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Skal vi drepe våre ufødte barn?
Dette provoserende spørsmålet må politikerne gi oss et svar
på etter at Unge Venstre vil doble grensen for
selvbestemt abort fra 12 til 24 uker.

De færreste fostre er levedyktige før
uke 24, så det er ingen fare for at man
i storstilt grad vil abortere levedyktige
fostre, sier lederen for Unge Venstre,
Sondre Hansmark, og påpeker at
land som Nederland og Storbritannia
tillater abort fram til uke 21 og 24.
– Vi mener vi må sette et fosters moralske verdi til når det kan begynne å
føle – når de kan føle smerte, ubehag,
behag. Der mener vi at vi må sette
grensen for når vi skal ha grense for
abort, sier lederen for Unge Venstre,
Sondre Hansmark, til NRK.
Like etter at det ble kjent, skrev KrFs
nestleder Kjell Ingolf Ropstad et krast
innlegg mot forslaget på sin Facebook-side. Der kalte han det «skremmende».
– Når man har diskutert abort så har
det som regel vært preget av etiske refleksjoner, og folk ser at det er dilemmaer knyttet til dette. I utspillet fra

Unge Venstre opplever jeg at man
glemmer alle de etiske refleksjonene
og setter en mekanisk grense. Det
skremmer meg, utdyper han til NRK.

Ikke støtte i partiet
Det spørs imidlertid om Sondre
Hansmarks forslag får så mye gehør
under landsmøtet til Venstre i 2019.
Stortingsrepresentant og Venstres
helsepolitisk talsperson Carl-Erik
Grimstad, mener forslaget er problematisk, og sier rett ut at han ikke
vil støtte det.
– Jeg er overrasket over dette og kommer ikke til å støtte det. Tror ikke det
er forankret i partiet på noen måte og
tror heller ikke det vil bli de, uttaler
han til NRK.
– Vi har en veldig god og grei ordning
når det gjelder abort i dag. Og den
virker, aborttallene i Norge går ned,
sier Grimstad.

Han mener at vi er «ferdige» med debatten rundt abortgrenser i Norge.
Heldigvis har vi stortingsrepresentanter som ser faren ved at slike politiske
frø såes og kveler det i fødselen.
-Abortloven er 40 år i år og har funnet
sin form, seier stortingsrepresentant
Tone Wilhelmsen Trøen (H og avviser alle forslag som vil liberalisere
abortloven.
I tillegg er KrF helt klare i sitt standpunkt.
Faren er imidlertid at frøet nå
er sådd og vil kunne finne
grobunn…..

Torbjørn Hodne
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LEDEREN
HAR ORDET

Vi trenger historier
om mennesker som
lever med TSC hver dag.

Hei alle, og vel overstått ferie
for de fleste.
Takk til dere som deltok på sommerleiren og gjorde den til en flott
opplevelse. Takk også til dere som
brukte noe av ferien deres for å delta
på TSCI konferanse i Dallas. Tror vi
fikk med oss det meste av det som
skjedde der.
Selv har jeg stort sett brukt ferien
min på TSC i år, og har hatt det veldig fint. Det kommer noen artikler
om det inne i bladet.
Det hadde vært flott om dere som
medlemmer kunne dele litt av deres
hverdag i TS kvarten. Vi trenger historier om mennesker som lever med
TSC hver dag. Alt er velkomment av
stort og smått, og vi ønsker oss både
de gode og de mer triste historiene.
Som de fleste av dere har erfart, er det
mange viktige og vanskelige valg å ta
i hverdagen og i livets overgangsfaser,

både for deg med TSC, deg som
forelder, eller deg som søsken.
	Vi vil gjerne at dere deler historiene deres! Det er garantert noen som
kan dra nytte av de erfaringer dere har
gjort, eller de seirene dere har hatt. Alle
som ønsker å bidra sender bidraget til
post@nfts.no . Veldig flott om du legger
ved noen bilder også, og gjerne med
navn på personer det er bilde av.
	Videre utover høsten blir det også
en god del TSC arbeid, både her og
i Europa. Blant annet en samling i
TSCI i Belgia fra 19. - 20. oktober.
Hvis du eller ditt familiemedlem med
TSC har en lege som er engasjert i
TSC problematikken, gi oss et tips,
så tar vi kontakt med dem og forhører
oss om de vil delta. Vi fra styret og rådet deltar der vi har anledning. Invitasjon til landsmøtet 2019 kommer i
neste TS kvart, men ikke glem datoen
29. – 31. mars.

NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SJELDNE
EPILEPSIRELATERTE DIAGNOSER (NK-SE)
Besøksadresse: G.F. Henriksens vei 29, Sandvika (SSE)
Postadresse:
Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser
Oslo universitetssykehus HF - Spesialsykehuset for epilepsi, SSE
Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo
Telefon: 67 50 11 95 / 67 50 13 50
E-post: kompetansesenter-sse@ous-hf.no
www.oslo-universitetssykehus.no/nk-se

I neste TS kvart vil styret også ha tatt
en avgjørelse på hvilke aktiviteter vi
skal ha utover landsmøtet i 2019, og
når de skal være. Hvert år har vi en
samling der styret, rådet og likemenn
samles. I år blir dette 1.–2. februar,
en plass i Oslo eller omegn. Som vi
tidligere har vedtatt blir det søskensamling i 2019. Tid og sted for den
kommer også i neste TS-kvart.
Det er medlemmer av styret som
ønsker å gå av/trappe ned fremover,
og vi trenger nye kandidater. Jeg har
sagt at jeg gir meg som leder, og en
trenger en ny leder. Dersom det er
noen som kan tenke seg, men vil
vente et år eller to, så kan jeg stille
til gjenvalg for den perioden, så lenge
jeg vet det ikke blir «for evig» En leder skal ikke sitte for lenge.
Ønsker dere alle en fin høst.
En varm klem sendes dere
Wenche Røkenes, leder

TS-Kvarten
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2018 World TSC Conference
i Dallas USA
Tekst og foto Torbjørn Hodne

Verdenskonferansene er våre viktigste kilder for oppdatering
innen forskning og behandling på Tuberøs sklerose kompleks der vi får mulighet
til å se litt inn i framtida.
Konferansen hadde 900 deltakere fra rundt 50 land fra fire verdensdeler,
Asia, Europa, Oceania og Amerika, hvorav 100 av deltakerne er blant verdens
fremste forskere innen nevrologi, genetikk, medisinsk behandling
og andre viktige disipliner for TS-feltet.
Norsk forening for tuberøs sklerose
kompleks stilte med fem deltakere:
Lederen vår Wenche Røkenes,
styremedlemmene Johanne Hagen,
Stig Magne Evju brekken, og Torbjørn Hodne samt genetikeren vår
dr. Ketil Heimdal fra Oslo universitetssykehus.
4
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Johanne og Stig Magne har begge
søsken med TS og fikk mulighet
til å drøfte dette perspektivet med
likesinnede. I tillegg til de mange
foredrag, presentasjoner og personlige
samtalene er møtene med TS-Alliance.
TSA, og Tuberous Sclerosis Complex
International, TSCi, der forenin-

gen vår er medlem av TSCi Working
Group, sentrale fordi en her kan utveksle erfaringer og drøfte felles utfordringer. I denne sammenhengen opplever vi at Norge er i en særstilling med
hensyn til medisinsk kompetanse, offentlig finansiert helsevesen og økonomisk støtte til organisasjonsarbeidet.
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På møtet i Tuberous Sclerosis
Complex International Working
Group hadde Stig Magne et flott
innlegg om det å være søsken.

Det er alltid like hyggelig å treffe Kari Luther Rosbeck, president
og administrerende direktør (CEO) i Tuberous Sclerosis Alliance

Foto: TS-kvarten

Ingen store
gjennombrudd,
men mange små
viktige skritt
i riktig retning.
Noen av de mange små skritt er de
interessante resultatene som oppnås
ved tidlig intervensjon og preventive
forsøk. I den anledning uttalte pro-

Arrangementskomiteen for konferansen

fessor Chris Kingswood fra Brighton
i Storbritannia, vinner av Manuel
Gomez Award 2017, at «framtida for
TSC blir helt forskjellig fra fortida.
Vi skal vinne».
Spesielt interessant i denne sammenhengen er bruk av cannabis, Cannabidiol (CBD) i epilepsibehandlingen
med gode resultater. Behandlingen er
nå godkjent i en rekke stater i USA,
og blir også tilgjengelig i Norge.

Foredragene til professorene Martina Bebin, Sergiusz Jóźwiak, Chris
Kingswood og Elisabeth Thile styrker
troen på at «vi skal vinne»
Det er naturlig nok umulig å få
med seg alt på en så stor konferanse, og
vi som deltar har ulike forventninger,
samtidig som vi skal forsøke å fange
opp det som er viktig for oss i Norge.
Wenche Røkenes har på side 8 en god
presentasjon av sentrale temaer fra
konferansen.

Foto: Wenche Røkenes
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Dr. Ketil Heimdal
er vår faglige nøkkelperson:
Her i samtale med professor Chris
Kingswood fra Brighton i England.
Foto: Torbjørn Hodne

TS-Alliance og TSCi
Working Group.
Både TS-Alliance og TSCi Working
Group har de siste årene hatt store utfordringer knyttet til både økonomi

Delegasjonen til Dalles

og veivalg for arbeidet framover, noe
som var hovedtemaer på møtet i Dallas. Clare Stuart som leder den australske foreningen og som i mange år
har vært nestleder i TSCi med ansvar
for det internasjonale TSC-arbeidet,
har over lengere tid ønsket avløsning.
Det har imidlertid vært vanskelig å
finne hennes arvtaker. Dette løste seg

nå på en glimrende måte ved at Eva
de Schutters, leder av den Belgiske
TSC-foreningen ble valgt.

Et tilbakeblikk
For oss som har vært med på TSreisen noen år er det interessant å ta
et kort tilbakeblikk. Mitt første møte
med den store TS-verden verdenskongressen i Stockholm i 1998 der
dronning Silvia av Sverige var kongressens høye beskytter. I dette perspektivet blir de små skritt fram til nå
er et kvantesprang.
For meg og mange andre står identifiseringen av TSC1 og TSC2- genet
som det virkelig store gjennombruddet. Professor Julian Sampson ved
Cardiff University deltok i den internasjonale forskergruppen som identifiserte TSC1-genet, og ledet arbeidet
med TSC2-genet.

Minglingen mellom øktene er en viktig del av konferansen
Foto Torbjørn Hodne
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Sampson fikk i 2017 the Manuel
R. Gomez Award sammen med professor Chris Kingswood for sitt arbeid.
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Eva De Schutters.
Foto: Selfie

Professor Julian Sampson i samtale med dr. Ketil Heimdal
Foto Torbjørn Hodne

Sampson var en av talerne i sesjonen Genetics Made Simple, og som
for meg løftet litt på sløret om TSC
og gener. Selv om mye er vanskelig
tilgjengelig for oss amatører, styrker
det troen på professor Chris Kingswood sitt postulat: «Vi skal vinne».

Mingling:
Møtet med verden.
Minglingen mellom sesjonene der en
møter likesinnede fra hele verden og
utveksler personlige erfaringer og utfordringer, eller dumper ned i en stol
ved siden av verdens fremste forskere
som ser deg og er interessert i å snakke
med deg, er på mange måter nerven i
konferansen. En opplever at en ikke
står alene med alle ubesvarte spørsmål
og usikkerheten om hva fremtida vil
bringe for familiemedlemmet som
har TSC og familien rundt.
Styrken av å ha «hele verden» i ryggen
med verdens ledende forskere i front
er viktig å formidle videre til foreningens medlemmer og helsepersonellet
her hjemme.

Klar for festmiddag
Wenche Røkenes, Imola Dankahazi, Ungarn, Karina Jarsen, Danmark
og Johanne Hagen

TS-Kvarten
vil i de neste numrene
presentere mer stoff fra Dallas
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Noen inntrykk fra

2018 Wold Conference
i Dallas, Tennessee
Wenche Røkenes
TSC International og den amerikanske TS foreningen inviterte sammen, til vedenskongress i Dallas
og familiesamling for amerikanske
familier. Det var over 800 deltakere
på kongressen. Hele eliten av spesialister innen de ulike feltene som
TSC diagnosen berører var med, og
de hold spennende foredrag om sine
spesialiteter. Vi fikk høre litt om historien, og mye om forskning og undersøkelser. Det var også en del nytt å
hente som vi kan ta med hjem til våre
spesialister. Jeg skal ikke forsøke meg
på å gjengi detaljene i det de la frem,
men gi dere et generell referat av hva
jeg fikk med meg.

Dr. Deborah Briggs snakket om
epilepsi og søvn. Epilepsi kan bidra
til forstyrrelser i det normale søvnmønsteret og gi dårligere kvalitet på
den dype søvnen. Hun har forsket på
8
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dette og mener det er en klar sammenheng mellom epilepsi og søvnforstyrrelser. Hun holdt frem melatonin
som et medikament som kan hjelpe
mange. Melatonin er et stoff hjernen
produserer, og det produserer mest
når vi er i dyp søvn.

Foto: Torbjørn Hodne

Professor Shafali Spurling Jeste
snakket om søvn i nevrologiske funksjonsforstyrrelser. Det er mange nevrologiske funksjonsforstyrrelser som
påvirker søvn. Av disse ble bland annet
autisme, psykisk utviklingshemming
og ADHD nevnt som årsak til søvnproblemer og nedsatt søvnkvalitet.
Også her var melatonin et forslag til
medisin som kan hjelpe mange.
Det ble lagt fram en del forskning
på hvilke typer søvnproblemer en
finner hos disse gruppene, og hvordan de påvirker søvn og dagsform.
Det kan virke som om det internasjonale forsker- og behandlermiljøet har
større fokus på søvnkvalitet i TSC nå
enn det har vært tidligere.

Professor Petrus de Vries tok oss
gjennom utviklingen hos barn med
TSC og ulike underdiagnoser og
hvordan en kan oppdage disse ut
fra kunnskap om det vi kaller «normal» utvikling hos barn. Han hadde
også flere forelesninger om TAND.
Det er et skjema som skal være et
hjelpemiddel for behandlere til å
måle livskvalitet hos barn og voksne
med TSC. Ved å bruke det med jevne
mellomrom kan en se om personen
det gjelder bedrer livskvaliteten eller
ikke. Den norske versjonen av dette
er foreløpig ikke klar, men vi jobber
med den og håper den snart er godkjent.
Petrus de Vries ledet også en sesjon
der voksne velfungerende mennesker
med TSC som fortalte om sine utfordringer i hverdagen og hvordan de
har lært seg å løse disse. Noe som gikk
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igjen var å høre på og spille musikk.
Andre lagde lister og skrev opp ting
de skulle gjøre. Andre igjen skrev
dagbok og ryddet i tanker og følelser
gjennom det. Ellers var trening og
ulike former for mindfullness-øvelser
nyttig for noen av dem.
Voksne, velfungerende mennesker
fortalte om sin hverdag med TS
Foto: Wenche Røkenes

Kennedymonumentet
Foto: Johanne Hagen

Professorene Tom Darling og Joyce
Teng snakket om karfibromer i ansiktet og behandlingsformer. Evrolimuskremen var et tema der. De la frem
en del forskning som var gjort på
virkning, og kunne vise til gode resultater. Dersom man har mye av disse
karfibromene mente de at en kombinasjon av laserbehandling og bruk av
kremen var den beste behandlingen.
De mente også at karfibromer blir
mer uttalte i ansktet dersom huden
blir utsatt for UVA og UVB stråler
fra sola, og at en derfor alltid burde

bruke solkrem som beskyttet mot
disse, også om det ikke var sol ute.
Dersom noen ønsker mer informasjon ligger alle forelesningene som
var ute på YOUTUBE, og en kan
søke på 2018 World TSC Conference. Neste år er kongressen lagt til
Toronto i Canada.
Det var ellers en veldig varm sommer i Dallas, og temperaturen lå rundt
40 grader under hele oppholdet. Det
gjorde sigthseeing og gatevandring

SI DIN MENING I

helsefarlig. Men vi fikk oss en kveldstur ned til Dallas sentrum og kikket
på stedet der Kennedy ble skutt. Der
har de satt opp noen enorme betongplater og lagt ned en minnestein.
	Vi møtte en del gamle og mange
nye venner, og kan med glede formidle at vi nå har en mulighet til å
danne et tettere nettverk med den
nordlige delen av Europa. Både
Sverige, Danmark, Belgia og Ungarn
var representert, og de som deltok ønsker et tettere samarbeid.

kvarten
Nr. 3 2018 - Årgang 32
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SOMMERLEIR I DANMARK
Tekst og foto Stein-Are Osnes

I et forrykende, godt sommervær
arrangerte NFTS sommerleir for medlemmer av foreningen
i vakre Sæby på vestkysten av Danmark.
Siste uken av juni var satt av til arrangementet så på selveste St.Hansaften møttes vi ved grillen.
D.v.s. ved grillene. For til tross for
intense søk i området fant vi ingen
felles grillplass, så kulegriller ble i all
hast kjøpt inn hos nærmeste kjøpmann.
Vi rigget fellesplass utenfor leiligheten til vår leder og dro i gang det hele
ved å fyre opp grillene med matolje
istedenfor tennvæske-, som anbefalt
av et visst miljøparti i Norge.
Matolje oser noe forferdelig når
den blir satt fyr på, og oser lenge.
Veldig lenge, noe naboene nedover
i rekken av leiligheter ble utsatt for.
Dører og vinduer ble lukket i sommerkvelden og på forespørsel fra en
nabo opplyste vi at denne opptenningsmetoden var anbefalt av
miljøvennlige årsaker. Hoderystende
trakk vår nabo seg tilbake med et
lommetørkle diskret foran munnen.
De påfølgende dager ble tennvæske
av sterkeste sort benyttet mens matoljen ble parkert på kjøkkenbenken.
Foreningen hadde kjøpt inn grillmat med tilbehør slik at vi kun hadde
med oss egen drikke til selskapet.
Barn og voksne koste seg i en sommerkveld så varm og perfekt at man
måtte helt tilbake til barndommen
for å erindre en tilsvarende aften.
	Vår leder som hadde tømt kjøttdisken hos kjøpmannen av ren godhet
10
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Felles aftensmat
for sultne deltagere på leiren, ble etter
hvert sittende tilbake med en anselig
mengde grillmat som ikke ble spist.
Rett og slett for at vi ble mette før øynene løp i vann. . . Så nestleder tok
på seg oppgaven som kokk den påfølgende dag.
	En monden fiskerestaurant i Sæby
havn ble avlagt et besøk i den hensikt
å få lånt en gryte stor nok til å lage
mat til et tretti-talls personer.
	Etter å ha forelagt matprosjektet
for hovmesteren ble den største gryte
nestlederen noen sinne har kokt mat i
utlevert uten noen krav om garantier
for tilbakelevering. Av ren høflighet
ble hovmesteren nærmest tvunget til
å ta i mot nestleders telefonnummer
som et slags bindeledd mellom utlåner og låntager.
Så da kvelden stundet til stod atter mat på bordet i form av en lødig

Den lånte gryte
chiligryte med bønner produsert av
nestleder på et ikke altfor godt utstyrt
kjøkken i et dansk sommerhus.
Bordet ble dekket og gryten kom på
bordet med hvitt brød og smør til, noe
som løftet det hele til en akseptabel
spise hvor opptil flere forsynte seg godt.
Neste morgen ble gryten returnert skrubbet til skinnende metall
godt emballert i takksigelser og mottatt som om gratis utlån av gryter til
utlendinger var en helt dagligdags affære.
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Hung Hu, Kim Lee og Philip Are Osnes
Så stor takk til Jacobs Fiskerestaurant i Sæby havn!
Sommerleirens hovedidé var hvile
og avslapping for alle med daglige
ettermiddagssamlinger for likemannsarbeid. Ulike tema våre barn med
diagnosen TSC ble tatt opp. Emner

som pubertet, habiliteringstjeneste,
prevensjon, bolig, pensjon, omsorgslønn, medisinering, o.s.v. stod
på dagsordenen. Til tross for det
gode sommerværet og en herlig tilliggende strand var deltagelsen god
på disse samlingene. Ulike erfaringer

ble smeltet sammen til nytte for deltagerne i en vakker, dansk hage og vil
bli husket lenge.
	Erfaringene etter årets arrangement viser at foreningen er i ferd med
å finne formen på slike arrangement.
Det er et ganske stort apparat som må
settes i sving for å sikre at alle som
deltar opplever det hele som et sømløst evenement. Både valg av sted, tid
og ikke minst reisemuligheter til og
fra er elementer som kan finpusses til
neste gang.
Så uten og forlove noe som helst
vil trolig Sæby bli valget også neste
gang -, med små justeringer.
Uansett -, vi var alle enige om at det
hadde vært en fin tur.

SOMMERLEIR I SÆBY
av Wenche Røkenes
Den 23. juni samlet vi 8 familier med små og store TS barn
på Sæby Feriecenter sør for Fredrikshavn i Danmark. Vi var
utrolig heldige med været, og beliggenheten og leilighetene
kunne ikke vært bedre. Vi bodde mer eller mindre vegg i
vegg alle sammen. Uka var preget av det fine været, og folk
holdt seg for det meste på stranda. Om ettermiddagen og
kvelden samlet vi oss til samtalegrupper og felles grilling.
Mens vi voksne hadde samtalegrupper hadde Elisabet og
Stig Magne aktiviteter for ungene. Dette ble satt stor pris
på av alle. Ungene koste seg og de voksne kunne snakke om
temaer de var opptatt av i fred og ro. Målet vårt var å få til
en egen søskengruppe, men det var for få deltakere til det,
og det ville blitt et kunstig skille mellom søsken og de barna
som har TSC. Vi får se hva vi kan greie neste gang, og da har
vi kanskje flere deltakere med.
Det ble mange gode samtaler i løpet av denne uka både om
gleder og bekymringer. Jeg er overbevist om at dette er en god
måte å drive likemannsarbeid på, og at vi her treffer de familiene som føler behov for, og søker fellesskapet i foreningen.

Sees vi i Danmark 20. -27. juni 2020?
Samme sted: Sæby Feriecenter.

Olaug Elin Hovda Skåren: Grillsjef for en dag.
Foto: Stein-Are Osnes
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Cannabidiol
som behandling for epilepsi

– Langt fra en mirakelkur, sier forsker på
Spesialsykehuset for epilepsi.
Hvis medisinen Epidiolex blir godkjent av legemiddelmyndighetene i USA
kan muligens også norske epilepsipasienter bruke
antiepileptikumet cannabidiol.
Edel Bjørseth Nasjonalt
kompetansesenter for sjeldne
epilepsirelaterte diagnoser
Oslo universitetssykehus
Cannabidiol (CBD) er en olje som
utvinnes fra cannabisplanten med
mer enn 99,5 % cannabidiol som
rent stoff og mindre enn 0,5 % THC
(tetrahydrocannabinol) som er det
psykoaktive stoffet i cannabis. CBD
har ikke en psykoaktiv effekt. Cannabisplantene som brukes er gjerne
dyrket på en kontrollert måte og kan
være av en type som produserer mer
CBD og mindre THC.

Som alle andre antiepileptika
Cecilie Landmark leder farmakologiteamet på Spesialsykehuset for epilepsi hvor en gruppe med farmasøyter,
farmakologer og barneleger har gått
gjennom forskningen på feltet for
å vurdere om noen pasienter kunne
begynne behandling med ren CBDolje.
– CBD virker dempende på nerveceller og har en krampedempende
effekt i hjernen. Slik hindrer stoffet
sjansen for å utløse anfall. Man vet
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ikke helt nøyaktig hvordan dette skjer
enda, men antakelig på grunn av flere
mekanismer i nervecellene. Ved bruk
av alle antiepileptika er det en balanse
mellom det hemmende signalstoffet
GABA og det stimulerende stoffet
glutamat. Ved epilepsianfall frigjøres
det masse glutamat som gir anfall,
forklarer Landmark.
	En utfordring med CBD er at
stoffet er så fettløselig at det ikke lar
seg produsere i pilleform. Det kan
derfor være utfordrende å få i seg riktig mengde. Når først CBD blir tatt
opp i tarmen er det under ti prosent
som kommer til hjernen. Det er ikke
alltid ti prosent heller, da medisinen
blir tatt opp på ulik måte i forskjellige kropper. CBD er ikke et godkjent
legemiddel enda, men man venter
på internasjonal godkjenning hos
amerikanske og europeiske legemiddelmyndigheter nå i 2018.
EpidiolexStatlig godkjent bruk og
tilgang på kvalitetssikret CBD-olje
som godkjent legemiddel (Epidiolex) kan være mulig for norske pasienter innen ikke lang tid. Landmark
forklarer hvordan dette kan skje:
– I løpet av sommeren/høsten
er det forventet at det blir tatt en

avgjørelse av US. Food and drug administration og europeiske legemiddelmyndigheter, European Medicines
Agency, om legemiddelet Epidiolex
blir godkjent for det internasjonale
markedet. De amerikanske legemiddelmyndighetene er ofte førende for
det som skjer i Europa, og hvis EU
godtar Epidiolex vil den være tilgjengelig også for nordmenn. Videre vil
legemiddelverket her i Norge vurdere
norsk godkjenning av Epidiolex som
et antiepileptikum.
De som har Dravet syndrom er
den gruppen epilepsipasienter som
har best dokumentert effekt av CBD.
Behandlingen kan også være bra for
noen med Lennox Gastaut syndrom.
Landmark og andre kolleger har merket en stor pågang, fra pårørende og
pasienter i barnegruppen som er interessert i CBD olje. Fordi de to store
internasjonale forskningsprosjektene
som er gjennomført på dette feltet er
på pasienter med Dravet og Lennox
Gastaut syndrom, er det også denne
gruppen fagmiljøet på SSE har jobbet med å utrede om det norske helsevesenet skal behandle med den nye
medisinen. Selv om medisinen fungerer bra på noen er Landmark klar i
sin advarsel:
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– Det er slett ikke noen mirakelkur. Denne medisinen har fått mer
oppmerksomhet enn andre nye medisiner, fordi det er noe nytt og kanskje fordi noen har fått veldig god effekt. Men vi vet at alt som virker har
bivirkninger. Faren for leverskader er
der og man vet at CBD påvirker andre antiepileptika i kroppen. Det er
vist i forskningsstudier at CBD kan gi
toksiske nivåer i blodet av andre medisiner man bruker. Man vet fra studier at jo mer man kan om behandling
og epilepsi, jo mer skeptisk er man til
nye preparater som dukker opp som
man ikke har god nok dokumentasjon til enda. Jo mindre man kan, jo
mindre kritiske spørsmål stiller man
og disse historiene har en tendens til
å komme på nett.
For det er nettopp på nettet og
gjennom riksmedier kan man høre
om flere barn som har forskjellige
epilepsisyndromer og som gjerne vil
prøve CBD eller som har fått formidabel effekt av medisinen. Hvordan
er det sånn at noen får en så god
effekt?
– Dette er et fascinerende tema for
oss som jobber med forskning, for det
er utrolig mye vi ikke vet enda. For eksempel genetiske faktorer og sykdomsfaktorer vi ikke kjenner detaljene til.
Og når vi ikke kjenner til det, kan vi
ikke forstå hvordan legemidlene virker eller forutsi bivirkninger. Det kan
være helt spesifikke proteiner eller
reseptorer eller ionekanaler i hjernen
som er følsomme for noe og ikke noe
annet. Et eksempel kan være at man
har brukt ti forskjellige epilepsimedisiner, man har ikke blitt fulgt opp
og bivirkningene har blitt verre enn
effektene. Når man da prøver CDB
kan det hos noen være slik at man får
stor effekt. Men vi vet ikke hvorfor,
og vi vet heller ikke hvorfor den effekten kan avta etter en stund.

Man har ikke tid til
å vente
Leder i Dravet Syndrom Norge, Susanne Løyland, mener behandling
med CBD-olje bør settes i gang for
å lette på trykket for de mange familiene med barn som har Dravet syndrom.
Hva sier man i Dravet-miljøet om
CBD-olje?
Man er positiv til at det er kommet
nye alternativer til alle de antiepileptika man har prøvd ut, men som ikke
fungerer for barna våre. Det er mange
som er interessert i å prøve CBD.
CBD er et alternativ som finnes der
ute som har en viss effekt på noen og
mange har lyst til å prøve de mulighetene som finnes, på lik linje med andre medisiner. Familiene tenker ikke
at dette er en vidundermedisin som
vil hjelpe alle med Dravet, vi er blitt
ganske rolige og avventende i forhold
til effekt av medisiner etter å ha prøvd
så mange ulike medisiner gjennom
årene.
Men man har lyst til å prøve det
som finnes for at barna våre skal få
det bedre.
	Vet du om noen som har prøvd
medisinen - er det mange som kunne
tenke seg?
- Ja, jeg vet om familier som har
prøvd og vet at det er veldig mange
som er interessert i å prøve. De fleste
ønsker å ha leger med på laget når det
gjelder bruk av dette, på lik linke med
bruk av antiepileptika. Det vil føles
tryggere for mange å vite at barna blir
fulgt opp av lege med dosering og
evt. bivirkninger, og at man ikke sitter med hele ansvaret selv. Det er mye
man må sette seg inn for å starte med
dette, og det er ikke så lett å finne ekstra tid i en hverdag med Dravet syndrom. Så er det problematisk at det
koster en del.

Finnes det folk som bruker selv om
det ikke er godkjent i Norge enda?
- Det finnes familier som bruker dette
i dag, og andre har prøvd ut, men
sluttet.
Hva vil det si for folk med Dravet
hvis denne medisinen blir godkjent i
Norge og kan brukes på lik linje med
andre antiepileptika?
-Jo tidligere man kan få prøvd medisin som kan fungere, jo bedre. Hele
barnet blir påvirket av å ha så mye
anfall som mange med Dravet har.
Kan man få kontroll på et tidligere
tidspunkt kan man begrense noe av
skaden man får under utviklingsfasen
til barnet. Det har derfor en stor betydning for Dravet-familier å få lov til å
prøve medisinen. Kan CBD hjelpe på
anfall og/eller allmenntilstanden til
barnet, så vil dette også bedre hverdagen for hele familien, for foreldre og
ikke minst søsken.
Har du noe skepsis til medisinen,
det finnes folk som sier man bør vente og forske mer?
-Jeg tenker at man har ikke tid til å
vente med disse barna, om to år kan
det være for sent for noen. Det er
gunstig for de pasientene som går på
en cocktail av epilepsimedisiner med
haugevis av bivirkninger, at de kan
prøve CBD-olje. Jeg tenker at man
må prøve, og samtidig forske mer.
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Nå kan Guri gå to år på
folkehøgskole
Guri (20) gleder seg til to år på
Høgtun folkehøgskole fra høsten, etter at mor Grete
har vært med på å snu selveste Stortinget.
Av Arild Myhre. Tidens Krav

I fjor høst vedtok Stortinget å
stramme inn reglene for skolestøtte
til unge voksne med nedsatt funksjonsevne. Vedtaket ble fulgt opp av
et rundskriv fra Nav, der det het at
det bare var i hele spesielle tilfeller at
det ville ytes støtte til et andre år på
folkehøgskole.

Trenger mer tid
- For mange av våre barn er folkehøgskole det eneste videreutdanningstilbudet. Det er viktig for å fortsette
utviklingen med å mestre dagliglivet
og utvikle egne interesser. Våre barn
trenger imidlertid lengre tid på å lære.
Det første året blir det lagt et godt
grunnlag, men de trenger det andre
året, mener Grete Reitan i Kristiansund. Hun er mor til Guri, som har
Downs syndrom.
12 av 80 folkehøgskoler gir tilrettelagte tilbud for denne elevgruppen. Støtten varierer, men som regel
trengs det ekstra lærer- og assistentressurser for å følge opp disse elevene
gjennom døgnet. Et vanlig støttebeløp vil derfor ligge rundt 250.000
kroner pr. skoleår, anslår Grete.
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Guri Reitan fra Kristiansund
begynner på Høgtun folkehøgskole
til høsten. Moren Grete har kjempet
for at hun skal kunne gå der i to
år, en kamp som nå er kronet
med seier.

Gikk til aksjon
Hun ble klar over at mange hadde
fått avslag på søknad om støtte i fjor
høst - og engasjerte seg i en aksjon for
å få innstrammingene opphevet. Tre
komiteer på Stortinget ble kontaktet,
og både Likestillings- og diskrimineringsombudet, Folkehøgskolerådet
og Norsk forbund for utviklingshemmede ble koblet inn.
Pårørendegruppen, som har samlet foreldre fra Alta til Sørlandet, har
ellers sørget for å holde saken varm
med opprop, pressemeldinger og ak-

tiv bruk av ulike Facebook- grupper.
12. juni fikk foreldrene lønn for
den intense kampen. Da vedtok
Stortinget å oppheve sitt eget vedtak
etter forslag fra KrF.
- Debatten i Stortinget viste at det
var mange politikere som ikke hadde
forstått konsekvensene av innstrammingene. Det skjønner jeg godt.
Stortinget fatter mange vedtak, og
det er ikke alltid så enkelt å skaffe seg
oversikt over alle konsekvensene, sier
Reitan.

Ber om rask
oppfølging
Jurister oppfatter stortingsvedtaket så
klokkeklart at regjeringen er nødt til å
følge det opp innen Guri begynner på
andreåret høsten 2019. Usikkerheten
knytter seg til elevene som skulle begynt på andreåret denne høsten, men
som har fått avslag på støtte.
-Vi har derfor skrevet brev til arbeids- og sosialdepartementet med
anmodning om at vedtaket følges
opp raskt slik at også disse kan være
sikre på at de får støtte, sier Grete Reitan.
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Et sommerminne
Kari Rinden
Foto: Elin Bergseng / Bent Ove Barmoen Rinden
For 2 år siden var jeg, som farmor til
Eskil, med TS-foreningen på familieleir til Danmark. Det ble en flott
opplevelse, med bare gode minner. Så
jeg ble veldig glad da de spurte om jeg
ville være med i år også.
	Vi møtte opp på Danland, Sæby
etter ei natt på båten fra Oslo og til
Frederikshavn. Der fikk vi hver vår
koselige leilighet, et steinkast fra havet. Et eldorado for små og store. Og
været var på vår side. Sol og blå himmel hver dag.
	Vi treftes på stranda. Noen
våghalser badet, andre koste seg i
vannkanten og plukket skjell mens
andre rett og slett slappet av. Vi passet på hverandre, de små og de store.
Flere reiste til Fårup Sommerland
hvor karuseller og bading var det
morsomste. Et utrolig flott badeland
med et topp bølgebad.
Foreldrene hadde likemannssamling flere ettermiddager. Da aktiviserte Stig og Elisabeth de yngste barna med boccia og kubb med is-pause.
Alle koste seg.
Det ble felles spising på kvelden,
med grilling. Og en dag laget Stein
Are en nydelig gryterett til alle.
Fredag kveld var vi alle samlet til
felles grilling. Det ble en koselig kveld
hvor vi mimret og fant ut at vi hadde
det bra. Lørdag morgen kom avskjedens stund etter en flott uke. Det ble
gråt og mange klemmer.
	Tusen takk til TS-foreningen for
et flott opphold og koselige stunder.
Dette er å anbefale. Jeg blir i hvert fall
med en annen gang.

Bading

Ole Kristian Hovda Skåren (storebror til Kjetil), Selma og Kjetil

Eskil Bergseng Rinden og Selma

Selma Bergseng Rinden (lillesøster til Eskil)
Nr. 3 2018 - Årgang 32
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Tuberøs sklerose og epilepsi
3-timers kurs via videokonferanse
18. oktober 2018

Torsdag 18. oktober kl. 12.00 - 15.00
inviterer Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne
epilepsirelaterte diagnoser til 3-timers kurs om
tuberøs sklerose og epilepsi.

FORELESERE
nevrolog Caroline Lund, spesialpedagog Silje Systad,
psykologspesialist Mia Tuft og
epilepsisykepleier Ine Cockerell

MÅLGRUPPE
Fagpersoner og tjenesteytere som jobber med personer
som har tuberøs sklerose og epilepsi

PRIS
Kurset er gratis

PROGRAM
12.00 - 12.50
13.00 - 13.30
13.30 - 14.20
14.25 - 15.00
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tilleggsvansker ved tuberøs sklerose
epilepsi
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PÅMELDING
E-post til Ine Cockerell: inec@ous-hf.no innen 10.10.18
SPØRSMÅL
Har du praktiske spørsmål om videokonferanse, f.eks.
hvordan låne lokale, kontakt Ine Cockerell:
inec@ous-hf.no - tlf. 67 50 13 19
Det er mulig å følge deler av kurset
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Behandling med rapamycinsalve ved tuberøs sklerose
dekkes gjennom blåreseptordningen

En ny stor studie viser at hudforandringer ved tuberøs sklerose
kan bli bedre med rapamycinsalve.
På bakgrunn av denne dekker Helfo nå utgiftene
til behandlingen gjennom blåreseptordningen.
Ansiktsangiofibromer er en type hudforandringer som er vanlig ved tuberøs sklerose. Forandringene ses oftest over nesen og i kinnene. I starten
er de rosa-røde, små kviseliknende
knuter, som med tiden kan bli tykkere og større.
Mange små studier har vist at salve
med rapamycin kan redusere og bleke
ansiktsforandringene. Disse studiene
har ikke vært store og grundige nok
til at Helfo har godkjent å dekke utgiftene til behandlingen.
Det er resultatene fra en stor
kvalitetsstudie som nylig er publisert
som gjør at Helfo nå dekker utgiftene
til behandling med rapamycinsalve
gjennom blåreseptordningen.
Studien hadde 179 deltagere, er
randomisert og dobbeltblindet. Den
sammenlignet
behandlingseffekten av salve med 0,1 % og 1 % rapamycin med salve uten rapamycin.
Resultatene viste at 65 % av de som
ble behandlet med 0,1 % salve og 80
% av de som ble behandlet med 1 %
salve ble bedre etter 6 måneder. Det
er ikke rapportert noen alvorlige bivirkninger, men noen få rapporterte
smerte, kløe, irritasjon eller rødhet.
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Behandling

Mer informasjon

Relevant spesialist søker Helfo om
dekning av utgiftene. Kompetansesenteret anbefaler at hudlege starter
og følger opp behandlingen.
Salven produseres foreløpig ikke av
noen legemiddelprodusent, men lages
av farmasøyt ved Ullevål sykehusapotek. Det er kun salve med 0,1 % rapamycin som er tilgjengelig i Norge nå.
	Resept sendes lokalt apotek. Vitusapotek og Apotek 1 samarbeider
med Ullevål sykehusapotek, som distribuerer salven til pasienten.
For at pasienter med tuberøs sklerose skal få behandling med rapamycin, har kompetansesenteret i flere
år samarbeidet med hudavdelingen
på Rikshospitalet og Ullevål sykehusapotek. Det undersøkes nå om det
er mulig å kjøpe en sterkere salve fra
utlandet.
	Kompetansesenteret anbefaler
at det søkes på nytt for pasienter som ønsker behandling,
eller som tidligere har fått
avslag fra Helfo. Utgifter
tilbakebetales inntil 6
måneder.

Hudleger kan kontakte hudavdelingen på Rikshospitalet, eller kompetansesenteret, for veiledning og
informasjon.

Artikkel
Efficacy and Safety of Topical Rapamycin in Patients with Facial
Angiofibromas Secondary to Tuberous Sclerosis Complex the TREATMENT Randomized Clinical Trial
Mary Kay Koenig med flere
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