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LEDEREN
HAR ORDET

Sett av uken 5.–12. august
om du ønsker å tilbringe en uke
med TSC venner i Danmark.

Kjære alle TSC venner. Nå nærmer
vi oss slutten på et spennende, travelt
men veldig morsomt år. I hvert fall i
TSC sammenheng. Det er i år 30 år
siden vi blei stiftet, og det har vi fått
feiret godt og grundig. Vi slo på stortromma til årsmøtesamlingen, og inviterte alle på Kieltur med Colorline.
Det var en særs hyggelig opplevelse,
både for oss i styret men også for dere
andre som var med håper jeg.
	Vi hadde også en mer formell
markering i Oslo nå i høst. Da ble det
mimret og fortalt historier fra de 30
årene som har gått. Der møtte både
Per Brandt Hansen, Berit Langslet og
Anne holt opp. Alle tre har vært gode
støttespillere og bidragsytere opp
gjennom årene. En del av de «eldste»
medlemmene deltok også. De delte
villig av sine minner om både utfordringer, morsomme og viktige hen-

delser i foreningens regi.
Noen av oss i foreningen og i styret har
vært engasjert i arrangement både i og
utenfor landegrensene. Det må til for
å bygge opp et nettverk som er viktig
for å gi våre medlemmer det beste som
er av kunnskap om behandling og forskning uansett hvor dette skjer. Vi har
også gjort så godt vi kan med å holde
nettsiden vår oppdatert, og å dele viktig informasjon på Facebook.
Det har vært en fryd å sitte i styret
med så mange engasjerte og kompetente styremedlemmer, Ideene har
vært mange og entusiasmen og engasjementet har vært stort. Det er av stor
betydning at en forening som vår har
et styre der alle er deltakende og bidrar
med tid og arbeidskraft for å få til en
organisasjon der det skjer noe. Først
og fremst for medlemmene, men også
at vi engasjerer oss i både forskning

og andre nasjonale og internasjonale
organisasjoner. Det opplever jeg at
vi har fått til, selv om vi selvfølgelig
kunne gjort mer av mange ting om vi
hadde hatt folk ansatt til å følge opp
det som skjer både i og utenfor organisasjonen. Når vi alle gjør dette på
frivillig basis på toppen av alt det andre vi har av oppgaver i livet, mener
jeg vi legger inn en riktig mengde tid
og energi i foreningsarbeidet.
	En liten overraskelse til slutt: Sett
av uken 5.–12. august om du ønsker
å tilbringe en uke med TSC venner i
Danmark. Invitasjon kommer seinere.
Aller sist vil jeg ønske dere en riktig
fin jul, og et morsomt, spennende og
lærerikt nytt år.
Vennlig hilsen
Wenche Røkenes, leder

Til de av dere som venter på artikkel fra 30 års jubileet,
så vil det komme i neste nummer sammen med historien om foreningens første 30 år.
Vi skulle gjerne hatt den med denne gangen,
men på grunn av tidspress fikk vi den ikke ferdig til dette nummeret.
Vennlig hilsen
Wenche Røkenes, leder NFTS
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Redaktøren
HAR ORDET

Er det flere enn meg
som synes at årene flyr?

Årets siste TS-kvart er nå trykket – og
jeg benytter sjansen til å si noen ord
også denne gangen.
Forrige måned ble vi invitert til å
tilbringe dagen på Habiliteringstjenesten i Hedmark sammen med andre
TS-familier. Hab´en arrangerte 2 TSdager for å samle familiene og fasilitere
kontakten med Kompetansesenteret.
Dette skal visst bli en årlig tradisjon,
og vi er glade for at Hedmark følger
nabofylkets gode eksempel for å samle oss ”sjeldne”. Kompetansesenteret
kunne dele masse nyttig informasjon
med oss, noe kjent og noe nytt, og
viser at de i høyeste grad har fokus på
forskning og behandling av Tuberøs
sklerose. Det er godt å oppleve deres
engasjement og omsorg for våre familier.
Etter at jeg gikk ut av styret i april
i år har jeg hatt liten kontakt med

TS-foreningens arbeid på grunn av
studier og jobb. I løpet av dagen på
Habiliteringen ble jeg bedt om å presentere foreningen og si et par ord om
hva vi bedriver – og jeg følte meg stolt
og glad over å kunne presentere TSforeningen igjen! Hjertet mitt banker
for vår flotte forening, og dersom det
er ønsket, kommer jeg definitivt til å
stille min tid til disposisjon igjen når
jeg er ferdig med studier.
Er det flere enn meg som synes at
årene flyr?
	Vinden hyler rundt hushjørnene
og gir oss et nymotens desembervær
vi har blitt kjent med de siste årene
her i innlandet – hvor vinteren ”før i
tiden” pleide å være hvite og stille. Jeg
tillater meg å be en stille bønn om at
vinden løyer litt innen nyttårsaften så
faklene får stå i fred denne gangen…

En annen bønn jeg tillater meg be å
be denne vinteren er for alle de mennesker i vår verdens som står utenfor
en stengt dør og banker på for å komme inn. Dette være seg en dør inn i
en kjent stue hos nære og kjære, eller
en grense mot et ukjent land. Julen
handler om samhold, nestekjærlighet,
varme, lys og håp.
	Etter de siste måneders grusomme
nyhetsoppslag fra fjern og nær føler
jeg litt ekstra på tryggheten i år. La
oss ta vare på hverandre i mørketiden
og åpne døren for de som ønsker seg
inn…
GOD JUL!
Vennlig hilsen
Cecilie Kjærland, redaktør

SI DIN MENING I
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2015 International Research Conference on Tuberous Sclerosis Complex:

From Treatment
to Prevention
Grensesprengende TSC konferanse i Windsor
Etter mange års fravær er jeg endelig tilbake i arenaen igjen, og det ble en flott
opplevelse å møte gamle og nye TSC-venner fra fem verdensdeler.
Møtestedet var Mercure Windsor Castle Hotel i Windsor utenfor London,
tvers over gata til dronnings Elizabeths yndlingsslott. Det ble noen hektiske
dager fra 9. til 12. september for de rundt 260 deltakerne fra mer enn 30 land
som ble tilbudt nærmere 30 ulike foredrag og presentasjoner av ny forskning.
Tittelen From Treatment to Prevention (fra behandling til forebygging)
indikerer et paradigmeskifte i TSC-forskningen takket være en langsiktig
og tålmodig forskningningsinnsats gjennomført av verdens fremste forskere
og forskningsinstitusjoner.

Tekst og foto: Torbjørn Hodne

Tuberous Sclerosis
Complex International (TSCi)
TSCi, den verdensomspennende organisasjonen for Tuberøs sklerose
complex hadde egne medlemsmøter i
for- og etterkant av konferansen. Det
var både interessant og gledelig at en
rekke nye land har meldt seg inn i
dette globale fellesskapet. Spesielt
hyggelig var det å møte igjen ekteparet Carter som i snart en mannsalder
har vært pådriverne for det internasjonale brukersamarbeidet. Jeg har nå
vært så heldig å bli med i TSCi sin
”indre krets”, et arbeid jeg ser fram
til med skrekkblandet fryd. Det har
vært en grensesprengende utvikling
4
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Den norske delegasjonen på Norsk forening for Tuberøs sklerose complex sin
stand. Fra venstre: Torbjørn Hodne, Ragnar Solhoff, Ine Cockerell (Kompetansesenteret), Wenche Røkenes og Trude Rath Olsen (Kompetansesenteret)

på de fleste områder innen TSCforskningen.
Spesielt interessant
for TSC-familiene er at det nå også
drives en utstrakt forskning på leveår

og sosial inkludering. Den norske
foreningen, det norske TSC-arbeidet
og kompetansesenteret har i alle år
blitt sett på med stor respekt fra så vel
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Ragnar Solhoff er en solid støttespiller
når forskningsterminologien blir vanskelig krevende å forstå.

forskningsmiljøene som de ulike lands brukerrepresentanter. I minglepausene kom det mange henvendelser fra
brukerrepresentanter som ville vite mer om den ”norske
modellen”, både om behandling og oppfølging, brukermedvirkning, og om den norske finansieringsmodellen for
frivillige organisasjoner. Det er da jeg fullt ut forstår at vi
har trukket det store loddet.

Professor Paolo Curatolo med Gomezprisen.

Deltakere fra 5 verdensdeler på
Tuberous Sclerosis Complex International sitt årsmøte
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Den norske
delegasjonen
Fra Norge deltok Torbjørn Hodne,
Ragnar Solhoff (overlege og nevrolog), Ine Cockerell (epilepsisykepleier) , Wenche Røkenes og Trude Rath
Olsen (overlege). For oss brukerrepresentanter er det en styrke å være
sammen med fagpersoner som har
spesiell interesse for TSC. Dette nære
samarbeidet mellom brukerkompetanse og medisinsk kompetanse er
gull verd. Jeg komme igjen tilbake til
”den norske modellen” der dette samarbeidet er en selvfølge, mens det i
en rekke land fremdeles er et nesten
uoverstigelig gap mellom brukerne
og de medisinske behandlings- og
forskningsmiljøene.

Nordisk samarbeid.
De internasjonale TSC-konferansene
er fine anledninger til å treffe medlemmer fra de andre nordiske landenes

Wenche Røkenes og ekteparet Carter.
foreninger. Dessverre er det for tiden
bare den svenske og norske foreningen som har noen aktivitet av betydning. Sverige stilte med en delegasjon
på 6 personer: barnenevrolog Gunil-

la Drake, barnelege Märta Englund,
sykepleier Anja Engel, og fra den
svenske TSC-foreningen: Göran og
Kerstin Anderlind og Berit Öberg.
Ved å være sammen både på det fa-

Konferansesalen har mye engelsk historie i veggene
6
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Skandinaver rundt festbordet
glige programmet og sosialt, fikk vi
god anledning til å drøfte muligheter
og utfordringer og hvordan disse
kan frontes. Berit Öberg gjør en stor
innsats i det internasjonale arbeidet.

Paolo Curatolo fikk Gomez-prisen
Den presisjefylte Gomez.prisen for
2015 ble tildelt den italienske professoren Paolo Curatolo hans forskning
på infantile spasmer, epilepsi og nevropsykiatri.
Professor Curatolo leder avdeling
for barnenevrologi- og psykiatri ved
University of Rome Tor Vergata.
Hans spesialfelt er forskning på Tuberøs sklerose compleks, epilepsi, utviklingshemning autisme og ADHD.
Professor Curatolo har publisert mer
enn 300 artikler om barnenevrologi i

Ragnar Solhoff i samtale med Berit Öberg (tv) og Trude Rath Olsen
Nr. 3-4 2015 - Årgang 29
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Professor Petrus de Vries, en av veteranene innen TSC-forskningen som for tiden arbeider i Cape Town, omsvermet av
fans på posterseksjonen.

Wenche Røkenes studerer en av de mange interessante posterne
8
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anerkjente internasjonale tidsskrifter,
rundt 70 om Tuberøs sklerose complex samt en rekke bøker på sine
fagområder. Han sitter i styrene i
en rekke redaksjonskomiteer i prestisjefylte internasjonale tidsskrifter
som Journal of Child Neurologi,
the European Journal of Pedriatic
Neurologi, Brain & Developement,
and Pedriatic Neurologi. I perioden
2002-2006 var han president i the
International Neurologi Assiciation
og i 20 år medlem av både the Executive Board of the European Pedriatic
Neurologi Society og the International Child Neurologi Assiciation.
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Fish & chips under en varm nattehimmel

Noen refleksjoner
Et tilbakeblikk på mitt snart 30 årige
engasjement i TSC-saken med mange
ubesvarte spørsmål åpner nå for en ny
forståelse av TSCs kompleksitet. For

meg er den muligheten for forebygging som forskere over hele verden
gjennom årtier med uselvisk arbeid
nå åpner for, det største som til nå er
oppnådd. Etter å ha hatt muligheten
til å følge arbeidet gjennom deltakelse

på en rekke internasjonale forskningskonferanser er det bare å si:
Konferansen i Windsor ”is the best
International Research Conference
on Tuberous Sclerosis Complex ever.”

Mingletid
Nr. 3-4 2015 - Årgang 29
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TSC konferansen i Windsor;

en eneste stor familie!
Ja slik kjennes det når man treffer familier og fagfolk som alle har en felles
interesse: å skape et godt liv for mennesker med tuberøs sklerose complex.
Selv om vi kommer fra forskjellige
deler av verden, har ulike livsvilkår og
mulighet for behandling og medisiner
er veldig forskjellige er det noe som
binder oss sammen. På tvers av språkbarrierer og levesett kjenner jeg på et
fellesskap med alle disse menneskene.
Det finnes en romslighet og åpenhet
hos de aller fleste av dem jeg har møtt,
og vi søker alle etter andres erfaringer
med både behandling og å løse hverdagens små og store utfordringer.
Den aller viktigste grunnen til at vi
møtes er jo for å få vite mer om hva
som skjer rundt i verden av forskning

og behandling, men en slik kongress
som dette handler også om noe mer.
Det handler om å lære, å knyte kontakter, om å få og gi informasjon og
inspirasjon til hverandre, og sist men
ikke minst å vise støtte og empati.
Det er når man møter mennesker på
denne måten at vi ser verdien av det
samfunnet vi lever i, og hvor heldige
vi egentlig er som bor i et land med
et så godt utbygd sosialt system. Det
er selvfølgelig mange ting i vårt eget
samfunn som kunne vært bedre, men
det å komme ”ut i verden” å høre og
se hvilke utfordringer andre har gir oss
et annet perspektiv på våre egne utfordringer.
Det at vi kan møtes på denne måten
og dele erfaringer og kunnskap gjør oss

alle sterkere og gir oss mot til å kjempe
videre. Det er også en fantastisk ting
at nesten all kunnskap som finnes i
verden om tuberøs sklerose complex er
tilgjengelig for alle. At alle disse kloke
og engasjerte brukerorganisasjonene
og fagfolkene deler kunnskapen sin
med hverandre uten forbehold. Som
leder av den norske foreningen ser jeg
på denne typen nettverksbygging som
svært viktig, og noe som vi absolutt
bør være en del av.
Til sist en lite filosofisk betraktning:
Det er en fantastisk tanke at alle de
fremste ekspertene på sykdommen i
verden kjenner eller kjenner til hverandre.

Berit Øberg fra den svenske foreningen forteller om små og store aktiviteter i Sverige.
10
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Flere foreldre var invitert til å fortelle om sitt barn.

En representant for den svenske foreningen og jeg i ivrig
diskusjon under middagen.

Ragnar Solhoff og meg foran den flotte nye roll-up’en
som vi hadde satt opp i kongresshallen.

SI DIN MENING I
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Søster til en voksen lillebror
med Tuberøs Sklerose
Skrevet av: Tone Brustuen

Som storesøster til en gutt med Tuberøs Sklerose har jeg opplevd mye
i løpet av mitt 27 år lange liv og
flere opplevelser skal det nok bli.
Jeg leser stadig vekk artikler i ulike
tidsskrifter og på nettet om det å
være pårørende til mennesker med
ulike behov og utfordringer i sitt liv,
enten det er sykdommer, utviklingshemming, skader eller diverse former
for rusavhengighet. Felles for mange
av sakene jeg leser er at både de
pårørende og personene det gjelder
ofte blir fremstilt som nettopp det,
pårørende eller syk. Det er ikke så
ofte vi får muligheten til å lese så mye
om hvem personene faktisk er, enten
det dreier seg om de pårørende eller
de personene man er pårørende til.
Min lillebror er 24 år, nærmere to
meter lang, ekstremt glad i musikk
og vesentlig mer musikalsk enn sin
storesøster. Jeg har aldri vært så stolt
som den gangen jeg som tenåring forsto at lillebroren min kunne ta opp
en gitar eller sette seg ved et piano
og gjengi låter han hørte nesten helt
feilfritt. Det var ganske stort og imponerende for ei som såvidt klarer å
klimpre frem «Lisa gikk til skolen»
på piano. Han er veldig glad i Mummitrollet, en interesse han også deler
med sin søster. I tillegg til det er han
også over gjennomsnittet glad i datamaskiner og bruken av disse. Ikke
helt ulikt sin søster på det området
heller.
12
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Han ble diagnostisert med Tuberøs
Sklerose da han var 13 måneder gammel, etter at han fikk sine første epileptiske anfall da han var 9 måneder
gammel. Selv var jeg 3 1/2 år. Jeg
husker ikke at det var mye sykehusbesøk, at vår mor og han ofte var
borte disse første årene, men har blitt
fortalt at det var hektisk en periode
der.

Fokus på barn som
pårørende
Når man er barn som er pårørende er
det veldig mye fokus på at man skal
bli sett, ofte fordi foreldre eller andre
naturlig nok må vie mye oppmerksomhet mot den som er syk. Sånn var
det også for meg, men jeg forsto aldri
helt hvorfor det var så mye mas om
dette med at jeg skulle takle at min
lillebror hadde en medfødt sykdom.
Han var som han var, ting var som
de var, jeg syntes det var litt tullete å
skulle bruke enda mer tid og energi
på at jeg også skulle bli gjort «mer
spesiell».
Jeg mente min familie, særlig min
mor, hadde mer enn nok å holde fingrene i, om ikke jeg også skulle bli
enda en ting å holde mer styr på enn
til vanlig. Da jeg i voksen alder gikk
på en liten smell og spurte hvorfor
jeg ikke hadde fått mer oppfølging
som yngre, fikk jeg beskjed om at jeg
hadde vært en ganske så bestemt ung
dame som nektet å ta imot noe hjelp.
Dette stemmer med de tankene jeg
selv hadde som ganske ung jente med
at jeg ikke skulle være til noe bry, vi
hadde nok med alt som skjedde ellers.
Jeg mener fortsatt den dag i dag at jeg
ikke trengte noe oppfølging sånn sett,
men har sett i ettertid at jeg trengte
hjelp på barne og ungdomsskole. Min
reaksjon kom i stor grad på skolen, der
jeg hadde et stort behov for oppmerksomhet fra lærere, i kombinasjon med

at jeg hadde bestemt meg at jeg ikke
skulle be om hjelp selv, de måtte se
det helt på egenhånd. Nå har det seg
en gang sånn at lærere ikke har magiske evner og kan lese tanker, så det
gikk heller dårlig. Jeg slet også mye
med at jeg ikke klarte å konsentrere
meg i det hele tatt og fikk en del kjeft
da ting som nettopp var gått igjennom i fellesskap ikke hadde festet seg
i det hele tatt hos meg. Ikke ville jeg
si for mye om hvordan ting sto til på
skolen til andre heller, for jeg ville for
alt i verden ikke være til bry.
	Vi var flere ganger på Frambu
kompetansesenter for sjeldne sykdommer og hadde også flere opphold
på barnerehabiliteringstjenesten på
sykehuset med min bror. Der ble det
også tatt tak i hvordan jeg som søster
hadde det, men jeg var fast bestemt på
at tilstanden til min bror ikke hadde
noe som helst å si for meg. Han er
min bror, vi hadde et helt normalt
søskenforhold med krangler, latter,
lugging og leking.

Skolestart
Jeg har alltid vært ekstremt stolt
av og glad i broren min. Jeg gledet
meg veldig til han skulle begynne på
skolen. Jeg kunne finne på å komme
inn i klasserommet hans, finne han i
friminuttene for å leke med han og
generelt holde et øye med han. Han
hadde alltid med seg en egen assistent og jeg tenkte ikke noe over det
i det hele tatt. Jeg visste han ble tatt
godt vare på, men jeg syntes det var
så hyggelig å være med han at jeg nok
kanskje var litt overivrig. Det kom etterhvert noen reaksjoner på at assistentene følte jeg overvåket og passet
på. Jeg kjente meg ikke igjen i dette
i det hele tatt, men holdt litt mer
avstand.
Årene gikk og jeg hadde ingen
problemer eller utfordringer med

å være pårørende til min bror. Han
var like vanlig for meg som enhver
bror er for sine søsken. Jeg ble aldri
ertet for han, men kunne bli ganske
aggressiv hvis jeg merket at noen var
litt røff mot han, selv om jeg ikke kan
huske at han ble direkte ertet selv
heller. Beskytterinstinktet lå nok ganske sterkt særlig når det kom til voksne mennesker som skulle lære han å
fungere sosialt. Dette krevde jo noen
ganger at han fikk beskjed om hva
som er rett og galt, noen ganger med
en streng tone fra assistenter o.l. Var
jeg i nærheten så kunne det koke litt
på innsiden. Jeg var for ung til å forstå
tanken bak.

Voksen pårørende
Årsaken til at jeg ville skrive denne
teksten er for å belyse et emne jeg
ikke har sett så mye om enda. Det
å være pårørende til en voksen som
har sine utfordringer. Jeg har tatt meg
selv i å tenke på dette oftere og oftere,
dette med at det for meg er mye mer
krevende å være voksen søster til en
voksen lillebror som prøver å finne
sin plass i samfunnet med sin personlighet, styrker og svakheter enn som
barn.
	Vi bor langt unna hverandre. Han
bor der vi har vokst opp i sin egen
leilighet i fellesskap med flere andre.
Han har det veldig bra og jeg er så
glad for at det fungerer så fint der.
Han har familien sin rundt seg og et
aktivt liv. Likevel har jeg blitt veldig
bevisst valg jeg selv må ta i mitt liv
på grunn av min bror. Jeg hadde et
veldig behov for å flytte til byen og
jeg trives så godt at jeg ikke klarer å se
for meg at jeg skal flytte tilbake. Med
jobb, studier og sosialt liv blir det derfor vanskelig å komme hjem så ofte
som jeg helst vil for å hilse på. Derfor
holder vi kontakt via telefonen.
Den ringer støtt og stadig fra en
Nr. 3-4 2015 - Årgang 29
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bror som lurer på det meste. Hvordan forklarer jeg egentlig hva ordet
«svigerfamilie» betyr? Eller hvordan
forklarer jeg hvordan noen mennesker tror på himmelen og gud, men
andre ikke? Hvordan forklare at jentene som tilfeldigvis lo litt i den ene
enden av matbutikken da vi var innom, ikke lo av han?
Jeg ble tidlig nødt til å ta stilling
til hva jeg skulle gjøre hvis noe skulle
skje med resten av familien vår. Faren
våres døde for 8 år siden og jeg måtte
finne ut hvordan jeg skulle løse det
om noe mer uforutsett skulle skje. Jeg
bør engasjere meg så mye som mulig
for å være oppdatert på situasjonen
hans om noe skulle skje og jeg må
steppe inn som verge. Jeg måtte ta et
valg om jeg skulle flytte tilbake for å
være så nærme som mulig, eller om
jeg skal satse på å klare det selv om jeg
bor 3 timer unna. Hvordan blir det
egentlig om jeg plutselig selv får barn
og samtidig må sjonglere det med å
være tilstede for min bror? Må jeg
forme hele livet mitt bare fordi jeg tilfeldigvis har en bror med en medfødt
sykdom, selv om jeg tar det som en
selvfølge at jeg skal være der for han
uansett hva?

Internett og utvikling
Han utvikler seg hele tiden og har
nærmest på egenhånd lært seg å gjenkjenne bokstaver og diverse ord ved
hjelp av Facebook. Jeg er stolt som
en hane, men det krever også at vi
rundt må følge med. Det finnes lite
fagstoff på hvordan man skal lære
normer og regler på sosiale medier for
mennesker som kanskje ikke forstår
normer og regler.
Han er forrykende aktiv på Facebook og YouTube, det er ikke alltid
jeg klarer å henge med i svingene.
Dessuten fører det med seg enda et
dilemma. I hvor stor grad skal jeg
følge med? Han har rett til privatliv.
Jeg synes det er feil å si «dette får du
ikke lov til» til en voksen mann. Da
gjelder det ofte å forklare så enkelt
og forståelig som mulig hvorfor man
skal være forsiktig med å legge ut informasjon på internett og hvordan
andre mennesker kan oppfatte ting
feil.
Jeg har lært så mye av å være
søster til en person med en psykisk
utviklingshemming. Ikke hvem som
helst heller, men verdens beste lil-

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
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lebror. Det er ingen jeg er mer stolt
av enn han. Han betyr alt for meg.
Derfor hadde det vært langt mer nyttig for meg med et støtteapparat i
voksen alder enn som barn, selv om
det selvsagt også er viktig. Det er et
stort støtteapparat i sving når man er
barn med utviklingshemming, men
mennesker utvikler seg gjennom hele
livet. Jeg har så mange spørsmål som
dreier om hans utvikling nå i voksen
alder, men ingen fagpersoner å rette
dem til. Heldigvis har vi en mor som
bryr seg og vi diskuterer mye sammen, men jeg savner å ha lettere tilgang til fagstoff om rollen som voksen pårørende til voksne mennesker
med utviklingshemming og alt det
kan by på.

TS Kvarten

Medlemsblad for
Norsk forening for Tuberøs Sklerose
Redaktør / web-ansvarlig
Cecilie Kjerland
Gamlevegen 27 • 2134 Austvatn
Tlf. 456 72 751
E-post: cilius1976@hotmail.com
Nettside: www.nfts.no
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EPILEPSI OG TUBERØS SKLEROSE
3-timersEpilepsi
kurs via
videokonferanse
og tuberøs
sklerose
3-timers kurs via videokonferanse
Torsdag 18. februar kl. 12.00 - 15.00
inviterer Nasjonalt kompetansesenter for
sjeldne epilepsirelaterte diagnoser (NK-SE)
til kurs om epilepsi og tuberøs sklerose.
Målgruppe: foresatte og andre nærpersoner.
Temaene er delt i tre, slik at det vil være
mulig å følge deler av undervisningen.
Program:
12.00 - 12.55 Generelt om epilepsi.
Ine Cockerell, sykepleier med
master i helsefagvitenskap
13.05 - 14.05 Tuberøs sklerose og tilleggsvansker
Trude Rath Olsen, overlege,
spesialist i barnesykdommer og
Mia Tuft, nevropsykolog
14.15 - 15.00 Pedagogisk tilrettelegging
Marte Årva, spesialpedagog

Påmelding:
e-post til Marte Årva: marte.arva@ous-hf.no
innen fredag 12. februar.
Spørsmål:
Spørsmål om videokonferanse, hvordan
låne lokaler, praktiske spørsmål etc.,
kontakt Marte Årva marte.arva@ous-hf.no
tlf. 67 50 13 49.

Epilepsi og tuberøs sklerose
3-timers kurs via videokonferanse
Fredag 21. oktober kl. 12.00 - 15.00
inviterer Nasjonalt kompetansesenter for
sjeldne epilepsirelaterte diagnoser (NK-SE)
til kurs om epilepsi og tuberøs sklerose.
Målgruppe: alle fagpersoner som jobber
med epilepsi og/eller tuberøs sklerose.
Temaene er delt i tre, slik at det vil være
mulig å følge deler av undervisningen.

Program:
12.00 - 12.55 Generelt om epilepsi.
Ine Cockerell, spesialsykepleier
13.05 – 14.05 Tuberøs sklerose
Trude Rath-Olsen, overlege
Tilleggsdiagnoser og psykiske
tilleggsvasker
Mia Tuft, nevropsykolog
14.15 - 15.00 Pedagogisk tilrettelegging
Marte Årva, spesialpedagog

Påmelding:
e-post til Mia Tuft: mia.tuft@ous-hf.no
Spørsmål:
Spørsmål om videokonferanse, hvordan
låne lokaler, praktiske spørsmål etc.,
kontakt Marte Årva marte.arva@ous-hf.no
tlf. 67 50 13 49.
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STYRET
I NORSK FORENING FOR TUBERØS SKLEROSE

Wenche Røkenes

Ronny Theodorsen

Ikjefjord • 5962 Bjordal
Mobil 95 81 01 55

Lysakervegen 9 B, • 9014 TROMSØ
Mobil 917 70 169

wenche.kristin.rokenes@helse-forde.no

ronny.theodorsen@gmail.com

Stein-Are Osnes

Torbjørn Hodne

Leder

Kasserer

Styremedlem

Strandenglia 13 • 3153 TOLVSRØD
Mobil: 920 55 181

Olaug Elin Hovda Skåren

Styremedlem

Sekretær

Gismarvikveien 618 • 5570 Askdal
Mobil: 41 30 90 77

Mobil 958 73 475

Nordre Banegate 7
N-4515 MANDAL
Mobil +47 905 66 710

saosnes@gmail.com

torb-ho@online.no;

olaug.elin@online.no

Libakken 19B
4028 STAVANGER
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Nestleder

Stig Magne Evju Brekken
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Arnt Egil Trelsgård
1. varamedlem

Ingvild Åkervik
2. varamedlem

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

Melhornsvegen 83 • 6060 Hareid
Tlf. 994 29 466

arntegil@online.no

ingvildaa@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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Norsk forening for tuberøs sklerose
sine likemenn
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Nils Roe Fjørtoft

Marit Revheim

Geir Storsletten

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

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

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

nilsroe@hotmail.com

marit.revheim@gmail.com

geir.storsletten@veidekke.no

Ann Karin Hultgren

Rita Theodorsen

Ann Lisbeth Bjerkvik

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

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

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

ankahult@online.no

ron-olav@online.no

annlisbeth@alb.priv.no
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Rådet
I NORSK FORENING FOR TUBERØS SKLEROSE

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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Returadr: TS Kvarten, v/ Cecilie Kjerland, Gamlevegen 27 • 2134 AUSTVATN

Fylkeskontakter

Østfold:

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

Akershus:

Steinar Grimsen
Festningsveien 13C
1368 Stabekk
Mobil 995 64 395

Oslo:

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

Oppland:

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: ellen.vimme@gmail.com
E-post Ragnar, arbeid:
ragnar.solhoff@sshf.no
Cecilie Kjerland
Gamlevegen 27, 2134 Austvatn
Mobil: 45 67 27 51
E-post: cilius1976@hotmail.com

Vest-Agder:

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

Rogaland:

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

Hordaland:

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

Sogn og
Fjordane:

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

Møre og
Romsdal:

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

Sør og Nord
Trøndelag:

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

Nordland:

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

Troms og
Finnmark:

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

Trykk: Sjograf AS - tlf. 38 27 38 00
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