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Her kommer årets første nyhetsbrev fra Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse.
Kvinnehelsedagen 8. mars
I 2016 er det 10 år siden Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse ble opprettet og dette feirer vi med
et åpent jubileumsseminar i Store auditorium på Rikshospitalet på selve kvinnedagen 8. mars kl. 12-15.
Kvinnehelsedagen 8. mars har bl.a disse tema på programmet: Hva er status for kvinners helse i 2016?
Hvorfor må forskere være mer opptatt av kjønnsforskjeller i helse? Og hva kan vi lære om hunnkjønnet fra
dyreverdenen? Det blir musikalske innslag med Queendom.
Se programmet her: http://www.oslo-universitetssykehus.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Kvinnehelsedagen8.-mars.aspx

Disputas
Fredag d. 5. februar 2016 vil cand.scient. Mette Haug Stensen, ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin
avhandling for graden ph.d.:
"Ovarian ageing: Clinical and molecular derangements during reproductive ageing in women - a new glimpse
of an old problem".
Sted: OUS Rikshospitalet, Grønt auditorium kl. 13.15.
Les mer her: http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2016/stensenmette-haug.html

Nye prosjekter
Vi setter fokus på eldre kvinners helse. Les mer om prosjektene her:
Home time - Home death
Forekomst av og overlevelse etter hoftebrudd

Ny forskning fra Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse
Moshina N, Ursin G, Roman M, Sebuødegård S, Hofvind S.
Positive predictive values by mammographic density and screening mode in the Norwegian Breast Cancer
Screening Program.
Eur J Radiol. 2016 Jan;85(1):248-54.

Johansen N, Liavaag AH, Tanbo TG, Dahl AA, Pripp AH, Michelsen TM.
Sexual activity and functioning after risk-reducing salpingo-oophorectomy: Impact of hormone replacement
therapy.
Gynecol Oncol. 2016 Jan;140(1):101-6.
Reigstad MM, Larsen IK, Myklebust TÅ, Robsahm TE, Oldereid NB, Omland AK, Vangen S, Storeng R.
The Nordic Health Registries: an important part of modern medical research.
Hum Reprod. 2016 Jan;31(1):216-7.
Bjelland EK, Owe KM, Pingel R, Kristiansson P, Vangen S, Eberhard-Gran M.
Pelvic pain after childbirth: a longitudinal population study.
Pain. 2015 Nov 14. [Epub ahead of print]

Har du fått med deg de siste artiklene våre om forskning innen kvinnehelse på forskning.no?
Kvinner levde lenger etter personlig diabetesomsorg
Les mer her: http://forskning.no/helse-forebyggende-helse-sykdommer-diabetes/2016/01/kvinner-levdelenger-etter-personlig

Stress hos mor svekker ikke blodtilførselen til fosteret
Les mer her: http://forskning.no/blod-svangerskap-stress/2015/12/stress-hos-mor-svekker-ikkeblodtilforselen-til-fosteret
Les de siste nye innleggene på Kvinnehelsebloggen: http://www.forskning.no/blog/kvinnehelse

Nå kan du også følge oss på Twitter:
@Kvinnehelse

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

Med vennlig hilsen

Denne meldingen inneholder ikke sensitiv informasjon som bryter med Oslo universitetssykehus HFs krav til
informasjonssikkerhet.
(In compliance with the Security Policy of Oslo University Hospital, the content of this message (including any attachments) is of
a non-sensitive nature)

