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Norge er kåret til verdens beste land å leve i
….også for funksjonshemmede?
Jeg tviler

Norsk forening
for tuberøs
sklerose kompleks
i et tidsskifte.
Vi opplever at mange av de som under en samling på Frambu i 1985
stiftet Norsk forening for tuberøs
sklerose, er gått bort. Sist Svein Oluf
Løkken den 6. januar i år.
Alle stifterne var foreldre til barn
med Tuberøs sklerose kompleks, og
som har ført en utrettelig kamp for
å gi barna best mulig medisinsk behandling og livsvilkår. Mange av
grunnleggerne er fremdeles aktive
med sentrale verv i foreningen. De
som i 1985 var barn er nå godt voksne med andre behov for behandling
og levevilkår, men for de fleste er det
foreldrene som fremdeles må ta an-

svar for dem. Foreldre blir eldre og
faller fra, og hvem skal så overta? Det
samme gjelder foreningen. Hvem
skal overta stafettpinnen fra oss som
nærmer oss støvets år?
En annen bekymring er at en ikke har
småbarnsforeldre med TS-barn som
styremedlemmer. Det ville vært en
styrke for foreningen med en større
aldersspredning i styret.
Da opplever vi imidlertid noe gledelig: Søsken står fram og tar ansvar! Nå har vi fått inn Jorun Hagen
og Stig Magne Evju Brekken som
styremedlemmer i foreningen. De
har begge søsken med TS, og de blir
med til Atlanta for å bli kjent med
det internasjonale TSC-miljøet. Både
Jorun og Stig Magne bringer erfaringene som søsken inn i styret og bidrar med noen innfallsvinkler til TS-

problematikken som foreldre aldri vil
kunne få. Som unge mennesker har
de også en annen og mer tidsriktig
forståelse av det å være ung i en tid
da et stadig sterkere fokus rettes mot
det å være ung og funksjonshemmet.
Temaet ung og funksjonshemmet har
fått stor plass i dette nummeret av
TS-Kvarten.
	Vi oppfordre alle som har erfaring
med eller synspunkter på unge funksjonshemmedes levekår i Norge, som
er kåret til verdens beste land å leve
i, til å skrive om sine synspunkter og
erfaringer.
Torbjørn Hodne
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LEDEREN
HAR ORDET

Selv om livet gir oss noen utfordringer,
må vi prøve å se fremover...

Kjære alle TS-venner!
Sist jeg delte noen ord med dere var
det november. Vi hadde en mørk og
kald tid foran oss. Jeg håper dere alle
har kommet vel gjennom vinteren og
har hatt en fin jul. At julen ikke alltid
blir som forventet er vel ikke ukjent
for noen av oss, men akkurat i fjor ble
det en tung og vemodig jul for familien Hultgren. Vår alles kjære Ronny
sovnet inn etter flere måneder med
sykdom. Mange av oss har sikkert sett
NRK reportasjen med Ronny fra han
var liten, og vi som har vært med en
stund vet veldig godt hva Ann Karin
og Magne har betydd for foreningen.
Vi føler med familien i sorgen og tapet, og lyser fred over Ronnys minne.
Selv om livet gir oss noen utfordringer må vi prøve å se fremover, og slik er
det også med oss her i TS felleskapet.
Om ikke lenge skal vi ha landsmøte,

og invitasjon skal ha kommet ut til
alle via e-post eller brev. Håper mange
melder seg på, og at vi får en trivelig
helg sammen.
Også i år vil landsmøtet bestå av
forelesninger med faglig innhold,
likemanssamlinger og sist men ikke
minst, sosialt samvær. For å pirre nysgjerrigheten deres litt kan jeg røpe at
vi har invitert Cecilie Kjærland som
foreleser. Hun vil dele sine erfaringer
med oss.
Det blir ganske tett program både
lørdag og søndag, og det vil ikke bli
noe spesielt program for barn.
Vi håper imidlertid det kommer
mange barn på foreningens sommerleir. Denne gangen blir det på Sæby
Feriecenter litt sør for Fredriksavn i
Danmark, 23. – 30. juni. Vi har reservert 20 hytter med to soverom i

hver hytte. Det betyr at vi i utgangspunktet har plass til 20 familier.
Håper også voksne med TS og deres
familie har lyst til å være med oss
denne gangen også.
Dere skal nå ha fått tilsendt invitasjon enten via epost eller brev. Hvis
ikke, finner dere invitasjon inne i
bladet.
Ønsker dere alle en fortsatt fin senvinter og vår, og så gleder jeg meg til
å se dere igjen i løpet av året.
En varm klem sendes dere
Wenche Røkenes, leder

SI DIN MENING I
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Stormøte i Oslo med
foreningens tillitsvalgte:
Rådet, styret og likepersonene

TS-foreningens styre, råd, likepersoner og kompetansesenteret samlet i Oslo 12. og 13. januar
Fredag 12. og lørdag 13. januar var
TS-foreningens styre, råd og likepersoner samlet i Oslo til styremøte og
drøftinger rundt styrets, rådets og
likepersonenes arbeid. Fredagen deltok også Nina Benan og Ine Tracyey
Cockell fra Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte
diagnoser.
De oppdaterte deltakerne på flere
sentrale områder innen forskning:
Informasjon og opplæring, nettverk
innen oppfølging og behandling, og
status for salve som hudbehandling,
det vil si lokalbehandling med Rapamysin. De presentert i tillegg en
studie på ketogen diett hos barn
med epilepsi og en studie om SEGA
hjernekirurgi i Norge i tiden 19822016. Dette viser hvilket spenn av
forskning, utvikling og behandling
kompetansesenteret favner over.
4
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Samarbeidet
med Kompetansesenteret
For foreningen er god dialog med
kompetansesenteret avgjørende for
utviklingen av tjenestetilbudet til personer med TS, både medisinsk og på
alle andre viktige områder som kan
forbedre livskvaliteten. Med et meget
kompetent styre og et råd der legene
Ragnar Solhoff og Ketil Heimdal er
med, har TS-foreningen et robust
team med god kontakt i de internasjonale fagmiljøene der det siste innen
forskning og behandling det hentes
inn.
I nært samarbeid med kompesanssenteret finner en gode løsninger på
hvordan internasjonale forskningsresultater kan anvendes i Norge.

Ine Tracyey Cockell
fra kompetansesenteret
er en inspirerende foredragsholder.
(Arkivfoto.)
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Nils Roe Fjørtoft har lagt ned et stort
arbeid med Questbackundersøkelsen.

Likepersonene
Første delen av lørdagen hadde Rådet
og likepersonene separate møter der
styremedlemmene også deltok. For
likepersonene er det nye «regimet»
knyttet til tilskuddsordningen en sentral problemstilling, samtidig som det
er viktig å møtes for å utveksle erfaringer i dette viktige arbeidet.

Rådets sentrale
rolle
Rådet hadde fire saker til drøfting:
Questbackundersøkelsen, TANDskjemaet, samarbeidet med Nasjonalt
kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser, og tanker rundt
hva som skjer framover i 2018.
Questbackundersøkelsen som
Nils Roe Fjørtoft har lagt ned et
stort arbeid med, har nå funnet sin
form og er på det nærmeste klar for
å sendes ut til medlemmene. Det skal
samtidig lages en protokoll for bruk
av Questbackundersøkelsen.
TAND-prosjektet som professor
Petrus de Vries ved University of Cape
Town i Sør-Afrika står bak, og som ble
presentert i TS-kvarten nr. 1 -2018
skal nå også gjennomføres i Norge.

	Ketil Heimdal og Ragnar Solhoff har oversatt TAND-skjemaet til
Norsk og samarbeidet med klinikken
til Petrus de Vries i Cape Town om
godkjenning av den norsk versjonen.
Dette er et glimrede eksempel på det
gode globale TSC-samarbeidet.
Hjerteforandringer i fosterstadiet er et av de samarbeidsprosjektene med Kompetansesenteret Rådet
peker på. Hvert år blir det registrert
5-9 pasienter med hjerteforandringer
i fosterstadiet og Rådet mener at det
bør vurderes å lage et system i Norge
for epistoff-undersøkelse etter fødsel
av disse barna. Dette må settes i system med tidlig igangsetting av behandling.

Rådet i møte
med foreningens styreleder.
Fra venstre: Magne Hultgren,
Ketil Heimdal, Arnt Egil Trelsgård,
Wencke Røkenes og Ragnar Solhoff
Ketil Heimdal foreslår at en får Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne
epilepsirelaterte diagnoser med på at
disse barna monitoreres og kommer
i behandling for å sikre bedre fremdrift.
	Rådet forsøker å dela på relevante
internasjonale konferanser og vil se
på muligheten for deltakelse på 2018
World TSC Conference i Atlanta,
USA i juli 2018 sammen med representanter for TS-foreningen

Samlingen ble avsluttet med styremøte:
Fra venstre: Ann Lisbeth Bjerkvik, Arnt Egil Trelsgård, Johanne Hagen,
Stig Magne Evju Brekken, Wenche Røkenes, Olaug Elin Hovda Skåren
og Ingvild Åkervik.
Nr. 1 2018 - Årgang 32
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Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser

Inviterer til brukersamling
20. og 21. april 2018

Brukersamlingen/generalforsamlingen er for voksne,
enten foreldre/foresatte til barn med diagnose, eller voksne brukere
Tid:
Fredag 20. og lørdag 21. april. Ankomst fredag mellom kl. 10.00 - 10.30.
Samlingen avsluttes lørdag kl. 16.30.
Sted:
Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, 0191 Oslo, 100 meter fra Oslo S.
Se hotellets nettside: https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/oslo/thon-hotel-opera/?utm_source=google&utm_
medium=infoboks&utm_campaign=GMB
Reise og opphold for en pårørende pr. familie dekkes av kompetansesenteret. Deltagelse er gratis.
Hensikt med samlingen:
• skape en arena for møte mellom brukerforeningene
og kompetansesenteret informere om senterets aktivitet
• få innspill til virksomhetsplanen for 2019
• valg av nye representanter til senterrådet
Har du
• lyst til å være med på utviklingen av kompetansesenteret?
• lyst til å bidra med din stemme i senterrådet?
• lyst til å høre foredrag av Geir Lippestad
og Eli Marte Rusten?
Da må du
• lese strategiplan 2017-2021 for
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nasjonalt-kompetansesenter-for-sjeldne-epilepsirelaterte-diagnoser/Documents/Strategi_2017-2021_NKSD.pdf
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• tenke gjennom hvordan du mener senteret best kan
møte målene i strategiplanen fremover
• melde deg på årets brukersamling
Bindende påmelding innen torsdag 22. mars 2018.
Begrenset antall plasser.
Dersom du har spørsmål, ring eller send oss en e-post.
Påmelding: e-post@nfts.no
telefon: 95810155
Nasjonalt kompetansesenter
for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser

Tlf. 67 50 11 95 / 67 50 13 50
E-post: kompetansesenter-sse@ous-hf.no
www.oslo-universitetssykehus.no/nk-se
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Greit å vite
om rettigheter i skolen
Retten til spesialundervisning i
skolen
En del elever med rett til spesialundervisning får verken tilbud eller
informasjon om slik undervisning.
Dårlig kommuneøkonomi fører til
at foreldre ofte må kjempe for å få
nødvendig opplæringstilbud for barn
med spesielle behov.
Opplæringsloven sier at elever som
ikke har eller kan få tilfredsstillende
utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Reglene er ikke koblet til
noen spesiell funksjonshemning eller
læreproblem.
Det er skolens og lærerens ansvar å
vurdere om elever trenger spesialundervisning. Før undervisningen settes
i gang, skal skolen kontakte foreldrene, slik at skole og foreldre kan
diskutere elevens behov i fellesskap.
Det er en rekke årsaker til at elever
kan ha behov for spesialundervisning.
Ulike typer funksjonshemming, dys-

leksi og atferdsproblemer som følge
av ADHD, er vanlige årsaker til at
elever trenger spesialundervisning.

Sakkyndig vurdering før spesialundervisning
Foreldre som mener at deres barn
ikke får tilfredsstillende utbytte av
undervisningen, kan ta kontakt
med skolen og be om en sakkyndig
vurdering. Hvis eleven eller foreldrene ber om en slik vurdering, skal
skolen normalt sørge for at den blir
gjennomført. Den sakkyndige vurderingen gjelder både spørsmålet om
eleven får tilfredsstillende utbytte av
det vanlige opplæringstilbudet og hva
slags spesialundervisning som eventuelt er nødvendig.
Dersom den sakkyndige vurderingen
viser at eleven trenger spesialundervisning, skal skolen sende en søknad
til
kommunen/fylkeskommunen.
Søknaden skal inneholde en konkret
anbefaling av hvilke opplæringstilbud

og tiltak som bør settes inn. Eleven
og foreldrene skal alltid samtykke til
at det søkes om spesialundervisning
og har rett til å se både søknaden og
den sakkyndige vurderingen.

Avslag på søknad
om spesialundervisning
Hvis man får avslag på søknad om
spesialundervisning, kan man klage
til fylkesmannen etter forvaltningslovens regler om klage på enkeltvedtak. Det samme gjelder hvis man får
tildelt mindre eller noe annet enn det
som er anbefalt, for eksempel et opplegg med færre timer. Man kan også
kreve en ny sakkyndig vurdering. En
klage på vedtak om spesialundervisning skal rettes til kommunen, som
har plikt til å vurdere sitt eget vedtak
på nytt før de oversender saken til fylkesmannen. Fristen for å klage på et
vedtak om spesialundervisning er tre
uker fra det tidspunktet man fikk vite
om utfallet av søknaden.

Spesialundervisningens kvalitet
Foreldre kan oppleve at skolen hevder
at elevens behov dekkes gjennom den
ordinære tilpassede opplæringen som
alle elever har krav på. Hvis undervisningen ikke gir det nødvendige
utbyttet, kan foreldre kreve en ny
sakkyndig vurdering.
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ung og ufør

– Stein-Are Osnes –
Spesialbarna våre, nærmest uføre før
fødsel, har rettigheter som må søkes
om av foreldre eller andre som har til
oppgave å ivareta barnets tarv som
det het en gang i tiden..
Man kunne kanskje fristes til å
tro at slikt noe gikk automatisk siden
NAV har både «bukta og begge endene», men så er det ei.
Det er derfor viktig at du som
pårørende, foresatt eller verge setter
deg inn i regelverket så tidlig som
mulig slik at barnet ved 18 år får oppfylt sine rettigheter.
Og det hele begynner på 18-årsdagen hvor søknaden om uføretrygd
bør foreligge hos NAV.
Søknaden skal underbygges av
en legeerklæring som fastlegen f.eks.
leverer elektronisk til NAV. Så det
skader ikke å få dette gjort noen uker
før søknaden skal sendes.
I de fleste tilfeller kan slik søknad
leveres elektronisk men i noen tilfeller
må skjemaet skrives ut og leveres pr
post.
Fram til søkeren er 20 år utbetales
det ordinær uføretrygd. Ettersom
uføretrygd skal være en erstatning for
bortfalt inntekt på grunn av uførhet,
er unge uføre sikret en minstesats som
er høyere enn for andre fra fylte 20 år.
8
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Vilkårene for å få innvilget rettighet
som ung ufør er at:
- du var under 26 år da du ble alvorlig
og varig syk
- sykdommen er klart dokumentert av
lege/spesialist

Rettigheter som ung ufør kommer til
utbetaling fra du fyller 20 år. Sivilstand avgjør størrelsen på hva du kan
få i minsteytelse som ung ufør.
-	Er du ung ufør og lever sammen
med ektefelle eller samboer, er minste
årlige ytelse 2,66 ganger folketrygdens grunnbeløp eller 1G i
dagligtale.
-	Er du ung ufør og enslig er minste
årlige ytelse 2,91 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Pengene fra NAV skal inn på en
konto som eies av den uføre og blir
utbetalt uavhengig av om den uføre
enda bor hjemme eller bor i spesialbolig eller lignende.
Husk at uføretrygd nå blir beskattet på lik linje som annen inntekt
men med en noe lavere prosentsats
eller tabell.
Og igjen – ingenting går automatisk så vergen eller hvem det nå enn
måtte være som bistår den uføre må
be om skattekort fra skatteetaten som
sender det automatisk til NAV. Om
18-åringen ved søknad om uføre-

trygd ikke er 100% ufør men kanskje
bare 50% er saksgangen stadig vekk
den samme men utbetalingene blir
tilsvarende reduserte.
Husk at om situasjonen endrer
seg for den ufør i form av inntekter
utenom uføretrygden eller om mot
formodning trygdemottaker skulle
«vokse det hele av seg» er det du som
verge som har plikt til å melde fra om
dette til NAV. Den uføre er dog den
som blir sittende med ansvaret om
slik melding ikke gis.
Nå er det også slik at for å få ansettelse ved en av landets bedrifter som
kan tilby tilrettelagt arbeide må man
være mottager av uføretrygd. Slike
jobbtilbud er det ikke flest av på arbeidsmarkedet så det gjelder om å ha
papirene i orden.
Ytterligere opplysninger om uføretrygd og ung ufør finner du på intrenett og da særlig på NAVs sider.
Men husk – vær ute i god tid.
Det kan i enkelte tilfeller ta opptil 8
måneder før det fattes et vedtak og
utbetalingene startet og da med inntil
3 måneders tilbakevirkende kraft.
Så avslutningsvis og egentlig –
skulle ønske jeg slapp å si «lykke til» til
aktuelle søkere. For det fineste hadde
vært et liv uten behov for trygd. . .
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Svein Oluf Løkken
til minne
6. januar gikk Svein Oluf Løkken, en
av TS-foreningens stiftere bort.
Svein Oluf var sammen med Anne
Kari en av bautaene som Norsk
forening for tuberøs sklerose kompleks ble tuftet på.
Jeg minnes med stor takknemlighet hvordan Svein Oluf og Anne
Karin kontaktet meg og inviterte meg
inn i foreningen for snart 30 år siden.
Det kan skrives mange gode ord om
Svein Oluf; om møter og festlige
sammenkomster. Men ikke minst om
dype samtaler med en som gikk foran
i TS-arbeidet og som delte sine erfaringer til hjelp og trøst for oss som
kom etter.
	Takk for innsatsen Svein Oluf, og
fred være med ditt minne.
– Torbjørn Hodne –

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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Minneord
Ronny Hultgren
Ronny ble født 11.august, 1979
på Tønsberg sykehus. Det tok ikke
mange dagene før man måtte innse
at Ronny hadde større utfordringer
enn man hadde forutsett. Mamma og
pappa brukte å si at Ronny reiste seg
og løp da han var 1 år, og siden har
han løpt. Vi kan vel si at han løp i
14 år.
Da Ronny var et år, flyttet de til
Gjøvik hvor han fikk en nydelig, liten
lillesøster, som da er meg. ;) Han visste å passe på lillesøsteren sin på sin
måte. En dag da jeg lå ute og sov i
vogna, lurte Ronny seg ut i hagen.
Fra stua kunne de se at Ronny klatrer opp i vogna fra håndtaksiden,
og i sakte film tipper vogna bakover.
Først lander Ronny på ryggen, oppå
han kommer dyna, og på toppen der
lander jeg og kikker meg rundt.
Når jeg hadde lært meg og gå, ble
det en plutselig en dag så stille i huset.
Mamma lurte på hva vi holdt på med,
og oppdaget at ytterdøra sto oppe.
Pappa sprang ut og fant meg utenfor
naboen. I det han får tak i meg, hører
han bilene begynne å bremse ute på
hovedveien. Ronny fant han da på
andre siden av hovedveien i full firsprang nedover fortauet.
	Vi flyttet til Skien i 1984. og bodde
i pastorboligen i Luksefjellveien. Etter at Ronny hadde stupt mange nok
ganger ned trappa til 1.etg i epilepsianfall, bygde vi hus på Einaren. Her
besøkte han hyppig naboer rundt oss
10

Nr. 1 2018 - Årgang 32

på egenhånd, og ble funnet nippende
til restene av de kaffekoppene han
fant.
Jeg husker også godt da vi hadde
besøk av de eldre i menigheten. Siden
pappa var pastor, hadde vi et åpent
hjem, og det var mange folk innom.
Ronny ble tidlig glad i kaffe, og jeg
husker at han stadig vekk sjarmerte
de eldre og fikk deres hele og fulle
oppmerksomhet før han skøyt ut
hånda og knabba kaffekoppen for å ta
siste skvælpen.
I 1987 kom Robert inn i livet vårt.
Han gav oss masse glede og nye utfordringer.
	Ronny har vært på avlastning
på forskjellige steder. Kjosen i
Drangedal, Grenlandsenteret og Tiurveien. Han fattet tidlig interesse
for biler og dyr, og måtte passes godt
på. En januardag da han var på Grenlandssenteret på Heistad, så han sitt
snitt til å hoppe ut et åpent vindu i
bare joggedress og sokkelessen. Han
løp ned til gamle E18. Pappa jobbet
da i Porsgrunn Begravelsesbyrå, og
var ute på oppdrag akkurat da. Fra
likbilen så han plutselig en kjent kar
på midtrabatten, og fikk huka han
inn rett før de kom fra senteret på leting etter Ronny.
	Ronny var glad i turer i alle varianter. Fram til konfirmasjonsalder
gikk vi turer hver dag, men etter hvert
som Ronny ble roligere ble mange gåturer byttet ut med bilen. Jeg husker

at de kjørte og kjørte… Det var i alle
fall slik jeg opplevde det. Jeg og Robert var ofte med på lasset og det er vel
en grunn for at jeg i dag kan nesten
samtlige låter av Sputnik, Vikingarna
og Christer Sjôgren utenat. Musikken
sto alltid på!
Ronny har alltid vært en glad gutt og
spredt mye glede rundt seg, tross for
utfordringene han hadde. Han var en
som var lett og bli glad i.
Som 21åring flyttet Ronny inn i
Halvtansgate, som var som skreddersydd for ham. Der bodde han
sammen med 4 kamerater og hadde
mange fine, unge jenter rundt seg.
Han sparte ikke på klemmer og nusser og sjarmerte de ansatte som best
han kunne. Personalet i Halvtansgate
har gitt Ronny et veldig rikt og flott
liv med masse turer og gode opplevelser. Han hadde sjelden tid til å være
lenge hjemme på besøk hos oss. Han
ville fort tilbake til leiligheten sin, og
trivdes best der.
Ronny har hatt mange turer på sykehus, og der lærte han seg et ord: Eeet!
(Vente!) Det ble han god på etter
hvert!
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Det har og blitt mange fine ferieturer
til bl.a. både Danmark, EuroDisney,
Sverige og Solgården i Spania.
Livretten til Ronny var pølse,
Munkholm og kaffe. Vi kunne få han
med på mye ved å lokke han med det.
	Ronny har hatt sine dagtilbud på
både MATS og Marensro, hvor han
har trivdes veldig godt.
Både Ronny og vi har vært heldig
som har hatt så mange gode mennesker rundt oss av både støttekontakter og personale. En spesiell takk
til legene Roksund, Øygarden og
Broch for god støtte og hjelp. Spesielt det siste året. Vi vil også rette en
spesiell takk til Aslaug og Pål Ellefsen
for alt det dere har betydd for oss og
Ronny hele vår tid her i Skien.
	Etter en måned på sykehus sovnet
Ronny stille inn på Lindrende enhet,
lille julaften kl.22:00 mens han holdt
mamma og pappa i hånda.
Vi lyser fred over Ronnys gode minne.
– Marika C. Hetland –

Vi minner om

landsmøtet i Norsk forening
for tuberøs sklerose komplex
Lørdag 14. april 2018
kl. 0.900-11.00
Sted: Radisson SAS Plaza
Sonia Henies plass 3, 0185 OSLO

VIKTIG INFORMASJON
VEDRØRENDE UTBETALINGER

Fra og med 1. januar 2018
tar Johanne Hagen over som kasserer hos NFTS.
Johanne ble forespurt og enstemmig valgt
av Årsmøtet i august i år.
Johanne erstatter Stein-Are som ble valgt
til nestleder på samme årsmøte.
Alle krav om utbetalinger i form
av reiseregninger eller fakturaer
må derfor fra begynnelsen av 2018 sendes:

Johanne Hagen
Lars Hagerups veg 35, 9012 Tromsø
E-post: hagen.jo@gmail.com
OBS!
Fra og med neste år kan du
skanne reiseregningen din med alle bilag
og sende det hele til utbetaling
med e-post om du vil.
Vi er ikke lengre pålagt
å ta vare på originale bilag.
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turen går til sæby
Norsk Forening for Tuberøs Sklerose
Complex arrangerer i år familiesamling i vakre Sæby som ligger på østkysten av Danmark nærmere bestemt
i Nord-Øst Jylland.
	Arrangementet går av stabelen siste
uken i juni så under normale forhold
burde sommeren være i gang da.
Det er likevel ikke til å unngå at
noen visdoms ord fra Piet Hein i et av
hans mange Gruk rinner en i hu;

12
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Deltagerne på familiesamlingen vil
disponere leiligheter på vakre Feriecenter Sæby Sjøbad som ligger små
500 meter unna «Kulturbyen ved havet» - nemlig Sæby.
Fra feriesenteret inn til havnen
i byen går en riktig vakker strandpromenade som garantert vil tilbakelegges opptil flere ganger i løpet av
oppholdet.
Sæby er en havneby i det tidligere
Sæby kommune, nå en del av
Frederikshavn kommune kommunalreformen i 2007.
Byen ligger øst i Vendsyssel i Region
Nordjylland og har 9000 innbyggere,
med andre ord en ideell dansk ferieby
hvor det er deilig å være norsk.
	Rett ut finner du Kattegat og 12
km nordover ligger Frederikshavn
med fergeforbindelse til Oslo.
Nær Sæby ligger herregården Sæbygaard og ca. 15 kilometer mot sørvest
finner man slottet Voergaard med sitt
karakteristiske åttekantede tårn.
Byen oppstod som fiskerby på
1200-tallet, og ble i middelalderen
ofte kalt Mariested etter byens
kloster. Biskopen av Børglum brukte
den gode havnen i Sæby Å til utskip-

ning av sine jordbruksprodukter.
I 1462 fikk byen et karmelitterkloster som fikk pavelig bekreftelse i
1475.
Dette var et tigger-munkekloster
innstiftet for Sta Maria av Karmelfjellet, og deres kirke var også sognekirke
for stedet.
	Klostret ble nedlagt med reformasjonen i 1536.Borgere av Sæby nevnes
i 1466. Byen fikk byrettigheter av
biskopen først i 1524, trolig på bakgrunn av eldre privilegier.

Så langt beliggenhet og historie.
Som de fleste andre små byer som
Sæby finnes et riktig godt utvalg av
spisesteder og små koselige cafèer.
Uten å bedrive noen form for reklame
i magasinet vårt vil jeg spesielt nevne
Frank’s Restaurant som du finner i
havnen. Her kan man bli servert en
herlig lunsjbordbuffet og med god
drikke blir dette et flott måltid. Alt
som serveres er bearbeidet og presentert på en svært innbydende måte.
Budsjettrestauranter som Frk.
Madsen’s Spisehus som ligger på Pin-
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dborggade og ikke minst Madam
Smed i Soendergade er gode plasser.
Om Visakortet tillater et romsligere
feriebudsjett kommer man ikke unna
steder som Jacobs Fiskerestaurant i
havnen eller Basilico på Vestergade.
I Sæby, hvor gater og smug ånder
av gammeldags sjarme og hyggelig
atmosfære, er det mange spennende
butikker å velge mellom, når shopping står på programmet.
Det ville være helt galt å fremheve
noen spesiell butikk så hva du trenger
og vil ha må du selv bestemme, men
mulighetene er mange.
Uansett vil noen timer på de brosteinsbelagte gater uten biltrafikk gi en
egen ro i sjelen. Ta en kaffe eller annet
og sitt stille på en fortauskafe mens
den del av verden som befinner seg i
Sæby glir forbi.
Byen har selvfølgelig sin porsjon av
severdigheter dog i samsvar med byens størrelse.
Sæby Kirke står vel øverst på severdighetslisten etterfulgt av en statue
i havnen kalt Fruen fra Havet. Der
finnes et glassblåserverksted, museum, kunstgallerier og ikke minst Herregårdsmuseet Sæbygård i utkanten
av byen.
For den yngre garde og de badeglade er nok Sæby Svømmebad og
Wellnesscenter en selvfølge å besøke.
Ligger i gangavstand fra feriesenteret.
Det påstås av kjenner at Sæby kan
kalles for «Lille Skagen» - og det er
mye sant i det. Et variert utvalg av
gallerier og utstillinger finnes sammen med flere guidede turer i sporene
etter bohemer som i sin tid satte sitt
preg på byen.
Som flere byer nå til dags har også
Sæby en golfbane som sies å være
i den mer enkle enden av vanskelighetsgrad. Det er en avvekslende
bane i et lett kupert terreng hvor både

vannhinder og Sæby Å er i spill. Også
sykkelutleie da. Leggmusklene kan
trimmes i det relativt sykkelvennlige
landskapet hvor blåsten på vestkysten
er heller fraværende på østkysten.
Som nevnt ligger Frederikshavn
kun en drøy mil unna -, men her får
du finne fram selv om du drar dit for
her og nå er det Sæby som gjelder.
Så satser vi på at været blir som håpet i starten av denne presentasjon og
ikke ender opp som i denne Gruk av
Hr. Hein;
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TS Foreningen til Atlanta

The 2018 World TSC Conference, Dallas, Texas
26-29. juli 2018
Som et ledd i arbeidet med å innhente internasjonal kunnskap om Tuberøs sklerose kompleks,
vil foreningens leder Wenche Røkenes sammen med styremedlemmene
Johanne Hagen og Stig Magne Evju Brekken, og TS-kvartens redaktør Torbjørn Hodne,
delta på konferansen.
Vi håper også at det medisinske miljøet rundt TSC også blir å finne der.
Mange års erfaring med verdenskonferansene
er at vi får tilgang til det ypperste av internasjonale forskningsresultater
fra verdens beste forskningsinstitutter som vi kan ta med tilbake til Norge
og videreformidle til de medisinske miljøene.
Konferansene er åpne for alle.
Mer informasjon om konferansen finnes på:
http://www.tsalliance.org/2018-world-tsc-conference/
For ordens skyld må det nevnes at de som reiser på egen hånd
må dekke alle kostnader selv.
Vi kan imidlertid love at de blir tatt godt hånd om,
og få hjelp til å komme i kontakt med internasjonale forskere og spesialister på TSC.
Gjerne la oss få vite hvem som reiser.
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Nyttige rapporter
og problemstillinger
En av TS-kvartens oppgaver er å bidra med informasjon til nytte for
medlemmene.
Vi vil her anbefale tre interessante notater og rapporter fra FFO.

1. Rehabilitering/ habilitering – hvorfor er det så vanskelig?
Bakgrunnen for dette notatet er den
misnøyen med opptrappingsplanen
for habilitering- og rehabilitering
som regjeringen la fram som en del av
statsbudsjettet høsten 2016.
Misnøyen kom til uttrykk både i
fagmiljøene og i pasient- og brukerorganisasjonene. Kritikken handlet
mye om planens mangler både når
det gjelder tiltak og finansiering.
Under høringen i Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet, var det flere
av FFO medlemsorganisasjoner som
anmodet Helse- og omsorgskomiteen om å sende opptrappingsplanen
tilbake til Helse- og omsorgsdepartementet, med beskjed om komme tilbake til Stortinget med en revidert
opptrappingsplan i forbindelse med
revidert budsjett våren 2017.
	Komiteen tok ikke anmodningen
til følge, og planen ble vedtatt av
Stortinget i desember som en del av
statsbudsjettet.
FFO inviterte medlemsorganisasjonene til et møte for å vurdere hva
vi kunne gjøre for å få til en forbedring av planen. Det var stor enighet i

møtet at vi skulle arbeide for å få til
en revidering av opptrappingsplanen.
For å få til en revidering så må det
jobbes på flere arenaer, men først og
fremst ble det besluttet å oppnevne
en arbeidsgruppe som skal se på hvilke områder som må styrkes i opptrappingsplanen.
http://www.ffo.no/globalassets/rehabilitering--habilitering--hvorfor-er-detsa-vanskelig-.pdf

2. Livet som ufør– erfaringer
med ny uføretrygdordning.
Samtaler med 42 uførepensjonister som ble uføretrygdede i 2015
I FFOs 83 medlemsorganisasjoner
er det mange personer som lever av
uføretrygd.
Innføringen av ny uføretrygdordning har også vist at uføre tar kontakt
med FFO
Mange har behov for å bli hørt og
har ønske om å bidra til at uføres interesser ivaretas.
Møte med personene og historiene har gjorde sterkt inntrykk. Selv
om temaet gjerne knyttes til regler
og system, er det menneskers liv som
berøres av endrede velferdsordninger.
Samtalene gir et dypere innblikk i
livet som varig ufør og deres levekår.
http://www.ffo.no/globalassets/livetsom-ufor-ffo2017.pdf

3. En skole for alle! En god
skolepolitikk
Læring og inkludering for
alle.
Skolegang og læring er en menneskerett. Utdanning gir grunnlag for økonomisk uavhengighet, kulturell og
sosial utjevning, og økt livskvalitet.
På skolen lærer vi å omgås andre i et
fellesskap. Utdanning gir muligheter,
og en god skole er avgjørende for
barns fremtid. Likevel er det mange
som av forskjellige årsaker ikke får
brukt sine evner fullt ut.
Blant FFOs 82 medlemsorganisasjoner er det mange barn og unge med
funksjonshemninger og kroniske
sykdommer. Mange har behov for fysisk tilrettelegging, tilrettelagt undervisning og spesialundervisning. De
møter ofte hindringer – strukturelle
og systemiske. Det medfører dårligere
psykisk helse, mobbing og at elevene
ikke får fullt læringsutbytte.
De får ikke deltatt i skolens øvrige
aktiviteter på lik linje med andre
elever. De har rett, men de får ikke
retten sin oppfylt
http://www.ffo.no/globalassets/ffoskolenotat2017.pdf
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Funksjonshemmede unge

faller mer og mer utenfor

Barn med funksjonshemninger skulle
inkluderes med jevnaldrende. I virkeligheten blir de satt mer utenfor jo
eldre de blir. Idealet om inkludering har svunnet i takt med det økte
prestasjonspresset i skolen. Da Sindre
Bakken (10) gikk i barnehage hadde
han spesialpedagogisk hjelp fire timer
i uka. Da han begynte på skolen, økte
det til fem. – Det gir en opplevelse av
manglende respekt for barna, og en
forutinntatt holdning om at det ikke
er noe hensikt å bruke ressurser på å
gi dem undervisning. De kommer jo
bare til å ende opp med uføretrygd
likevel. Det er sårende, mener moren
Cathrine Bakken. (Forskning. no.
Foto: Privat)
16
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FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med
nedsatt funksjonsevne.
Artikkel 30 i FN-konvensjonen om
rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne omhandler deltakelse i kulturliv, fritidsaktiviteter,
fornøyelse og idrett (https://www.
regjeringen.no/globalassets/upload/bld/
sla/funk/konvensjon_web.pdf). Partene
skal sikre at barn og unge med nedsatt funksjonsevne skal ha samme
mulighet innen kultur, lek og idrett
som andre, også i skolen. Det finnes
imidlertid barrierer som gjør at forholdene ikke ligger godt nok til rette
for at unge funksjonshemmede kan

delta på lik linje med andre ungdommer. SSBs indikatorrapport fra 2013
viste at personer med nedsatt funksjonsevne deltar i mindre grad i kulturelle aktiviteter og idrettsaktiviteter
enn befolkningen for øvrig.
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/sla/funk/konvensjon_
web.pdf

KULTUR OG FRITID
Kultur er et vidt begrep, og kulturell aktivitet foregår på mange
ulike arenaer. Det er viktig å utvide
kulturbegrepet utenfor de mest vanlige forståelsene. Man tenker ofte på
teater, kino og konserthaller, men like
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viktig er musikkrommet der skolekoret holder øvelser, flerbrukshallen som huser dataparty eller gymsalen der den lokale teatergruppa holder sine forestillinger. (https://ungefunksjonshemmede.
no/ungefunksjonsjemmede-no/wp-content/uploads/2017/10/Barrierer-i-kultur-og-idrett.pdf)
Flere studier har påpekt transport og ledsagere som betydelige barrierer for fritidsaktivitet og idrettsdeltakelse. Mange barn
og unge med funksjonsnedsettelser har behov for tilrettelegging
av aktiviteter og individuelle hjelpemidler. Noen er avhengig av
å ha en rampe for å komme seg inn i fritidsklubben, mens andre
trenger en person som hjelper under aktiviteten. Personer som
på grunn av funksjonsnedsettelse har behov for følge eller assistanse for å kunne gå på offentlige arrangementer, kan ha nytte av
et ledsagerbevis. Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg en
ledsager uten ekstra kostnader på offentlige kultur- og fritidsarrangementer og på transportmidler der ordningen aksepteres.
Den funksjonshemmede betaler gjeldende priser. Det er ingen
lovfestet individuell rett til ledsagerbevis. Den som har behov
for ledsagerbevis, kan imidlertid søke sin kommune om dette.
Som hovedregel bør alle kulturbygg være tilgjengelige for
alle. Mangel på universell utforming og tilrettelegging hindrer
mange i å delta i kulturtilbud.

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: 97 50 11 95 / 67 50 13 50
E-post: kompetansesenter-sse@ous-hf.no
www.oslo-universitetssykehus.no/nk-se

SKOLE
Skolen er en av de stedene ungdom oppholder seg aller mest
og en av de viktigste sosiale arenaene, særlig for yngre ungdom. Her legges mye av grunnlaget for et godt sosialt liv senere
i livet. De fleste unge med funksjonshemninger har like gode
utgangspunkter som andre elever til å mestre den faglige delen
av skolen, mens den sosiale delen kan være mer utfordrende.
Dersom man ikke kan delta på de samme aktivitetene utenom
skolen som andre elever, faller man raskt utenfor de sosiale fellesskapene.
	En betydelig del av undervisningstilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne handler om spesialundervisning utenfor vanlig klasseromsmiljø.
Det er en positiv sammenheng mellom det å være mye i
klasserommet og å være sammen med andre jevnaldrende på
fritiden. I en undersøkelse fra 2013 viste funnene at graden
av segregerte undervisningsopplegg var det som virket sterkest inn på andre områder med sosial deltakelse. Deltakelse på
skolen er derfor avgjørende for ungdommens opplevelse av sosial inkludering. Universelt utformede klasserom og undervisningsmetoder er avgjørende for å få det til. Kroppsøvingstimene
vektlegger fysisk aktivitet, men er også et fag der man i større
grad enn teoretiske fag opplever et sosialt fellesskap. Deltakelse i
kroppsøvingstimene kan derfor være svært viktig for den sosiale
inkluderingen i klassemiljøet.

TS-Kvarten

Medlemsblad for
Norsk forening for
Tuberøs sklerose complex
Ansvarlig redaktør

Torbjørn Hodne
Nordre Banegate 7 • 4515 Mandal
Tlf. 905 66 710
E-post: torb-ho@online.no
Nettside: www.nfts.no
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STYRET

i norsk forening for tuberøs sklerose kompleks

Wenche Røkenes
Leder
Ikjefjord, 5962 Bjordal
Mobil 95 81 01 55

Stein-Are Osnes
Nestleder
Libakken 19 B
4028 Stavanger
Mobil 958 73 475

wenche.kristin.rokenes@
helse-forde.no

Stig Magne Evju Brekken
Styremedlem
Kjærveien 65 D
3179 Åsgårdstrand
Mobil: 979 97 588

stigmagnebrekken@gmail.com
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hagen.jo@gmail.com

olaug.elin@online.no

torb-ho@online.no;

arntegil@online.no

Johanne Hagen
Kasserer
Lars Hagerups veg 35
9012 Tromsø
Mobil 452 97 191

Olaug Elin Hovda
Skåren
Sekretær
Gismarvikveien 618
5570 Askdal
Mobil: 41 30 90 77

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

Arnt Egil Trelsgård
1. varamedlem
Olav Nygardsvei 126
0688 OSLO
Mobil: 41 56 43 20

saosnes@gmail.com

Ingvild Åkervik
2. varamedlem
Melhornsvegen 83
6060 Hareid
Tlf. 994 29 466

ingvildaa@gmail.com

Ann Lisbeth Bjerkvik
3. varamedlem
Torkelvegen 42 • 6060 HAREID
Tlf.: 700 93 400
Mobil 957 02 505

annlisbeth@alb.priv.no
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Norsk forening for tuberøs sklerose kompleks sine

likepersoner og rådet

Nils Roe Fjørtoft
Risløkkfaret 2, 0583 Oslo
Tlf.: 22 15 42 15
Mobil 924 09 909

marit.revheim@gmail.com

Geir Storsletten
Igelsrud • 2849 KAPP
Mobil 91 77 29 77

geirstorsletten@gmail.com

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

ankahult@online.no

rådet

nils-roe.fjortoft@
leica-geosystems.com
nilsroe@hotmail.com

Marit Revheim
Fanavollen 19 • 5244 FANA
Tlf.: 55 91 67 44
Mobil 979 74 928

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

ron-olav@online.no

Arnt Egil Trelsgård
Olav Nygardsvei 126
0688 OSLO
Mobil: 41 56 43 20

arntegil@online.no

Ann Lisbeth Bjerkvik
Torkelvegen 42
6060 HAREID
Tlf.: 700 93 400
Mobil 957 02 505

annlisbeth@alb.priv.no

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

turid.hesselberg@gmail.com

Ragnar Solhoff
Ribberåsen 46
4843 ARENDAL
Tlf. arbeid: 37 01 40 00
Mobil: 928 60 489

Ketil Heimdal
Seksjonsoverlege
Seksjon for klinisk genetikk
Avdeling for medisinsk genetikk
Rikshospitalet 0027 Oslo
Tlf. 23 07 57 01 - Mob.: 996 22 184

ragnar.solhoff@sshf.no
ketil.heimdal@oslo-universitetssykehus.no

Magne Hultgren
Enggravlia 9, 3712 Skien
Tlf. 35 53 88 16
Mobil: 971 80 338

m-hultgr@online.no

Wenche Røkenes
Ikjefjord, 5962 Bjordal
Mobil: 95 81 01 55

wenche.kristin.
rokenes@helse-forde.no
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Invitasjon til

Sommerleir

på Sæby Feriecenter, Jylland, Danmark
fra 23.06-30.06. 2018(uke 30)
Program kommer seinere.
Sjekk lenken til feriesenteret: https://www.danland.dk/feriecentre/saeby/

Påmelding til post@nfts.no Egenandel kr. 1.000,Betales inn på konto nr. 4280 15 22925
når du har fått bekreftet plass, seinest 15. mai.
Merk innbetalingen SOMMERLEIR og antall personer
Den enkeltes reiseutgifter dekkes etter billigste alternativ.
Deltakere fra Nord-Norge vil få utgifter til flyreise dekket.
Dette forutsetter billigste flybillett.
I utgangspunktet blir dette en samling for voksne og barn med Tuberøs sklerose complex
og deres nærmeste familie (hjelpere).
Dersom det blir plass til noen utover det, er tilbudet åpent for alle medlemmer.
Forutsetning for deltakelse er at en har betalt medlemskontingent for 2018 for alle deltakere.
Vi kan love dere en spennende og innholdsrik uke både på og utenfor feriesenteret.
Målet med dette tilbudet er både å bli bedre kjent med hverandre,
og å tilby en pust i bakken til de som trenger det, samt få nye og positive opplevelser og gode minner.
Det vil arrangeres egne aktiviteter både for barn og voksne med TSC, alt etter hvem som melder seg på.
Feriesenteret har HC leiligheter. Skriv i påmeldingen om dere trenger dette, eller om dere trenger lett tilkomst.
Vi har bestilt 20 leiligheter med to soverom og sengeplass til 4.
De som trenger barnesenger sier fra om det. Store familier får tildelt to leiligheter ved siden av hverandre.

Håper nettopp du og din familie blir med!
Vi gleder oss!

For styret: Wenche Røkenes

Trykk: Sjograf AS - tlf. 38 27 38 00

Det vil delta noen voksne søsken som vil arrangere aktiviteter for de yngre søsknene.

