Statutter for Muskel&Skjelettprisen
Norsk manuellterapis forskningspris
1. Prisens størrelse
Prisen er på kr. 20 000, eventuelt kan prisene deles på to søkere à kr 10 000.
Prisen deles ut på Manuellterapeutenes Servicekontors årsmøteseminar.
2. Aktuelle typer design
• Studie med bakgrunn i kvalitativ metode.
• Studie med bakgrunn i kvantitativ metode.
• Utviklingsarbeid med bakgrunn i litteraturstudie som metode.
3. Vurderingsgrunnlag av hvert enkelt bidrag
a) Arbeidets relevans for manuellterapi (vektlegges spesielt).
b) Temaets klarhet, aktualitet og originalitet.
c) Arbeidets materialdel og metodedel, inkludert datainnsamling og dataanalyse.
d) Diskusjon av de oppnådde resultater, validitet og relasjon til den foreliggende viten på dette området.
e) Foredragets fremstilling med hensyn til oppbygging, språk, tabeller og figurer.
Foredraget skal være på ca 20 minutter.
f) Sammendragets innhold og form.
Gradering av de enkelte punkter over:
Uopplyst
(0 poeng)
Mindre god (1 poeng)
God
(2 poeng)
Utmerket
(3 poeng)
Dette gir en sumscore. Totalsummen avgjør rekkefølge. Ved evt samme poengsum blir prisen delt.
4. Sammendrag
Alle søkerne sender inn et sammendrag og en projektbeskrivelse på forhånd, innen en annonsert tidsfrist.
Sammendraget skal være på maksimum 300 ord og være skrevet på norsk. Under NKK kongress kan
sammendraget og foredraget være skrevet på engelsk. Eventuelle videofremstillinger skal også leveres inn på
forhånd.
5. Priskomitè
En priskomitè bestående av tre personer oppnevnt at Servicekontorets styre vil foreta vurdering, gradering og
endelig utvelgelse av de aktuelle vinnere av prisen.
6. Hvem kan søke på prisen?
Alle manuellterapeuter, leger, kiropraktorer og fysioterapeuter i Norge kan søke.
7. Finansiering
Forskningsprisen finansieres gjennom støtte fra vare faste sponsorer, som også sponser tidsskriftet
Muskel&Skjelett og våre årsmøteseminarer. Dersom støtte fra sponsorene opphører vil dette føre til at
prisene ikke kan deles ut
8. Annonsering
Forskningsprisen annonseres på www.manuellterapi.no, i Muskel&Skjelett og andre aktuelle tidsskrifter og
hjemmesider. Prisen bør annonseres senest ett år på forhånd.
9. Endring av statutter
Statuttene vedtas av styret, respektive generalforsamlingen, i Servicekontoret.

