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FORMÅL
Forskningsstiftelsen ELIB skal
bidra til fagutvikling,
kompetanseheving – og
kvalitetssikring av helsetjenester
innenfor nerve-, muskel- og
skjelettområdet ved å stimulere til
forskerrekruttering og

MUSS KONFERENSE 19-20 NOVEMBER -ELIB-FORSKER FIKK
PRIS FOR BESTE FOREDRAG!
Cecile Krage Øverås presenterte: En pilotstudie av et digitalt
beslutningsstøttesystem (SELFBACK) rettet mot å bedre og støtte
selvhåndtering av ryggsmerter og vant pris for beste foredrag av de
16 frie foredragene. Vi gratulerer!
4 stipendiater stilte med poster der de presenterte sine
forskningsprosjekter:
Cecile Krage Øverås: Distribusjon og prevalens av samtidig
forekommende muskelskjelettsmerter blant personer med
vedvarende ryggsmerter- en systematisk oversiktsartikkel,
Anders Galaasen Bakken: The effect of spinal manipulative
therapy on heart rate variability and pain in patients with chronic
neck pain: a randomized controlled trial,
Lise Kretz: Identifying latent subgroups in the older population
seeking primary health care for a new episode of back pain –
BACE-Norway, og
Birgitte Lawaetz Myhrvold: Visuelle forløps-mønstre for
nakkesmerter.
Dessuten deltok Cecilie også på fagrådsmøte i MUSS.

vitenskapelig forskning.
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NETTSIDE:
http://elibforskning.no
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IBEN AXÉN
Iben.axen@elibforskning.no
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styreleder@elibforskning.no

PUBLIKASJONER
How does the measurement of disability in low back pain map unto
the International Classification of Functioning, Disability and Health
(ICF)? A scoping review of the manual medicine literature
Er en del av Ellen Årtuns postdoktor-arbeid. Du kan lese et
sammendrag av artikkelen her: http://elibforskning.no/

WORKSHOP
Den 18 og 19 november har vi holdt workshop om kommende
prosjekter. Nettverket hjelper, stötter og utfordrer hverandre på
prosjektidéer, forskningsspørsmål, metode og samarbeid.

WEBINAR 18 NOVEMBER
Presentasjon av ELIB: målsettningar, prosjekter og prioriteringer ble
holdt med 11 deltakere, inklusive 3 norske studenter fra AECC.

JOURNAL CLUB
Vill du være med i vår Journal Club
der vi sammen analyserer artikler?
Send en mail til Iben

