
 

Første årsrapport for Norsk
narkolepsiregister
 
 
Det er en stor glede for NevSom å
presentere denne første årsrapporten fra
Norsk narkolepsiregister (NNR). Norsk
narkolepsiregisteret er et medisinsk
kvalitetsregister for narkolepsi og
beslektede søvnsykdommer. Foreløpig er
80 pasienter med i registeret, og flere vil
komme til etter hvert.
 
Les mer om rapporten her.

Søk  ADHD Forskningsnettverk om inntil
400 000  kroner. 

ADHD Forskningsnettverk lyser
ut prosjektmidler
 
 
NevSom drifter Nasjonalt
forskningsnettverk for ADHD, som årlig
lyser ut prosjektmidler for forskning,
kunnskapsutvikling og kompetanseheving
for ADHD. I år kan man søke om
prosjektmidler for inntil 400 000 kroner.
Søknadsfristen er 27. mars 2022. Les
utlysningsteksten her.
 
 
 

Marianne Berg Halvorsen fra UNN og Sissel
Berge Helverschou fra NevSom.

Oppstart av studie om autisme
og psykisk helse
En forskningsstudie  skal se på hvordan
man kan fange opp psykiske lidelser hos
personer med autisme hadde sin oppstart i
Tromsø i januar 2022. Studien blir utført i
alle helseforetakene i Helse Nord. Studien
"Autisme og psykisk helse: En
multisenterstudie i Helse Nord" er et
samarbeid mellom blant andre
Autismeforeningen, UNN og NevSom.  Les
mer her.
 

Vitenskapelige artikler og prosjekter fra NevSom

NevSom er involvert i en rekke forskningsprosjekter. I tillegg er formidling en sentral del av
kompetansesenterets oppdrag, og den skjer blant annet i form av publikasjoner i vitenskapelige
tidsskrifter.
 
NevSoms ansatte jobber med forskjellige diagnoser, og er hvert år med på en rekke
publikasjoner om  sjeldne genetiske tilstander, nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier. Se
oversikt over vitenskapelige artikler fra NevSom om  sjeldne genetiske tilstander og
nevroutviklingsforstyrrelser, hypersomnier, Tourettes syndrom, og autisme her
 
Sammenheng mellom ASD, ADHD og sjeldne genetiske tilstander
Det er vist økt risiko for autisme (ASD) og ADHD ved ulike sjeldne genetiske tilstander og
syndromer. Det er ulike gener og kombinasjoner av gener som gjør at forskjellige personer har
ulik risiko, disposisjon, for ulike nevroutviklingsforstyrrelser. Les mer om dette her.
 

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nevsom/forste-arsrapport-for-norsk-narkolepsiregister
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nevsom/adhd-forskningsnettverkets-utlysning-av-prosjektmidler-for-2022
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nevsom/oppstart-av-studie-om-autisme-og-psykisk-helse
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nevsom/vitenskapelige-artikler#artikler-om-nevroutviklingsforstyrreler
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nevsom/diagnoser/nevroutviklingsforstyrrelser-om-diagnosene


Standardiserte skjemaer for å finne psykiske
vansker hos barn med intellektuell
funksjonsnedsettelse

Sissel Berge Helverschou og kollegaer har nettopp undersøkt
hvilke standardiserte instrumenter som egner seg best til å
fange opp psykiske helsevansker hos barn og unge med en
intellektuell funksjonsnedsettelse f.eks. i Habilitering for barn
og unge eller i BUP. Les mer her.

To somnologer ved NevSom

NevSom har nå to overleger med tittelen «ekspert i
søvnmedisin/somnolog». NevSoms Berit Hjelde Hansen
oppnådde dette like før jul, mens Stine Knudsen-Heier har
hatt sertifiseringen lenge. Somnolog er den høyeste
spesialiseringen innen søvnmedisin. Det kreves både
omfattende klinisk erfaring og teoretisk eksamen. Per nå har
rundt 10 norske leger gjennomført dette.
 

Kurs og konferanser

Digitalt informasjons- og
opplæringskurs for unge voksne
med narkolepsi eller idiopatisk
hypersomni

NevSom inviterer til digitalt informasjons- og
opplæringskurs for unge voksne (18–30 år)
med narkolepsi eller idiopatisk hypersomni
14. - 17. februar. Det er fortsatt ledige
plasser, søk innen 31. januar. Les mer her.

Barnesøvnkurs: Søvnforstyrrelser
og søvnsykdommer hos barn og
unge

Innføring i basal søvnfysiologi, oversikt over
symptomer, utredning og behandling av de
vanligste søvnsykdommer hos barn, inklusive
i spesielle kliniske populasjoner. Kurset er
vedlikeholdskurs for psykologspesialister. For
program og påmelding, se kursets nettside
på deltaker.no.

Nasjonal autismekonferanse 8. -
10. juni

NevSom har igjen gleden av å invitere til
Nasjonal Autismekonferanse i Tønsberg.
Målsettingen har vært å etablere et fast
møtested for fagpersoner, forskere og andre
interesserte som kan inspirere til
fagutvikling, forskning og god klinisk praksis
til beste for mennesker med diagnoser innen
autismespekteret. Last ned programmet
her. (pdf)
 
Påmelding her, via Deltaker.no.
Påmeldingsfristen er 1. april 2022.
 

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nevsom/standardiserte-skjemaer-for-a-finne-psykiske-vansker-hos-barn-med-intellektuell-funksjonsnedsettelse
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nevsom/digitalt-informasjons-og-oppleringskurs-for-unge-voksne-med-narkolepsi-eller-idiopatisk-hypersomni
https://www.deltager.no/event/sovnkurspediatri2022#init
https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nasjonalt-kompetansesenter-for-nevroutviklingsforstyrrelser-og-hypersomnier/Documents/T%25c3%25b8nsbergkonferansen%202022%20-%20Program.pdf
https://www.deltager.no/event/tonsberg_konferansen_08062022#init


Les mer på NevSoms nettside
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