kvarten

Nr. 1/2-2015
Årgang 29

Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose

viktig melding
fra kompetansesenteret!
Se side 9

Årsmøte og konferanse
på Colorline
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Side 5–7

Vi trenger ditt fødselsår og e-postadresse!
Send oss det på post@nfts.no,
gjelder alle medlemmer som ikkje har sendt det inn før!
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LEDEREN
HAR ORDET

Samling for TSCI
(den internasjonale foreningen)
i London 10.-12. september

I skrivende stund er vi kommet godt
ut i juni, og her på vestlandet lengter
vi desperat etter sommer. Håper det
står litt bedre til med sol og varme i
andre deler av landet.
	Til dere som deltok på Kiel turen
vil jeg takke for en flott helg med en
helt fantastisk gjeng. Kunne gjerne
tatt den turen en gang til allerede i
morgen! Det kan vi ikke få til, men
det er ikke lenge til neste arrangement i vår regi. Vi er 30 år i år, og
det må markeres. Nå gjorde vi delvis
det ved å legge litt ekstra kos og hygge i landmøtehelgen, men vi prøver
oss med en tilstelning til i løpet av
høsten. Det kommer mer informasjon til dere om det på internettsida

vår: www.nfts.no. Det vil også bli
sendt ut informasjon pr. e-post eller
brev.
Som leder tenker jeg mye på hva vi
gjerne skulle fått tid til, og hvilke arenaer vi skulle deltatt på. Men det er
slik at vi alle gjør styreoppgavene våre
ved siden av det andre vi har å gjøre
i en travel hverdag. Styret tar derfor i
mot alle innspill med takk. Dess flere
vi er om å dra lasset, dess mere kan vi
få til.
Nå nærmer det seg ferie, og jeg
håper dere alle har planer og noe å
glede dere til. Sommeren er kort, så
nyt den så godt dere kan.
Vil gjerne minne dere på at det rett
over sommeren er samling for TSCI

(den internasjonale foreningen) i
London 10.-12. september. Det ligger
mer informasjon på hjemmesida vår.
h t t p : / / w w w. c v e n t . c o m /
events/2015-internationaltuberous-sclerosis-complexresearch-conference-fromtreatment-to-prevention/
event-summary-1aa055f0d8584421af8230424a565cdf.aspx
Da vil jeg få ønske gammel og nye
venner og medlemmer en riktig god
sommer, passelig varm, passelig lang
og med mange gode opplevelser. Så
sees vi.
Vennlig hilsen
Wenche Røkenes, leder

http://www.nfts.no/
SI DIN MENING I
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Årsmøte og konferanse
på Colorline
Årets konferanse og årsmøte ble lagt til «Color Festival»,
Color Line sin cruisebåt mellom Oslo og Kiel.
Årsmøtet ble holdt på formiddagen mens båten lå til kai i Oslo.
Det hele startet torsdag med at Eirin inviterte alle som ønsket
til å være med på opptak av «Senkveld» med Thomas og Harald på TV 2.
Mange kom derfra med «stjerner i øynene».
Hele helgen ble en stor opplevelse for alle som deltok.

Det var så moro å komme inn på
terminalen i Oslo og se alle som
kom. Her var flere voksne med TSC,
mange foreldre, søsken, besteforeldre
og øvrig familie. Flere hadde vi ikke
sett på mange år, og gjensynsgleden
var stor. Det ble mange varme klemmer. «TSC familien» er helt spesiell.
Vi er alle som en stor familie.
Foreningens
leder,
Wenche
Røkenes ønsket velkommen til
årsmøte og konferanse i flotte omgivelser. Ut av vinduene så vi gamle
erverdige bygninger som «Kongen»
,«Dronningen», og Oscar Borgs slott

og småbåthavna full av båter. Etter
hvert Oslofjordens flotte natur mens
vi seilte stille avgårde.
Magne Hultgren ble valgt til ordstyrer for årsmøte. Årsmøtesakene
gikk fort, uten mange kommentarer.
Styret hadde gjort en god jobb, og
årsrapport og regnskap ble enstemmig vedtatt.
Det var flere som gikk ut av styret
dette året, og de ble takket for deres
flotte innsats i flere år. Cecilie Kjerland, Geir Storsletten, Elin Bergseng
og May Britt Bekkelund, har alle
gjort en flott innsats i mange år. Noe

vi takker dem så mye for. Men vi vet
deres engasjement ikke stopper for
om de går ut av styret.
	Ronny Theodorsen og Thorbjørn
Hodne har sagt seg villig til ny innsats
i styret. Det er begge personer som har
gjort en stor innsats tidligere, og er
glade for at de er villige til å trå til igjen.
Ekstra hyggelig er at vi nå har fått med
en «søsken» representant i styret. Stig
Magne Brekken, bror til Hege Marie,
sa seg villig til å bli med i det nye styret.
Det er vi glade for. Arnt Egil Trelsgaard, Ann Lisbeth Bjerkvik og Ingvild
Åkervik er styrets varapersoner.
Nr. 1-2 2015 - Årgang 29
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30 ÅRS JUBILEUM
I månedsskifte januar/februar 1985 ble Norsk
Forening for Tuberøs Sklerose Complex stiftet. Det
var vært en spennende reise å være med på. En utrolig
utvikling har skjedd, og noen av oss har hatt gleden
av å være med hele tiden. Det har vært en glede,
og fellesskapet og vennskapet har betydd så mye for
mange. Kunnskapen om TSC har disse årene hatt
en stor utvikling, takket være et godt samarbeid
mellom fagpersoner, pasienter og pårørende. Vi er
nå en del av det stort verdensomspennende arbeid
for denne diagnosen.
Jubileumsfesten blir til høsten. Dato for den blir
bekjentgjort senere.
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KUNNSKAPSFORMIDLING OM TSC
Ragnar Solhoff, overlege i nevrologi
ved Sørlandet Sykehus HF, far og
medlem av foreningen holdt foredrag om det siste i utviklingen av
behandling og forskning om TSC.
En kunnskapsrik fagperson og far,
som formidler vanskelige medisinske
kunnskaper på en så fin måte at vi alle
forstår. Vi er meget takknemlig for
hvordan han hele tiden oppdaterer
seg faglig om diagnosen, og formidler
det til oss.

Båtens fasiliteter
Hele konferansen ble en fin kombinasjon av saker, faglig påfyll,
likepersons-arbeid og vennskap. Det
ble god tid til avslapping, se fine
show, høre musikk, gå turer, handle
og spise god mat.

Takk for styret for et flott arrangement. Vi gleder oss til Jubileumsfesten til høsten. Da håper jeg mange
«gamle og nye» medlemmer setter av
tiden og kommer.

FELLESSKAP
OG LIKEPERSONER.
Denne gange var i alle bokstavelig talt
«i samme båt». På denne konferansen
var det flere med TSC diagnosen som
møtte hverandre, utvikler vennskap
og deler erfaringer. Viser til intervjuet
med Sigrid her i bladet. Foreldre fikk
dele erfaringer, søsken møtte hverandre, og besteforeldre og andre familiemedlemmer fikk den gode samtalen
hvor vi kunne dele erfaringer med
hverandre. Likepersonene i foreningen ledet en samling hvor vi samtalte
nettopp om hvordan vi kan støtte
hverandre, og møte nye som får barn
med diagnosen. Her knyttes bånd og
vennskap som er av stor betydning.
Nr. 1-2 2015 - Årgang 29
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MITT LIV
MED TUBERØS SKLEROSE
Intervju med Sigrid Oksavik Oltedal.

Bilde og tekst: Magne Hultgren
Sigrid Oksavik Oltedal var første
gang på TS konferanse i Gjøvik, og
det gav mersmak. Her møtte hun
Eirin og Kristin som også hadde Tuberøs Sklerose. De hadde flere felles
problemstillinger som følge av sin diagnose. Å dele erfaringer betyr mye,
sier Sigrid. Så foreningen betyr veldig
mye for meg.
	TS-kvarten møtte henne på årets
TS konferanse og årsmøte på båten
“Color Festival” til Kiel. Vi fikk en
hyggelig prat og hvordan det er å leve
med TS.
Sigrid forteller at hun ble lei seg
når hun fikk diagnosen, Tuberøs
Sklerose Complex. “Hvorfor akkurat
meg?” tenkte hun. Nå er hun blitt
fortrolig med det, tenker positivt og
gjør det beste ut av sin situasjon og
hverdag.
På årsmøte i Gjøvik og familie
samlingen i Sarpsborg var hun sammen med sine foreldre og sin søster.
Denne gangen har hun valgt å komme alene. Sigrid har ikke vært aktiv i
så mange år, men opplever at det er
viktig å være aktiv å møte andre som
hun kan dele erfaringer med. På TS
-konferanser møter hun både de som
selv har TS, søsken, foreldre og fagpersoner. Jeg spør om det er greit å få
kontakt med de andre deltagerne på
konferansene. Sigrid sier hun ikke er
6
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så flink til å ta kontakt med nye, for
hun er litt sjenert. Men på TS konferansene opplever hun å få god kontakt
med flere. Å møte Eirin og Kristin
som selv har TS har vært fint. “ Vi
har alle tre tre hatt nyreblødning, er
på samme alder og kan dele erfaringer
vi har opplevd. Det betyr mye, “ sier
Sigrid.
Hvordan opplever du å være alene
på konferansen, spør jeg. Det går fint,
sier hun, jeg grudde meg litt for sist
var foreldrene mine med. Men jeg
ville prøve å reise alene, og opplever
det er artig å være tilstede alene. Det
er lettest å få kontakt med de på egen
alder, men har også snakket med flere
foreldre. Når de spør meg om råd,
synes jeg det er fint, sier Sigrid. Båtturen syes hun har vært fin. Det har
vært variert program, og pauser i mellom som gjør at hun har fått slappet
litt av.
Sigrid er 29 år, fyller 30 i desember. Hun er til daglig ansatt på Coop
Mega, hvor hun jobber jobber hver
mandag og onsdag. Hun har flere
hobbyer. Er glad i å tegne og male,
går mye turer og fotograferer, og er
glad i å lese bøker.

ERFARINGER MED
NYREBLØDNINGER
Sigrid ønsker å dele sine erfaringer
med nyreblødninger som kan skje
hos personer med TSC.

Det er mange som ikke kan dele
slike erfaringer, derfor synes hun det
fint å kunne være andre til hjelp ved å
dele sine erfaringer i TS-kvarten.
Sigrid har hatt to blødninger. Den
første opplevde hun i 2011. Det startet med at hun kjente noen smerter
hun beskriver som “sting” i siden. Det
var på ettermiddagen Lille juleaften.
Smertene gav seg ikke, så hun måtte
ringe legen. Hun fikk beskjed at om
det ikke gav seg måtte hun ringe tilbake til legen. Juleaften måtte hun
ringe på nytt til legen, som la henne
inn på Ålesund sykehus. Der tok de
ultralyd, MRI og CT undersøkelser
(røntgenundersøkelser i trommel)
Det var først etter CT undersøkelsen
de fant ut hva det var. Sigrid hadde
mye smerter, og mistet mye blod, så
hun fikk blodoverføring. 1. juledag
2011 ble hun sendt videre til St.Olavs
hospital i Trondheim, og ble operert
der etter to-tre dager. Der emboliserte
de blodåren (stengte blodtilførslen til
blødningen). Hele julen i 2011 ble
tilbrakt på sykehuset.
Den andre blødningen opplevde
hun 21. mars i år (2015). Det startet med intense smerter i siden. Hun
hadde opplevd dette før, og derfor
fikk hun fort mistanke om at det var
en ny nyreblødning på gang. Hun
kontaktet legen som tok blodprosenten. Den var på vei ned, så legen
sendte henne på sykehuset. Denne
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gangen var det en liten blødning i et
begrenset område som stabiliserte seg
av seg selv.

ERFARING MED
VOTUBIA
Sigrid har vært operert i tidligere.
Hennes nevrolog og nephrolog
(nyrelege) anbefalte derfor at hun
begynte på den den nye medisinen
Votubia (Everolimus). Den nye medisinen gav mange bivirkningen: Hun
fikk feber, smertefulle sår i munnen,
utslett på bena, akner, mistet hår, ble
veldig trøtt, tungpusten og orket ikke
gå tur.
Dette ble så plagsomt at hun varslet nyre-legen om bivirkningen, og
ba om å få avslutte behandlingen.
Mange har god effekt av denne nye

medisinen, men Sigrid var en av de
uheldige som fikk mange bivirkninger
og valgte derfor å avslutte med den
behandlingen.
Når vi spør om hvordan hun har
det idag, sier hun at hun har det etter forholdene bra. Epilepsien er stabilisert, men stress kan utløse anfall.
Forskjellige lyder og støy kan også
virke inn og utløse anfall. Men kan
hun slappe av er hun ikke mye plaget
med epileptiske anfall. Epilepsien var
mer alvorlig når hun var yngre.
“Nå har jeg en god hverdag. Bor for meg
selv, og har egen leilighet. Jeg klarer meg
bra, selv om jeg har TSC” sier Sigrid.
TS-kvarten takker for en lærerik samtale, og takker Sigrid for at hun vil
dele sine erfaringer med TS-kvartens

lesere. Vi ønsker henne lykke til videre i livet, og gleder oss til å møte
henne igjen på neste TS treff som blir
30 års jubileumsfest.

Viktig melding!!
fra Kompetansesenteret for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser!
Kompetansesenteret har et pasient - og aktivitetsregister. Dette registeret har to bruksområder.
Vi benytter dette som adresseliste for å sende tilbud om kurs, aktiviteter og deltagelse i forskning
og for årsrapport til bevilgende myndigheter (kun aktivitetsdata, ikke persondata)
For at vi skal kunne sende dere informasjonen som nevnt,
må vi ha samtykke fra dere om at vi kan føre dere inn i vårt register. Vi har samtykke fra mange, men ikke alle.
De vi ikke har samtykke fra, må vi slette fra våre lister i løpet av året.
Dette fordi ny konsesjon fra datatilsynet krever dette.
Dere kan velge å gi samtykke på to måter:
• Samtykkeskjema som er vedlagt over sendes til kompetansesenteret i underskrevet tilstand til:
OUS HF
Spesialsykehuset for epilepsi, SSE
NK-SE v/ Nina Benan
PB 4950 Nydalen
0424 Oslo
• Ringe tlf 67 50 13 50 ved Nina Benan og gi muntlig samtykke.
Dette samtykke gjelder helt til du gir skriftlig beskjed om at samtykke ikke lengre gjelder.
Nr. 1-2 2015 - Årgang 29
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MØTE MED STYRET, RÅDET
OG LIKEPERSONER
9.-10. JANUAR 2015
Thon Hotell Opera var også i år stedet
for årets møte mellom Styret, Rådet
og Likepersonene i vår forening. Dette
året ble også foreningens internasjonale kontaktperson invitert til å delta.
	Rådet hadde møte med Kompetansesenteret, NKSE på fredagen
før møtet med styret. Det planlegges
et nytt kurs for Tubers Sklerose muligens på Frambu i 2016.

TS-Register
I mange år har vi arbeidet med å få
til et TSC – register. Grunnet behovet for godkjennesle og klareringer
fra flere hold, har dette tatt tid. Nå
vil styet sammen med rådet søke om
å få til et prosjekt for å få et register
på plass. Styret vil søke om midler til
dette prosjektet.
Styret og rådet oppfordrer alle
våre medlemmer som har TSC selv

eller barn med TSC å registrere seg
til Kompetansesenteret NKSE innen 30. juni 2015. Fullmaktsskjema
vil bli sendt ut via vår hjemmeside.
Kontakt styret via e-mail:
post@nfts.no om du ikke får det ut
via hjemmesiden.
Det arbeides også med å utarbeide
en nettbasert undersøkelse blant våre
medlemmer. Rådet har i samarbeide
med likeperson Nils Roe Fjørtoft fått
i oppdrag om å utarbeide spørsmålene
til undersøkelsen.

Rådet.
Styret har oppnevnt følgende personer til Rådet: Ragnar Solhof, nevrolog og far, Ketil Heimdal, genetiker,
Arnt-Egil Trelsgård, Turid Hesselberg
og Magne Hultgren fra foreningen.

Nasjonalt kompetansesenter
for Tuberøs Sklerose
Besøksadresse:
Seksjon for undervisning og kompetansesentre
Nevroklinikken Epilepsisenter - SSE G.F
Henriksens vei 23, Sandvika
Postadresse:
Seksjon for undervisning og kompetansesentre,
Nevroklinkken Epilepsisenteret - SSE
Postboks 53 • 1306 Bærum postterminal
Telefon: 97 50 11 95 / 67 50 10 00
E-post: kompetansesenter-sse@rikshospitalet.no
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Likeperson-arbeidet.
Nye krav fra Direktoratet om tilskudd
til likepersonarbeidet, gjør at vi må
legge om dette. Likepersonene fikk i
oppdrag å utarbeide forslag som vil bli
behandlet i styret. Et punkt som må
vurderes og forandres i denne sammenheng er Fylkeskontakter. Likepersonene hadde et effektivt og godt møte
hvor de utarbeidet et forslag om dette
som ble drøftet sammen med styret.
Det er spennende å interessant å arbeide med utviklingsprossesser , og vi
ser med forventning til hva det nye
forslaget vil innebære for foreningens
arbeide.
Likepersonene gjør en flott innsats,
men de kan brukes enda mer og noen
har spørsmål, behov for noen å snakke
med, få råd m.m. Vær aldri redd for
å ringe våre likepersoner. De er der for
DEG!

TS Kvarten

Medlemsblad for
Norsk forening for Tuberøs Sklerose
Redaktør / web-ansvarlig
Cecilie Kjerland
Gamlevegen 27 • 2134 Austvatn
Tlf. 456 72 751
E-post: cecilie.kjerland@gmail.com
Nettside: www.nfts.no
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Tuberøs sklerose kompleks
En kort oppdatering:
Diagnose, oppfølging, behandling, kompetansesenter
Ragnar Solhoff
Overlege
Nevrologisk avdeling, Arendal
Fredag 01.05.15

raso

Agenda
• Diagnose kriterier for TSC fra 2013
• Oppfølging av TSC pasienter
• mTOR behandling for alle?
• Nytt fra ”kompetansesenteret”
• London kongress i september

raso
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Tuberøs sklerose kompleks

• En veileder fra
Nasjonalt
kompetansesenter for sjeldne
epilepsirelaterte
diagnoser
• Oktober 2013

raso

Diagnostic Criteria Update 2012

,

Northrup H, Krueger D. Pediatric Neurol 2013 Oct

•
•
•

Forrige diagnose kriterier ble utgitt i 1998, uten genetikk
Genetisk testing er inkludert i de nye kriteriene
10 – 25% av TS pasientene har ingen påviselig mutasjon ved testing

•
•

Konsensus konferanse 13. – 14. juni 2012 i Washington, USA.
79 spesialister fra 14 land.

•

DNA testing: Funn av TSC1 mutasjon (hamartin, krom 9) eller
TSC2 mutasjon (tuberin, krom 16) gir en sikker TS diagnose.
En mutasjon i TSC1 eller TSC2 svulst undertrykkende gener (tumor
suppressor genes) gir øket aktivitet i mTOR signalvei i cellene.

•

•
•

Inndeling i ”sikker diagnose” eller ”sannsynlig diagnose”.
”Mulig diagnose” er kuttet ut.
raso
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Rapamycin signalvei

Franz D. Biologics Oct 2013

raso

Diagnostic Criteria Update 2012,
Northrup H, Krueger D. Pediatric Neurol 2013 Oct

raso
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xxx

MR bilde: Kortikal dysplasi og SEN / SEGA
Northrup H. Ped Neurol. Oct 2013

xx

• A: Kortikal dysplasi: Hvit pil = Tuber. Svart pil = Migrasjonslinje
• B: SEN (subependymal noduli) = hvit pil
SEGA (subependymal giant cell astrocytoma) = svart pil
raso

Årlige legekontroller – fra ”Veilederen”

raso
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Oppfølging av organ funn – fra ”Veilederen”

raso

Elizabeth Thiele i Göteborg 4. april 2014, TSC Sverige
”Take home message”
• TSC er ikke SJELDEN
• TSC kan affisere ethvert organsystem (hjerne og hud i 95%)
• Individer med TSC må følges klinisk hele livstiden
• TSC er en uttalt modellsykdom (epilepsi – autisme – medisinering)
• Mye mer å lære om TSC!

raso
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xxx
xx
Er mTOR hemming en generell
behandling for TS?
- Rapamycin (sirolimus): Rapamune ®
- Everolimus: Certican ®, Votubia ®, Afinitor ®
• Moavero R, Curatolo P. Ital J Pediatrics Sept 2013
• Positive effekter av mTOR hemming på
SEGA i hjernen og AML i nyrene. Everolimus er godkjent.
Inkluderer også effekter på:
1. Hudmanifestasjoner
2. LAM i lungene
3. Epilepsi

raso

Everolimus ved SEGA. EXIST-1 Krueger D. NEJM 2010
• Godkjent behandling av
SEGA ved TSC,
med behov for
terapeutisk intervensjon,
men som ikke kan
opereres
• I Norge: Votubia ®
• 2 pasienter fra studien ->
3 mnd mellom bildene

raso
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Everolimus ved AML i nyrene. EXIST-2 studien
Bissler J, Kingswood C. Lancet 2013

•
•
•
•

TSC pasienter over 18 år med AML
AML over 1 cm eller økning i nyrevolum over 20% fra start
Observasjon 12-48 uker: Ingen fikk blødning ved behandling
Blødningsfare er knyttet til vekst over 3 cm av AML

• Godkjent behandling i Norge fra 2013, AML over 3 cm, der
kirurgi ikke er aktuelt.
• Ved blødning fra nyrene: Akutt innleggelse for embolisering
(røntgen teknikk med kateter til nyren, frisetting av kuler/spiraler
som tilstopper arterien, stenger blodstrøm til AML.

raso

AML, everolimus lav dose behandling, i 2,5 år:
6,9 x 4,2 cm mars 2011 -> 3,4 x 1,7 cm august 2013

raso
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xxx
1. Hudmanifestasjoner xx
Ansikts angiofibromer
hos barn over 5 år

• A. Indirekte rapporter fra EXIST-1 (SEGA) og -2 (AML).
Ved everolimus behandling. Se bilder, gutt ved ”baseline”
og etter 84 uker.
• B. Lokal behandling med rapamycin.

raso

Ansikts angiofibromer – ”lokal behandling” i Norge
•
•
•
•
•
•
•

Koenig MK Topical Rapamycin therapy.. Drugs R D 2012
Liniment på 0,1% og 1% rapamycin og placebo
Gode resultater, best i høydose:
Lavdose: 47% sikker bedring – 30 % ble verre/uendret
Høydose: 61% sikker bedring – 11% bl verre/uendret
Ingen hadde målbare nivåer av rapamycin i blodet
Livskvalitet: Positive resultater.

•
•
•
•

Magistrell forskriving – søk HELFO om godkjenning. (2-3000 kr/50g)
Vet 3 pasienter i Norge som får behandlingen
Hudavdelingen RH – overlege Gro Mørk
Apotekutsalget ved Sykehusapotek et Oslo, Ullevål - farmasøyt Erik
Fyllingen
• Krem på 0,1% - lokalbehandling med rapamycin
raso
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2. Rapamycin ved LAM i lungene

McCormack F. NEJM 2011.

• LAM (lymfangio leiomyomatose) kan utvikles i lunger hos kvinner i
fruktbar alder, gjerne fra 20-30 års alder –> mens. avslutning.
• Glatt muskulatur rundt små luftveier, cystedannelse, ”punktertlunge”, lymfe i brysthulen. Gir tunnpustenhet, tretthet.
• Antatt at 30% (10-40)% av kvinner kan utvikle LAM.
• Behandling med Rapamune ved moderat – alvorlig grad av LAM
viste bedring av utpustkapasitet (FEV1) og lungekapasitet (FVC),
bedret livskvalitet, men ikke anstrengelses toleranse.
Søkbar behandling i Norge (HELFO).
• Behandling med everolimus for AML – viste også lett bedring av
lunge funksjon av de som også hadde LAM.
raso

30 årig kvinne. Lunger: LAM og behandling med everolimus.
Nyretransplantert juni-14. Behandling fra nov-14.
Tilbakegang av LAM fra juni-14 til febr-15:

raso
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xxx
3. Epilepsi og behandlingxx
a) Refraktær epilepsi
Krueger D, Wilfong A. Nov 2013. Ann Neurol.

b) EXIST-3 studien – kommer!
c) Figur Curatolo P. Sep 2013. Italian J Ped
a) 20 pas fra 2 år gamle, åpen studie,TSC, epilepsi, 4 ukers
vurdering med 8 anfall, behandlet 12 uker med everolimus.
Primært endepunkt: Anfallsfrekvens senket >50% hos 12 av 20.
Redusert anfall hos 17 av 20 med gj.snitt 73%.
23 t EEG viste bedring i anfalls hyppighet.
Bedret anfalls varighet / type / Adferd og livskvalitet
c) Kvinne 20 år, epilepsi fra 7 år. GTK anfall. Start EVE.
GTK anfall stoppet, også drop attakker. Kortere KPA anfall.
raso

TAND
TSC-Associated-Neuropsychiatric-Disorders – ved Petrus de Vries
• Viktig spørreskjema å anvende ved alle kontroller!
1. Motorisk utvikling
2. Aktuelt motorisk + språk nivå
3. Angst – depresjon – stemning - autisme
4. Psykiatrisk diagnose
5. Psykisk utviklingshemming
6. Skoleferdigheter
7. Spesifikke kognitive ferdigheter (hukommelse – konsentrasjon)
8. Selvfølelse – stress i familien
9. Evaluering:
Er spørsmål 1 – 8 viktige?
10. Hva må vi jobbe med?
11. Andre forhold?
raso
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Bivirkninger og doser
• Bivirkninger:
After (munnsår) – akne (uren hud)
Infeksjoner – munnhulebetennelse (stomatitt) – øvre
luftveis infeksjon – nedre luftveis infeksjon (pneumonitt)
Forhøyet kolesterol nivå
• Doser:
Everolimus (Votubia ® eller Certican ® tabl) 10 mg x 1 (voksen)
Måles etter fullblod konsentrasjon 5-15 ng/ml.
Dosenivå er IKKE fastsatt.
Effekt også ved ¼ dose som 2,5 mg, med mindre bivirkninger!
Kan gis x 2 (morgen og kveld) !
raso

Naturlig forløp – gode databaser
• USA
TS Alliance: TSC Natural History Database Project
• Europa
TOSCA studien
• Vurdering ved FDA (Food and Drug Administration) og
EMA (European Medicines Agency)
• Særskilte regler for medikament godkjenning ved sjeldne
sykdommer.

raso
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xxx
xx (1)
Nytt fra kompetansesenteret
Fra Seksjonsleder Nina Benan:
• Ny lege er Trude Rath Olsen: Fra Tromsø. HABU/barn
• Revidering av TS veilederen er snart i boks!
• Filmprosjekt ”Sjelden, men ikke alene” – premiære 20.04.
Pårørende / søsken til en med TS.

• Bokprosjektet ”Epilepsi – voksne forteller” med Norsk
epilepsi forbund – ferdigstilles ila 2015.
• Videokonferanser – for kompetansespredning.
• Forskning: Deltar i London september 2015
• TS – retrospektiv kartlegging av personer som er operert
for SEGA. Nevropsykologi før og etter kirurgi.

raso

Nytt fra kompetansesenteret (2)
• Registreringsverktøy:
Konsesjon fra Datatilsynet – krever samtykke fra alle brukere.
Hvis samtykke ikke foreligger – må slettes!!!
Kan ikke sende mail – brev – telefon uten samtykke.
Trenger:
1. Ring oss og gi muntlig samtykke – vi sender skjema.
2. Send oss skjema med opplysninger/underskrift.
Frist:
30. juni

Quest-Back – fra NFTS:
Avgrensede spørsmål sendes til foreningens medlemmer
Alder – Kjønn – Alvorlighetsgrad av TS – AML og behandling – SEGA
og behandling – Epilepsi og behandling – Ansiktsfibromer og
behandling
raso
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London kongress 10. – 12. sept 2015:
”Fra behandling til forebygging”
Mercur Windsor Castle Hotell

”

raso

London kongress september 2015
•
•
•
•
•
•
•

Tidlig diagnose og effekt av genetikk på diagnose
Virkning/mangler ved behandling (RAP/EVE) – på TS
Mulighet for å forebygge epilepsi ved TS
Gjennombrudd i forståelse av lunge/nyrelidelse ved TS
Gjennombrudd i forståelse av TS på ”cellenivå”
Engasjere TS pasienter/pårørende i forskning
Formidle forskning til å bedre omsorg og livskvalitet
(konferer bosituasjon – se neste bilde)

raso
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xx
Kommende bolig
i Arendal
- Byggestart mai 2015
- Innflytting mars 2016
- 9 beboere
- Arendal kommune bygger
- men:
- Private boliger: BBL

raso

Takk for meg! Hilsen fra Torungene!

raso
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STYRET
I NORSK FORENING FOR TUBERØS SKLEROSE

Wenche Røkenes

Ronny Theodorsen

Ikjefjord • 5962 Bjordal
Mobil 95 81 01 55

Lysakervegen 9 B, • 9014 TROMSØ
Mobil 917 70 169

wenche.kristin.rokenes@helse-forde.no

ronny.theodorsen@gmail.com

Stein-Are Osnes

Torbjørn Hodne

Leder

Kasserer

Styremedlem

Strandenglia 13 • 3153 TOLVSRØD
Mobil: 920 55 181

Olaug Elin Hovda Skåren

Styremedlem

Sekretær

Gismarvikveien 618 • 5570 Askdal
Mobil: 41 30 90 77

Mobil 958 73 475

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

saosnes@gmail.com

torb-ho@online.no;

olaug.elin@online.no

Libakken 19B
4028 STAVANGER
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Nestleder

Stig Magne Evju Brekken
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Arnt Egil Trelsgård
1. varamedlem

Ingvild Åkervik
2. varamedlem

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

Melhornsvegen 83 • 6060 Hareid
Tlf. 994 29 466

arntegil@online.no

ingvildaa@gmail.com

Ann Lisbeth Bjerkvik
3. varamedlem

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

annlisbeth@alb.priv.no

Kjære lesere.
TS-kvarten skal være et medlemsblad
der meninger brytes, erfaringer deles med andre,
og med nyhetsstoff innen medisinsk behandling,
pedagogikk, rettigheter og annet som er viktig for TS-feltet.
Så grip pennen og del erfaringene med oss alle.
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Norsk forening for tuberøs sklerose
sine likemenn
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Nils Roe Fjørtoft

Marit Revheim

Geir Storsletten

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

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

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

nilsroe@hotmail.com

marit.revheim@gmail.com

geir.storsletten@veidekke.no

Ann Karin Hultgren

Rita Theodorsen

Ann Lisbeth Bjerkvik

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

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

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

ankahult@online.no

ron-olav@online.no

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

Arnt Egil Trelsgård

Ragnar Solhoff

Wenche Røkenes

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

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

Ikjefjord • 5962 BJORDAL
Mobil: 95 81 01 55

arntegil@online.no

ragnar.solhoff@sshf.no

wenche.kristin.rokenes@helse-forde.no

SI DIN MENING I

Ketil Heimdal
Seksjonsoverlege

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

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

kvarten

ketil.heimdal@
oslo-universitetssykehus.no
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Returadr: TS Kvarten, v/ Cecilie Kjerland, Gamlevegen 27 • 2134 AUSTVATN

Fylkeskontakter

Østfold:

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

Akershus:

Steinar Grimsen
Festningsveien 13C
1368 Stabekk
Mobil 995 64 395

Oslo:

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

Oppland:

Buskerud:

Vestfold:

Telemark:

Aust-Agder:

Hedmark

Ann Kristin Skogli og Geir
Storsletten,
Tømmerholsvegen 21
2849 KAPP
Mobil 41457039 Anne Kristin
Mobil 91772977 Geir
E-post: ak-skogli@bluzone.no
ann-kristin.skogli@mjosen.as
May Brit og Ragnar Bekkelund,
Spikkestadveien 94B
3440 RØYKEN
May-Brit mobil: 906 50 411
Ragnar mobil: 950 00 203
E-post: ragbekk@gmail.com
may.brit.bekk@gmail.com
Elen og Steinar Stenersen
Aasgaarden 3 B,
3179 ÅSGÅRDSTRAND
33081369
Elen: 93084422
E-post: stenelen@frisurf.no
Ann Karin og Magne Hultgren
Enggravlia 9
3712 SKIEN
35538816
Mobil 45217816
E-post: magne.hultgren@c2i.net
anka.hult@tele2.no
Ellen Vimme og Ragnar Solhoff,
Ribberåsen 46, 4843 ARENDAL
Ellen mobil: 45 21 14 77
Ragnar mobil: 92 86 04 89
Ragnar jobb: 37 01 43 40
E-post: 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@gmail.com

Vest-Agder:

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

Rogaland:

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

Hordaland:

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

Sogn og
Fjordane:

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

Møre og
Romsdal:

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

Sør og Nord
Trøndelag:

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

Nordland:

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

Troms og
Finnmark:

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

Trykk: Sjograf AS - tlf. 38 27 38 00
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