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Lederens hjørne
“Landsmøtet 2012 er
gjennomført...”

Landsmøtet 2012 er gjennomført og
helgen i Tønsberg ble vellykket på alle
måter. Jeg vil takke landsmøtet for tillitten ved å gjenvelge meg som leder.
Det nye styret er en gjeng flotte, flinke og iherdige mennesker, og jeg er
helt sikker på at året som kommer vil
bli både utviklende og morsomt. Som
en liten forening er vi heldige som
har så mange ressurssterke personer å
spille på! Tusen takk til dere som tok
gjenvalg og til dere som valgte å tre
inn i styret for både første, andre og
3. gang.
Når sant skal sies kan det være en utfordring å finne personer som ønsker
å gjøre en innsats for foreningen. Vi
har alltid plass til fler! Føler du at du
kan bidra med noe, både i styrearbeid
eller en enkeltsak, eller ganske enkelt

2
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en liten artikkel til TS-kvarten, er du
hjertelig velkommen!
Også 2012 blir et hektisk og trivelig
år for foreningen. Årets høydepunkt
finner sted i slutten av august: Familiesamling på Hunderfossen. Husk
å melde dere på, informasjon finner
dere lenger bak i TS-kvarten.
Kompetansesenteret byr på kurs for
voksne med TS, Frambukurs for
familier med barn mellom 6-14 år og
fagdag om Tuberøs sklerose – alle arrangementer foreningen håper å være
bidragsytere til.
I oktober er det forskningskongress i
Napoli i Italia og vi jobber videre med
nordisk TS-konferanse høsten 2013.
I dette nummeret finner dere også en
artikkel som omhandler foreningens

nettside, www.nfts.no. Falkweb og
Dynamic Web har sponset foreningen med nye nettsider som vi håper
kan bli brukt aktivt av både medlemmer og andre. Verdt å ta en kikk!
Denne gang sammenfaller leders artikkel med redaktørens, av den enkle
grunn at ansvaret for TS-kvarten nok
en gang er på nye hender. Forandring
fører alltid til noe bedre er det noen
som sier, men om redaktørbytte i TSkvarten fungerer tilfredsstillende, blir
opp til dere å vurdere. Jeg skal i hvert
fall gjøre mitt beste.
God sommer!
Cecilie Kjerland
Leder
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NFTS HAR FÅTT
NYE NETTSIDER
Vinteren 2012 takket Eirik Madsen av som
webansvarlig gjennom mange år og ga
stafettpinnen til Richard Adams.

Vinteren 2012 takket Eirik Madsen
av som webansvarlig gjennom mange
år og ga stafettpinnen til Richard Adams. Adams jobber med web til daglig i selskapet Falk Webdesign AS.
- De gamle nettsidene var gamle. Motoren som kjørte nettsidene var svært
utdatert og måtte oppgraderes kraftig,
sier Adams til TS-Kvarten. – Det var
selskapet jeg er daglig leder for som
skulle levere løsningen, men innen vi
kom i gang med omleggingen byttet
vi teknologi og teknisk leverandør
helt, og da ble det naturlig å ta i bruk
det helt nye.

Selskapene Falk Wedesign AS og
Dynamicweb Norge AS samarbeider
om den tekniske løsningen bak de
nye nettsidene. Dynamicweb Norge
AS har gått lenger enn bare å være
teknisk leverandør av nettsidene, de
har også gått inn som sponsor. Sponsorkontrakten løper uten utløpstid.
Som gjenytelse ønsker Dynamicweb
Norge at vi nederst på nettsiden har
en svært beskjeden melding om at
nettsidene er sponset.
Nettsidene er enkle å holde vedlike,
og alt av oppgraderinger av softwaren
er inkludert. Vi har tilgang til en lang

rekke moduler og funksjoner som
gjør at vi kan holde nettsidene tipp
topp moderne.
- Planen er å videreutvikle nettsidene
slik at vi som forening fremstår som
moderne, sier Adams. Det er viktig
at informasjonen på sidene lett finnes
på søkemotorene, og det er denne
løsningen optimalisert for.
I dag har nettsidene et topp moderne billedgalleri, samt en mulighet
til å laste ned tidligere nummer av
TS-kvarten. De kanskje mest synlige
nyhetene er at det på høyre side nå
ligger en liten nyhetsoversikt og at
man kan lese TS-kvarten som et blad
direkte på siden.
En annen nyhet ved leverandørskiftet
er at alle styremedlemmer, likemenn
og rådsmedlemmer nå kan få sin egen
epostadresse under nfts.no-domenet.
Dette er det Falk Webdesign AS som
leverer. Også her er man inne med
delsponsing. Foreningen får 50% rabatt på denne tjenesten og etableringen av epostadresser er helt gratis.
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Rådet, likemenn og styret
samlet til møte på
thon hotell opera i oslo

Ved Magne Hultgren

13. -14. januar var Rådet, likemenn og styret samlet til møte i
Oslo. Under konferansen på Gardermoen i oktober foreslo Ketil
Heimdal å foreta en undersøkelse
blant TS-Familier i Norge. Dette
ble drøftet nærmere på vårt møte,
og en arbeidsgruppe med Marit
Bjørnwold, NKSE, Ketil Heim4
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dal, rådet og Nils Roe fra likemennene skal utarbeide spørsmål
til undersøkelsen, og om den skal
gjøres av NKSE eller foreningen.
Etter konferansen på Gardermoen i oktober så styret det viktig at likemennene ble med på
møte sammen med styret og rådet i januar. Skulle vi følge opp
Ketil Heimdals forslag om en
undersøkelse blant TS- familiene

i Norge, var det viktig å samtale
om hvordan det skulle gjøres. En
av våre likemenn, Nils Roe har
tilgang til Quest Back på vegne
av foreningen, hvor han effektivt
kan bruke et dataverktøy for å
gjøre en undersøkelse. Dessuten
ønsket likemennene å arbeide for
å utvikle likemannsarbeidet vårt.
Møtet med rådet, likemenn og
styret ble i vesentlig grad brukt til
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til møte for å utvikle vårt likemannsarbeide. De utarbeidet
flere punkter som de vil presentere for TS-kvartens lesere etter
hvert. Likemmennene ønsker å
bli mer aktive, og bli mer brukt.
Har du spørsmål, ønsker noen å
samtale med om din situasjon,
trenger noen råd og lignende, så
ikke vær redd for å ringe en av
likemennene. Du finner navn og
telefonnummer bak i TS-Kvarten.
Styret hadde sitt møte også lørdag.
Styret har vært i en periode hvor
både leder og nestleder ikke har
kunnet være på så mange møter
grunnet leder har fått barn og
nestleder har hatt store oppgaver
på jobb. Derfor har Magne Hultgren ledet de fleste styremøter
høsten 2011 og nyåret 2012. I
vårt arbeide i foreningen hvor vi
alle har tider hvor ting hender,
da hjelper vi hverandre så godt vi
kan til foreningens beste.
Et felles møte med Rådet, Likemenn og styret var meget nyttig,
og det vil vi gjenta i 2013. Vår
store utfordring dette året er familiesamlingen på Lillehammer, og
i 2013 blir det Nordisk Konferanse om TSC i Oslo i oktober.

å drøfte en slik undersøkelse, og
hvem som skulle stå ansvarlig for
den. En arbeidsgruppe bestående
av Ketil Heimdal, Marit Bjørnwold og Nils Roe ble nedsatt for
å arbeide fram spørsmål, arbeidsmetode og hvem som skal stå ansvarlig. Dette vil vi komme tilbake
til. Ketil Heimdal hadde med et
spørsmålsformular som er brukt
av den Franske TS-foreningen
under en lignende undersøkelse

der. Dette vil bli utgangspunkt
for våre spørsmål.

Bilde på motsatt side:
Rådsmøte januar 2012

Etter møtet hadde vi vår årlige
og hyggelige middag sammen.
Her gikk samtalen livlig om vårt
felles arbeide. Det skjer mye nytt
på TS-fronten rundt i verden, og
våre leger er flinke til å orientere
oss om det. Siste TS-Kvarten
hadde mye stoff om det.
Lørdagen var likemennene samlet

Bilde nederst på denne siden:
Rådsmiddag
Bilde øverst på denne siden:
Likemenn i samtale
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SMÅGRUPPEFORUM
OG KONGRESS I FFO
25.-27. NOVEMBER 2011
Smågruppeforum er en samling for de

små brukerforeningene innen FFO.

Ingunn Westerheim

Tekst og bilder: Magne Hultgren
Dette året var det 38 delegater på
møte fra 21 forskjellige foreninger.
Dette er det største oppmøte på
flere år. Smågruppeforum samles for å drøfte interessepolitiskespørsmål av felles interesse. Dette
var det samling av kompetansesentrene innen sjeldenfeltet og
sider ved Samhandlingsreformen
som særlig opptar smågruppene
som var tema.
Samling av kompetansesentrene innen sjeldenfeltet Ingunn
Westerheim, leder i Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta
( medfødt benskjørhet) og med i
arbeidsgruppa for Smågruppeforum i FFO ønsket velkommen og
hadde det første innlegget. Hun
gav oss en god historikk om arbeidet med samorganisering av
kompetansesentrene innen sjeldenfeltet på nasjonalt nivå.

Delegater

6

Nr. 1-2 2012 - Årgang 26

Oslo Universitetssykehus (OUS)
har allerede begynt på dette arbeidet for alle kompetansesentrene inne sjeldenfeltet som ligger

inn under OUS. Avdelingsleder Kompetansesenetrene innen
OUS, Solveig Ervik, fortalte om
det arbeidet de har gjort. Kompetansesentrene er organisert inn
under Barne- og Kvinneklinikken
i OUS. Vårt kompetansesenter,
NKSE er en del av denne organiseringen. Det er ikke bestemt
om Kompetanse sentrene skal
samlokaliseres på Ullevål sykehus
i et eget ”sjeldenhus” slik vi er
blitt orientert om tidligere. Men
NKSE har behov for bedre lokaliteter, sa Solveig Ervik.
Jeg benyttet anledningen i en
samtale med henne og fortelle
hva som hadde skjedd med de
lokalitetene vårt kompetansesenter hadde på tidligere avd 8 på
SSE. Dette var ukjent for henne,
og hun var takknemlig for orienteringen. Forøverig gav Solveig
Ervik ros til NKSE, de hadde den
beste brukermedvirkning og samarbeide med foreningen av alle

Hovedstyre

Kongressdeltakere

Helse Vest fikk i oppdrag å lage en
rapport om saken, som er kjent
som ”Helse Vest-rapporten”. Den
har vært ute til høring og Helsedirektoratet hadde et felles høringsmøte i saken hvor også vår forening, NFTS var representert leder
Cecilie Kjerland og Magne Hultgren. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har ennå ikke
tatt en avgjørelse i saken, til tross
for utallige purringer fra FFO.
De ville heller ikke stille opp på
Smågruppeforums konferanse og
orientere om hvor saken sto og
hvilke konklusjoner HOD vil ta
i saken. FFO har etterlyst brukermedvirkning i saksutredningen.
HOD er opptatt av brukermedvirkning innen Helseforetakene,
men glemmer det helt selv.
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lingsreformen er god, er Smågruppeforum svært bekyrmet hva
dette vil føre til praksis for vår
brukergruppe som har behov for
spesialiserte tiltak.

kompetansesentrene hun kjente.
En samorganisering av kompetansesentrene innen sjeldenfeltet
vil være positivt for det faglige arbeidet, og for forskningsarbeidet.
Det vil igjen komme brukerne til
gode.
Statsråd Hanne Bjurstrøm

SAMHANDLINGSREFORMEN.
Smågruppeforum er svært bekymret når kommunene skal
få ansvaret for rehabilitering og
habilitering som en del av samhandlingsreformen. Flere av våre
grupper er små, og har behov for
spesialisert rehabilitering. Man er
meget bekymret når vi vet at det
kommunale tilbud innen rehabilitering kan innebære bare noen
få timers fysioterapi pr. uke når
behovet er flere timer daglig.
Hva vil skje med habilitering?
Mange har behov for hjelp for
å beholde det nivå de nå har, og
ikke mulighet for å bli rehabilitert
tilbake til et ”normalt” liv. Dette
området ser ut til å være glemt i
samhandlingsreformen.

Tanken bak
Samhandlingsreformen er:
• Forebygging og tidlig innsats
• Bedre samarbeid mellom ulike
ledd i helsetjenesten
• Flytte tjenester nærmere der
folk bor
• Flere oppgaver og penger til
kommunene
• Behov for lovreform.
Harmonisere
I forbindelse med reformen har
Stortingen laget to nye lover og
en ny plan.

De nye Lovene er:
1. Folkehelseloven er en Pasient
og brukerrettighetslov = rettigheter for pasienter og brukere
2. Lov om kommunale helse- og
omsorstjenester = plikten for
kommunene
Og så er det laget en

NASJONAL HELSEOG OMSORGSPLAN.
Lovens formål er:
• Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom,
skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne
• Fremme sosial trygghet, bedre
levevilkårene for vanskeligstilte,
bidra til likeverd og likestilling og
forebygge sosiale problemer,
• Sikre at den enkelte får mulighet
til å leve og bo selvstendig og til å
ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre
• Sikre tjenestetilbudets kvalitet
og et likeverdig tjenestetilbud,
• Sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet
• Sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for
pasient og bruker, samt sikre at
tilbudet er tilpasset den enkeltes
behov,
• Bidra til at ressursene utnyttes
best mulig
Selv om tanken bak Samhand-

På da 2 informerte styreleder i
FFO Knut Magne Ellingsen og
generalsekretær Liv Arum og siste nytt fra FFO og arbeidet med
statsbudsjettet for 2012.

Sjeldendag 2012.
29. februar 2012 er en internasjonal sjeldendag. Det vil bli arrangert en storsamling i Oslo
som alle ble invitert til. Dagen
kan også brukes for markeringer
lokalt for å sette sjeldenfeltet på
politisk dagsorden. Flere TS foreninger utenlands bruker dagen
til informasjon og innsamling av
midler.

FFO KONGRESS.
Hovedsaken i kongressen var
vedtak av nytt program for 20122013. Programmet ble vedtatt
med små forandringer, og gir
FFO flere utfordringer i og mange oppgaver å arbeide med i kommene år. M debatten gikk i en
god atmosfære.
Statsråd Hanne Bjurstrøm holdt
foredrag og Regjeringens jobbstrategi, og det ble fulgt opp av et
innlegg om Funksjonshemmede
og arbeid . Regjeringen har hørt
”ropet” fra Unge funksjonshemmede, og bevilget midler for tilrettelegging av arbeide og studier
for funksjonshemmede.
Søndag holdt ekspedisjonssjef i
HOD, Petter Øgar innledning
om ”Iverksetting av Samhandlingsreformen.”
Nr. 1-2 2012 - Årgang 26
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LANDSMØTEHELG I TØNSBERG
20. - 22. APRIL 2012
I år la foreningen landsmøtet sitt til Tønsberg, på Klubben hotell.
35 deltagere var samlet denne helgen.
Vi inntok Tønsberg med et ønske om vår, men fredagen så dette litt mørkt ut. Heldigvis
viste Tønsberg seg fra sin gode side, da vi var på guidet tur rundt i byen på lørdagen.
Sola kikket frem og det ble varmt og godt.

Ved Ingvild Åkervik
Fredag ettermiddag var vi samlet
i møtelokalet vi hadde fått for
helgen. Leder, Cecilie Kjerland,
ønsket velkommen og vi fikk en
presentasjon av foreningens nye
nettside. Richard Adams er vår
nye web-ansvarlig og han la fram
8
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en god introduksjon av siden.
Vi har blitt sponset av Dynamic
Web og Falkweb, og har fått en
nettside som er delikat og lett å
finne frem på.
På programmet var fredagen satt
av til likemenn. Nils-Roe Fjørtoft
ledet denne delen av programmet. Likemennene vil gjerne bli

mer synlige og få mer konkrete
roller i forhold til samlinger foreningen har. Noe de fleste synes
er nesten det viktigste med samlinger, være seg familiesamling eller landsmøte, så er det den gode
samtalen med personer som er i
lignende livssituasjon som en selv.
Å leve med TS som enkelt individ og som familie byr på mange
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utfordringer, det er godt å ha en
arena der en slipper å forklare, der
noen forstår hva som ligger bak
ordene.
Det ble derfor satt opp en liste
over tema for diskusjon som man
kan bruke for å danne samtalegrupper ved kommende samlinger. Allerede denne gangen valgte
vi to tema for samtale og delte oss
inn i grupper. De to temaene var
«avlastning og personale i bolig»
og «TS i sosial sammenheng».
Samtalen fløt godt og de fleste
satt nok igjen med følelsen av at
en burde ha mer tid til dette.
Etter dette samlet vi oss for treretters middag i spisesalen.
Lørdagen startet landsmøtet kl
10.30. Sakene gikk greit unna.
Cecilie Kjerland ble gjenvalgt
som leder, med Magne Hultgren
som ny nestleder. Geir Storsletten

rykket opp fra vara til fast plass i
styret og Arnt-Egil Trelsgård kom
på nytt inn i styret.
Etter en bedre lunsj var der rom
for egentid eller en guidet tur
rundt om på Slottsfjell- tidligere
kongesete, og en del av Tønsberg
for de som måtte ønske det. Turen ble ledet av den entusiastiske
Ursula Hauge, innflyttet fra England og en stor Tønsbergpatriot.
Hun guidet oss gjennom Tønsberg sin historie tilbake til Håkon
Håkonsson, som stod for en storstilt utbygging av festningen.
Lørdagskveld var vi igjen samlet
til en sosial middagssetting, der
praten fløt godt.
Søndag stod i fremtidens tegn.
Magne Hultgren refererte fra
Stockholmsturen han og Aasne
var på. Vi fikk høre historien til
tre barn som bruker Everolimus
og hva dette har gjort for livskva-

liteten deres. Elisabeth Ross fortalte om erfaringer de har gjort i
forhold til sønnen Tristan, som
har stått på Everolimus en stund.
Edel-Karin Frotjold har også en
sønn som får dette. Han begynte
med Everolimus i januar og allerede nå ser de bedring. Everolimus
er fortsatt ikke kommet for fullt
i Norge. Kompetansesenteret jobber med å prøve å komme med i
et forskningsprosjekt Novartis har
angående Everolimus og effekt på
epilepsi. Til nå er den brukt for å
stoppe vekst i Sega, men biresultater viser at den muligens har effekt på andre områder som mental utvikling og epilepsi.
Årsmøtet hadde et variert innhold
både faglig og sosialt. En vellykket helg fra ende til annen.
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Likemann Nils-Roe Fjørtoft med helgens 2 yngste deltakere

10
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Nils-Roe Fjørtoft

Likemannssamling

Arnt Egil Trelsgård

Magne Hultgren

Ingvild Åkervik, Una Margrethe Wraa og Cecilie Kjerland

Magne Hultgrens innlegg om Everolimus, konferanse i Belfast og møte i Stockholm
Nr. 1-2 2012 - Årgang 26
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NYTT STYRE I TS-FORENINGEN
Etter landsmøtet i Tønsberg 20. - 22. april
ser styret i TS-foreningen slik ut:

Leder: Cecilie Kjerland
Nestleder: Magne Hultgren
Økonomiansvarlig: Aasne Hagen
Sekretær: Ingvild Åkervik
Styremedlemmer:Ann Lisbeth Bjerkvik, Arnt Egil Trelsgård, Geir Storsletten og Edel Karin Frotjold
Varamedlemmer: Elin Skrøvje, Marit Revheim, May-Brit Bekkelund og Steinar Grimsen
Foreningens styre har et arbeidsutvalg (AU) som består av leder, nestleder, økonomiansvarlig og sekretær.
Enkelte oppgaver behandles i AU før de vedtas endelig i styret. I 2011 avholdt styret 6 styremøter og
behandlet 71 saker. Mellom styremøtene foregår kommunikasjonen på mail.
Styret har fordelt oppgaver mellom medlemmene som har sine ansvarsområder.

18
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Cecilie Kjerland
Stein-Are
Osnes
Fredly

Libakken
19B
2134 AUSTVATN
4028 STAVANGER
456 72 751
47 511 15 325
E-post:+cecilie.kjerland@nfts.no
Mobil: 452 04 953
E-post: s-aosnes@online.no

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

Richard Adams

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

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

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

SI DIN MENING
I

kvarten
Nr. 1-2 2012 - Årgang 26
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STYRET
I NORSK FORENING FOR TUBERØS SKLEROSE

Cecilie Kjerland

Magne Hultgren

Fredly • 2134 AUSTVATN
Mobil 45 67 27 51

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

6060 HAREID
Mobil: 994 29 466

cecilie.kjerland@nfts.no

m-hultgr.@online.no

ingvildaa@gmail.com

Aasne Hagen

Geir Storsletten

Elin Skrøvje

Styremedlem

1. varamedlem

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

Kasteråsen 18 • 4513 MANDAL
Mobil: 97563180

Leder

Økonomiansvarlig

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

aasne.hagen@haugnett.no
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Nestleder

geir.storsletten@veidekke.no

Ingvild Åkervik
Sektretær

elinskovje@gmail.com
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Kjære lesere. TS-kvarten skal være et medlemsblad der meninger brytes,
erfaringer deles med andre, og med nyhetsstoff innen medisinsk behandling,
pedagogikk, rettigheter og annet som er viktig for TS-feltet. Så grip pennen
og del erfaringene med oss alle.

Edel-Karin Frotjold
Styremedlem

Arnt Egil Trelsgård
Styremedlem

Ann Lisbeth Bjerkvik
Styremedlem

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

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

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

edel.karin@hotmail.com

arntegil@online.no

ann.lisbeth.bjerkvik@nordea.no

May-Brit Bekkelund

Marit Revheim

Steinar Grimsen

3. varamedlem

2. varamedlem

Selbosveien 14 • 3430 SPIKKESTAD
Tlf. 31 28 38 18

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

Festningsveien 13C • 1368 Stabekk
Mobil: 995 64 395

maybekk@tele2.no

marit.revheim@gmail.com

s.grimsen@live.no

4. varamedlem
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Norsk forening for tuberøs sklerose
sine likemenn
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Nils Roe Fjørtoft

Marit Revheim

Geir Storsletten

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

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

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

nilsroe@hotmail.com

marit.revheim@gmail.com

geir.storsletten@veidekke.no

Ann Karin Hultgren

Rita Theodorsen

Ann Lisbeth Bjerkvik

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

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

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

ankahult@online.no

ron-olav@online.no

ann.lisbeth.bjerkvik@nordea.no
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Rådet
I NORSK FORENING FOR TUBERØS SKLEROSE

Arnt Egil Trelsgård

Ragnar Solhoff

Wenche Røkenes

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

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

Ikjefjord • 6949 BJORDAL
Tlf.: 57 71 05 55
Mobil: 917 98 308

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

ragnar.solhoff@sshf.no

wenche.rokenes@enivest.net

Ketil Heimdal

Turid Hesselberg

Edel-Karin Frotjold

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

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

Seksjonsoverlege

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

ketil.heimdal@
oslo-universitetssykehus.no

edel.karin@hotmail.com
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Returadr: TS Kvarten, v/ Cecilie Kjerland, Fredly • 2134 AUSTVATN

Fylkeskontakter

I NORSK FORENING FOR TUBERØS SKLEROSE
Karin og Jan Erik Sørlie,
Rådyrfaret 16,
1781 HALDEN
69185585
Mobil 99205331
E-post: jesorlie@ha-halden.no

Akershus:

Steinar Grimsen
Festningsveien 13C
1368 Stabekk
Mobil 995 64 395

Oslo:

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

Oppland:

Buskerud:

Vestfold:

Telemark:

Aust-Agder:

Hedmark

Ann Kristin Skogli og Geir
Storsletten,
Tømmerholsvegen 21
2849 KAPP
Mobil 41457039 Anne Kristin
Mobil 91772977 Geir
E-post: ak-skogli@bluzone.no
ann-kristin.skogli@mjosen.as

Vest-Agder:

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

Rogaland:

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

Hordaland:

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

Sogn og
Fjordane:

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

Møre og
Romsdal:

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

Sør og Nord
Trøndelag:

Ann Karin og Magne Hultgren
Enggravlia 9
3712 SKIEN
35538816
Mobil 45217816
E-post: magne.hultgren@c2i.net
anka.hult@tele2.no
Ellen Vimme og Ragnar Solhoff,
Ribberåsen 46, 4843 ARENDAL
Ellen mobil: 45 21 14 77
Ragnar mobil: 92 86 04 89
Ragnar jobb: 37 01 43 40
E-post: ellvim@online.no
E-post Ragnar, arbeid:
ragnar.solhoff@sshf.no
Cecilie Kjerland
Fredly, 2134 AUSTVATN
Mobil: 45 67 27 51
E-post: cecilie.kjerland@nfts.no

Nordland:

Troms og
Finnmark:

Wenche Røkenes og Leif Brekken,
Ikjefjord,
5962 BJORDAL
57710555
Mobil Wenche 91798308
E-post: wenche.r@enivest.net
Mobil Leif: 91798302
E-post: leif.brekken@enivest.net
Ingvild Åkervik
Melshornvegen 83
6060 Hareid
Mobil: 99 42 94 66
E-post: ingvildaa@gmail.com
Kristina og Leif Aaker,
Kronprins Olavs Allé 16,
7030 TRONDHEIM
73515321
Mobil Kristina: 93460201
E-post: kristina.aaker@stolav.no
aaker@boa.no
Tone Thom Solhaug og Arve
Solhaug,
Nakken Øst
8310 KABELVÅG
76078451
Mobil 91804129

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

Trykk: Sjøsanden Grafiske AS - tlf. 38 27 38 00

Østfold:

