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Tildeling av forskningsmidler fra ADHD
Forskningsnettverk

Nye artikler fra NevSom
1: Utredning av psykose hos personer med autisme
og utviklingshemming. Les mer.
2: Oxytocin nesespray øker oppfattelsen av
emosjoner hos personer med ASD. Les mer.

Samlet vil det i år bli utbetalt kr. 1.583.952 i
prosjektstøtte til de søknadene som tilfredsstilte
kriteriene om vitenskapelige originalitet,
gjennomførbarhet og klinisk relevans. Seks prosjekter
ble tildelt midler, se hvilke her.
3: Norske foreldre til barn med autisme er positive til
klinisk gentesting. Les mer her.
Arbeidssøkere med Asperger syndrom - nytt
veiledningshefte ute nå

Informasjons- og opplæringsopphold i regi av
NevSom

Ny versjon av "Arbeidssøkere med Asperger syndrom.
Veiledningshefte for arbeidssøkers støttespillere i
NAV". Les mer her.

NevSom arrangerer i løpet av året informasjons- og
opplæringsopphold utenfor senteret for personer
som har en eller flere av diagnosene senteret har
kompetansesenteransvar for, og deres pårørende.
Les mer her.

Kurs om søvnforstyrrelser og søvnsykdommer hos
barn og unge

Alexandra Havdahl fikk pris på IMFAR

30. oktober til 1. november arrangerer NevSom med
flere kurs i Oslo om søvnforstyrrelser og
søvnsykdommer hos barn og unge. Målgruppen er
først og fremst leger. Les mer.

International Society of Autism Research (INSAR) har
tildelt Alexandra Havdahl pris for beste kliniske PhD i
2016. Hun har gjort et viktig forskningsarbeid som
kan bidra til bedre og tidligere identifisering av barn
med autisme. Les mer.

ADHD verdenskongress: Nye kunnskap fra norsk og
internasjonalt forskningsmiljø

Den 6. verdenskongressen om ADHD ble arrangert i
Vancouver fra 20.-23. april i år. Her fikk man innblikk i
ny forskningsbasert viten om ADHD. Les mer.

Ny samling for ADHD Forskningsnettverk i høst
NevSom er ansvarlig for drift av ADHD
Forskningsnettverk. Nettverket hadde sin første
samling i november 2007. Høstens møte er lagt til
Solstrand Hotel & Bad utenfor Bergen, 8.-9.
november.

Samlingen er kun for inviterte. Se mer om
arrangementet her.

17th Nordic Sleep Conference
Den 17. Nordic Sleep Conference ble fra 24.-26. mai 2017 avholdt i Tallinn, Estland. Det var den første gangen
konferansen ble avholdt utenfor Norden. Mer enn 200 deltakere fra nordiske og baltiske land deltok.
Stipendiat Sebjørg Hesla Nordstrand presenterte deler av sin pågående forskning i foredraget om «Changes in
Quality of Life in individuals with narcolepsy in Norway after H1N1-influensa epidemic in 2009 – a 2-year
prospective cohort study”.
Norge var godt representert på konferansen og vant både «The Nordic Championship in Sleep» og prisen for
beste poster. Den 18. Nordic Sleep Conference avvikles fra 23.-25. mai 2019 på Holmenkollen Park Hotel i
Oslo og arrangeres av Norsk Forening for Søvnmedisin (NSOM) og NevSom.

Tourettes syndrom og erfaringer med spesialisthelsetjenesten
Foreløpige funn fra brukerundersøkelse
I samarbeid med Norsk Tourette Forening har NevSom gjennomført en kartleggingsundersøkelse om
tjenestetilbudet i spesialisthelsetjenesten til personer med Tourettes syndrom. Resultatene viser at det er
sprikende erfaringer i forhold til om man er fornøyd eller ikke. Både foresatte og unge-voksne har opplevd å
møte en spesialisthelsetjeneste som ikke har god nok kompetanse på ticsforstyrrelser. Både voksne kvinner og
menn kan ha tilleggsvansker i så stor grad at dette bør gis større fokus i behandling og oppfølging. Les mer.

Nevroutviklingsforstyrrelser i voksenlivet - konferanser i høst

Nevroutviklingsforstyrrelser i voksenlivet - Hva ser vi? Hva kan gjøres? er temaet for årets felleskonferanse,
som holdes i Oslo, Tromsø, Trondheim og Bergen. Les mer her.

