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Uttalelse om vaksinasjon
mot Covid-19 den 22.
januar 2021
NevSom har kontaktet sitt nettverk blant
europeiske narkolepsispesialister
(European Narcolepsy Network, EU-NN)
med spørsmål om sikkerhet av Covid 19-
vaksinene for pasienter med narkolepsi.

Les uttalelsen her.

Narkolepsilegemidler
overføres fra vanlig
blåresept til
helseforetaksfinansiert
resept (H-resept)
Fra og med 1. februar 2021 overføres
finansieringsansvaret for legemidler med
virkestoff modafinil (Modiodal®/Modfinil®)
og natriumoxybat (Xyrem®) fra
folketrygden til de regionale
helseforetakene (RHF-ene), til den såkalte
H-reseptordningen.

Felleskonferansen:
Tourettes i et
livsløpsperspektiv
Felleskonferansen ble denne gang
arrangert av kompetansetjenesten i Helse
Midt og Hege Ramsøy-Valle (bildet).

Årets tema var Tourettes i et
livsløpsperspektiv, om forskning,
behandling og retningslinjer. Og denne
gangen som et heldigitalt arrangement. Les
mer om konferansen her.

To rapporter om
universell utforming
I 2018 utarbeidet Universell Utforming AS
rapporten Universell utforming av
skoler for elever med kognitive og
sensoriske vansker. Rapporten
konkluderte med at det er nødvendig med
mer erfarings- og forskningsbasert
kunnskap knyttet til hvordan elever med
kognitive og sensoriske vansker påvirkes av
det fysiske læringsmiljøet.

Les mer om rapportene, og last de ned her.

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nevsom/uttalelse-om-vaksinasjon-mot-covid-19-22-januar-2021
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nevsom/narkolepsilegemidlene-modafinil-og-natriumoxybat-xyrem-overfores-fra-vanlig-blaresept-til-helseforetaksfinansiert-resept-h-resept
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nevsom/om-konferansen-tourettes-i-et-livslopsperspektiv
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nevsom/universell-utforming-av-skoler-for-elever-med-kognitive-og-sensoriske-vansker


Biveilder Klara Øverland, Heidi E. Nag og
hovedveileder Terje Nærland, under den
digitale disputasen, som ble sendt fra
Frambu.

Disputas om Smith-
Magenis syndrom

Heidi Elisabeth Nag avla i desember sin
doktorgrad om Smith-Magenis syndrom.
Tittelen på avhandlingen var "Behavioral
Phenotype of Smith-Magenis syndrome
(SMS). Individual characteristics and
parental and School staff's experiences".
Målet med doktoravhandlingen har vært å
utforske utfordrende atferd knyttet til en
sjelden diagnose, for å forstå hvordan og
hvorfor atferden oppstår.

Les mer om doktorgradsarbeidet hos UiS

Send nyhetsbrevet videre
Send gjerne dette nyhetsbrevet til noen
som kan ha nytte av det.

Meld deg på NevSoms nyhetsbrev

Har du fått dette tilsendt, og ønsker å
abonnere, kan du melde deg på NevSoms
nyhetbrev her.

Mer fra NevSom på
nettsiden
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https://www.uis.no/nb/disputas-fagfolk-misforstar-barn-med-smith-magenis-syndrom
https://ext.mnm.as/s/3620/11283
https://ext.mnm.as/s/3620/11283
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/tjenester/informasjonsmateriell
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nevsom
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