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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.

BLOGGEN «ET LIV I BEVEGELSE» -NYTT INNLEGG OM HJEMMEKONTOR
Her kan du lese det seneste blogginnlegget som er skrevet av
Thomas Sjursen: https://blogg.forskning.no/blogg-elib/har-du-fattvondt-i-ryggen-av-hjemmekontor/2000295
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 med pasienter og fagpersoner!
NETTVERKSMØTE PÅ STAMI

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 en vitenskapelig artikkel
diskuteres av en forsker og en
forskerspire?
Send en mail til Iben
NESTE Journal Club 31 mai kl 19

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

JOURNAL CLUB-NYTT FORMAT
Istedenfor «bare» å granske en vitenskapelig artikkel, vil vi nå få litt mer
dynamikk i Journal Club.
Neste gang har vi invitert
en forskerspire; Mari Grønlund
Kviteberg, og en forsker; Pernille Irgens,
som sammen vil diskutere artikkelen:
The importance of selecting the
correct site to apply spinal
manipulation when treating spinal
pain: Myth or reality? A systematic
review. C. G. Nim, A. Downie, S. O'Neill,
G. N. Kawchuk, S. M. Perle and
C. Leboeuf-Yde. Sci Rep 2021 Vol. 11
Issue 1 Pages 23415
Du kan melde deg på og bare lytte til
diskusjonen, men vi oppmuntrer deg til
å delta aktivt.
Neste Journal Club er den 31 mai kl 19,
på zoom.

Den 9 mars møttes
forskerne til nettverksmøte
på STAMI. Tema var
«Infografikk», en kort, visuell
presentasjon av
informasjon. Anne Helene
Moksness var til stede for å
gi oss tips og triks ettersom
hun har jobbet lenge med
denne type av formidling.
Professor Johannes
Gjerstad og Dagfinn Matre
kom og fortalte oss om sin
forskning.

WEBINAR OM Å BLI FORSKER
Den 19 mai kl 19 (digitalt) byr vi inn til seminar om hvordan man kan
bli forsker. Det er en dialog mellom forskerne Birgitte Myhrvold og
Ann-Christin Sannes som har forskjellig erfaring, med mulighet for
deltakerne til å stille spørsmål. Påmelding til NKF senest den 13/5:
daniel@vestoel.com
SNART ER DET ECU-KONGRESS I UTRECHT (27-29/5)
ELIB stiller med stort sett hele styrken: ikke mindre enn 5
presentasjoner og 4 postere er antatt. Ses vi der?
Mer informasjon: https://convention.chiropractic-ecu.org/
NYE PUBLIKASJONER
Eklund, A., Palmgren, P.J., Jakobsson, U., Axén, I. Development and
evaluation of the MAINTAIN instrument, selecting patients suitable
for secondary or tertiary preventive manual care: the Nordic
maintenance care program. Chiropr Man Therap 30, 15 (2022).
https://chiromt.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12998-02200424-6
Du kan lese et sammendrag på nettsiden: http://elibforskning.no/

