Nyhetsbrev, september 2016
På Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier er det stor aktivitet i høst,
både innen- og utenlands. Blant annet skal flere av våre kollegaer presentere det siste fra sine prosjekter
i Italia og Danmark senere denne måneden. Flere har også gitt ut nye publikasjoner.
Vår hjemmeside www.nevsom.no videreutvikles og oppdateres jevnlig. Nylig har vi blant annet oppdatert
informasjonen om alle diagnosene som vi arbeider med. Vi har også lagt ut ny og oppdatert informasjon
om de forskjellige prosjektene og nettverkene som drives av NevSom.
Vi har to familiekurs før jul, hvorav det ene fortsatt er åpent for påmelding. Det er et familiekurs for barn med
Tourettes syndrom og deres foresatte, og har påmeldingsfrist 25. september.

Innføringskurs i bruk av
kartleggingsverktøyet 5-15

Studiestart: Veileder for studenter
som har ADHD og Asperger syndrom

5-15 er et spørreskjema for kartlegging av vansker
hos barn i alderen 5 til 15 år. Motorikk, oppmerksomhet, språk, læring og sosial fungering er blant de
områdene som dekkes i skjemaet. Instrumentet finnes
i foreldre- og lærerversjon. Les mer

Universell utarbeidet i år en ny veileder for
rådgivere ved høyere utdanning, som arbeider med
å tilrettelegge for studenter med ADHD og
Asperger syndrom. Les mer

Spørreundersøkelse om Tourettes
syndrom

Familiekurs i desember for barn med
Tourettes syndrom og deres foresatte

Har du eller ditt barn en ticsforstyrrelse eller
Tourettes syndrom? NevSom inviterer til deltagelse
i en kartleggingsstudie om erfaringer du/din familie
har, eller har hatt, som pasient eller pårørende i
møte med spesialisthelsetjenesten.

NevSom arrangerer kurs for barn i alderen 6-16 år
med diagnosen Tourettes syndrom og deres
foresatte. Kurset holdes på Frambu utenfor Oslo i
begynnelsen av desember. Barn som i tillegg til TS
har annen tilleggsproblematikk oppfordres til å
søke.
Les mer

Svarfrist: 27. september.
Les mer

NevSom inn i Hjernerådet
NevSom ble før sommeren innlemmet som et av fem
nye medlemmer i Hjernerådet.
Hjernerådet arbeider for å informere politikerne om
hvor viktig det er at vi har større fokus på
hjernesykdommer, og legger til rette for mer
forskning, bedre behandling og bedre forebygging.
Les mer

Ny doktorgrad om autisme
Alexandra Havdahl har funnet flere
forbedringsmuligheter for å kartlegge tegn på
autisme slik at barn kan bli fanget opp og få
tilpasset hjelp så tidlig som mulig. Les mer

NevSoms ansatte presenterer!
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. Dette, i tillegg til å skrive artikler, som oftest i samarbeid med andre, er noen av NevSoms
bidrag til å spre informasjon om våre diagnoser. Les mer

Nordvoll skole og autismesenter 25 år
19. august feiret ansatte og samarbeidspartnere at Nordvoll skole og autismesenter åpnet i august 1991.
Nordvoll skole var den første spesialskolen i Norge for elever med autisme, og er fortsatt landets eneste
spesialskole for denne gruppen. Les mer

