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Kommende kurs 

Infertilitet – fra diagnose til behandling 

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, som skulle ha vært avholdt torsdag 7. mai 2020 ble utsatt pga 
covid-19. 
Ny dato er torsdag 8. oktober kl. 8.30-16.30, OUS Rikshospitalet. 
Les mer her: https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/infertilitet-fra-diagnose-til-behandling-2020-10-08 

Stillingsutlysninger 

Kommunikasjonsrådgiver 
Som kommunikasjonsrådgiver ved Nasjonalt senter for kvinnehelse vil du jobbe med å spre kunnskapen vi 
opparbeider oss her ved senteret.  
Vår viktigste formidlingskanal er per i dag via nettavisen forskning.no. Vi ønsker å nå ut på flere plattformer, og her 
vil du bli sentral. 
Søknadsfrist 2. august 2020. 

Forsker  
Vår seniorforsker går på pensjon og vi søker hennes etterfølger. 
Søknadsfrist 2. august 2020. 

Ny forskning fra Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse 

Changes in maternal blood glucose and lipid concentrations during pregnancy differ by maternal body mass index 
and are related to birthweight: A prospective, longitudinal study of healthy pregnancies. 
Roland MCP, Lekva T, Godang K, Bollerslev J, Henriksen T. 
PLoS One. 2020 Jun 23;15(6):e0232749 

Interpregnancy weight change and recurrence of gestational diabetes mellitus: a population-based cohort study. 
Sørbye LM, Cnattingius S, Skjaerven R, Klungsoyr K, Wikström AK, Kvalvik LG, Morken NH. 
BJOG. 2020 Jun 13. [Online ahead of print] 

https://2411.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4258742204?culture_id=nb&link_source_id=0
https://2411.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4251737660?culture_id=nb&link_source_id=0
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0232749
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32534460/
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The provision of epidural analgesia during labor according to maternal birthplace: a Norwegian register study. 
Waldum ÅH, Jacobsen AF, Lukasse M, Staff AC, Falk RS, Vangen S, Sørbye IK. 
BMC Pregnancy Childbirth. 2020 May 26;20(1):321. 

 
Les de siste nye innleggene på Kvinnehelsebloggen og forskning.no:  
 
Under pandemien i 2009 og 2010 var det flere gravide som ble syke. Noen av disse mistet fosteret. 
https://forskning.no/influensa-nasjonal-kompetansetjeneste-for-kvinnehelse-partner/under-pandemien-i-2009-og-
2010-var-det-flere-gravide-som-ble-syke-noen-av-disse-mistet-fosteret/1696727 
 
Gravide med minoritetsbakgrunn rammes hardere av covid-19 
https://forskning.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-kvinnehelse-partner-svangerskap/gravide-med-
minoritetsbakgrunn-rammes-hardere-av-covid-19/1689353 
 
Kvinners helse under pandemien: Mangel på prevensjon og vanskeligere å få abort i flere land 
https://blogg.forskning.no/kvinnehelsebloggen/kvinners-helse-under-pandemien-mangel-pa-prevensjon-og-
vanskeligere-a-fa-abort-i-flere-land/1677460 
 
 
 
 

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/nasjonalt-senter-for-
kvinnehelseforskning 
 
 

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

https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-020-03021-8

