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Handlingsplan 2011-2013 

 

Hensikten med denne handlingsplanen er at Landsforeningen for Nakkeskadde sitt hovedstyre 

og LFN lokalt skal trekke i samme retning. En levende landsforening forutsetter lokalt 

engasjement, og lokallagene bør derfor utarbeide egne aktivitetsplaner på områder som er 

aktuelle i deres fylke og ut fra satsningsområdene i LFN sin handlingsplan for 2011-2013 

Satsningsområder 2011-2013 

Utvikling av arbeidsområdene i Landsforeningen for Nakkeskadde (LFN) skal gjøres 

ved: 

- Gjennomføring av ulike opplæringstiltak i politisk påvirkningsarbeid og organisatorisk 

arbeid. Dette kan skje ved deltagelse på kurs og konferanser i blant annet NHFs regi.  

- Gjennom å inspirere lokallagstillitsvalgte til deltagelse på kurs/konferanser i regi av 

NHF og LFN. 

- Gjennom aktivt å utøve interessepolitisk påvirkning av sentrale og lokale 

beslutningsmyndigheter. Dette kan gjøres ved blant annet å ta aktivt del i ulike 

høringsprosesser på områder som vedrører våre målgrupper.  

- Utarbeide en strategi for påvirkningsarbeid 

- Arbeide for at akutt nakkeskadde snarest mulig får tilbud om kvalifisert vurdering av 

om skadene er stabile eller instabile. Også pasienter med langvarige invalidiserende 

plager etter skade må få et slikt tilbud.  

- Utvikle eigne prosjekter og delta aktivt i ulike forskningsprosjekter som er/har en 

relevans til nakkeskadeproblematikk.  

- Utvikle et tettere samarbeid med andre diagnosegrupper både internt og eksternt i 

NHF.  

- Videreføre samarbeid og utvikling til Nordisk Nakkeskade nettverk. (3N) 

 

Mål: Økt kunnskap til å utøve politisk påvirkningsarbeid, ivareta LFN sitt 

organisatoriske arbeid både sentralt og lokalt. Et målrettet arbeid for å ivareta 

nakkeskaddes rett til adekvat behandling og rehabilitering. 
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LFN skal drive med aktivt informasjonsarbeid, internt og eksternt. 

- Gjennom å utvikle medlemsbladet/medlemsinformasjon ”Nakkenytt”. ”Nakkenytt” 

skal bli et talerør for vår målgruppe. Kvalitet og to utgivelser pr. år er et realistisk mål 

som skal bestrebes gjennomført. Her ønsker vi å få utgitt 4 blader i løpet av 

handlingsperioden.  

- Utvikle LFN sin egen hjemmeside til å bli langt mer brukervennlig og utarbeide 

prosedyrer for å sikre kontinuitet av oppdateringer og innhold. 

- Gjennom å spre inforasjon om LFN til offentlige instanser. 

- Gjennom økt samarbeid og kontakt med ulike helseinstanser som nakkeskadde 

kommer i kontakt med. 

- Gjennom hyppigere utspill og aktiv deltagelse i høringer/interessepolitisk arbeid på 

områder som vedrører LFNs målgruppe. 

 

Mål: Gjøre LFN kjent og tilgjengelig 

 

Utvikling av likemannsarbeidet 

 

- Det bør opprettes gode kontakter innenfor ulike fagmiljøer nakkeskadde kommer i 

kontakt med. Detter fordi fagmiljøene er viktige formidlere inn til LFN og LFNs 

likemannsarbeid. 

- Delta i ulike kurs og konferanser i regi av LFN og NHF. 

- Ajourhold av LFNs perm for bruk i likemannsperm og NHFs strategi for 

likemannsarbeid. 

 

Mål: Kunne tilby medlemmene hjelp med sine problemer på kort og lang sikt. 

 

Økonomi 

 

- LFNs hovedstyre og LFN Lokallag skal kontinuerlig være aktive på å finne frem til 

ulike finansieringskilder til landsforeningens ulike prosjekter/aktiviteter. 

 

Mål: Å sikre LFN en trygg økonomi for å sikre drift og gjennomføre planlagte 

tiltak/aktiviteter lokalt og sentralt. 

 

 
(revidert og vedtatt på årsmøtet 11. mars 2011) 


