MASTEROPPGAVESEMINAR
ROM 2180 / 2183
Tidsskjema onsdag 9. januar
Tidspunkt Oppgave
0900 - 0905
0905 - 0915
0915 - 0925

Presentør

Nr

Introduksjon ved Kjetil Retterstøl
The influence of the menstrual cycle on lipid Kirsten Holven
profile and cardiovascular risk markers
FH women and off-statin periods in relation Kirsten Holven

17
18

to cardiovascular risk
0925 - 0935

Prevalence of patients at nutritional risk
among hospitalized elderly patients and
relation to handgrip strength, readmission
rate and cognitive function ** til 2 studenter

Kirsten Holven

25

0935 - 0945

Betydning av muskelmasse for
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