kvarten
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Redaktørens
hjørne
Til tross for dårlig vær
og uforståelig byråkrati ved noen korsveier
har vi inneklemte sommerdager
i en hver overført betydning.
Og de varmer!
Utenfor mitt vindu siler regnet. Det
har gjort det en stund nå her vest i
Norge. Det har stort silt kontinuerlig siden 1. januar, kun avbrutt av en
fantastisk vår i 32 dager rundt april/
mai -, en vår som atter en gang bar
bud om at snart er det sommer. Så
langt ingen tegn på at sommeren har
mottatt invitasjonen fra våren. I det
minste ikke her vest som nevnt.
	Vi med spesialbarn kan nok tidvis
oppleve perioder med kun grå dager.
Det virker i hvert fall slik. Barnet i
seg selv er ikke alltid hovedårsaken
til dette. Systemene rundt barnet er
prøvelsen av og til i form av forordninger og reguleringer satt i verk til
barnets beste. I det minste var det
sikkert tanken men erfaringene tilsier
dessverre at slik ble det ikke. Når de
ulike kommuners prioriteringer, ofte
på tvers av statens direktiver, kombineres med NAV ansattes personlige
tolkninger hånd i hånd med uransakelige sosionomer av ulik kaliber og
oppdragelse, ja da settes av og til selv
de sterkeste foreldreressurser på alvorlige prøver. Det er nemlig ikke bare å
komme her og komme her!
”Til barnets beste” blir fort en
forgjeves kamp mot vindmøller slik
Don Quijote de la Mancha erfarte
på sin uegennyttige reise. I vårt til
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felle vindmøller forkledd som et
individualistiskbefolket, bedrevitende
byråkrati.
Lys finnes likevel i de fleste tuneller.
Om ikke annet i endene. Til tross for
dårlig vær og uforståelig byråkrati
ved noen korsveier har vi inneklemte
sommerdager i en hver overført betydning. Og de varmer!
Denne utgaven av TS-kvarten er
mer enn sterkt forsinket, men den
kommer forhåpentlig godt. Fokus er
denne gang satt på den svært viktige
overgangsfasen fra barndomshjem til
selvstendig bolig. Så vel på foreningens årlige møte med Rådet samt på
likemannsamlingen på årsmøtet ble
temaet diskutert. Det er store variasjoner landet rundt så her det ofte
de foresattes ressurser som gjør utslaget. Jeg anbefaler særlig artikkelen
“Institusjoner snikes inn bakveien”
skrevet av Kari Gåsvatn, Journalist i
Nationen, i dette nummer.
La oss ta et eksempel. I en kommune på vestlandet et sted venter 98
unge med ulike former for handikap
på et tilbud om bolig. Boligtilbudet
fra det offentlige er avgjørende for
livskvaliteten siden ingen av dem er
i stand til å bo alene. Rådmannen tilrår at i denne omgang kan det bygges
33 boliger for å avhjelpe problemet.

Problemene for hvem? De 65 som
fortsatt må stå i kø? Eller de ytterligere som kommer til i køen mens de 33
første boligene bygges?
Om vi overfører tankegangen til
brannvesenet -, vil nok ikke dagen
være langt unna før brannsjefen i et
intervju på TV etter en brann i et
høyhus kan si noe sånt som at;
”Vi fikk til en god og ryddig slokking av første etasje i denne omgang,
alt i henhold til plan og budsjett og
må si oss fornøyd med det!”
Nei jeg skal ikke mase og synse for
mye, men hjemme hos meg må jeg
betale strømregningen min før jeg
kan kjøpe ny TV.
Det virker ikke som om det samme
resonnement ligger til grunn innenfor
det offentlige når jeg ser det nye konserthuset i min kommune ta form.
Da gjenstår det bare å ønske alle lesere
en riktig god sommer og rikelig sol.
Innen høsten er slutt er TS kvarten
oppe og går som før!

Stein-Are Osnes
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Lederens hjørne
“En lang vinter er slutt
og kveldene har blitt lange og lyse igjen”

Kjære TS-venner!
En lang vinter er slutt og kveldene
har blitt lange og lyse igjen.
Jeg sitter og skriver dette på et av
Østlandsområdets mange flotte sykehus og tenker over hvor heldige vi er
som bor i Norge. Et rikt land med
et system som er tilrettelagt for alle
mennesker, der også de svakeste blir
ivaretatt. Et trygt land fritt for krig
og katastrofer. Et fritt land der vi kan
være oss selv og stå for det vi synes er
viktig.
Men selv i et av verdens rikeste land
med kanskje verdens beste sosiale
system er det mange som føler at de
må kjempe mot et rigid demokrati.
Mange familier må bruke år på å
oppnå de rettigheter de har krav på,
noe som oppleves som tungt når man
ellers har en tøff hverdag. Forskjellene
er enorme i landets fylker og kommuner, og mange familier ser seg nødt til

å flytte bort fra hjemsted og familie
for å oppnå best mulig tilrettelegging
for et familiemedlem med spesielle
behov.
Man kan spørre seg hvorfor rettferdig og lik saksbehandling skal være så
vanskelig i et land styrt av byråkratiets lover og regler.
Ved flere av foreningens samlinger utveksles erfaringer rundt livets mange
overganger, kanskje spesielt ved overgang fra barn til voksen. Det er en
stor jungel man må lære å ta seg fram
i, og vi håper foreningen kan være til
hjelp for våre medlemmer i en ofte
komplisert hverdag.
	TS-foreningen har i vinter deltatt i debatten rundt en mulig sammenslåing av alle landets kompetansesentra for sjeldne diagnoser. En
omorganisering satt i gang av Helse
og omsorgsdepartementet, og ikke
på initiativ fra brukerne. Med FFO i

ryggen håper de små foreningene på
sjeldenfeltet å bli hørt i denne sammenhengen, samt få være med på
brukernivå i en eventuell organisering
av en stor ”sjeldenenhet”.
Denne våren byr på brukersamling
på vårt eget Kompetansesenter. I april
ble det arrangert landsmøte og voksensamling, og i september ønsker
foreningen å være representert på forskningskonferanse i England.
Det er mye å favne over og vi fortsetter vårt viktige arbeid for å ivareta alle
mennesker med TS og være tilstede
der vi kan gjøre en forskjell. Hvis du
ønsker å delta i vårt arbeid, som styremedlem eller i enkeltsaker, er det
alltid plass til ”ildsjeler” i vårt arbeid.
Med ønske om en solrik vår og
sommer til alle våre lesere.
Cecilie Kjerland
Leder

22. oktober 2011

arrangerer TS-foreningen

likemanns- og søskensamling
med besøk av Norsk Epilepsiforbuznd og Kompetansesenter
for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser TS-KS.
Samlingen vil bli holdt sentralt i Oslo-området.
Mer info kommer, hold av datoen!
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JOHAN FROTJOLD
en tøff Bergenser med TS
Johan Frotjold er 17 år og bor i Bergen. Han ble født med Tuberøs Sklerose, og
har en tvillingsøster som heter Hilde og er frisk. Det er et spesielt godt forhold
mellom dem. Johan har også to eldre brødre som gjerne stiller opp for sin bror når
han trenger det. De har aldri vært flaue over sin bror. En gang var Johan med og
så på en fotballkamp. Da han fikk et epileptisk anfall stoppet tvillingsøsteren kampen til anfallet var over. Selv om Brann-treneren var tilstede på kampen, var det
en selvfølge for søsteren å stoppe kampen for å hjelpe sin bror. Dette er søskenkjærlighet. Når Johans anfall var over, fortsatte kampen.
Stein-Are Osnes
Johan fikk TS – diagnosen tidlig.
Egentlig skulle han hatt den ved fødselen sier mor, Edel Karin Frotjold.
Han er tvilling og det var to barneleger tilstede ved fødselen. Da jeg
spurte hva den store hvite flekken på
foten var, fikk jeg til svar at det bare
var en pigmentflekk, og ikke noe å
bry seg om.
Men det var det, og han fikk diagnosen Tuberøs Sklerose. Til tross
for tøffe epileptiske anfall og autistiske trekk har Johan alltid vært en
blid gutt, som nå er blitt en ungdom
på 17 år. Jeg må få si at han har tre
fantastiske søsken, sier en stolt mor.
Det har aldri vært problem for dem
eller deres venner at Johan har TS.
Hjemme hos oss har det alltid vært
åpent hus. Da Johans bror, Kristian
fylte 18 år, ønsket han å feire med
sine venner hjemme med Johan tilstede. Hilde var sammen med Johan
nede mens 35 ungdommer festet
oppe. Når tiden var inne for at Johan skulle gå til sengs sent på natten,
ble festen avsluttet og ungdommene
ryddet huset før de gikk. Det var en
selvfølge for dem å ta hensyn til Johan, sier Edel Karin.
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og mor kjørte ned bakken for å ta
imot han. Plutselig kom en hel tropp
med engelske soldater på ski-øvelse.
Mor stanset hele militærtroppen, og
sa de måtte vente til Johan hadde
kjørt ned bakken før de passerte. Det
gjorde de. Etter det sa Johans søster
engang: ”Hvorfor må noen dra i krig,
når vi bare trenger mor til å stoppe
forsvaret.”

UTFORDRINGER

Johan ble tatt med på skiturer fra han
var liten. Han er ikke glad i å gå på
ski, og går kun på flatt terreng. Han
må gå på ski for det gjør resten av
familien. Finn har jobbet i mange år
med Johan på ski og gå tur. Etterpå
fisket Finn mens Johan fikk slappe av.
Det ble god ørret av det. Å kjøre nedover bakker er ikke lett. Han vil helst
gå på vanlig måte nedover bakkene,
ikke skli på skia med bena samlet. En
dag de var ute på ski og skulle ned en
bakke, sto far på toppen med Johan,

Noe av det vi har jobbet med i mange
år med Johan, er at han satte seg ned
akkurat hvor han ville. Det kunne skje
mitt i en fotgjengerovergang i veien,
eller hvor som helst når han gikk tur.
Dette ble et stort problem for personalet som arbeidet med Johan, grunnet loven om bruk av tvang. Mor
måtte bruke sin fridag til å være med
personalet å gå tur med Johan. Men
mange år med slit og mange turer gav
resultater. Nå går Johan lange turer og
koser seg uten å sette seg ned.
17. mai har i alle år vært en utfordring. Johan trives ikke med alle
menneskene i byen. Det har vi tatt
konsekvensen av, og tar heller en tur
med Johan på fjellet. Jeg spurte perso-
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Det positive med glutenfritt på boligen er at personalet ikke kan gi Johan
en skål med godterier for at han skal
sitte rolig for seg selv en stund. Alt
godteriet var usunt, og han la på seg
mye. Nå er han tilbake i fin vekt.
	Edel Karin er cand mag med kjemi
og medisinske fag, og hun vektlegger
følgende:
Vi har ingen medisinsk eller forskningsmessig hold for å si at det er
glutenfri kost som virker, det kan være
alder, hva vet vi? Men etter vi startet
med glutenfri kost ser vi så mange
gode resultater at vi fortsetter.
nalet i avlastningsboligen om ikke de
også ville være med sammen med de
andre beboerne. De takket ja, så nå
feirer vi 17. mai sammen med Johans
venner og personale på toppen av fjellet med god mat og fantasisk utsikt.
Dette synes både brukerne og personalet er helt topp, forteller Edel Karin.
Da mor, Edel Karin fikk hjerneblødning, måtte hun takke ja til plass på
avlastningsbolig for Johan. Det var
tøft men nødvendig. Nå har han det
bra der, men vi venter spent på hva
som skjer når han skal over i fast omsorgsbolig.

GLUTENFRI KOST

Resultatene vi opplevde med Johan
var:
Han ble mer oppmerksom, nysgjerrig og vil være med i besøk. Før trakk
han seg unna og gikk for seg selv etter middagen når han var hjemme.
Vi er mange ved bordet. Men nå skal
han sitte ved bordet sammen med de
andre. Johan har færre anfall, og blitt
mer villig til å prøve nye ting. En annen positiv ting er at det medførte vektreduksjon, kulemagen ble borte.
Johan går på en videregående skole
med et engasjert personale. Han får
teste ut nye ting. De ser ingen begrensninger, bare muligheter. Nå tør
og vil Johan prøve mer nye ting.

TS-Foreningens
betydning
Vårt første møte med TS foreningen
og Frambu da Johan var baby, var en
skremmende opplevelse, særlig for
våre barn. Fredrik sa spontant da fikk
se alle deltagerne: ”Vi har kommet
feil, Johan blir ikke slik!” Hva kan vi
gjøre for ikke å skremme nye som får
barn med TS? Spør Edel Karin. Spennet er stort blant personer med TS, og
det er viktig å møte alle på en positiv
måte. Vi valgte å snu denne opplevelsen til noe positivt, og bestemte at
vi ville prioritere alle våre barn slik at
de kunne oppnå det i livet de ønsket.

Edel Karin fortale meg om deres erfaring med glutenfri kost på Johan.
Dette var så interessant at jeg ba
henne fortelle TS.Kvartens lesere om
det.
Min mann, Finn så et program på
TV som viste at glutenfri mat hjalp
på oppmerksomheten til mange barn
med og uten diagnoser. Vi fikk lyst
til å prøve det på Johan. Saken ble
drøftet med hans lege, som mente
det ikke kunne skade å prøve det. I
samarbeide med avlastningsboligen
satte vi i gang. Det tok 6 måneder før
vi så resultater, men de kom!
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I dag er vi en veldig sammensveiset
familie.
	Vi har fått mye hjelp fra TSforeningen opp gjennom årene. Det
har betydd mye å møte andre foreldre og dele erfaringer, og kunne ringe
likemenn. Nå ønsker jeg å gi litt tilbake, sier Edel Karin som nå er styremedlem og styrets representant i
rådet.

Små gleder blir
STORE!
Johan er glad i å være på tur. Om vinteren er det skiturer, og om sommeren
elsker han campinglivet. Når han ser
campingvogna, ståler han, sier mor.
I dag har Johan det bra takket være
foreldre som har stått på. Ingen ting
går av seg selv, vi må stå på når vi har
funksjonshemmede barn, sier Edel
Karin.
Jeg må dele en stor glede med dere.

I helga (2. helga i januar) sto jeg
på kjøkkenet og lagde mat. Da
kom Johan inn på kjøkkenet og sa:
”Kan jeg får rød brus? ”. Det ble et
stort JAAAAA!! Fra mor i ren glede.
Lørdag sitter Johan, far Finn og mor
Edel Karin i stuen ved 21-tiden. Mor
sier: ”Nei nå tar jeg siste vaskemaski-

nen.” Da reiser Johan seg opp, drar
med seg mor på badet, begynner å kle
av seg og sier ” lalle”. Han ønsket å
legge seg.
Vi er i gledessjokk, begynner han å si
og vise hva han vil? Vil han endelig
kunne gi uttrykk for han vil???? Sier
en håpefull mor

Automatisk frikortordning
i 2011
1. juni 2010 ble det innført en ny automatisk frikortordning for egenandelstak 1.
Fra 2011 blir alle egenandeler registrert automatisk,
også egenandeler fra pasientreiser med rekvisisjon.
Kvitteringskort for egenandeler vil derfor ikke lenger benyttes.
Alle som passerer frikortgrensen for
egenandeler på helsetjenester og medisiner i løpet av et kalenderår har
krav på frikort. Med den nye ordningen får brukerne nå frikortet automatisk i posten. Ordningen er særlig
viktig for de brukerne som ikke selv
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har ressurser til å samle kvitteringer
og søke om frikort.
Hittil er om lag 800 000 frikort utstedt automatisk. Det er ventet at over
en million nordmenn vil motta denne
velferdsordningen direkte i posten i
løpet av 2011.

- Automatiseringen av frikort har gått
uten problemer av betydning. Nå gjenstår det bare finpuss av tekniske detaljer
før hele ordningen er godt implementert, sier divisjonsdirektør Christine
Bergland i Helsedirektoratet.

Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose

Utvidet ordning i
2011
Fra 1. januar 2011 utvides den automatiske ordningen til også å gjelde
pasientreiser med rekvisisjon. Dette
innebærer at egenandeler for alle
pasientreiser nå automatisk registreres
inn i frikortgrunnlaget.
- De erfaringene vi har gjort med
automatisk frikort så langt er svært
positive. Egenandelene blir registrert
slik vi ønsker, og ordningen oppfattes
av befolkningen som enklere enn
tidligere. Dette er helsemyndighetene
glade for å tilby, sier Bergland.

Hun fremhever også at automatiseringen representerer moderne og effektiv
gjenbruk av elektronisk informasjon
til glede både for pasienter og forvaltning. Ordningen er blitt godt mottatt
av samarbeidende aktører som leger
og apotek.
Automatisk tilbakebetaling
Frikortet skal komme i posten innen tre uker etter at egenandelstaket
på 1880 kroner er nådd. Samtidig
kommer en oversikt over registrerte
egenandeler. Har man betalt mer enn
egenandelstaket, blir overskytende
beløp automatisk tilbakebetalt. Ved
å vise fram frikortet slipper man å

betale egenandeler resten av kalenderåret.
Kvitteringskortet forsvinner fra 2011
- Når alle egenandeler registreres automatisk trenger vi ikke lenger det
tradisjonsrike kvitteringskortet for
egenandeler. For å ha mulighet til
egenkontroll og dokumentasjon ved
avvik, oppfordrer vi likevel alle til å
ta vare på kvitteringer. Dette gjelder
særlig for pasientreiser med rekvisisjon fordi disse reisene nylig er inkludert i den automatiske ordningen, sier
Bergland.

Frikorttelefon
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) har en egen telefontjeneste og nettside for å besvare spørsmål om
frikort og egenandeler. Ring Frikorttelefonen på nummer 815 70 050 eller se www.helfo.no/frikort.
Fakta om automatisk frikortordning i 2011
•	I 2011 får du frikortet automatisk i posten når du har betalt 1880 kroner i egenandeler.
	Betaler du mer, får du det overskytende beløpet tilbakebetalt automatisk.
• Nytt for 2011 er at egenandeler for pasientreiser med rekvisisjon er inkludert i den automatiske
frikortordningen.
•	Siden alt registreres automatisk, vil ikke kvitteringskort for egenandeler brukes lenger.
• Du bør ta vare på kvitteringer for egenkontroll og dokumentasjon ved eventuelt avvik.
• Frikortet kommer sammen med en oversikt over alle egenandeler som er registrert på deg,
slik at du kan sammenligne disse med egne kvitteringer.
• Du kan også bestille egenandelsoversikt på www.helfo.no/frikort eller ved å ringe
Frikorttelefonen 815 70 050.
•	En teknisk løsning fanger opp egenandeler fra behandleroppgjørene og transportørene
som sendes til HELFO. Informasjon om diagnoser, medisiner eller helsetilstand registreres ikke.
• Du kan reservere deg mot den automatiske frikortordningen.
Da må du selv ta ansvar for å samle kvitteringer og søke om frikort.
• Den nye ordningen gjelder kun egenandelstak 1. Du må selv søke om frikort for egenandelstak 2
som blant annet gjelder fysioterapi og enkelte former for tannbehandling.
	Ring Frikorttelefonen eller se www.helfo.no/frikort for informasjon om hvor du skal sende søknaden.
• Fra 1. juni 2010 overtok HELFO ansvaret for frikortordningen fra NAV. HELFO er en ytre etat
under Helsedirektoratet som ivaretar sentrale helserettigheter for befolkningen.
•	Spørsmål om pasientreiser rettes til Pasientreiser på nummer 05515 eller se www.pasientreiser.no
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Senterrådsmøte
Kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser TS-KS
7. april 2011 deltok jeg, som representant for tuberøs sklerose,
på Kompetansesenterets senterrådsmøte.
Møtet ble arrangert i undervisningspaviljongen på SSE.
Senterrådet består av:
Kristine Tikkanen, leder
Hilde Margrete Dahl, nestleder
– overlege Oslo universitetssykehus
Cecilie Kjerland – tuberøs sklerose
Ellen Christine Bølstad
Anne Kristine Haugerud
Merete Brynhildsen, vara
Grete Bottolfsen – rektor Solberg skole
Mia Tuft, ansattes representant
– ansatt på kompetansesenteret
Nina Benan, sekretær – ansatt på
kompetansesenteret
Ine Cockerell, vara ansattes representant
– ansatt på kompetansesenteret
Tilstede var også Edel Bjørseth fra
kompetansesenteret.
Nina Benan ble valgt til møteleder
og ga senterrådet en god innføring i
kompetansesenterets årsrapport fra

2010 og virksomhetsplan for 2011.
For de av oss som har vært bekymret
for hvor vårt kompetansesenter ”ble
av” de siste årene, kan virkelig senke
skuldrene. Årsrapporten viser en fabelaktig innsats i 2010.
Med sine 5,5 årsverk fordelt på 7 ansatte
og 4 diagnoser, har ”vårt” kompetansesenter virkelig blitt synlige igjen!
I 2010 har det vært mye aktivitet, og
virksomhetsplanen for 2011 viser ytterligere innsats i år.
Det utvikles veiledere for hver enkelt
diagnose, diagnosefoldere, bedre nettsider, anfallsvideo i samarbeid med
SSE, regionale diagnosespesifikke
kurs, TS-kurs for fagpersoner i 2012,
konferanse for fagpersoner om autisme i 2012 i samarbeid med SSE og
autismeenheten. Det satses på nok et

Frambukurs i 2012, som trolig blir på
tvers av de 4 diagnosene.
I tillegg til dette bruker kompetansesenteret mye ressurser på utreiser til
brukere, videokonferanser og undervisning, og det satses på brukermedvirkning gjennom Senterrådet.
Alt i alt ser dette veldig lovende ut!
”Vårt” kompetansesenter har etter en
heller stille periode kommet seg på
bena igjen, og har i mine øyne ”gjenoppstått” som betydelig mer fokusert
og kvalitetsbevisste enn før. Dette
lover godt for framtiden og for alle
mennesker med Tuberøs sklerose.
Neste senterrådsmøte holdes 29.
september og neste brukersamling
11.- 12. november 2011.
Tekst: Cecilie Kjerland
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Likemannssamling
på landsmøtet 7. april 2011
Leder, Cecile Kjerland og nesteleder, Stein – Are Osnes ønsket alle velkommen.
Likemannssamlingen hadde fått temaet overganger, da dette er noe som har stor
betydning for alle TS pasienter og deres pårørende. Overganger åpner nye
horisonter for problematikk og er som en labyrint å sno seg frem i.
Da er det godt å ha personer med erfaring på dette feltet som er villige til å
dele sine opplevelser, på godt og vondt, med andre.

Arnt –Egil Trelsgård (medlem av rådet) og Magne Hultgren (styremedlem) har begge voksne TS barn og sitter
inne med mye erfaring. De ledet likemannssamlingen og
de punktene de skulle ta for seg var: bolig, økonomi, helsevesenet og det å være foreldre.
Overgangen frå barn til voksen er en jungel av
lover og rettigheter å sette seg inn i. Det ble vist til
”Jungelhåndboka”frå FFO, som et godt hjelpemiddel. Rettighetene er nedfelt i lovverket og krever at en følger godt
med. Ikke minst på om det kommer nye lover til. 7.april
ble den nye samhandlingsreformen satt i kraft og med den
kommer nye utfordringer for oss.
For barn med TS er det laget en rettighetsguide, men i og
med endringer i lover og regelverk har det ikke blitt prioritert å utarbeide dette for den voksne gruppen.
Når en er klar for å flytte i bolig blir dette sett på som
den enkelte sitt ansvar. Barn med spesielle behov kan få
hjelp fra kommunen men her er ulik tolking av lover og
regler. Det ble anbefalt at en tar opp temaet tidlig i ansvarsgruppen, gjerne 3-6 år før det blir aktuelt. En må ta stilling
til hva det er en ønsker: enebolig/sambolig? Pårørende må
ta stilling til dette for de barna som ikke selv er i stand til å
gjøre egne valg.
Der er også et økonomisk perspektiv på det hele. Velger en
kommunal boligform er der ulike betalingspraksiser. Noen
eksempel er:
a) Å bo i bolig der en har fri mat og pleie, men ikkje trygd.
(Sitter en igjen med 25%?)
10
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b) Å bo med husleigekontrakt der den enkelte betaler sine
grunnleggende behov. Er usikker på denne her? Noen
som kan hjelpe meg?
	Somme velger privat eie. Gjerne i form av å danne et
borettslag med pårørende i styret. Her må en tenke nøye
gjennom sammensetting av brukere i form av hjelpebehov
den enkelte har og alder/kjønn. Til finansiering kan en få
støtte både fra kommunen og husbanken. Innenfor ansvarsgruppen må en være tydelig på hva en ønsker, slik at
kommunen får det inn på sin langtidsplan.
For de av barna som er velfungerende er det viktig å
tenke på at en beholder ansvarsgruppen. Utan denne blir
det vanskelig å holde kontakten med støtteapparatet. Bevar
en ”mini-ansvarsgruppe” for å få litt hjelp/tilsyn fra kommunen. En kan for eksempel be om hjemmehjelp noen
timer i uken. Når det gjelder trygdeytelser må dette søkest
på minst et år i forveien.
Her er mange modeller en som pårørende kan gå for og
mye å tenke igjennom. Her er både fordeler og ulemper
ved enten kommunal- eller selveierbolig, og den enkelte
må tenke grundig gjennom hva en ønsker. Prosessen er
lang og tidkrevende .
	Til syvende og sist blir pårørende sin livskvalitet preget
av hvordan deres kjæreste sin livskvalitet er.
Noe en i det siste har sett er en tydelig svinging i pendelen mot mer institusjonalisering i form av større boenheter. Igjen er vel dette økonomisk betinget men ikke nødvendigvis til det beste for brukerne. Og slett ikke i tråd
med HVPU reformen.
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Noe som er en stor overgang i
forhold til barn/voksenlivet er fritiden og hvordan fylle denne. Her må
hjelepeverge være på hugget.
Det er et tydelig skille mellom livet
før og etter skolen. Å ha en skole å
gå til er et godt tilbud, men hva med
tiden etterpå? Skal en arbeide? Skal en
være en del av et dagsenter?
Funksjonsnivået til barnet er alfa
omega. Somme kan gå inn i en vernet
bedrift med tilrettelagt arbeid og andre må satse på et dagsentertilbud å
fylle dagene med.
Det å få et dagsentertilbud er opptil
kommunen å skaffe. Denne prosessen
kan det være greit å starte allerede i
videregående.
Økonomisk har en rett til offentlige
ytelser. Mange får uføretrygd fra de er
18 år.
Om en skal søke attføring eller uføretrygd er det NAV som sitter med siste
ordet i den saken. For uføretrygd er
det sykdommens art og uførligheten
til personen som betinger dette.
	Et spørsmål som dukket opp under
likemannssamlingen er - hva skjedde
med HVPU reformen? Hvor ble pengene som ble spyttet inn i vernede
bedrifter av?
	Staten ga øremerkede midler til
oppretting av vernede bedrifter, slik
at de svakere fungerende skulle ha
et meningsfullt arbeid å fylle dagene
med. Slik det har blitt nå, må vår
brukergruppe konkurrere med ”ordinære” arbeidstakere som trenger
tilrettelegging for en periode. Ergo
så sitter de svakest fungerende igjen
som kommunen sitt ansvar og med
de øremerkede midlene forsvunnet!
Målet med de vernede bedriftene
skulle være : Å TJENE EN HENSIKT IKKE PENGER. Dette har
blitt snudd helt på hodet til nå å dreie
eg om inntjening og atter inntjening.

Å kreve en reversering av dette er en
utopi, men det bør stillest spørsmål
om det er mulig å opprette undergrupper i bedriftene slik at intensjonen blir som den egentlig var tenkt.
Oppfordringen ble at en bør gå på
lokalpolitikerene
med dette og bevisstgjøre dem.
Å holde kontakten med PPT
(pedagogisk psykologisk tjeneste) ble
sterkt anbefalt. De kan hjelpe en med
å komme inn under voksenopplæringen, noe som i mange tilfeller er et
godt tilbud. Eksempelvis kan man
her nevne ”Grønn omsorg”, som
mange har god erfaring med.
PPT kan også være støttespillere når
det gjelder for eksempel sertifikat og
teoriprøve. Her kan de være behjelpelige med å tilrå muntlig teoriprøve,
som for mange er et svært godt alternativ.
Når det gjelder transportordningen er dette noe en automatisk har
krav på ut videregående. Etter denne
tid må verge sørge for at ordningen
er på plass.
Mange av TS pasientene har rett til
egen bil. Dette er en lang prosess å
søke på, så her må en være tidlig ute.
En må også tenke gjennom hvem som
skal kjøre bilen og bruksområdet. Et
av kriteriene for å få bil er vansker
med offentlig transport. For mange
av TS brukerne er dette et stort problem, særlig i forhold til autismen. En
bør være obs på hva en svarer på dette
spørsmålet. For brukere som ikke
trenger mye tilrettelegging av bilen
blir det gitt en støtte på 140 000 til
kjøp av bil. Igjen er dette noe den
pårørende må ha ansvar for.
	Ser en på helsebiten til kronisk
syke pasienter blir det ofte sagt at
mellom barn og voksen overgangen
er der vanntette skott. Der en før
følte den gode team holdningen mel-

lom lege og barnehabilitering, blir
dette helt borte. Plutselig blir enkeltsymptomene behandlet istedet for å
se den fulle kompleksiteten i det å ha
TS. Et symptom på en TS pasient må
behandles mtp. grunnsykdomen ikke
som et enkeltstående tilfelle.
Det er et stort behov med tett og
god oppfølging frå fastlegen sin. Særlig nå med den nye samhandlingsreformen er fastlegen i en nøkkelrolle
med tanke på brukere med nedsatt
funksjonsevne. Det å se pasienten
som et hele kan oppleves som om det
forsvinner ved 18 års alderen. Jevnlige
møter med fastlegen bør være et mål.
Henvisningene frå denne er viktig i
forhold til behandling.
For vår gruppe er kontinuitet
viktig. Her kan det for vårt vedkommende være godt å ha et kompetansesenter i ryggen.
Noe som har dukket opp som et
viktig tema den siste tiden er psykisk
helse for utviklingshemmede med
tilleggsproblemer. Det viser seg at
denne gruppen har større sjans for å
utvikle psykiske vansker, så dette må
følges godt opp.
Likemannssamlingen som helhet
engasjerte og berørte landsmøtedeltagerne. Der var rom for spørsmål
og refleksjon. Det er et stort ansvar
vi har fått for våre sjeldne barn og det
er godt å vite at vi kan dra nytte av de
som hat gått veien før oss.
	Rådet vil i tiden fremover være
med på å dele sine historier og erfaringer gjennom blant annet TS kvarten.
Stein-Are Osnes
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Likemannsarbeid
Geir Storsletten
En stor del av NFTS sitt arbeid er forankret i begrepet likemannsarbeid. For mange er dette begrepet nytt når man får
en diagnose og kommer i kontakt med sykehus og forskjellige
foreninger relatert til diagnosen. Hva er likemannsarbeid?
Dette blir ofte definert som ”vår” egen omsorgsarena. Der
hvor ”like hjelper like”. Helsedirektoratet har gitt ut en veileder som heter: Å være i samme båt. Denne tittelen sier mye om
hva likemannsarbeid er.
Det er slik at alle som har erfart gjennom å være foreldre, øvrige
pårørende eller selv å ha den aktuelle diagnosen er likemenn,
og har gjennom dette erfaringer å dele med andre. NFTS har
seks personer som utad er oppgitt som foreningens likemenn.
Disse skal bidra til å tilrettelegge likemannsarbeidet. Dette er
også personer som man står fritt til å kontakte om man ønsker
å snakke med andre som har vært i samme situasjon som en

selv. Har du behov for å snakke ut, eller lurer du på hvordan
andre har taklet forskjellige situasjoner? Foreningens likemenn
vil også, dersom det fremkommer ønske om det, prøve å møte
nydiagnostiserte på arenaer som f.eks kompetansesenteret.
Likemannsarbeid spenner over et bredt spekter, men det er
nok samtalen som står meget sentralt.I samtale med en likemann får man mulighet til å lufte synspunkter og kanskje få
gode råd fra en som har vært i lignende situasjon selv. Det kan
være et svært viktig supplement til samtaler med personer i
behandlingsapparatet.
NFTS arrangerer årlige samlinger slik som familiesamlinger
og foreldresamlinger. Likemannsarbeid og den gode samtalen
med mennesker som er i, eller har vært i samme situasjon som
en selv er sentrale på disse samlingene. Det kan også være
en avlastning bare å vite at man har diagnosen som en felles
”byrde”, uten å behøve å forklare for noen.

Brukermedvirkning
i sykehusavdelinger - helsepersonellets erfaringer
Hei I Tidsskrift for Den norske legeforening som utkom fredag 21. januar 2011, var det en artikkel om «Brukermedvirkning i sykehusavdelinger - helsepersonellets erfaringer».
Hovedbudskapet i artikkelen er at brukermedvirkning
blir ofte initiert av helsepersonell. Helsepersonellet ønsker
medvirkning fra brukerne for å få eksterne synspunkter.
Under punktet fortolkning i sammendraget skriver forfatteren at « Oppfatningen av at det er helsepersonellet som
både initierer og setter grenser for brukermedvirkning, kan
tyde på at brukernes medvirkning i sykehusavdelinger i
stor grad skjer på de ansattes premisser».
Førsteforfatter er Marit Solbjør, e-post marit.solbjor@
ntnu.no. Det er sperrefrist på stoffet til fredag 21. januar
kl. 00.01, dvs. at det kan være på trykk på fredag. Vi ber

om at Tidsskrift for Den norske legeforening krediteres ved
omtale av artikkelen.
Vi vil tro at denne artikkelen kan være av spesiell interesse
for FFO og deres medlemsforeningers blader.
Vennlig hilsen
Ellen Juul Andersen
Spesialrådgiver kommunikasjon
Den norske legeforening
Avdeling for informasjon og helsepolitikk
Telefon 23 10 91 71
Mobil 90 09 85 07
Faks 23 10 91 70
ellen.juul.andersen@legeforeningen.no
www.legeforeningen.no
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Institusjoner
snikes inn bakveien
Istitusjonene for mennesker med utviklingshemning er nedlagt i Norge.
På papiret. Rundt i kommunene snikinnføres institusjonene igjen.

Kari Gåsvatn

Gjeninnføringen skjer på tvers av faglig kunnskap og politiske vedtak.
Regjering og Storting har aldri gitt
kontrabeskjed etter at institusjonsomsorgen ble vedtatt avskaffet for 20 år
siden, og kommunene fikk ansvaret
for alle sine innbyggere. Mennesker
med utviklingshemning skulle få del
i de samme goder som andre innbyggere, bistand fra det ordinære hjelpeapparatet, og delta i lokalmiljøet.
Kommunene trenger ikke bry seg
med statlige føringer. De har jo selvstyre. Derfor bygger de opp omsorgsgettoer som er til forveksling lik de
institusjonene som ble nedlagt, og
kaller det «samlokalisering». Kommunale administrasjoner velger å se
bort fra faglig kunnskap som viser at
det er uheldig med store boenheter
for mennesker med spesielle behov.
All erfaring viser at slik oppsamling
fører til stigmatisering, ekskludering
fra fellesskapet, pasifisering og tap
av livskvalitet. Individuelle behov
drukner i gruppetenkningen.
Omsorgskompleksene bygges ofte
for flere grupper med bistandsbehov.
Rusavhengige, psykiatriske pasienter, demente og utviklingshemmede
plasseres sammen. Det kan virke som
om gettofiseringen er verst i store og
halvstore kommuner. Der bor det
mange nok til å lage segregerte tilbud. Kommunene tenker ikke at det
er mennesker som skal ha et hjem. De

16
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tenker arbeidsplasser for ansatte.
For mennesker med utviklingshemning er det kommunale selvstyret
en ulykke. Særlig etter år 2000 har
gettofiseringen bredt om seg. I hele
landet verserer saker hvor enkeltmennesker tvangsflyttes til store omsorgskompleks.
Kommunene skalter og valter med
enkeltmennesker liv. Pårørende som
ønsker en annen boform for sine
voksne barn, blir overhørt. De som
flytter hjemmefra for første gang, får
beskjed om at de ikke vil få tjenester
dersom de ikke velger den boforma
kommunen bestemmer.
Jeg sitter her med en bunke reportasjer, fra Kongsberg, Sandnes. Harstad,
Bærum, Flekkefjord, Elverum, eksempler på kommuner som etablerer
en form for omsorgskompleks. Det er
stort sett bare fagbladene som skriver
om dette. Livsvilkårene for utviklingshemmede er sjelden tema i den
brede offentlighet. Også derfor kan
kommunene ture fram som de vil. De
mangler korrektiv.
For noen måneder siden nådde en
tvangsflytting førstesidene. De handlet om en 65-årig kvinne i Gloppen.
En dag hun kom hjem fra dagsenteret, hadde kommunen pakket og
flyttet tingene hennes. De ville flytte
henne til et samlokalisert kompleks,
mot hennes egen og hjelpevergens
ønsker.
Det finnes utallige slike saker rundt
i kommunene. Brukermedvirkning

er et honnørord til festbruk. I praksis brukes makt og hersketeknikk.
Pårørende og hjelpeverger betraktes
som hår i suppa. Håpet fra 70- og
80-tallet om bedre livskvalitet for
utviklingshemmede er erstattet av
avmakt.
Det har aldri vært så ille ute i kommunene som nå, sier en av mine
mange kilder for denne artikkelen: Vi
er tilbake der vi var før ansvarsreformen. Det er bare mye skumlere nå.
Mange fratas til og med retten til å
lage sin egen mat, forteller hun. Det
er enklere å sende ut kommunal mat
etter samlebåndsprinsippet. Hva med
individuelle ønsker og smaker? For
folk flest er det en selvfølge å lage seg
den maten man vil. Selv duften på
kjøkkenet av yndlingsretten på komfyren risikerer utviklingshemmede å
bli fratatt.
Kommunene bruker ofte begrepet
«fagmiljø» som begrunnelse for de
nye institusjonene. Selv om både forskere og fagansattes organisasjoner
står sammen med foreldre og andre
pårørende i protest mot snikinstitusjonaliseringen.
Mange tror de sparer penger på gettoer. Et tvilsomt argument. Store
enheter har en iboende tendens til
å trekke ekstra penger. Det blir mer
byråkrati, mer mistrivsel blant beboerne, mer sykemelding blant tjenesteyterne, dårligere kvalitetssikring,
flere nødløsninger, flere beskjeder
som forsvinner. Mangel på kontinu-
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itet er et hovedproblem i bistanden
for utviklingshemmede, når mange
går vakter, i et institusjonslignende
system.
Individene viskes ut i omsorgsfabrikker. I små enheter er det lettere å tenke
helhet. Mennesker med utviklingshemning kan selvsagt bo i vanlige hus
og leiligheter, i alminnelige bomiljø,
helt uavhengig av diagnose.
Poenget er å ha tjenester som er tilpasset den enkelte. Sykefraværet
går ned der de prøver ut nye former
for bistand, som langturnus eller
brukerstyrt personlig assistanse.
Livskvaliteten til den enkelte bedres
når det blir kontinuitet i bistanden.
I en ny bok, «Veien fram til egen
bolig» (av Bitten Munthe-Kaas og
Lillian G Rasmussen), viser ni personer med utviklingshemning at det
går an å tenke annerledes. De fleste
av de ni har store bistandsbehov, men
bor som folk flest, i selveier, borettslag
eller eget hus. Det finnes alternativer
til omsorgsgettoene, for kommuner
som ikke har låst seg.
Kari Gåsvatn er kommentator i Nationen.

TSKS
Kompetansesenter for
sjeldne epilepsirelaterte diagnoser.
Tekst og bilder: Magne Hultgren

Kompetansesenterets hovedoppgave
er rådgivning, kurs, informasjon og
forskning og utviklingsarbeide. De
kommer ikke lenger til å være primærlege for enkeltpasienter, men senteret
ønsker å bidra til at
• Personer med sjeldne diagnoser
får samme tilbud og service
som andre i hjelpeapparatet
• Dekke behov som ikke dekkes
av øvrig hjelpeapparat
• Bygge opp kompetanse gjennom
kontakt med andre forskningsog utviklingsprosjekter.
• TSKS skal ikke erstatte det
lokale hjelpeapparatet,
men samarbeide med den
øvrige helsetjenesten.

For å kunne gi et godt tilbud er vi
avhengig av dialog og erfaringsutveksling med de som har diagnosen selv,
pårørende, behandlere og tjenesteytere
i kommunen, forteller senterets leder,
Nina Benan. Kontakt med senteret
kan skje via mail, telefon, samtaler.
Både pårørende, kommuneansatte,
helsepersonell og skolepersonell kan
ta kontakt før å søke råd og veiledning. I den utstrekning det er praktisk
mulig kan de også reise ut og delta i
møter rundt enkeltpasienter. Men på
sikt håper vi det kan skje mest mulig
i form av videokonferanser, sier Nina
Benan. Utreise krever mye resurser
og tid, med videokonferanser kan vi
hjelpe langt flere.
Hovedoppgaven vil være kurs og
informasjon. De har utarbeidet in-

TS-Kvarten har fått lov til å
trykke denne artikkelen etter
forespørsel til Kari Gåsvatn.
Publisert i Nationen mandag
04.01.2010 kl. 09:50 (Sist endret
mandag 04.01.2010 kl. 18:02)

Ansatte og referansepersoner til TSKS :
Fra venstre: Marit Bjørnvold, lege, Hilde Margrethe Dahl, Lege OUS HF,
Ullevål (referanseperson ), Nina Benan, leder, Grete Bottolfsen,
rektor Solberg Skole (referanseperson i brukerrådet), Mia Tuft, psykolog,
Ine Cockerell, sykepleier
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Nina Benan, Leder for TSKS
formasjonsbrosjyrer om alle 4 diagnosene, samt en brosjyre om kompetansesenteret. Det er også nylig
gitt ut en bok om barn og ungdom
som forteller sine erfaringer med å ha
epilepsi. Det arbeides med å utgi en
behandlingsveileder for Tuberøs Sklerose som man kan ha med til leger/
sykehus. I 2009 og 2010 var det kurs
for foreldre og barn med diagnosene
Tuberøs Sklerose og Aicardi. I 2011
planlegger man et kurs for Landau-

Kleffner syndrom og et for SturgeWeber syndrom. I samarbeid med
EMPA TV (www.empatv.no) skal
det lages program om TS og Aicardi.
Dette vil bli sendt på nett-tv.
Det arbeides med flere forskningsprosjekt, og man ønsker å få til en
registrering av pasienter innen de forskjellige diagnoser.
	Kompetansesenteret har nå 7 ansatte. Det er leger, sykepleiere, psykolog og sekretær/informasjonsmedarbeider. Man er i ferd med å bygge opp
organisasjonen, men det er vanskelig
å tenke langsiktig grunnet store forandringer innen de Regionale Helseforetakene og Helsedirektoratet om
hvordan Nasjonale kompetanse sentrene skal organiseres.
Det er mye spennende på gang,
og vi ser fram til et godt samarbeide.
Dette samarbeide ble understreket
ved at det ble valgt et bruker råd.
Bruker - rådet består av ansatte fra
senteret, to fagpersoner som er referansepersoner, og en fra hver diagnose
samt en varaperson.

Brukerråd
Følgende personer ble valgt inn i bruker
- rådet:
Leder: Kristine Tikkanen
fra Sturge Weber syndrom
Cecilie Kjerland
fra Tuberøs Sklerose kompleks
Anci Haugerud
fra Aicardi syndrom
Ellen – Christine Bølstad
fra Landau- Kleffner syndrom
Vararep: Merete Brynhildsen
fra Landau-Kleffner

Referansepersoner:
Rektor Grete Bottolfsen,
Solberg skole
Overlege Hilde Margrethe Dahl,
barneavdelingen OUS- HF Ullevål
Sekretær: Nina Benan, leder TSKS
-Nasjonalt kompetansesenter for
sjeldne epilepsirelaterte diagnoser.

BRUKERSAMLING FOR TSKS
– et kompetansesenter for sjeldne epilesirelaterte diagnoser.
Tekst og bilder: Magne Hultgren

TSKS (Tuberøs Sklerose Kompetansesenter) er nå et kompetansesenter
for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser.
Aicardi syndrom, Landau-Kleffner
syndrom, Sturge - Weber syndrom og
Tuberøs Sklerose Kompleks.
	Kompetansesenteret
inviterte
brukere fra alle diagnosene til bruk18
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ersamling på Thon Airport Gardermoen Hotel 14.-15. januar. Alle
diagnoser var representert med foreldrerepresentanter. I tillegg var to referansepersoner og alle ansatte ved
kompetansesenteret
representert.
Leder for kompetansesenteret, Nina
Benan ønsket velkommen og ledet
samlingen.

Fellesnevneren for disse 4 diagnosene
har med epilepsi å gjøre, derfor er
de blitt samlet i et felles kompetansesenter.
Marit Bjørnvold er ansatt som
lege i 50% stilling ved kompetansesenteret og 50% stilling ved SSE.
Hun gav en kort gjennomgang av alle
diagnosene.
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Landau-Kleffner
syndrom (LKS)

Ann Karin Hultgren og nyvalgt leder
for brukerrådet: Kristine Tikkanen

Aicardi Syndrom.
Aicardi syndrom er en sjelden genetisk
sykdom som første gang ble beskrevet
av nevrologen Aicardi i 1965. Den
kjennetegnes ved:
• Manglende eller underutviklet
hjernebjelke
• Karakteristiske forandringer i
øyebunnen
• Epilepsi – infantile spasmer
• Sykdomsdebut i de første
levemåneder
• Psykomotorisk forsinket
utvikling hos de fleste
• Sykdommen forekommer hos
jenter, eller hos gutter med to
X-kromosomer.
• Usikker forekomst –
2 -15 :100 000 (jenter)
Svært sjelden gutter.
Kjenner 6 tilfeller i Norge
Hovedutfordringer:
• Å bli hørt for at barnet har
behov for behandling
• Alene om kunnskap om
diagnosen
• Epilepsi er vanskelig å behandle
• Multifunksjonshemming

Landau-Kleffner syndrom (LKS),
også kalt akvirert epileptisk afasi, er en
sykdom hvor friske barn med normal
utvikling etter hvert mister evnen til
å forstå språk og til å snakke. I tillegg
har de fleste unormal epileptisk aktivitet i hjernen og 70-80 % utvikler epilepsi. De fleste blir friske fra epilepsien
i slutten av tenårene, og en del får også
en normalisert språkfunksjon.
Forekomst er usikker. Det er ca 30
kjente tilfeller i Norge, dobbelt så
mange gutter som jenter.
LKS er en differensialdiagnose som
kjennetegnes ved:
• Kognitiv svikt, ADHD, Autisme
• Sosiale vansker som:
samhandling, kommunikasjon,
venner/fritid
• Adferdsendringer hos 70%

Utfordringene for LKS er:
• Vanskelig å diagnostisere
• Håndtering av språkproblemer
og alternativ kommunikasjon
• Mistenker hørselstap
• Epilepsibehandling

Sturge- Weber
syndrom
Sturge – Weber syndrom er en medfødt sykdom hvor misdannelser i
blodkar fører til symptomer som :
• ensidig fødselsmerke (ofte kalt
portvinsflekker grunnet den dype
røde fargen) over panne og øye.
• Misdannelse av blodårer
• Affiserer både hud og hjerne
• Epilepsi (debuterer ved 2 års
alder)
• Øyeproblemer som Grønn stær
• Hos enkelte også andre
nevrologiske forstyrrelser.

Deltagere på brukermøte
Foran fra v: Nina Benan, Anci Haugerud, Mia Tuft, Ine Cockerell,
Kristine Tikkanen
Bak fra v: Marit Bjørnvold, Sissel Moen, Hilde Margrethe Dahl,
Magne Hultgren, Bård Moen, Grete Bottolfsen, Ellen Christine Bølstad,
Merethe Brynhildsen
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Brukere og ansatte samlet til brukersamling
• Årsak til sykdommen er foreløpig
ukjent.
• 50-70 %er mentalt retardert
• Hemiparese/ Hemiplegi
(halvsidig lammelse)
• Hodepine/migrene
• Søvnforstyrrelser
• Adferdsforstyrrelse
• Forekomst 1:50 000

Tuberøs sklerose
Kompleks (TSK)
TSK er en sykdom som forårsaker
godartede svulster i forskjellige organer i kroppen, for eksempel i hud,
hjerne, nyrer og hjerte. Navnet stammer fra det latinske verbet tumere
som betyr å svelle og greske skleros
som betyr fortrykket eller hard. Sykdommen skyldes feil i gen som koder
for proteiner som er viktige for alle
cellers vekst og utvikling.
Sykdommen kjennetegnes ved:
• Svulstvekst i hjerne, hjerte, hud
og nyrer
• 2/3 er nyoppstått / mutasjoner
• Epilepsi hos 80-90 %
• Psykisk utviklingshemming
og autisme
20
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• Oppmerksomhets-, kommunikasjons-, og lærevansker
• Forekomst: 1:6000
• Kjent genetisk årsak. Forandring
i enten TSC1 eller TSC” genet.
2/3 nyoppstått mutasjon, 1/3
arvet mutasjon fra mor eller far.
• Rammer begge kjønn
Utfordringer:
• Epilepsibehandling
• Jevnlig oppfølging av
nyreproblematikk
• Jevnlig oppfølging av hjerne
med MRI eller CT
• Adferdsutfordringer
• Store variasjoner i sykdomsbilde.

FELLES UTFORDRINGER
FOR ALLE DIAGNOSENE
Sjeldne diagnoser er ofte medfødte og
har mange felles utfordringer.
TSKS- kompetansesenteret for
sjeldne epilepsirelaterte diagnoser ser
dette klart, og opplever at personer
med disse diagnosene har ofte sammensatte funksjonsvansker med behov for tverrfaglig oppfølging.

Utfordringene mange opplever er:
• Opplevelse av å være alene. Flere
møter aldri noen med samme
diagnose.
• Det tar ofte lang tid å få
diagnosen
• Behov for å møte andre i samme
situasjon
• Må fortelle og lære bort om
diagnosen til flere fagpersoner i
alle profesjoner.
• Kunnskap om diagnosen er
spesiell og lite tilgjengelig
• Mange fagpersoner møter aldri
eller bare få personer med
sjeldne diagnoser
• Manglende helhet i
tjenestetilbudet
• Spesielle utfordringer i møte
med NAV og skole. Man
opplever å bli mistenkeliggjort
og ikke trodd av saksbehandlere
eller lærere/rektorer.
• Familiesituasjonen er ofte utsatt.
Referanser:
Lege Marit Bjørnvold OUS/TSKS
foredrag om diagnosene på brukersamling 14. jan. 2011
OUS/TSKS sine brosjyrer om diagnosene.
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Route 66
Chicago - Los Angeles på motorsykkel

-Reisebrev fra Una Merethe WraaI slutten av juli i år reiste pappa og
jeg til USA sammen med 34 andre
motorsykkelinteresserte fra Telemark
tvers over Amerika med Harley Davidson. Vi hadde meldt oss på som
vanlige deltagere i en gruppereise.
Avreisen var den 25. juli fra Seljord
med buss kl 0300 om natten til Gardermoen og over på fly til Zurich,
videre til Chicago og retur fra Los
Angeles den 12. august. Vi kjørte gjennom følgende stater, Illinois,Missuri,
Oklahoma,Texas,New Mexico, Arizona, Nevada, og California
I Zurich vart jeg litt forsinket i tollen
på grunn av medisinene mine som
jeg hadde i ryggsekken, men det gikk
greit og vi kom oss videre til Chicago.
Det var en flott flytur og glade gikk vi
ut av flyet, men med en pappa med
langt skjegg og jeg med piller i sekken var skepsisen stor hos tollerne.
Etter tre timer fikk vi lov til å entre
landet, men da var bagasjen borte fra
bagasjebeltet og resten av reisefølget
hadde dratt til hotellet. Etter noen
tid så ordnet pappa opp og vi kom oss
til samme hotell som de andre utpå
kvelden. I to dager var vi på omvisning i byen før vi hentet ut 26 flotte
Harley Davidson motorsykler og startet på turen over til vestkysten.
Vi opplevde svært mye og det var
skikkelig slitsomt. Start kl 0700 og
over 400 km kjøring frem til utpå
ettermiddagen hver dag. Vi kjørte
4800 kilometer på turen og brukte 13
dager. Det var totimers kjøreetapper
med korte mat/drikke/ bensinpauser
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innimellom hver dag.
Temperaturen var fra pluss 32 til
pluss 45 grader i skyggen. Heldigvis
hadde vi stereoanlegg på sykkelen,
godt baksete hvor jeg satt og koste
meg og foret pappa med vann fra
drikkeflaske. Vi overnattet på vanlige hoteller hver kveld så da var det
godt med et bassengbad før middag
på kvelden.
Av opplevelser, hendelser, steder så
nevner jeg: Motorstopp på motorveien, kalksteinsgrotter, Rocky Mountains 3500m over havet, helikoptertur i Grand Canyon, ( jeg satt fremme

med piloten) bjørnepark, punktering,
cowboys, gruvelandsbyer, tårn 450
meter høye, Hoover Dam, Spillecasinoer i Las Vegas, vannorgel, indianerlandsby, forsteinet skog, ørkensletter,
museer, barer, Hollywood, Universal
Studios, stjernegaten – Walk of Fame
- i Hollywood, kjøring i svart limousin, Santa Monica Beach i Los Angeles og mye annet.
Legger ved en del bilder fra turen som
viser litt av opplevelsen ( once i a lifetime ).

Una Merethe

I køen for innreisekontroll til USA, spente og forventningsfulle
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Som far til Una Merethe vil jeg si: Stå
på! Alt går, og som katten så kommer en som oftest ned på beina. En
utrolig tur, svært slitsom, men alle
opplevelsene og mestringsfølelsen at
vi er like gode og utholdende som andre bikers oppveier slit og svette.
Una Merethe var en god ekosrype og
spredte godt humør til hele gruppen.
På avslutningskvelden fikk hun en
stor Route 66 veggklokke av reisearrangøren for innsatsen, humøret og
positiviteten.

Magne

Utlevering av motorsykkelen som skulle bringe oss 4800 km over USA

etter
guiden Hans P
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a
H
Una Merethe,
er prærien
som viste vei ov

Gyngestol i Texas
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I godt lag på restur
ant

I Texas er alt stort

En liten pause med

gen

yg
over 40 grader i sk

Det meste måtte prøves, også håndjerna til policen.

Ørkenlandskap er skikkelig øde.
10 Cadillacer nedgravd ute på et jorde
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Hollywood boulev
ard, Walk of Fam
e

Grand Canyon

Hollywood

Santa Monica Beach i Los Angeles
ved reisens slutt etter 16 dager i USA.
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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:

s-aosnes@online.no
slik at vi kan sende spørreundersøkelsen til deg i løpet av de nærmeste månedene.
Resultatene blir presentert på landsmøtet i april 2011.
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
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STYRET
I NORSK FORENING FOR TUBERØS SKLEROSE

Cecilie Kjerland
Leder

2130 KNAPPER
Mobil 45 67 27 51

cilius1976@hotmail.com

Nestleder
Redaktør TS Kvarten
Libakken 19B • 4028 STAVANGER
Mobil 958 73 475

saosnes@gmail.com

Ingvild Åkervik
Sektretær

6060 HAREID
Mobil: 994 29 466

ingvildaa@gmail.com

Aasne Hagen

Magne Hultgren

Ann Lisbeth Bjerkvik

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

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

Økonomiansvarlig

aasne.hagen@haugnett.no
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Styremedlem

Styremedlem
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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

Marit Revheim

Styremedlem

Styremedlem

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

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

Steinar Grimsen
1. varamedlem
Festningsveien 13C • 1368 Stabekk
Mobil: 995 64 395

marit.revheim@gmail.com

edel.karin@hotmail.com

May-Britt Bekkelund

Ronny Høksås

2. varamedlem

3. varamedlem

Selbosveien 14 • 3430 SPIKKESTAD
Tlf. 31 28 38 18

Kasteråsen 18 • 4513 MANDAL
Tlf.: 38 26 44 95
Mobil 911 14 045

ragbekk@tele2.no

ro-hoek@online.no

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

geir.storsletten@veidekke.no
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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 924 69 771

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

ankahult@online.no
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ron-olav@online.no

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

Turid Hesselberg

Ragnar Solhoff

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

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

Ketil Heimdal
Seksjonsoverlege

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

ketil.heimdal@
oslo-universitetssykehus.no

Christine Helle

ragnar.solhoff@sshf.no

christine.helle@olympiatoppen.no

Arnt Egil Trelsgård

Edel-Karin Frotjold

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

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

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

edel.karin@hotmail.com
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Returadr: TS Kvarten, v/ Cecilie Kjerland, 2130 Knapper

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 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:

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
2130 KNAPPER
Mobil: 45 67 27 51
E-post: cecilie.kjerland@gmail.com

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:

