre arbeidsoppgaver, 
- at Ryggnettverkets arbeid om korsryggsmerter bare er i sin begynnelse, og at det derfor bør  
   konsentrere også sitt videre arbeid om rygglidelser og ikke redusere innsatsen ved mindre  
   enn halvgjort ryggarbeid ved å utvide arbeidsområdet til nakkesmerter og bekkensmerter,  
- at det trengs ytterligere minst 3-5 års før en kan vurdere om Ryggnettverket har hatt noen 
   betydning for ryggbehandlingen i Norge, og 
- at Ryggnettverkets ev. videre arbeidsoppgaver bør være å utarbeide retningslinjer for  
   a) behandling av kroniske korsryggsmerter og b) forebyggelse av korsryggsmerter.  
 
I tillegg til Waddell og van Tulders oppfordring til fortsatt å holde seg til korsryggen og ikke 
starte med bekken- og nakkesmerter, vil jeg legge til at bekkensmerter ligger nærmest 
ryggmodellen, og at en kombinert korsrygg-bekken-modell i alle fall er enklere og ufarligere 
som forskningsmodell enn å etablere en nakkemodell basert vesentlig i 1. linjetjenesten. 
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H. Manglende konkretisering, differensiering og kvantifisering ved 
akutte korsryggsmerter. 
 
Noe av den sterkeste kritikken fra publikum over dagens ryggbehandling er at 
ryggbehandlerne ikke er gode nok til å avdekke somatiske årsaker, at de psykologiserer 
pasientene for lett og for tidlig på sviktende grunnlag, og at de er diffuse og ikke forklarer 
funn og behandling slik at pasientene får forståelse av sin egen sykdom.  
 
Denne kritikken faller sammen med kritikken fra mer organisk orienterte ryggbehandlere 
blant kiropraktorer, leger og fysioterapeuter vedrørende Ryggnettverkets forskning og 
kliniske retningslinjer. 
 
Manglende konkretisering og differensiering kan bero på ren ferdighetssvikt. Men det kan 
også være at det diagnostiske utgangspunktet med ”uspesifikke korsryggsmerter”, som 
omfatter 80-90% av pasientene, har en del av skylden. ”Uspesifikke korsryggsmerter” må 
nødvendigvis være en sekkediagnose hvor det finnes både rene somatiske-, rene psykiske-, 
rene sosiale-, rene arbeidsrelaterte- og rene økonomiske årsaker samt en blandede av disse 
årsakskomponenter. Sekkediagnosen ”uspesifikke korsryggsmerter” gir ikke stimulus til 
pasientbehandlernes diagnostiske nysgjerrighet og klare tankegang, og bidrar derfor 
sannsynligvis til at de blir lite konkrete i sin kommunikasjon med pasientene.  
 
Selv om somatiske, psykiske, sosiale, arbeidsrelaterte, økonomiske årsaksfaktorer griper inn i 
hverandre ved de fleste sykdommer, er det allikevel vanlig å prøve å konkretisere somatiske  
organspesifikke sykdommer eller generelle somatiske sykdommer med predileksjonssted i 
aktuelle organ. Fra et arbeid fremgikk at 86% av pasientene henvist til hjertemedisinsk 
poliklinikk for brystsmerter og 30% av pasienter henvist til koronar angiografi, ikke hadde 
påvisbar koronarsykdom. Men det forhindrer ikke at når en spør en kardiolog om de vanligste 
hjertelidelsene, er svaret koronarsykdom og klaffesykdom. Og når en pasient har en klinisk 
typisk angina pectoris, blir diagnosen coronar sclerose/angina pectoris og ikke uspesifikk 
hjertelidelse, selv om en ikke vet akkurat hvor åretrangheten sitter og i hvilken del av hjertet 
smertene oppstår.  
 
Fra Ryggnettverkets publikasjoner og intervjuene i Bergen fremkom det at det anses som lite 
fruktbart å prøve å nærme seg somatisk organsykdom eller årsaksfaktorer i gruppen 
uspesifikke korsryggsmerter. Begrunnelsen er vesentlig at det er usikker forbindelse mellom 
smerter og funn ved undersøkelse.  
 
Det er mulig at modellen uten oppdeling av korsryggsmerter i enkeltkomponenter og uten 
årsaksbetraktninger egner seg for Ryggnettverkets forskningsmodeller. Men det føles lite 
opplysende for publikum og pasienter, og det må være vanskelig for helsebyråkrater og 
politikere å forholde seg til en stor folkesykdom uten organspesifikk(e) årsak(er). Og sist, men 
ikke minst, synes det lite fremmende for organisk rettet behandling og forskning, og en skulle 
tro for psykobiologisk behandling og forskning likeså.  
 
At en kjenner en sykdoms årsak, betyr vanligvis bare at en har funnet en eller flere faktorer 
som er med på å bestemme sykdomsutviklingen. Og at en kjenner en sykdoms patogenese, 
betyr  
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bare at en har kjennskap til noen av de faktorer som inngår i årsakskjeden. Det synes derfor 
som om det for ryggsykdommer stilles så strenge krav til basal årsak og patogenese at 
ryggsykdommer blir noe abstrakt.  
 
I heftet ”Akutte korsryggsmerter” er det i den systematiske gjennomgangen ikke noe punkt 
om organiske årsaker ved uspesifikke korsryggsmerter. Men i et vedlegg er det uten nærmere  
omtale presentert en liste med 37 årsaker til akutte korsryggsmerter. Denne oppramsingen er 
en teoretisk, men ikke en praktisk liste for daglig ryggbehandling.  
 
Det blir sannsynligvis lenge før rygglidelser kan konkretiseres på nivå med hjertesykdommer, 
men det bør ikke forhindre at en starter. 
 
 
Rødt flagg som varsler alvorlige årsaker til akutte korsryggsmerter; det vil si svulster, 
infeksjoner, betennelser (reumatoid artritt/Bekhterev), traumatiske skader mm., er meget 
viktig, men ikke spesielle for korsryggen. Rødt flagg gjelder for de fleste kroppsdeler og 
organer, og må derfor være utelukket før en starter konkretiseringen og differensieringen av 
dagliglivets spesifikke akutte korsryggsmerter. Det ville ellers virke ulogisk om årsakene 
under rødt flagg skulle være den eneste konkretiseringen og differensieringen i diagnostikken 
ved akutte korsryggsmerter.  
 
Gult flagg som varsler psykososiale risikofaktorer, er meget viktig, men er en 
”forstørrelsesfaktor” og ikke en basal årsak. Gult flagg er videre langt i fra noe spesifikt for 
korsryggen, men gjelder for sykdommer i de fleste kroppsdeler og organer.  
 
Konkretiseringen må starte med å se på korsryggen som en strukturell og funksjonell enhet, 
et organ med egne somatiske sykdommer; det vil si 1) osteochondrose som er en tilstand som 
har i seg årsakselementer av sykdom, slitasje (wear and tear), småskader og aldring,  
2) spondylolyse/olisthese som er en medfødt eller tidlig ervervet tilstand og 3) 
muskeldysfunksjon i form av overbelastning og/eller feilbelastning.  
 
Den konkretiseringen som er skissert ovenfor, har støtte i mange lærebøker; eksempelvis: 
1. Fra dansk lærebok: Den alminneligste form for lumbago (low back pain) er smerter, som 

skyldes over/feilbelastet muskulatur og/eller osteochondrose i skiver og ledd med 
påvirkning av ligamenter, sener, periost og periartikulært vev, muligens ledsaget av 
mekanisk instabilitet på de affiserte områder (segmental instabilitet).  

2. Fra amerikansk lærebok: Den hyppigste form for low back pain er mekanisk muskel-
skjelett smerte fra over/feilbelastning av muskulatur, skiver, fasettledd og ligamenter med 
eller uten tilstedeværelse av osteochondrotisk sykdom i skiver og fasettledd.  

 
Selv om en ikke med sikkerhet kan peke ut strukturer innenfor bevegelsessegmentet som er 
affisert (skive, ledd, bånd, muskel), er det å kunne knytte smertene til virvelsøylen og 
bestemte nivåer sterkt konkretiserende. Om bakenforliggende årsak er bare somatisk sykdom, 
eller om det er psykiske, sosiale, arbeidsmessige eller økonomiske årsaksfaktorer, er ikke 
avgjørende for konkretiseringen.  
 
Gode ryggbehandlere vil kunne knytte korsryggsmerter til virvelsøylen eller ikke, selv når 
ryggsmertene ikke er ledsaget av (konkretiserende) isjias. Smerter som diagnostiseres som 
organiske smerter knyttet til organet korsryggen, bør for tankens klarhet, for behandling og 
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forklaring, og for ryggforskningens skyld skilles fra andre smerter som lokaliseres til 
korsryggen.  
 
Som angitt i Retningslinjene er det meget viktig å skille mellom lumbago og lumbago/isjias 
fordi det siste har dårligere og alvorligere prognose og ligger nærmere operasjon. Dette er 
imidlertid vanligvis bare en gradsforverrelse i den samme underliggende sykdommen eller 
dysfunksjonen, på samme måte som det er med smerter fra hofteleddsartrose som forverres og 
nærmer seg operasjon. Det er mye viktiger og mer konkretiserende f. eks. å differensiere 
mellom somatiserte korsryggsmerter og organiske smerter lokalisert til et bestemt nivå i 
virvelsøylen, og så henføre sykdommene til ulike diagnosegrupper.  
 
Forskning basert på en inhomogen sekkediagnose omfattende 90% av pasientene synes å være 
et svakt utgangspunkt. Konkretisering og differensiering er vanligvis et hovedgrunnlag innen 
klinisk forskning for at pasientmaterialet er utvalgt etter avgrenset(e) og veldefinert(e) 
diagnose(r) slik at en får så homogene pasientgrupper som mulig.  
 
 Et viktig område både for forskningen og retningslinjene for behandling befatter seg med  
aktivitetslinjen fra normal aktivitet til sengeleie. Det er lagt ned mye arbeid vedrørende 
sengeleie. Det er vanskelig å se at sengeleie har vært noen stor anbefaling de siste 10-årene. 
Men en annen form er at pasienten står opp om morgenen og tilbringer varierende tid på 
sofaen gjennom dagen som avlastning for ryggen. Denne formen er sannsynligvis mye 
hyppigere og viktigere å ta stilling til i aktivitetslinjen enn sengeleie. For å få et praktisk 
brukbart svar vedrørende kroppslig aktivitet burde en sannsynligvis kvantifisere veldefinerte 
aktiviteter innen homogene pasientgrupper.  
 
Når det gjelder advarsel mot fysikalsk/manuell overbehandling, hadde det vært ønskelig med 
en kvalitetskontroll av selve behandlingen. Det kan synes som om nedtoningen av 
fysikalsk/manuell behandling har skjedd på et noe magert grunnlag. 
  
 
 

I. En sykehusbasert tverrfaglig senterfunksjon for kvalitetshevning av 
daglig     ryggbehandling – et ”ferdighetssenter” for å sette standarden. 
 
Ved kliniske forsøk for å bestemme virkning av tablett A og tablett B er kravet til tekniske 
ferdigheter vanligvis lavt. Behandlingen blir derfor utført likt og med topp ferdighet for alle 
pasienter, noe som er meget viktig for å få et korrekt resultat.  
 
Ryggbehandlingen ligger langt fra dette ønskemålet. Kravene til teknisk ferdighet for ulike 
prosedyrer varierer fra små til store, og den samme variasjon finner en i ryggbehandlernes 
 ferdighetsutøvelse. Sammen med ulikt kunnskapsnivå, fører det til at like prosedyrer og 
behandlingsopplegg blir utført med sterkt varierende kvalitet. Klinisk ryggforskning med 
behandlingsopplegg som utføres med ulik/ukontrollert ferdighet, kan ende opp som nokså 
verdiløs.  
 
En satsing på å øke ryggbehandlernes ferdigheter er sannsynligvis den beste investeringen en 
kan gjøre både for dagens ryggpasienter og for morgendagens ryggforskning.  
 
I Hoddevikutvalgets innstilling til Helsetilsynet/Helsedepartementet var hovedpoenget at et 
ferdighetsløft burde skje innen og i samarbeid mellom 1., 2., og 3.linjetjenesten. 
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Ryggpoliklinikker ble anbefalt opprettet som et viktig samarbeidsorgan innad på sykehusene 
og mellom 1.linjetjenesten og sykehusenes 2.linjetjeneste for å skape bedre  
effektivitet og derved redusere ventetider og bedre kvaliteten av behandlingen. Da det syntes 
å være det samme behovet i alle fylkene, ble det anbefalt ryggpoliklinikker ved de 15 rene 
sentralsykehusene og ved de 5 regionsykehusene – til sammen 20 ryggpoliklinikker. Videre 
ble det anbefalt universitetstilknytning for stilling ved Regionsykehusene. 
 
Landsfunksjon for problempasienter er nå lagt til Regionsykehuset i Trondheim etter 
Hoddevikutvalgets anbefaling om opprettelse av et nasjonalt ryggsenter for en tverrfaglig 
styrking av 3. linjetjenestens kunnskaper og ferdigheter.  
 
En sykehusbasert tverrfaglig senterfunksjon for kvalitetshevning av daglig 
ryggbehandling – et ”ferdighetssenter” som kan sette standarden mangler imidlertid. Når 
en tar utgangspunkt i kirurgiske spesialer i Norge, er organtransplantasjon konsentrert til 1 
sted, hjernekirurgi til 5 steder og hjertekirurgi til 8 steder, mens ryggkirurgi foregår på ca. 50 
steder.  
 
For å heve kvaliteten burde antall steder hvor det opereres rygger reduseres noe, hvis mulig til 
ca. halvparten?  Men for å heve kvaliteten på alle områder av praktisk ryggbehandling synes 
det enkleste å være å lage en sykehusbasert arbeids/opplærings senterfunksjon for 
diagnostikk, ikke-kirurgisk og kirurgisk ryggbehandling hvor leger, kiropraktorer og 
fysioterapeuter kan subspesialisere seg i praktisk ryggbehandling.  
 
Et slikt ”ferdighetssenter” som har ansvaret for å sette en standard, og hvor leger, 
kiropraktorer og fysioterapeuter kan få spesialtrening/subspesialisering under  kyndig ledelse, 
bør av praktiske grunner ligge i et område med mange pasienter, og må ha den faglige bredde 
som finnes ved Regions/Universitetssykehus.  
                                                                    *** 
 
Tillegg etter gjennomlesning av Ole Bergs preliminære evaluering 
 
Det hender ikke sjelden at ikke-fagpersoner kan gripe svakheter og utelatelser i 
fagutredninger bedre enn fagpersoner; så også i dette tilfelle. Ole Berg har i sin evaluering 
som ikke-ryggfagperson kommet med 3 høyst relevante fagbemerkninger vedrørende 
Ryggnettverkets hefte ”Akutte korsryggsmerter. Tverrfaglige kliniske retningslinjer”. 
Undertegnede har følgende kommentarer til Ole Bergs bemerkninger: 
 
1. Definisjoner ved akutte korsryggsmerter: Akutte korsryggsmerter er i heftet definert 

som smerter med varighet opp til 3 måneder med begrunnelsen: ” En slik tidsfastsettelse 
er tilfeldig, men anvendes hyppig”. Ole Berg finner dette lite tilfredsstillende. Jeg er helt 
enig med ham i at en kort redegjørelse hadde vært på sin plass. Fastsettelsen er ikke helt 
tilfeldig; og kan kort redegjøres for i relasjon til flere faktorer, eksempelvis det naturlige 
forløp, tilbakegang av smerter, tilbakegang til arbeid, generell prognose mm. Jeg har i min 
evaluering påpekt at i kiropraktorenes egne retningslinjer settes grensen for akutte 
korsryggsmerter til 6 uker, og at det hadde vært ønskelig at dette store spriket fra 13 til 6 
uker hadde vært kommentert, særlig fordi det kan indikere stor forskjell i aktivitet og 
tempo i behandling som det kan være vanskelig å forene når de omforente retningslinjene 
skal settes i verk.  

 
      Ole Berg bemerker videre at smerter – som er retningslinjene hovedtema – er noe 
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      omtrentlig og derfor utilfredsstillende karakterisert. Han savner en konkretisering, og  
      skriver at en klargjøring av korsryggsmertens ”fenomenologi” skulle man tro var 
      nødvendig for den såkalte ”gode ryggsamtalen”.  
      
      Smerte omtales spredt under definisjoner, diagnostikk, prognose og ”Den gode 
      ryggsamtalen”; og paradoksalt nok er nerverotsmerten bedre beskrevet enn  
      ”volumsmerten” som Nasjonalt ryggnettverk betrakter som arbeidets hovedmål. For å  
      oppfylle Ole Bergs krav, burde det sannsynligvis vært en samlet gjennomgang av smerte i  
      begynnelsen av heftet, startende med det generelle som f. eks.: 
      - en kort generell definisjon av smerte, ofte definert som en ubehagelig sensorisk og 
         emosjonell opplevelse forbundet med aktuell, potensiell eller tidligere vevsskade,  
      - en diskusjon omkring smerte som en subjektiv opplevelse med et relativt ens (?)   
         fysiologisk grunnlag, men med store forskjeller mellom menneskenes opplevelse av  
         smerte (en viktig del av det ”gule flagget”), og  
      - en kort beskrivelse av aktuelle smertetyper (somatisk - visceral/referert – sympatisk). 
 
2.  Den gode ryggsamtalen: Den andre bemerkningen gjelder den gode ryggsamtalen. 

Undertegnede hadde i sin evaluering vanskeligheter med både nyheten og dybden i 
begrepet, noe som delvis kunne skyldes at arbeidet var/er i en tidlig fase. Evalueringen 
endte derfor med følgende: ”Utvikling av modeller for kommunikasjon mellom 
behandlere og ryggpasienter – kalt ”Den gode ryggsamtalen” - er underveis”.  

 
      Ole Berg har imidlertid fattet grunnideen og det praktiske innholdet bedre. Hans  
      bemerkninger på dette området er derfor spesielt verdifulle også som ryggfagvurdering. 
 
3. Ryggens dynamikk: Ole Berg har reagert på det han kaller rådenes ”aldersløshet”. Han 

mener - og det med rette - at det skjer noe med ryggen over tid, som han kaller ”ryggens 
dynamikk”:  

 
      ”Degenerative forandringer i ryggens anatomiske strukturer, mellomhvirvelskiver, bånd, 
       sener, ligamenter, muskulatur og underhud, begynner relativt tidlig å gjøre seg  
       gjeldende. Den generelle ryggomtalen og de konkrete råd (retningslinjer) som gis,  
       reflekterer i liten grad at det skjer noe med ryggen ettersom mennesket eldes. Ingen råd  
       er aldersbetingede, eller betinget i degenerativ status. Det kan være det er grunnlag for å  
       forstå ryggen så ”tidløs” når det gjelder ”uspesifikke korsryggsmerter”, men for mange  
       lyder ikke det sannsynlig. Bevisbyrden burde derfor ligge hos dem som, for de aktuelle  
       praktiske formål, ”ser bort fra” tiden. I alle fall burde ”tidløsheten” kommenteres.” 
  
      Jeg er helt enig i dette, og i tillegg til denne somatiske dynamikken over tid er det vel også  
      en betydelig psykososiale dynamikk over tid. 
 
      I heftet ”Vondt i ryggen. Hva er det? Hva gjør vi?” (Norsk Forening for Ryggforskning -   
      utgitt i Statens Helsetilsyns Veiledningsserie 1995) er ryggens dynamikk gjenspeilet ved at  
      behandlingsdelen er delt inn i 
   
      - Rygglidelser hos barn og ungdom 
      - Rygglidelser hos voksne 
      - Rygglidelser hos eldre  
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Spesialrapport 3: Evaluering av Nasjonal ryggnettverk. 
Resultater av en spørreskjemaundersøkelse 
 
Olaf Gjerløw Aasland, Legeforeningens forskningsinstitutt og Universitetet i Oslo 
 
 
I 1999 ble Nasjonalt Ryggnettverk (NR) opprettet. Nettverket er et samarbeidstiltak mellom 
miljøer som arbeider innen ryggomsorgen, som forskere og som klinikere. Nettverket ledes av 
en formidlingsenhet i Oslo, en forskningsenhet i Bergen og en rådgivningsgruppe. Da det ble 
bevilget penger til å opprette nettverket forutsatte departementet at virksomheten, før den 
eventuelt ble gjort permanent, skulle evalueres. Professor Ole Berg ved Senter for 
helseadministrasjon ved Universitetet i Oslo ble utpekt til å lede evalueringsarbeidet. 
Evalueringen skjer på flere måter, bl.a. ved at to utenlandske eksperter er engasjert til å 
vurdere kvaliteten av den forskning og formidling som er gjort, og ved at det gjøres en 
undersøkelse om erfaringer og meninger blant potensielle faglige brukere av ryggnettverkets 
tjenester. 
 
Denne siste delen av evalueringen er lagt opp som en spørreskjemaundersøkelse. I november 
2002 ble det sendt et spørreskjema til 413 leger (225 allmennleger og 188 andre 
legespesialister), 400 fysioterapeuter og  251 kiropraktorer, til sammen 1 064 fagpersoner 
(vedlegg 1).  Her ble det stilt spørsmål om i hvilken grad man kjente til NR og deres 
forskjellige publikasjoner og formidlingsformer. I tillegg var det en liste med 11 utsagn om 
NR og ryggomsorgen i Norge som respondentene skulle ta stilling til (spørsmål 15.1 til 
15.11).  
 
Dette notatet er basert på data fra spørreskjemaet.  
 
 

Respons på spørreskjemaundersøkelsen og beskrivelse av 
respondentene 
 
695 utfylte spørreskjemaer ble returnert, dvs. en svarprosent på 65,3. Tabell 1 viser hvordan 
respondentene er fordelt i forhold til yrkesgrupper.  
 
 
Tabell 1 spesialiteter og yrkesgrupper blant respondentene 
Leger: 

allmennmedisin 
allmennmedisin og manuell terapi 
allmennmedisin og arbeidsmedisin 
nevrologi 
kirurgisk fag 
fysikalsk medisin og rehabilitering 
fysikalsk medisin og rehabilitering og fysioterapi 
revmatologi 
radiologi 
arbeidsmedisin 

 
 

117 
1 
1 

17 
52 
11 
4 
7 

22 
14 
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Fysioteraputer 
Fysioterapi 
Manuell terapi 

 
230 
16 

Kiropraktorer 188 
Ikke svart på spørsmål om profesjon/spesialitet 15 
Til sammen 695 
 
I en del av de følgende analysene vil de tre hovedgruppene (leger, fysioterapeuter og 
kiropraktorer)  bli delt i flere undergrupper, for eksempel allmennleger og andre 
legespesialister (ev. med radiologene som egen gruppe), samt manuelle terapeuter som egen 
gruppe.  
 
Figur viser 1 hvordan svarprosenten varierte mellom allmennleger, andre legespesialister, 
fysioterapeuter og kiropraktorer.  
 

119

106

127

61

246

154

188

63

allmennleger, 52,9 % legespesialister 67,6 % fysioterapueter 61,5 % kiropraktorerer 74,9 %

 
Figur 1 Svarprosent i hovedgruppene 
 
 
57 % av respondentene var menn. 22 % var under 35 år, og 33 % var 50 år eller eldre. Tabell 
2 viser fordeling av respondenter etter helseregioner: 
 
Tabell 2 respondentenes fordeling etter i hvilken helseregion de praktiserer. Prosent. 
 

 Øst Sør Vest Midt Nord alle 
Leger1) 42 25 14 12 7 100 
Fysioteraputer2) 45 13 19 12 10 99 
kiropraktorer 43 13 24 11 9 100 
alle 43 17 18 12 9 99 

1) En lege arbeider både i Øst og Sør 
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2) En fysioterpeut arbeider i både Øst, Sør og Nord 
 
56 % av legene, 62 % av fysioterapeutene og 86 % av kiropraktorene hadde sitt hovedarbeid 
utenfor institusjon. 23 % av legene, 9 % av fysioterapeutene og 0,4 % (1 person) av 
kiropraktorene arbeidet i akademiske institusjoner.  
 
 

Antall ryggpasienter 
 
Det er naturlig nok kiropraktorene som har flest ryggpasienter. Som vist i tabell 3 har en 
kiropraktor gjennomsnittlig 74 ryggpasienter pr. uke, mens leger og fysioterapeuter bare har 
en brøkdel av dette. Det viser seg dessuten at legene har signifikant flere ryggpasienter enn 
fysioterapeutene, og at radiologene har gjennomsnittlig flere ryggpasienter enn de manuelle 
terapeutene. 
 
Tabell 3 Gjennomsnittlig antall ryggpasienter pr. uke med 95 % konfidensintervall. Antall 
respondenter i parentes. 
 

 gjennomsnitt 95 % KI 
allmennleger (117) 6.9 6.1 – 7.6 
legespesialister (104) 3.0 2.0 – 3.9 
radiologer (19) 21.4 10.9 – 31.9 
fysioterapeuter (204) 4.1 3.3 – 4.9  
manuelle terapeuter (15) 17.8 11.5 – 24.1 
kiropraktorer (185) 78.3 71.6 – 85.0  

 
 
Det ble også stilt spørsmål om hvor stor andel av pasientene man mente ”helt eller delvis er 
ryggpasienter”.  Her svarte 6 % av allmennlegene,  16 % av legespesialistene, 30 % av 
radiologene, 28 % av fysioterapeutene, 79 % av de manuelle terapeutene og 99 % av 
kiropraktorene at dette gjaldt mer enn hver femte pasient.  
 
 
Kjennskap til Nasjonalt Ryggnettverk 
 
Figur 2 illustrerer hvor mange av respondentene som hadde hørt om NR. Her er 8 med kjent 
gruppetilhørighet som ikke svarte på spørsmålet regnet med som negative svar.  
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54
64

95

leger (246) fysioteraputer (246) kiropraktorer (188)

  
Figur 2 Andel av respondentene  som har hørt om Ryggnetteverket. Prosent. (Antall 
respondenter i parentes) 
 
Ved hjelp av en enkel logistisk regresjonsmodell med kjønn, alderskategori (yngre (<35), 
middelaldrende (35-49) og eldre (50+)) og yrkesgruppe (allmennlege, legespesialist, radiolog, 
fysioterapeut, manuell terapeut, kiropraktor)  som kovariater, kan en estimere sannsynligheten 
for at personene i disse gruppekombinasjonene har hørt om Ryggnettverket. Denne estimerte 
sannsynligheten spenner fra 0.35 for middelaldrende kvinnelige radiologer til 0.96 for yngre 
mannlige kiropraktorer.  
 
De som hadde hørt om NR ble spurt om de hadde vært på NRs hjemmeside, og figur 3 viser at 
det var relativt få som svarte bekreftende på dette spørsmålet. 
 
 

16
28

50
36

leger (129) fysioteraputer (144) manuelle terapeuter
(12)

kiropraktorer (176)

 
Figur 3 Andel som har vært på Ryggnettverkets hjemmeside. (Antall respondenter i parentes) 
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Ved hjelp av en enkel logistisk regresjonsmodell kan en estimere sannsynligheten for at 
respondentene har vært på Ryggnettverkets hjemmesidene, i de samme 
kategorikombinasjonene som tidligere nevnt. Her spenner sannsynligheten fra 0.00 for  
middelaldrende kvinnelige radiologer til 0.55 for eldre mannlige manuelle terapeuter.  
 
De som hadde vært på hjemmesiden ble bedt om å evaluere påstandene ”Hjemmesiden er 
godt utformet” og ”Hjemmesiden er nyttig for meg”  på en skala fra 1 (helt enig) til 5 (helt 
uenig). Samlet medianverdi var 3 for begge påstandene, men leger og fysioterapeuter var litt 
over på den positive siden i forhold til påstanden om at hjemmesiden var godt utformet 
(medianverdi 2), og allmennlegene opplevde hjemmesiden som mer nyttig (medianverdi 2). 
 
De respondentene som hadde hørt om NR ble også spurt om de hadde sett oppslag i aviser 
eller etermedier med representanter for NR, og 53 % av legene, 48 % av fysioterapeutene og 
65 % av kiropraktorene svarte bekreftende på dette. På spørsmål om hvorvidt 
medieoppslagene hadde gitt et positivt (verdi 1) eller negativt (verdi 5) inntrykk var 
medianverdien 2 for alle tre yrkesgruppene, altså på den positive siden. 
 
 
Publikasjoner fra NR 
 
83 % av allmennlegene, 66 % av legespesialistene, 89 % av radiologene og fysioterapeutene, 
92 % av de manuelle terapeutene og  96 % av kiropraktorene, til sammen 408 personer, hadde 
hørt om publikasjonen ”Akutte korsryggsmerter. Tverrfaglige kliniske retningslinjer” som 
kom våren 2002. Av disse svarte 378 på oppfølgingsspørsmålene, hvorvidt de hadde lest 
retningslinjene (helt eller delvis) i den fullstendige rapporten, ev. kortversjonen, og 
pasientbrosjyren, se tabell 4. 
 
 

Tabell 4 Prosentandel av 378 respondenter som har lest de forskjellige komponentene i 
kliniske retningslinjer om akutte korsryggsmerter (antall i hver gruppe i parentes).  
 

 Lest retningslinjene 
(helt eller delvis) i den 
fullstendige rapporten 

Lest kortversjonen av 
retningslinjene (blå-

hvit bordmodell i 
papp) 

Lest pasientbrosjyren som 
baserer seg på 

retningslinjene (”Verdt å 
vite om vond rygg”) 

Allmennleger (46) 40 65 28 
Legespesialister (30) 53 50 37 
Radiologer (4) 0 75 50 
Fysioterapeuter (119) 26 66 27 
Manuelle terapeuter (10) 60 70 30 
Kiropraktorer (169) 74 44 32 
 
 
 
I tabell 5 følger respondentenes evaluering av retningslinjene.  
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Tabell 5 Evaluering av retningslinjene for akutte korsryggsmerter. Medianverdier på en skala 
fra 1 (helt enig) til 5 (helt uenig). Antall respondenter i parentes.  
 
 Retningslinjene er 

lette å finne frem i 
Retningslinjene er til 
nytte for meg  i det 
diagnostiske arbeid 

Retningslinjene er 
til nytte for meg i 

valg av behandling

Retningslinjene er 
til nytte for meg i   

pasientkom-
munikasjonen 

Leger (45-46) 2 2 2 3 
Legespesialister 
(28-29) 2 3 3 2 

Radiologer  
(3-4) 3 2.5 3 3 

Fysioteraputer 
(104-107) 2 3 3 2 

Manuelle 
terapeuter (10) 2 3 3 2.5 

Kiropraktorer 
(165-166) 2 3 3 3 
 
 
På spørsmål om hvorvidt man hadde lest andre skriftlige rapporter og publikasjoner fra NR 
var det kun 57 (av 463), dvs. 12 %, som svarte at de hadde det.  
 
101 av 456 som svarte på spørsmålet, dvs. 22 %, hadde lest en eller flere av 
forskningspublikasjoner som hadde sprunget ut av samarbeidet innen Ryggnettverket 
(Formidlingsenheten i Oslo eller Forskningsenheten i Bergen). De fleste angav at den/de 
publikasjonene de hadde lest hadde utgått både fra  Formidlings- og fra Forskningsenheten.  
 
For å se nærmere på hvem som leser forskningspublikasjoner er det benyttet en multivariat 
logistisk modell med kjønn, alder (yngre (ynder 35), middelaldrende (35 - 49) og eldre (50 
eller over)), og fem yrkeskategorier (allmennleger, legespesialister, fysioterapeuter, manuelle 
terapeuter og kiropraktorer) som kovariater. Det er to signifikante effekter. Middelaldrende 
behandlere har høyest sannsynlighet for å ha lest en forskningspublikasjon (Oddsforhold 1.9 
95% KI 1. – 3.5 i forhold til de yngste), og både manuelle terapeuter (OR 7.9 (1.7 – 29.1)) og 
kiropraktorer (OR 3.9 (1.7 – 8.9)) har signifikant  høyere sannsynlighet for å ha lest en 
forskningspublikasjon enn allmennlegene, som er valgt som referansegruppe. For 
legespesialistene er tilsvarende OR 1.2 (0.4 – 3.3), og for fysioterapeutene 1.5 (0.6 – 3.8). 
 
Denne modellen kan også benyttes til å estimere sannsynligheten i de 2 x 3 x 5 = 30 
kategoriene som oppstår ved å kombinere kjønn, alderskategori og yrke, og resultatet av en 
slik beregning er vist i tabell 6. Det er de manuelle terapeutene som har høyest sannsynlighet, 
fulgt av kiropraktorene. 
 
Dersom vi i modellen denne modellen kontrollerer for antall ryggpasienter som den enkelte 
har pr. uke forblir mønsteret omtrent det samme. 
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Tabell 6 Estimert sannsynlighet for å ha lest en forskningspublikasjon fra Ryggnettverket, 
basert på logistisk regresjon. Manglende kategorier (fordi de ikke finnes i materialet): yngre 
mannlige allmennleger, yngre mannlige legespesialister, yngre kvinnelige, yngre mannlige og 
eldre kvinnelige manuelle terapeuter. Antall respondenter i hver kategori i parentes. 
 

Behandlerkategori Estimert  sannsynlighet for å ha lest en 
forskningspublikasjon fra NR 

middelaldrende mannlige manuelle terapeuter (9) 0.566 

eldre mannlige manuelle terapeuter (3) 0.514 

middelaldrende kvinnelige manuelle terapeuter (4) 0.479 

middelaldrende mannlige kiropraktorer (62) 0.416 

eldre mannlige kiropraktorer (29) 0.367 

middelaldrende kvinnelige kiropraktorer (20) 0.334 

eldre kvinnelige kiropraktorer (5) 0.290 

yngre mannlige kiropraktorer (46) 0.269 

middelaldrende mannlige fysioterapeuter (13) 0.215 

yngre kvinnelige kiropraktorer (25) 0.205 

eldre mannlige fysioterapeuter (14) 0.182 

middelaldrende mannlige legespesialister (44) 0.181 

middelaldrende kvinnelige fysioterapeuter (71) 0.162 

middelaldrende kvinnelige allmennleger (18) 0.156 

eldre mannlige legespesialister (47) 0.152 

eldre kvinnelige fysioteraputer (56) 0.136 

middelaldrende kvinnelige legespesialister (19) 0.135 

eldre mannlige allmennleger (45) 0.131 

yngre mannlige fysioteraputer (26) 0.124 

eldre mannlige legespesialister (47) 0.115 

eldre kvinnelige legespesialister (10) 0.112 

eldre kvinnelige allmennleger (10) 0.096 

yngre kvinnelige fysioteraputer (50) 0.091 

yngre kvinnelige legespesialister (4) 0.074 

yngre kvinnelige allmennleger (1) 0.063 
 



 120

Evalueringen av forskningspublikasjonene fremgår av tabell 7. 
 
Tabell 7 Evaluering av Ryggnettverkets  forskningspublikasjoner. Medianverdier på en skala 
fra 1 (helt enig) til 5 (helt uenig). Antall respondenter i parentes.  
 
 Publikasjonene 

holder et høyt 
vitenskapelig nivå 

Publikasjonene er 
av mer teoretisk enn 
praktisk betydning  

Publikasjonene 
dekker 

ryggforskningsfeltet 
bra  

Allmennleger (10) 2 3 3 
Legespesialister (10) 2 3 3 
Fysioteraputer (23) 2 3 2 
Manuelle terapeuter (7) 2 3 2 
Kiropraktorer (59-60) 2 3 3 
  
 

Generelle oppfatninger om nasjonalt Ryggnettverk 
 
Til slutt i spørreskjemaet skulle respondentene ta stilling til 11 utsagn om nasjonalt 
ryggnettverk, og svarene er oppsummert i tabell 8. 
 
 
Tabell 8 Evaluering av 11 utsagn om Nasjonalt Ryggnettverk om ryggomsorgen i Norge. 
Medianverdier på en skala fra 1 (helt enig) til 5 (helt uenig). Antall respondenter i hver 
yrkesgruppe, som varierer fra utsagn til utsagn, i parentes. 
 
 Allmenn-

leger 
(56-63) 

Lege-spesia-
lister 

(52-59) 

Radio-loger
(7-9) 

Fysio-
terpeuter 

(119-
136) 

Manuelle 
tera-

peuter 
(11-12) 

Kiro-
praktorer

(169-
178) 

1 Ryggomsorgen i Norge er 
fragmentert 2 2 1 2 2 2 

2 Ryggomsorgen i Norge 
prioriteres for lavt av de 
bevilgende myndigheter 

2 2 2 2 2.5 1 

3 Ryggomsorgen har for lav 
status i de medisinske 
fagmiljøer 

2 3 2 3 3 2 

4 Jeg er selv tilstrekkelig 
oppdatert på ryggomsorg 3 3 4 3 2 2 

5 De ulike profesjoner som 
arbeider med rygg burde 
samarbeide mer 

2 1.5 2 1 2 1 

6 Nasjonalt Ryggnettverk kan 
bety et løft for 
ryggforskningen 

2 2 2 2 2 2 

7 Nasjonalt Ryggnettverk har 
en for svak klinisk basis 3 3 3 3 3 3 
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8 Nasjonalt Ryggnettverk 
kunne/burde gjøre mer for å 
styrke ryggomsorgen i Norge 

3 2 2 2 3 2 

9 Formidlingsenheten ved 
Nasjonalt Ryggnettverk kunne 
vært mer inkluderende 

3 3 3 3 3 2 

10 Forskningsenheten ved 
Nasjonalt Ryggnettverk kunne 
vært mer inkluderende 

3 3 3 3 3 2 

11 Nasjonalt ryggnettverk har 
ledere det bør satses på i det 
videre arbeid for å styrke 
ryggomsorgen i Norge 

3 3 3 3 3 3 

 
  

 

Konklusjoner 
 
Selv om over halvparten av legene, og flere i de andre yrkesgruppene, har hørt om Nasjonalt 
Ryggnettverk er det fremdeles et betydelig potensial for å bli kjent.  
 
Det er særlig kiropraktorer, manuelle terapeuter og radiologer som har mange ryggpasienter. 
Radiologene er imidlertid bare engasjert i diagnostiske prosedyrer, noe som antagelig bidrar 
til at deres interesse for Ryggnettverket ikke er spesielt stor. Fysioterapeutene har, kanskje 
noe overraskende, signifikant færre ryggpasienter enn allmennlegene. De som synes å delta 
mest i Ryggnettverket er de manuelle terapeutene, tett fulgt av kiropraktorene.  
 
Det er særlig påstandene om at ryggomsorgen i Norge er fragmentert, at den prioriteres for 
lavt, og at fagfolkene bør samarbeide mer, som får støtte. Her ligger det nok viktige signaler 
til det videre arbeidet. 
 
Det kan se ut som om allmennlegene bør være en viktig målgruppe for Ryggnettverket. De 
har en del ryggpasienter, men  er ikke så ofte inne på hjemmesiden eller leser publikasjoner. 
Sannsynligvis er det også viktig å vurdere om radiologene med sin store kontaktflate mot 
ryggpasienter kunne inkluderes i større grad.  
 
 
 
 

Notat om kilder og fortolkninger 
 
Ole Berg 
 
 
Innledende bemerkninger: teori 
 
Evalueringsrapporten er bygget opp omkring idéen om kunnskapskjeden. Ryggnettverket er et 
tiltak plassert et stykke til venstre i kunnskapskjeden: det driver basal og anvendt forskning; 
det gir premisser for klinikken og det forebyggende arbeid. Det er ikke selv en del av 
klinikken eller de forebyggende institusjoner.  
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Idéen om kunnskapskjeden innebærer i sin ytterste konsekvens at praksis restløst skal være 
basert på eksplisitt og bevist teori. All tilbakepåvirkning fra praksis er styrt av aktører til 
venstre i kjeden: skal praksis ha læringsfunksjoner må den være kontrollert, altså basert på en 
protokoll utarbeidet av teoretikere. Ikke alle aksepterer denne idéen i dens mest radikale form. 
Spesielt stiller mange klinikere (praktikere) seg kritisk til den radikale formen. For dem er 
”skjønnet”, erfaringen, intuisjonen også av betydning. For dem spiller de usystematisk 
samlede virkninger av kasuistikker en balanserende rolle i forhold til den svært systematiserte 
statistikk. For dem er derfor ikke kjeden helt lineær, den må også innholde sirkler på hvert 
trinn i kjeden, og til dels sirkler i sirklene (de sirkler som forbinder ulike trinn); den må være 
litt mer uryddig. For dem skapes altså gyldig kunnskap i noen grad langs hele kjeden. For 
dem kan også en del av kunnskapen være uformell og personlig. 
 
Uansett hvordan man forstår idéen om kunnskapskjeden, kan man ha ulike meninger om 
forklarings- og fortolkningsgrunnlaget. Noen er primært reduksjonistisk orientert, og tar 
utgangspunkt i organiske forhold; andre kan også være psykologisk-sosiologisk orientert 
(ikke-reduksjonistiske). Vi får slik, forenklet sagt, fire hovedposisjoner, som illustrert i 
tabellen nedenfor. 
 
 
En typologi for kunnskapssyn i medisinen 
 

Etiologisk syn  
Rent reduksjonistisk Også ikke-reduksj. 

Det eksplisitte og 
dokumenterte 

Bio-scientisme 
 

Psyko(-bio)-
scientisme 

 
Syn på hva som er 
kunnskap Også det implisitte 

og personlige 
Bio-kunst (også) Psyko(-bio)-kunst 

(også) 
 
 
Vi har evaluert Ryggnettverkets praksis ved å følge kjeden i streng forstand (tilsvarende rad 1 
i tabellen). Det har vi gjort fordi nettverket i stor grad bekjenner seg til den radikale 
kunnskapsforståelsen. At spesielt Forskningsenheten legger betydelig vekt på ikke-
reduksjonistisk fortolkning (rute 2 i tabellen), er i denne sammenheng uvesentlig. Når vi så 
har sett på organisasjonen, og måten den er blitt ledet på, har vi gått historisk frem. Vi har i 
den sammenheng vist hvordan Ryggnettverket ble det det ble som følge av en lang prosess, en 
prosess preget av en faglig diskusjon, men til dels av en diskusjon der fagposisjonene er farvet 
av organisatoriske og personlige interesser. Den dragkampen vi har omtalt er i noen grad en 
dragkamp mellom posisjoner vi har plassert i rutene 2 og 3; kfr. den toveispekende pilen. 
 
I forslagsdelen har vi så brukt idéen om kunnskapskjeden når vi foreslår hvordan 
Ryggnettverket kan institusjonaliseres. Vi tar ikke her standpunkt for en bestemt forståelse av 
kunnskapskjeden, men understreker betydningen av at kunnskapsvirksomheten gjøres mer 
faglig komplett (mer vekt på organisk forskning, både basal (ofte rute 1) og klinisk (til dels 
rute 3)) og av at et utvidet kunnskapsnettverk får sin pendant i en utvidet klinisk og 
forebyggende praksis. Vi peker i den forbindelse på at hele nettverket må ha en sterk, 
integrerende ledelse, og at den kombinerte kunnskaps- og praksispolitikk på styringsnivå 
reiser spørsmålet om forholdet mellom kunnskapssiden, styrt av Forsknings- og 
utdanningsdepartementet, og praksissiden, i hovedsak styrt av Helsedepartementet. Man kan 
si at våre forslag slik reflekterer det syn at også organiseringen og styringen i større grad bør 
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reflektere kunnskapsbasert profesjonalitet: De operative enheter bør i større grad bli 
kunnskapsutviklings- og –formidlingsenheter og i mindre grad ”politiske” enheter.  
 
 
Metode 
 
Under selve resultatevalueringen har vi basert oss på data (informasjon) skapt som en del av 
selve evalueringen. Vi bad tre eksperter om, på faglig, grunnlag, å vurdere Ryggnettverkets 
resultater, epidemiolog Maurits van Tulder, Amsterdam og professor Gordon Waddell, 
Glasgow, som én gruppe, og professor Bjørn Magnæs, Oslo, som den annen ”gruppe”. Disse 
to grupper har basert seg på (engelsk-språklige) rapporter om den faglige virksomhet; 
rapportene ble utarbeidet av Forskningsenheten og Formidlingsenheten, etter våre (OB) 
instruksjoner. Rapportene skulle inneholde en samlende redegjørelse for enhetenes faglige 
virksomhet og planer, et utvalg av representative arbeider, og en fullstendig publikasjonsliste. 
Gruppene skulle komme med en skriftlig, kvalitativ, vurdering av enhetenes produktivitet, av 
publikasjonenes (prosjektenes) faglige kvalitet, og, for Magnæs vedkommende, av arbeidenes 
kliniske relevans.  
 
For å undersøke hvilken virkning Ryggnettverkets aktivitet så langt har hatt blant klinikere, 
ble det gjennomført en spørreskjemaundersøkelse blant representative utvalg av ulike 
legegrupper som har ryggpasienter, blant fysioterapeuter og blant kiropraktorer (hele 
standen). Spørreskjemaet ble utarbeidet av oss (OB), men diskutert med de berørte parter og 
med den som har gjennomført analysen av svarene på skjemaene, professor Olaf G. Aasland. 
Svarprosenten ble akseptabel, som det fremgår av hovedrapporten: Svarprosentene var på 
52,9 prosent for almenlegene, på 67,6 prosent for spesiallegene, på 61,5 prosent for 
fysioterapeutene og på 74,9 prosent for kiropraktorene. 
 
Når det gjelder organisasjonsanalysen har vi i stor grad arbeidet med ”prosessprodusert” 
informasjon: med offentlige dokumenter, med referater fra møter etc., med utredninger, med 
forsknings- og prosjektrapporter, med medieoppslag, med nettbaserte kilder og med 
dagbokpregede notater (Formidlingsenhetens leder). I tillegg har vi intervjuet, som 
informanter, en lang rekke personer som har vært, og er, aktive i, og i tilknytning til, 
Ryggnettverket. Flere av disse har vi intervjuet gjentagne ganger, og hatt til dels hyppig 
kontakt med via telefon og e-post. Dette gjelder i første rekke de sentrale personene i 
enhetene, Jens Eskerud i Helsedepartementet og Ryggforeningens leder Henrik Sinding-
Larsen. 
 
Vi har hatt kontakt med de tre fageksperter, van Tulder, Waddel og Magnæs, også utover de 
rapporter de har levert. Spesielt har vi hatt mye kontakt med Magnæs. 
 
Vi har intervjuet som informanter disse personer, enten i gruppeintervjuer eller i individuelle 
intervjuer: 
 
Forskningsenheten: 
Professor Holger Ursin og prosjektleder Hege R. Eriksen 
Stipendiat Camilla Ihlebæk (gruppe) 
 
Formidlingsenheten: 
Professor Even Lærum og informasjonskonsulent Hans Otto Engvold 
Forsker Søren Brage (gruppe), regional loordinator Erik Werner (gruppe) 
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Rådgivningsgruppen: 
Seniorrådgiver Arne-Birger Knapskog, leder i Ryggforeningen Henrik Sinding-Larsen, lege 
Håkon Lie, kiropraktor Eli Magnesen, overlege Jan Sture Skouen (gruppe), overlege Øystein 
Nygaard 
 
De sentrale myndigheter: 
Seniorrådgiver Jens R. Eskerud, Helsedepartementet, direktør Bjørn-Inge Larsen, Sosial- og 
helsedirektoratet 
 
Andre fagpersoner med nær tilknytning til Ryggnettverket: 
Kiropraktor Øystein Ore (gruppe), professor Elisabeth Ljunggren (gruppe), overlege Åge 
Indahl (gruppe). 
 
Andre: 
Div.direktør Sigrid Askum, Medisinsk klinikk, Ullevål universitetssykehus 
 
Ytterligere noen andre har vært kontaktet telefonisk om mindre, konkrete forhold. 
 
I tillegg til informasjon skaffet til veie via de nevnte skriftlige og muntlige kilder, har vi i 
noen grad drevet observasjon. Vi har deltatt ved tre av Rådgivningsgruppens møter og har 
besøkt Forskningsenheten (én gang) og Formidlingsenheten (flere ganger).   
 
 
Vurdering og fortolkning 
 
Resultatene av Ryggnettverkets virksomhet har vi vurdert normativt. Grunnlaget for 
vurderingene har nesten gitt seg selv: Vi skulle vurdere virksomheten kvantitativt, kvalitativt 
og med hensyn til relevans (nytte), til dels også klinisk penetrasjon. Den kvantitative 
vurdering er basert på en skjønnsmessig sammenholdelse av publikasjoner og ressurstilgang. 
Den kvalitative vurdering er basert på bedømmelser som har en del tilfelles med bedømmelser 
av professoratansøkninger; dvs. på bedømmelser der arbeider vurderes med hensyn til 
systematikk og originalitet. Relevansen (og penetrasjonen) er basert delvis på grunnlag av 
skjønnsbaserte ekspertvurderinger og dels på klinikeres spørreskjemabaserte ”karakterer”.  
 
Vi anser produktivitetsvurderingene for å være de mest usikre. Det skyldes blant annet at det 
er vanskelig å avgjøre Ryggnettverkets ressurssituasjon, spesielt gjelder det 
Forskningsenhetens (hvor enheten går over i et universitetsinstitutt).  
 
Når det gjelder å forklare Ryggnettverkets resultater har vi gjort det på en måte vi kan kalle 
historisk-sosiologisk. Å forklare slik innebærer å kontekstualisere, å sette det vi har funnet inn 
i en bestemt sammenheng (kontekst). De samme fenomener kan alltid relateres til flere sider 
ved en fortidig og nåtidig kontekst. De kan kontekstualiseres på ulike måter, og flere måter å 
kontekstualisere på kan være riktige; det vil si, de kan gripe en del av den virkelighet det 
fenomen vi skal forklare (fortolke) kan sees i forhold til. Det er dette som gjør at historien 
alltid vil bli skrevet på nytt (og at samfunnsvitenskapene kanskje vil forbli historiske 
vitenskaper, bare vitenskaper som kontekstualiserer litt annerledes enn historikerne har pleid å 
gjøre det).  
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Vi har i betydelig grad relatert resultatene til samspillet mellom Ryggnettverkets 
entreprenører og deres omgivelser, oppover, til siden og nedover. I dette samspillet har vi 
fremstilt entreprenørene, de to ledere, sekundert av noen av deres medarbeidere, som 
”subjektene”, de aktivt initiativtagende, fagaktiviserende og organisasjonsbyggende, aktører.  
 
I organisasjonsanalysen har vi også sett på hvordan organisasjonen har fungert i videre 
forstand, og som utgangspunkt for et mer omfattende, institusjonalisert nettverk. Her har vi 
ført den nettopp nevnte samspillsfortolkning videre. Vi har, satt noe på spissen, gitt en politisk 
fortolkning av organisasjonsetableringen og organisasjonsoppbyggingen: For å få ro til å gjøre 
det entreprenørene ville, bedrive kunnskapsutvikling, måtte de bedrive pågående politikk. 
Denne politikk relaterer vi igjen, uten mer enn å antyde det, til mer basale motiver. Disse 
motiver er i stor grad knyttet til aktørenes egne interesser. Disse interesser er imidlertid også 
knyttet til verdier som går utover det individuelt nyttemaksimerende. Entreprenørene er også 
fagentusiaster, de vil drive med noe som utfordrer dem intellektuelt, og samfunnsbyggere, de 
vil drive med noe som kan gjøre tilværelsen bedre for noen og dermed samfunnet til et 
sunnere samfunn.   
 
 
Nærhet og objektivitet 
 
Å skulle vurdere en virksomhet samfunnet har investert en del i, også håp og forventninger, er 
en alvorlig oppgave: Den kan peke fremover, mot mer. Å skulle vurdere en virksomhet andre 
har lagt mye av seg selv og sine krefter i over en del år, er også en alvorlig oppgave. Den blir 
en slags anmeldelse av verdien av en del menneskers profesjonelle liv over noen år. På vegne 
av samfunnet skal den som evaluerer helst være nokså streng. I forhold til dem som blir 
evaluert vil evaluereren lett føle et behov for å være forståelsesfull. For de fleste vil det siste 
”trykket” føles sterkere enn det første. Samfunnet er en abstrakt størrelse, fagmenneskene er 
det ikke. I en mer markedspreget situasjon kan imidlertid også samfunnet bli noe mer konkret, 
nemlig som et bestemt organ, som er en oppmerksom og kritisk betaler.  
 
Der er laget regler som skal forebygge tap av objektivitet: Reglene innebærer at den som skal 
evaluere ikke skal stå nær den og de som evalueres. I prinsippet kan man også si det vil gå 
utover objektiviteten om den som evaluerer står for nær den som har gitt 
evalueringsoppdraget. I praksis vil det som regel være en viss nærhet i begge retninger. 
Habilitetsregler er derfor regler som definerer hvilke former for nærhet som ikke er 
akseptable. Slike regler garanterer imidlertid intet; hvis de blir fulgt bare reduserer de 
sannsynligheten for at en evaluering ikke blir objektiv. Også den svært nære, og svært 
inhabile, kan være nokså ”objektiv”. 
 
I vitenskapelige sammenhenger, men ikke bare slike, står vi overfor et problem, nemlig at jo 
mer inhabil en person er, jo mer kompetent er ofte vedkommende, og jo mer habil en person 
er, jo mindre kompetent er ofte også vedkommende. Det hjelper ofte ikke å velge 
internasjonalt: Fagmiljøene er i de fleste fag internasjonale, og har personer i ett land gjort 
noe av betydning, vil de normalt være godt kjent av kompetente personer i andre land. 
 
De evaluerere vi har brukt fra de aktuelle fagmiljøer, er ikke fremmede for dem som blir 
evaluert. Både van Tulder og Waddell er en del av det internasjonale miljø også 
Ryggnettverkets fremste representanter tilhører. Magnæs har, som det fremgår av 
hovedrapporten, spilt en viktig rolle i utviklingen av norsk ryggmedisin i løpet av siste 
tredjedel av det forrige århundre. Man kan imidlertid si at van Tulder/Waddell og Magnæs i 
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noen grad representerer ulike sider, og synspunkter, i ryggmedisinen. Den som har stått for 
analysen av Ryggnettverkets penetrasjon, Aasland, står utenfor ryggmiljøet, selv om han 
kjenner en del innen det. Vi (OB) som har hatt det samlende ansvar for evalueringen, står helt 
utenfor ryggmiljøet. Etter hvert som prosjektet har skredet frem, er vi imidlertid blitt bedre og 
bedre kjent med miljøet, sentrale personer i det og kunnskapssituasjonen på ryggfeltet. Vi 
måtte bygge opp en viss kompetanse om det vi skulle evaluere, og reduserte dermed samtidig 
vår distanse til miljøet og dets aktører.  
 
Vi (evaluerere) har alle vært oppmerksomme på nærhetsproblemene. Det er i seg selv av 
betydning. Vi har også alle vurdert det slik at vi kunne ta på oss oppdraget uten å bli uheldig 
påvirket av den nærhet vi måtte ha til dem vi skulle evaluere. 
 
Vi har alle forsøkt å forstå, vurdere og fortolke på en så saklig velbegrunnet måte som vi har 
kunnet. Vi har vår faglige integritet å ta vare på.  
 
Hvor nøytral, objektiv, upartisk eller lignende evalueringen er hva gjelder Ryggnettverkets 
resultater, må imidlertid, som alltid, leserne, oppdragsgiverne inkludert, avgjøre. Det samme 
gjelder våre fortolkninger av hvorfor resultatene er blitt som de er blitt, og hvorfor 
organisasjonen har utviklet seg som den har. For å bistå leserne i den oppgaven, har vi gitt de 
opplysninger vi har her har gitt, og eksponert de tanker vi selv har gjort oss om 
nøytralitetsspørsmålene. 
 
 
 
 
 




