
       Nackskadeseminarium 
 

Fredag 18 mars 2011 KL 09.00 
                  Inskrivning 08.30 

Plats: Chalmers Conference Center, Göteborg Adress: Chalmersplatsen 1 
                      Seminariet inkl. frågestund beräknas vara avslutat kl. 18.00 

Mötet ger möjlighet att förstå vad som saknas i svensk nackskadevård, när alltför 

många myndigheter och medicinskt okunniga politiker är inblandade. Kritiska 

synpunkter på medicinska och juridiska förhållanden kommer att framföras.  

 

        Moderator Anders Jonsson, frilansjournalist. 

Föreläsare:  
09:00 Karin Brolin, filosofie doktor. Hur uppkommer WAD (nackskador) – Aktuell 

forskning med simulering och experiment på KTH & Chalmers. 

 

10:00 Gunilla Bring, medicine doktor, specialist i rättsmedicin och nackskador. 

Sakkunnigrollen i domstol. Hur kan osakkunnigt agerande från försäkringsläkare i 

domstol bemötas? Hur hjälper de försäkringsbolag att vinna över svårt nackskadade? 

 

11:00 Anders Nordenadler, f.d. lagman, sedan länge ombud för nackskadade. 

Hur försäkringsindustrin och Trafikskadenämnden fungerar i praktiken.  

-----------------------------------  Paus 10 min  ------------------------------------------------ 

11:30 Carl Michael von Quitzow, internationellt välkänd Jean-Monnet professor. 
Jur. Dr. och Jean-Monnet professor i europeisk rätt vid Lunds Universitet som framgångsrikt 

drivit många fall inför såväl EU-domstolen och Europeiska kommissionen. 
 

12:00 Helena Huhmar, finsk neurolog, the central vestibular system and its clinical 

disorder. 

13:00 ----------------------------  Lunch  ------------------------------------------------------- 

14:00 Raija Mikkonen, finsk radiolog, specialist på funktionell magnetkamerateknik. 

The different findings in the craniocervical area diagnosed with dynamic kinemeri. 

 

14:50 Trond Stokke, anestesiolog. Vad kan påvisas med C-båge? Vilken nytta gör 

radiofrekvensbehandling? 

15:40 -------------------------  Kaffepaus  ------------------------------------------------------ 

16:00 Abbas Montazem och Sadi Tavakoli, neurokirurger. Besvär vid nackskador och 

hur operationer vid instabilitet genomförs. Kompletterande filmavsnitt visar på typiska 

besvär före operation, samt hur snabbt drabbade åter fungerar normalt igen efteråt. 

 

16:30 Avslutande frågestund ger möjlighet att ställa frågor till föredragshållarna. 

 
Ingen sista datum anmälan. Anmälan är bindande. Kontakt/Anmälan: 

Bert Magnusson, 0281-30059 eller 070/266 01 58, e-mail: bert.magnusson@nackskadeforbundet.se 

Anmälan till Nackskadeförbundet: Postgiro: 42 48 49-8 ange ”seminarium 18 mars” 
   Inträde:500 kronor 

Grand Hotell Opera. OBS! Ange boknings nummer: G122816. Enkelrum:795:- dubbel:995:- 

031-80 50 80 

Inträde:1500kr. Läkare, Naprapater, Sjukgymnaster, Försäkringsbolag, Advokater,  

Politiker, Försäkringskassan mm i professionen, offentliga eller i privata sektorn. 

I inträdesavgiften ingår lunch, kaffe samt eftermiddagskaffe med bulle eller frukt. 


