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Er du klinisk pedagog? Ledig
stilling hos NevSom!
NevSom søker en klinisk pedagog som kan
utfylle vårt sterke fagmiljø.
Er du kunnskapsorientert, en god lagspiller og vil
jobbe med kompetanseutvikling for fagpersoner,
pasienter og pårørende i hele landet? Les hele
stillingsannonsen og søk på jobben her.
NevSom søker klinisk pedagog. Søknadsfrist 26.
mars.

Ny norsk utredning om
autisme og Tourettes syndrom
6. februar la Autisme- og touretteutvalget frem sin
utredning «Tjenester til personer med
autismespekterforstyrrelser og til personer med
Tourettes syndrom». – Denne rapporten vil gi oss
større forståelse og mer kunnskap om hva det
innebærer både å ha en slik diagnose og å være
pårørende, sa helse- og omsorgsminister Bent
Høie, som tok imot rapporten. Les mer her.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie med
utvalgsleder Kari Paulsen og resten av utvalget.

Verdens søvndag 13. mars –
narkolepsi kan behandles
På verdens søvndag 13.mars 2020 ønsker
NevSom at flere med narkolepsi og andre sjeldne
søvnsykdommer får skreddersydd behandling.
Vi vil minne leger og fagpersoner i hele Norge om
å bruke retningslinjer blant annet i Generell
veileder i pediatri og nevroNEL. Les mer her.
Berit Hjelde Hansen, Ragnhild Berling Grande og
Janita Vevelstad jobber på hypersomniteamet
ved NevSom.

Nytt forskningssenter: K.G.
Jebsen-senter for
utviklingsforstyrrelser
Nytt senter, med utspring fra NevSom – Nasjonalt
kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser
og hypersomnier, skal forske på årsaker og
behandling av autisme og andre
utviklingsforstyrrelser. Stiftelsen K.G. Jebsen
bevilger 22.5 millioner til en storsatsning på
autismeforskning.
- I K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser
skal vi finne mekanismene bak diagnosene ved å
kombinere det vi vet om sykdomsbilde med ny
kunnskap om genetikk og hjerneutvikling. Videre
skal vi studere hvordan andre deler av kroppen
blir rammet, sier Terje Nærland, lederen av
senteret. Les mer.

Terje Nærland blir senterleder for K.G. Jebsensenter for utviklingsforstyrrelser. Han jobber til
daglig på NevSom.

Nordisk symposium om
narkolepsi, for 7. gang i Oslo
Første taler ut var Markku Partinen fra Finland –
epidemiolog, søvnekspert og den første som
varslet om økning av narkolepsi i etterkant av
vaksinen – hvordan ulike land vektla og vurderte
risikoen for alvorlig sykdom etter selve
influensaen, prisen på vaksinen og sikkerheten
av vaksinen, noe som medførte svært ulik praksis
i ulike land. Les mer her.

Stine Knudsen Heier og Birgitte Kornum satt
begge i programkomiteen for konferansen.

Medisinering ved Tourettes
syndrom hos barn
NevSom har mottatt ny informasjon fra HELFO
om stønad til legemiddel ved Tourettes Syndrom.
Nå er risperidon (Risperdal®) kommet på listen
over navngitte legemidler med vilkår for individuell
stønad. Indikasjonen er «tics/ Tourettes syndrom
hos barn og ungdom under 18 år». Les mer her.
Indikasjonen for risperidon er «tics/ Tourettes
syndrom hos barn og ungdom under 18 år».

Om verktøy for identifisering
av psykiske vansker hos
personer med autisme og
psykisk utviklingshemming

Psykiske helsevansker er utbredt ved autisme,
men kan være vanskelig å kartlegge. Det finnes
tre måleinstrumenter på norsk som er utviklet for
å identifisere slike vansker hos personer med
autisme og utviklingshemming: PAC, ABC og
DBC. Les mer om skjemaene her.

Helverschou og Marianne Halvorsen har
undersøkt tre skjemaer for å kartlegge psykiske
vansker hos personer med autisme.

Kurs og konferanser

Nasjonal autismekonferanse - Den 7ende Tønsbergkonferansen
Konferansen vil dekke problemstillinger fra hele livsløpet og bredden av tema knyttet til diagnoser innen
autismespekteret. Påmeldingsfrist: 15. mai
Key note speakers:Professor Geraldine Dawson, Dr. Annelou L C de Vries, Professor Liz Pellicano.
Les mer om konferansen her

Developmental disorders and behavioural phenotypes across
the lifespan
The Society for the Study of Behavioural Phenotypes (SSBP) will be holding their 23rd Research
Symposium in Oslo. The theme will be: Developmental disorders and behavioural phenotypes across
the lifespan. September 10th.-12th. Read more here.

Barnesøvnkurs i Stavanger 26.-28. oktober
Norsk Forening for Søvnmedisin (NOSM), NevSom og Nasjonal Kompetansetjeneste for
søvnsykdommer (Sovno) arrangerer et tre dagers Barnesøvnkurs.
Dette todagers kurset om søvn vil dekke mange aspekter ved søvnforstyrrelser hos barn. Målgruppe er
spesialister og leger i utdanning samt andre faggrupper som arbeider med barn/unge og søvn.
Tema: Søvnfysiologi - søvn og psykisk helse - farmokologisk ogikke-farmokologisk behandling utredning - søvn og epilepsi. Les mer om konferansen her

Se mer fra NevSom
Nettverk, forskning og prosjekter
Vitenskapelige artikler (også norske sammendrag)
Ansatte

NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier - Postboks 4950
Nydalen, 0424 Oslo Norge
Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet
Powered by Make

