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Redaktørens
hjørne
Sagt av medlemmer:
”Når jeg først skulle få et barn
med diagnose, er jeg ”glad” for at det ble TS,
for vi har en så fin forening”.

På årsmøtet i april ga jeg mitt verv
som leder i TS-foreningen videre til
Wenche Røkenes. Etter 4,5 år som
leder er jeg tilbake der jeg startet i Ålesund, som nestleder. Årene som leder
har vært flotte, utfordrende, spennende, interessante – kort sagt utrolig
innholdsrike på alle måter. Nå var det
på tide og slippe til nye krefter, og gi
rom til jobb og studier som tar til på
andre siden av sommerferien.
Jeg er veldig glad for at Wenche ønsket å ta over som leder, og gleder
meg til videre samarbeid med en flott
dame jeg har stor respekt for. Wenche
kommer til å gjøre en kjempejobb i å
føre foreningen vår videre, så ta godt
imot henne!

Ca annen hvert år arrangerer TSforeningen familiesamling for store
og små.
I år går turen til Sarpsborg, med badeland, lekeland, kos og gøy for alle aldre. Invitasjonen ser dere lenger bak
i bladet.
Erfaringer vi har fra tidligere samlinger er at familiesamlingen er viktig
for våre medlemmer. Man får mulighet til gode samtaler, sosialt samvær, skape minner – og sist, men ikke
minst – gi barn og søsken positive
opplevelser i en hverdag som til tider
kan være krevende.
Jeg har hørt det blitt sagt av medlemmer: ”Når jeg først skulle få et barn
med diagnose, er jeg ”glad” for at det

ble TS, for vi har en så fin forening”.
Jeg velger å tro at vi er helt unike! Vårt
samhold, vår humor og vår omsorg
for hverandre gjør en stor forskjell i
mange liv. Gode venner, gode støttespillere og gode minner – 3 viktige
ting jeg personlig har fått med meg
på livets vei.
Så meld dere på familiesamling,
folkens! Jeg lover at det blir flott :-)
Jeg ønsker dere alle en riktig god
sommer og håper på sol og varme for
alle og enhver!
Cecilie Kjerland
Nestleder og Redaktør for TS-kvarten
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LEDEREN
HAR ORDET

“Mitt mål for foreningen
er at den skal være en arena
for mennesker med alle grader av
Tuberøs Sklerose.

Litt underlig for meg å skrive under
denne tittelen, men det må jeg vel
venne meg til. I skrivende stund har
jeg vært leder i Norsk forening for
tuberøs sklerose i nesten en måned.
Læringskurven så langt har vært bratt,
og det vil den nok være en stund fremover. Jeg er takknemlig for at dere
som ga meg den tilliten å velge meg
til leder, gir meg sjansen til å gi noe
tilbake til en forening som har gitt
meg så mye, i det nesten kvarte århundret jeg har vært medlem.
Både familien min og jeg har hatt
glede og nytte av både faglig og menneskelig støtte i de årene som har gått
etter at Hege Marie ble født. Ikke visste vi noe om sykdommen, og ikke
kjente vi noen med samme diagnose.
Det at det fantes en interesseforening
gjorde en enorm forskjell for oss.
Vårt første møte med foreningen var
en telefon til Per Brandt Hansen når
Hege Marie i en alder av tre og en
halv måned sto i fare for å bli utsatt
for en stor hjerteoperasjon. Da var
det godt at noen kunne gi oss det mo-

tet vi trengte for å stå i mot og kreve
ny vurdering. Flere ganger i løpet av
Hege Marie sitt liv er det foreningen
og fagfolkene knyttet til den som har
gitt oss håp og mot til å kjempe og
å takle de utfordringene vi har hatt.
Det er vi veldig takknemlig for. Vi ser
enda verdien i det å være medlem av
Norsk forening for tuberøs sklerose,
og jeg håper den har en verdi for deg
også.
Mitt mål for foreningen er at den skal
være en arena for mennesker med alle
grader av Tuberøs sklerose. Det i seg
selv er en utfordring nettopp fordi
det er store forskjeller på både hva
den enkelte kan delta på og hvilke interesser en har. Det er derfor av stor
betydning at nettopp du tar kontakt
hvis det er noe du mener foreningen
bør gjøre bedre. Vi tar selvfølgelig
også i mot gode ideer og forslag til
aktiviteter.
Pr i dag har vi greid å sette sammen
et styre av kompetente og engasjerte
medlemmer. Noen av disse har vært i
styret en «mannsalder» og kunne nok

tenke seg at noen ville avløse dem
ved neste valg. Jeg håper du, eller
noen du kjenner har tid og anledning
til å gjøre en innsats for foreningen
fremover. Vi som er medlemmer er
i ulike faser av livet, og det er ikke
alltid det er tid og krefter til over til
å gjøre en ekstra innsats. Jeg ber deg
allikevel tenke over om du nå eller en
gang i fremtiden kunne gi foreningen
noe av din tid og kompetanse slik at
vi kan leve videre etter fylte 30 år.
Avslutningsvis vil jeg minne deg på
familiesamlingen i Sarpsborg i august
og håper vi treffes der. Neste arrangement blir Landsmøte og 30 års jubileum, og da må vi finne på noe ekstra
morsomt.
Ønsker deg og familien
en fin sommer.
Vennlig hilsen
Wenche Røkenes, leder
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Landsmøtesamling 2014
Årets landsmøtesamling ble avholdt på
Hotel Bristol i Oslo helgen 25.-27. april 2014.
Strålende vær og et folksomt Oslo ga en fin ramme rundt vårt arrangement.

Tekst: Cecilie Kjerland, Foto: Magne Hultgren
Vi var 31 deltaker fra hele landet som
i løpet av helgen inntok Bristols flotte
saler.
Fredag hadde vi besøk av vårt kompetansesenter, Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte
diagnoser. De snakket litt om sitt
arbeid og presenterte sine planer for
tiden fremover.
Lørdag var vi så heldige å få oppleve
Jørn Isaksen. Dagen etter sin disputas kom han og snakket for oss med
følgende tema: ”Atferd og læring –
hvorfor gjør vi som vi gjør?”. Jørn
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er en fantastisk foredragsholder, og vi følte nok alle at 1,5
timer ble for kort for alt vi ønsket å høre ham snakke om.
Vi håper å kunne invitere Jørn Isaksen tilbake ved en senere
anledning.
Søndag var det tid for likepersonssamling med temaer relatert til foredraget dagen før, nemlig Atferd.
Bristol er et gammelt erverdig hotell som virkelig tar vare
på sine gjester. Flotte saler, god mat og en lun atmosfære
gjorde Bristol til et godt sted å være, og våre deltakere var
godt fornøyde.
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STYRET

i Norsk forening for tuberøs sklerose foreningsåret 2014/2015:

Leder: Wenche Røkenes
Nestleder: Cecilie Kjerland
Sekretær: Arnt Egil Trelsgård
Økonomiansvarlig: Stein-Are Osnes
Styremedlem: Geir Storsletten
Styremedlem: Olaug Elin Hovda Skåren
1. vara: Elin Bergseng
2. vara: May-Brit Bekkelund
3. vara: Ann Lisbeth Bjerkvik
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Jättekult!

Det var det virkelig! Etter en hyggelig
helg med den svenske foreningen og
gjester og forelesere fra mange land,
sitter jeg igjen med mange inntrykk.
Det var veldig inspirerende og lærerikt å høre på foreleserne fra både
Sverige, England, USA og Sør-Afrika.
Noe av det de hadde å formidle kjente jeg igjen, både fra egne erfaringer
og fra forelesninger og seminarer jeg
har deltatt på før. Men det er alltid
noe nytt å lære, og det hender også at
en blir minnet på ting en har glemt.
Jeg skal ikke skrive om forelesningene
her. Det overlater jeg til fagfolket. Jeg
vil derimot prøve å formidle noen av
de inntrykkene jeg satt igjen med etter
denne flotte helgen. Når en tenker på
hvilke kamper og hvilket ansvar disse
menneskene tar i det daglige, blir jeg
stadig imponert over hvor interessert

de er i å høre andres historier, og hvor
støttende og problemløsende de kan
være. Her var vi samlet fra nesten hele
verden rundt en sjelden sykdom. De
aller fleste av oss hadde egentlig nok
med egne daglige utfordringer og bekymringer, men vi deler og støtter så
godt vi kan. Det var godt å kjenne på
felleskapet og anerkjennelsen.
Vi hadde noen hyggelige dager sammen. Ikke mange jeg kjente der fra
før, men knyttet mange bekjentskaper, og fikk forhåpentligvis også
noen nye venner. Ingen språkbarriere, alle snakket i vei på en blanding
av svorsk, svengelsk og diverse andre
kombinasjoner. Svenskene hadde
laget et veldig hyggelig opplegg med
bowling fredag kveld. Undertegnede
startet godt med en strike, men måtte
snar gi tapt for bedre spillere. Jeg fikk

kontakt med noen muskler jeg ikke
visste jeg hadde, og skulderen hadde
det ikke godt etterpå, men moro var
det lell!
Lørdagskvelden startet med deilig
middag, og alle fikk tilvist plass ved
bordet. Jeg ble sittende sammen med
tre svensker, en tysk dame og en italiensk dame. Praten satt løst, og det
blei mye latter. Det blei det også når
musikken startet opp og vi skulle
gjette på svenske svisker. Det ble delt
opp i dame- og herrelag, og jeg er helt
overbevist om at vi damene vant overlegent!
Det var nesten litt vemodig å ta farvel
med alle etter frokosten søndag, men
jeg reiste hjem med en følelse av å ha
blitt litt rikere, litt klokere og med
noen nye venner som jeg tror og
håper at jeg treffer igjen.
Nr. 1-2 2014 - Årgang 28
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Referat
fra TSC Göteborg 4. april 2014 ved Ragnar Solhoff.
Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus, TSC Sverige og
Centrum för sällsynta diagnoser
i Göteborg arrangerte en fagdag,
der de hadde invitert tre kapasiteter til å forelese, nemlig
• Elizabeth Thiele fra Herscot
center for TSC, Massachusetts
General Hospital Pediatric
	Epilepsy Program og professor
i nevrologi ved Harvard medical
school i USA.
• Chris Kingswood, overlege i
nefrologi og generell medisin
ved Brighton & Sussex University Hospitals Trust, UK og
forskningsleder i TSA, UK.
• Petrus de Vries, nevropsykiater
ved Red Cross Hospital i Cape
	Town og professor i barn- og
ungdomspsykiatri ved universitetet i Cape Town, Sør-Afrika.
Fra Norge møtte Wenche
Røkenes, Magne Hultgren og
Ragnar Solhoff fra NFTS. Fra
kompetanse senteret møtte Ine
Cockerell og Kaja Selmer.

I og med at dette var en fagdag,
ble det brukt mange medisinske
betegnelser i forelesningene, slik
at jeg anbefaler å ha ”Veileder for
tuberøs sklerose” ved sin side når
en leser gjennom, særlig kapitlene
om hjernen, epilepsi og nyrer.
Elisabeth Thiele gav oss ”TSC:
Klinisk og forskningsmessig
oversikt og oppdatering”
Hennes første ”take home message”, var:
• TSC er ikke SJELDEN
• TSC kan affisere ethvert organ
system (hjerne og hud i 95%)
• Individer med TSC må følges
klinisk hele livstiden
• TSC er en uttalt modell
sykdom (epilepsi – autisme –
medisinering osv)
• Mye mer å lære om TSC!
Genetikk: Hyppigheten ligger nå
på 1 av 5.500 fødseler, til forskjell
fra tidligere vurderinger av 1 av
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10.000 fødseler. Arvegangen følger dominant arvemønster, men
2/3 skyldes spontane mutasjoner.
Hamartin er proteinet knyttet til
TSC1 (kromosom 9) og tuberin
er knyttet til TSC2 (kromosom
16). TSC2 er hyppigere forkommende enn TSC1, og gir ofte et
mer alvorlig klinisk bilde.
Historie: Hun gav en oversikt
fra von Recklinghausens første
patologiske beskrivelse fra 1862
frem til FDAs godkjenning av
everolimus i 2011 i behandling av
kjempecelle astrocytomer i hjernen (SEGA) og nyre-angiomyolipomer (AML).
Diagnostikk: Alle hovedkriterier og sekundære kriterier
ble gjennomgått, slik vi kjenner
de fra Veileder for Tuberøs sklerose kompleks i 2013.

Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose

Hjerne: 95% har en hjernemanifestasjon. CT av hjernen kartlegger gjerne kortikale
knuter(tubera) og subependymale
knuter (SEN).
1. Kortikale knuter: Bygges opp
i fosterlivet som en forstyrret
lagdeling med unormale nerveog støtteceller. Knutene vokser
ikke!
2. Subependymale knuter (SEN):
Sees i hulrommene i hjernen
(ventrikkelveggen) og er gjerne
ikke større enn 1 cm i diameter.
De består av støttevevs celler
og forkalkes gjerne innen puberteten. De kan vokse, særlig de
som ligger nær til foramen
Monroi (åpningen mellom
sideventrikkel og tredje ventrikkel), og danne kjempecelle
astrocytomer.
3. Kjempecelle
astrocytomer
(SEGA): Dannes i alder rundt
9 år (1 – 21 år) fra SEN. Symptom bildet er gjerne øket trykk
i hjernen eller endring av epileptiske anfall. Behandling
er gjerne kirurgisk eller mTOR
hemmer hvis kirurgi ikke er
aktuelt. Hun beskrev at 1/3 av
pasientene vil utvikle SEGA og
presentasjonen kan være meget
gradvis! Mange av deres pasienter ble operert, da de hadde
god erfaring med nevrokirurgisk behandling.
4. Radiale
migrasjonslinjer:
	Tverrgående linjer i hjernens
vev, synlig ved MR undersøkelse.
På bakgrunn av en studie fra
2013 med moderne MR av
hjernen (3 tesla), fant en at
dette var det hyppigste nevroradiologiske funnet. Funnet
kan være relatert til intelligens
og grad av autisme.

Epilepsi: 85% av individer
med TSC utvikler epilepsi, hvorav
70% får krampetilfelle det første
leveåret. 1/3 får infantile spasmer.
Behandlingen med Sabrilex (vigabatrin) er gjerne effektiv og anbefales. Behandlingen anbefales
nedtrappet 1 år etter at infantile
spasmer stopper.
Brystmelk anbefales gitt!
2/3 utvikler dernest andre typer
og såkalt behandlingsresistent
epilepsi. Ved TSC er dette et
vesentlig problem. Av aktuelle
preparater, nevnte hun Lamictal
(lamotrigin) og Keppra (levetiracetam). Hun vegret seg for bruk
av Tegretol (karbamazepin) og
Trileptal (oxcarbazepin), da disse
preparatene kunne få spasmene
til å komme tilbake, i småbarnsfasen.
Under diskusjon av andre preparater som er aktuelle å anvende,
også for ungdom og voksne,
trakk hun fram både Frisium
(clobazam, må søkes individuelt
i Norge) og Vimpat (lacosamid).
Begge preparatene er vel tolerert
og særlig effektive.

Kirurgisk behandling av epilepsi
vurderte hun som viktig. I USA
anvendte de ulike undersøkelser
for utredning før kirurgisk behandling. I New York ble mange
operert inntil tre ganger (”3 stage
surgery”), i Boston brukte de
MR utredning, I Detroit AMTPET scan og i Miami SPECT
scan. Ulikhetene er selvfølgelig
knyttet til de forkjellige stedenes
forsknings- miljø og lokale kompetanse.
Hun presenterte viktige momenter vedrørende diett regimer
og viste til artikler vedrørende
ketogen diett (Kossoff 2005) og
lav glykemisk indeks behandling
(Larson 2011). Sistnevnte behandling ble gitt en gruppe pasienter, der 2/3 hadde mer enn 50%
reduksjon av epileptiske anfall.
Dette er behandling vi vil høre
mer om! Det ble også diskutert at
europeisk eller indisk diett tilsvarte USA lav GI diett, men her ble
ingen tung konklusjon trukket.
Som alternativ til medikamentell
behandling trakk hun frem diett
+ vagusnerve stimulator + kirurgi + marijuana (cannabis), der
Nr. 1-2 2014 - Årgang 28
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TSC gir uttallige utfordringer
gjennom livet, så mange kliniske
fenomener kan skje.
mTOR hemmeres rolle i
behandling av TSC:
Godkjent:
• Rapamycin (Rapamune) mot
nyre AML og lunge LAM
• Everolimus (Certican, Votubia)
mot nyre AML, SEGA (vurder
medisin mot kirurgi!)

sistnevnte anvendes i Norge for å
dempe spasmer ved MS, men vi
har så langt ikke grunnlag for anvendelse ved epilepsi.
Kognisjonsog
atferdsbehandling: Hun
beskrev her en relasjon mellom
lav IQ (hyppige anfall, refraktære anfall, epilepsi med flere anfallstyper og TSC2 –mutasjon.
Autisme spekter lidelse (ASD) er
hyppigere relatert til TSC2, til
menn og til lav IQ.
Hun beskrev at post traumatisk
stress syndrom (PTSD) ikke var
uvanlig, knyttet til milde ”stressorer”, med god respons til nyere
antidepressiva (SSRI) og betablokkere (Boronat 2013).
Angst fenomener var tydelig under diagnostisert og ikke godt nok
behandlet. Her var det flest TSC1
– tilfelle!
Å leve med TSC er som
å vandre i et minefelt
(”Living with TSC is like walking
in a minefield”).
En av hennes pasienter uttrykte
det slik. (”Waiting for the sky to
fall!”).
10
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Pågående studier:
• Lokal behandling av ansikts
angiofibromer med rapamycin
liniment
• Everolimus ved LAM i lungene
• Everolimus ved behandlingsresistent epilepsi
• Everolimus mot psykisk utviklingshemming
(intellectual
disability)
Helhetlig er behandling godt
tolerert, gitt god oppmerksomhet
overfor bivirkninger som akne,
munnsår (after), infeksjoner.
Å avslutte behandling , vil gjerne
gi gjenvekst, hvorfor langtidsbehandling gjerne er nødvendig,
særlig overfor:
• SEGA opp mot 25-30 års alder
• AML over 4 cm i diameter, som
ikke egner seg for embolisering
• Moderat til alvorlig LAM
• Uttalte ansikts angiofibromer
Chris Kingswood: ”Nyre
problematikk ved TSC – aktuell
kunnskap og fremtidig behandling”
Mange fra norsk TSC forening
hørte et liknende foredrag i Oslo
i oktober-13, men noen viktige
poenger vil jeg trekke frem.
Aktuelle
problemer:
Blødninger, smerte, masse effekt i
buken, nærings svekkelse.

Kronisk nyre sykdom. Utvikling
av ondartet sykdom. Lunge LAM
(lymf angioleio myomatose).
(Bissler 2010).
Sykdomslære: Dannelse av
fettceller, arterier og glatt muskulatur i nyrene ved AML (angio
myo lipomer). Hvorfor dette
skjer, vet vi ikke.
Hva vet vi? AML opptrer hos
ca 80% av de med TSC. AML
er den vanligste dødsårsaken hos
voksne med TSC. Blødningsrisikoen ligger på 25–50%.
LAM i lungene opptrer hos 10 –
20% hos kvinner.
Ondartet sykdom i nyrene ligger
på 1 – 3%. Nyren må da fjernes.
Medfødte nyrecyster (polycystisk
nyresyndrom – PKD) opptrer
hos 5%, mens små spredte cyster
i voksen livet sees hos 20 – 30%.
Endestadium av kronisk nyresykdom sees hos 1%.
Begynnende nyresvikt og høyt
blodtrykk debuterer tidligere hos
de med TSC enn hos andre.
Bissler 2010, Franz 2010, Dixon
2011.
Spørsmål: Hva med emboli-
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sering for å forebygge fremtidig
blødning?
Embolisering er en røntgen
teknikk med føring av kateter til
nyren, frisetting av små kuler/
spiraler som tilstopper arterien og
stenger for blodstrøm til AML.
I ”UK Renal Registry” undersøkte
en alle som hadde nyreblødninger
og fant at alle hadde AML på over
3 cm i diameter. En undersøkte
54 pasienter. Veksten av AML
kunne inntre opp til 30 års alder,
så fallt vekstraten i kommende år.
Vekst – 63%
Blødning – 20%
Ingen blødning – 37%
mTOR hos 6%
Ingen vekst – 37%
Blødning - 4%
Ingen blødning – 33%
Embolisering er første linje behandling for å takle komplikasjoner fra unormalt forløpende
arterier og utposinger på arterier
(aneurysmer), en sparer da normalt nyrevev. Behandlingen er
effektiv for å stoppe blødninger.
Bisslers (Cincinnati, Ohio, USA)
protokoll for denne type behandling er god og brukes også i UK.
Risikoen for reblødning ligger på
ca 20%.
EXIST-2 studien. Studie på
TSC pasienter over 18 år med
AML eller de med sporadisk LAM
i lungene, med eller uten everolimus behandling. Deltagerne ble
undersøkt på nye lesoner i nyrene,
over 1 cm i lengste diameter, eller
på økning i nyre volumet på over
20% fra starten av undersøkelsen.
I observasjon fra 12 – 48 uker,

fant en at ikke-behandlede fikk
vekst av nyrene. Ingen av de behandlede fikk blødning. De som
brukte en kvart dose everolimus
på 5 mg hver annen dag, hadde
samme effekt som behandlede
med full dose, dvs 10 mg daglig.
Full dose gir bedre tilbakegang
av AML i starten, men ikke målt
fra 6 mnd og videre. Således har
vi ikke fastlagt hva som er optimal dose i behandlingen, men de
som bruker lavere dose får færre
bivirkninger.
Nyresvikt. Ved økende alder
vet vi at nyrefunksjonen nedsettes
og at dette kan måles ved blodprøve med kreatenin og GFR
(nyre filtrasjons rate), og med
urin prøve (blod).
Ved TSC ser en at alderskurven
inntrer gjennomsnittlig 30 år før
enn i generell befolkning.
Det synes viktig å oppdage dette
tidlig og igangsette behandling
liberalt for å holde nyrefunksjonen innen normal området.
Videre oppfølging. Utfør MR av magen hvert 1. – 3.
år gjennom livet. Ta blodprøve

på kreatenin og GFR og blodtrykk årlig. Sjekk den amerikanske
forenings
nettside:
www.tsalliance.org/consensus
Aktuell behandling.
Under dette avsnittet ble det
diskutert både fjerning av AML
holdig nyrevev kirugisk, embolisering, mTOR behandling for
alle? og kombinasjon av behandlinger.
mTOR behandling er studert
i studier (EXIST-1 og -2) og i
klinikk (TOSCA og i USA).
Everolimus (Votubia) ble godkjent behandling i Norge i 2013,
for AML over 3 cm, der kirurgi
ikke er aktuelt.
Videre fokus på dette kommer
på den TSC nettsiden fra UK og
skal tas opp på neste forsknings
kongress i UK september 2015.
Se magasinet SCAN under
News and Events/Publications.
www.tuberous-sclerosis.org
I UK brukes MR undersøkelse
eller CT undersøkelse ved utredning og oppfølging med ultralyd,
gitt en god undersøker. Petrus de
Nr. 1-2 2014 - Årgang 28
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Vries anbefalte at en foretok MR
undersøkelse av hjerne, nyrer,
blodprøve og tannstell hvert 2. –
3. år eventuelt i narkose.
Petrus de Vries: TAND –
The TSC Associated Neuropsychiatric Disorder Checklist
Han gjennomgikk denne testen ved det svenske TSC møtet i
Stockholm april 2013 og den er
referert til i TS-kvarten nr 1/2 –
2013 fra Kompetansesenteret.
I overskriften og i det følgende
velger jeg å bruke engelsk beskrivelse. Hver av de 7 områdene har
spørsmål som relaterer seg til sitt
fagområde og jeg har beskrevet
eksempler de Vries nevnte.
Innen dette året vil vi få en norsk
oversettelse som kan anvendes ved
konsultasjoner, brukt som penn
og papir utfylling, som en samtale der pasient eller pårørende
beskriver situasjonen i løp av 10
minutter. Dette er ingen iPAD
oppgave!
Testen ble utført av alle deltagerne
i auditoriet og virket spennende
og interessant.

12
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1. Behavioral level. Måler på
aggresjon, selvskading, søvn,
sosiale egenskaper, kommunikasjon.
2. Psychiatric level. ADHD
finnes hos mer enn 50%.
	Autisme spekter forstyrrelse
(ASD) sees hos 25% og
autisme hos 25%. Hos de som
har autisme, finnes det TSC
hos 1 – 4 %. Det er høy grad av
angst og depresjoner hos
voksne. Hyppheten av psykose
er som hos befolkningen for
øvrig, ca 1%.
3. Global Intellectual Ability.
Normalt nivå for en med
	TSC er en IQ på 93% (senket
fra 100% i befolkningen).
	Alvorlig utviklingshemning
sees hos 30%. Mild til moderat utviklingshemning sees
hos 20%. Ingen kjønnsforskjell.
Hos TSC1 sees 80% med
normal IQ, mild- moderat
utviklingshemning hos 10%
og alvorlig utviklingshemning
hos 10%.
Hos TSC2 sees 40% med
normal IQ, mild/moderat

utviklingshemning hos 26%
og alvorlig utviklingshemn	 ing hos 34%.
4. Academic or scholastic skills.
Lesing, skriving, staving,
matematikk.
5. Neuropsychological deficits.
Mange har vansker med verbal
eller romlig hukommelse.
	Eksempelvis ”hva har du
gjort?” som går på gjenkalling,
mens mange er bedre på
gjenkjenning: ”Her har jeg
vært før!” Mange er gode på
utførelse av avgrensede oppgaver, men dårligere på planlegging og ”skifte av arenaer”.
”Multitasking” er vanskelig!
Både ”høre og skrive” på
en gang gir vansker. I en
undersøkelse av 21 pasienter med TSC med IQ over
100, hadde alle problemer
med multitasking.
6. Psycho-social level. Selv bilde,
konsekvens av sykdommen.
7. Biological level. Opptatthet av
vekst av SEGA, epilepsi, medisiner, infeksjoner, saltbalanse.
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Norsk forening for tuberøs sklerose
har gleden av å invitere våre medlemmer til Familiesamling i Sarpsborg
22. – 24. august 2014.

Vi bor på Quality Hotel og Resort Sarpsborg.
Et barnevennlig hotell med barneinnsjekk, Superland, Badeland, musen Piccolo
og aktiviteter for barna.
I forbindelse med helgen planlegger vi en likemannssamling og et faglig innslag.
Pris for helgen er kr 750,- pr person, maks kr 2500,- pr familie (familie regnes
som foreldre og barn). Prisen inkluderer reise, hotell med full pensjon og
inngang i Badeland og Superland.

Egenandel bes betalt inn til kontonummer 4280.05.37031 ved påmelding.
Vi ber om at dere ved påmelding oppgir alder på barn og søsken som skal
være med på familiehelgen. Vi ber også om at dere opplyser om dere har
spesielle ønsker mht rom og spesialmat.
Vi gjør oppmerksom på at medlemskontingent for 2014 må være innbetalt for
alle deltakende.
Påmelding innen 29. juni til:
Cecilie Kjerland
Tel: 45672751 Mail: cecilie.kjerland@gmail.com
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Besøk fra Sri Lanka
Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsi-relaterte diagnoser (NK-SE)
og Oslo Universitetssykehus (v/Avd. for kompleks epilepsi – SSE
og Avd. for medisinsk genetikk) har denne våren fått et spennende tilskudd
i arbeidshverdagen. Samudita Senaratne er barnelege og masterstudent
i genetikk på Sri Lanka og har siden mars vært student i Norge.
Her jobber hun med genetiske undersøkelser i forbindelse med masteroppgaven sin som omhandler Tuberøs sklerose på Sri Lanka.
Samudita
Senaratne
ankom Oslo en kjølig
marsdag og visste lite om
hva som ventet henne i
dette relativt sett kalde
landet. Med seg i kofferten hadde hun varme
klær og DNA-prøver fra
pasienter med TS fra Sri
Lanka. Hun er barnelege
og har de siste to årene
tatt en master i genetikk ved Universitet i
Colombo. Masterstudiet
i genetikk på Sri Lanka er støttet av
NOMA (Norads program for masterstudier) og er et samarbeid med
Avdeling for medisinsk genetikk på
Oslo Universitetssykehus, OUS.
Fire måneder med lab-arbeid og
skriving
Samuditas oppgave har tittelen «A
study of Tuberous sclerosis complex in Sri Lankan patients”. Målet
er å kartlegge TS på Sri Lanka både
klinisk og genetisk. Oppgaven skrives
med veiledning fra Prof. Vajira på
Sri Lanka og Kaja Selmer ved NKSE/Avd. for medisinsk genetikk i
Norge. Å undersøke TS på Sri Lanke
er nybrottsarbeide og Samudita har
allerede brukt høsten på å finne,
rekruttere og undersøke pasientene.
Blodprøver har hun også samlet inn,
og DNA brakt med til Norge for
nærmere undersøkelser. På laben skal
14
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TS-genene undersøkes, og deretter
skal Samudita analysere hva som er
typisk – genetisk og klinisk – for TSpasienter på Sri Lanka. Resultatene
skal skrives sammen til oppgaven hun
skal levere til sommeren. Hun har da
fullført masteren i genetikk og kan gi
genetisk veiledning til pasienter på
Sri Lanka.

Å ha TS på Sri Lanka
Samudita forteller at pasienter med
TS på Sri Lanka nok har en del andre utfordringer enn det pasienter i
Norge og andre vestlige land har. Det
finnes ingen pasientorganisasjon, og
det er lite informasjon å finne på pasientenes språk (Singhalesisk og Tamil).
I studien hennes viste det seg at kun 8
av 42 pasienter visste at tilstanden var
arvelig. Det er også ofte sterke stigma
forbundet med diagnosen, og barn

med TS kan oppleve
å bli holdt borte fra
offentlighet og skole.
Samudita har et mål
om at arbeidet hennes
vil belyse og sette
fokus på TS i hjemlandet. Hun håper en
pasientorganisasjon
vil kunne startes opp,
slik at informasjon
vil komme ut til både
pasienter, pårørende
og
helsepersonell.
Inspirert av kolleger og hospitering
på NK-SE ønsker hun å lage en informasjonsbrosjyre til pasienter og
pårørende på Sri Lanka.
Spennende erfaring å jobbe i Norge
Etter snart fire måneder i Norge,
har Samudita fått et godt inntrykk
av Norge, nordmenn og den norske
hverdagen. Hun forteller at hun er
fascinert av hvor få mennesker det
er, selv i Oslos sentrum. Hun har fått
oppleve fjell og fjord, men forteller
at det hun har satt aller størst pris på
er nordmenns utadvendthet og vilje
til å hjelpe andre. Kolleger fra både
NK-SE og Avd. for medisinsk genetikk har til gjengjeld satt stor pris på
hennes besøk, og de satser alle på å
holde kontakten for å kunne fortsette
samarbeidet, også etter at Samudita
er vel hjemme hos familie og i jobb
på Sri Lanka.
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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@gmail.com
Mobil: 452 04 953
E-post: s-aosnes@online.no

Cecilie Kjerland
Fredly
2134 AUSTVATN
456 72 751
E-post:Richard
cecilie.kjerland@gmail.com
Adams
Fredly
2134 AUSTVATN
Mobil: + 47 900 56 760
E-post: richard.adams@hotmail.com
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DA VI FIKK TS
I det følgende er vi beskrevet som
Flipp, min sønn - og jeg Papp - bare for å gjøre det enkelt.

Flipp kom til verden en dag i oktober 99. Svangerskapet forløp normalt
- ofte til kontroll - kontroll hos lege
som beskrevet etter boken og i henhold til legen var der intet å bekymre
seg over. Vi var ofte hos legen - mulig
mor til Flipp følte noe - men svaret
var alltid det samme - et flott foster!
På høsten 99 kom han - og Papp var
overlykkelig. Skjønnere unge skulle
du lete lenge etter. Minksvart hår -, et
våkent blikk og et kroppsspråk som
bare — Uhhhm!
	Tror alle som har fått barn har
hatt de samme tankene. Ingen feil
- alle fingre - alle tær. Den der lille
klumpen som bare lå der i “glasskassen” og ventet på å bli båret hjem - for
en følelese!
Før fødselen, før det skulle skje
hadde Papp gått opp løypen og siktet seg ut plasser hvor man kunne
parkere. Den gang hadde vi en større
American Van som ikke kunne kjøres
inn i parkeringshuset på Stavanger
Universitetssykehus - her måtte planlegging til.
Papp regnet med at en parkeringsbot måtte være til å leve med - han
skulle jo hjem - prinsen! Selv om
Papp hadde parkert midt på plenen
da natten krevde sitt.
Hjem kom han - og livet lyste. Det
er noe eget ikke sant? Baby i huset lykke, han var så fin!
Det første året forløp som normalt
- han vokste, utviklet seg og ble større
- som alle andre babyer. Flipp var som
alle andre - bare til å elske! Babylykke
og stas.
16
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Flippen begynte å gå helt i henhold til plan - Papp noterte i sin dagbok datoen. Litt vilter - men barn er
jo barn? Sant?
Han var litt vilter egentlig. Løp
tidlig og gjorde ting som satte Papp
litt ut. Klarte ikke helt å snakke sammen - gikk litt fort i svingene. For all
del - ikke noe galt, men tanken slo
Papp , Hyper?
Flipp likte å se på video som vi
hadde den gang. Film som Papp
mente og trodde at han ville like.
Han så på alt. Mens han gnagde “coveret” i stykker. Litt kjefting til å begynne med - men etter hvert undring
- hvorfor stopper han ikke?
De første anfallene kom rett ut fra

det blå. Spurtet rett ut fra kjøkkenet,
hev et glass juice rett inn i Pappens
DVD maskin og gikk rett i koma.
Skalv så det holdt og hadde kraftige
rykkninger i kroppen. Ingen lyd direkte - men i retroperspektiv mener
Papp at han skrek - om hjelp - i frykt
- i forrvirring men mest om alt i fortvilelse…
Og hva gjør man da?
Professoren og ekspertisen på
sykehuset fant ingenting. En ting er
sikkert sa overlegen - at Flipp har ikke
epilepsi. Papp er ikke lege - kun ingeniør - men tenkte likevel tanken hva er det da?
Midt i det hele fikk Papp jobb i

Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose

Spania. Jobbet for et oljeselskap som
mente at Papp var ønsket der nede.
Stas! Pakket hus og heim og dro ned
til Solens land. Flipp var jo i henhold
til ekspertisen frisk - så det var ingen
grunn til å sette på bremsene her i
forbindelse med skifte av bolig, land,
omgivelser og det hele.
Men det ble ikke fint. Kort tid etter at Flipp var skrevet inn på skolen
der nede begynte problemene. Han
hadde stadig anfall. Anfall som ingen
forstod. Det var frem og tilbake hos
leger på det lokale sykehuset - etter
hvert det private sykehuset - det var
noe.
Siden skolen var privat - Spanjolene var nøye slik - ville ingen på en
måte ta ansvar - han var på en måte
ikke spesielt ønsket som elev - det
var noe med ham. Gud og heldigvis
hadde Flipp en engelsk lærer som
hegnet om ham, som “skjulte ham”,
passet ham - men hvor lenge kunne
det vare?
Skolen ønsket ikke elever med spesielle problemer, der i gården var det
standard oppførsel som gjaldt. “Det
er det vi tar betalt for”
Så Flippen ble utestengt fra skolen.
Sa rektor - som igjen var diktert av
eierene av skolen.
	Etter parlamenteringer (sic)
mellom Papp og skolen fikk han
fortsette…
Det hele snudde da huseier, en lege
fra Sevilla, sa at han hadde en bekjent
i Sevilla som var ekspert på epilepsi
hos barn.
Papp bukket og takket ydmyk - og
fikk ta med Flipp til en av Spanias
fremste eksperter på epilepsi i Sevilla.
Blant hodeskaller på skrivebordet satt
en “hombre” som etter en kort undersøkelse fastslo at Flipp led av “Epilepsia Focal”.
Han skrev ut Tegretol. Eller “Tegretåll” som man sier på de spanske
apotek..

Og det virket.
Flipp ble kvitt sine anfall og livet så
lyst ut…
Vi skriver 2004 og ferden gikk til
Asia. I julen rammet den forferdelige
tsunamien Asia - Flipp og Papp var
heldigvis på rett side av bølgen.
For å si det sånn - vi overlevde. Ble
bare litt uventet våt…
2006. Et viktig år for Flipp og Papp.
Slutten av April 2007 og ferden går til
SUS (Stavanger Universitet Sykehus).
Det er 30. april midt på dagen - og vi
to, Flipp og Papp har time på sykehuset. Anledningen er at Flipp har vært
anfallsfri så pass lenge at man vil se
på om han kan slutte med medisiner.
I forkant har vi foretatt MR.
Legen var voksen, flink og ———
utrolig flink!
Han sa: - Av og til skulle jeg ønske at
jeg ikke var så flink - men etter å ha
sett resultatene fra MR har din sønn
Tuberøs Sklerose….
Han sa at han ikke kunne så mye
om dette - og gav meg adressen til en
side på nettet - Adressen til Norsk
Forening for Tuberøs Sklerose….
Om Papp gråt?
Ei elv!
Skjønte ikke at man kunne sende en
SMS til jobben for å si at man var —
indisponibel - skjitord!
Ringte og gråt i telefonen….
	Ringte mor til Flipp men hun
kunne ikke delta - skulle på tur til
Danmark med fergen - “Men vi kan
vel snakkes i neste uke?” sa hun - og
livet gikk i svart i Libakken i Stavanger…

Skjønte ikke, forsto ikke, ante ikke,
informasjon - hjelp meg GUD!
1. mai 2007.
Kjørte på et plantesenter å kjøpte
en gassgrill. Flipp hoppet og spratt Papp slo seg og datt…
Lette på nettet den natta og fant
NFTS og meldt meg/oss inn.
Tårene siler enda når jeg tenker på
at det eneste jeg hadde i en natt som
denne var en nettadresse.
Siden har Flipp og Papp blitt
medlem av NFTS. Den der Tuberøse
Sklerosen kan vi ikke gjøre så mye
med. Men det er godt å få bli medlem
i den store, gode familien som heter
NFTS til fornavn…
Takk for at en sånn forening finnes
når kanten på stupet er neste…
Og ikke minst - det er derfor vi i
NFTS skal være der - for den neste
som trenger oss!

30. april 2007.
Vi kjørte hjem og Papp var knust.
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2014 Jungelhåndboka
Trenger du hjelp til å finne fram i paragrafjungelen?
Jungelhåndboka 2014 er den eneste oppdaterte guiden
gjennom lover og rettigheter innen velferdsretten.

Jungehåndboka er unik. Alle aktuelle lover og rettigheter innenfor velferdsretten revideres hvert år.
Boka er delt inn i flere kapitler, og tar for seg:
• arbeidsliv
• trygdeytelser
• helse- og omsorgstjenesten
• tilgjengelighet og diskriminering
• skole og utdanning
• barneverntjenesten
• boligspørsmål
• offentlig saksbehandling

18
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Jungelhåndboka er skrevet av Tove Eikrem og er beregnet
til bruk både ved selvstudium og som kursmateriell.

Pris og bestilling
Ett eksemplar av boka koster 325 kroner + porto.
Ved bestilling av 10 eller flere bøker koster boka
300 kroner per stykke + porto.
Boka kan bestilles via et eget bestillingsskjema på FFOs web:
http://www.ffo.no/Aktuelt/Jungelhandboka-2014/
Den kan også bestilles på e-post info@ffo.no
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STYRET
I NORSK FORENING FOR TUBERØS SKLEROSE

Wenche Røkenes

Cecilie Kjerland

xxx
Mobil xxx

Fredly • 2134 AUSTVATN
Mobil 45 67 27 51

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

xxx@xxx.no

cecilie.kjerland@gmail.com

arnt.trelsgard@online.no

Stein-Are Osnes

Geir Storsletten

Olaug Elin Hovda Skåren

Leder

Økonomiansvarlig
Libakken 19B
4028 STAVANGER
Mobil 958 73 475

saosnes@gmail.com
20
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Leder

Arnt Egil Trelsgård
Sekretær

Styremedlem

Styremedlem

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

xxx
Tlf.:xxx
Mobil: xxx

geir.storsletten@veidekke.no

xxx@xxx.com
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Elin Bergseng
1. varamedlem

May-Brit Bekkelund
2. varamedlem

Myrerskogveien 26 • 0495 Oslo

Selbosveien 14 • 3430 SPIKKESTAD
Tlf. 31 28 38 18

elinbergseng@yahoo.no

maybekk@tele2.no

Ann Lisbeth Bjerkvik
3. varamedlem

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

ann.lisbeth.bjerkvik@nordea.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
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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@gmail.com

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: Sjograf AS - tlf. 38 27 38 00
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