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Sebjørg Hesla Nordstrand
disputerte med forskning
på narkolepsi

Doktoranden med blomster og veilederne
Stine Knudsen Heier, Kristian Bernard
Nilsen og Berit Hjelde Hansen.

Sebjørg Hesla Nordstrand disputerte 16.
oktober med sin doktorgrad om narkolepsi.
Hun har forsket på livskvalitet, medisinske
følgetilstander og psykososiale
tilleggsvansker. Blant annet ved å intervjue
91 personer som fikk narkolepsi etter
høsten 2009 og svineinfluensa-vaksinen
som ble gitt den vinteren.Les mer om
disputasen og forskningen her.

Film om forskning på
narkolepsi

Lege Hilde T. Juvodden har undersøkt
hvordan hjernen til narkolepsipasienter
reagerer på humor.

Humor påvirker personer med
søvnforstyrrelsen narkolepsi annerledes
enn friske. Lege og forsker Hilde T.
Juvodden ved NevSom forteller i denne 7minutters filmen om sin forskning på
narkolepsi.
Les mer om Juvoddens forskning her.

Arvid Nikolai Kildahl vant
Oslofinalen i Forsker
Grand Prix 2020

Kildahl i midten, da han vant Oslo-finalen i
Forsker Grand Prix.

Kildahl har mer enn ti års erfaring som
psykolog, og har jobbet de fleste av disse
med autisme/utviklingshemming og psykisk
helse. Nå er han snart ferdig med sin
doktorgrad om traumer hos personer med
autisme og utviklingshemming. Tirsdag 22.
september vant han Oslofinalen i Forsker
Grand Prix 2020, og lørdagen etter deltok
han i den nasjonale finalen, som ble holdt i
Trondheim. Les mer her.

Ny stipendiat på NevSom:
Lousie Frøstrup

Louise Frøstrup skal forske på narkolepsi.

Louise Frøstrup er sivilingeniør med en
underspesialisering innen medisinsk
teknologi (medico-ingeniør) fra Danmarks
Tekniske Universitet. Hun er ansatt som
stipendiat ved NevSom og vil ta sin
doktorgrad under prosjektet «Fenotype og
patogenese av narkolepsi etter H1N1vaksinasjon i Norge».
Velkommen til Louise!

Ny artikkel fra NevSom:

ADHD-symptomer og
narkolepsi

Berit Hjelde Hansen ved NevSom

Forskere ved NevSom har funnet ut at unge
pasienter med narkolepsi hadde høy
forekomst av symptomer på ADHD:
uoppmerksomhet, hyperaktivitet og
impulskontrollvansker når de ikke brukte
narkolepsimedisin. Disse symptomene ble
ikke forklart av søvnighet på dagtid eller
fragmentert nattesøvn. Berit Hjelde Hansen
og hennes kollegaer ved Oslo
universitetssykehus publiserte en artikkel
om dette i tidsskriftet Sleep Medicine i
sommer. Les norsk sammendrag her.

Utstilling om hjernen - på Rådhusplassen og på nett
I forbindelse med Forskningsdagene arrangerte Medisinsk klinikk en fotoutstilling om
hjernen. Utstillingen sto på Rådhusplassen, og ble siden flyttet til Blindern. Her ble K.G.
Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser presentert på utstillingens nettside, som fortsatt er
tilgjengelig her.

Konferanse: Tourettes i et livsløpsperspektiv
- forskning, behandling og retningslinjer
Konferansen streames fra Trondheim 28.01.2021.
Les mer om program og påmelding på konferansens nettside.
Felleskonferansen arrangeres i samarbeid med de regionale enhetene for autisme, ADHD
og Tourettes syndrom og NevSom. Konferansen er digital, og blir holdt torsdag 28. januar.

Nevroutviklingsforstyrrelser med fordypning om
autisme: Deltidsstudie på NTNU
Studiet skal gi bred innsikt i og en god forståelse av
nevroutviklingsforstyrrelser, med hovedfokus på autismespekterforstyrrelser.
Det vil bli gitt en innføring i; årsaker, forekomst, kjennetegn, klassifikasjon, komorbiditet,
utviklingsforløp, alvorlighetsgrad av kjernesymptomene og assosierte vansker, samt i
utredning og diagnostikk. Emnet gir også kjennskap til tilrettelegging- og
behandlingsmuligheter for mennesker med autismespekterforstyrrelser.
Kurset er samlingsbasert, og samlingene vil bli avholdt digitalt. Søknadsfrist er 1.
desember. Kurset varer fra januar til desember 2021. Les mer om studiet på NTNUs
nettsider.
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