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Stiftelsen Et liv i bevegelse -ELIB ble
opprettet av Norsk Kiropraktorforening
i 2011 og er registrert som en
selvstendig stiftelse i Stiftelsesregisteret
og Brønnøysundregisteret.
FORMÅL
Forskningsstiftelsen ELIB skal bidra til
fagutvikling, kompetanseheving – og
kvalitetssikring av helsetjenester
innenfor nerve-, muskel- og
skjelettområdet ved å stimulere til
forskerrekruttering og vitenskapelig
forskning.
KONTAKT
NETTSIDE:
Elibforskning.no
FORSKNINGSLEDER
IBEN AXÉN
Iben.axen@elibforskning.no
STYRELEDER
ELI MAGNESEN
styreleder@elibforskning.no
INFORMASJON TIL HELSEPERSONELL
OM MUSKEL-SKJELETT;
bevegelsesloftet.no
INFORMASJON TIL PASIENTER
OM MUSKEL- LEDDHELSE:
https://blogg.forskning.no/blogg-et-livi-bevegelse

JOURNAL CLUB
Vill du være med i vår Journal Club
der vi sammen analyserer artikler?
Send en mail til Iben
Neste journal club er 30 november
kl 20 på zoom.

NETTVERKSMØTE
ELIB holdt fysisk nettverksmøte den 29-30 september. Tema denne
gangen var KIROPRIM, altså en diskusjon om å starte et Fysio-primlignende nettverk i kiropraktorpraksis. Professor Nina Vøllestad og
professor Alice Kongsted gav oss sine erfaringer fra store
datainnsamlinger de har vært involvert i.
Vi bød også med noen «forskerspirer», som fikk komme med innspill
til diskusjonen vår og som fikk tilgang til forskerne våre og mulighet til
å stille spørsmål til dem.

NYE INNLEGG PÅ BEVEGELSESLØFTET OG BLOGGEN
Birgitte Lawaetz Myhrvold har skrevet om forventninger.
Bevegelsesløftet finner du her: http://bevegelsesloftet.no/
Bloggen finner du her: https://blogg.forskning.no/blogg-et-liv-ibevegelse
Del gjerne innleggene våre!

FAGLIG KONGRESS
Snart er det Faglig Kongress. ELIB kommer til å delta på flere måter:
1: Fredag, module kl 11-1230: Kiropraktikk + forskning = sant. Hvilken
betydning har vår forskning for klinikk? Hva tilfører vår forskning?
2: Poster-konkurranse, posterne finnes blant utstillerne under hele
kongressen, vinner kåres og får pris under gala-middag på fredag
kveld.
3: Lørdag kl 1615-1700: Plenum: Forskning som hjelp i den kliniske
hverdagen - en dialog mellom forskere og klinikere.

NYE PUBLIKASJONER
Spinal pain in employees exposed to abusive supervision: Evidence
of a sex and CRHR1 CTC haplotype interaction.
Ann-Christin Sannes, Andrine Risøy, Jan Olav Christensen, Morten
Birkeland Nielsen, Johannes Gjerstad. Publisert i Molecular pain.
Sammendrag av artikkelen finner du på elibforskning.no
Og hele artikkelen kan du lese her:
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/17448069211042123

