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Her kommer det første nyhetsbrevet fra Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse.
Her deler vi nyheter om feltet vårt og om oss.
Medlemskap i forskning.no
Vi har hatt en forrykende start på året med opptak som nytt medlem på forskning.no. Her publiserer vi jevnlig nyhetssaker om
viktige forskningsfunn på kvinnehelsefeltet.
Les mer her: http://www.forskning.no/31/344659
Vi har også startet opp en blogg om kvinnehelse på forskning.no.
Les de første innleggene og følg med på fler her: http://www.forskning.no/blog/kvinnehelse

Ny forskning fra Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse
Opøien HK, Fedorcsak P, Polec A, Stensen MH, Åbyholm T, Tanbo T.
"Do endometriomas induce an inflammatory reaction in nearby follicles?"
Hum Reprod. 2013 Mar 29. [Epub ahead of print]
Helbig A, Kaasen A, Malt UF, Haugen G.
"Does antenatal maternal psychological distress affect placental circulation in the third trimester?"
PLoS One. 2013;8(2):e57071.
Michelsen TM, Dørum A, Cvancarova M, Liavaag AH, Dahl AA.
"Association between Hysterectomy with Ovarian Preservation and Cardiovascular Disease in a Norwegian Population‐Based
Sample."
Gynecol Obstet Invest. 2013;75(1):61‐7.
Frøslie KF, Røislien J, Qvigstad E, Godang K, Bollerslev J, Voldner N, Henriksen T, Veierød MB.
"Shape information from glucose curves: Functional data analysis compared with traditional summary measures."
BMC Med Res Methodol. 2013 Jan 17;13:6.

Aktuelle kurs
Den 6. juni kommer vi til å gjenta vårt populære kurs om infertilitet, denne gang i samarbeid med Helse Fonna i Haugesund.
Les mer her: http://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Event/?eventId=2437

Utlysninger
For tiden har vi lyst ut to stillinger, som kan søkes via hjemmesiden til Oslo universitetssykehus:
Til prosjektet "Postmenopausal hormonbehandling og kreft – studier av risiko og beskyttelse ved bruk av lavdoserte regimer"
søkes PhD/post‐doc/forsker. Søknadsfrist 15.5 2013
Gå til stillingsannonsen
Til et 3‐årigt prosjekt om forebygging og behandling av hjerte‐ og karsykdom hos kvinner søkes postdoktor. Ved rangering av
søkerne vil det bli lagt vekt på prosjektbeskrivelse og studiens kliniske relevans. Søknadsfrist 1.7 2013
Gå til stillingsannonsen
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Vil du vite mer?
Ta gjerne en titt på websidene våre.
Les mer her: http://www.oslo‐universitetssykehus.no/omoss/avdelinger/kvinnehelse/Sider/enhet.aspx

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

Med vennlig hilsen

Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse
Denne meldingen inneholder ikke sensitiv informasjon som bryter med Rikshospitalet HFs krav til informasjonssikkerhet.
(In compliance with the Security Policy of Rikshospitalet HF, the content of this message (including any attachments) is of a non-sensitive nature)
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