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Her kommer høstens nyhetsbrev fra Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse.
Aktuelle kurs og konferanser
Den 13. oktober har vi satt opp et nytt kurs om psykisk helse i svangerskapet, Perinatal Mental Helse, på OUS Rikshospitalet.
Kurset tar bl.a. opp emner som ‘Gravide med spiseforstyrrelser’, ‘Stress, angst og depresjon i svangerskapet’ og ‘Fødselsangst og
forløsningsvarighet’. Kurset arrangeres i samarbeid med Akershus universitetssykehus.
Les mer her: http://www.oslo‐universitetssykehus.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Reproduksjon‐og‐psykisk‐helse,‐13.10‐
2016.aspx
Alderdom – en kvinnesak? Den 24. og 25. oktober settes fokus på viktige tema knyttet til eldre kvinners livssituasjon, helse og
behov.
Konferansen holdes på Scandic Bergen City og er et samarbeid mellom Senter for alders‐ og sykehjemsmedisin (SEFAS),
Universitetet i Bergen; Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse, Oslo universitetssykehus; Norske Kvinners
Sanitetsforening; Folkehelseinstituttet og Avd. helse og sosialfag, Høgskolen i Bergen.
Program og påmelding her: https://www.berg‐
hansen.no/eventportal/?E=1788&A=58569&Att=0&WebNo=1&Sec=jknlcchjvlEaaikh

Kommende disputaser
Fredag d. 28. oktober 2016 vil overlege Anne Lise Helgesen forsvare sin avhandling for graden ph.d.:
"Vulvovaginal photodynamic therapy in genital erosive lichen planus".
Fredag 18. november 2016 vil lege Marte Myhre Reigstad forsvare sin avhandling for graden ph.d.:
"Risk of Cancer after Fertility Treatment in Norway".
Sett av datoene allerede nå.

Nytt prosjekt
Vi har startet et nytt prosjekt om overvekt, metabolske endringer i svangerskapet og svangerskapsutfall for mor og barn.
Les mer om prosjektet her:
Sunn mor – livslang helse for mor og barn

Ny forskning fra Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse
Owe KM, Nystad W, Stigum H, Vangen S, Bø K.
Exercise during pregnancy and risk of Cesarean delivery in nulliparous women: A large population‐based cohort study.
Am J Obstet Gynecol. 2016 Aug 20. [Epub ahead of print]
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Har du fått med deg de siste artiklene våre om forskning innen kvinnehelse på forskning.no?
Ekstrem kvalme i svangerskapet kan gi økt risiko for kreft i skjoldbruskkjertelen
Les mer her: http://forskning.no/svangerskap‐kreft/2016/05/ekstrem‐svangerskapskvalme‐kan‐gi‐okt‐risiko‐
skjoldbruskkjertelkreft

Lupus rammer flere nordmenn enn antatt
Les mer her: http://forskning.no/sykdommer‐kjonn‐og‐samfunn/2016/05/lupus‐rammer‐flere‐nordmenn‐enn‐antatt
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
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