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Utlysning av prosjektmidler for
Tourettes syndrom
NevSom utlyser midler til igangsetting av fag- og
metodeutviklingsprosjekter og tidsavgrensede
forskningsprosjekter som gjelder voksne med
Tourettes syndrom.
Søknadfrist: 13. september.
Nå kan du søke om midler for prosjekter om
Tourettes syndrom.

Les mer om utlysningen her.

Nye tekster om Kleine-Levin
syndrom
Kleine-Levin syndrom er en svært sjelden og
sammensatt nevrologisk sykdom.
Personer med Kleine-Levin syndrom har
tilbakevendende episoder med økt
søvntrang/søvnlengde som kan vare fra et par
dager til flere uker.
NevSom har nylig levert tekster om Kleine-Levin
syndrom til Helsenorge.no og NevroNEL.

Kleine-Levin syndrom: En sjelden og sammensatt
nevrologisk sykdom. Illustrasjon: Bjørn Magne
Stuestøl.

Tildeling av midler fra ADHD
forskningsnettverk
Forskningsnettverket mottok 23 søknader innen
søknadsfristen som var 26. april. For 2020
utdeles det totalt kr. 1.799.905 i prosjektstøtte til

søknader som etter komiteens bedømmelse i
størst grad var kjennetegnet av vitenskapelige
originalitet, gjennomførbarhet og klinisk relevans.
Se hvem som mottok midler her.

Prosjektmidler til sjeldne
diagnoser
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne
diagnoser lyser ut midler til forsknings- og
innovasjonsprosjekter på sjeldenfeltet. Nå er
retningslinjer for prosjektmidler for 2021 klare,
med søknadsfrist 15. oktober.

Nå kan du søke om midler for prosjekter innen
sjeldenfeltet. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Prosjektene må være i samarbeid med et av de
nasjonale kompetansesentrene for sjeldne
diagnoser.
Les mer om midlene hos Nasjonal
kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.

Fagnettverkmøte CNS
hypersomnier
NevSom holdt nylig det første av årets to
møter i Fagnettverk for CNS-hypersomnier.
Nettverkets deltagere er leger, nevrologer og
andre fagpersoner fra hele landet,

Ragnhild Berling Grande på NevSom har ansvar
for Norsk narkolepsiregister.

Tema var bilkøring og hypersomnier, samt Norsk
narkolepsiregister. Les mer om møtet og
nettverket her.

Høringsfristen for NOU om
autisme og Tourettes syndrom
er 20. juli
NOU 2020: 1 "Tjenester til personer med
autismespekterforstyrrelser og til personer med
Tourettes syndrom" ble levert Helse- og
omsorgsdepartementet i februar. Nå er den sendt
ut på høring, med frist 20.juli. NevSom vil levere
sitt høringssvar via OUS-kanaler. Alle står fritt til å
sende inn høringssvar, se NOU-ens nettside på
regjeringen.no her.
Les hva NevSom skrev etter overleveringen på
sin side her.

Forsiden av NOU-en.

Nye artikler fra NevSom

To nye artikler om symptomer
og utredning av posttraumatisk stresslidelse hos
voksne med autisme og
utviklingshemming

Arvid Nikolai Kildahl har intervjuet 18 klinikere
som har jobbet med personer med autisme og
utviklingshemming som hadde opplevd alvorlig
traume.

Personer med autisme og utviklingshemming
utsettes oftere enn andre for potensielt
traumatiske hendelser, og dette blir ikke alltid
oppdaget. I tillegg synes det å være spesielt
utfordrende å diagnostisere PTSD) i denne
gruppen. Arvik Nikolai Kilahl har skrevet to artikler
om dette, som nylig er publisert:
Les artikkel om symptomer på PSTD hos voksne
med autisme og uviklingshemming her
Les artikkel om utredning av PTSD hos personer
med autisme og utviklingshemming her.

Sterkere sammenheng mellom
autistiske vansker og
selvstyringsfunksjoner hos
jenter enn gutter
Tonje Torske disputerte for sin doktorgrad på
autisme 5. juni. Hun har undersøkt hvilke deler av
eksekutive funksjoner som er viktigst for sosial
funksjon hos barn og unge med autisme. Hun har
også sett på om denne sammenhengen er
forskjellig hos jenter og gutter.

Stipendiat Tonje Torske og hovedveileder Terje
Nærland.

Developmental Behavior
Checklist (DBC-P) og
måleegenskaper

Sissel Berge Helverschou og Marianne Halvorsen
har skrevet om den norske foreldreversjonen av
Developmental Behavior Checklist (DBC-P).

Developmental Behavior Checlist-P er et
spørreskjema brukt for å kartlegge et bredt
spekter av atferds- og emosjonelle vansker hos
barn og unge med utviklingshemming og
utviklingsforstyrrelser.
Les om sjekklisten her.

Kurs og konferanser
Barnesøvnkonferansen som skulle vært holdt i Stavanger 26.-28. september er utsatt på grunn av
koronasituasjonen. Ny dato kommer senere.

Les om NevSoms nettverk på våre nettsider
NevSoms Faglig Forum for CNS-hypersomnier - et fagnettverk
Norges eneste fagnettverk for narkolepsi/ CNS-hypersomnier – nyttig for nevrologer og barneleger. Møt
nettverket på Ullevål sykehus, eller delta fra videostudio der du er. Møtene holdes to ganger i året.

Fagnettverk for autisme, utviklingshemning og psykisk lidelse; AUP-nettverket
AUP-nettverket fokuserer på diagnostisering og behandling av psykiske lidelser hos mennesker med
autisme og utviklingshemming.
Nasjonalt fagutviklingsnettverk for Asperger og psykisk lidelse; PSY-AS
Alle som tilbyr eller planlegger å starte behandling av psykiske tilleggslidelser for mennesker med
Asperger syndrom kan delta. Siktemålet er å være en arena for kompetansebygging,
erfaringsspredning og fagutvikling forankret i klinisk praksis.
NeuroDevelop: Et forskningsnettverk for alvorlige utviklingsforstyrrelser
Network for research in neurodevelopmental disorders (NeuroDevelop) er et regionalt
forskningsnettverk for alvorlige utviklingsforstyrrelser som ledes fra NevSom.
BUPGEN: Forskningsregister, biobank og forskningsprosjekter om autismespekterdiagnoser
BUPGEN-prosjektet søker å finne ny kunnskap om hva som fører til at noen utvikler
autismespekterforstyrrelse (ASD).
ADHD Forskningsnettverk
Siden starten i 2007 har forskningsnettverket delt ut midler til forskning og fag- og metodeutvikling på
ADHD, og arrangert en rekke samlinger.
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