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Redaktørens
hjørne

Høsten har gått og vi kan veldig snart
skrive desember – tiden går så veldig
fort!
Nok et år går mot slutten, på godt
og ondt. Hvordan har det siste året
vært for oss alle?
I en verden preget av enorm urettferdighet og urett, tror jeg vi som bor
i Norge kan se tilbake på året som
har gått og bekrefte at vi, stort sett,
har fått den hjelpen vi har krav på.
Jeg mener ikke å påstå at vi i Norge
er spart for smerte, urettferdighet og
frustrasjoner. Der det er mennesker er
det menneskeskjebner. Men innimellom må vi sette ting litt i perspektiv
og rette blikket utover i stedet for innover. Vi er spart for mye i oljelandet
Norge og har et system som fungerer mer eller mindre bra for de aller

fleste. Fred, husly, mat og rent vann
er en selvfølge hos oss – i motsetning
til i store deler av verden.
Personlig har det siste året for meg
vist at deler av systemet (NAV) fungerer svært dårlig, men at mitt TSbarn er omgitt av profesjonelle mennesker som vil det beste for henne og
for oss som familie. Dette ønsker jeg
å vektlegge og ta med meg inn i adventstiden. Jeg vil kjenne litt på hvor
heldig jeg er som er født i Norge, et
land der alle får en sjanse og blir ivaretatt ut i fra sine behov og begrensninger. Hvilke sjanser hadde mitt
TS-barn hatt hvis hun hadde vært
født i et land uten økonomiske ressurser? Uten tilgang på medisiner,
pedagoger og helsevesen? Hvilke mu-

ligheter hadde vi som familie hatt hvis
det ikke hadde vært økonomiske ordninger som ivaretar oss når mulighetene for fullt arbeid blir begrenset av
et funksjonshemmet barn? Dette er
tanker jeg gjør meg når timen for ettertanke kommer sigende og det er
lys i ovn og lamper.
La oss bruke adventstiden til å kjenne
på takknemlighet og glede over det vi
har.
La julen fylles med gode stunder og
minneskapende øyeblikk. Ta tak i
øyeblikket og gjør det til DITT!
GOD JUL!
Cecilie Kjerland
Nestleder og Redaktør for TS-kvarten
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LEDEREN
HAR ORDET

Når jeg tar meg selv i nakken
snur tankene mine til å konsentrere meg
om alle positive tingene i livet mitt,
så finner jeg at det er ganske mange!
Kjære alle medlemmer og venner i
Norsk forening for tuberøs sklerose.
I skrivende stund øser regnet ned
ute, og halve Vestlandet ligger under
vann. Det er sikkert ikke bare meg
som lengter etter sol og fint vær i disse
tider. Nå begynner sommerens brunfarge å blekne og kroppen skriker etter D-vitaminer. Da er det en trøst å
vite at det snart blir jul og vi kan samle familie og venner til koselig samvær
og hyggelige selskaper med naboer og
venner (og at det finnes feit fisk og
solarium).
Når jeg sitter her og skal skrive
ned noen betraktninger om stort og
smått kan jeg ikke la vær å tenke på
at ikke alle har det like enkelt, ikke
i det daglige, og spesielt ikke i jula.
Hvis du, som jeg har litt mer enn du
trenger og litt flere venner og familie
enn du greier å holde kontakt med,

hva med å dele noen av våre goder?
Dette kan gjøres på mange måter, det
er bare fantasien som setter grenser.
Hva med å spandere middag på en
hjemløs, sende penger til en veldedig organisasjon, eller rett og slett
bare invitere naboen til julemiddag så
han/hun slipper å sitte aleine ihvertfall den kvelden.
Grunnen til at jeg skriver om dette
temaet er fordi jeg ofte tar meg selv
i å irritere meg over alt jeg ikke har,
ikke får til og alle utfordringene jeg
må forsere som andre ikke behøver
forholde seg til. Men egentlig vet
jeg at jeg har det ganske bra, og jeg
skjemmes egentlig litt over at jeg
klager.
Når jeg tar meg selv i nakken snur
tankene mine til å konsentrere meg
om alle positive tingene i livet mitt,
så finner jeg at det er ganske mange!

En av dem er mitt fellesskap med
alle dere i Norsk forening for tuberøs
sklerose. Dere er så viktige! Ikke bare
for meg og min familie, men for alle
familiene, «gamle» som «nye» som
har fått den ekstra utfordringen i livet
å ha et familiemedlem med TS. La oss
bruke den kunnskapen og erfaringen
vi har og dele den med hverandre. La
oss også se oss rundt og se om noe
av det vi erfarer i denne foreningen
av fellesskap og vennskap kan brukes
i andre settinger, sammen med alle
mennesker. Ønsker dere alle en fin og
rolig vinter og en fantastisk jul hvor
enn dere er og hvordan dere enn feirer. Håper å se dere alle på årsmøtet på
Kileferja 01. – 03. mai 2015.
Vennlig hilsen
Wenche Røkenes, leder

http://www.nfts.no/
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Landsmøtet 2015
Color Line Cruices
1.-3. Mai 2015.
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Inntrykk fra
TSC World konferansen
i Washington DC, USA, 3.-6.juli 2014

Ine Cockerell og Ketil Heimdal var
eneste norske blant rundt 600 deltakere på denne årvisse konferansen i
den amerikanske hovedstaden. Konferansen ble holdt på et av Washingtons store hoteller i umiddelbar
nærhet til down-town. Det var vanlig sommervær for USAs østkyst dvs.
30-35 grader og lummert ute, men
desto kaldere innendørs fordi amerikanerne som vanlig elsker å sette airconditioningen på full styrke (fare for
forkjølelse!!). Dette er et møte både for
fagfolk og pasienter / familier med TS
hovedsakelig med amerikanske deltakelse, men også med internasjonal

deltakelse spesielt blant fagfolkene. I
år var konferansen delt i fem parallell-sesjoner (temaer) som omhandlet TS hos barn, TS hos voksne, TS i
overgangsalder barn-voksen, spesielle
temaer og forskning vekslende med
plenum-sesjoner der man diskuterte
emner av allmenn interesse. Mens de
voksne deltok i programmet, var det
lagt opp til Day-Camp og aktiviteter
for barn og voksne pasienter og konferansen ble avsluttet med en marsj
for TSC rundt monumentene downtown Washington søndagen. ”Alt er
stort i Amerika”, og det var imponerende for oss norske fagpersoner å

se hva som er mulig å arrangere på
frivillig basis!
”Alle” fagpersonene som teller i TSmiljøet var til stede og holdt foredrag,
så selv om de store nyhetene uteble
denne gangen, er det godt å ha vært
til stede og blitt oppdatert. Vi hadde
med poster som omhandlet kompetansesenterets undersøkelse om
hvilken kontroll og oppfølging norske pasienter med TS får spesielt for
nyrene. Denne ble godt mottatt og
det var morsomt å kunne ta med data
fra Norge til et slikt møte.
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Som mange er kjent med, er det
nå kommet retningslinjer for diagnostikk og oppfølging av TS (publisert og offentlig tilgjengelig på
http://www.tsalliance.org/pages.
aspx?content=731).
Disse er også oversatt til norsk i
veileder for tuberøs sklerose som er
utarbeidet av kompetansesesenteret.
Det finnes en lenke på Kompetansesenterets hjemmeside (http://www.
oslo-universitetssykehus.no/omoss_/
avdelinger_/sjeldne-epilepsirelatertediagnoser_/Documents/VEILEDER%20-%20tuber%C3%B8s%20
sklerose.pdf, side 11 og side 24). Vi
tror at disse retningslinjene vil være
til stor hjelp i oppfølgingen av TSpasientene og man brukte en del tid
på å gå gjennom dem på konferansen. De forrige (første) retningslinjene var fra 1998. De var et resultat
av en Consensus konferanse der det
deltok 23 eksperter fra fire land. De
fleste anbefalingene var basert på ”expert opinion”. De nye retningslinjene
ble utarbeidet i 2012 på bakgrunn av
arbeide i 10 formelt nedsatte grupper av eksperter (79 eksperter, 14
land) og anbefalingene er ikke lenger
bare basert på hva ekspertene måtte
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mene, men på publisert kunnskap
og erfaring. Dette var man med rette
stolt av. Retningslinjene forenkler en
del av oppfølgingen, men gjør den
også mer krevende for enkelte. Man
la vekt på at retningslinjer ikke er et
skjema som alle skal passe inn i, men
at TS-pasientene skal vurderes for
en individuell plan og få oppfølging
tilpasset sine egne behov. Veldig ofte
betyr dette at én lege skal ha et ansvar
for å koordinere oppfølgingen. Dette
fikk de fleste til mens pasientene var
barn, men det var store sprik og mangler i oppfølgingen av de voksne (og
tenåringene). Koordineringen kan
gjerne foregå i regi av et medisinsk
TS-senter (det er 44 slike i USA og
Canada nå), men de enkelte undersøkelsene (MR, blodprøver, EEG
osv) kan gjerne foregå på hjemstedet
bare de blir sendt inn til koordineringssenteret og fulgt opp derfra. Som
hos oss i Norge, var det et problem at
helsevesenet ikke alltid fikk betalt for
å gjøre oppfølgingen på en god måte.
For eksempel, kan det være slik at
MR-undersøkelse og klinisk intervju
gjøres på hjemstedet som sender rapport til TS-koordineringssenteret
(og sykehuset hjemme får betalt), og

foreldrene har en lang samtale med
legene på koordineringssenteret for å
avtale videre opplegg og behandling.
For at koordineringssenteret skal få
betalt for jobben sin, må foreldrene
ofte reise langt (telemedisin blir ikke
betalt) og de må ha med barnet selv
om poenget med konsultasjonen var
å snakke med foreldrene (ingen betaling hvis den syke i familien ikke
er med ved konsultasjonen). Slike
problemer er nok ikke spesifikke for
Nord-Amerika.
Et annet punkt som man legger stor
vekt på er å bruke såkalt ”TANDstatus” som en rettsnor for oppfølgingen. TAND står for ”TSC-Associated
Neurpsychiatric Disorder”. Professor
Petrus de Vries (Sør Afrika og Cambridge) har vært sentral i å utarbeide
TAND-begrepet og har laget et sjekkliste som anbefales brukt ved kontroll og oppfølging.Vi planlegger å
oversette sjekklisten til norsk - (http://
www.tsalliance.org/documents/
TAND_checklist%202014%20
(USA%20version).pdf). De Vries har
er for tiden i gang med en forskningsmessig evaluering av sjekklisten i et
doktorgradsprosjekt. Sjekklisten skal
først og fremst brukes i den praktiske
oppfølgingen av den enkelte pasient.
Listen fylles ut ved konsultasjon og
er ment å skulle danne utgangspunkt
i samtalen mellom legen og pasienten / foreldrene for å identifisere
og forstå hvilke problemer som er
sentrale for den enkelte der og da. På
den måten kan oppfølgingen og ressursene styres dit det er viktigst for
den enkelte pasient / familie. Samtidig kan endringer i TAND-status
brukes diagnostisk – dersom det er
større endringer i TAND-status fra
forrige kontroll, skal legen tenke over
om det er forverring i tilstanden, for
eksempel om det kan være vekst av en
SEGA.
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Vi er alle kjent med gjennombruddet
i TS behandlingen med mTOR hemmere (Everolimus® og Rapamun®).
Behandlingen virker på hjernesvulstene (SEGA) og på angiomyolipomene (AML) i nyrene og man presenterte langtidsdataene spesielt for
SEGA. Det er betryggende at alt tyder
på at mTOR hemmerne virker også
over lang tid og at bivirkningene, som
jo absolutt er til stede, stort sett er
milde og kan tolereres og håndteres.
Men mTOR hemmere er ikke den
endelige løsningen og man jobber for
fullt i basalfagene for å finne supplerende behandling. Pasientforeningen
i USA (TS-Alliance), National Institutes of Health og det amerikanske
forsvaret bevilger alle millionbeløp
til store forskningsprogrammer for å
knekke denne nøtten. Også de store
barnesykehusene slår seg nå sammen
i forskningsnettverk for å bli i stand
til å gjøre store, kliniske studier på
TS. Det skjer ting også i Europa.
EU er i ferd med å utlyse gigantiske
forskningsmidler gjennom Horizon
2020 programmet (til sammen 80
milliarder Euro) der det er å håpe at
søkere som forsker på sjeldne sykdommer inkludert TS får ”sin del av
kaken”. En stor ulempe med mTOR
hemmere er at svulstene begynner å
vokse igjen så snart man slutter med
behandlingen. Det holder altså ikke
med en kortvarig kur, man må antakelig ta medikamentet resten av livet. Det hadde vært fint om man fant
en behandling som stoppet svulstene
en gang for alle og slik at de ikke kom
tilbake. Det er heller ikke sikkert at
mTOR hemmere virker på epilepsi,
autisme og andre nevrokognitive
problemer ved TSC. EXIST-3 studien
skal gi oss noen svar på dette i forhold
til om mTOR hemmere virker på
epilepsi, men det kom ingen ”lekkasjer” av resultater fra denne studien
og det er for tidlig å vente de første

resultatene i år. EPISTOP (www.epistop.eu) er et annet lovende prosjekt
vedr. epilepsi og TSC. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom 14 institusjoner i ni land i Europa (ikke Norge)
og USA finansiert gjennom EU kommisjonens ”7th framework program”
(forløperen til Horizon 2020). Studien ledes av Professor Sergiusz Jóźwiak
fra Warzawa. Professor Jóźwiak er
barnelege og har vært forkjemper for
at tidlig behandling av epilepsi hos
barn med TSC bedrer prognosen.
Han tror på dette og la om fra å starte
behandling av barn med TSC da de
fikk epilepsi (ca 2006) til å begynne
antiepileptisk behandling allerede når
barna fikk EEG-forandringer. Hans
forsknings-gruppe har nå publisert
at det gikk bedre med barna som fikk
ultratidlig behandling. Det er dette
EPISTOP prosjektet skal etterprøve i
en randomisert studie i ni land. Samtidig jobber amerikanerne gjennom
sitt TACERN konsortium (Tuberous
sclerosis complex Autism Center of
Excellence Network), en sammenslutning av fem av de største barnesykehusene i USA, med et prosjekt for å
identifisere de TS-pasientene som har
høyest risiko for epilepsi og autisme
allerede mens de er spebarn.

Forskning skjer på mange plan og
med mange metoder. Vi ønsker alle
nye, effektive medikamenter for TS.
Både de amerikanske (FDA – Federal
Drug Administration) og de europeiske (EMA – European Medicines
Agency) myndighetene som administrerer medikamenter har egne regler
for godkjenning av medikamenter for
sjeldne sykdommer. Representanter
for FDA gikk gjennom disse reglene
og presiserte at regler alltid er i endring. En av endringene som har blitt
gjennomført, er at kravet til kliniske
studier for å få godkjent et nytt medikament er lavere dersom man har gode
studier over sykdommens naturlige
forløp. Det siste kan man skaffe seg
ved å ha gode databaser slik som ved
TSC der både amerikanerne (TS Alliance: TSC Natural History Database
Project) og europeerne (TOSCAdatabasen) har gode pasientdatabaser.
Disse vil bli verdifulle på alle måter,
men altså også ved at de kan vise seg
å inneholde data som er nødvendige
for å få godkjent nye medikamenter.
Dette ble understreket på konferansen – det er viktig at alle interessenter
(pasienter, helsepersonell, farmasøytisk industri) støtter opp om disse
prosjektene. Således var det neppe tilNr. 3-4 2014 - Årgang 28
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feldig at legemiddelfirmaet Novartis,
som er tungt inne i TOSCA databasen, også har støttet den amerikanske
databasen med over 1 ½ million dollar den siste tiden. Databaser er også
i utvikling. Før var data noe som legen skrev ned på et skjema og sendte
i posten til databasen i et fjernt land.
Nå går mye elektronisk, og trenden er
at man spør pasientene direkte uten å
gå veien om legen. I tillegg gjør moderne datateknologi det mulig å dele
data på en helt annen måte enn før
(jfr. Sosiale medier). Det er en gryende diskusjon, foreløpig bare i deler
av fagmiljøene, om hvilke data man
skal samle inn. Her snakker vi om
Patient Reported Outcome Measures
(PROMs) som kan dreie seg om alt
fra hvordan den enkelte pasient/familie har det (og da snakker vi ikke bare
om angst og depresjon), via hvordan
sykdommen arter seg (svulster og
epilepsi) til hvordan møtet med helsevesen og øvrige hjelpeapparat arter
seg for den enkelte. Internasjonalt er
man i ferd med å spørre også pasientene om hva som er relevant å registrere i familier med TSC.
Bissler, Hulbert og Kingswood
presenterte nyreforandringer som
kan opptre ved TS og behandlingsmulighetene for disse. Det er
gjort en rekke studier ang dette som
ble presentert. Godartede knuter i
nyrene i form av angiomyolipomer
(AML) oppstår hos opp til 80 %.
Det er usikkert hvor mange som vil
komme til å få en blødning fra AML
men man regner med at det er det
er risiko for blødning hos 25- 50 %.
Det er viktig å måle BT regelmessig
og behandle høyt BT. Kingswood
presenterte data fra United Kingdoms renal register som viste at en
tredjedel av AML ikke vokser og 2/3
vokser. Gjennomsnittsalderen i gruppen som hadde hatt en blødning var
8
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34 år (5,9- 66,4) og gjennomsnittsalderen i gruppen som ikke hadde hatt
blødning var 23,2 (1,7-56,6). Det er
en økt risiko for blødning innen 10
år for denne gruppen. Det er større
risiko for blødning hos de som har
angiomyolipomer som er 3 cm eller
mer og hos de som har AML som
vokser. Det anbefales av den grunn
behandling med mTOR-hemmere
for denne gruppen. Da de nye retningslinjene ble utarbeidet gikk gruppen gjennom all dokumentasjon for
behandling av AML. Det viste at 20
% av de som hadde gjennomført embolisering fikk nye AML som hadde
behov for gjentagende behandling.
Det pågår en ny internasjonal studie
”TS cure” som ser på effekten av tidlig
behandling med mTOR-hemmere.
Den vil også undersøke bivirkninger.
Studien går frem til september 2015.
Angiomyolipomer (AML) består av
blodkar, muskler og fett. En del av
AML er atypiske og inneholder ikke
fett. Disse er vanskelig å oppdage ved
ultralyd. Dersom det er nødvendig
å fjerne deler av nyren pga blødning
eller cancer er det viktig å bevare så
mye som mulig av nyrevevet.
	Embolisering er førstevalgs behandling ved bløende AML . MTORhemmere er førstevalget som forebyggende behandling ved voksende
AML. Tidligere var åpen operasjon
vanlig behandling ved voksende
AML, deretter embolisering og nå er
behandling med mTOR-hemmere
den vanligste forebyggende behandlingen.
Det var flere forelesninger om lymfangioleiomyomatose i lungene
(LAM) og Elizabeth Henske holdt en
av dem. Når vi puster trekkes oksygen
ned i lungene og helt ned til alveolene
(lungeblærene). I alveolene går oksygenet over til blodet. LAM affiserer
kvinner med TS ved at alveolene blir

skadet. Henske beskrev lungene som
et kirsebærtre med blomster. I blomstene foregår transporten av oksygen
over til blodet. Hos de som har LAM
faller noen av blomstene av og oksygenet kommer ikke hele veien ned i
lungene. Det kan gi tungpustenhet,
lunge kollaps og tretthet. Ca 30 %
av kvinner med TS får forandringer
i lungene i form av LAM men ikke
alle får symptomer fra lungene. Det
er publisert en studie som betrakter
LAM som en type lavgradig cancer.
Bakgrunnen for det er at LAM cellene oppstår i nyrene for så å vandre
til lungene, slår seg ned og gjør skade
der. Denne kunnskapen kan kanskje
hjelpe oss i behandlingen. Vi vet ikke
hvorfor LAM nesten utelukkende affiserer kvinner (95,5 %). Det er også
et fokus for forskning fordi årsaken til
dette kanskje kan bidra til ny behandling. Det pågår studier for å forsøke
å finne hvem som vil utvikle LAM og
om det er annen behandling i kombinasjon med mTOR-hemmere som
kan gi bedre vedvarende effekt.
Den første studien vedrørende ansiktsangifibromer og mTOR hemmere ble publisert i 2008. Det var
en studie som viste at behandling
med reduserte og bleket ansiktsangifibromene. På bakgrunn av dette
ble interessen vekket for å undersøke
om det var mulig å lage en krem som
inneholdt mTOR-hemmere. Det
er gjort en rekke studier om dette
tidligere, men de har vært små studier
med få deltakere og ikke standardisert behandling. Koenig har gjort en
dobbel blindet studie i 2010 som
viste gode resultater. Fokus for denne
studien var sikkerhet og effekt ved
behandling med topical rapamycin
(topical behandling betyr lokalbehandling). Rapamycin er som kjent ”den
originale” mTOR hemmeren. Koenig
presenterte preliminære resultater fra
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studien: Topical Rapamycin to Erase
Angiofibromas in TSC- Multicenter
Evaluation of Novel Terapy. I denne
studien ble det inkludert 174 pasienter fra 10 klinikker i USA. Hun
presenterte preliminære resultater fra
50 av disse på konferansen. Studien
hadde en placebogruppe som fikk
narremedisin, en gruppe med lavdose
krem (0,1 % rapamycin), og en med
høydose krem (1 %). Det ble gitt behandling i 6 måneder.
	Resultater fra de 50 første pasientene viste at 47 % av de som ble behandlet med lavdose hadde en sikker
bedring og 61 % av de som ble behandlet med høydose hadde det. Det
var 75 % av de som fikk placebo som
ble verre eller var uendret. I gruppen
som ble behandlet med lavdose var
det 30 % som ble verre eller var uendret. Av de som fikk behandling med
1 % liniment var det 11 % som ble
verre eller var uendret. Registrering av
bivirkninger og måling av rapamycin
i blodet (for å se om rapamycin ble
tatt opp i kroppen eller holdt seg til
huden i ansiktet) ble gjort en gang
pr måned. Ingen hadde målbart ra-

pamycin i blodet. Noen rapporterte
om en brennende følelse i ansiktet
eller kviser, men det var ingen alvorlige bivirkninger. Studien inkluderte
spørsmål vedrørende livskvalitet som
viste positive resultater. Det ble sett
fortsatt bedring hos de pasientene
som fortsatte behandlingen etter 6
måneder. Vi venter spent på at studien blir publisert.
Alle slike konferanser slutter med
minst ett generelt foredrag med ”vyer
for fremtiden”. Denne gangen var
det Greg Farber fra ”Office of Technology, Development and Coordination” ved National Institutes of
Health som leder en gigantsatsning
kalt ”The Brain Initiative”. De har
fått en ustyrtelig mengde penger
for å utvikle teknologi for å skjønne
hvordan hjernen vår virker. Det går
et tilsvarende prosjekt i EU. Foredraget ble fulgt av dr. Jeff McKeigan
som snakket om ”Pathway of HOPE,
Next steps in Personalized Medicine
in TSC”. Han leder et prosjekt som
skal utvikle nye, individuelt tilpassete medisiner til TS-pasienter. Også

dette er et gigantprosjekt basert på
den amerikanske ideen om ”Dream
Big”. Man skal delvis lete etter gener
og biologiske systemer som jobber
sammen med TSC1 og TSC2-genene
i utviklingen av TSC hos den enkelte
pasient. Dette tror noen kan være viktig fordi TSC-pasienter med samme
TSC1 eller TSC2 mutasjon kan ha
så forskjellig forløp. De samvirkende
systemene tas til støtte for det som
kalles modifiserende gener. I én del
av prosjektet skal man matche alle
kjente medikamenter med alle kjente
gener (intet mindre!) og i en annen
del sammenligne genene i svulster fra
TS-pasienter med normalmateriale
(blodceller) fra de samme pasientene
for å identifisere deres modifiserende
gener. Og til slutt skal det utvikles
medisiner for den enkelte pasient
basert på hvilke modifiserende gener
som er til stede. Uansett om man når
målene innenfor tidsrammene, vil
disse prosjektene generere masse ny
kunnskap som vi alle, inkludert TSCfamiliene, forhåpentligvis får glede av
ikke så alt for lang tid inn i fremtiden.
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TS- KVARTEN PÅ BESØK HOS
RANDI STRØMSNES
i Norsk forening for tuberøs sklerose foreningsåret 2014/2015:

Tekst og foto: Magne Hultgren
Randi Strømsnes var på det
første Frambu kurset i 1985
sammen med sin sønn Thorbjørn som hadde TS. Her
fikk hun kontakt med foreldre
som siden har betydd mye for
henne. I flere år har hun spurt
om Ann Karin og jeg kunne
komme på besøk til henne i
Kjeldebotn noen kilometer
fra Ballangen. I sommer tok vi
turen.
	En spent og glad Randi sto
på tunet og vinket oss velkommen når vi kom kjørende til
Kjeldebotn. Et nydelig sted
ved Ofotfjorden. Fra Randi
sitt hjem kunne vi se rett
over fjorden til Evenes. Solen
skinte, og den flotte naturen
speilet seg fjorden. Det ble en
velkomst og et besøk vi ikke
vil glemme.
Når vi er på besøk hos TSvenner må vi jo lage en reportasje til
TS-Kvarten. Jeg ber Randi fortelle
om sitt liv, og her kunne det vært
skrevet en bok om en mor som har
opplevd mye. Hun kom som ung
jente fra Senja til Kjeldebotn for å arbeide. Her møtte hun sin mann, Ole
og ble gift. De fikk først to barn, en
sønn og en datter som døde tidlig,
10
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bare 4 og 6 uker gamle. Så fikk en
frisk sønn, Randolf, som er utdannet
flymekaniker og arbeider i forsvaret.
Til sist får hun Thorbjørn som har TS
og er funksjonshemmet. Han trengte
mye hjelp og sov lite. I tillegg var han
inn og ut av sykehuset i Bodø.
	Randi får ikke fullrost legene og
personalet på sykehuset og luftambulansen. De var som engler i en

vond og vanskelig situasjon. Helsesøster i Kjeldebotn, som het Inger Johanne
hadde fått høre at SSE
planla et nytt diagnosekurs
på Frambu Helsesenter
om Tuberøs Sklerose. Det
skulle være i januar 1985.
Thorbjørn var to år, og hun
anbefalte Randi søke på oppholdet. Randi ville helst
slippe å reise den lange veien
med Thorbjørn. Men takket
være at helsesøster sto på og
søkte for henne, takket Randi tilslutt JA og reiste. Hun
var veldig skeptisk. Tenk å
møte bare ukjente foreldre,
men i dag er hun glad hun
reiste. På Frambu traff hun
flere foreldre som har betydd mye for henne, og noen
har hun fortsatt kontakt
med. Vi har holdt kontakt
siden 1985.Etter siste kurset
Randi var på Frambu, har vi
hatt jevnlig kontakt på telefon. Hun
spurte stadig når vi kom på besøk.
Kontakten med legene Per Brandt
Hansen, Anders Munthe Kaas og
Arvid Heiberg gav trygghet og betydde mye for henne. De kunne hun
ringe ved behov. Også sykepleier og
oppholdskontakt på Frambu, Randi
Flårønningen fikk stor betydning for
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Randi. Til sammen ble det fire opphold på TS-kurs på Frambu.
Randi var med i TS- foreningen helt
fra starten i 1985. Thorbjørn ble
eldre og hadde et stort bistandsbehov. Til slutt klarte ikke Randi dette
alene, og han fikk plass i en bolig for
funksjonshemmede i Ballangen. Der
hadde han det trygt og godt. Thorbjørn ble mer og mer redusert, og det
ble mange hasteturer til Ballangen og
videre på sykehus i Narvik, Bodø og
Tromsø. I 2008 døde Thorbjørn, og
ble begravet under stor deltagelse og
det ble en fin minnefest i Kjeldebotn.
Siste dagen vi var sammen reiste vi til
kirkegården hvor Randi har tre barn
og mann liggende. Vi står der sammen i stille samtale og ser på gravene
og tente lys. Randi ser en klar sammenheng mellom de tre barna, hun
tror alle hadde TS.
	Etter Thorbjørns bortgang meldte
hun seg ut av foreningen, siden hun
ikke hadde flere med TS i familien.
Men TS-vennene er viktig for henne.
Ofte er hun på telefonen hjem til oss,
og deler gode minner om Thorbjørn.
Og hun er levende interessert i hvordan det går med alle oss.
	Randi visste ikke hva godt hun
skulle gjøre for oss. Det ble mange
og lange samtaler hvor vi fikk dele
erfaringer med hverandre, hvor vi
kunne le og gråte sammen. Dette er
likepersons arbeide som betyr mye.
Vi takker for muligheten til å besøke
Randi!! Dette gjorde inntrykk!!
Etter noen hyggelig dager hos Randi,
besøkte vi noen venner som hadde
leid rorbu på Ballstad i Lofoten.
Lofoten badet i sol hele døgnet. En
uforglemmelig opplevelse.

FAMILIEHELG
I SARPSBORG 23 .-24. AUGUST.

Styret i NFTS inviterte til Familiehelg på
Quality Badehotell i Sarpsborg 23 -24. august.
Det ble en helg fylt av mestring for våre
TSC barn og voksne, godt fellesskap,
gode foredrag og utfoldelse i lekeland og badeland.
En helg der voksne og barn med TSC,
søsken, foreldre og besteforeldre møtes
og deler sorger og gleder.
50 barn og voksne deltok denne helgen.

Fredag kveld var det foredrag med Jørn Isaksen. Han hadde også en
engasjerende forelesning på vårt årsmøte i april, så vi gledet oss til å høre
han igjen. Tema var adferd, og hvordan vi takler utfordrende adferd i
hverdagen. Han engasjerte oss, og samtalen ble livelig. Vi kjente oss
igjen i mye, og fikk mye å tenke på.
Nr. 3-4 2014 - Årgang 28
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Lørdag hadde vi en likemannsdag,
hvor våre likepersoner i foreningen
ledet gruppesamtalene. Fredagens
tema og vår hverdag var tema. Det
ble fine samtaler hvor vi fikk dele
erfaringer og tanker sammen. Ekstra inntresant var det i vår gruppe å
høre en voksen med TSC fortelle om
sitt liv med epilepsi og TSC generelt
i hverdagen, og de utfordringer det
gir i hverdagslivet, på skole og jobb.

12
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Hun kunne dele mange tanker som
gav oss med barn som ikke har språk
mye å tenke på, og svar på mye vi lurer på. For meg betydde den samtalen
veldig mye.
Ettermiddagen ble brukt til aktiviteter i badelang og lekeland. Store
og små storkoste seg og hadde det
koselig sammen. En betydningsfull
opplevelse for oss alle.

BESTEFORELDRE PÅ
FAMILIEHELG.
Ekstra hyggelig var det å ha med flere
besteforeldre denne helgen. Å se det
nydelige samspillet mellom besteforeldre og TS-barna var rørende.
Besteforeldrene passet barna så foreldrene kunne delta i samlingene, og
være i badeland sammen med søsken
som var med.
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Det var fint å dele tanker med besteforeldrene, og at de også kan få være
med å bli en del av den store TSCfamilien. Så jeg oppfordrer flere
besteforeldre å bli med. Besteforeldre
trenger også å dele sine tanker og erfaringer rundt det å være besteforeldre til funksjonshemmede barn.

TAKK
Takk til styret for et flott arrangement. Vi gleder oss neste treff hvor vi
feirer 30 år som forening.

Det var god nordisk deltagelse, og
Norge var godt representert. For egen
del var jeg en av tre norske brukerrepresentanter i senterrådet til NKSE (Nasjonalt kompetansesenter for
sjeldne epilepsirelaterte diagnoser).
De to andre brukerrepresentantene
fra vårt kompetansesenter var senterrådsleder Kristine Tikkanen og Gunn
Elin Johnsen. Fra kompetansesenteret deltok spesialpedagog og rådgiver Marte Årva samt seksjonsleder
Nina Benan. Som førstereisgutt ble
jeg imponert over hvor godt logistikken rundt konferansen fungerte.

Nr. 3-4 2014 - Årgang 28
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Nordic Conference
on Rare Diseases
Den 3. nordiske konferansen for sjeldne diagnoser ble lagt til
Helsinki i Finland 4. og 5. september 2014.
150 deltagere fra Danmark, Island, Sverige, Norge og Finland
møttes for et todagers program. Byen var en flott ramme
for arrangementet, og arrangementet var proft lagt opp.
Maten var god, programmet godt og
tidsplanlegging svært god. Nedenfor
finner du en samling av noen av mine
inntrykk. Husk at gjennomgangen
er av en ufaglært likeperson, og at
jeg har oversatt direkte fra presentasjonen uten å ta for mange hensyn til
riktige fagtermer. For en presis gjennomgang oppfordrer jeg dere til å
oppsøke originalen. De som vil ha en
liten smakebit og reiseskildring kan
trygt lese videre.
	Konferansen ble åpnet av den finske helse- og sosialministeren Laura
Räty som fortalte at helsesektoren i
Finland står ovenfor en stor endring.
De ønsker å organisere i fem helseregioner med alt som hører til. Interessant, og hørtes kjent ut. Tidligere har
de vært organisert i en rekke mindre
foretak og sykehus. Hvis forslaget går
gjennom vil de den nye organisasjonen gjelde fra 1. januar 2015.
Hun gikk også inn på utfordringene de hadde sett i forhold til behandling av sjeldne sykdommer. Forskjellene på tilbud og behandling er
mange og store. Et av målene med
omorganiseringen var å samle kompetanse og koordinere tilbud slik at
alle med sjeldne diagnoser skulle få et
godt og likeverdig behandlingstilbud.
14
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Deretter fikk Bo Könberg ordet. Han
er utnevnt som rådgiver for det nordiske ministerrådet og presenterte sine
14 råd omkring fremtidens nordiske
samarbeid på helse. Dette er råd som
skal presenteres og diskuteres av de
nordiske helseministrene i et møte i
oktober. Arbeidet med å få gjennom
de 14 forslagene har allerede startet,
og det er allerede besluttet at tre skal
gjennomføres. Dette gjelder forslagene omkring psykiatri, utveksling av
spesialister - og forslaget om sjeldne
sykdommer!
De fjorten forslagene til det nordiske
ministerrådet er:
1.	Kraftfulle tiltak mot økende
		 antibiotika resistens.
2. Sterkt samarbeid på
		 høy-spesialisert behandling
3. Sette opp et nettverk rundt
		 sjeldne diagnoser
4. Sette opp et virtuelt senter for
		 register-basert forskning
5. Sterkere samarbeid rundt tiltak
		 for å bedre folks helse
6.	En felles plattform med
		 retningslinjer, for å redusere
		 forskjeller i helsetilbudet
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7. Mobilitet for pasienter i den
		 nordiske regionen
8. Sterkere samarbeid omkring
		velferdsteknologi
9. Sterkere samarbeid på eHelse
10. Sterkere samarbeid innen
		psykiatri
11. Sterkere mandat for samarbeid
		 rundt helseberedskap
12. Sterkere farmasøytisk samarbeid
		 for å øke sikkerhet og gjøre det
		 mer kostnads effektivt
13. Ny utveksling av offisielle
		representanter
14. Samarbeid av nasjonale eksperter
		 inn mot EU
Innledningsforedraget skapte en fin
ramme rundt første del av seminaret. Sjeldenfeltets representanter fra
hvert av de fem landene presentere
strategier, planer og utfordringer
på området sjeldne lidelser. Det er
naturlig nok ulikheter, men også en
rekke likhetstrekk. Mange jobber etter prinsippet å kraftsamle, slik at
et (lite) utvalg sentre og sykehus får
god kompetanse og erfaring. For oss
kan det kanskje virke som om dette
allerede har skjedd i stor grad, men
det er interessant å se at våre naboland - og den norske representanten
- ser at mye av arbeidet ligger foran
oss. Fra et nordisk perspektiv kan vi

altså godt se at det blir mer samling
av ekspertise, i regioner/sentre/sykehus (og god tilgang til det), og mer
kompetansebygging på disse utvalgte
sentrene.
Deretter fulgte to dager med presentasjoner i to forskjellige saler.
Svært mange av foredragene ble holdt
av norske representanter. For egen del
så jeg en rekke interessante foredrag.
Inntrykkene, samt hvem som presenterte inkluderte:
”En pasientorganisasjons rolle i et
forskningsprosjekt”, av Lena Lande
Wekre fra TRS og Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
(NKSD) Hun fortalte om et prosjekt
gjort sammen med en forening, og
var svært positiv til samarbeidet som
gjorde studien både lettere å gjennomføre og med bedre innhold. En
klar anbefaling til andre som vil gjennomføre lignende studier.
”Survey 30+”, som fokuserte på opprettelsen av et nytt pasientregister
over pasienter med sjeldne diagnoser,
holdt av Øivind Juris Kanavin fra
Frambu.
	En diagnose er sjelden hvis den
opptrer sjeldnere enn 1/10 000. Men
det betyr likevel at det er 30 000 med
sjelden lidelse i Norge. På Frambu
har de fulgt to diagnoser, hvor de har
laget register for å få oversikt over
lidelsen, og hvordan den forandret
seg over tid.

man få alvorlige plager, som f.eks
hjerneskade. Spesielt i forbindelse
med måltider er det mulig å se at
personer med diagnosen er forskjellig fra andre, nettopp fordi maten er
forskjellig. Dietten som følges kan
varieres og ses ofte på som usunn av
andre. Studien viste at det var få eller
ingen plager fra nære venner og familie, men i andre sosiale settinger opplevde mange det som problematisk å
ha en lidelse. Dels fordi man ser frisk
ut, men likevel har en lidelse, og dels
fordi dette kan påvirke ens eget valg
om å følge behandlingen eller ikke.
Fra mitt ståsted var det interessant
og positivt at brukerens opplevelse i

”Ikke frisk, ikke syk”, presentert av
Plata Sofie Diesen fra Senter for
sjeldne diagnoser ved Oslo Universitets sykehus.
	En interessant studie rundt
Føllings sykdom. Sykdommen gir
forskjellige utslag, men hvis man følger en streng diett der proteininntaket kontrolleres så er helseplagene
få. Hvis man ikke følger dietten kan
Nr. 3-4 2014 - Årgang 28
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hverdagen var fokus for en studie, og
at det fikk plass på agendaen for konferansen. Foredraget var også relevant
for kompetansesenteret, som nå har
fått ansvar for en diagnose hvor diett
er eneste behandling.
”Autismediagnose og aldring” av Michael B. Lensing fra Autismeenheten
ved Oslo Universitetssykehus
Autisme er ikke lenger en sjelden tilstand, selv om det var det på 1940
tallet da den første gang ble beskrevet.
Nå er det mange som har diagnosen.
Opprinnelig var det slik at autismediagnosene rettet seg mot barn og unge
- men dette er en lidelse som man
også har med seg i voksen alder. Nå
er det igjen endringer slik at autismediagnosene er samlet under en fellesbetegnelse kalt autismespekterforstyrrelse (ASF). Retningslinjer på feltet
gir en rekke gode anbefalinger, men
de tar ikke hensyn til at pasientene
blir voksne og deretter eldre. Presentasjonen hadde fokus på hvordan
tilstanden utviklet seg over tid, når
personer med diagnosen ble eldre.

”Individuelle planer for skolebarn
med sjeldne lidelser”, av Brede Damman ved TRS nasjonale ressursenteret
for sjeldne lidelser, Sunnås
Bakgrunnen for studien var at tjenestetilbudet er omfattende og komplisert, og det å få tilgang til tjenestene oppfattes av brukerne som en av
de mange byrdene ved å ha en lidelse.
I studien ville man finne ut om foreldre brukte individuelle planer (IP),
hvor fornøyd de var, og om man opplevde bedre resultater dersom brukeren hadde IP. Studien fikk svar fra ca
200 personer, likt fordelt på gutter
og jenter, gjennomsnittsalder var 12
år og omtrent halvparten hadde IP.
Resultatene viste en sammenheng
mellom det å ha IP og hvor mange
tjenester og tilrettelagte tjenester man
mottok. De aller fleste var fornøyd
med tjenestene de mottok, men overraskende nok var dette uavhengig av
om de hadde IP. Undersøkelsen fant
også at IP hjelper til forskjellige ting,
inkludert bedre koordingering av
tjenestene – selv om dette ikke lettet
byrden for foreldre. Resultatene var
altså ikke spesielt mye bedre for de
som har IP. Kanskje er forklaringen
at en IP plasserer brukeren i sentrum,
men samtidig gir det vedkommende
mer koordineringsansvar og selv om
man får en IP så har brukeren ingen
virkemidler for å få gjennomført det
man har blitt enige om.
Skolestartere med sjeldne lidelser av
Susan Sødal, Senter for sjeldne diagnoser ved Oslo Universitets sykehus.
Hun presenterte et kurs de har utviklet. Bakgrunnen var at barn med
sjeldne lidelser sjelden får god nok
oppfølging på skolen. Foreldre opplevde god oppfølging i barnehagen,
men dårlig oppfølging når man begynte på skolen. Kurset retter seg mot
skolen og SFO, og har som mål at de
skal bli bedre kjent med barnets diag-
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nose og hvilke behov for tilrettelegging disse kan ha.
Kurset er todelt. Først starter det
med 2 timers videokonferanse og elæring om diagnosen. Deretter er det
et en-dags seminar. Kurset dekker i
dag 13 forskjellige sjeldne lidelser.
Høres svært nyttig ut, og det eneste
spørsmålet jeg satt igjen med var “hva
skal til for at kurset kan omfatte 113
sjeldne lidelser?”!
(Mis-)forståelser blant søsken til barn
med sjeldne lidelser, av Torun Marie
Vatne ved Frambu
Misforståelsene er mange, og risikoen
for å få psykologiske utfordringer er
noe forhøyet hos søsken til barn med
sjeldne diagnoser. Med god informasjon minsker risikoen, samtidig
som kildene til kunnskap få. Søsken
er gjerne ikke en del av gruppen
helsepersonell informerer direkte.
Foreldre kan være gode kilder for
informasjon. Det finnes få støttegrupper, og disse retter seg ofte mot
mer vanlige diagnoser. Heldigvis har
Frambu et eget program for dette.
Opplegget fokuserer på å gi informasjon om lidelsen, hva den går ut
på, samt spørsmål og vanlige misforståelser. Frambu har gjort en analyse av innhold i gruppesesjoner som
omfattet 56 søsken mellom 6 og 17
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år, fordelt på totalt 11 grupper. En
gjennomgang viste at 6 % av innleggene inneholdt en misforståelse.
10 % viste usikkerhet, og ytterligere
5 % var tvilstilfeller. Det var ingen
aldersforskjell. Det vanligste var misforståelser omkring årsaker og sammenhenger, som for eksempel “hun
har sykdommen fordi…”, eller “jeg
tror at…”. Mye hang sammen med
manglende informasjon, og konklusjonen er naturlig nok at også søsken
trenger god informasjon.
Dette var et utdrag av de mest interessante foredragene. Det var også flere
andre interessante ting i forbindelse

teresse, pågangsmot og ny teknologi
med konferansen. På torsdag kveld
ga de oss en flott musikkopplevelse.
var vi invitert til en flott mottakelse
Musikkinstrument ble spilt på iPads,
i det finske House of Estate. Full av
slik at fingre som manglet styrke
forventning møtte vi opp midt i et av
kunne spille både bassgitar og tromde mer fornemme strøk i Helsinki.
mer.
Der ble vi tatt imot i et staselig og
Den tredje tingen som kunne vært
flott hus som tidligere inneholdt det
morsomt å nevne er gleden av å sykle
finske parlamentet. Fornemme omrundt i Helsinki på en damesykkel fra
givelser, svært god fingermat, samt
70-tallet, men det er en helt annen
alt for mye søt dessert skapte en god
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historie. Både faglig og i forhold til å
ramme for kvelden.
knytte nærmere kontakter med andre
	En annen svært inspirerende ting
mennesker var dette en vellykket og
var avslutningssermonien. Der holdt
interessant tur.
the Rolling Apples en liten konsert for
oss. Medlemmene i the Rolling Apples
Nils Roe Fjørtoft
har sjeldne lidelser, og med musikkin-

HTTP://WWW.NfTS.NO/
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ETSC MØTE LISBOA
22.-23. NOVEMBER
Tekst og bilder: Magne Hultgren
Wenche Røkenes og Magne Hultgren deltok på Europeisk TSC møte
i Lisboa, Portugal, sammen med representanter for Tyskland, Portugal,
Spania, Italia, Sverige, Danmark og
Frankrike.
	TSC Portugal ble startet for 4 år
siden, og hadde denne helgen familiesamling. Lørdag kveld var 105
samlet til middag med store og små.
En gutt som selv hadde TSC underholdt oss med vakker sang hvor han
selv spilte gitar.
Lørdag var det stor samling på
Lisboas konferansesenter hvor 160
store og små deltok. Mens foreldrene
hadde undervisning om TSC, var det
noen som tok hånd om barna så de
kunne leke og ha det kult sammen. Et
imponerende arrangement.

ETSC
ETSC hadde eget møte parallellt. Vi
startet med at alle land presenterte
sitt arbeide. Det drives et aktivt og
godt arbeide i mange land. Irland og
Serbia er to nye land som ønsker å bli
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med i ETSC fellesskapet. Land som
synes engelsk er vanskelig å kommunisere på, vil foreløpig ikke være med.
Polen et er eksempel på det. Sveits er
todelt grunnet språk. Frankrike tar
kontakt den fransktalende gruppen,
og Tyskland med den tysktalende, for
på den måten å få til et samarbeide.
Å få ut kunnskap om TSC til fagpersoner, og hjelpe familier til å rett
og nødvendig behandling er viktig
for alle land. Promotering av TSC
? veileder og TAND (TSC-Associated neuropsychiatric Diorder)
spørsmålsskjema til leger og sykehus
er viktig for alle land. Dette vil bli til
stor hjelp både for alle med TSC og
alle fagpersoner rundt oss. Flere land
har oversatt både internasjonal TSC
veileder og TAND spørreskjema.
	Etsc har både webside, facebookgruppe og twitter som det anbefales å
bli med på. Portugal ønsker hjelp til å
få inn aktuelt stoff til siden. Og våre
arrangementer bør også settes inn
der. Medlemslandene vil orientere
hverandre og hva vi gjør i de forskjel-

lige land, for å lære av hverandre. På
nettsiden ligger det henvisning til et
E-læringskurs om TSC som alle anbefales å ta. Det heter «BMJ Learning
Module» . Her er nettadresse: http://
learning.bmj.com/learning/moduleintro/.html?moduleId=10047149
TOSCA ? TuberOus SClerosis Regestry to IncreAse Disease Awareness
Og EXIST 3
	TOSCA registeret er viktig at promoteres over hele Europa. Problemet
i flere land er å få legene til å bruke de
minuttene det tar å fylle det inn. Flere
leger har gitt uttrykk for at de ønsker
betalt for å gjøre det. Men dette er et
register som er viktig i forskningen på
TSC. Det har også vært diskusjoner
om rettighetene til registret.
Medisinfirmaet Novartis vil sammen med ETSC samarbeide om å
promotere EXIST 3 studiet. Dette
er et studie om Everolimus/ Votubia
(M-TOR hemmer) behandling og
Epilepsi. Dette studiet går over hele
Europa, men har for få pasienter. Det
er ønske at flere blir med.
Flere land kan vise til meget gode
resultater på bruken av M-Tor hemmere som er i Rapamyzin og Votu-
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bia. Disse stoffene virker så bra på
flere områder, og gir mange med TSC
en bedre hverdag.
Man ser også veldig gode resultater på forebyggende behandling
med Vigabathrin (Sabrilex) og Epistop. Denne behandlinger viser seg
ha meget positiv effekt ikke minst på
utviklingshemming når man setter
i gang behandling før anfallene har
startet hos barn med TSC.

VIKTIGE KONFERANSER I 2015
12. mars er det en viktig konferanse
i Lisboa for nyreleger/nephrologer.
Her bes leger ta med seg case som skal
diskuteres. Dr. J.C. Kingswood vil
veilede legene i disse casene. Denne
konferansen bør gjøres godt kjent
blant nyreleger i vårt land.
Ann Karin og jeg vil tilby våre sønners lege å dekke reise og opphold om
hun vil dra.
18.-19. april.
Legekonferanse i Sverige
10.-12. Sept.
Internasjonal konferanse i London.

ETSC og TSCI vil møte den 9. og
13. september. Det skjer så mye spennende nå i forskning og behandlingen rundt diagnosen TSC, så denne
konferansen må gjøres godt kjent
blant legene. Jeg håper flere foreldre også vil være med. I forbindelse
med konferansen vil spesialister møte
foreldre som har spørsmål for å gi råd
og veiledning. Har man med seg sin
lege, kan dere sammen med legen diskutere case sammen med f.eks, Chris
Kingswood og John Bissler. De er våre
fremste eksperter på TSC og nyrer.
John Bissler og Chris Kingswood
har hatt slike samtaler på konferanser
i flere land, sist i Kina i oktober. Det
har betydd så mye for mange familier
og leger, at dette ønsker vi skal skje
i forbindelse med alle konferanser vi
arrangerer.

Nasjonalt kompetansesenter
for Tuberøs Sklerose
Besøksadresse:
Seksjon for undervisning og kompetansesentre
Nevroklinikken
Epilepsisenter - SSE G.F
Henriksens vei 23 Sandvika
Postadresse:
Seksjon for undervisning og kompetansesentre,
Nevroklinkken Epilepsisenteret - SSE
Postboks 53 • 1306 Bærum postterminal
Telefon:
97 50 11 95 / 67 50 10 00
E-post:
kompetansesenter-sse@rikshospitalet.no

I alle land er det engasjerte foreldre
og fagpersoner som gjør en kjempejobb for våre medlemmer TSC.

Sommerskole
i Barcelona
Eurodis arrangerer sommerskole i
Barcelona. Se Eurodis sine hjemmesider.

TS Kvarten
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Gamlevegen 27 • 2134 Austvatn
Tlf. 456 72 751
E-post: cecilie.kjerland@gmail.com
Nettside:
www.nfts.no

Nr. 3-4 2014 - Årgang 28

19

Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose

STYRET
I NORSK FORENING FOR TUBERØS SKLEROSE

Wenche Røkenes

Cecilie Kjerland

Ikjefjord • 5962 Bjordal
Mobil 95 81 01 55

Gamlevegen 27 • 2134 AUSTVATN
Mobil 45 67 27 51

Olav Nygardsvei 126 • 0688 OSLO
Mobil: 41 56 43 20

wenche.kristin.rokenes@helse-forde.no

cecilie.kjerland@gmail.com

arntegil@online.no

Stein-Are Osnes

Geir Storsletten

Olaug Elin Hovda Skåren

Leder

Økonomiansvarlig
Libakken 19B
4028 STAVANGER
Mobil 958 73 475

saosnes@gmail.com
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Nestleder

Arnt Egil Trelsgård
Sekretær

Styremedlem

Styremedlem

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

Gismarvikveien 618 • 5570 Askdal
Mobil: 41 30 90 77

geir.storsletten@veidekke.no

olaug.elin@online.no
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Elin Bergseng
1. varamedlem

May-Brit Bekkelund
2. varamedlem

Myrerskogveien 26 • 0495 Oslo

Spikkestadveien 94B • 3440 Røyken
Tlf. 906 50 411

elinbergseng@yahoo.no

may.brit.bekk@gmail.com

Ann Lisbeth Bjerkvik
3. varamedlem

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

annlisbeth@alb.priv.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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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

annlisbeth@alb.priv.no
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Arnt Egil Trelsgård

Ragnar Solhoff

Wenche Røkenes

Olav Nygardsvei 126 • 0688 OSLO
Mobil: 41 56 43 20

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

Ikjefjord • 5962 BJORDAL
Mobil: 95 81 01 55

arntegil@online.no

ragnar.solhoff@sshf.no

wenche.kristin.rokenes@helse-forde.no

SI DIN MENING I

Ketil Heimdal
Seksjonsoverlege

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

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

kvarten

ketil.heimdal@
oslo-universitetssykehus.no
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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:

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
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
Elen og Steinar Stenersen
Aasgaarden 3 B,
3179 ÅSGÅRDSTRAND
33081369
Elen: 93084422
E-post: stenelen@frisurf.no
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
Gamlevegen 27, 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 95810155
E-post: wenche.kristin.rokenes@helse-forde.no
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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