Forskning, konferanser og nytt om
nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

Se webversjon

Nytt nettverk ved NevSom: Faglig Forum for CNS-hypersomnier

Norges eneste fagnettverk for narkolepsi/ CNS-hypersomnier. Møt nettverket på Ullevål sykehus, eller
delta fra videostudio der du er. Møtene holdes to ganger i året. Gjennom nettverket ønsker vi kontakt
med alle leger og fagfolk i Norge som ser pasienter med CNS-hypersomnier. Vi skal holde to møter i
året, og man kan delta på videokonferanse eller komme til NevSom i Oslo.
Les mer om nettverket her, eller ta kontakt med Ragnhild Berling Grande på NevSom på e-post
ragran@ous-hf.no.

Arbeidsinkludering for personer med Asperger syndrom, ADHD
og Tourettes syndrom
I november arrangerte NAV og NevSom en konferanse om arbeidsinkludering på Gardermoen. Her var
tema arbeidsinkludering for personer med Asperger syndrom, ADHD og Tourettes syndrom. Nå kan du
laste ned presentasjonene fra konferansen her.

Første doktorgrad i narkolepsiprosjektet!
Hilde Therese Juvodden forsvarte sin doktorgradsavhandling om narkolepsi i oktober. Hun har
undersøkt 90 pasienter med narkolepsi, og sammenlignet dem med slektninger og en frisk
kontrollgruppe. I sin forskning har hun fokusert på sykdomsårsaker og sykdomsmekanismer ved
narkolepsi. Les mer om Juvoddens forskning og disputas her.

Verdenskongress om søvn og
søvnsykdommer
Innsikt - nå digitalt på
Nasjonalbiblioteket!
NevSoms senterforgjenger ga ut Innsikt, et
tidsskrift om ADHD, Tourettes syndrom og
narkolepsi. Siste nummer kom ut i 2014, av
daværende senter Nasjonalt kompetansesenter
for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi. Nå
har Nasjonalbiblioteket digitalisert bladene, og
man kan lese de på Nasjonalbibliotekets digitale
tidsskriftsamling.

Forskningssymposiet SSBP i

World Sleep Congress er en begivenhet som
hver gang samler søvneksperter fra hele verden
til informasjon og diskusjon om det nyeste innen
forskning, behandling og diagnostikk innen søvn.
Kongressen belyste gjennom en rekke
forelesninger hvordan forstyrret søvn påvirker
fysiske funksjoner som kognisjon, fysisk og
mental helse. NevSoms Berit Hjelde Hansen holdt
et læringsseminar om sosiale aspekter ved
hypersomnier, og har skrevet et fyldig referat fra
kongressen, som i år ble holdt i Vancouver,
Canada i september. Les mer om dette her.

Birmingham

The Society for the Study of Behavioural
Phenotypes – SSBP er en internasjonal
forskningsforening som har til formål å studere og
forstå lærings- og atferdsproblemer hos personer
med genetiske syndromer. NevSom deltok med
flere postere. Les mer her.

PSY-AS-møter 2020
NevSom drifter nettverket PSY-AS - Nasjonalt
fagutviklingsnettverk for Asperger og psykisk
lidelse. Siste samling i år ble holdt 20. november,
som vanlig i Vika i Oslo. Nettverket fortsetter i
2020 og dato for de to første samlingene er satt
til 27. februar og 27. mai Les mer om nettverket
her.

Om autisme:
Skivekonferansen
i Danmark
Skivekonferansen, en årlig samling
i Danmark om
autisme, ble arrangert for 30. gang i november
2019. Konferansen henvender seg til fagfolk i
hele Europa som arbeider med mennesker med
autismespekterforstyrrelser samt foreldre,
pårørende og personer med autisme.

Ny tekst om narkolepsi på
Helsenorge.no
Helsenorge.no skal være hele Norges
helseportal. Her kan man blant annet finne sin
egen journal, bytte fastlege og lese
diagnosebeskrivelser. NevSom har levert ny tekst
om narkolepsi i høst. Se teksten her.

ADHD forskningsnettverk: samling for 10. gang

ADHD forskningsnettverk består av personer som har til felles at de forsker på og arbeider med temaer
som handler om ADHD. NevSom drifter forskningsnettverket for ADHD, som nylig hadde sin tiende
samling i høst. Mange viktige spørsmål om ADHD ble berørt. For eksempel om det å gå under radaren
for diagnosekriteriene og om aldring. Og utfordringene som følger av at ADHD deler årsaksmekanismer
i hjernen med andre tilstander.

NevSoms ansatte
NevSom består i dag av 13 fast ansatte, to doktorgradsstipendiater, samt to forskere i mindre stillinger.
Martin Aker er senterets leder (nr to foran fra venstre). De ansattes bakgrunn er svært variert, blant
annet har vi psykologer, sykepleiere og kontorfaglig ansatte. Se mer om NevSoms ansatte her.

Nye artikler fra NevSom

Annerledes hjerneaktivering
hos narkolepsipasienter i
humor-eksperiment
I en ny norsk studie som er publisert i det
internasjonale tidsskriftet SLEEP har vi undersøkt
hjerneaktiveringen hos pasienter med narkolepsi i
et humor-eksperiment ved hjelp av funksjonell
MR. Vi fant annerledes hjerneaktivering hos
pasientene sammenlignet med deres slektninger
når de så filmer som de ikke syns var
morsomme.

Genetiske risikofaktorer for
narkolepsipasienter etter
svineinfluensa-vaksineringen
I en studie som nylig ble publisert i det
internasjonale tidsskriftet SLEEP har vi undersøkt
genetiske risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer
hos norske pasienter som fikk narkolepsi etter
svineinfluensa-vaksineringen.

Hvorfor oppdager vi ikke
seksuelle overgrep mot
personer med autisme og
utviklingshemming?
Personer som har utviklingshemming og autisme
utsettes oftere enn andre for seksuelle overgrep.
De kan imidlertid ha vansker med å fortelle om
overgrep, og det er uklart hva som bør utløse
mistanke. Arvid Nikolai Kildahl har intervjuet
fagpersoner som arbeidet med en ung mann med
autisme og utviklingshemming som hadde vært
utsatt for seksuelle overgrep. Les mer her.

Sammenheng mellom
forsinket gange og
autismesymptomer
De første selvstendige skritt er en viktig milepæl i
et barns utvikling. Selv om den individuelle
variasjonen er stor, begynner de fleste barn å gå
uten støtte før de er 16 måneder gamle. Dersom
første skritt skjer senere enn dette, kan dette
være en markør på avvikende utvikling. Les mer
her.

Kurs og konferanser

Nordic Narcolepsy Symposium

Nordisk symposium for narkolepsi arrangeres for 7. gang 6.-7. februar. Denne gang er det NevSom
som er arrangør, og symposiet holdes i Oslo, på Ingeniørenes hus. Les mer om symposiet og meld deg
på her.

Nasjonal autismekonferanse - Tønsbergkonferansen
3.-6. juni arrangeres den nasjonale autismekonferansen for 7. gang. Også denne gangen blir
konferansen holdt i Tønsberg. Et rikholdig program over to dager med internasjonale og nasjonale
eksperter på autisme. Les mer her. Påmelding og endelig program kommer ila februar.

SSBP - Forskningssymposium
The Society for the Study of Behavioural Phenotypes – SSBP er en internasjonal forskningsforening
som har til formål å studere og forstå lærings- og atferdsproblemer hos personer med genetiske
syndromer. I 2020 arrangeres konferansen i Oslo 10. - 12. september.
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