Nyhetsbrev juni 2016

Velkommen til NevSoms nyhetsbrev. Her kan du lese om kurs vi skal holde,
konferanser vi har holdt, og prosjekter vi arbeider med.
God sommer til alle våre lesere, og videresend gjerne dette nyhetsbrevet til noen du
tror kan ha glede av det.

Stor konferanse om autisme
Nylig gikk "Tønsbergkonferansen" av stabelen, en stor konferanse om autsime, som
NevSom er med å arrangere annet hvert år. Over tre hundre fagpersoner deltok på
konferansen som gikk over tre dager, i Tønsberg.
Les mer
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To sentre ble til ett

Tildeling av
forskningsmidler

NevSom ble opprettet i 2015,
da tidligere NK og Autismeenheten ble
slått sammen. Hva er NevSoms
oppgaver, og hvordan er NevSom
organisert?

NevSom har, gjennom ADHD
Forsknignsnettverk, tildelt midler for å
forske på ADHD. Fire prosjekter har blitt
tildelt til sammen en million kroner.

Les mer

Les mer

Kurs på Frambu og
Fagerhøy

Effekt av tidlige tiltak for
barn med autisme

I oktober blir det kurs for barn og unge
med ADHD og tilleggsdiagnoser på
Frambu,se mer her.

NevSom er ansvarlig for en studie som
skal øke kunnskapen om utvikling hos
barn med autisme og hvordan tidlig
intervensjon kan påvirke senere språklig,
kognitiv og sosial fungering. Studien ASF:
2-14 er basert på en tidligere studie på
små barn. Nå ønsker prosjektleder Anett
Kaale og hennes kollegaer å innhente ny
informasjon om de samme barna. Les
mer her

I desember blir det kurs
om Tourettes syndrom,
og i sommer er det kurs på Fagerhøy,
for familier med barn med autisme
(Fagerhøykurset er fulltegnet).

Se flere aktuelle kurs og konferanser

ADHD-medikamenter –
hva er nytt?

Nå er det to medikamenter som
inneholder deksamfetamin i
Felleskatalogen og ett nytt ikkestimulerende medikament mot ADHD.

Publikasjoner fra ansatte
ved NevSom

NevSom har i løpet av 2015 og første
halvår av 2016 publisert en rekke artikler i
forskjellige tidsskrifter, og bidratt med
postere og foredrag på internasjonale
konferanser.
Les mer

Les mer
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Spørreundersøkelse
kommer:
Om erfaringer med helsetjenester når
man har en ticsforstyrrelse eller
Tourettes syndrom.
Alle personer med ticsforstyrrelse eller
Tourettes syndrom, samt foresatte til
barn 3-15 år med denne tilstanden
kan delta i undersøkelsen.

Faglig forum for
hypersomnier
NevSom arrangerer to ganger i året
Faglig forum for CNS hypersomnier. CNS
står for central nerve system, og betyr at
årsaken til søvnsykdommene ligger i
sentralnervesystemet.
Les mer

Les mer

Meld deg på!
Dersom du ønsker å melde deg på vårt nyhetsbrev, klikk her
Dersom du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev fra oss, klikk her
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