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Bevægeapparatet får
ny organisation bygget
på gammelt initiativ
Bone and joint er et verdensomspændende initiativ under WHO,
som startede med Bone and joint Decade – Bevægeapparatets årti
2000-2010. Efter 2010 valgte både den internationale og den danske
afdeling at fortsætte arbejdet, nu under navnet ”Bone and joint” (B&j).

Af Line Press
Sørensen, kiropraktor, bestyrelsesmedlem i Dansk
Selskab for Kiropraktik

i den danske afdeling er kiropraktorer repræsenteret af DKF,
som har udpeget DSK til at deltage i
arbejdet.
i 2015 deltog Danmark i B&j’s
verdenskongres i Oslo og blev her
meget inspireret af den norske afdeling, som med deres 18 medlemsorganisationer under navnet ’Rådet
for Muskelskjelett-helse’ har opnået
stor politisk indflydelse og i samarbejde med forskningsnetværket
MuSS (Muskel-Skjelett-satsningen)
har opnået øgede bevillinger til
forskning indenfor området.

del valgte foretningsudvalget i B&j i
februar 2016 at afholde et visionsseminar med bl.a. deltagelse af DSK.
På mødet var der megen entusiasme og velvilje til at gøre et stykke
arbejde for at etablere et lignende
råd i Danmark på skuldrene af det
gamle B&j.
Som første skridt valgte man at
etablere en række arbejdsgrupper,
hvor de nuværende medlemsorganisationer blev inviteret til at byde ind
med personer fra deres organisation.

inspiration fra norge

DSK valgte at bidrage til alle arbejdsgrupperne med deltagelse af be-

Med udgangspunkt i den norske mo-
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”Global Alliance for Musculosceletal Health –
Bone and Joint” er en uafhængig, global, ikkeprofitskabende organisation, hvis mission er at
forbedre den helbredsrelaterede livskvalitet for
personer, der lider af sygdomme i bevægeapparatet. Organisationen er verdensomspændende. Det
er en paraplyorganisation for flere end 46 nationale foreninger.
Formålet med den danske afdeling er at:
• reducere samfundets sociale og økonomiske
omkostninger ved sygdomme i bevægeapparatet
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Handlingsplan, hovedbudskaber og alliancer

• forbedre forebyggelse, diagnose og behandling
af sygdomme i bevægeapparatet
• finansiere forskning i forebyggelse og behandling af sygdomme i bevægeapparatet
• hjælpe patienter til at træffe velovervejede beslutninger om deres behandling.
Nuværende medlemmer:
Dansk Kiropraktor Forening, Danske Fysioterapeuter, Gigtforeningen, Osteoporoseforeningen.

styrelsesmedlemmerne Line Press
Sørensen og Claus Dam nielsen.
Arbejdsgruppe 1 identificerede
fremtidige medlemmer ved at beskrive, hvilke organisationer, sammenslutninger og selskaber, der er
relevante som fremtidige medlemmer af B&j.
Arbejdsgruppe 2 afgrænsede
målgruppen for arbejdet ved at afklare, hvilke tilstande/diagnoser B&j
fremadrettet skal arbejde for.
Arbejdsgruppe 3 udarbejdede
handlingsplan for de næste 3 år og
afklarede samarbejdsfladen med
forskningsnetværket. Arbejdede
også med overvejelser om nyt navn.
Gruppernes arbejde blev fremlagt
i oktober2016 til videre drøftelse og
stillingstagen i forretningsudvalget.
Bl.a. blev skitseret 6 mulige fokuspunkter til en 3-årig handlingsplan,
bl.a. med forslag til mere interaktion
med den globale B&j, men også
mere synlighed nationalt. Dette
gennem identifikation af 3-5 korte
hovedbudskaber og afholdelse af
workshops for gamle og nye medlemsorganisationer.
bjdonline.org
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