
 

Den norske arrangementskomitéen: Heidi Elisabeth Nag 
Monica Stølen Dønnum, Anne Lise Høyland og Terje
Nærland utgjorde den norske arrangementskomitéen. 

 
 
Tre dager om utviklingsforstyrrelser og
atferdsfenotyper i et livsløpsperspektiv
«Utviklingsforstyrrelser og atferdsfenotyper i et
livsløpsperspektiv» var hovedtema for
konferansen, som årlig arrangeres av The
Society for the Study of Behavioural Phenotypes
(SSBP). Auisme, Phelan McDermid syndrom og
demens ved Downs syndrom var noen av de
mange temaene som ble presentert og diskutert. 
 
Les mer her.
 

Karin Abler, Berit Hjelde Hansen, Ragnhild Berling Grande
og Morten Engstrøm var noen av de over 2000 deltakerne
på konferansen.

Søvnkongress i Athen
European Sleep Research Society samlet over
2000 forskere, leger og annet helsepersonell til
fire dagers kongress. 55 av deltagerne kom fra
norske søvnmiljøer, bl.a. SovNo, Norsk forening
for søvnmedisin (NOSM), Akershus, Lovisenberg,
Trondheim og Tromsø, samt NevSom.
 
Konferansen ga gode muligheter til å knytte
kontakter og oppdatere seg om det siste innen
søvnfaget.
 
Les NevSoms reportasje fra kongressen her.

Informasjonsfilmer om autisme og genetiske syndromer

Stadig flere kan få påvist en sjelden genetisk variant som årsak til autisme. Tidligere var det ikke vanlig å
stille en autisme diagnose hos en person med et genetisk syndrom, men vi vet nå at ved mange sjeldne
genetiske syndromer er det høy forekomst av autisme. Sissel Berge Helverschou og Kristin A Bakke har
laget tre filmer om autisme og genetiske syndromer. Filmene er ca fire minutter. 
 
Les mer om filmene her.  -   Se filmene på Sjelden.no:

Kjennetegn ved autisme og utviklingshemming
Årsaker til autisme
Atferdsfenotyper ved sjeldne genetiske syndromer. 

Nytt anamneseskjema om søvn
Overlege Berit Hjelde Hansen ved NevSom har
utarbeidet og i samarbeid med SOVno redigert et
søvnanamneseskjema for kartlegging av
søvnvaner og søvnproblemer, samt tegn på ulike
søvnsykdommer hos barn og unge. Skjemaet har
tatt utgangspunkt i tilsvarende brukt ved
søvnklinikken ved SickKids Hospital i Toronto, og

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nevsom/tre-dager-om-utviklingsforstyrrelser-og-atferdsfenotyper-i-et-livslopsperspektiv
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nevsom/europas-storste-sovnkongress
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nevsom/informasjonsfilmer-om-autisme-og-genetiske-syndromer
https://sjelden.no/video/informasjonsfilmer-om-autisme-og-genetiske-syndromer/


Utsnitt av søvnskjemaet, som kan lastes ned.

er ment som hjelp for klinikere i å beskrive
søvnproblemer og oppdage tegn på
søvnsykdommer, og er ikke ment for forskning.
Skjemaet kan lastes ned fra SOVno sine
hjemmesider: Spørreskjema - Helse Bergen 

 

Ragnhild Berling Grande er kontaktperson for nettverket.

Fagnettverk for narkolepsi/CNS-
hypersomnier
Norges eneste fagnettverk for narkolepsi/CNS-
hypersomnier – for nevrologer, barneleger,
fastleger, andre leger og andre fagfolk.  
NevSom ønsker at alle leger og fagfolk i Norge
som ser pasienter med CNS-hypersomnier blir
med i nettverket. 
 
Neste møte er torsdag 24. november 2022 kl
15:00 - 16:00, og man kan delta digitalt.
Les mer om nettverket her. 

Webinarer om Tourettes syndrom for ansatte i
spesialisthelsetjenesten

Webinarer om Tourettes syndrom hos
voksne
Ansatte i spesialisthelsetjenesten inviteres til en
serie på tre webinarer om Tourettes syndrom (TS)
hos voksne. Tema er bl.a. videobasert
behandling, YGTSS-R og retningslinje om TS.
 
Webinarene sendes klokken halv ni 20. oktober,
27. oktober og 3. november. (Første seminar ble
holdt 20. okt).
 
Les mer om webinarene her.
 

Delta på fagdagen digitalt eller på Frambu utenfor Oslo.

Ultrasjeldne diagnoser: Fagdag onsdag
26. oktober
Fagdag om å leve med en ultrasjelden diagnose.
Åpen for alle som har interesse av å lære mer om
ultrasjeldne diagnoser: Fagpersoner,
tjenesteytere og pårørende. Delta på Frambu
utenfor Oslo, eller bli med digitalt. Les mer om
fagdagen på Frambus nettside. 

Ny overlege på NevSom: Kirsten
Wedervang-Resell
Kirsten Wedervang-Resell er lege med bred
klinisk bakgrunn fra barne- og ungdomspsykiatri,
samt erfaring fra translasjonsforskning. Hennes
hovedforskningsinteresse er biomarkører og
immunsystemets rolle i nevroutvikling. I 2021
fullførte hun doktorgrad med tittel «Immune and
metabolic markers in early-onset psychosis». Hun
startet på NevSom i september.     

https://helse-bergen.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sovnsykdommer-sovno/sporreskjema#generelle-sovnskjema-for-barn-og-unge
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nevsom/fagnettverk-for-narkolepsicns-hypersomnier
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nevsom/webinarer-om-tourettes-syndrom-hos-voksne
https://frambu.no/kurs/a-leve-med-en-ultrasjelden-diagnose/


Kirsten Wedervang-Resell er ny overlege på NevSom.

 
Vi ønsker Kirsten velkommen til NevSom!

 

Les mer på NevSoms nettside

Nettverk, forskning og prosjekter
Vitenskapelige artikler
Ansatte 
 
 
www.nevsom.no

 

Meld deg av nyhetsbrevet her 
 

 

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nevsom/forskning-og-utvikling/forskning-prosjekter-og-nettverk
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nevsom/vitenskapelige-artikler
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nevsom/ansatte-pa-nevsom
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nevsom
https://newsletter.make.as/preview/[unsubscribe_link]

