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Kommende kurs

Jordmorsymposium 2021 – som webinar  
Vi starter året 2021 med en ny runde med webinarer for jordmødre og andre interesserte. 
Tirsdager kl. 10-11 på følgende datoer: 2.2, 9.2, 16.3 og 23.3 2021.  
Programmet vil bli publisert på nyåret. 

Når kroppen er gravid og sjelen syk  
Kurs for helsepersonell, tirsdag 9. mars 2021, RBUP Oslo. 
Les mer her: https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/kurs-og-opplering-for-helsepersonell/nar-
kroppen-er-gravid-og-sjelen-syk 

Ny forskning fra Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning 

Dignity and loss of dignity: Experiences of older women living with incurable cancer at home. 
Staats K, Grov EK, Husebø BS, Tranvåg O. 
Health Care Women Int. 2020 Sep;41(9):1036-1058. 

Maternal body mass index and risk of obstetric, maternal, and neonatal outcomes: A cohort study of nulliparous 
women with spontaneous onset of labor. 
Dalbye R, Gunnes N, Blix E, Zhang J, Eggebø TM, Nistov LT, Øian P, Bernitz S. 
Acta Obstet Gynecol Scand. 2020 Oct 8. Online ahead of print. 

Time-lapse imaging derived morphokinetic variables reveal association with implantation and live birth following in 
vitro fertilization: A retrospective study using data from transferred human embryos. 
Sayed S, Reigstad MM, Petersen BM, Schwennicke A, Wegner Hausken J, Storeng R. 
PLoS One. 2020 Nov 19;15(11):e0242377. 

Les det siste nye innlegg på Kvinnehelsebloggen: 

Disse hormonene bør alle kvinner kjenne til 
Blir du litt bedre kjent med hormonene som styrer syklusen din, vil du kanskje få noen aha-opplevelser? 
Det fikk i hvert fall jeg, da jeg spesialiserte meg til å bli gynekolog.  
https://blogg.forskning.no/kvinnehelsebloggen/disse-hormonene-bor-alle-kvinner-kjenne-til/1786055 
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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 
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Jeg ønsker å få tilsendt nyhetsbrevet 
Jeg ønsker IKKE å motta fremtidige nyhetsbrev 
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