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Høring om kompetansesenternes
framtid s. 16

Sjeldne funksjonshemninger
i Norge s. 9

Eirin Bjerke,
dronningen av Senkveld s. 14-15

Gjennombruddet i TS-forskningen presentert på Queens Collage
ved University of Cambridge i 2004 skal etter mange års videre
forskning følges opp med kliniske forsøk i Norge. Se side 2 og 3
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Redaktørens
hjørne
Milepæl for TS-forskningen i Norge
En av Norsk forening for tuberøs sklerose sine
hovedoppgaver gjennom 25 år er å være pådriver for
forskning på TS. Av ulike årsaker er forskningen aldri
kommet ordentlig på plass i Norge, og det er aldri blitt
opprettet et fullgodt pasientregister. Foreningen har
likevel gjennom aktiv deltakelse på den internasjonale
TS-arenaen bidradd til at TS-feltet har fått tilgang til
det ypperste av internasjonal forskning.

Gjennom det interessepolitiske arbeidet i forhold til blant annet Helsedirektoratet, er et robust kompetansemiljø kommet på plass selv om
det har fått en annen form enn det
foreningen i sin tid planla. Den kliniske virksomheten er derfor ivaretatt
på best mulig måte.
Nå ser det imidlertid ut til at en
står foran et gjennombrudd på forskningsfeltet. I møtet i Zürich 7. og
8. februar med Novartis og Eurodis
(se egen artikkel side xx) ble det trukket opp rammer for et spennende
forskningsprosjekt knyttet til bruk av
Rapamysin i den kliniske behandlingen av Tuberøs sklerose.
Dr. med Ketil Heimdal, seksjonsoverlege ved seksjon for klinisk genetikk,
avdeling for medisinsk genetikk ved
Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet som også er medlem av TSforeningens råd, har allerede tatt grep
for å få dette på plass.
I møte 18. februar mellom TSforeningens arbeidsutvalg, kompetansesenterets leder dr. med. Kaja
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Selmer og Ketil Heimdal ble det
trukket opp hovedlinjer for arbeidet
videre der første trinn i prosessen er
å få opp et godt pasientregister. Ketil
Heimdal tar prosessen videre med alt
det formelle som skal på plass overfor
de ulike godkjenningsmyndigheter.
Når dette er på plass vil det bli invitert til deltakelse i prosjektet for TSpasientgruppen.
Det vil nok ta noe tid før alt er klart,
men TS-kvarten vil sørge for løpende
informasjon, samtidig som informasjonen legges ut på nettsiden vår:
www.nfts.no
Bruken av Rapamyin mot svulster er
velkjent og allerede benyttet på TSpasienter. Det spesielt interessante
ved prosjektet ut fra min vurdering
er imidlertid om en også vil kunne se
positive effekter i forhold til epilepsi,
kognitiv utvikling og autisme. Samtidig er det viktig å registrere eventuelle
bivirkninger.
Samarbeidet med medisinalindustrien er ikke uproblematisk. Derfor er det viktig at foreningen ikke

knytter uetiske bånd til industrien.
Denne problematikken ble drøftet
grundig før en gikk inn samarbeidet
med Novartis. I dette tilfellet skjer
samarbeidet via Eurodis som slik jeg
oppfatter de, har god styring på slike
prosesser. For TS-foreningen er det en
styrke å kunne ha med Ketil Heimdal
når vitenskapelige problemstillinger
og prosesser skal drøftes slik at en har
en god kvalitetssikring i forhold til
informasjonen som går ut til foreningens medlemmer.
Etter å ha fått presentert Novartis
program for prosjektet, er jeg overbevist om at dette kan bidra til ny
kunnskap om og bedre behandling av
Tuberøs sklerose, og at beslutningen
om å delta derfor er riktig.
Torbjørn Hodne
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Ekspertgruppens sykefraværsrapport:

FFO lettet over
foreslåtte tiltak
På onsdag ble forslagene fra ekspertgruppen som har sett på tiltak for å
redusere sykefraværet lagt frem. Tilfreds
kunne FFO konstatere at innstillingen
ikke inneholder de store bombene, slik
det var fryktet ut fra forhåndsomtalen.
Ett av forslagene går ut på at arbeidsgiver skal få et større finansieringsansvar
for 100 prosent sykemeldte etter åtte
uker. Dette er ett av forslagene FFO er
usikre på, og som vi vil vurdere nøye.
- Nå kan mange puste lettet ut. De
fleste av tiltakene som foreslås er godt
innenfor rammene av IA-tankegangen
og viser at Ekspertgruppen har tatt på
alvor at ca 40 prosent av fraværet er
arbeidsrelatert, sier FFOs assisterende
generalsekretær Jarl Ovesen.

- Vi er særlig fornøyd med at ideen om
at diagnoser skal avgjøre sykemeldingens varighet, slik Sverige praktiserer,
nå er lagt død. Ekspertgruppen går
isteden inn for å etablere såkalt faglige
veiledere for sykemeldere. Slike veiledere vil i første rekke være et bidrag til
å understøtte legers faglige håndtering av sykemeldingssituasjonen i en
vurdering av gradering, sier Ovesen

Aktivisering og
nærvær positivt
FFO er også tilfreds med det sterke
fokuset på aktivisering og nærvær i
ekspertgruppens rapport.

- FFOs hovedfokus er at sykemeldte
trenger riktig oppfølging raskest mulig. Ofte kan den riktige oppfølgingen handle om at arbeidstakeren har
tett kontakt med arbeidsplassen selv
om han eller hun er syk. Da er det
viktig at dette kommer på plass, noe
Ekspertgruppens rapport er veldig
tydelig på.
Ovesen understreker samtidig betydningen av hver enkelt sykemeldte
møtes som enkeltindivid, og at ikke
mest mulig aktivisering og nærvær
velges som sjablongløsninger uavhengig av den sykemeldtes behov.
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Integrering i ein A4 skule
Å bu i ei lita kommune har både fordelar og ulemper.
Ikkje minst når du lever med sjeldne diagnoser.
Her er litt om vår ”kamp” og vår kvardag.

Ingvild Åkervik
Foto: Torbjørn Hodne

Ole Tobias er ein kjekk kar med
glimt i auget. Han har tilleggsdiagnosene ADHD, autisme og psykisk
utviklingshemming.Han har ingen
munnleg kommunikasjon men er
verdensmester på flotte lydar! Han
er no fjerdeklassing ved Hareid
Barneskule.

Skolestart:
Et maratonløp
Det var eit langt lerret å bleike å skulle
la han begynne på skule.
Prosessen starta allereie når guten var
fire år. Sorga over at han skulle integrerast i ein ordinær skule var til å få
slått pusten ut av ein. ”Dei vise menn”
som satt på toppen i systemet meinte
at ”klart han skulle på skule”, mor og
far meinte noko heilt anna. Følelsen
av at han kom til å bli einsam og stigmatisert var kvelande.
Etter x antal møter med barnehabilitering, kompetansesenter, rektor og
oppvekstsjef, kom vi fram til ei løysning som vi gjekk med på å prøve.
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For at overgangen frå det trygge
barnehagemiljøet til skulen skulle bli
mest mogleg oversiktleg og forutsigbart skulle han begynne med to dagar skule og tre dagar i barnehagen.
Etter jul skulle dette gjerast om til to
dagar i barnehagen og tre i skulen.
Personal frå barnehage sa seg villeg til
å bli med. Dvs. ein assistent og ein
lærling.

Aldri prioritert
Før året starta fekk assistent fast stilling ved ein anna barnehage og vi stod
igjen litt lettare frustrert over at unike
personar rundt han aldri vart prioritert for fast stilling framfor andre.
Dette svekka tilbodet hans i og med
at vi heile tida fekk nye personar som
skulle lærast opp og at vi følte at vi
levde litt ”usikkert” med tanke på
kven som vart igjen. Kampen vart då å
få alternativ praksis på lærling. Kommuna gjekk med på dette. Kontaktlærar i barneskulen kom òg ein dag
i veka inn i barnehagen og fulgte Ole
Tobias for å verte kjend med han.

Overgang frå
barnehage til
skule
Allereie etter nokre månader inn i
første klasse merka vi at Ole Tobias
heller ville over i skulen framfor å
fortsette i barnehagen. Han sjølvstimulerte meir dei dagane han var
i barnehagen enn når han var i skulen. Vi flytta han over tre dagar til
skulen og hadde to i barnehagen ut
året. Den største bonusen med dette
var at all kompetanse rundt han fekk
ei naturleg overflytting. Skulen og
barnehagen hadde kvarandre å spele
på, skulen fekk bli kjend med han og
barnehagen fekk ei gradvis ”avskjed”
med han. Dei fleste av personalet der
var svært glade i han og han i dei.

Skulen strekker seg
no langt
Skulen i kommuna vår har strekt seg
langt for å få til eit godt tilbod til han.
Vi fekk ein unik kontaktlærar som har
gitt enormt av seg sjølv. Vi har fått
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trygge og stabile assistentar som bryr
seg om han og som er motivert for
å prøve å la han strekke seg mot nye
mål. Han er del av ei fin klasse der det
heile tida har vore openheit rundt han.
Elevane har fått blitt med inn til Ole
Tobias. Han har fått bading på enkeltvedtaket frå PPT - her har han med
medelevar, assistent og lærar. Dette har
vore positivt både for elevane og for
han. Elles har han snoozel tilbod i ei
nabokommune to timar i veka og riding ein gang i veka. Då han er ein kar
som trivst i høgda, elskar han å sitte i
vinduskarmen og kikke ut. Så, då har
lærar fått sydd ei matte som passar perfekt til den breie vinduskarmen. Ole
elsker dette og medelevane bruker den
innimellom når dei les bøker.

Fornøgde
Alt i alt er vi strålande fornøgde med
ein skule som har kome oss i møte på
dei fleste områder. Vi har fått lærarar

som VIL, vi har fått assistentar som er
stabile og best av alt- Ole Tobias har
blitt sett! Han er ikkje guten med diagnosene, han er personlegdommen
Ole Tobias!
Sjølv om ting kan virke som dei går
greitt og at tilbodet hans er bra, vil
det aldri vere heilt greitt for meg å
akseptere at den einaste moglegheita
vi har er ”oppbevaring” i ein ordinær
skule.
Alle instansar melder seg ut når det
gjeld innhald i skuledagen hans. For
oss som sit igjen rundt han, skule og
foreldre, er det skikkelig frustrerande å
sjå at vi vert overlatt til oss sjølve. Her
er det opp til oss å finne pedagogiske
opplegg som fungerer, som stimulerer
og som kan målfestas. Hjelpeinstansar kastar heile tida ballen vidare til
andre, det vert mest som kniving om
kven som kan sleppe å veilede, då Ole
Tobias er så unik. Slik burde det slett
ikkje ver, når ”alle” skal integrerast.

Trur nok utan tvil at dei andre borna
i klassen lærer mykje av å ha superhelten min der, men kva med han? Er
det nok å skulle sitte i vinduskarmen
å kikke på omverda? Dette er også ein
god del av hans dag - og det gjer meg
litt trist….

Kvar vil eg med
dette?
Ikkje heilt sikker sjølv. Kanskje gi eit
bilde av at ting kan fungere til tross
for, eller er det eit politisk innspel?
Er der rom for alle i einskapsskulen?
Kven er det godt for ?
Alt i alt er vi fornøgde, men kjenner
at det berre er enn så lenge. Kvar vegen vidare skal gå er eg usikker på. At
han skal følgje klassa over i ungdomsskulen er for oss uaktuelt og kva tilbod kan kommunen då gi?
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FFO’s Kongress
og Smågruppeforum
FFO innkalte til kongress og smågruppeforum på
Clarion Airport Hotell, Gardermoen 15.-17. januar 2010.
Magne Hultgren representerte Norsk forening for tuberøs sklerose
på kongressen og i smågruppeforum.
Magne Hultgren
De minste diagnose – foreningene
innen FFO ble invitert til konferanse
i forkant av FFO’s kongress. 24 representanter fra 16 organisasjoner og
FFO sentralt deltok.

Smågruppeforum
Lisbeth Myhre, avdelingsdirektør i
Helsedirektoratet var hovedforeleser
fredag med tema Helsetjenester i
Spesialisthelsetjenesten

Lisbeth Myhre gikk igjennom Helse
Vestrapporten om kompetansesentertilbud og landsfunksjoner for sjeldne
diagnoser. Hun var bekymret for kort
høringsfrist og få høringsinnstanser.
Helsedirektoratet har derfor innkalt til
et høringsmøte på Helsedirektoratet
8. februar. Hun oppmuntret foreningene til å stå sammen og støtte
hverandre i saken.
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Rehabilitering
og Habilitering
for grupper med
sjeldne diagnoser.
”Nasjonal strategi for habilitering og
rehabilitering 2008 -2011” er et viktig dokument som skal sette habilitering og rehabilitering på dagsorden.
Målsettingen med habilitering og
rehabilitering er ikke å helbrede, men
at den enkelte skal kunne fungere i
samfunnet.
Habilitering og rehabilitering er
tidsavgrensede, planlagte prosesser
med klare mål og virkemidler, hvor
flere aktører samarbeider om å gi bistand til brukernes egen innsats for å
oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.
I dette arbeidet vektla Lisbeth
Myhre viktigheten av brukermedvirkning, individuell plan, og etablering for koordinerende enheter for
habilitering og rehabilitering. Det er
også viktig at faglig kvalitet og status
styrkes.
Det vil bli politisk styring med
sterkere medvirkning fra brukerorganisasjonene og individuell brukermedvirkning skal styrkes.
Lisbeth Myhre pekte på de mange
utfordringene i dette arbeidet. Hun
understreket at det er Brukerne

som eier målene, og må derfor være
med i prosessen om den skal lykkes.
Det er viktig å se det ”vanlige” i det
”sjeldne.”
Husk at rehabilitering skal
•	Ta utgangspunkt i folks rett til
å bestemme over viktige forhold
i livet og til å formulere egne mål
• Fremme personlig ansvar
og mestring slik at den det gjelder
får innsikt i hvilke muligheter
og begrensinger som finnes
• Sikre størst mulig grad av egenkontroll over rehabiliteringsprosessen og legge til rette for
aktiv deltakelse og medvirkning.
Lisbeth Myhre avsluttet med følgende :
• Du har rett til å bestemme selv.
• Bruk IP (Individuell Plan) for alt
det en er verdt.
Dersom du vil anke:
•	Kommunale vedtak ankes til
Fylkesmannen,
• Fylkeskommunale vedtak eller
vedtak gjort av spesialisthelsetjenesten, ankes til Helsetilsynet.
Smågruppeforum ble avsluttet med
at styreleder i FFO, Margaret Sandøy
Ramberg, presenterte nytt fra FFO.
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FFO –
kongressen
16.–17. januar
Kongressen ble åpnet av styreleder
Margaret Sandøy Ramberg. Hun
minnet om at FFO er 60 år, noe
som vil bli markert på ekstraordinær
kongress 18.-19. september 2010.
Ramberg trakk fram de store utfordringene FFO har i sitt arbeid med
å bedre funksjonshemmedes levekår i
Norge. Hun var stolt over at hele to
statsråder fra Regjeringen vurderte
forsamlingen og arbeidet så viktig at
de ville komme å tale til kongressen.

FFO Kongressen
Selve kongressen forgikk i en god
atmosfære, og ble ledet med sikker hånd av møtedirigentene Stine
Jackobsson Strømsø, Norsk epilepsiforbund, og Roger Gudmundseth fra
FFOs Hovedstyre.
Hovedsaken var FFOs program
for 2010-2011. FFOs hovedmål er
full likestilling og deltakelse for mennesker med funksjonshemming og
kronisk sykdom
Programmet ble vedtatt med små
redaksjonelle tillegg. Programmet viser en aktiv interessepolitisk organisasjon med stort pågangsmot og mange
utfordringer. Den store utfordringen
er å få implementert programmet og
det aktive interessepolitiske arbeidet
i de lokale og fylkeskommunale
FFOene.
FFO sentralt er en aktiv høringsinnstans og lobbyist i regjeringskvartal og Storting.
Margaret Sandøy Ramberg gikk av
som leder og ble takket for en flott
innsats i årene som styreleder i FFO.
Knut Magne Ellingsen fra Hørselshemmedes Landsforbund ble enstemmig valgt som ny styreleder.

Knut Magne Ellingsen (i midten bak
på bildet) ble forrige helg valgt som
ny leder i FFO. Han er også leder i
Hørselshemmedes Landsforbund.
Med seg i ledelsen fikk han nyvalgt
1. nestleder Ingjerd Haukeland fra
Afasiforbundet i Norge. Henning
Bjurstrøm ble valgt til ny 2. nestleder,
og kommer fra Landsforeningen for
Trafikkskadde i Norge.

Adrian Tollefsen
(Unge funksjonshemmede)
Liv Arum
(generalsekretær i FFO)
Jarl Ovesen
(assisterende generalsekretær i FFO)

Ny leder og nytt
hovedstyre
Foruten ledelsen består FFOs
hovedstyre nå av følgende:
John Berg-Jensen, styremedlem
(Foreningen for Fragilt X-syndrom)
Janne Bjørklund, styremedlem
(Landsforeningen for hjerte- og lungesyke)
Tor Eikeland, styremedlem
(ADHD Norge)
Mona Enstad, styremedlem
(MS-forbundet i Norge)
Pål Johansen, styremedlem
(Norges Astma- og Allergiforbund)
Anne Grethe Klunderud, styremedlem
(Mental Helse Norge)
Atle Lunde, styremedlem
(Norges Blindeforbund)
Knut Midthaug, styremedlem
(Norsk Revmatikerforbund)
Rebecca Tvedt Skarberg, styremedlem
(Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta)

Statsråd Audun Lysbakken:

Deltakelse og
likestilling for
funksjonshemmede.
Hvor står vi og hvor går vi?
I Barne-, likestillings og inkluderingsminister Audun Lysbakkens tale til kongressen
pekte han på at 2009 har vært et historisk
år for å fremme likestilling og ikke-diskriminering av funksjonshemmede. I
januar 2009 trådte den nye likestilling og
diskrimineringsloven i kraft. Regjeringen
har som mål at Norge skal være universelt
utformet innen 2025.
	Tilgjengelighet er viktig der universell utforming ikke kan gjøres.
Norge er tidlig ute med å sette en slik
standard for lovverket. Universell utforming skal være et integrert tiltak i
alle saker offentlig og privat.
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Lysbakken sa at Regjeringen lytter
mye til FFO, og at de er en viktig
høringsinnstans.
	Aktuelle saker som lysbakken tok
opp i sin tale var at Norge vil ratifisere FN konvensjonen om likestilling. Konvensjonen skal innarbeides i
lovverket, og fremmes for Stortinget
før påske. I forbindelse med ratifiseringen av FN konvensjonen har man
vurdert Vergemålsloven og Tvangsloven i sosialloven. Regjeringen vil
ikke gjøre forandring i tvangsloven,
men arbeider med forandringer i
Vergemålsloven.
	Konvensjonen reflekterer at ulike
mennesker skal ha like muligheter og
verdi. Likhet og ikke diskriminering
er det vi forplikter oss til i konvensjonen. I klartekst vil det si: Likhet for
loven, samme nytte av loven og samme
fordel av loven.

Regjeringens utfordring er å skape arbeid for alle. For å få plass til alle er
det tre ting som er viktig.
1. NAV
Et godt fungerende NAVer den store
forutsetningen for å lykkes. Regjeringen vil nedsette en arbeidsgruppe som
vil se på om det er mulig å gjøre saken
med En dør inn og raskere saksbehandling bedre. 1.mars starter reformen
om Arbeidsavklaringspenger. Det
skal gjøre regelverket enklere og lettere for brukerne å få det de har krav
på. Bjurstrøm sier at det er viktig at
vi er raske med å melde tilbake om
dette virker eller ikke. Hun sier også
at det er viktig å skru ned forventningene til NAV. Det nye meldekortssystemet kan virke byråkratisk og rigid,
men det har sikkerhetsventiler slik at
personer som ikke er i stand til å fylle
ut meldekort grunnet funksjonshemming, skal slippe det.

Hvordan få
funksjonshemmede
i arbeid?

2. Arbeide med sykefraværet.
Forhandlinger om IA avtalen (Inkluderende arbeidsliv) er i gang. Regjeringen ønsker å redusere sykefraværet
med 20%. Det ligger i målene for IA
avtalen. For å få dette til er det viktig
med et godt samarbeide mellom den
sykemeldte, lege, NAV og bedrift.

Jeg ønsker å dele tanker om å gjøre
Norge til et åpnere samfunn var innledningsordene i arbeidsminister
Hanne Bjurstrøms tale. FFO kaster
lys over hindringer og viktige saker i
dette arbeidet. Det er et godt stykke
å gå fra å si at alle skal med, til å si at
alle er med.
Vi trenger alle de organisasjoner FFO
består av i arbeidet for et samfunn
med likestilling, arbeid og verdighet
for alle funksjonshemmede.

3. Mer fokusert satsning på å få
funksjonshemmede i arbeide.
Arbeid for alle er jobb nr. 1
Økt sysselsetting av folk utenfor arbeid blir borte i mediestormen så det
blir viktig med særskilt innsats fra
Regjeringen på dette feltet. Regjeringen trenger dokumentasjon på
hvordan utestengsel fra arbeidslivet
virker, og på hvordan det virker å bli
integrert. Her er det viktig å få fram
de gode ideene. Her står samarbeidet

Statsråd Hanne Bjurstrøm:



Statsråden lovet to ting:
1. Hun kommer ikke til å være enig i
alt det FFO sier/ ber om
2. Men hun lover å lytte til FFO
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med FFO sentralt. - Jeg tenger hjelp
til de gode ideene for å få dette til, sa
Bjurstrøm.
30. april 2010 kommer en utredning
om hjelpemidler. Den er viktig for
brukerne.
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm
avsluttet med følgende påminnelse:
Vi må ikke snakke så mye om viktigheten av arbeid, det føles enda vanskeligere
å stå utenfor.
Likestillingsombud
Sunniva Ørstadvik:
Situasjonen etter 1 år med
Diskriminerings- og tilgjengelighetslov
Sunniva Ørstadvik sa at hennes rolle
som ombud er:
• Å være troverdig og utfordrende
• Uredd for makt og autoritet men ydmyk for folks opplevelser
og følelser.
•	Et ombud for alle, ikke for DEM,
men for OSS.
•	Vaktbikkje som viser retning
– som er FOR noe!
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er blitt et år. Saker som er kommet
til behandling hos ombudet er bl.a.:
• Universell utforming er en
gjenganger
• Blinde med førerhund
og utviklingshemmede blir nektet
adgang til utesteder, taxi etc.
• Manglende tilrettelegging av
arbeid og skole.
Juss og politikk = sant. Loven har gitt
en positiv utvikling, individet er styrket. Individets vern mot diskriminering er styrket gjennom Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL)
Sunniva Ørstadvik avsluttet medå
peke på viktigheten av at det spilles
inn saker for Likestillingsombudet,
for i kampen for full likestilling står
vi sammen.
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Sjeldne funksjonshemninger
i Norge
På oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomførte SINTEF prosjektet Sjeldne
funksjonshemninger i Norge. Prosjektets intensjon var gi økt kunnskap om
sjeldne og lite kjente diagnoser, samt
anbefale videre tiltak på bakgrunn av
funnene. Problemstillingene i prosjektet favnet bredt. Personer med åtte
forholdsvis ulike, sjeldne diagnoser og
deres pårørende er intervjuet. Personene er i ulike livsfaser. Resultatene
fra denne undersøkelsen ble presentert
vinteren 2009 og belyser hvordan personer med sjeldne diagnoser og deres
familier opplever sin livssituasjon og
hvilke erfaringer de har med ulike deler av tjenesteapparatet. Hovedfunn fra
undersøkelsen viser følgende:

Stor variasjon
Ettersom symptomene viser seg på
ulike måter, i ulik grad og på ulike
alderstrinn, hadde deltakerne ulike
erfaringer. Graden av opplevd funksjonshemning hos informantene svarer
ikke nødvendigvis til graden av funksjonsnedsettelse. Synlige vansker ser ut
til å bli lettere godtatt og gjør det enklere ved søknad om ytelser og tjenester. Likevel har mange måttet kjempe for det tilbudet de har i dag. Alle
diagnosene kan dessuten medføre tilleggsvansker av ulik art og i ulik grad.
Typen og graden av vansker påvirker
situasjonen både for personen med
diagnose og familien.

Mye felles
Det er også mange felles erfaringer
som kan knyttes til det å ha en sjelden
diagnose:

• Mange opplever seg som alene om
sine problemer og behov, og møter
liten forståelse for sin situasjon.
Dette kan føre til både helsemessige,
praktiske og sosiale problemer.
• Få eller ingen i det ordinære
tjenesteapparatet har tilstrekkelig
kunnskap om diagnosen eller
konsekvensene av den. De færreste
får optimal behandling og oppfølging. Bistand fra et kompetanse¬
senter er derfor svært viktig.
• Personer med en sjelden diagnose
skaffer seg mye kunnskap om sin
diagnose, men blir ikke alltid
trodd når de formidler denne.
Mange må forklare diagnosen
gjentatte ganger. En del opplever
også at tjenesteyterne tar beslutninger og foreslår tiltak ut fra hva
de antar er riktig, fremfor å skaffe
seg mer kunnskap. Dette gjør den
enkelte svært sårbar. Mange bruker

mye tid og krefter på å følge opp
og koordinere tjenestene selv.
• Mange med sjeldne diagnoser
føler stort behov for å treffe andre
i samme situasjon. Kompetansesentra og brukerorganisasjoner er
viktige møtesteder og støttespillere
for mange.

Erfaringer med
ulike tjenester
Informantenes erfaringer med ulike
tjenester varierer mye, både fra tjeneste til tjeneste og innen samme tjeneste, avhengig av hvilke personer man
møter. Kort oppsummert viser undersøkelsen at
• fastleger involverer seg i varierende
grad i personer med sjeldne
diagnoser. En del skaffer seg
nødvendig kunnskap, men mange
henviser videre til spesialisthelsetjenesten.
Nr. 1 2010 - Årgang 24
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• kunnskapen i spesialisthelsetjenesten er mangelfull. Mange
opplever det som vanskelig å få
kvalifisert hjelp, å få stilt riktig
diagnose og å få forsvarlig oppfølging. Spesialisthelsetjenesten
vet dessuten ikke alltid at det
finnes kompetansesenter for den
aktuelle tilstanden.
• kontakten med NAV oppleves
som krevende, og saksbehandlingen
som tidkrevende og vilkårlig.
Manglende kunnskap fører til
avslag, og gjentatte krav om mer
dokumentasjon fører til ekstra
belastninger.
• de aller fleste er fornøyde med
barnehagen, som gir god og
individuell oppfølging. Personalet
tar imot kunnskapen de får. Enkelte
vegrer seg imidlertid mot å ha
ansvar for barna.
• svært mange opplever at barnas
behov ikke blir tatt på alvor i
skolen og at foreldrene må kjempe
for nødvendig tilrettelegging.
Mange skoler vegrer seg mot å
følge opp elevens individuelle
plan og en del bagatelliserer behovet
for oppfølging. Det er tydelig
kamp om ressursene og mange får
høre at ekstra oppfølging av deres
barn vil påvirke ressurssituasjonen
for andre elever på skolen.
• svært få fikk informasjon om
kompetansesentra eller brukerorganisasjoner når de fikk diagnosen.
Når de før eller siden tilfeldigvis
oppdaget disse og tok kontakt,
opplevde de disse som fora for
kunnskap og samhørighet og som
støtte i kontakt med øvrig tjenesteapparat.

10
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Hva betyr dette for
tjenesteytere?
Funnene fra prosjektet Sjeldne funksjonshemninger i Norge viser at mange
med sjeldne diagnoser opplever at de
faller utenfor fagfolks kunnskapsunivers eller blir møtt på en måte som
medfører unødige ekstrabelastninger
for den enkelte eller dennes familie.
Resultatene fra prosjektet peker på en
rekke områder hvor tjenesteytere innenfor helsevesen, opplæring, sosial
sektor og NAV kan bidra til at personer med sjeldne diagnoser blir møtt
på en bedre måte.
• Brukerkunnskap
Personer med sjeldne diagnoser og
deres pårørende har som regel mye
kunnskap om den aktuelle diagnosen
og oppfølging i forhold til denne. Det
er viktig å lytte til hva personen selv
formidler og legge dette til grunn i
behandling, saksbehandling og andre
sammenhenger.
• Innhenting av nødvendig
kunnskap
Det forventes ikke at alle skal inneha
kunnskap om alle sjeldne diagnoser
som finnes og konsekvensene av
disse. Det er imidlertid viktig å hente
inn oppdatert kunnskap når man står
overfor en person med en sjelden
diagnose eller vedkommendes fami-

lie. Kompetansesentrene for sjeldne
diagnoser og ulike brukerorganisasjoner og fagnettverk kan være viktige
informasjonsleverandører og samarbeidspartnere i dette arbeidet.
• Gjenbruk av informasjon
og dokumentasjon
Personer med sjeldne diagnoser og
deres familie må ofte gi samme informasjon og dokumentasjon mange
ganger. Dette opplever mange som
spesielt slitsomt. Belastningen kan
reduseres ved at tjenesteytere undersøker om informasjonen man allerede
har er tilstrekkelig eller om man kan
skaffe nødvendig dokumentasjon på
annen måte.
• Belastende ankeprosesser
Feilaktige avslag på søknader kan reduseres ved å kombinere kunnskap
og brukererfaring og utøve skjønn og
smidighet. Slik kan man trolig bidra
til å redusere antall unødvendige og
belastende ankeprosesser.
• Individuell plan
Individuell plan er særlig nyttig for
personer med sjeldne diagnoser fordi
den gjør det mulig å samle informasjon om konsekvensene av den sjeldne
diagnosen ett sted. De egner seg godt
for planlegging og oppfølging i et
livsløpsperspektiv og er et godt redskap for koordinering av tjenesteytere
til personer med en sjelden diagnose
og deres familier.
Les alle rapportene fra prosjekte å
www.sintef.no/sjelden
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Møte med
TS-foreningens råd

Rådet og styret i Norsk forening for
tuberøs sklerose møttes 4.desember
for å drøfte de utfordringene TSforeningen står overfor på kort og
lang sikt, og hvilke saker som bør
prioriteres.

Likemannsarbeidet
Øverst på agendaen sto likemannsarbeidet utfordringer i forhold til
attføring og arbeid. Torbjørn Hodne
orienterte om det planlagte likemannsarbeidet og søknaden som er knyttet
til attføring og arbeid og søknaden
som er sendt Helsedirektoratet om
likemannsmidler til dette formålet.
Møtet drøftet ulike sider av dette og
likemannsarbeidet generelt.

Rettighetsguiden
og videreføring
av denne knyttet til voksenfasen

Cecilie Kjerland presenterte forslaget
til layout for rettighetsguiden. Denne

fikk tilslutning og den videre prosessen
med denne. En drøftet videreføringen
av arbeidet rundt rettighetsspørsmål
og arbeidet med rettigheter knyttet til
”voksenlivet”, dvs. passerte 18 år og
nye rettighetsregimer. Det ble spesielt
pekt på forhold knyttet til bolig, arbeid og hjelpemidler og forholdet til
NAV. Rådet vil nå arbeide arbeider
videre med dette, og målsettingen er
en enkel rettighetsguide ”18 år +”.

Kompetansesenterets
nye funksjoner
Cecilie Kjerland orienterte om kompetansesenterets nye funksjoner, oppgaver og personalsituasjon, og om de
tre nye diagnosegruppene der komplisert epilepsi er fellesnevneren.
De nye diagnosegruppene er:
i.   Landau-Kleffner syndrom
ii. Aicardi syndrom
iii. Sturge-Weber syndrom

Hun orienterte også om brukersamlingen med kompetansesenteret 12.
og 13. november 2009 og om hvordan brukermedvirkningen ivaretas.
Det ble også orientert om kurset
kompetansesenteret arrangerte på
Frambu, og som fikk meget gode tilbakemeldinger fra deltakerne.
Det er fremdeles frustrasjoner blant
medlemmene pga. det kompetansesenteret som nærmest ble ”frarøvet”
foreningen. Dette er dessverre lite å
gjøre ved, men aktualiserer viktigheten av et sterkt interessepolitisk engasjement i forhold til så både Helsedepartementet og Helsedirektoratet.
Særlig viktig er det å være representert
i sentrale interessepolitiske posisjoner
som brukerutvalg ved helseforetakenes ulike nivåer og i FFOs organer.
I forhold til kompetansesenteret er
det viktig å ha en felles, omforent
forståelse av kompetansesenterets oppgaver. I den sammenheng må det
opprettes en ”direkte link” mellom
rådet og kompetansesenteret.
Nr. 1 2010 - Årgang 24
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Møte med TS-forningens råd forts.

Opprettelsen av den planlagt databasen har vært etterlyst. Det ble videreformidlet informasjon fra kompetansesenterets leder, dr. med. Kaja
Selmer om at dette arbeidet nå har
høy prioritet.

Forskningsnytt
fra Chicago
Rådsmedlem dr. med. Ketil Heimdal
orienterte om forskning og forskningsresultater fra Chicagokonferansen. Spesielt er det knyttet store forventninger
til bruk av Rapamycin. Heimdal ga en

grundig orientering om hvor forskningen står på dette området og om behovet
for å bli knyttet opp mot internasjonale
forskningsmiljøer og databaser.
Det ble videre drøftet ulike sider ved
medisinsk behandling, blant annet
knyttet til nyrer. Det er et stort behov
for informasjon til helseforetakene
om TS–behandling. Likeledes er det
viktig å peke på at enkelte typer behandling bør samles på kun ett sted.

Nordisk- og internasjonalt samarbeid
Torbjørn Hodne orienterte om initiativet foreningen har tatt for å få revitalisert det nordiske samarbeidet, og om
møtet med den svenske foreningen i
København 11. november 2009.
Der ble det enighet om å forsøke å få
til en nordisk samling våren 2011 i
Oslo. Dette vil bli behandlet videre i
foreningens styre. Det ble pekt på behovet fagdager. Både styret og Rådet
tok utfordringen som vil bli fulgt opp
av foreningens styre.

Europeisk
TS-forskningsmøte i Zürich
Et nytt skritt mot egen europeisk TS-forskning ble tatt i Zurich 7. og 8. februar 2010.
Eurodis hadde da i samarbeid med Novartis som står bak medisinen
Rapamysin, innkalt til et ”samhandlingsmøte” om utprøving av Rapamysin på Tuberøs
sklerose kompleks. Det møtte representanter fra en rekke europeiske land til konferansen
som på en fremragende måte ble ledet av Rob Helm fra Eurodis.
Tekst og foto: Torbjørn Hodne

Ketil Heimdal drøfter
forskningsprosedyre med
Jeanette Fairbrothers,
leder av kliniske forsøk
og medisinsk sjef
Tarek Sahmound, begge fra
Novartis toppledelse i USA.
12
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De amerikanske og europeiske ”toppene” i Novartis
Konferansen brukte mye tid på å
drøfte både etiske og praktiske problemer som kan oppstå ved samarbeid
med medisinalindustrien. Sekretær
og forskningskoordinator i Norsk
forening for tuberøs sklrose,Torbjørn
Hodne, representerte sammen med
dr. med. Ketil Heimdal, Oslo universitetssykehus
Rikshospitalet,
som også er medlem av foreningens
råd, det norske TS-miljøet. Norsk
forening for tuberøs sklerose var eneste forening som stilte med egen medisinsk ekspertise ved Ketil Heimdal
som med klarering fra Oslo universitetssykehus Rikshospitalets ledelse
kunne fremstå med stor autoritet
med hensyn til både de rent medisinske, men også de forskningsetiske
problemstillingene. For oss i Norge er
dette en unik mulighet til å melde oss
på den forskningen som har pågått
i mange år, spesielt i USA. Vi får nå
tilgang til alle protokoller, og Novartis dekker absolutt alle kostnader ved
prosjektet. Prosjektet må gjennom en
rekke godkjenninger i Norge, slik at
pasientene som deltar i prosjektet er
sikre på å bli ivaretas på en best mulig
måte. (Se forøvrig lederartikkelen på
side 2). Det ble i møtet vedtatt at de

enkelte representanter bringer informasjonen tilbake til sine styrer som
skal må ta den endelige beslutningen
om deltakelse.

vil være et viktig bidrag i behandlingen av kreftsvulster. Forskningssjefen
i Novartis, Tarek Sahmound, som var
kommet fra USA samme dag, gikk
grundig inn i forskningsprogrammet og hadde en fruktbar dialog med
forsamlingen. Ikke minst fikk Ketil
Heimdal avklart en rekke spørsmål
knyttet til forskningsprotokollene
og prosedyrene for gjennomføring
av forskningsprosjektet. Toppsjefen
for Novartis globale program, David E. Lebwohl, også ankommet fra
USA samme dag, klargjorde de økonomiske rammene og hvordan dette
ordnes uten at det vil kunne føre til
økonomiske bindinger eller andre
gjensidige avhengighetsforhold.
Så gjenstår det å se om en klarer å
bringe saken gjennom de ulike nasjonale nåløyene her hjemme i Norge.

Topptungt team
fra Novatis.
Novatis stilte 8. februar med et
”topptungt team” bestående av toppledelsen fra New Jersey i USA og
ledelsen for Norvatis Europakontor.
Det er tydelig at prosjektet er viktig
for Novartis for å få den endelige
godkjenningen av legemiddelet som

Mellom ”slagene”: Ketil Heidal
og deler av Novartis-staben

De amerikanske og europeiske ”toppene” i Novartis
Nr. 1 2010 - Årgang 24
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Eirin Bjerke dronningen av “senkveld”

Eirin Bjerke fra ÅS er en ung dame med mange jern i ilden.
Hennes store hobby er å samle på kjendiser,
og hun har gjennom årene møtt en rekke av dem.
Torbjørn Hodne
Eirin har vært publikum på «Senkveld med Thomas og Harald» mer
enn 50 ganger. Hun elsker kjendiser, Thomas og Harald er favorittene. Det er kjempegøy å se dem i
virkeligheten, og jeg får 3-4 omfavnelser hver gang. De har delt tredjeplass med Kari Traa forteller Eirin
med et stort smil.
Da hun møtte dem for femtiende
gang fikk hun gratis inngang til innspillingene av «Senkveld» resten av
livet.
	Eirin har alltid gaver med til Senkveld-heltene sine og de tar villig
imot. De har faktisk et har et eget
showroom med ting de har fått av
Eirin.

14
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Delt tredjeplass: Kari Traa deler
tredjeplassen med Thomas og Harald
på favorittkjendis-plassen til Eirin.
De har snakket flere ganger på telefonen, og Eirin har fått klær fra Karis
kolleksjon. (Foto: Privat )

– TAKK FOR SIST!: Eirin møtte
Ravi på Tusenfryd under en konsert
i 2006. En måned etter møttes de tilfeldig og Ravi utbrøt: –Takk for sist,
Eirin! Foto: Privat

THUNDER COASTER: Eirin
møtte Stian Barsnes Simonsen på
Tusenfryd, og de tok thunder coaster
sammen. (Foto: Privat)

Wenche Foss og Eirin møttes tilfeldig
på Ski Storsenter. (Foto: Privat)
I tillegg til kjendishobbyen med egne
hjemmesider arbeider hun hver fredag på REMA 1000 på ÅS

Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose
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Høringsmøte
i Helsedirektoratet og Nasjonale kompetansesentre i spesialisthelsetjenesten.
Helsedirektoratet gjennomførte 8. februar 2010 et høringsmøte om nasjonale
kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten. Bakgrunnen for møtet var den
framlagte ”Helse Vest-rapporten”. Fra styret i Norsk forening for tuberøs sklerose
deltok Cecilie Kjerland og Magne Hultgren i høringsmøtet.

Tekst og foto: Magne Hultgren

Helse og Omsorgsdepartementet,
HOD, ga 17. mars 2008 RHF-ene
(Regionale Helseforetak), i regi av
Helse Vest RHF i oppdrag å utarbeide helhetlige forslag til å vurdere
hvilke lands- og flerregionale og
eventuelt overnasjonale funksjoner
det er behov for i et 5-års perspektiv
og hvor disse bør lokaliseres. Videre lå
det i mandatet å vurdere hvilke nasjonale kompetansesentra (inkluderer de
16
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sjeldne) i spesialisthelsetjenesten det
vil være behov for i et 5- års perspektiv og hvor disse bør lokaliseres.
HOD oversendte Helsedirektoratet rapporten fra Helse Vest den 23.
desember, og gav dem en meget kort
høringsfrist. Helsedirektoratet reagerte på den korte høringsfristen, og
på at verken kompetansesentrene selv,
eller brukerne var tatt med i høringen.
De sendte derfor ut brev til alle kompetansesentre og ba om en rask tilbakemelding, men få svarte. I tillegg

inviterte de alle berørte brukerorganisasjoner til et høringsmøte i Helsedirektoratets lokaler den 8. februar.
Tilstede på møte var også representanter fra HOD, så de kunne få høre
brukerorganisasjonenes merknadser
til rapporten.
	TS- kompetansesenter er spesielt
nevnt i Helse Vest rapporten under
kap. 7.7: ”Nasjonalt kompetansesenter
for tuberøs sklerose - navneendring.
Helse Sør-Øst RHF oversendte
3. august 2009 søknad om navneen-
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dring for sjeldensentret Nasjonalt
kompetansesenter for tuberøs sklerose til Nasjonale kompetansesenter
for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser.
Grunnlaget for søknaden er at sentret
har fått utvidet sitt ansvarsfelt med
tre diagnoser”

Hovedpunktene i
rapporten
Avdelingsdirektør Lisbeth Myhre innledet med en gjennomgang av hovedpunktene i Helse Vestrapporten.
Når det gjaldt TS kompetansesenter,
savnet hun en klarlegging av kompetansesenterets funksjon dersom
det ble gjort om til landsfunksjon. Et
kompetansesenter skal pr. definisjon

være et rådgivende senter som ikke
driver klinisk arbeid med pasienter,
men en landsfunksjon har klinisk
pasientarbeide. HOD ble bedt om å
ta denne klargjøringen med i det videre arbeidet med rapporten. En viktig problemstilling å få avklart er hva
som vil skje med kompetansesentre
som blir liggende på samme sted som
en landsfunksjon, eller omgjort til
landsfunksjon. Flere organisasjoner
hadde innspill til høringen.

Felles ledelse?
RHFene eier kompetansesentrene.
Det forslås en felles ledelse, men
hvem som skal eie den nye ledelsen
av disse sentrene er ikke sagt noe om

i rapporten. Det er 800 sjeldendiagnoser, bare et fåtall av disse har egne
kompetansesentre. Hvem skal de
nye ligge under, når det ikke er mer
penger til å opprette flere?
Helsedirektoratet foreslo at det burde
være en felles ledelse på landsplan
for alle kompetansesentre. Dette må
drøftes med RHF ene. Rapporten
peker på at det bør være en referansegruppe rundt hvert senter og i
tillegg en formelt organisert brukermedvirkning, noe både Helsedirektoratet og alle organisasjonene støttet
helhjertet.
Uansett hvordan den framtidige
organiseringen blir, vil Helsedirektoratet arbeide for å ivareta en reell
brukermedvirkning.

Avdelingsdirektør Lisbeth Myhre ledet høringskonferansen

Nr. 1 2010 - Årgang 24
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Påmelding innen 20.

mars 2010 til Sekretariatet tlf: 38287627 eller torb-ho@online.no

Landsmøtedokumentene sendes ut elektronisk til de påmeldte og legges ut på foreningens nettside www.nfts.no senest 14 dager før
landsmøtet. Forslag som ønskes behandlet må være styret (sekretariatet) i hende senest 1 måned før landsmøtet.

Det er en forutsetning for deltakelse på landsmøteweekenden og landsmøtet at medlemskontingenten er betalt.

Alle medlemmer av foreningen kan delta! Hotellet og Oslo står til din disposisjon med alle sine muligheter!

Norsk forening for tuberøs sklerose er i disse dager 25 år og inviterer derfor deg spesielt til
Landsmøte, voksenhelg, likemannskurs og jubileumsmiddag 23. – 25. april 2010 på Radisson BLU Scandinavia Hotel i Oslo!
Holbergs Gate 30, Oslo

Landsmøte 2010, voksenhelg, likemannskurs og jubileumsmiddag!

Norsk forening for tuberøs sklerose

Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose

Søndag 25.04
Frokost 08:00 – 11:00
Likemannsprogram og nordisk TS-møte 11:00 – 13:00
Vel hjem 13:00

Lørdag 24.04
Landsmøte 09:30 – 11:00
Likemannsamlinger 11:00 – 12:00
Lunsj 12:00 – 13:00
Egentid med mulighet for deltakelse på likemanns- og rettighetskurs 13:00 – 20:00
Jubileumsmiddag klokken 20:00

Fredag 23.04
Ankomst hotellet og registrering
Samling i plenum. Likemannsprogram
Middag klokken 20:00

Foreløpig program for helgen

Følg med på foreningens nettside www.nfts.no hvor en alltid finner oppdatert medlemsinformasjon.

Deltakelse kun på landmøtet 24. april kl. 09:30 – 11:00 er gratis, reiseutgifter dekkes som nevnt ovenfor.

Egenandel for hele helgen som inkluderer alle måltider inklusive jubileumsmiddagen samt hotell er kr. 750,- pr. deltager.
Pengene må innbetales til foreningens konto nr. 4280.05.37031 ved påmelding.
Reiseutgifter utover kr. 500,- dekkes av foreningen i henhold til reiseregning. Reisen må foretas på billigste måte.

Praktiske opplysninger

Norsk forening for tuberøs sklerose
Landsmøte 2010, voksenhelg, likemannskurs og jubileumsmiddag!

Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose
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Norsk forening for tuberøs sklerose
innkaller til landsmøte lørdag 24. april kl. 0930
Sted: Radisson BLU Scandinavia Hotel,
Holbergs Gate 30, OSLO.
Påmelding innen 15. mars 2010 til foreningens sekretariat
tlf: 38287627, fax: 38287676 eller e-post: torb-ho@online.no
Landsmøtedokumentene sendes ut elektronisk til de påmeldte og legges ut på
foreningens nettside www.nfts.no senest 14 dager før landsmøtet
Forslag som ønskes behandlet må være styret (sekretariatet) i hende senest 1 måned
før landsmøtet, adressert til Norsk forening for tuberøs sklerose,
sekretariatet v/Torbjørn Hodne, 4532 ØYSLEBØ, evt. fax: 38287676 eller
e-post: torb-ho@online.no

kjære medlemmer
i Norsk forening for tuberøs sklerose
Valgkomiteen er nå i fullt arbeid med å finne gode kandidater
til styreverv i foreningen og vi ber om at dere alle
er på utkikk etter gode kandidater.
Har dere gode forslag, så la oss i valgkomiteen få vite det.
Send en e-post til valgkomiteens leder Nils-Roe Fjørtoft:
nils.roe.fjortoft@umoeconsulting.no
Valgkomiteen tar videre kontakt med de foreslåtte
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Vi trenger e-postadressen din!
Det er viktig for foreningen å få tilbakemelding på det vi gjør og på det dere
som medlemmer vil at vi skal gjøre. Derfor ønsker vi å spørre deg og dine om
hva dere er opptatt av, hva dere er fornøyd med og hva vi kan gjøre bedre.
Foreningen ønsker med det aller første å gjennomføre en spørreundersøkelse
som kan gi svar på dette.
For å få dette til, trenger vi e-postadressen din.
Vi ber deg derfor om å sende en e-post til foreningens sekretariat:

torb-ho@online.no
slik at vi kan sende spørreundersøkelsen til deg i løpet av de nærmeste månedene.
Resultatene blir presentert på landsmøtet i april 2010.
For å ta i mot tilbakemeldinger og behandle disse på en sikker måte har vi innledet et samarbeid med
QuestBack som leverer spørreundersøkelser på nettet og garanterer datasikkerhet og anonymitet.
Ved å ha et godt e-postregister vil vi i tillegg også kunne oppdatere medlemmene kontinuerlig på TS-feltet.

Det blir lagt ut mer informasjon om undersøkelsen på www.nfts.no
Nr. 1 2010 - Årgang 24
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STYRET
I NORSK FORENING FOR TUBERØS SKLEROSE

Cecilie Kjerland

Magne Hultgren

Ann Lisbeth Bjerkvik

2130 KNAPPER
Mobil 45 67 27 51

cilius1976@hotmail.com

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

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

m-hultgr.@online.no

ann.lisbeth.bjerkvik@nordea.no

Geir Storsletten

Torbjørn Hodne

Stein-Are Osnes

Igelsrud, 2849 KAPP
Tlf.: 611 61 308
Mobil 91772977
gst31@bluezone.no

4532 ØYSLEBØ
Tlf.: 38 28 76 27 • Fax: 38 28 76 76
Mobil 905 66 710

Libakken 19B • 4028 STAVANGER
Telefon: 511 15 325
Mobil 452 04 953

Leder

Nestleder

geir.storsletten@veidekke.no
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Økonomiansvarlig

Sekretær:

torb-ho@online.no

Styremedlem

Styremedlem

saro@statoil.com
s-aosnes@online.no
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Ingvild Åkervik

Gina Geertsen

Arne Bratberg

6060 HAREID
Tlf.: 700 93 419
Mobil: 994 29 466

Neperudvn. 3
3080 HOLMESTRAND
Mobil: 980 33 009

7750 NAMDALSEID
Tlf.: 74 27 85 72
Mobil 990 30 205

ingvildaa@gmail.com

ktgeertsen@msn.com

arne.bratberg@ntebb.no

Styremedlem

Varamedlem

Varamedlem

SI DIN MENING
I

Anne Holth

Elisabeth Ross

Landingsveien 126, • 0767 OSLO
Tlf.: 22 14 22 87
Mobil: 907 41 942 • 918 24 645

Kirkeveien 112 C • 0361 OSLO
Mobil: 932 80 182

Styremedlem

a-holth@online.no

Varamedlem

kvarten

elisabeth_ross@hotmail.com

Nr. 1 2010 - Årgang 24
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Norsk forening for tuberøs sklerose
sine likemenn

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

marit.revheim@gmail.com

geir.storsletten@veidekke.no

nilsroe@hotmail.com

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 976 24 432

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

ankahult@online.no

24

Nr. 1 2010 - Årgang 24

ron-olav@online.no

ann.lisbeth.bjerkvik@nordea.no

Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose

Rådet
I NORSK FORENING FOR TUBERØS SKLEROSE

Liv Morstad Lind
Rådets leder

Holmenkollveien 11 • 0376 OSLO
Tlf. privat: 22 14 76 67
Mobil: 976 45 851

Ragnar Solhoff

Anne Kari Løkken

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

Stadionløkka 2 • 2830 Raufoss
Mobil: 957 87 395

anne-kari.Loekken@
vestre-toten.kommune.no

livmorstad.lind@uus.no

ragnar.solhoff@sshf.no

Ketil Heimdal

Arnt Egil Trelsgård

Cecilie Kjerland

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

2130 KNAPPER
Mobil 45 67 27 51

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

arntegil@online.no (privat)
trelsgard@diakonsyk.no (arbeid)

cilius1976@hotmail.com
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NASJONALT
NASJONALT

KOMPETANSESENTER
KOMPETANSESENTER
FOR
FOR
TUBERØS SKLEROSE
TUBERØS SKLEROSE

Besøksadresse:
Besøksadresse:
Seksjon for undervisning og

Seksjon
for undervisning og
kompetansesentre
kompetansesentre
Nevroklinikken
Nevroklinikken
Epilepsisenteret
- SSE G.F.
Epilepsisenteret
- SSE G.F.
Henriksens vei 23 Sandvika
Henriksens vei 23 Sandvika

Postadresse:
Postadresse:
Seksjon for undervisning og

Seksjon
for undervisning og
kompetansesentre,
kompetansesentre,
Nevroklinikken
Epilepsisenteret Nevroklinikken
SSE Epilepsisenteret PostboksSSE
53
Postboks
53
1306 Bærum postterminal
1306 Bærum postterminal

67501195 / 67501000
67501195 / 67501000

E-post:
E-post:
kompetansesenterkompetansesentersse@rikshospitalet.no
sse@rikshospitalet.no
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Redaktør:
Redaktør:
Torbjørn Hodne,

Torbjørn
Hodne,
4532
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4532
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28 76 27

+
4738 28 76 27
Mobil: 905 66710
Telefax: Mobil:
+47 - 38905
28 66710
76 76
Telefax:
+47
38
28 76 76
E-post: torb-ho@online.no
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Web-ansvarlig:
Web-ansvarlig:
Eirik Madsen

Telefon:
Telefon:
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Eirik120
Madsen
Mildevegen
G,
Mildevegen
5259 Hjellestad120 G,
5259 Hjellestad
 +47-55125424
 93231787
+47-55125424
Mobil:
Mobil: 93231787
E-post: e.mads@online.no
E-post:
e.mads@online.no
em@bostek.no
em@bostek.no
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Fylkeskontakter
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I NORSK FORENING
TUBERØS
FYLKESKONTAKTER
I NORSK FFOR
ORENING
FORSKLEROSE
TUBERØS SKLEROSE
Østfold:

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

Akershus:

Marit LarsenFrydenborg og
Per Frydenborg,
Bjørnemyr Terrasse 6,
1453 BJØRNEMYR
 66917019
Mobil 90576276 Per
Mobil 90106452
E-post: per@frydenborg.no
Marit.larsen@frydenborg.no

Oslo:

Hedmark/
Oppland:

Buskerud:

Liv Morstad Lind,
Holmenkollveien 11,
0376 OSLO
 22147667
Mobil 97645851
E-post: mrlind@start.no

Aust-Agder:

Torbjørn Hodne,
4532 ØYSLEBØ
 38287676
Mobil 90566710
E-post: torb-ho@online.no

Rogaland:

Aasne og Nils Terje 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:

Ann Kristin Skogli og Geir
Storsletten,
Solstad
2849 KAPP
 61161308
Mobil 41457039 Anne Kristin
Mobil 91772977 Geir
E-post: ak-skogli@c2i.net

Møre og
Romsdal:

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

Vestfold:Elen og Steinar Stenersen
Jahn Ekenæs vei 30,
3155 ÅSGÅRDSTRAND
 33081369
Mobil:
Steinar: 91576505/90510947
Elen: 93084422
E-post: stenelen@frisurf.no
Telemark:

Vest-Agder:

Sør og Nord
Trøndelag:

Nordland:

Ann Karin og Magne Hultgren
Enggravlia 9
3712 SKIEN
 35538816
Mobil 45217816
E-post: magne.hultgren@c2i.net
anka.hult@tele2.no

Wenche Røkenes og Leif Brekken,
Ikjefjord,
5962 BJORDAL
 57710555
Mobil Wenche 91798308
E-post: wenche.r@c2i.net
Mobil Leif: 91798302
E-post: teigane@c2i.net
Wenche Akselsen,
Lia Vest,
6260 SKODJE
 70276082
Mobil: 41216874
E-post: wakselsen@yahoo.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
Troms og
Finnmark:

Ellen Vimme og Ragnar Solhoff,
Ribberåsen 46, 4843 ARENDAL
 37016836 – 37014000
E-post: ellvim@online.no
E-post Ragnar, arbeid:
ragnar.solhoff@sshf.no

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