Nyhetsbrev desember 2016

Velkommen til NevSoms nyhetsbrev
Velkommen til NevSoms siste nyhetsbrev for 2016. Her presenterer vi noe av det vi har
drevet med de siste månedene. Og for de av dere som leser dette på stor skjerm, kan
vi fortelle at vi nå også har fått NevSoms hjemmeside mobiltilpasset! Så klikk på
lenkene og les mer om arbeidet rundt vår "diagnoseportefølje".

ADHD Forskningsnettverk –
utlysning av forskningsmidler
NevSom har ansvar for å drive
Nasjonalt Forskningsnettverk for
ADHD, som skal utvikle og
kvalitetssikre vitenskapelig kunnskap
og kompetanse på ADHD.
For 2017 kan det søkes om støtte til
enkeltprosjekt innen forskning på
inntil kr. 300.000.
Les mer her.

E-læringskurs om narkolepsi
NevSom har utviklet et e-læringskurs
om narkolepsi. Kurset er spesielt
rettet mot lærere i barne- og
ungdomsskolen som har elever med
narkolepsi, men alle som er
interessert kan ta kurset.

Ta kurset og les mer om det her

Britta Nilsson takker for seg
NevSoms leder Britta Nilsson går til jul av med
pensjon. Etter 22 år i sjeldenfeltet takker hun
for seg.

Les mer her.

Ukesopphold for godt voksne med
autisme/Asperger syndrom, ADHD
eller Tourettes syndrom

NevSom arrangerer informasjons- og
opplæringsopphold for godt voksne med
autisme/Asperger syndrom, ADHD eller
Tourettes syndrom på Frambu 3.-7.april 2017.
Voksne over 50 år og eldre vil bli prioritert.

Les mer om kurset her

Første resultater fra
spørreskjema om helse og
livskvalitet hos voksne med
Asperger
For å kunne gi bedre informasjon og
tilrettelegging for voksne med
Asperger syndrom gjennomførte
Autismeforeningen og NevSom nylig
en undersøkelse blant voksne med
Asperger syndrom.
Les mer her

Diagnoseinformasjon
NevSom har per i dag
kompetanseansvar for tre
nevroutviklingsforstyrrelser og tre
hypersomnier.

Nevroutviklingsforstyrrelser
kjennetegnes av:
1) vansker som fremtrer i barnealder
2) funksjonsvansker eller forsinket
utvikling av funksjoner som er sterkt
knyttet til biologisk modning av
sentralnervesystemet
3) vanskene har et jevnt
utviklingsforløp som ikke innebærer
remisjon eller tilbakefall.

Endring i førerkortforskriften
Regelverket er revidert for å forenkle
behandlingen av førerkortsaker. NevSom har
laget en oppstilling av noen av reglene som
kan komme til anvendelse for personer med
ADHD, autisme, Tourettes syndrom og
hypersomnier.

Les mer her

NevSoms ansatte presenterer og
publiserer
NevSoms ansatte deltar ofte på nasjonale og
internasjonale konferanser, der vi presenterer
fag- og forskningsstoff utarbeidet av de ansatte
selv, og i samarbeid med andre fagmiljøer
både fra Norge og utlandet. I høst har
NevSoms ansatte vært i flere europeiske land
og presentert arbeid med prosjekter innen
både nevroutviklingsforstyrrelser og
hypersomnier.
NevSoms ansatte har de siste
månedene bidratt til to artikler som har blitt
publisert i vitenskapelige tidsskrifter: Om
Downs syndrom og autisme, og om ADHD og
rus.

Diagnoser: ADHD, autisme,
Tourettes syndrom
Hypersomnier kjennetegnes ved
økt søvntrang og regnes som
sjeldne.
Diagnoser: Idiopatisk hypersomni,
Kleine-Levins syndrom og
narkolepsi.
Les mer om diagnosene her

Les mer om arbeidet her

NevSom – norsk
samarbeidspartner i en
nasjonal satsning om autisme
i Slovenia.
NevSom har bidratt til det slovenske
prosjektet ZORA: en slovensk
forkortelse for Equality in health for
children and youngsters with autism
and their families.

Kurs og konferanser

NevSom har en egen kalender for aktuelle kurs
og konferanser i inn- og utland. Se oversikten
her, og meld fra om noe mangler.

Se kurskalenderen her

Les mer her
Dersom du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev fra oss klikk her

