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PRESSEMELDING 
 
 
Norges Fibromyalgi Forbund markerer 
Den internasjonale Fibromyalgi-dagen 12. mai. 
 
 
Fibromyalgi klassifiseres under muskel-, skjelett- og bindevevs sykdommer. Det er både 
kvinner og menn, barn og unge som blir rammet. HUNT-undersøkelsen har påvist at så 
mange som halvparten av befolkningen kan ha muskel- og skjelettplager og mellom  
150-200.000 av disse har fibromyalgi.  
 
Leger og helsepersonell har som regel liten kunnskap om sykdommen, til tross for at ca 4,5% 
av alle uføretrygdede i Norge har diagnosen Fibromyalgi (FM). For å øke kunnskapen hos 
leger/helsepersonell som kan gi bedre oppfølging av FM-pasientene, arbeider vi bl.a. for 
Nasjonale retningslinjer for behandling av sykdommen og at informasjon om dette legges ut 
på legenes dataverktøy. I tillegg bør antall rehabiliteringsplasser for FM-pasienter økes 
drastisk. I slutten av januar møtte NFF partileder Erna Solberg, som har stilt flere spørsmål i 
Stortinget til Helseminister Strøm-Erichsen vedr. oppfølging og behandling av FM-pasienter. 
I mars hadde vi møte med Helse- og omsorgsdepartementet, og vi har fått håp om at 
departementet vil igangsette arbeidet med Nasjonale retningslinjer for behandling av FM og at 
god informasjon om oppfølging av sykdommen legges ut på legenes dataverktøy. 
 
Den internasjonale dagen markeres i hele landet. Våre fylkes- og lokallag markerer dagen 
med stands/aktiviteter i uke 19, hvor opplysning om sykdommen vil bli gitt. Se gjerne 
vedlegg eller www.fibromyalgi.no for oversikt over arrangementer og stands.  
 
Vi ønsker at alle som har fått diagnosen fibromyalgi vil bli med oss i fellesskapet, og 
håper på god publisering og oppslutning av FM-dagen! 
 
 

 

 

For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:  

Forbundsleder Solrunn Dvergsdal mobil: 975 21 015  
 
 
 
Vedlegg: Oversikt over lagenes aktiviteter i fbm FM-dagen i uke 19 


