
 

 
 
 

Fokus på leddbånd og 
instabilitet  

 
LFN inviterer til 

Landskonferanse i Bergen 3. og 4. september 2011 
(Scandic Bergen Airport, Kokstad) 

 

Tema: Diagnostisering og behandling av instabile nakkeskader. 
 
 
 

Utsikt fra Ulriken i Bergen 



Norsk helsevesen har store utfordringer for å gjøre situasjonen akseptabel for personer 
med instabile nakkeskader. Dagens situasjon er særdeles utilfredsstillende, blant annet 
fordi det ikke gis et pålitelig diagnostisk tilbud som skiller lette nakkeslengskader fra 
alvorlige kroniske skader. Dette gjør nakkeskadde til kasteballer i Norsk helsevesen. 
 
Landsforeningen for nakkeskadde (LFN) arbeider for å gjøre både politikere, 
helsemyndigheter, spesialister og egne medlemmer oppmerksomme på 
problemstillingen og at det fins løsninger. I den forbindelse arrangerer LFN nå en 
konferanse der man kan få belyst problemstillingen fra flere hold. Intensjonen er å bringe 
sammen fagfolk som er engasjert i dette temaet. En annen viktig målsetting for 
konferansen er å diskutere hvordan vi sammen kan bedre en situasjon som er svært 
utilfredsstillende for en stor del av våre medlemmer. 
 
Konferansen setter søkelys på et tidligere fortiet problem, nemlig instabile nakkeskader, 
som følge av helt eller delvis avrevne leddbånd på alle nivåer i nakken. 
 

LFN inviterer med glede til spennende og viktige konferansedager i Bergen 3. og 4. 
september 2011. 
 
Foredragsholdere er: 
 

 Dr. spes. nevrologi og fysikalsk med. Magnus Robberstad 

 Dr. spes. smerter Knut Kvist 

 Dr. seksjonsoverlege Stipendiat Håkon Hofstad 

 Dr. med.habil Trond Stokke 

 Dr. man.fysio. Bertel Rune Kaale samt medarbeidere Arne Nesgård  
og Morten Leirgul 

 
Innleder av konferansen: Thorleif Næss   
Konferansier:       

 
Foreløpig program: 

 
Lørdag 3. september: 10.00 – 11.30 Registrering, kaffe/te og rundstykker 
    11.30 – 13.30 Åpning, foredrag 
    13.30 – 14.15 Lunsj 
    14.15 – 18.00 Foredrag 
    20.00 – Middag og sosialt samvær 
 
 
Søndag 4. september: 07.30 – 09.00 Frokost 
    09.00 – 13.30 Foredrag med paneldebatt 
    13.30 – Lunsj og hjemreise 



 
Endelig program med informasjon blir sendt ut i forkant av konferansen. 
 
Påmeldingsfrist er 1. august, men av praktiske hensyn ber vi om at den enkelte sender 
sin påmelding snarest mulig. 
  
Påmelding til: 
 
Elin Bøhmer   tlf. 47 63 33 06 eller tlf. 66 79 79 11 
E-mail: elinbohmer@hotmail.com  
 
Hjørdis Dahle tlf. 40 23 48 60 eller tlf. 53 50 34 47 
E-mail: hjordis.dahle@gmail.com 
 
Vi ønsker at flest mulig deltar på konferansen og tilbyr: 
Konferansepakke, som inkluderer opphold med full pensjon fra 2.- 4. sept. Egenandelen 
er kr.500,-.  
 
Reisekostnader: 
Send søknad, eventuelt kontakt ditt lokallag for dekning av reisekostnader.  
 
Som medlem av LFN er du hjertelig velkommen til konferansen! 
 
For nærmere opplysninger, kontakt: 
 
Elin Bøhmer  elinbohmer@hotmail.com eller 66 79 79 11/47 63 33 06 
Hjørdis Dahle  hjordis.dahle@gmail.com  eller 53 50 34 47/40 23 48 60  
 

 
                      Arrangør: LFN Hordaland    -    LFN Sentralt 

 
                                            
                                       Med sponsorstøtte fra: 
                     
                  LFN Akershus og Kronprinsesse Märthas Minnefond 
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