NevSoms nyhetsbrev

Se webversjon

Autisme, korona og engstelse
Nå er det mange, både med og uten autisme,
som er redde for å bli smittet eller smitte andre
med korona-virusinfeksjon. Da er det lett å bli
ekstra oppmerksom på det som skjer i kroppen.
At man blir tungpustet kan være et tegn på
korona-sykdom, men det kan også skyldes redsel
og engstelse. Å være inne og gjøre hyggelige ting
man liker kan bidra både til å dempe engstelsen
og redusere sjansen for å spre smitte. Akkurat nå
er autisme en superkraft!
Arvid Nicolai Kildahl har skrevet om autisme,
korona og engstelse.

Les mer på NevSoms nettside.

Hypersomnipasienter og
korona/Covid-19
Er hypersomnipasienter en spesielt utsatt
gruppe?
Er det noen medisin som ikke skal tas
hvis man får koronavirusinfeksjon?
Bør hypersomnipasienter holde seg
hjemme?
Spørsmål og svar om hypersomni og korona.
Se flere spørsmål og svar om korona og
narkolepsi/hypersomni på NevSoms nettside.

Barnehage og skoletilbud til
barn og unge med særskilte
behov
Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av
skole og barnehage gjør unntak for barn og unge
med særskilte omsorgsbehov. Det er
barnehagene og skolene, i samarbeid med
kommunen, som vurderer hvem som får et tilbud.
De som er berørt av dette og ønsker mer
informasjon bør sjekke sin kommunes webside og
kontakte barnets/ungdommens barnehage eller

Statped har opprettet en idébank for digitale
ressurser som kan brukes for elever med
særskilte behov.

skole.
Det blir lagt ut viktig informasjon på
utdanningsdirektoratets nettside.
Digitale ressurser
Statpeds side Hjemmeundervisning av elever
med særlige behov, en idébank om bruk av
digitale ressurser når skoler er stengt som følge
av koronavirus.

Utvidet søknadsfrist på ADHD
Forskningsnettverkets
utlysning av prosjektmidler for
2020
På grunn av korona-pandemien forlenges
søknadsfristen til årets utlysning av ADHD
forskningsmidler til søndag 26.04.2020.
Les mer på NevSoms nettside.

Tønsbergkonferansen er utsatt til juni 2021
Den nasjonale konferansen om autisme, som skulle vært holdt 3.-6. juni i år, er avlyst i år grunnet
koronasituasjonen.
Konferansen blir i stedet holdt 14. - 15. juni 2021. Følg med på www.nevsom.no for mer informasjon.

NevSom er i drift
NevSom er i drift, det er mulig å ta kontakt med oss på telefon og e-post som vanlig. De fleste jobber
hjemmefra. Se oversikt over de ansatte og kontaktinformasjon på NevSoms nettside.
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