Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
Sentralbord: 02770

ADHD forskningsnettverk

Barne- og ungdomsklinikken
Avdeling for sjeldne diagnoser
NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomier

Vår ref.:

Deres ref.:

Saksbeh.:
mbl

Dato:
21.6.2017

Oppgis ved all henvendelse

INVITASJON TIL NY SAMLING FOR NASJONALT FORSKNINGSNETTVERK ADHD
Solstrand Hotel & Bad, 08.11.-09.11.2017
Nasjonalt forskningsnettverk for ADHD har eksistert i 10 år. Vi har i år invitert professor emerirta
Rosemary Tannock (Canada) til å holde to foredrag på årets samling. Et foredrag vil være en
minnemarkering for vår kjære kollega Terje Sagvolden (1945-2011) og hans arbeid innen ADHD. I sitt
andre foredrag vil professor Tannock diskutere «Key issues for future research on ADHD».
Som i tidligere år avsettes det tid til presentasjon av prosjekter som har fått støtte fra
Forskningsnettverket de senere år. Tidsrammen for en slik presentasjon er på 15 minutter samt at det
avsettes 5 minutter til spørsmål. Det inviteres videre til presentasjon av prosjekter uten økonomisk
støtte fra nettverket.
Vi har reservert 50 plasser på Solstrand Hotel & Bad (www.solstrand.com). NevSom dekker
konferanseoppholdet. Det vil bli satt opp busstransport (t/r) fra Flesland lufthavn til Solstrand. Øvrige
reisekostnader må dekkes av den enkelte.
NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier har ansvar
for å drive Nasjonalt Forskningsnettverk for ADHD. Siden starten i 2007 har forskningsnettverket delt
ut midler til forskning og fag- og metodeutvikling på ADHD og arrangert nettverkssamlinger.
Forskningsnettverket skal utvikle og kvalitetssikre vitenskapelig og klinisk tverrfaglig kunnskap og
kompetanse på ADHD som skal være tilgjengelig gjennom undervisning, forskningsformidling,
fagutvikling og informasjonsvirksomhet. Styrking av forskningsinnsatsen på ADHD er en av
hjørnesteinene i virksomheten.
Påmelding innen 25.08.17 under
http://nasjkomp-event.laboremus.name/form/default.aspx?template_id=1014
Vel møtt!
Michael B. Lensing
Kst seksjonsleder, PhD
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