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LEDEREN
HAR ORDET

“Endelig er det vår!
Solen skinner og fuglene kvitrer!”

Endelig er det vår! Solen skinner og
fuglene kvitrer, og i dag kunne vi gå
ut uten jakke her på landet. Godt å
oppleve etter en lang og mørk vinter.
Med våren følger også TS-foreningens landsmøte. I år samlet vi oss på
Gjøvik, og det ble en svært hyggelig
helg med gode samtaler, god mat,
SPA og tid til avkobling. Dere kan
lese mer og se bilder lenger bak i dette
nummer av TS-kvarten.
2013 byr på et av foreningens
største løft de siste årene. I oktober
avholdes Nordisk TS-konferanse på
Thon Hotel Opera i Oslo. Repre-

sentanter fra styret, rådet og ”vårt”
kompetansesenter gjør en fantastisk
innsats for å få arrangementet til å
gå på skinner. Selv er jeg både spent
og stolt på foreningens vegne og den
oppmerksomhet dette arrangementet
vil gi oss. Konferansen er ment for
fagfolk, så det er viktig at dere sprer
budskapet til leger, habilliteringstjenester, pedagoger og andre profesjonelle rundt den enkelte TS-bruker,
så vi fyller konferanselokalene og øker
kompetansen på diagnosen rundt i
vårt landstrakte land. I etterkant av
konferansen vil det bli en samling

for foreningens medlemmer, der vi
vil få et sammendrag av temaer og
problematikk som har blitt tatt opp i
dagene før. Så spre budskapet til alle
som vi høre!
Jeg vil takke for tillitten ved å bli
gjenvalgt som leder for TS-foreningen
for 4. år på rad. Det er et privilegium
å være del av vår store TS-familie og
få mulighet til å møte så mange interessante mennesker og utfordringer.
Jeg ser fram til nok et innholdsrikt år
i styret i TS-foreningen.
Riktig god sommer!
Cecilie Kjerland

SI DIN MENING I

kvarten
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NYTT FRA
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fra Epilepsinytt
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DE SJELDNE
Som seksjonsleder for Nasjonalt kompetansesenter for
sjeldne epilepsirelaterte diagnoser, har Nina Benan og hennes
kollegaer unik oversikt over det sjeldneste av det sjeldne.
Nå ønsker hun enda flere diagnoser inn under sitt tak.
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det ikke er noen systematikk i henvisninger fra legene i det ganske land. Vi
får heller ingen beskjed automatisk fra
leger om at de har pasienter med helsetilstand som passer inn under vårt
tilbud, forklarer Benan.
Opplever dere at det er mange som
fremdeles ikke vet at dere fins?
- Det er mange som tar kontakt, men
det er fremdeles en del som dessverre
ikke finner frem til oss.
Er sjeldensenterets eksistens ukjent for
legene?
- Mange fastleger vet nok ikke om
vårt tilbud. Det ligger i sakens natur
at få kjenner til de diagnosene som vi
har ansvaret for her. Når det gjelder
kunnskap om de sjeldne diagnosene
ved sykehusene, står det bedre til. Men
også her er det veldig varierende, forteller hun.
- Det er bedre å få riktig informasjon via kompetansesenteret enn via
nettet. For der er det mye skremmende
og uriktig informasjon tilgjengelig,
mener Benan.
- Noen har flere brukere med de
sjeldne diagnosene, men noen av våre
er så sjeldne at det skal nærmest godt
gjøres å kjenne til tematikken, legger
hun til.

- Vi heter nasjonalt kompetansesenter
for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser,
et vanskelig navn, forteller Nina muntert. Vi tilhører en egen ”sjeldenavdeling ” i Oslo Universitetssykehus.

det skal være enkelt å få hjelpen som
trengs for de med de sjeldne diagnosene. Blir det avansert så minsker
sjansene for at folk tar kontakten når
det trengs, tror hun.

Selv er hun utdannet sykepleier og har
jobbet på ”SSE” siden 1992.
Selvsagt er hun ikke alene i jobben
med de sjeldne.

- På grunn av utfordringene hos dem
vi betjener så skal vi være et lavterskel tilbud. Det trengs ingen henvisning. Alle skal kunne ta kontakt med
oss. Fagfolk, brukere, tjenesteytere,
helsevesen, NAV, kommuner, skoler,
foreldre, og besteforeldre, forklarer
hun ivrig. Vi skal ha tid til å svare og
kjenner vi ikke svaret skal vi finne ut
av det.

- Jeg er så heldig å være leder for 6
andre. Vi er tverrfaglig sammensatt
med sykepleier, psykolog, spesialpedagog, lege med doktorgrad, informasjons- og kontormedarbeider og
stipendiat.
Vi startet opp i 1998 og snart er det
15-års jubileum, forteller hun.
Nina Benan er svært opptatt av at
8
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Er det mange som henvender seg?
- Vi prøver fremdeles å finne alle de
med de sjeldne diagnosene som vi har
ansvaret for. Det er dessverre slik at

- Problemet er jo at man tror at en
epilepsi er en epilepsi, og at en utviklingshemming er en utviklingshemming, eller at en autisme er en autisme. Slik er det ikke, fordi koblingen
med tilleggssymptomer og det sjeldne
syndromet kompliserer bildet betraktelig.
Da er riktig informasjon Alfa Omega.
Spesielt når det gjelder behandling
og oppfølging. Først da skjønner man
hva man skal se etter, og hva man skal
gjøre, mener Benan.
Hva gjør dere for å bli mer kjente, for å
være synlige?
- Vi er en del av et helsesystem som
har mange informasjonsflater og muligheter. Vi har nettsider og vi prøver å
ha så stor kontakt med distriktene som
mulig. I tillegg har vi mange utreiser
i samarbeid med lokalt helsepersonell
og lokale tjenesteytere i ulike etater.
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Mange opplever dette som nyttig og
i tråd med samhandlingsreformen,
forklarer Benan.
- Forskningen til SINTEFs Lisbeth
Gruth viser med tydelighet at det å ha
en sjelden diagnose for mange virker
mer funksjonshemmende enn diagnosen i seg selv, sier Benan. Derfor har
vi i Norge flere sjeldensentra, som skal
bidra med blant annet informasjon,
rådgivning, kurs samt forskning og fagutvikling.
Men hvorfor?
- Fordi sjeldenheten i seg selv er funksjonshemmende. Det kan være vanskelig for den enkelte å forstå hva som
skjer. Man finner ikke informasjon og
forstår ikke hva som skjer med seg
selv, barnet eller ektefellen. Man tror
at det er en epilepsi, men så er det
noen annet i tillegg. Det kan være snakk om hjerneforandringer eller forandringer i andre organer i kroppen. I
det hele tatt kan det være komplekst,
sier Benan.
Hovedutfordringen for mange er at
hjelpeapparatet ofte har vanskelig for
å forstå hvilke utfordringer diagnosen
fører med seg. Mange når ikke frem med
at her kan det være noe ”underlig.”

Men også der hvor Benans team får
kommet inn er det ofte utfordringer.
- Mange av de som har sjeldne epilepsirelaterte diagnoser trenger et stort
tverrfaglig hjelpeapparat fra ulike
etater til å bistå i hverdagen. Her kan
det være utfordringer når det gjelder
å få et stort apparat til å være godt
informert, -samstemt og -koordinert.
- Det som også er viktig å vite om oss,
er at vi ikke behandler. Vi skal samarbeide med og supplere de som behandler. Vi skal bistå, være med i diskusjoner og bidra med kunnskap vi henter
fra brukere vi møter, nasjonal og internasjonal forskning på relevante felt. Vi
kan blant annet delta i poliklinikker. Vi
har jo klinisk erfaring med mange og
det er lurt å ha møtt mange, forklarer
hun.

Ofte må vi lete etter personer med
sjeldne diagnoser, slik at vi kan vite
hvor mange de er og hvordan de har
det. For totalforståelsen er det veldig
viktig at vi møter personene rundt omkring i landet og ikke bare på papiret,
forklarer hun.
En annen viktig oppgave for Benan og
teamet er å sette de med spesielle diagnoser i kontakt med hverandre. Det
muliggjør at de sjeldne kan utveksle
informasjon seg imellom og ha et viktig fellesskap.
- Derfor arrangerer vi også kurs for
dem det gjelder, hvor man får anledning til å møte andre og samtidig få
informasjon. Det har vi gjort mye av i
år, forklarer hun.
Så kommer et hjertesukk:

Noen diagnoser er så få og sjeldne at
Benan og hennes team leter etter informasjon fremdeles. De deler og får
informasjon fra utlandet, og det er
selvsagt flere kjente individer med
sjeldne diagnoser i større land. De
driver også egen forskning for å forstå
noen diagnoser bedre.
- Internasjonale kontakter er viktige
rett og slett fordi vi er få her i landet.

- Dessverre har vi bare ansvaret for fire
diagnoser, men vi skulle gjerne hatt
flere. Vi vet om diagnoser som vi mener skulle vært under vår paraply. Vi
arbeider for å få ansvaret for disse diagnosene, noe også Norsk Epilepsiforbund støtter oss i, så får vi se hva som
kommer ut av det.
- Vi er nå et såpass robust senter at vi

Kompetansesenterets oppgaver

Disse syndromene hører inn under kompetansesenteret.

• Bygge opp og formidle kompetanse
• Overvåke og formidle behandlingsresultater
• Delta i forskning og etablering av
forskernettverk

Landau-Kleffner syndrom
Ved Landau-Kleffner syndrom mister friske barn i varierende grad evnen til å
forstå språk og til å snakke pga epileptisk akrtivitet i hjernen. 70-80% utvikler
epileptiske anfall. Den epileptiske aktiviteten forsvinner hos de fleste i slutten
av tenårene. Ca en tredjedel får ikke tilbake fullt verbalt språk. En tredjedel får
moderate språkvansker og en tredjedel har verbalt språk. De fleste har behov for
alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) .

• Bidra i relevant undervisning
• Sørge for veiledning, kunnskapsog kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og
brukere
• Iverksette tiltak for å sikre likeverdig
tilgang til nasjonale kompetansetjenester
• Bidra til implementering av
nasjonale retningslinjer og
kunnskapsbasert praksis
• Etablere faglige referansegrupper
rapportere årlig til departementet
eller til det organ som departementet bestemmer.

www.oslo-universitetssykehus.no
kompetansesenter-sse@ous-hf.no

Sturge-Weber syndrom
Sturge-Weber syndrom er en medfødt sykdom med misdannelse i blodårer i
huden iansiktet ( fødselsmerke) , øye og hjernehinner. De vanligste komplikasjonene er epilepsi, hjerneinfarkt og grønn stær og pareser. En del har forsinket
utvikling og noen får utviklingshemning. Mange er plaget av migrene.
Aicardi syndrom
Aicardi syndrom er en genetisk sykdom. Den kjennetegnes av manglende eller
underutviklet hjernebjelke, epilepsi og karakteristiske forandringer i øyebunnen.
Forandringer i skjelettet f. eks skjev rygg, synsproblemer og utviklingshemming er vanlig.
Tuberøs sklerose kompleks
Tuberøs sklerose kompleks (TSK) er en genetisk sykdom. Forandringene i
arvestoffet forårsaker utvikling av godartede knuter i forskjellige organer i
kroppen, for eksempel i hud, hjerne, nyrer og hjerte.
Knutene i hjernen kan gi epilepsi, lærevansker,autisme og utviklingshemning. Knutene i nyrene kan gi blødninger, høyt blodtrykk og i alvorlige
tilfeller nyresvikt.
9
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LANDSMØTE 2013
Landsmøtet 2013 ble avholdt helgen 19.-21. april 2013
på Quality Hotel Strand på Gjøvik.
31 deltakere koste seg med sosialt samvær, god mat,
SPA og det fine været Gjøvik hadde å by på.

Fredag ettermiddag fikk vi besøk av
vårt kompetansesenter representert av
Mia Tuft og Marte Orva, som fortalte
litt om hvem de er og hva de jobber
med:
Nasjonalt kompetansesenter for
sjeldne epilepsirelaterte diagnoser er
et av 10 samorganiserte sentre plassert under Oslo Universitetssykehus.
De jobber med 4 diagnoser: Tuberøs
Sklerose, Landau Kleffner Syndrom,
Aicardi Syndrom og Sturge-Weber
Syndrom. Deres 4 hovedoppgaver er
rådgiving, kurs, informasjon og forskning/utvikling. TS-foreningen er
med i kompetansesenterets brukerråd
8
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3 ganger i året og en brukersamling
på senhøsten. Der har vi mulighet til
å være med å påvirke senterets arbeid.
Kompetansesenteret har et tverrfaglig sammensatt tilbud til mennesker
med TS gjennom hele livsløpet.
Kompetansesenteret har nye nettsider med adresse:
http://www.oslo-universitetssykehus.no/
omoss/avdelinger/sjeldne-epilepsirelaterte-diagnoser/sider/enhet.aspx.
Det jobbes med en veileder om Tuberøs Sklerose, bokprosjektet ”Epilepsi
– voksne forteller”, spørreundersøkelse om nyreproblematikk, og legene

som er tilknyttet Kompetansesenteret er involvert i doktorgradstudier
innen alle 4 diagnosene som tilhører
senteret.
Noen nøkkeltall:
276 brukere, 212 personer med
Tuberøs sklerose.
607 henvendelser til
Kompetansesenteret i 2012,
mot 332 i 2009.
43 utreiser i 2012, mot 25 i 2011.
Mellom 2007 og 2012 ble det
avholdt 7 kurs for brukere med
Tuberøs sklerose.
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Lørdag formiddag var det tid for helgens formaliteter, der årsmøtet ble
gjennomført og styret for det neste
foreningsåret ble valgt.
Etter årsmøte og lunch fikk vi besøk
av Anne Grasaasen.
Anne er familieterapeut og spesialsykepleier ved Avdeling for kompleks
epilepsi - SSE, seksjon barn og unge.
Med utgangspunkt i ny rapport fra
NTNU om belastninger og sårbarhet
i familier med kroniske lidelser; Hva
gjør det med familielivet? Hva gjør vi
med det?
Under middagen på lørdag ble det
delt ut en liten oppmerksomhet til
Ann Lisbeth Bjerkvik og Ingvild
Åkervik som dessverre går ut av styret. Damene fra Hareid har gjennom
mange år gjort en flott innsats for foreningen, og ble takket med blomster
og gave av leder Cecilie.
Helgen ble avsluttet med likemannssamling søndag formiddag. Der ble vi
delt inn i 3 grupper og fikk mulighet
til å bli bedre kjent med hverandre og
dele erfaringer.
Som alltid var vår voksensamling et
koselig innslag i en hektisk hverdag,
og vi gleder oss til vi møtes igjen ved
neste korsvei.
Cecilie Kjerland
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Det nye styret i
Norsk forening for tuberøs sklerose

Etter landsmøtet 2013 ser det nye styret i TS-foreningen slik ut:
Cecilie Kjerland, styreleder
Magne Hultgren, nestleder
Arnt Egil Trelsgård, sekretær
Aasne Hagen, økonomiansvarlig og medlemsregister
Edel Karin Frotjold, styremedlem
Geir Storsletten, styremedlem
Elin Bergseng, 1. varamedlem
Marit Revheim, 2. varamedlem
May-Brit Bekkelund, 3. varamedlem

Nr. 1-2 2013 - Årgang 27
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Vedtekter for Norsk forenig for Tuberøs
Sklerose
Vedtatt på Landsmøte 4. Februar 1985. Revidert 1/11-91, 23/10-94, 21/11-98, 26/8-00, 29. april 2001, 27. april
2003, 17. april 2004, 14. april 2007, 12. april 2008, 18. april 2009, 24. april 2010 og 20. april 2013

§ 1 Formål
Norsk forening for tuberøs sklerose er en landsomfattende organisasjon for alle som har
diagnosen Tuberøs sklerose kompleks, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte med
medisinsk og/eller sosiale interesser for gruppen. Medlemskap tegnes individuelt.
Foreningen er nøytral i forhold til partipolitikk, religion, kjønn og etnisk tilhørighet
Foreningens formål er å drive interessepolitisk og medlemsrettet arbeid, ved å:
1. Drive opplysningsvirksomhet og stimulere til forskning.
2. Delta i TS- Norden, TS Europa, TSI, FFO og andre organisasjoner, nasjonale
og internasjonale som er relevante for å oppnå foreningens målsettinger.
3. Bidra til å opprettholde et eget nasjonalt kompetansesenter med fokus på
Tuberøs sklerose kompleks.
4. Drive likemannsarbeid med sikte på å støtte enkeltfamilier og bidra til mestring
av hverdagen. Inkluderer å arrangere minst en samling for foreningens
medlemmer hvert år.
5. Gi ut medlemsbladet TS-Kvarten.

§ 2 Medlemskap
Som medlemmer kan opptas:
• mennesker med diagnosen Tuberøs sklerose kompleks
• foreldre, søsken og andre pårørende til mennesker med diagnosen
• fagfolk og andre interesserte
Det er adgang til å tegne individuelle medlemskap for alle innen en husstand.

§ 3 Kontingent
Kontingenten vedtas av Landsmøtet

§ 4 Foreningens økonomiske grunnlag
Foreningens økonomiske grunnlag søkes dekket gjennom kontingent og offentlige tilskudd.

§ 5 Organisasjon
Foreningens oppbygging:
1. Landsmøtet
2. Styret
3. Arbeidsutvalget
4. Fylkeskontakter
5. Foreningens råd

§ 6 Landsmøtet
Landsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Landsmøtet skal avholdes hvert år innen
30.mai på sted fastsatt av styret.
1. Adgang til Landsmøtet har alle som er medlemmer av foreningen og som har betalt
kontingent.
2. På Landsmøtet har de stemmerett som har fylt 15 år og er medlem av foreningen.

12

Nr. 1-2 2013 - Årgang 27

Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose

3. Innkalling til Landsmøtet skal være medlemmene i hende senest 6 uker før møtet.
Saksliste skal sendes medlemmene 14 dager før Landsmøtet.
4. Saker som ønsket fremmet på Landsmøtet må være styret i hende senest 1 måned før
møtet.
5. Landsmøtet er beslutningsdyktig i et hvert henseende når det er innkalt i henhold til
foreningens vedtekter.
6. Landsmøtet kan bare behandle de saker som står på agendaen. Alle vedtak med unntak
av bestemmelsene under §§ 14 og 15 treffes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har
foreningen leder dobbeltstemme.
7. Valg omtales særskilt under § 13 i vedtektene
8. Landsmøtet skal behandle følgende saker
a. Godkjenning av innkalling
b. Valg av møteleder, referenter og tellekorps
c. Godkjenning av dagsorden
d. Årsmelding avsluttet 31.12
e. Revidert regnskap avsluttet 31.12
Regnskapsåret skal følge kalenderåret
f. Fastsettelse av kontingent
g. Budsjett
h. Innkomne saker
i. Valg av styre
j. Valg av valgkomité
k. Valg av revisor

§ 7. Ekstraordinært landsmøte
Ekstraordinært landsmøte avholdes senest 2 måneder etter at minst 10 % av
stemmeberettigede medlemmer krever det. Innkalling skjer skriftlig og med minst 14 dagers
varsel. Bare de saker som er nevnt i innkallingen kan behandles.

§ 8. Foreningens styre
Foreningen ledes av et styre på 6 medlemmer. Styret velges av landsmøtet. Styreleder
velges ved egen avstemning. I tillegg velges 3 varamedlemmer. Styret velges for to år av
gangen.
Styret konstituerer seg selv og velger nestleder, sekretær og kasserer. Styret er
beslutningsdyktig når minst 4 av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har styrets
leder dobbeltstemme

§ 9. Foreningens arbeidsutvalg
Styret har anledning til å oppnevne et arbeidsutvalg (AU) bestående av leder, nestleder,
sekretær og kasserer. AU skal behandler løpende saker mellom styremøtene og utføre
pålagte oppgaver i tråd med de fullmakter styret til enhver tid gir.

§ 10. Fylkeskontakter
Norsk forening for tuberøs sklerose skal ha fylkeskontakter i alle fylker. Fylkeskontaktenes
oppgave er å være likemenn og kontaktledd med foreningens medlemmer i fylket.
Fylkeskontaktene utnevnes av styret. Dersom det er formålstjenlig kan fylkeskontaktene
utvides og etableres som fylkeslag.

§ 11. Foreningens råd
Foreningen skal ha et eget råd på 6 personer som skal bistå i spørsmål knyttet til
områder som vedrører:
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medisinske
etiske
ideologiske
sosiale
pedagogiske
interessepolitiske
andre forhold/problemstillinger knyttet til foreningens arbeid for mennesker med tuberøs
sklerose

Rådet oppnevnes av styret.
Rådet skal ha minst 2 møter i året.
Oppnevningsperioden er 2 år.
Rådet kan suppleres i enkeltsaker der det kan være formålstjenlig.
Rådet utarbeider selv instruks for arbeidet, som skal godkjennes av TS-foreningen.
Rådet konstituerer seg selv.

§ 12 Revisor
Landsmøtet velger revisor. Vedkommende må være registrert eller statsautorisert revisor

§ 13.Valg
Valgkomiteen innstiller overfor landsmøtet kandidater til styret og til ny valgkomité.
Styret skal overfor landsmøte fremme forslag til revisor.
Valgkomitéens innstilling skal sendes styret minst to uker før landsmøtet.
Valgkomitéen legger fram sin innstilling på landsmøtet, og møtedirigenten leder valgene
under landsmøtet.
Valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag, eller dersom en av
Landsmøtets stemmeberettigede medlemmer krever det. Ved stemmelikhet foretas omvalg.
Gir omvalget også stemmelikhet, er leders stemme avgjørende.

§14. Valgkomité
Valgkomiteen skal bestå av to medlemmer og velges av Landsmøtet for 2 år av gangen.
Minst en av valgkomitéens medlemmer skal være foreldre/pårørende til en person med
diagnosen Tuberøs sklerose kompleks.

§ 15. Oppløsning av foreningen
Oppløsning av foreningen kan bare foretas av Landsmøtet. For å oppløse foreningen må
minst 2/3 av de stemmeberettigede medlemmene være tilstede eller være representert ved
vitterlighetsbekreftet skriftlig fullmakt

§16. Endring av vedtektene
Endring av vedtektene krever 2/3 flertal
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NYTT FRA KOMPETANSESENTERET
Referat fra fagdag om tuberøs sklerose i Stockholm
Den 12. april i år arrangerte Stockholms Läns Landsting for Habilitering & Hälsa en temadag
om TS og nevropsykiatriske, kognitive og atferdsmessige aspekter, behandlingsmuligheter
samt nye funn innen forskning. Fra Norge deltok Ragnar Sollhoff (Norsk forening for tuberøs
sklerose), Nina Benan, Mia Tuft og Marte Årva (kompetansesenteret NK - SE).

Fra venstre:
Maria Dahlin, Petrus de Vries,
Mats Eriksson, Mai Britt
Giacobini

Temadagen rettet seg mot fagpersoner og ble
holdt ved Karolinska Universitetssykehus (KS). Den
var en av to fagdager der dag 2 var rettet mot
brukere.
Dagen ble introdusert av barnenevrolog ved KS,
Maria Dahlin. Hun ga en kort innføring i TS
diagnosen med dens forekomst, diagnostiske
kriterier og kjennetegn. Deretter ga barnenevrolog
ved KS, Mats Eriksson, forsamlingen innblikk i
nevropsykiatriske tilstander hos barn. Han omtalte
blant annet autismespekterforstyrrelse (ASD),
ADHD, utviklingshemming, Tourettes syndrom,
schizofreni, spesifikke lærevansker og motoriske
vansker. Eriksson var opptatt av at diagnostiseringen av disse tilstandene ofte er komplisert.
Utfordringen går ut på hvor man setter ”cut off”,
hvilket innebærer diskusjonen om hvor alvorlige
og eventuelt hvor mange symptomer skal
personen ha for å fylle kriteriene for en diagnose.
En annen problemstilling er at symptomene på de
ulike diagnosene overlapper hverandre. Fordi det
er vanlig ved TS å ha flere diagnoser, inkludert
psykiske tilleggsdiagnoser, anbefalte Eriksson at
man i møte med barn som hadde en vanske alltid
er observant på sannsynligheten for flere tilleggsvansker.
Nye genetiske studer (GWAS - genom wide associ-

ation studies) forteller bl.a. at det finnes mer en
300 genvarianter som kan forårsake autisme eller
en autismespekterforstyrrelse. F.eks. kan en
forelder være frisk, men være bærer av en genfeil.
Selv om personen er uten symptomer, kan feilen
nedarves og barnet bli syk på grunn av samme
genforandring. En ser også at samme genforandring kan utvikle seg og gi forskjellige tilstander/
sykdommer.
Årsaken til ADHD er trolig flere og her sier Eriksson
at genfunn bare kan forklare noen få tilfeller. Samtidig er ADHD nokså arvelig. Han refererte også til
studier som viste at røyking under svangerskapet
kan være medvirkende faktor til ADHD – hyperaktiv variant og CD (conduct disorder), en
atferdsforstyrrelse.
Mai Britt Giacobini, barnepsykiater og klinisk
genetiker ved PRIMA Barn i Stockholm, begynte
sitt foredrag med å fortelle hvorfor det kan være
viktig med en genetisk utredning hos personer
med tuberøs sklerose og autismespekterforstyrrelse. Mange foreldre vil gjerne ha svar på
hvorfor deres barn har blitt sykt og svar på hva
sjansen er for at et evt. nytt barn skal få samme
tilstand. Ett annet poeng er at det kan være lettere
å uttale seg om prognose. For noen vil tiltak og
ressurser fra hjelpeapparatet bli lettere tilgjengelig
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og det kan være enklere å velge rett type oppfølging og behandling.
•
•

•
•
•

Hos personer med ASD er genetiske faktorer
viktige i ca 60 - 90 % av tilfellene.
Ca. 50 % av personer med TS har vansker
innen autismespekteret og 25 % kvalifiserer for
en autismediagnose.
På den andre siden vil bare 1 - 4 % av de med
autismespekterforstyrrelse ha TS.
Har man både ASD og TS øker risikoen for
utviklingshemming.
Epilepsi forekommer også hyppig.

Medvirkende årsaker til ASD hos personer med TS
ble beskrevet som mer nevrologiske problemer på
grunn av f.eks. tubere i hjernen, epilepsi, og defekt
i mTOR signalene i hjernen. Mai Britt Giacobini
refererte til en undersøkelse som viste at tubere
lokalisert i tinninglappen og i lillehjernen ga økt
risiko for ASD.
Flybåren fra Capetown kom Professor Dr. Petrus
de Vries (Cambrigde/Capetown) og presenterte
resultater fra kliniske undersøkelser og dyreforsøk
ved TS. I tillegg tok han for seg nevropsykiatrisk og
psykiatrisk kartlegging og utredning hos barn og
voksne med TS. Etter lunsj fortsatte professoren
med behandlingsmuligheter og kliniske retningslinjer for oppfølging av nevropsykiatriske og
psykiatriske symptomer hos barn og voksne med
TSC. Prof. de Vries hadde to hovedbudskap:
1. Muligheten for at nevropsykiatriske problemer
hos mennesker med TS oppstår er stor og,
2. risikoen for at behandlere og hjelpeapparatet
ikke ser sammenheng mellom TS-symptomer
og nevropsykiatriske problemer er betydelig.
Derfor rådet de Vries tilhørerne til alltid se etter,
diagnostisere og behandle nevropsykiatriske tilstander hos personer med TS. Rådet kom bl.a. på
bakgrunn av en undersøkelse som viste at de aller
fleste (20 av 21) med TS hadde en enkeltstående
tilleggsvanske mens ca. halvparten (11 av 21)
hadde mer enn en tilleggsvanske av nevropsykiatrisk- eller psykiatrisk karakter. Påstanden og
anbefalingen må ses i lys av det lille utvalget
undersøkelsen hadde.
Videre uttalte de Vries at det mest vanlige
problemet som manifesterer seg hos både barn og
voksne med TS er oppmerksomhetsvansker. Andre
nevropsykologiske funksjoner som kan nevnes
inkluderte vansker med regulering/eksekutive
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funksjoner, hukommelse, rom- retning og visuokonstruksjon.
En studie viste at 33 % hadde akademiske
problemer og da spesielt i matematikkfaget.
Resultatet var uavhengig av om personens
intelligenskvotient (IQ) var normal eller ikke. På
spørsmålet Hvorfor får personer med TS psykososiale vansker? svarte de Vries at økt stress medfører økt sårbarhet for f.eks. angst. TS mutasjonen
ble sagt å være en direkte molekylær årsak til at
lære-, atferd- og nevrokognitivevansker oppstår.
Optimismen rundt behandling med mTOR
hemmere for pasienter med TS er kjent. I hvilken
grad mTOR hemmere også vil ha effekt på andre
områder enn krympningseffekten på SEGA og AML
i nyrene, er enda ikke godt nok dokumentert. En
liten studie med 8 deltakere indikerte at mTOR
hemmere ga bedring i umiddelbar hukommelse og
autismespekter vansker. Effekten på epilepsi og
nevropsykiatriske tilstander er enda usikker. Det er
et stort gap mellom de vanskene som manifesterer
seg og hvem som får hjelp. de Vries antydet at kun
18 % mottar den oppfølgingen og behandlingen de
trenger. Om tallet lar seg generalisere og er representativt for norske forhold vites ikke.
Avslutningsvis presenterte de Vries prinsipper for
gullstandarden innen behandling og oppfølging av
nevropsykiatriske problemer hos personer med TS.

Management = Screening + Assesment + Treatment

Årsaken til vanskene vil være retningsgivende for
hvilke tiltak og hvilken behandling som egner seg
best. Derfor er differensialdiagnostisk praksis viktig. Dersom en klar årsak ikke kan avdekkes, bør
behandlingen baseres på hypoteser. Ulike utviklingsstadier gir ulike problemer og gjør at de
Vries anbefalte en årlig screening av nevropsykiatriske tilstander assosiert med TS og han
brukte akronymet TAND (TSC Associated Nevropsychiatric Disorder) i forbindelse med dette.
En sjekkliste for TAND er under utarbeidelse og
modellen ble nærmere beskrevet i TS KVARTEN nr.
3/4-2012. Det vil være aktuelt å oversette sjekklisten til norsk når den er ferdig.
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Spørreundersøkelse om nyreforandringer ved tuberøs sklerose
- kunnskap, kilder til informasjon og opplevelse av kompetansen i behandlingsapparatet hos
pasienter/pårørende
Studien er nå godkjent av Regionale komiteer for
medisinsk og helsefaglig forskningsetikk sør-øst og
Personvernombudet ved Oslo universitetssykehus
Det er regler for å invitere til studier, og det er
bare lov å invitere de som har gitt skriftlig samtykke til å bli kontaktet for invitasjon til studier.
Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser (NK-SE) (tidligere kompetansesenter for tuberøs sklerose) har nylig sendt brev og
samtykkeskjema til de som ikke har underskrevet
dette. Vi håper å få tilbake mange samtykkeskjema, slik at vi kan invitere til denne spørreundersøkelsen, andre studier og kurs i fremtiden.
Det er varierende kunnskap om sjeldne diagnoser
og behandlingene av disse i det norske helsevesenet. Behandlere, pasienter og pårørende har
gitt utrykk for bekymring for at det ikke alltid gis
optimal medisinsk oppfølging til denne gruppen,
og vi ønsker derfor å undersøke dette.
Spørsmålene er basert på en fransk undersøkelse
som er oversatt til norsk og justert etter norske
forhold.

planlegges å gjøre oppfølgingsundersøkelse(r) om
3-5 år.
Studien gjennomføres i regi av Nasjonalt
kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte
diagnoser (NK-SE), Oslo universitetssykehus, og er i
samarbeid med Avdeling for medisinsk genetikk,
Oslo universitetssykehus og Norsk forening for
tuberøs sklerose.
Prosjektgruppen består av:
Marit Bjørnvold, Ph.D. og sykepleier Ine Cockerell
fra kompetansesenteret, seksjonsleder, dr. med
Ketil R Heimdal, Avdeling for medisinsk genetikk og
Nils-Roe Fjørtoft fra Norsk forening for tuberøs
sklerose.
Informasjon og invitasjon til deltakelse vil i løpet av
mai bli sendt til de vi har samtykkeerklæring fra. Vi
ønsker også kontakt med mennesker som har
tuberøs sklerose og som ikke har vært i kontakt
med kompetansesenteret tidligere.
Spørsmål vedrørende spørreundersøkelsen?
Kontakt prosjektleder Ine Cockerell
tlf 67 50 13 19, e-post: ine.cockerell@ous-hf.no

Hensikten med studien er å undersøke:
•

omfanget av nyreproblematikk hos de
som har tuberøs sklerose i Norge

•

hvilken kunnskap foreldre/pasienter har
om nyreproblematikk

•

hvordan foreldre/pasienter har fått
informasjon om diagnosen

•

foreldre/pasienter sin opplevelse av
kompetansen i behandlingsapparatet

•

erfaringer med koordinering av tjenester
gjennom ansvarsgruppe og individuell
plan

Forandringer i nyrene er en av de vanligste funn
ved tuberøs sklerose. Studien vil kartlegge om behandlingstilbudet vedrørende nyreproblematikk er
i tråd med internasjonale anbefalinger, om det er
forskjeller i de ulike delene av landet, eller ulikheter basert på type behandlende enhet og eventuelle ulikheter mellom Frankrike og Norge. Det

Omorganisering av sjeldenfeltet
Det pågår en samling av sjeldenfeltet i Norge.
Helse- og omsorgsdepartementet besluttet i 2012
å etablere en Nasjonal kompetansetjeneste for
sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger og legge den til Helse Sør-Øst, som la
ansvaret for denne tjenesten til Oslo universitetssykehus. Kvinne- og barneklinikken fikk ansvaret
for å gjennomføre prosjektet med å etablere
tjenesten.
Ny organisering skal være på plass fra 01.01.14.
Prosjektleder er assisterende klinikksjef i Kvinneog barneklinikken Odd Bakken. Prosjektgruppen
består av lederne for alle dagens 10 sjeldensentre
og 4 brukerrepresentanter. Det legges opp til en
åpen prosess, og all informasjon legges ut på nettsiden
http://oslouniversitetssykehus.no/aktuelt/prosjekter/Sider/
prosjekt-nasjonal-kompetansetjeneste-forsjeldne-tilstander.aspx
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Bokomtale: Lars Amund Vaage: Syngja, Oktober
Lars Amund Vaage har skrevet en spesiell og nydelig bok om og til sin datter, en bok som han
fikk Brageprisen for i 2012. Boken er dypt personlig og åpen, og til sin datter sier han:
Den eg skriv dette til kan ikkje lesa. Ho kan ikkje skriva, og
ikkje snakka heller, endå om dei fremste fagfolka i landet
har prøvd å læra henne dette i mange år. Det kom nokre
ord, og ho tok dei i bruk, men så smuldra dei opp i munnen
hennar. Ho brukte dei annleis enn andre. Ho sa orda rett,
men visste ikkje kva dei betydde. Ho smakte på dei, song
dei, masa med orda, så dei kom til å bety alt og ingenting,
og så blanda dei seg med dei andre lydane hennar, blei
borte i leiken med tunga og stemmebanda, forsvann inn i
hylet og mumlinga, og me høyrde dei ikkje igjen.

Vaage bruker seg selv som person og som forfatter (en ekspert med
ord) på mange måter i denne boken. For hvordan skal han, en
etablert forfatter, som er kjent for sine gode og reflekterende
vendinger, klare å sette ord på dette temaet?
Gjennom deler av boken får leseren vite at han kanskje ikke vil klare å skrive boken ferdig, at prosessen er
tung for ham personlig, og at det er vanskelig å sette ord på det ordløse samværet han har med datteren.
Forfatteren presenterer tankende sine på en ærlig, famlende (men sofistikert) og selvanalyserende måte. Det
at han svært sjelden snakker personlig om datteren med andre venner og bekjente, og at han heller nesten
aldri har gjort det tidligere i livet, gjør ytringene ekstra sterke for leseren. Ensomhetsfølelsen forstørres av det
daglige virket til forfatteren; å sitte alene og skrive, og å kjøre buss på norske landeveier.
Vaage skriver om både sorg og glede ved å se sin datter vokse opp, på en mange dimensjonell måte. Han
skriver med respekt om en elsket datter som i høyeste grad former de nærmestes liv og hvordan familien og
personalet i institusjoner former hennes liv. I tillegg til å være en personlig fortelling, tematiserer Vaage også
samfunnets syn på autisme og hva som er ”riktig” eller ”ikke riktig” menneskesyn og terapi.
Kan hende henspiller tittelen, Syngja på flere ting: Datteren har ikke mange ord, men hun har toner og lyder.
Utviklingen hennes dreier seg mye om dette, og mengden ord, toner og lyder veksler mye. Vaage reflekterer
over at det kanskje ble fokusert for mye på ordene i datterens oppvekst, og at det var dette som var i fokus
blant fagpersoner. Kanskje vi bør lete mer blant toner, stemninger og tegn for å forstå den verdenen den
ordløse lever i? Kanskje bør en være mer kritisk til å gjøre for mye av samværet til en treningsarena for
ordene?, er Vaages refleksjon.
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Ny masteroppgave fra Høgskolen i Oslo og Akershus, fakultet for samfunnsfag
Barn med en sjelden diagnose – hvordan
leve med det: En kvalitativ undersøkelse av
hva som gir pårørende opplevelse av
mestring i hverdagslivet etter at barnet har
fått diagnosen tuberøs sklerose kompleks.
Masteroppgave i familiebehandling skrevet av
Annie Nevermo, 2012
I denne undersøkelsen, som er en kvalitativ studie,
har Annie Nevermo intervjuet fem pårørende til
barn som har fått diagnosen tuberøs sklerose.
Prosjektet kom i stand da Nevermo gjennom
daværende sosialmedisinsk seksjon, klinikk for
klinisk service ved Rikshospitalet fikk tilbud om å
knytte sitt forskningsprosjekt til Nasjonalt
kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte
diagnoser for noen år tilbake.
Etter hvert som hun ble kjent med forskningsfeltet,
ble hun opptatt av at TS må være en tilstand som
gir store utfordringer både for pårørende og
familielivet for øvrig. Nevermos undersøkelse
handler om hvordan familielivet påvirkes av at
barnet har fått diagnosen og hva som kan bidra til
aksept og reetablering av en ny hverdag, samt hva
som gir mestringsopplevelse.
Hennes ønske er å få fram verdifull informasjon
som kan øke forståelsen av hvordan man som
pårørende lever hverdagslivet med et barn som
har en sjelden diagnose.

Oppgaven til Annie Nevermo kan leses i sin helhet
på https://oda.hio.no/jspui/handle/10642/1300

Gjennom elementer fra metoden Interpreative
Phenomenolgical Analysis (IPA) har hun belyst følgende spørsmål i undersøkelsen:
1. Hvilke faktorer har vært avgjørende for å takle
budskapet om diagnosen?
2. Hvilke elementer bidrar til at familiens hverdagsliv blir begripelig, håndterbart og
meningsfullt?
3. Hvordan påvirkes familielivet av å ha fått et
barn med en sjelden diagnose?
4. Hva er det som gir opplevelse av mestring og
sammenheng?
5. Hva opplever familien som trygghetsskapende?
Hovedbudskapet i oppgaven er at det er av betydning å bli sett og ivaretatt i den første fasen.
Det er viktig å få informasjon, men med nennsomhet. Det er viktig raskt å få opplevelsen av
sammenheng i hverdagslivet, folk flest har dette
som en ”grunntone” i seg. Planlegging av hverdagen har blitt viktigere for mange familier, og det
går mye tid med til dette. Det er lite rom for
spontanitet, men det å planlegge er likevel positivt
for å få hverdagen til å ”gli” lettere, forteller
mange foreldre. Flere har et indre ønske om å
slippe å måtte ofre så mye, men samtidig ser de
nødvendigheten i det. Hjelpeapparatets betydning
er svært viktig, forteller respondentene, og fremhever kompetansesenterets rolle i denne sammenheng. Likevel er det mange som lever på steder der
det ikke er mye kompetanse, og skulle ønske at de
hadde gode eksperter i nærområdet å henvende
seg til. Nettverk er også viktig for familiens hverdag.
Det varierer hvor godt nettverket er, og noen opplever at de som er nærmest kjernefamilien ikke har
en god forståelse av hva diagnosen innebærer. Det
går an å leve et godt hverdagsliv med barn med en
sjelden diagnose. Samtidig er det viktig å ha et
støttende og godt nettverk for å mestre hverdagslivet. Mange har lært seg til å leve et liv i berg-ogdal-bane og å leve med den usikkerheten
diagnosen innebærer. Flere har en følelse av å leve
et ganske vanlig liv, tross alt, og opplever at de har
vokst med sine erfaringer. Flere har nevnt betydningen av likemenn eller andre med tilsvarende
vansker som dem selv. På den måten står de bedre
rustet til å takle de påkjenningene som måtte
dukke opp.
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Velkommen til

TSC- NORDEN KONFERANSE
THON HOTELL OPERA
17.-20. OKTOBER

17.–18. oktober blir det fagkonferanse
18.–20. oktober blir det for NFTS medlemmer og andre interesserte.
Arrangører:
Norsk forening for tuberøs sklerose
og Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser
For påmelding og priser til fagkonferansen, se www.nfts.no.
For pårørende delen blir det egenandel på kr. 1.000,- for medlemmer.
Påmelding vil skje elektronisk. Se www.nfts.no
For spørsmål, kontakt Magne Hultgren
Tlf. 971 80 338 eller m-hultgr@online.no
20
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NORDIC CONFERENCE ON TUBEROUS SCLEROSIS COMPLEX
October 17 and 18, 2013

Thursday, October 17
11.00 - 11.45

Registration

11.45 - 12.00

Magne Hultgren, Ragnar Solhoff and Nina Benan
Welcome and opening remarks

Session 1: Epilepsy
Chairman:
Ragnar Solhoff and Ketil Heimdal
12.15 - 13.10

Sergiusz Jozwiak
Aspects of Tuberous Sclerosis Complex

13.10 - 13.50

Bernt Engelsen
Epilepsy in TSC in a lifeperspective
Break 20 min (small buffè)

14.10 - 14.20

Nils-Roe Fjørtoft
Personal experience

14.20 - 15.00

Arild Egge
Epilepsi Surgery in TSC
Short break 15 min

15.15 - 15.45

Hrisimir K. Kostov
Vagus nerve stimulator

15.45 - 16.30

Anette Ramm-Pettersen
Ketogenic diet in TSC
Short break 15 min

16.45 - 17.00

Christer Lie
Personal experience

17.00 - 17.45

Sergiusz Jozwiak
EXIST 3

17.45 - 18.15

Kaja K. Selmer
Genetic research and TSC

NORDIC CONFERENCE ON TUBEROUS SCLEROSIS COMPLEX - THON HOTEL OPERA, OSLO, NORWAY - OCTOBER 17 AND 18, 2013
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FAMILIENES DAG
Lørdag 19. oktober
Konferansier:
Magne Hultgren
09.00

Chris Kingswood og Ketil Heimdal
Oppsummering fra torsdag og fredag

10.00

Chris Kingswood
Dagens forskningsresultater innen nyreproblematikk ved TS

11.00

(foreleser annonseres siden)
Autismespekterforstyrrelser og andre tilleggsvansker ved TS

12.00

Lunsj

13.00

Berit Hjelde Hansen
Søvn og søvnvansker

14.00

Mia Tuft
Ny veileder for tuberøs sklerose

14.30

Marte Årva
Atferdsvansker

15.15

Marit Bjørnvold
En oppdatering om utvikling innen M-TOR hemmere

16.00

Ine Cockerell
Nyreprosjekt

19.00

Middag og sosialt samvær

LIKEMANNSSAMLING
Søndag 20. oktober
08.00

Frokost

09.00

Likemannssamling

12.00

Oppsummering - evaluering - avslutning

NORDIC CONFERENCE ON TUBEROUS SCLEROSIS COMPLEX - THON HOTEL OPERA, OSLO, NORWAY - OCTOBER 17 AND 18, 2013
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Minneord om

Ronny Høksås
mars. Ronny var så takknemlig for
at han fikk oppfylt sin drøm om å ta
Vernepleierutdannelsen. Denne vinterdagen var det ekstra glatt og dårlig
vær når han la i vei med bilen for å
kjøre til Sandenes hvor han studerte.
I en sving hvor det har vært mange
ulykker, mistet han veigrepet og skled
inn i en trailer. Livet til Ronny tok
brått slutt.

Det var en trist beskjed vi fikk fra Elin
at Ronny døde i en tragisk bilulykke
like utenfor Mandal i begynnelsen av

Våre varme tanker går til Elin og jentene. Ronny og Elin har vært med i
NFTS i flere år, og Ronny har vært
styremedlem. Sammen trivdes familien godt på våre familiesamlinger,
og Ronny gledet seg til styremøtene
og samlingene vi hadde. Hans lune

smil og gode humør gjorde at det
alltid var godt å være sammen med
han. Selv fikk jeg mange gode samtaler med Ronny på tomannshånd
hvor vi kunne dele både gleder og bekymringer rundt våre barn.
Ronny ble begravet fra Mandal kirke
onsdag 13. mars med stor deltagelse.
Ronny elsket å synge for jentene
sine, og det var rørende at organisten
spilte disse barnesangene som jentene
hadde ønsket. På vegne av NFTS fikk
jeg anledning til å si noen minneord
i kirken og takke for hva Ronny har
betydd for vårt felles arbeide.
Vi lyser fred og Ronny Høksås minne.
Magne Hultgren

SI DIN MENING I

kvarten
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RIDDERRENNET
AV UNA WRAA
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Cecilie Kjerland
Stein-Are
Osnes
Fredly

Libakken
19B
2134 AUSTVATN
4028 STAVANGER
456 72 751
+
47
511 15 325
E-post: cecilie.kjerland@nfts.no
Mobil: 452 04 953
E-post: s-aosnes@online.no

Cecilie Kjerland
Fredly
2134 AUSTVATN
456 72 751
E-post:
cecilie.kjerland@nfts.no
Richard
Adams
Fredly
2134 AUSTVATN
Mobil: + 47 900 56 760
E-post: richard.adams@hotmail.com
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STYRET
I NORSK FORENING FOR TUBERØS SKLEROSE

Cecilie Kjerland

Magne Hultgren

Fredly • 2134 AUSTVATN
Mobil 45 67 27 51

Enggravlia 9 • 3712 SKIEN
Tlf.: 35 53 88 16
Mobil 971 80 338

Olav Nygardsvei 126 • 0688 OSLO
Tlf.: 22 26 42 71
Mobil: 990 91 458

cecilie.kjerland@nfts.no

m-hultgr.@online.no

arnt.trelsgard@online.no

Aasne Hagen

Edel-Karin Frotjold

Geir Storsletten

Leder

Økonomiansvarlig

Skomakarteigen
4237 SULDALSFOSSEN
Tlf.: 52 79 53 37
Mobil: 408 45 984

aasne.hagen@haugnett.no
28
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Nestleder

Styremedlem

Kipesteinen 2 • 5114 TERTNES
Tlf.: 55 18 62 86
Mobil: 911 92 783 • 465 45 222

edel.karin@hotmail.com

Arnt Egil Trelsgård
Sekretær

Styremedlem
Igelsrud, 2849 KAPP
Tlf.: 611 61 308
Mobil 91 77 29 77
gst31@bluezone.no

geir.storsletten@veidekke.no

Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose

Elin Bergseng
1. varamedlem

Marit Revheim
2. varamedlem

May-Brit Bekkelund
3. varamedlem

Myrerskogveien 26 • 0495 Oslo

Fanavollen 19 • 5244 FANA
Tlf.: 55 91 67 44

Selbosveien 14 • 3430 SPIKKESTAD
Tlf. 31 28 38 18

elinbergseng@yahoo.no

marit.revheim@gmail.com

maybekk@tele2.no

Kjære lesere.
TS-kvarten skal være et medlemsblad
der meninger brytes, erfaringer deles med andre,
og med nyhetsstoff innen medisinsk behandling,
pedagogikk, rettigheter og annet som er viktig for TS-feltet.
Så grip pennen og del erfaringene med oss alle.
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Norsk forening for tuberøs sklerose
sine likemenn

30

Nils Roe Fjørtoft

Marit Revheim

Geir Storsletten

Ribstonveien 8 • 0585 OSLO
Tlf.: 22 15 42 15
Mobil 924 09 909
nils.roe.fjortoft@umoeconsulting.no

Fanavollen 19 • 5244 FANA
Tlf.: 55 91 67 44

Igelsrud, 2849 KAPP
Tlf.: 611 61 308
Mobil 91 77 29 77
gst31@bluezone.no

nilsroe@hotmail.com

marit.revheim@gmail.com

geir.storsletten@veidekke.no

Ann Karin Hultgren

Rita Theodorsen

Ann Lisbeth Bjerkvik

Enggravlia 9 • 3712 SKIEN
Tlf.: 35 53 88 16
Mobil 45 21 78 16

Lysakerveien 9 B • 9014 TROMSØ
Tlf: 77 67 30 77
Mobil 924 69 771

Torkelvegen 42 • 6060 HAREID
Tlf.: 700 93 400
Mobil 957 02 505

ankahult@online.no

ron-olav@online.no

ann.lisbeth.bjerkvik@nordea.no
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Rådet
I NORSK FORENING FOR TUBERØS SKLEROSE

Arnt Egil Trelsgård

Ragnar Solhoff

Wenche Røkenes

Olav Nygardsveg 126 • 0688 OSLO
Tlf. arbeid: 22 49 89 00
Privat: 22 26 42 71

Ribberåsen 46 • 4843 ARENDAL
Tlf. arbeid: 37 01 40 00
Privat: 37 01 68 36

Ikjefjord • 6949 BJORDAL
Tlf.: 57 71 05 55
Mobil: 917 98 308

ragnar.solhoff@sshf.no

wenche.rokenes@enivest.net

Turid Hesselberg

Edel-Karin Frotjold

Stovnerveien 28A • 0982 Oslo
Mobil: 92 61 23 17

Kipesteinen 2 • 5114 TERTNES
Tlf.: 55 18 62 86
Mobil: 911 92 783 • 465 45 222

arnt.trelsgard@online.no

Ketil Heimdal
Seksjonsoverlege

Seksjon for klinisk genetikk
Avdeling for medisinsk genetikk
Rikshospitalet 0027 Oslo
Tlf. 23 07 55 93 • Fax 23 07 55 90

ketil.heimdal@
oslo-universitetssykehus.no

edel.karin@hotmail.com
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Returadr: TS Kvarten, v/ Cecilie Kjerland, Fredly • 2134 AUSTVATN

Fylkeskontakter

Østfold:

Karin og Jan Erik Sørlie,
Rådyrfaret 16,
1781 HALDEN
69185585
Mobil 99205331
E-post: jesorlie@ha-halden.no

Akershus:

Steinar Grimsen
Festningsveien 13C
1368 Stabekk
Mobil 995 64 395

Oslo:

Liv Morstad Lind,
Holmenkollveien 11,
0376 OSLO
22147667
Mobil 97645851
E-post: livmlind@gmail.com

Oppland:

Ann Kristin Skogli og Geir
Storsletten,
Tømmerholsvegen 21
2849 KAPP
Mobil 41457039 Anne Kristin
Mobil 91772977 Geir
E-post: ak-skogli@bluzone.no
ann-kristin.skogli@mjosen.as

Buskerud:

May Brit og Ragnar Bekkelund,
Spikkestadveien 94B
3440 RØYKEN
May-Brit mobil: 906 50 411
Ragnar mobil: 950 00 203
E-post: ragbekk@gmail.com
may.brit.bekk@gmail.com

Vestfold:

Elen og Steinar Stenersen
Aasgaarden 3 B,
3179 ÅSGÅRDSTRAND
33081369
Elen: 93084422
E-post: stenelen@frisurf.no

Telemark:

Aust-Agder:

Hedmark

Ann Karin og Magne Hultgren
Enggravlia 9
3712 SKIEN
35538816
Mobil 45217816
E-post: magne.hultgren@c2i.net
anka.hult@tele2.no
Ellen Vimme og Ragnar Solhoff,
Ribberåsen 46, 4843 ARENDAL
Ellen mobil: 45 21 14 77
Ragnar mobil: 92 86 04 89
Ragnar jobb: 37 01 43 40
E-post: ellvim@online.no
E-post Ragnar, arbeid:
ragnar.solhoff@sshf.no
Cecilie Kjerland
Fredly, 2134 AUSTVATN
Mobil: 45 67 27 51
E-post: cecilie.kjerland@nfts.no

Vest-Agder:

Torbjørn Hodne,
Nordre Banegate 7
4515 Mandal
38287676
Mobil 90566710
E-post: torb-ho@online.no

Rogaland:

Aasne Hagen,
Skomakerteigen 11,
4237 SULDALSOSEN
52795337
E-post:
aasne.hagen@suldal.kommune.no

Hordaland:

Edel og Finn Frotjold,
Kipesteinen 2,
5114 TERTNES
55186286
Mobil 91192783
E-post:
edel.frotjold@biomed.uib.no

Sogn og
Fjordane:

Wenche Røkenes og Leif Brekken,
Ikjefjord,
5962 BJORDAL
57710555
Mobil Wenche 91798308
E-post: wenche.r@enivest.net
Mobil Leif: 91798302
E-post: leif.brekken@enivest.net

Møre og
Romsdal:

Ingvild Åkervik
Melshornvegen 83
6060 Hareid
Mobil: 99 42 94 66
E-post: ingvildaa@gmail.com

Sør og Nord
Trøndelag:

Ingvild Åkervik
Melshornvegen 83
6060 Hareid
Mobil: 99 42 94 66
E-post: ingvildaa@gmail.com

Nordland:

Tone Thom Solhaug og Arve
Solhaug,
Nakken Øst
8310 KABELVÅG
76078451
Mobil 91804129

Troms og
Finnmark:

E-post:tonsolha@online.no
Rita og Ronny Theodorsen,
Lysakerveien 9 B
9014 TROMSØ
77673077
Mobil 91770169
Mobil 97624432
E-post ron-olav@online.no

Trykk: Sjøsanden Grafiske AS - tlf. 38 27 38 00

I NORSK FORENING FOR TUBERØS SKLEROSE

