LKB på 8th Interdisciplinary World
Congress on Low Back & Pelvic Pain

LKB sendte styreleder og nestleder i
LKB til 8th Interdisciplinary World
Congress on Low Back & Pelvic Pain
i Dubai, October 27 – 31, 2013.

LKB-nytt fremover. Vi har lært mye nytt og vi blir også klar over
at for alt nytt vi lærer, jo flere spørsmål får vi. Så det er viktig
med mer forskning på våre plager. Vi ber derfor alle medlemmer
i LKB jobbe for å få flere underskrifter til LKBs underskriftskampanje for å få fokus på dette hos norske myndigheter.
Om vi greier å samle nok underskrifter, får vi et møte med
Sol-Hege Natalie Kotte til venstre. Astrid Torgersen Lunestad til høyre.

helseministeren. www.lkb.no/siger

Av Astrid T. Lunestad

Vi har knyttet kontakter med forskere og dyktige fagfolk og hatt
gode samtaler med mange spennende mennesker. Fagfolkene

Det er en stor kongress som samler fagfolk fra hele verden.

har forskjellig vinklinger i den faglige tilnærmingen av utfordringene

I alt deltok nesten 1 000 mennesker fra 56 land på kongressen.

med smerter i og rundt bekkenleddene. De kan være faglig

Aldri har en større del av kongressen vært viet Pelvic Girdel Pain

uenig og stå relativt langt fra hverandre, det å se og oppleve at

(PGP) som i år. Fagfolkene diskuterer hva PGP best bør

disse går i dialog og legger planer for nye prosjekter er spennende

oversettes til norsk med, men foreløpig ser det ut som om de

og kommer til å bære frukter. De er ydmyke i forhold til andres

fleste sier bekkenleddsmerter.

kunnskap og lyttende i dialog med oss som representerer
pasientene.

At interessen og antall foredrag rundt PGP er økt, kan vi nok
takke mange av de skandinaviske forskerne for. De ligger langt

LKB hadde med seg en rykende fersk engelsk oversettelse av

fremme og blir anerkjent i det faglige miljøet. Og det er grunn

informasjonsbrosjyren som vi delte ut. Det var stor interesse for

til å trekke frem Britt Stuge spesielt for hennes utrettelige

brosjyren, så vi har ikke med oss et eneste eksemplar hjem!

engasjement for å få bekkenleddsmerter på agendaen og hennes
søken etter ny kunnskap. Hun har spilt en stor rolle for å øke

Å oppleve at så mange dyktige fagfolk er oppriktig engasjert og

anerkjennelsen for våre utfordringer.

tar våre utfordringer på alvor er godt. De ønsker virkelig å
kartlegge risikofaktorer, årsak og sammenheng i håp om å hjelpe

Det var fantastisk mange gode og kunnskapsrike foredrags-

alle der ute i verden som har smerter og plager i og rundt

holdere. Det kommer små faglige artikler fra konferansen i

bekkenleddene. Det lover godt for fremtiden.
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