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Kommende disputas
Fredag 24. mai 2019 kl. 12.30 vil stipendiat Hilde Halland forsvare sin avhandling for graden ph.d.: “Fitness in fatness –
Associations with cardiovascular risk factors and subclinical disease”.
Prøveforelesning kl. 10.30 over emnet "Association versus causation in clinical studies – implications for health care?".
Sted: BBB‐bygget UiB/Haukeland sykehus.

Nye utlysninger
Vi har nå to stipendiatutlysninger, begge har søknadsfrist 26. mai 2019:
PhD stipendiat til prosjekt om fosterovervåking
Til lavrisikofødende er intermitterende auskultasjon anbefalt metode til fosterovervåking. I dette prosjektet vil stipendiaten
undersøke hvordan jordmødre og leger tolker fosterhjertelyden undersøkt med jordmorstetoskop og håndholdt Doppler.
Kandidaten skal søke opptak ved ph.d‐programmet i helsevitenskap ved OsloMet – storbyuniversitetet.
PhD stipendiat/PhD Research fellow
Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse utlyser herved en stilling som PhD‐stipendiat i prosjektet «Differences in early life
risk factors of cardiovascular disease between female and male newborns: plasma lipid profiles and biomarkers of placental
function».
Prosjektleder og hovedveileder er overlege PhD Trond Michelsen.

Ny forskning fra Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse
Owe KM, Støer N, Wold BH, Magnus MC, Nystad W, Vikanes ÅV.
Leisure‐time physical activity before pregnancy and risk of hyperemesis gravidarum: a population‐based cohort study.
Prev Med. 2019 May 8. [Epub ahead of print]
Næss‐Andresen ML, Eggemoen ÅR, Berg JP, Falk RS, Jenum AK.
Serum ferritin, soluble transferrin receptor, and total body iron for the detection of iron deficiency in early pregnancy: a
multiethnic population‐based study with low use of iron supplements.
Am J Clin Nutr. 2019 Mar 1;109(3):566‐575.

Les de siste nye innleggene på Kvinnehelsebloggen og forskning.no:
Tre myter om overgangsalderen
https://blogg.forskning.no/kvinnehelsebloggen/tre‐myter‐om‐overgangsalderen/1297227
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Vulva.no – Ny nettside om kvinnens underliv
https://blogg.forskning.no/kvinnehelsebloggen/vulvano‐‐ny‐nettside‐om‐kvinnens‐underliv/1217605

Du kan også følge oss på Twitter:
@Kvinnehelse

Vil du vite mer?
Ta gjerne en titt på websidene våre.
Les mer her: https://oslo‐universitetssykehus.no/fag‐og‐forskning/nasjonale‐og‐regionale‐tjenester/nasjonal‐
kompetansetjeneste‐for‐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)
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