NevSoms nyhetsbrev
Velkommen til NevSoms første nyhetsbrev for 2017. Her presenterer vi noe av det vi har drevet
med de siste månedene. Klikk på lenkene og les mer om arbeidet rundt vår
«diagnoseportefølje». Nyhetsbrevet ble sendt ut onsdag 29. mars 2017.

Fagerhøy i juli

NevSom inviterer til lærings- og mestringskurs
for foreldre med barn/unge med
autisme/Asperger syndrom på Gudbrandsdal
leirskole, i juli. Det er to kurs; ett for barn og
ett for unge.
PS: Søknadsfrist 31. mars. Les mer

Studie om språkforståelse hos
personer med autisme

Det har lenge vært kjent at figurativt språk kan
være utfordrende for personer med autismes.
Dette kan vise seg som bokstavelig
oppfattelse av andres ytringer. Les mer

Nordisk møte om narkolepsi

20. og 21. januar ble det holdt nordisk møte om
narkolepsi i København. Møtedeltakerne var
leger, nevrologer og søvnspesialister, og
NevSoms ansatte holdt tre innledninger de to
dagene møtet varte. Les mer

Fransk delegasjon til NevSom
for å lære om inkludering av
personer med autisme

I januar besøkte representanter fra Frankrike
NevSom for å undersøke hvordan det jobbes i
Norge med å inkludere personer med autisme i
barnehage, skole- og arbeidsliv. Les mer

Fagråd oppnevnt for Norsk
Narkolepsiregister

Endelig fjernundervisning fra
NevSom

I januar ble det avholdt konstituerende
fagrådsmøte for Norsk medisinsk
kvalitetsregister for narkolepsi og beslektede
søvnsykdommer. Les mer

NevSoms ansatte underviser fagfolk og
studenter over det ganske land. I 2015 fikk
NevSom sitt eget utstyr for å holde
videokonferanser. Etter et par års bruk har
de ansatte ved senteret i økende grad benyttet
seg av denne muligheten. Les mer

NevSoms ansatte publiserer:
NevSoms ansatte har de siste
månedene bidratt til tre nye artikler som har
blitt publisert i vitenskapelige tidsskrifter.
1:Om Asperger syndrom og rettsvesen i
Autism, International Journal of Research and
Practice: Personal experiences of the
Criminal Justice System by individuals with
autism spectrum disorders. Les norsk
sammendrag om Asperger syndrom og
erfaringer med rettsvesenet.
2:Om narkolepsi i Nature Reviews Disease
Primers.
3: Om barn med autisme i Scandinavian
Journal of Child and Adolescent Psychiatry
and Psychology: Changes in the frequency
and characteristics of children diagnosed with
autistic disorder in two Norwegian cohorts:
1992 and 2009.

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 (bedring) eller
tilbakefall.
Diagnoser: ADHD, autisme, Tourettes
syndrom.
Hypersomnier kjennetegnes ved økt
søvntrang og regnes som sjeldne.
Diagnoser: Idiopatisk hypersomni, Kleine-Levin
syndrom og narkolepsi.

Tidligere publikasjoner:Se oversikt
over tidligere publikasjoner av NevSoms
ansatte her.

Mer om diagnosene:
Les mer om diagnosene her.

Zzznork i nytt opplag
Mariann Youmans bok Zzznork, om ungdom og narkolepsi,
er trykket opp i nytt opplag. Boken er gratis og kan bestilles
hos NevSom ved å sende mail til post.nevsom@ous-hf.no.

