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Her kommer årets siste nyhetsbrev fra Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse.
Kommende disputas
Torsdag d. 19. januar 2017 vil stipendiat Kåre Rønn Richardsen forsvare sin avhandling for graden ph.d.:
"Physical activity during pregnancy through postpartum: A study of predictive and explanatory factors in a
multi-ethnic population".
Sted: OUS Rikshospitalet, Rødt auditorium.
Sett av datoen allerede nå.

Prosjektutlysning 2017
Vi har lyst ut 3-årig stilling som Phd eller postdoktor.
Se utlysningen her: https://www.webcruiter.no/WcMain/advertviewpublic.aspx?
oppdragsnr=3265203005&culture_id=NB-NO&company_id=606506250&link_source_id=40

Har du fått med deg de siste artiklene våre om forskning innen kvinnehelse på forskning.no?
Lysbehandling kan fjerne smerter i underlivet
Les mer her: http://forskning.no/2016/12/lysbehandling-kan-fjerne-smerter-i-underlivet/produsert-ogfinansiert-av/nasjonal

Når barnløse par må betale dyrt for tvilsomme behandlinger
Les mer her: http://forskning.no/helse-helsetjenester-svangerskap-barn-og-ungdom/2016/12/nar-barnlosepar-ma-betale-dyrt-tvilsomme
Les de siste nye innleggene på Kvinnehelsebloggen: http://www.forskning.no/blog/kvinnehelse

Nå kan du også følge oss på Twitter:
@Kvinnehelse
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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/nasjonalkompetansetjeneste-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)

