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Her kommer vårens nyhetsbrev fra Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse.
Har du fått med deg den siste artikkelen om forskningen vår på forskning.no?
Prøverørsmødre får oftere brystkreft
Les mer her: http://forskning.no/2015/02/proverorsmodre‐har‐okt‐risiko‐brystkreft
Les de siste nye innleggene på Kvinnehelsebloggen: http://www.forskning.no/blog/kvinnehelse

Nå kan du også følge oss på Twitter:
@Kvinnehelse

Ny prosjektutlysning
Stipendiatstilling, PhD eller Postdoktor ‐ Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse
I perioden frem til 2018 vil vi styrke innsatsen innen kjønnsforskjeller i helse, herunder eldre kvinners helse, hjerte‐ og
karsykdom, og kreft. Stillingen gir søkere anledning til å komme med sine egne forskningsideer. Søkere må derfor legge ved en
ferdig utarbeidet prosjektbeskrivelse. Prosjektets faglige kvalitet, relevans og gjennomførbarhet vektlegges ved rangering av
søkere. Arbeidsplass utenfor OUS er aktuelt og personer i andre helseregioner oppfordres til å søke.
Se full utlysning her: http://www.webcruiter.no/WcMain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=2602586200&culture_id=NB‐
NO&company_id=241110&link_source_id=40
Søknadsfrist: 07.06.2015

Aktuelle kurs
Den 9. april arrangerte vi nasjonalt kurs om alvorlige hendelser i obstetrikken, bl.a. med foredrag v/professor Stephen Robson
fra Newcastle University om Abnormal Invasive Placenta.
Den 21. mai holder vi Jordmorsymposium med den normale fødsel og barselsomsorg som tema, denne gang i samarbeid med
Helse Midt‐Norge i Trondheim.
Les mer her: http://www.oslo‐universitetssykehus.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/jordmorsymposium.aspx
Den 3. juni kommer vi til å gjenta vårt populære kurs om infertilitet på Rikshospitalet i Oslo.
Les mer her: http://www.oslo‐universitetssykehus.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/infertilitet‐030615.aspx

Disputas
Mandag d. 27. april 2015 kl. 13.15 vil cand. med. Karoline Lerang forsvare sin avhandling for graden ph.d:
"An epidemiological study of Systemic Lupus Erythematosus; Health care, occurrence and mortality."
Grønt auditorium (B1), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo.
Les mer her: http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2015/lerang‐karoline.html
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Vil du vite mer?
Ta gjerne en titt på websidene våre.
Les mer her: http://www.oslo‐universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/kvinnehelse_

Av‐ og påmelding til nyhetsbrevet
Jeg ønsker å få tilsendt nyhetsbrevet
Jeg ønsker IKKE å motta fremtidige nyhetsbrev
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