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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.

BLOGGEN «ET LIV I BEVEGELSE» -BESTE BLOGGINNLEGG 2021

FORMÅL

Vinner av beste blogginnlegg 2021 er:
Løsner bekkenleddene i svangerskapet?
Gratulerer Anne Marie Gausel!!

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

En komité (bestående av Silje Steinert, Jørgen Jevne og Ole
Christian Kvammen) har bedømt blogginnleggene fra 2021 utfra
kriteriene i) Interesse i overskrift/ingress, ii) Budskap, iii) Klinisk
relevans, iv) Språk og v) Akademisk tyngde.

Her kan du lese: https://blogg.forskning.no/blogg-elib-medisin-oghelse/losner-bekkenleddene-i-svangerskapet/1902181
Det kommer også regelmessige innlegg på Bevegelsesløftet (for
helsepersonell): http://bevegelsesloftet.no/
Alle innlegg er velkomne, kontakt oss hvis du har en tekst du tror
passer. Del gjerne innleggene våre!

NETTSIDE:
Elibforskning.no
FORSKNINGSLEDER
IBEN AXÉN
Iben.axen@elibforskning.no

ANN-CHRISTIN SANNES, 2021 ÅRS FORSKERTALENT PÅ STAMI
En del av motiveringen er:
Forskertalentprisen 2021 tilfaller en person
som på en systematisk og effektiv måte har
arbeidet med et doktorgradsprosjekt ved
instituttet, hvor man søker å forene kunnskap
fra flere fagområder. Vedkommende har
vist både stor grad av selvstendighet,
engasjement og progresjon, og er av
fåtallet doktorgradskandidater i Norge, og
på STAMI, som ser ut til å fullføre innenfor
normert tid med god margin.

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 går gjennom og diskuterer
en vitenskapelig artikkel sammen
med en forsker?
Send en mail til Iben
NESTE Journal Club 23 mars kl 19

SØKNADSFRIST
Vil du søke midler hos ELIB er neste
søknadsfrist den 1 mars. Leg mer på:
http://elibforskning.no/soknad-ommidler/

GRATULERER Ann-Christin!

JOURNAL CLUB
Annenhver måned kan du,
sammen med en forsker og
andre kollegaer, lese og kritisk
granske en vitenskapelig
artikkel.
Journal Club skjer på kveldstid,
på Zoom, og tar ca 1 time.
Se faktaruten til venstre:
meld deg på i dag!

