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NESTLEDEREN
HAR ORDET

“La TS-pasienter
få en helhetlig behandling
ved norske sykehus”

Norsk Forening for Tuberøs Sklerose
har siden vi startet foreningen i 1985
vært med å gjøre diagnosen Tuberøs
Sklerose kjent i Norge og hele Norden. Gjennom fag - konferanser,
informasjonsbrosjyrer, videofilm og
opprettelse av kompetansesenter og
ikke minst gjennom alle medlemmer
er diagnosen blitt kjent. Samarbeidet
med dyktige fagpersoner fra tidligere
SSE, kompetansesenteret NKSE og i
rådet har betydd mye i dette arbeidet.
Foreningen fikk kontakter med
TS pasienter og foreldre i de andre
Nordiske landene, og inviterte dem
til Norge. Her møttes svenske
TS- Familier for første gang, og de
startet en forening som er meget aktiv.
Etter hvert som våre barn blir voksne
kommer det nye utfordringer. Det
er igjen behov for å gjøre et nytt løft
med faglig informasjon. Vårt kompetansesenter gjør en formidabel innsats
med å gjøre både TS og de andre
sjeldne diagnosene kjent. Nå utar-
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beider de en veileder om TS som vil
være til stor hjelp for å få den behandling og oppfølging personer med TS
i alle aldre har behov for.
Sammen gjør vi et stort løft ved å arrangere en Nordisk fag - konferanse
om TSC i oktober 2013. Diagnosen
Tuberøs Sklerose har så mange symptomer, at man internasjonalt kaller
den Tuberous Sclerosis Complex,
forkortet TSC. Med denne konferansen håper vi å nå et bredt medisinsk
fagmiljø. Vårt ønske er at flere vil få
kunnskap og dermed kunne gi den
rette hjelp og behandling til TS- pasienter i hele Norden.
Den store utfordring vi står overfor
med en så kompleks diagnose, er at
norsk helsevesen ikke er villig til å
se helhetlig på diagnosen, men behandler kun et og et symptom. Blir
du innlagt på et sykehus med TS-forandringer på nyrer, hud, lunge og i
hjerne, må du ut og inn av 4 forskjellige avdelinger. Det tar tid. Tenk om

norsk helsevesen kunne jobbe i team,
slik at når en TS pasient ble innlagt,
kom fagteamet sammen og behandlet alt under et. Det er nye medikamenter på gang som kan ha effekt på
flere av TS symptomene samtidig.
Tiden er moden for en helhetlig behandling, og at Norsk helsevesen ser
hele mennesket!!
Der er vår drøm og ønske til det
Norske Helsevesen og Helseminister
Jonas Gar Støre. Det er snart jul, og
da kan man jo komme med ønsker.
Dette er NFTS sitt ønske til Helseministeren:
LA TS - PASIENTER FÅ EN HELHETLIG BEHANDLING VED
NORSKE SYKEHUS.
Magne Hultgren
nestleder
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Familiesamling
på Hunderfossen

Helgen 31. august til 2. september var det duket for storinnrykk på
Hunderfossen, da TS-foreningen holdt familiesamling med nesten
50 deltakere.TS-familien var samlet fra hele landet og var en god
blanding av voksne og barn fra ett-års alder.
Hunderfossen hotell badet i sol hele helgen, og tusser og troll fikk
vise seg fra sin beste side i Ivo Caprinos eventyrrike.
Store og små fikk more seg med alle parkens attraksjoner, alt fra traktor og tog til vikingskip og rafting.
Kveldene var sosiale og hyggelige med hotellets
fantastiske mat.
Søndag etter frokost var det duket for
likemannssamling ledet av Nils Roe Fjørtoft.
Temaene for dagen var ”TS i sosial sammenheng”
og ”Bolig”.
Helgen ble sosial og vellykket på alle måter, takket
være både værgudeneog et hotell som på alle måter
oppfylte våre forventninger og mer.
Cecilie Kjerland
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BRUKERSAMLING
FOR NKSE
Nasjonal kompetansetjeneste
for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser

Tekst og bilder: Magne Hultgren
Nasjonal kompetansetjeneste for
sjeldne epilepsirelaterte diagnoser
hadde brukersamling på Thon Vettre
Hotell i Asker 12.-13. oktober. Det
var 20 deltagere til stede, som representerte ansatte på kompetansesenteret, sentererrådets representanter, og
deltagere fra alle 4 diagnosene senteret har ansvaret for. Tuberøs Sklerose,
Aicardi, Sturge-Weber og LadauKleffner. Fra NFTS møtte Magne
Hultgren.
Nina Benan, leder for NKSE ønsket velkommen og gikk igjennom
kompetansesenterets virksomhetsplan. 2012 har vært et aktivt år for
de ansatte. De arbeider med å utvikle veiledere for diagnosene, og først
ute er veileder for Tuberøs Sklerose.
Veilederes vil være et godt hjelpemiddel og ta med til de som behandler
våre TS pasienter, da den forteller om
diagnosen og nødvendig medisinsk
oppfølging. Veilederen vil bli ferdigstilt våren 2013.
De ansatte har hatt mange utreisedager og besøkt flere pasienter
med diagnosene og hatt møter med
og undervisning av personale. I tillegg har det vært flere kurs både for
familier, unge og voksne brukere, og
fagseminarer. De har også deltatt på
flere fagseminarer både nasjonalt og
internasjonalt.

I mai fikk brukerrådet også være
med på Nordisk konferanse om sjeldne
diagnoser på Island.
I tillegg drives det mye forskning
ved senteret. Så aktiviteten er høy, men
de ansatte er entusiastiske og står på.
I 2013 vil man måtte nedprioritere
utreisene, for å ferdigstille veilederne
for to diagnoser. De neste diagnosene
får veiledere kommer i 2014.
Brukersamlingen får være med å
påvirke prioriteringen av arbeidsområdene. Derfor er dette en viktig samling å delta på i framtiden.
Tuberøs Sklerose som er den største
diagnosegruppen, hadde kun en
representant på samlingen. Vi håper
flere vil være med neste år. Meld din
interesse til Magne Hultgren.

DET GÅR IKKE ANN Å BRUKE
SEG SELV PÅ BÅDE RETTA OG
VRANGA.
Anne Grasaasen er sykepleier og familieterapeut ved seksjon for barn og
unge med epilepsi ved OUS. (tidligere SSE) Hun er med som fagrepresentant i NKSE sitt brukerråd. Anne
foreleste om rapporten er utgitt på
NTNU i Trondheim med overstående tittel. Det var et engasjert foredrag om undersøkelsen som er gjort
om foreldre til funksjonshemmede
barn. Jeg har anbefalt å invitere Anne
til vårt årsmøte i 2013 og holde dette
foredraget. Om dere går inn på nettet og søker på «retta og vranga» finner dere rapporten og kan lese den.
Ellers kan dere finne den på NTNU
sine sider.
Nr. 3-4 2012 - Årgang 26
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VALG AV SENTERRÅD
Brukersamlingen hadde også valg på
nye brukerrepresentanter til Senterrådet. Cecilie Kjerland ønsket å trekke
seg. Så fra TS-foreningen stilte Arnt
Egil Trelsgård og Magne Hultgren til
valg.
Følgende fra brukerrepresentanter
ble valgt:
Kristine Tikkanen, Sturge-Weber,
ble gjenvalgt som leder
Anne Kristine Haugerud, Aicardi
Ellen ? Christine Bølstad, LandauKleffner
Magne Hultgren, Tuberøs Sklerose
vararepresentanter;
Merete Brynhildsen, Landau-Kleffner
Arnt Egil Trelsgård, Tuberøs sklerose
I tillegg består Senterrådet av fire fagrepresentanter oppnevnt av NKSE,
samt ansattes representanter.

Senterrådet har 3 ? 4 møter i året inkludert brukersamlingen, som senterrådet har ansvaret for.
Senterrådet har ett meget godt
samarbeide med de ansatte på NKSE,
og de ansatte er meget lydhøre på senterrådets innspill i arbeidet. Så dette
er en arena for positiv brukermedvirkning, noe både Senterrådet og de
ansatte verdsetter høyt.
Senterrådet uttrykte en varm takk
til de ansatte ved NKSE for deres
flotte innsats for våre brukergrupper. Flere sjeldne diagnoser er søkt
om skal ligge under NKSE, og vi er
heldige som har et kompetansesenter
som vektlegger brukermedvirkning så
sterkt.
	En stor TAKK til Nina Benan og
hennes stab for en flott samling og for
godt samarbeide.

Norsk forening for Tuberøs Sklerose’s reisestipend.
NFTS tilbyr gjennom sitt fond reisestipend for
fagpersoner eller medlemer av foreningen som
ønsker å styrke sin kompetanse rundt diagnosen
Tuberøs Sklerose.

Søknad skal inneholde:
• Hvilket arrangement det ønskes deltagelse på.
• Enkelt budsjett.
• Sum det søkes om.

Reisestipendets kan søkes av fagpersoner som ønsker å delta på kurs, konferanser, seminarer eller
lignende som er relevante i forhold til diagnosen
Tuberøs Sklerose.
Stipendets størrelse er på inntil kr. 10.000,-

Søker plikter å levere rapport til TS-kvarten, samt dokumentasjon på hvordan midlene er disponert. Etter
nærmere avtale kan mottakere av midler også bli spurt
om å bidra på et av TS foreningens arrangementer.

Søknad sendes elektronisk til leder@nfts.no
6
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Nyrer i fokus

Tuberøs sklerose er en sjelden
sykdom som rammer ca 1 av 6000.
Sykdommen gir en tendens til
dannelse av knuter (tubere) i flere
organer. De kan oppstå i alle typer vev og organer. De vanligste er
hjerne, nyrer, hud og hjerte. Det er
stor variasjon i hvordan sykdommen arter seg. Noen har få eller
ingen symptomer. Andre har behov
for livslang behandling og tilrettelegging. Barn og voksne med tuberøs
sklerose har behov for regelmessig
medisinsk oppfølging tilpasset symptomene ved sykdommens utvikling.
Mer enn 90 %, har radiologiske
forandringer i hjernen. Forandringer
i nyrene er det nest vanligste funnet
ved tuberøs sklerose. Det gjør at
behandling og informasjon om nyrer
er viktig for mange TS pasienter.
Nå arbeides det med å lage en
undersøkelse for å finne ut mer.
Undersøkelse er basert på en tilsvarende undersøkelse som ble gjort i

Frankrike, og det blir spennende å
sammenligne resultater. Vi håper
naturligvis at informasjon er god og
at alle får riktig oppfølging, men det
kan også tenkes at undersøkelsen vil
finne områder som det må jobbes
mer med.
Undersøkelsen vil i Norge være
et samarbeidsprosjekt mellom TS
foreningen og kompetansesenteret.
På bildet ser vi halvparten av arbeidsgruppen som består Ketil Heimdal
som er med i TS rådet, og som til
daglig leder Seksjon for Klinisk genetikk ved Universitetssykehus HF
Rikshospitalet, Marit Bjørnvold som
er rådgiver og medisinskfaglig ansvarlig samt Ine Cockerell rådgiver og
sykepleier, begge fra Kompetansenteret for Tuberøs Sklerose, og NilsRoe Fjørtoft som er likemann i TS
foreningen.
	Arbeidsgruppen arbeider nå med
å oversette undersøkelsen, men også
med å tilpasse den til norske forhold.

Den skal gjøres på riktig måte, slik
at resultatene kan brukes på en god
måte. Og vi må selvfølgelig også
lage et godt opplegg for hvordan vi
skal sende undersøkelsen til hver enkelt. Personvernet er viktig, samtidig
som det må være nokså lett å svare,
sier Nils-Roe på vegne av arbeidsgruppen.
Undersøkelsen kommer en gang
i løpet av begynnelsen av året, og vi
håper så mange som mulig vil være
med å svare.
Nils-Roe Fjørtoft
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Reisebrev
fra Una Merethe Wraa

Ein eventyrleg fisketur
med meire…
Ein tidleg morgon i slutten av juli
sette vi oss i bilen og kjørte via Oslo
med kurs for Nordkapp.
Litt øst for Elverum kom vi til Nybergsund og såg minnesmerka på
den staden kongen vår Håkon søkte
ly under krigen. Oppover i indre del
av Sverige var vi innom bilmuseum ,
motorsagmuseum og påhengsmotormuseum før vi kjøyrde over grensa
til finland. Kl 12 om natta passera vi
8
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Kilpisjervi og stoppa rett ved treriksrøysa der Norge, Sverige og Finland
møtes.
Kl 0600 var vi fremme i Rotsund og
klare for ferjeturen ut til Uløya ute i
Lyngenfjorden. Her budde vi på eit
småbruk hos nokon venner og var ute
og fiska i fire dagar.
Og for ein fiskeopplevelse. Vi drog ut
på ettermiddagen og fiska med ett langt
snøre med seks krokar på («juksa»).

Eg fekk fisk nesten kvar gong eg
sleppte snøre ned. Etter fire dagar
hadde eg drege opp over 300 kg med
torsk og sei. Den største torsken var
på 14 kg og den største seien var på 12
kg. Da var det godt å ha pappa med
som kunne hjelpe til med å kleppe
dei opp i båten. Ein kveld satte vi ut
line med 50 krokar på botnen der vi
brukte småsei som agn. Nesten morgon var eg svært spendt, men på kvar
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krok utover var der bare sjøstjerner,
heilt til vi kom til siste kroken der var
der ei kveite på 4,5 kg. Når vi kom til
land om kvelden var det å filetere fisken og då vart det heilt tett med måker rundt oss. Midnattsola skein og
det var eit yrande liv i fjæra til vi var
ferdig bortmot midnatt kvar kveld.
Kvar ettermiddag kom der nokre
reinsdyr ned fra skogen for å beite litt
i fjæresteinane også. Etter fem opplevelsesrike dagar på øya reiste vi vidare
oppover til Hammerfest, Nordkapp
og Honningsvåg. Rett før Alta var vi
innom eit museum som fortalte heile
historien om den tyske båten Tirpitz
sitt virke og lagnad under krigen.
Ute på Norkapp-platået var det mykje hav og høgt ned. Når eg såg den
kløfta som dei må klatre over i programmet 71 grader nord var eg sikker
på at slikt vil eg aldri vere med på.
I Honningsvåg kjørte vi bilen om
bord i hurtigruta Kong Harald og tok
denne heilt ned til Bergen
På turen nedover hadde vi ikkje bølger og mest bare sol.
Vi kom til Tromsø midt på natta og
da var i ishavskatedralen der på midtnattssolkonsert med piano, sang og
fløytespill. Det var litt av ein opplevelse. Vidare nedover på turen var det
Torghatten , kryssing av Polarsirkelen
, Trollfjorden og den fine norske kysten som gjorde til at eg sat klistra til
panoramaglasa på øverste dekk om
bord mest heile tida den 5 dagar lange båtreisa.
På turen heim frå vestlandet stoppa vi
litt ved Låtefoss for den gjekk i to
store fossar med vassprut mest over
heile vegen, og gav oss ein fin avslutning på ferieturen.
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NORDISK TSC KONFERANSE I OSLO
17.–19. (20.) OKTOBER 2013

Norsk forening for Tuberøs Sklerose vil i samarbeid med
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser,
NKSE, arrangere en stor Nordisk fagkonferanse om
Tuberøs Sklerose complex i oktober 2013.
Konferansen blir på Thon Hotell Opera, sentralt i Oslo sentrum.
Sett av datoen allerede nå.
Og gjør konferansen kjent for alle leger og fagpersoner
rundt alle som har TS.

Konferansen vil på torsdag og fredag være mest rettet mot medisinsk
personell.
Temaene på torsdag vil være om
Tuberøs Sklerose Complex, Epilepsi,
epilepsikirurgi,
vagus-stimulator,
ketogen diett og det siste nye
om Everolimus (Votubia) og nye
forskningsresultater i bruken av det.
Professor Sergius Jouzwiak fra
Warsawa i Polen er hovedforeleser
denne dagen sammen med flere norske spesialister. Det vil også bli innlegg fra bruker representanter.
Fredagen vil bli viet spesielt til
nyreproblematikk, og autisme og adferdsvansker hos barn med TS.
Gjesteforelesere denne dagen blir
Chris Kingswood og Ayla Humphrey
fra England.
Disse dagene vil være engelsk språklig.

10
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Lørdagen vil være TS pasientene og
foreldrenes dag hvor programmet
blir mer tilrettelagt for oss.
Det er mulig vi utvider foreldredelen til også gjelde søndagen.
Fullstendig program vil komme på
våre nettsider og i neste TS- kvart
våren 2013.
Arbeidsgruppa som planlegger konferansen er: Magne Hultgren og Arnt
Egil Trelsgård fra styret,
Ragnar Solhoff og Ketil Heimdal fra
rådet, Marit Bjørnvold, Mia Tuft og
Ine Cockerell fra NKSE.

Det arbeides med å få medisinfirmaer til å være med å sponse.
Novartis har sagt ja til å være med å
støtte konferansen, noe vi er meget
takknemlige for.
Sett av datoen, og bli med på en
stor Nordisk opplevelse i Oslo. Vi
arbeider også med å få til et hyggelig
sosialt program på kvelden.
Magne Hultgren
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NYTT FRA KOMPETANSESENTERET
Rådgivning, veiledning, og kursvirksomhet

Ny medarbeider

Kompetansesenteret har i år hatt en utstrakt kursvirk‐
somhet med tilbud til både voksne brukere og foreldre
innenfor alle våre diagnosegrupper.

Kompetansesenteret for sjeldne
epilepsirelaterte diagnoser (NK‐SE)
har fått en ny medarbeider.
Marte Årva begynte i stilling som
spesialpedagog/rådgiver 1. oktober.
Marte har i flere år vært ansatt i
Observasjonsbarnehagen ved
Avdeling for kompleks epilepsi ‐ SSE
og har lang erfaring med barn med
spesielle behov og epilepsi.

Lisbeth Myhre ridder av St. Olavs Orden
Tidligere avdelingsdirektør i Helsedirektoratet og ”alle
sjeldnes mentor” Lisbeth Myhre ble i mai utnevnt til
Ridder av 1. klasse av Den Kongelige St. Olavs Orden.
Begrunnelsen for tildelingen er hennes betydelige innsats
for mennesker med sjeldne funksjonshemninger.
Hun fikk overrakt utmerkelsen under en tilstelning i
Helsedirektoratet 27. september og kompetanse‐
senterets leder deltok på arrangementet.
Lisbeth Myhre er en av pionerene når historien om ut‐
viklingen av tilbudet til mennesker med sjeldne lidelser
skal skrives, sa helsedirektør Bjørn‐Inge Larsen i sin tale.

Vi har arrangert 2 fagdager, den ene for fagpersoner og
tjenesteytere som arbeider med mennesker med tuberøs
sklerose.
Det hadde lenge vært etterspurt kurs med målgruppen
voksne med TS. Dette ble satt på kursplanen i vår, men
dessverre fikk vi kun tre påmeldinger og kurset måtte
avlyses. Vi sendte invitasjon på nytt, denne gang med
dato 17. ‐ 18. august, og selv om det også nå var få
påmeldte ble kurset arrangert parallelt med et kurs for
Sturge‐Weber syndrom. Den faglige delen foregikk
separat, og den sosiale delen i fellesskap. Det ble et
vellykket kurs som fikk svært gode tilbakemeldinger fra
deltagerne. De ønsket seg flere samlinger for voksne med
TS og håpet flere ville melde seg på ved neste anledning.
I nydelig høstvær i september arrangerte kompetanse‐
senteret en ukes familiekurs på Frambu. Målgruppen var
familier med barn i aldersgruppen 6 ‐ 14 år med en av
våre diagnoser. Diagnosespesifikk informasjon foregikk i
separate grupper, mens temaer som er uavhengig av
diagnosen f.eks. epilepsi, om fysisk aktivitet, mestring av
skolehverdagen og støtte og hjelp ved overganger var
felles. Etter ønske fra TS‐foreningen var en dag avsatt til
samlivskurset ”Hva med oss?”. Magne Hultgren holdt
foredrag om ”familieliv og foreldreliv” og fortalte også
om likemannsarbeid. Maren Brørs Bratberg, som er vokst
opp med en bror med tuberøs sklerose, delte sine
erfaringer om det å leve med søsken som har spesielle
behov.
Nytt av året var et utvidet opplegg for barna. Det var hver
morgen samlingsstund med informasjon og samtaler
rundt epilepsi, hvordan barna selv forteller om sin
diagnose og hva deres søsken forteller til andre. Barna er
utrolig kunnskapsrike, og det var en fin arena for å lære ‐
både om seg selv og andre.

Foto: Helsedirektoratet

Kansellisjef Anders Flågen, Lisbeth Myhre og helsedirektør
Bjørn Inge Larsen

Selv om Lisbeth Myhre nå har gått over i ”pensjonistens
rekker” er hun fortsatt en engasjert dame med
meninger. Du kan følge henne på hennes egen blogg
Myhreperspektiver.blogg.no hvor hun, som hun selv
sier, kommenterer politiske og faglige hendelser som er
av betydning for personer med funksjonshemninger,
spesielt for oss som har en medfødt sjelden tilstand.

Maren Brørs Bratberg fortalte fra egne opplevelser og
snakket med barna om det å være søsken til barn med en
sjelden diagnose. Barna satte stor pris på å få besøk av en
voksen søster som kunne fortelle om sitt liv.
En av dagene var det kreativt verksted, der barna ved
hjelp av akrylmaling på lerret fremstilte sin familie og
sine egne tanker og følelser. En flott opplevelse, med
mange små kunstnertalenter.
Mot slutten av kurset sa de fleste barna at det som
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hadde vært best, var å få treffe hverandre. Mange fikk
nye bekjentskaper og venner. Andre høydepunkter var
hundekjøring, padling, bading både i iskaldt vann og
varmt basseng, klatring og bowling.

Foto: kompetansesenteret

Det er moro å være på familiekurs og få ny venner

Fremover vil NK‐SE samarbeide med andre sjeldensentre
i Oslo universitetssykehus om kurs på Frambu. Et slikt
samarbeid gjør det mulig for oss å kunne tilby familie‐
kurs på Frambu hyppigere. I uke 11 neste år arrangerer
vi kurs sammen med kompetansesenteret for AD/HD,
Tourettes syndrom og narkolepsi. Mest sannsynlig vil
målgruppen vår være nydiagnostiserte med tuberøs
sklerose.
Det har også vært stor aktivitet innen rådgivning og
veiledning i år. På brukersamlingen i 2011 ba brukerne
oss prioritere individuelle utreiser og samtaler. I virk‐
somhetsplanen vår for 2012 hadde vi målsetning om
minimum to individuelle utreiser hver måned i samar‐
beid med lokalt tjenesteapparat. Dette målet har vi for
lengst passert, og når året er ute vil vi ha gjennomført 60
individuelle utreiser, samtaler på senteret og individu‐
elle videokonferanser. Utreiser vil ha høy prioritet også
neste år. Målsetningen fra 2012 om to hver måned
videreføres. Men fordi utreiser er veldig tidskrevende,
og for å få tid til å fullføre påbegynte prosjekter som
f.eks. veileder om tuberøs sklerose og ”nyreprosjektet”,
vil vi gjennomføre flere individuelle videokonferanser.

Oppkobling til videokonferanse i samarbeid med SSE
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Everolimus i behandling av TS og planlagt
klinisk studie
I 1975 oppdaget en brasiliansk forsker en bakterie som
produserte et stoff som virket som et antisoppmiddel.
Dette soppmidlet ble kalt rapamycin etter øya Rapa Nui
hvor bakterien ble funnet, bedre kjent som Påskeøya,
og mycin som har med sopp å gjøre. Rapamycin viste
seg også å ha dempende effekt på immunforsvaret og
på bakgrunn av det har medikamentet lenge vært brukt
i behandling ved transplantasjon for å forebygge fra‐
støting av det transplanterte organet. På denne
indikasjonen er medikamentet godkjent i mer enn 80
land verden over.
Rapamycin eller sirolimus/everolimus har også en
hemmende effekt på cellevekst ved å hemme et stoff
som kalles mTOR (mammalian target of rapamycin) og
brukes i behandling av flere typer kreft, bl.a. nyrekreft.
mTOR‐hemmere har også vist seg å kunne bli en viktig
del av behandlingen av tuberøs sklerose.
Noe forenklet kan man si at mTOR‐hemmere bremser et
stoff (mTOR) i cellene som blant annet forårsaker økt
vekst av celler. Hamartin og tuberin er de to proteinene
i kroppen som får nedsatt eller ødelagt funksjon ved
mutasjoner i TS‐genene TSC1 og TSC2. En av funk‐
sjonene til disse proteinene er nettopp å bremse/
regulere effekten av mTOR, det vil si de er kroppens
naturlige mTOR‐hemmere. Medikamentene vil på sett
og vis kunne kompensere noe av den tapte effekten av
kroppens egne mTOR‐hemmere.
Resultatet av studier som er gjennomført viser at denne
medisinen bremser veksten av kjempecellesvulster i
hjernen. I Norge er denne medisinen nå registrert under
navnet Votubia (Afinitor i USA). Indikasjonen for bruk av
denne medisinen er kjempecellesvulster hvor det er
behov for behandling, men hvor det er vanskelig å
gjennomføre kirurgi. I USA i april 2012 ble everolimus
også godkjent for behandling av angiomyolipomer i
nyrene som krever behandling. Medisinen vil sann‐
synligvis også bli godkjent i Europa og Norge på denne
indikasjonen.
I begynnelsen av 2013 starter en studie med medika‐
mentutprøving for å se om denne medisinen kan ha
effekt på epilepsi. I tidligere medikamentutprøvings‐
studier for denne medisinen har det ikke vært epilepsi
som har vært hovedmålet noe det er i denne studien.
Dette er en studie som skal inkludere 345 pasienter fra
2‐65 år som har vanskelig behandlbar epilepsi. Mange
land i Europa er med i denne studien. I løpet av de
nærmeste årene er det sannsynlig at indikasjonen for
bruk av denne medisinen er utvidet. Ved årsskiftet blir
det avgjort om Norge skal bidra med pasienter til denne
studien.
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Ny doktorgrad om å være foreldre til
barn med sjeldne medisinske tilstander

foreldrenes erfaringer bidrar til en opplevelse av at
deres innsats for barna underkjennes.

Kompetansesenteret var til stede for å høre Tonje
Gundersen ved Institutt for sosiologi og samfunns‐
geografi, UiO, disputere med avhandlingen;
Et ordinært og særegent foreldreskap. En studie av
foreldre til barn med sjeldne medisinske tilstander.

I avhandlingen argumenteres det for viktigheten av å
inkludere allmenne perspektiver når en studerer
foreldreskap til barn med nedsatt funksjonsevne. I
stedet for å forstå foreldrenes erfaringer innefor en
avviksteoretisk ramme, er Gundersen opptatt av
normale mellommenneskelige forhold og kulturell
kontekst. Hun fremhever hvordan kunnskap, tillit og
verdighet er viktige dimensjoner ved foreldreskap.
Disse dimensjonene kan danne en ramme for å forstå
foreldreskap som er ordinært og særegent på samme
tid.

Avhandlingen tar for seg hvilket
ansvar foreldre opplever at de må
ta når de har et barn med sjeldne
tilstander og diagnoser. Gundersen
studerer foreldrenes informasjons‐
behov, deres motiver for å lete
etter informasjon, spesielt via
internett, og hvilket ansvar de
selv opplever å ha i denne
sammenheng.

Vil du bidra i TS‐veilederen?
Tonje Gundersen

Gundersens undersøkelser baserer seg på 11 foreldre‐
intervjuer og spørreundersøkelse til 186 familier med
barn som har en sjelden diagnose i alderen 2‐14 år.
Mange foreldre med barn som har en sjelden diagnose
bruker internett aktivt, noe som bekreftes i denne
studien. Studien viser at bruk av internett er til hjelp for
foreldrene, for en bedre forståelse av barnet og egen
situasjon.
I studien fremkommer det at informasjon har stor be‐
tydning for å lette det emosjonelle presset foreldrene
opplever. Kunnskapen foreldrene tilegner seg bidrar
både til økt følelsesmessig kontroll og at de løser
praktiske problemer på en bedre måte.
Utgangspunktet for noe av det Tonje Gundersen skriver
om er foreldres erfaringer i møte med leger. Fordi
barnets tilstand er sjelden, og få leger har særlig kunn‐
skap og erfaring med slike tilstander, kan foreldrene føle
seg låst til relasjonene med en bestemt lege. Dette er en
situasjon som utfordrer foreldres tillit til legen, og som
bidrar til et ønske om å øke egen kunnskap om
diagnosen. Å kunne ha tillit til legens kompetanse er
imidlertid viktig for foreldrene, og de fortalte at de
”arbeider” med å utvikle tillit til barnets lege ved å for‐
midle informasjon og kunnskap. Når legene viste
interesse for den informasjonen foreldre kom med, og
involverte dem som partnere, ble det skapt grunnlag for
en ny tillitsrelasjon.
Tonje Gundersen skriver også om foreldrenes erfaringer
i møte med velferdsstaten; av å måtte fremheve
negative sider ved barnet for å få utløst rettigheter, samt
opplevelsen av mistenksomhet i forhold til om de
kvalifiserer til hjelp. I studien diskuteres det hvordan

Som vi har skrevet om i tidligere nummer av TS‐
kvarten er kompetansesenteret i gang med å
utarbeide en veileder for tuberøs sklerose.
Veilederen vil inneholde medisinsk informasjon, om
kognitiv utvikling og tilleggsproblematikk samt
tematikk rundt det å leve med tuberøs sklerose.
Kapittelet om å leve med TS, vil blant annet om‐
handle erfaringer med overganger, arbeidsliv, å
være søsken i en familie med TS, individuell plan og
ansvarsgruppe.
For å vise hvordan hverdagen med tuberøs sklerose
oppleves, ønsker vi å videreformidle gode løsninger
og erfaringer fra ulike arenaer.
I den forbindelse lurer vi på om det er noen som vil
bidra med historier om:
• genetisk testing – å la seg teste
• genetisk testing – ikke å la seg teste
• å få diagnosen i voksen alder
• å bli eldre med diagnosen
Er det andre ting
du mener bør
komme fram i
en veileder om
TS og som du
tenker andre kan
ha nytte av?
Ta kontakt med
oss dersom du
har innspill.
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Referat fra International TSC kongress i Napoli
Den internasjonale TS konferansen ble arrangert i Napoli i Italia. Fra Norge deltok Marit Bjørnvold
og Ine Cockerell fra kompetansesenteret (NK‐SE) og Ketil Heimdal fra Avdeling for medisinsk
genetikk på Rikshospitalet. Rammene for konferansen var de aller beste. Konferansen ble arrangert
i Castel dell Ovo som er ansett som det eldste slottet i Napoli i bukten på den lille øya Megaride.
Tema for konferansen var kliniske kjennetegn ved TS presentert gjennom mer enn 50 innlegg og 26
postere. Den omhandlet medisinske, psykiske og sosiale aspekter av sykdommen med hovedfokus
på presentasjon av forskning om effekten av mTor‐hemmere som behandling for de ulike
symptomene.
Konferansen ble åpnet av Napolis ordfører Lugi de Magistis og tema for åpningsforelesningen var kommunikasjon
ved sjeldne diagnoser. Nødvendigheten av åpenhet ble tematisert og illustrert ved presentasjon av en bok og en film
som var laget av den Italienske TS foreningen som et prosjekt mot taushet og ensomhet. Det ble fremhevet at
mennesker med sjeldne diagnoser ofte har mange felles utfordringer og at tverrfaglig og tverretatlig samarbeid er
nødvendig. Viktigheten av nettverksarbeid gjennom Eurodis, Europeiske og internasjonale TS foreninger ble
poengtert.
Foreldre og mennesker med diagnosen delte av sine erfaringer i brukerinnlegg gjennom hele konferansen. De
fremhevet viktigheten av å ha et godt forhold til behandlende lege og at denne var med på å holde motet oppe hos
familien. TS foreningen ble av mange beskrevet som en viktig støtte. De fikk hjelp til å stole på deg selv og det var et
sted hvor de kunne være uten å forklare barnets vansker.

Napoli sett fra slottet hvor konferansen ble holdt
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Professor Dr Petrus de Vries (Cambridge/Kapstaden)
presenterte adferd, psykiatriske og kognitive aspekter
ved TS i sesjonen om best praksis i behandling av kogni‐
tive og adferdsmessige vansker.
Det er beskrevet neuropsykiatriske vansker hos mer enn
80 % med tuberus sklerose men under 20 % mottar til‐
rettelegging eller behandling. For å avhjelpe dette ble
det under forskningsmøte i Washington 2012 utarbeidet
en 7 punkts modell for behandling av kognitive og
adferdsmessige vansker ved TS. Den vil bli tilgjengelig
for alle når den er ferdigstilt.
Følgende punkter er inkludert i modellen:
1. Vurder adferd og kognitive vansker en gang pr år
2. Formuler den enkeltes problem
3. Diskuter problemet med foreldre
4. Start behandling og vurder hvilke instanser som skal
være med og avklar tegn på bedring
5. Evaluer etter 3 mnd og vurder andre tiltak dersom
det ikke er tegn på bedring
6. Ha en plan for overgangsperioder
7. Vurder årsaken ved plutselig endring i adferd eller
kognisjon
Han poengterte at utfordrende adferd ikke er en diag‐
nose men et symptom og at en må forsøke å finne år‐
saken. Er det f.eks. et ønske om oppmerksomhet,

unngåelse av oppmerksomhet, smerte eller mangel på
fleksibilitet. Det er viktig å ha et klart mål og påse at det
bare er en ting som endres om gangen. Medikamentelle
strategier skal alltid kombineres med ikke
medikamentelle.
Det finnes ikke tilstrekkelig dokumentasjon i dag til å an‐
befale behandling av kognitive eller adferdsmessige
vansker med mTor. Den dokumentasjonen som finnes
er basert på få deltakere eller enkelttilfeller. F.eks. er
det gjort en studie av voksne med TS som viste at 7 av 8
fikk bedre hukommelse etter behandling med mTOR,
men den som fungerte best før behandlingen startet
fikk dårligere hukommelse etterpå.
Chris Pashos (United BioSource Corporation, USA)
presenterte to studier av livskvalitet hos over 400
foreldre og pasienter med TS. Mer enn halvparten av
foreldrene hadde betalt arbeid og de rapporterte at de
hadde gjennomsnittlig 10 timer i tapt arbeidstid pga
omsorg for barnet i løpet av den siste uken. I tillegg var
foreldrene mindre effektive den tiden de arbeidet av
samme årsak. Studien viste at deres livskvalitet var
lavere enn det som var forventet både når det gjaldt
fysiske og psykiske forhold. Pasientene med TS hadde
også en vesentlig lavere livskvalitet når det gjaldt
funksjon og innenfor fysiske, psykiske, og sosiale om‐
råder. Studiene er nylig avsluttet og vi gleder oss til
publiseringen.

Slottet Castel dell Ovo der konferansen fant sted
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Dr. Peter Newberry (Massachusetts Generell Hospital /
Boston) er én av to psykiatere knyttet til dr. Elizabeth
Thieles gruppe. Innlegget var en oppfølging av det ar‐
beidet som de har publisert tidligere. Thieles gruppe har
en omfattede ”TS‐poliklinikk” der flere hundre TS‐
pasienter kommer til årlig rutinekontroll. Pasientene ses
av flere spesialister i løpet av kontrollen, og, som del av
dette, får mange tilbud om konsultasjon med psykiater.
I denne rutinepoliklinikken har psykiaterne klassifisert
pasientenes problemer og finner at vanlige psykiatriske
vansker forekommer svært hyppig hos TS‐pasienter.
Man har erfart at en fjerdedel (27%) hadde det som
kalles ”mood disorder” (lidelse som går på humøret,
mani eller depresjon), omtrent like mange en angst‐
lidelse, litt flere (30%) ADHD eller hyperaktivitet og 28%
aggressiv eller forstyrrende adferd. To tredeler av
pasientene hadde minst ett psykiatrisk symptom og en
tredel hadde to symptomer.
Det var en statistisk sammenheng mellom psykiatriske
symptomer og hvor syk pasienten var fysisk (hvor
mange tubere i hjernen, forekomst av infantile spasmer,
hvor vanskelig epilepsi pasienten har osv), men også
med autisme. Disse sammenhengene er til stede i
grupper av pasienter og det er stor variasjon slik at det
finnes enkeltpasienter som har stor sykdomsaktivitet,
men er uten psykiatriske symptomer og vise versa.
Dr. Newberry rapporterte også erfaringen fra be‐
handling av psykiatriske symptomer hos mennesker
med TS. Ingen har hittil gode data på effekten av mTOR‐
hemmere (Rapamun, Votubia) på adferd og psykiatriske
symptomer, og dette er ett av de heteste forsknings‐
feltene vedr. TS for tiden. Det viser seg imidlertid at
vanlig psykiatrisk behandling, både medikamenter og
annen psykiatrisk‐psykologisk intervensjon, også er
effektiv hos TS‐pasienter.
Prof. Julian Sampson (Cardiff, Wales) Napolimøtet var,
som vanlig ved de internasjonale konferansene, en
blanding av forskning nær klinisk arbeid og grunnforsk‐
ning. Prof. Julian Sampsons oversikt over hvordan
hamartin og tuberin virker sammen var det beste
eksempelet på sistnevnte.
Hamartin og tuberin er proteinene som TSC1 og TSC2‐
genene koder for. De to proteinene går sammen i et
kompleks som har en rekke funksjoner i cellene, blant
annet regulerer det cellens vekst. Når det er feil ved
TSC1 eller TSC2 genene, mangler signalene fra TSC1‐
TSC2 komplekset og mTORC1‐komplekset blir
overaktivt. Det viser seg at TSC1‐TSC2 komplekset har
en rekke virkninger i tillegg til å regulere mTORC1
komplekset. Hvilke av disse som er viktige for hvilke
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Det ble laget gruppebilde med Tshirt
fra den italienske TS‐foreningen

symptomer og tegn ved TS utforskes nå. Dette er viktig
fordi en del av disse ”ekstrafunksjonene” kanskje ikke
responderer så godt på mTOR‐hemmere.
For noen av disse funksjonene er andre forskere i ferd
med å prøve ut andre medikamenter på celler og mus.
Man kan også studere effekten av å gi dem behandling,
f. eks mTOR‐hemmere i ulike doser og fra tidlig i livet. Vi
trenger mye erfaring med behandling – både virkning og
bivirkninger – før vi kan gjøre forsøkene hos mennesker.
Således har man gitt mus med TS rapamycin fra 30
dager etter fødselen og særlig studert effekten på
angiomyolipomer i nyrene. Angiomyolipomene er den
vanligste nyreforandringen hos mennesker med TS. Via
genmanipulering har man laget mus som enten har
TSC1 eller TSC2 mutasjon.
Det viser seg at musene som fikk rapamycin ikke utviklet
angiomyolipomer, til tross for at det er holdepunkter for
at disse svulstene utvikles både på grunn av feil i
mTORC1‐mekanismen og feil i andre signalveier i cellen.
Dessverre vokste heller ikke musene normalt hvis de
fikk rapamycin, de ble bitte små av vekst. Fordi det er
andre signalveier involvert, forsøker man nå å
undersøke om man kan beholde den gunstige effekten
(hindre nyresvulstene ‐ angiomyolipomene), uten å
ødelegge museungenes vekst.
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Dr.Raffaella Cusmai (Rome) belyste bl.a. viktigheten av
å komme raskt i gang med behandling av epilepsi og
betydningen av dette for videre kognitiv utvikling. Hun
stilte også spørsmål ved om fokale anfall i 1. leveår
skulle behandles med vigabatrin (Sabrilex).
Det var også foredrag som omhandlet TS og nyre‐
problematikk med fokus på bl.a. embolisering av angio‐
myolipomer (AML) i nyrene.
Chris Kingswood (Brighton, UK) holdt bl.a. et foredrag
om terapianbefalinger når det gjaldt angiomyolipomer
(AML). AML skal monitoreres gjennom hele livet med
årlige bilder av nyrene. Forskjellige billedmodaliteter
som MR, Ultralyd og CT har forskjellige styrker og svak‐
heter og kan supplere hverandre.
Han understreket at angiomyolipomer som er fettfattige
kan bli oversett ved en UL og anbefalte MR
undersøkelse hvert annet år av nyrene, og at dette
burde samordnes med MR undersøkelse av hjernen.
Svært stabile nyreforandringer kan ha noe lengre
kontrollintervaller. CT og UL er nyttig hvis ikke MR er
tilgjengelig.
Ut ifra billeddiagnostikk er det vanskelig å skille nyre‐
kreft (nyre karsinom) fra angiomyolipomer som inne‐
holder lite fett, det kan da være indisert å gjøre biopsi.

Hvis man ikke kan påvise fett i nyresvulsten og veksten
er mer enn 0.5 cm i året ble det anbefalt å gjøre biopsi.
Årlig måling av blodtrykk og nyrefunksjonstester ble
anbefalt i oppfølgingen.
Forebyggende intervensjon ble anbefalt hvis AML er
over 3 cm og spesielt ved økende størrelse.
Anbefalt behandling var mTOR (everolimus ble god‐
kjent i USA på denne indikasjonen i april) eventuelt
embolisering og nefron (vevssparende) sparende kirurgi
ved spesielle tilfeller.
OBS! nyresparende kirurgi ved alle former for kirurgi
også ved nyrekreft ble understreket som svært viktig
hos TS pasientene. Nefrektomi, fjerning av nyren, bør
være siste utvei.
Etter embolisering opplever opp mot 90% det som
kalles post embolisering syndrom. Dette forårsaker
smerter og feber som kan vare i flere uker. Det
anbefales å bruke steroider for å forebygge dette.
Gjeldene terapeutiske anbefalinger både når det gjaldt
behandling av epilepsi, SEGA, og nyrer ble også
diskutert. Her var det mange kjente foredragsholdere
som har stor kunnskap innen TS og som er svært aktive
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Her er den norske delegasjonen: Marit Bjørnvold, Ine Cockerell og Ketil Heimdal sammen med Göran Anderlind
og Berit Õberg fra den svenske TS‐foreningen og den svenske legen Marit Dahlin

TOSCA registeret
Chris Kingswood fra UK er både pårørende til en TS‐
pasient og lege/forsker. Han orienterte om det
Europeiske TS‐registeret som nå er under utvikling.
Registeret kalles TOSCA‐registeret. Det er bygd opp i
moduler der en sentralkjerne av data blir obligatorisk,
men der andre data kan legges inn på pasienter der
man f.eks. ønsker å studere enkelte aspekter ved TS
(f.eks. nyreforandringer) eller pasienter som deltar i
forsøk med medikamenter.
Hensikten med å etablere et slikt register er å studere
sykdommens naturlige forløp, fremme forskning på TS
og finne ut hvordan ulike leger behandler og følger opp
pasientene i de forskjellige europeiske landene.
Registeret eies foreløpig av medisinfirmaet Novartis,
men leger og pasientforeninger er tungt representert i
registerets styre. Vår norske TS‐forening er representert
gjennom den Europeiske fellesorganisasjonen for TS
(TS‐Europe). Kompetansesenteret medisinskfaglig an‐
svarlig, Marit Bjørnvold, sitter i styringskomiteen som
består av leger fra alle landene som er involvert i pro‐
sjektet, representanter fra pasient foreninger og fra
Novartis.
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Fem sykehus i Norge vil være med i denne multisenter
studien. Norge vil bidra med ca 10 pasienter til dette
europeiske registeret. Mer enn 100 leger foreløpig fra
20 land i Europa vil delta. Det er planlagt at ca. 1 000
pasienter vil inngå i registeret som man håper vil bli en
europeisk ressurs for forskning og behandling av TS.

Nytt fra TSC international
Napoli konferansen inneholdt også bolker der man
diskuterte organisatoriske forhold. Således ble konfer‐
ansen avsluttet i et fellesmøte i TSC international. Dette
er sammenslutningen av pasientorganisasjonene både i
Amerika og Europa. Møtet hadde denne gang også
representanter for sydamerikanske land (Columbia) og
fra Kina (både Fastlands‐Kina og Taiwan).
Møtet ble ledet av Katie Smith fra TS Alliance i USA som
gikk gjennom TSAs fokusområder. Hun viste særlig til
TSAs webside (www.tsalliance.org).
Prof. Petrus de Vries (Syd Afrika) orienterte om arbeidet
med revisjon av anbefalingene (consensus statements) i
forhold til TS. Man har valgt å danne åtte grupper
eksperter som har tatt for seg ulike aspekter av TS.
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Gruppene møttes under Washingtonkonferansen i
sommer. De Vries håpet at man skulle kunne sende
manuskripter om hovedaspektene til publikasjon før
nyttår. Dette dreier seg om anbefalinger om diagnostikk
(hva skal gjøres når diagnosen er stillet – skal man bruke
CT eller MR, og i tilfelle hvordan osv), behandling/
management og opplegg for kontroller. Det er et mål at
mer detaljerte rapporter med anbefalinger fra alle åtte
ekspertgruppene skal publiseres utover våren.
Det er meningen at alle anbefalingene skal publiseres i
”open access” tidsskrifter slik at de vil bli fritt tilgjenge‐
lig på nettet. Ulempen med ”open access” tidsskrifter er
at den som publiserer må betale for å få publisert
artikkelen. Det vil bli spennende hvilke retningslinjer
som kommer og hvordan disse blir fulgt opp i det
enkelte land.

Etablering av TSC Europa
Representanter fra en rekke Europeiske land
var samlet for å etablere den Europeiske
tuberøs sklerose organisasjonen. Arbeidet
startet for 2 år siden og var et resultat av sam‐
arbeid rundt medisinske studier. Det ble ledet
av den tyske arbeidsgruppen og de ble takket
for sitt arbeid.

Møtet ble ledet av Rob Camp fra Eurodis. Kompetanse‐
senteret og Ketil Heimdal fra Medisinsk genetikk, hadde
styrets fullmakter til å representere Norsk forening for
tuberøs sklerose.
Forslag til statutter ble presentert og vedtatt. Det ble
valgt 7 deltagere til styret fra Tyskland, Italia, Portugal,
Sverige, Danmark og England. Medlemmene ble valgt
for 2 eller 3 år. Gruppen ledes av Angelica Kodat.
Organisasjonen er åpen for alle i Europa og det ble
spesielt poengtert at de tidligere østblokklandene er
velkommen. Styret har tilknyttet et fagpanel.
Eurodis tilbyr månedlige telefon eller video konferanser
inntil det er økonomiske rammer for å invitere til felles
møter.
Fokus for arbeidet det første året er fundraising og sam‐
arbeid med legemiddelindustrien. Viktigheten av å etab‐
lere samarbeid med andre enn Novartis ble poengtert
både med tanke på forskning og fundraising. Det vil ut‐
arbeides en webside eller sendes ut nyhetsbrev.
Etableringen ble behørig feiret med sang, vin og dans på
kvelden.
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19.–21. april 2013
Quality Hotel Strand på Gjøvik
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Epilepsi
og anfallsklasifisering
Epilepsi er symptom på forskjellige tilstander som har det til felles
at de leder til en anfallsvis funksjonsforstyrrelse i hjernen.
Årsaken varierer fra person til person, og i over halvparten av tilfellene
klarer en ikke å påvise noen sikker årsak.
Et epileptisk anfall er uttrykk for en forbigående funksjonsforstyrrelse
i hjernen som skyldes en plutselig og ukontrollert forstyrrelse
av hjernebarkens elektriske aktivitet.
Epileptiske anfall deles grovt i to hovedgrupper:
Generaliserte og fokale (partielle), avhengig av hvor i hjernen anfallet starter.

Generaliserte
anfall
Generaliserte toniske-kloniske
anfall (GTK)
GTK består av to faser. I den første
fasen (tonisk fase) vil personen miste
bevisstheten og få en tilstivning i
kroppen, i den andre fasen (klonisk
fase) får personen rykkvise bevegelser.
Absenser
Kortvarige episoder med
bevissthetstap
Myoklonier
Kortvarige rykninger av et par
sekunders varighet
Atoniske anfall
Personen mister all muskelkraft i
kroppen og faller plutselig sammen.

Fokale anfall
Fokale anfall uten nedsatt bevissthet eller respostid
Varierer svært i utforming avhengig
av hvilket område i hjernen de
springer ut fra. Kan arte seg som
rykning, rar følelse, smak, lukt
eller sug i magen. Enkelte har også
psykiske symptomer.
Bevisstheten er hele tiden bevart
Fokale anfall med nedsatt
bevissthet og responstid
Alltid nedsatt bevissthet.
Vanlig med automatismer (aktiviteter
uten viljestyring).

Status epilepticus
Et epileptisk anfall som ikke vil
stoppe, eller starter igjen rett etter at
det foregående er avsluttet.
Behandling av epilepsi
deles i 3 punkter:
• Anfallsforebyggende tiltak
• Medikamentell behandling
• Kirurgisk behandling
Tekst: Cecilie Kjerland
Kilde: www.epilepsi.no
(Norsk epilepsiforbund)

Fokale anfall som generaliseres
Fokale anfall som sprer seg til hele
hjernen og utvikler seg til å bli generalisert anfall (GTK, toniske eller
kloniske anfall)
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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

Richard Adams
2134 AUSTVATN
Mobil: + 47 900 56 760
E-post: richard.adams@hotmail.no

Richard Adams
Fredly
2134 AUSTVATN
Mobil: + 47 900 56 760
E-post: richard.adams@hotmail.com
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En god ide fra Eirin
Fra Eirin har TS-kvarten fått et brev med overskriften

«Til de som var med til Paris fra TS-foreningen 2008»
Eirin foreslår rett og slett å lage en fotobok fra
TS-foreningens tur til Paris i 2008. Ideen er kjempegod
og en slik fotobok kan helt sikkert bli til glede for mange av deltagerne.
Eirin ber om at alle som vil bidra med bilder fra turen sender
de beste «skuddene» til henne via e-post.

Eirins e-post er: eirbjer@online.no
Om du vil kjøpe boken når den foreligger
må du kontakte Eirins mamma på il-bjer@online.no

SI DIN MENING
I

kvarten
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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

6060 HAREID
Mobil: 994 29 466

cecilie.kjerland@nfts.no

m-hultgr.@online.no

ingvildaa@gmail.com

Aasne Hagen

Geir Storsletten

Elin Skrøvje

Styremedlem

1. varamedlem

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

Kasteråsen 18 • 4513 MANDAL
Mobil: 97563180

Leder

Økonomiansvarlig

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

aasne.hagen@haugnett.no
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Nestleder

geir.storsletten@veidekke.no

Ingvild Åkervik
Sektretær

elin.skrovje@gmail.com

Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose

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.

Edel-Karin Frotjold
Styremedlem

Arnt Egil Trelsgård
Styremedlem

Ann Lisbeth Bjerkvik
Styremedlem

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

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

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

edel.karin@hotmail.com

arnt.trelsgard@online.no

ann.lisbeth.bjerkvik@nordea.no

May-Brit Bekkelund

Marit Revheim

Steinar Grimsen

3. varamedlem

2. varamedlem

Selbosveien 14 • 3430 SPIKKESTAD
Tlf. 31 28 38 18

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

Festningsveien 13C • 1368 Stabekk
Mobil: 995 64 395

maybekk@tele2.no

marit.revheim@gmail.com

s.grimsen@live.no

4. varamedlem
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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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Fylkeskontakter

I NORSK FORENING FOR TUBERØS SKLEROSE
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:

Buskerud:

Vestfold:

Telemark:

Aust-Agder:

Hedmark

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

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:

May Brit og Ragnar Bekkelund,
Selbosveien 14,
3430 SPIKKESTAD
31283818
E-post: ragbekk@tele2.no

Møre og
Romsdal:

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

Sør og Nord
Trøndelag:

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

Nordland:

Troms og
Finnmark:

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
Ingvild Åkervik
Melshornvegen 83
6060 Hareid
Mobil: 99 42 94 66
E-post: ingvildaa@gmail.com
Kristina og Leif Aaker,
Kronprins Olavs Allé 16,
7030 TRONDHEIM
73515321
Mobil Kristina: 93460201
E-post: kristina.aaker@stolav.no
aaker@boa.no
Tone Thom Solhaug og Arve
Solhaug,
Nakken Øst
8310 KABELVÅG
76078451
Mobil 91804129

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

Østfold:

