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BLOGGEN «ET LIV I BEVEGELSE»
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NYHET: Med dette nyhetsbrevet får dere en PDF av blogginnlegget
som kan brukes i klinikk – som flyer eller på skjerm. Kom gjerne med
feedback: er dette nyttig for dere?

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 -PÅ ZOOM
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: 23 august kl 20

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

Her kan du lese det seneste blogginnlegget som er skrevet av Karl
Martin Stålaker og Vilde Furuodden Aas:
https://blogg.forskning.no/blogg-elib/hva-skyldes-smerter-ikjeven/2038860

Karl Martin og Vilde har også skrevet et innlegg på Bevegelsesløftet
som er mer rettet til fagpersoner: 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!

JOURNAL CLUB-NYTT FORMAT
Istedenfor «bare» å granske en vitenskapelig artikkel, jobber vi for å få litt
mer dynamikk i Journal Club.
Neste gang (23 august kl 20-21) har vi
Invitert en forskerspire; Karl Martin
Stålaker, og en forsker; Ann-Christin
Sannes, som sammen vil diskutere
en spennende artikkel.
Du kan melde deg på og bare lytte til
diskusjonen, men vi oppmuntrer deg til å delta aktivt.

ECU KONGRESS I UTRECHT, 26-29 MAI
Mange av ELIB-forskerne var tilstede med presentasjoner og postere
Pernille Irgens
holdt foredrag
om
avhandlingen
sin, om forløpet
av nakkesmerte

Anders G Bakken holdt
foredrag om
avhandlingen sin, om
effekten av manuell
behandling på
nakkesmerte og
hjertefrekvensvariabilitet
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Maria T Bjelkarøy med sin
poster om en pilotstudie
hun har deltatt i om
nedtrapping av
sovemedisiner blant eldre.
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Birgitte L Myhrvold holdt
foredrag om sin avhandling,
om prediksjonsmodeller for
forskjellige utfall hos
nakkepasienter, og hadde en
poster (sammen med Anne
Marie Gausel) fra EBP-studien i
Norge

NY LOGO
Observerte du vår nye logo? Laget av flinke Ann-Christin Sannes.

