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Redaktørens
hjørne
Takk for meg
Etter å nærmere 20 år som aktiv i Norsk forening
for tuberøs sklerose med verv som styreleder, redaktør
sekretær og forskningskoordinator, har jeg etter
grundige overveieleser funnet at tiden er inne til
å slippe nye krefter til. Det har vært noen spennende
og givende år der jeg har fått være med i oppbyggingen
av foreningen til å bli en stek interessepolitisk aktør
som nå runder 25 år.

Gjennom disse årene har foreningen
bygget opp et sterkt internasjonalt
nettverk og hatt sentrale posisjoner
der en har kunnet påvirke utviklingen av norsk helsevesen, skoleverk, og
vært pådrivere for brukermedvirkning
og brukerrettigheter.
Når jeg har møtt de internasjonale
miljøene på forskningskongressene
rundt i verden har de lagt merke til det
som skjer i Norge på TS-feltet. Vi har
det eneste kompetansesenteret i verden
på TS og jeg får stadig spørsmål om
hvordan vi får dette til. Det internasjonale samarbeidet med nære personlige
kontakter har ført til at norske leger
bruker leger i USA som rådgivere ved
komplisert behandling.
TS-kvarten har gjennom 24 år utviklet seg til å bli et viktig medium
som leses med interesse av foreningen medlemmer og av fagfolk. I tillegg til medlemmene distribueres det
til medisinske fagmiljøer, skoler og
barnehager. I takt med utviklingen
har foreningen fått en egen nettside:
www.nfts.no som stadig forbedres.
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Jeg er blitt kritisert av enkelte medlemmer for å ”ha tatt for mye plass” i
foreningen. Og det er kanskje riktig.
Jeg har imidlertid alltid ment at når
en har påtatt seg et tillitsverv, skal en
utøve dette på en aktiv måte ut fra det
mandat en har blitt gitt. – Og det har
jeg forsøkt å leve opp til.
Jeg kan love alle at jeg ikke
skal bli en ”sjuende far i huset” som
henger i et horn på veggen i styrerommet og tuter når nytt tankegods og
ideer legges fram, og som kommer
med velmenende råd i tide og utide.
Jeg vil likevel ta meg den frihet nå på
fallrepet å peke på to kjepphester jeg
har hatt, men som jeg av ulike årsaker
ikke har klart å lande:
1. Fokus på voksne med TS
Det er helt forståelig med sterkt fokus
på nydiagnostiserte og deres situasjon.
Men disse ”TS-barna” blir etter hvert
voksne og skal forhåpentligvis ha et
langt voksenliv med eget hjem, arbeid
og sosialt liv. Nå må TS-foreningen ta
et solid grep om dette. En god begyn-

nelse er likemannsarbeidet rettet mot
attføring og arbeid og arbeidet med
rettighetsguide for ”voksenlivet”.
2. Pedagogisk tidligintervensjon
De første leveårene blir fokus gjerne
rettet mot sykdomsbildet og da ofte
i forhold til epilepsi, og pasientene
mister mye av den kognitive utviklingen som aldri vil kunne tas igjen. Derfor vil en individuell plan (IP)med en
solid individuell opplæringsplan (IoP)
helt fra starten i barnehagen (fra ett
til to-årsalderen) være av avgjørende
betydning for resten av livet. Dette er
dessverre et forsømt problemområde
som det nå bør gripes fatt i. Tilskuddet fra Utdanningsdirektoratet på
100.000 kroner til å utrede problemstillinger knyttet til Individuell plan
og Individuell opplæringsplan er en
gylden anledning til å sette dette viktige problemområdet på dagsorden.
Takk for meg og for noen fantastiske år
i TS-foreningens tjeneste.

Torbjørn Hodne
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Kompetansesenteret og TS-Foreningen med i prosjekt for å vurdere

sjeldensentrenes
organisering
i Oslo Universitetssykehus
1. januar 2010 ble Oslo-sykehusene slått sammen til ett storsykehus med navnet
Oslo Universitetssykehus (OUS). I kjølevannet av denne sammenslåingen vil de
fleste av sykehusets avdelinger og funksjoner blir vurdert i forhold til
organisering og plassering i organisasjonen, og sjeldensentrene er intet unntak.
Det finnes 6 sjeldensentre i OUS, hvorav Nasjonalt kompetansesenter for tuberøs
sklerose (TS-KS) er ett. Alle sentrene er nå involvert i prosjektet som skal se
nærmere på sentrenes organisering i OUS. I forhold til brukermedvirkning stiller
Cecilie Kjerland (fra TS-foreningen) og Anne Kristine Haugerud
(mamma til barn med Aicardi) som representanter for brukere av TS-KS.
Av Nina Benan og
Kaja Kristine Selmer ved TS-KS

Store omveltninger i det nye
storsykehuset
Det skjer mye og fort i OUS om dagen. Mange funksjoner og avdelinger
opplever store omveltninger i forholdt
til den nye sammenslåingen. Tre sykehus skal nå organiseres som ett og
derav følger mange prosjekter for å
finne ut hvordan storsykehuset best
skal drives. Ett av disse prosjektene er
hvordan sjeldensentrene på sykehuset
skal organiseres. Dette innebærer ingen
endring av drift, økonomi eller fysisk
lokalisasjon for det enkelte senter, men
fokuserer kun på hvor i organisasjonen
senteret er plassert; dvs. under hvilken
avdeling og klinikk.

Dagens struktur
Det finnes per i dag 6 sjeldensentre
i OUS: Senter for sjeldne diagnoser
(SSD), Autismeenheten (AE), Koordineringsenheten for døvblindesystemet (KE), Norsk Senter for Cystisk
Fibrose (NSCF) og Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes
syndrom og narkolepsi (NK). Dagens
organisering kan sees i Figur 1.

Fig. 1. Organisasjonskart hentet fra OUS
årlige melding 2009. Sjeldensentrene i
OUS er lagt inn i kartet i sine respektive
klinikker. (Senter for sjeldne diagnoser
(SSD), Autismeenheten (AE), Koordineringsenheten for døvblindesystemet (KE),
Norsk Senter for Cystisk Fibrose (NSCF),
Nasjonalt kompetansesenter for ADHD,
Tourettes syndrom og narkolepsi (NK) og
Nasjonalt Kompetansesenter for Tuberøs
Sklerose (TS-KS)..
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Prosjektetstruktur
Utgangspunktet for dette prosjektet
er hvordan disse sentrene bør organiseres for å gjøre en best mulig jobb
for brukerne sine. I mars i år ble det
derfor utarbeidet et mandat for å gjøre
dette som et prosjekt, hvor strukturen
er som i Figur 2.

Fig. 2. viser gangen i arbeidet. Hvert enkelt senter har en egen ressursgruppe som kommer med innspill til prosjektgruppen som innen 31. mai skal
levere en rapport til sykehusets ledelse.
TS-KS brukerrepresentater i ressursgruppen er TS-foreningens egen Cecilie
Kjerland, sammen med Anne Kristine Haugerud. Begge sitter i interrimstyret for kompetansesenteret og skal representere alle de fire brukergruppene
inn i ressursgruppen. Det vil underveis også formidles referater og midlertidige utkast til alle i interrimstyret.

for hvordan de 6 sentrene skal organiseres i OUS: I samme klinikk, eller
ulike klinikker. Dette er vanskelige
emner som skal diskuteres og resultatet av diskusjonene skal oppsummeres i rapporten som skal leveres i
utgangen av mai.

Om mål og mening

Kaja Kristine Selmer

Mandat for
prosjektet
Mandatet for prosjektet er som følger:
1) Beskrive dagens oppgaver
– innhold og organisering
2) Beskrive og vurdere alternative
modeller for organisering i OUS

Hvert av punktene har en rekke aspekter som skal belyses. Under 1) skal
man bl.a. vurdere fordeler og ulemper ved dagens organisasjon. Under
2) skal man diskutere ulike modeller
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Målsetningen for dette prosjektet er
selvsagt at man ønsker å gi best mulig
tjenester til brukerne. Spørsmålet er
om man kan legge til rette for bedre
samhandling og interaksjon mellom
sentrene. Det er mange ulikheter
mellom dem, men også mange felles
arbeidsflater og en økt samhandling
vil kunne gi en gevinst i form av
bedret effektiv drift og dermed muligheten nettopp for å kunne yte mer
og bedre for brukeren. Hvordan dette
kan oppnås finnes intet fasitsvar på,
men kanskje dette prosjektet bringer
en et lite stykke nærmere målet.

Ressursgruppen for TS-KS

Gruppens sammensetning:
Cecilie Kjerland, brukerrepresentant

og styremedlem i interrimstyret for TS-KS’
senterråd

Kaja Kristine Selmer
Anne Kristine Haugerud,

brukerrepresentant og styremedlem
i interrimstyret for TS-KS’ senterråd
Elisabeth Parr, verneombud
Avdeling for kompleks epilepsi
Marie Holmseth, tillitsvalgt Avdeling
for kompleks epilepsi
Grete Almåsbak, leder Avdeling for
kompleks epilepsi
Kaja Selmer, ressursgruppeleder og lege/
forsker for TS-KS
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TS foreningens nye vedtekter
Foreningens vedtekter ble første gang vedtatt på landsmøtet 4. februar 1985.
(Den gang beskrevet som lover) Fram til 2010 er de blitt revidert til sammen
9 ganger. I løpet av denne tiden har foreningen etablert seg som en sterk interessepolitisk aktør med et betydelig større interessefelt og større oppgaver enn en forutså ved
stiftelsen. Utviklingen er fulgt opp ved jevnlige endringer i statuttene.
Resultatet av alle endringene er statutter som tildels er uklare både mht. innhold
og språk. Landsmøtet 2009 vedtok å foreta en modernisering og revisjon for å bringe
vedtektene i samsvar med foreningens interessepolitiske arbeid og
dagens samfunnsmessige rammebetingelser. Styret har fram til landsmøtet 2010
arbeidet med revisjonen og la fram et forslag som ble vedtatt.
Norsk forening for tuberøs skleroses vedtekter vedtatt 24. april 2010:
VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR TUBERØS SKLEROSE
Vedtatt på Landsmøte 4. februar 1985. Revidert 1/11-91, 23/10-94, 21/11-98, 26/8-00,
29. april 2001, 27. april 2003, 17. april 2004, 14. april 2007, 12. april 2008,
18. april 2009 og 24. april 2010

§ 1 Formål
Norsk forening for tuberøs sklerose er en landsomfattende organisasjon for alle som har
diagnosen Tuberøs sklerose kompleks, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte med medisinsk
og/eller sosiale interesser for gruppen. Medlemskap tegnes individuelt.
Foreningen er nøytral i forhold til partipolitikk, religion, kjønn og etnisk tilhørighet
Foreningens formål er å drive interessepolitisk og medlemsrettet arbeid, ved å:
1. Arbeide for at samfunnet oppfyller sine forpliktelser overfor mennesker med diagnosen
Tuberøs sklerose kompleks
2. Arbeide for at mennesker med diagnosen Tuberøs sklerose kompleks skal ha like muligheter
som alle andre til full deltakelse på alle samfunnsområder.
3. Arbeide for forpliktende langtidsplanlegging, der etablering av helhetlige medisinske og sosiale
tilbud som tar utgangspunkt i den enkeltes behov er sentrale. Tilbudene må omfatte bolig,
opplæring, arbeid, fritid og nødvendig assistanse for gjennomføring av oppsatte mål.
4. Drive opplysningsvirksomhet og stimulere til forskning
5. Utøve en rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet til alle som har Tuberøs Sklerose
og deres familier
6. Drive likemannsarbeid med sikte på å støtte enkeltfamilier, og bidra til mestring av hverdagen.
7. Spre kunnskap om sykdommen til sykehus, fagpersoner innen helse- og sosialtjenesten,
barnehage og skole, NAV som har eller vil få personer med Tuberøs sklerose kompleks til
utredning, behandling, rådgivning eller veiledning
8. Arbeide for at politiske og administrative myndigheter på alle nivåer skal få kjennskap til
Tuberøs Sklerosegruppens spesielle problemer.
9. Delta i brukermedvirkingen på alle nivåer
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10. Delta i TS- Norden, TSI, FFO og andre organisasjoner, nasjonale og internasjonale
som er relevante for å oppnå foreningens målsettinger
11. Bidra til å opprettholde et eget nasjonalt kompetansesenter med fokus på
Tuberøs sklerose kompleks
12. Gi ut medlemsbladet TS-Kvarten

§ 2 Medlemskap
Som medlemmer kan opptas:
• mennesker med diagnosen Tuberøs sklerose kompleks
• foreldre, søsken og andre pårørende til mennesker med diagnosen
• fagfolk og andre interesserte
Det er adgang til å tegne individuelle medlemskap for alle innen en husstand.

§ 3 Kontingent
Kontingenten vedtas av Landsmøtet

§ 4 Foreningens økonomiske grunnlag.
Foreningens økonomiske grunnlag søkes dekket gjennom kontingent og offentlige tilskudd.

§ 5 Organisasjon
Foreningens oppbygging:
1. Landsmøtet
2. Styret
3. Arbeidsutvalget
4. Fylkeskontakter
5. Foreningens råd

§ 6 Landsmøtet
Landsmøtet er foreningens høyeste myndighet.
Landsmøtet skal avholdes hvert år innen 30. mai på sted fastsatt av styret.
1. Adgang til Landsmøtet har alle som er medlemmer av foreningen og som har betalt kontingent.
2. På Landsmøtet har de stemmerett som har fylt 15 år og er medlem av foreningen.
3. Innkalling til Landsmøtet skal være medlemmene i hende senest 6 uker før møtet.		
Saksliste skal sendes medlemmene 14 dager før Landsmøtet.
4. Saker som ønsket fremmet på Landsmøtet må være styret i hende senest 1 måned før møtet.
5. Landsmøtet er beslutningsdyktig i et hvert henseende når det er innkalt i henhold til
foreningens vedtekter.
6. Landsmøtet kan bare behandles de saker som står på agendaen. Alle vedtak med unntak av
bestemmelsene under §§ 14 og 15 treffes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har foreningen
leder dobbeltstemme.
7. Valg omtales særskilt under § 13 i vedtektene
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8. Landsmøtet skal behandle følgende saker
a. Godkjenning av innkalling
b. Valg av møteleder, referenter og tellekorps
c. Godkjenning av dagsorden
d. Årsmelding avsluttet 31.12
e. Revidert regnskap avsluttet 31.12 da
regnskapsåret følger kalenderåret
f. Fastsettelse av kontingent
g. Arbeidsprogram for kommende periode
h. Rullerende langtidsprogram
i. Budsjett
j. Innkomne saker
k. Valg av styre
l. Valg av fylkeskontakter
m. Valg av valgkomité
n. Valg av Rådsmedlemmer
o. Valg av revisor

§ 7. Ekstraordinært landsmøte
Ekstraordinært landsmøte avholdes senest 2 måneder etter at minst 10 % av
stemmeberettigede medlemmer krever det. Innkalling skjer skriftlig og med minst 14 dagers varsel.
Bare de saker som er nevnt i innkallingen kan behandles.

§ 8. Foreningens styre
Foreningen ledes av et styre på 8 medlemmer. Styret velges av landsmøtet. Styreleder velges ved egen
avstemning. I tillegg velges 4 varamedlemmer. Styret velges for to år av gangen.
Styret konstituerer seg selv og velger nestleder, sekretær og kasserer. Styret er beslutningsdyktig
når minst 4 av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme

§ 9. Foreningens arbeidsutvalg
Styret skal oppnevne et arbeidsutvalg (AU) bestående av leder, nestleder, sekretær og kasserer. AU skal
behandler løpende saker mellom styremøtene og utføre pålagte oppgaver i tråd med de fullmakter
styret til enhver tid gir.

§ 10. Fylkeskontakter
Norsk forening for tuberøs sklerose skal ha fylkeskontakter i alle fylker. Fylkeskontaktenes oppgave
er å være likemenn og kontaktledd med foreningens medlemmer i fylket. Fylkeskontaktene velges av
landsmøtet. Dersom det er formålstjenlig kan fylkeskontaktene utvides og etableres som fylkeslag.
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§ 11. Foreningens råd
Foreningen skal ha et eget råd på 6 personer som skal bistå i spørsmål knyttet til områder som vedrører:
• medisinske
• etiske
• ideologiske
• sosiale
• pedagogiske
• interessepolitiske
• andre forhold/problemstillingerknyttet til foreningens arbeid for mennesker med tuberøs sklerose
Rådet oppnevnes av landsmøtet eller det organ landsmøtet gir fullmakt til, blant foreningens medlemmer.
Rådet skal ha minst 2 møter i året.
Oppnevningsperioden er 2 år.
Rådet kan suppleres i enkeltsaker der det kan være formålstjenlig.
Rådet utarbeider selv instruks for arbeidet, som skal godkjennes av TS-foreningen.
Rådet konstituerer seg selv.

§ 12 Revisor
Landsmøtet velger revisor. Vedkommende må være registrert eller statsautorisert revisor

§ 13.Valg
Valgkomiteen innstiller overfor landsmøtet kandidater til styret, Rådet, revisor og til ny valgkomité.
Styret skal overfor valgkomitéen fremme kandidater til Rådet, fylkeskontakter og revisor
Valgkomitéens innstilling skal sendes styret minst tre uker før landsmøtet.
Valgkomitéen legger fram sin innstilling på landsmøtet, og møtedirigenten leder valgene under landsmøtet.
Valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag, eller dersom en av Landsmøtets stemmeberettigede medlemmer krever det. Ved stemmelikhet foretas omvalg. Gir omvalget også stemmelikhet, er leders stemme avgjørende.

§14. Valgkomité
Valgkomiteen skal bestå av to medlemmer og velges av Landsmøtet for 2 år av gangen. Minst en av valgkomitéens medlemmer skal være foreldre/pårørende til en person med diagnosen Tuberøs sklerose kompleks

§ 15. Oppløsning av foreningen
Oppløsning av foreningen kan bare foretas av Landsmøtet. For å oppløse foreningen må minst 2/3 av de
stemmeberettigede medlemmene være tilstede eller være representert ved vitterlighetsbekreftet skriftlig fullmakt

§16. Endring av vedtektene
Endring av vedtektene krever 2/3 flertall.
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Skole og utdanning
- en stor utfordring

Et godt utdanningstilbud er viktig for å få en god start i livet, noe
Norsk forening for tuberøs sklerose fokuserer sterkt på gjennom å satse på
forskning og utviklingsarbeid på feltet.
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, FFO er i så måte en viktig medspiller
i det interessepolitiske arbeidet knyttet til grunn- og videregående opplæring

En skole for alle:
FFOs målsetting for skolepolitikken
er at skolen skal være ”en skole for
alle”. Likeverdig opplæring er å gi alle
like muligheter til å nå mål i forhold
til egne evner og forutsetninger. Å
ha en utdanning har avgjørende betydning for den enkeltes muligheter
i arbeidslivet og også for sosial tilhørighet og identitet. FFOs utgangspunkt er at den offentlige skolen skal
være tilgjengelig for alle, i samsvar
med intensjonen bak og bestem-

melsene i opplæringsloven. For FFO
er det avgjørende at ressurser fordeles
slik at elever som har behov for spesialundervisning og særskilt tilrettelagt
opplæring, får likeverdig opplæring i
samsvar med det de har krav på.
Elevene FFO representerer er ofte
avhengige av at mange instanser samarbeider. FFO er derfor opptatt av
at Pedagogisk-psykologisk tjeneste
(PPT) samarbeider med foreldre,
skolene og henter støtte fra Statlig
spesialpedagogisk
støttesystem
(Statped) der det er nødvendig. Det er

også avgjørende at skolens ledelse og
lærere ser til at elevene får opplæring
i samsvar med opplæringsloven, slik
opplæringen tilpasses den enkeltes
evner og forutsetninger.
TS-foreningens rapporter om pedagogisk tilbud: www.nfts.no
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Annen aktuell informasjon på FFOs
nettsider:
* Håndbok i brukermedvirkning
på systemnivå i PPT
* Opplæringsloven
* Brandt, Synnøve Skjersli:
”Til elevens beste?”
*	Riksrevisjonens rapport om
opplæringen i grunnskolen
* Fylkesmannens tilsyn i 2007
*	Kompetanse for tilpasset opplæring
– artikkelsamling
I årene framover vil FFO:
• Arbeide for at barn, unge og voksne
med særskilte behov i skolen får et
tilpasset undervisningstilbud og nødvendig bistand i skolehverdagen.
• Arbeide for et kvalitativt godt heldagstilbud til elever med funksjonshemning og kronisk sykdom.
• Arbeide for bedre overgangsordninger
for elever som skal fra ungdomsskolen
og inn i videregående opplæring.
• Arbeide for at studenter med funksjonshemning og kronisk sykdom får
reell rett til utdanning.
• Arbeide for at voksne med rett til
fornyet opplæring på grunnskolens
nivå får denne retten oppfylt.
• Arbeide for en lovfestet rett til ekstra tilrettelegging i videregående opplæring som er organisert for voksn
Barn med nedsatt funksjonsevne
får SFO-skyss fra høsten
Regjeringen foreslår å bevilge 10, 8
millioner kroner til å innføre rett til
skyss for barn med nedsatt funksjonsevne til og fra SFO fra høsten 2010.
Manglende transportmuligheter er
i dag årsaken til at mange barn med
nedsatt funksjonsevne ikke benytter
seg av SFO-tilbudet.
Mens funksjonshemmede skolebarn
lenge har hatt rett til skyss mellom
skolen og hjemmet, har det oppstått
10
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problemer når barna skal delta på
SFO. I følge opplæringsloven § 7 -3
– 7-6, har elever med funksjonsnedsettelser rett til gratis skyss til og fra
skolen. Denne retten omfatter imidlertid ikke transport til og fra SFO.
Flere tusen barn og deres familier har
dermed vært prisgitt kommunenes
velvilje for å få dekket sine utgifter.
– Dette er en stor seier for foreldre og
barn med funksjonsnedsettelser, sier
SVs Karin Andersen.
Det er et paradoks at funksjonshemmedes rett til skoleskyss i så lang tid har
vært unntatt SFO. I mange tilfeller har
dette skapt situasjoner der elevene har
blitt fratatt muligheten til å være i SFO.
- Retten til skoleskyss til og fra SFO
har vært et langvarig krav fra FFO, og
det er gledelig at Regjeringen i revidert statsbudsjett foreslår en bevilgning som tillater at endringen i loven
blir en realitet allerede fra høsten av,
sier rådgiver i FFO, Ove Helset.
Siden pengene kommer i revidert
nasjonalbudsjett kan lovforslaget som
er til behandling i KUF-komiteen nå
tre i kraft allerede til høsten.

Brukerforum for høyere utdanning
Brukerforumet for funksjonshemmede i høyere utdanning er en
møteplass mellom Kunnskapsdepartementet, funksjonshemmedes
organisasjoner, representanter for
universitets- og høgskolesektoren og
studentorganisasjonene.
Brukerforumet ble etablert i 2000,
og Kunnskapsdepartementet har gitt
forumet følgende mandat: Brukerforumet skal samles 3-4 ganger årlig og
drøfte problemstillinger som er sentrale i forhold til funksjonshemmede
og høyere utdanning. FFO har sekretariatsansvaret for brukerforumet.
Departementet har lagt vekt på at
brukerforumet skal:
• sørge for at saker som gjelder funksjonshemmede og høyere utdanning
gjøres synlige, slik at dette blir en del
av grunnlaget for beslutninger både
i departement og i universitets- og
høgskolesektoren
• utveksle informasjon om høyere utdanning og funksjonshemmede, og
ellers drøfte og legge frem synspunkter på aktuelle problemstillinger
• fungere som et rådgivende organ for
departementet i spørsmål som gjelder
funksjonshemmede og høyere utdanning
• drøfte informasjons- og rådgivningstjenester i forhold til brukergrupper.
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Pedagogisk forskning
Norsk forening for tuberøs sklerose har
fått et tilskudd på 100.000 kroner fra
Utdanningsdirektoratet til FoU-prosjektet: ”Individuell opplæringsplan
som verktøy i den individuelle planen
(IP-en)”
Tuberøs sklerose er en sammensatt
medfødt funksjonshemming med
både fysisk og psykisk utviklingshemming der epilepsi er det blant de
mest i øyefallende symptomer. Rundt
halvparten av dem som er diagnostisert
er psykisk utviklingshemmede i varierende grad, og mange har også autisme.
I Norge kjenner vi nå til rundt 220
tilfeller av TS. Norsk Forening for Tuberøs Sklerose har tidligere fått tildelt
prosjektmidle på til sammen 150.000
kroner til å gjennomføre prosjektet
Pedagogisk tilbud til barn og unge med
tuberøs sklerose. En skole for alle? Som
endte opp med tre fyldige rapporter.
Rapporten De gode løsningene viste
at ved tverrfaglig samarbeid, aktiv
brukermedvirkning og aksept for og
nyttiggjørelse av brukernes/respon-

dentenes erfaringsbaserte kunnskap
med en robust Individuell plan som
styringsverktøy, kan en oppnå gode
resultater uten at det nødvendigvis
krever økte ressurser. Samhandlingskompetanse blir da et nøkkelbegrep.
Det er da en forutsetning at IP-en har
med en robust individuell opplæringsplan, IOP
En opplever dessverre at den individuelle opplæringsplanen ofte ”lever sitt
eget liv” uten å bli satt inn i en større
sammenheng (Individuell plan) der
en ser på det pedagogiske opplegget
sammen med andre viktige sider ved
barn og unges kognitive og sosiale utvikling.
Prosjektets målsetting er å se etter mulige årsaker til at enkelte pedagogiske
opplegg fungerer bedre enn andre.
Kan manglende koordinering av de
ulike planene være en barriere i den
spesialpedagogiske prosessen?
Norsk forening for tuberøs sklerose ønsker å gå inn i denne problemstillingen
ved å studere hvordan den individuelle

opplæringsplanen innpasses i Individuell plan og forsøke å se om en kan finne
forskjeller i resultatoppnåelse der IP-en
har en IOP i forhold til der IOP-en
ikke forankres i Individuell plan.
I løpet av prosjektet vil en se på hvordan
Individuell opplæringsplan utarbeides
og integreres i individuelle planer. En
vil videre se etter gode eksempler der
samspillet mellom IOP og IP fungerer
godt, og gjennom de gode eksemplene
og analyse av disse finne hvorfor de er
gode, og hvordan de kan tilpasses og
nyttiggjøres av andre
Resultatene skal foreningens medlemmer, andre organisasjoner med samme
problemstillinger, relevante fagmiljøer
og utdanningssektoren for øvrig. I
forhold til medlemmene og andre
interesserte vil problemstillingen bli
tema i en konferanse der en drøfter
resultatene fra prosjektet. Prosjektet
vil kunne ha stor betydning for alle
der tidligintervensjon med hensyn til
pedagogisk tilbud er avgjørende for
kognitiv utvikling.

Selvstendig dagligliv
Den enkeltes mulighet til å leve et selvstendig dagligliv
er avhengig av at praktiske gjøremål kan gjennomføres
uten mange avbrudd eller hindringer. For å kunne delta
på lik linje med andre i aktiviteter innefor barnehage og
skole, arbeid, ferie og fritid må den enkelte selv kunne
sette premissene for eget liv. For mange funksjonshemmede og personer med kronisk sykdom er tilgang til
hjelpemidler, ulike avlastnings- og støtteordninger,
brukerstyrt personlig assistanse, en funksjonell bolig og
muligheten til transport avgjørende i et slikt perspektiv.
FFO jobber for at slike tjenester er etablert og tilgjengelig for de som trenger det og for at det finnes offentlige
støtteordninger som kompenserer for ekstrautgifter også
knyttet til det å ha ferie.

Se relevante lenker om hjelpemidler.
I årene framover vil FFO:
•	Arbeide for at alle får rett til å velge brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
•	Arbeide for økt bruk av omsorgslønnsordninger som gir ordinære
arbeidstakerrettigheter.
•	Arbeide for økt bruk av støttekontakttilbud.
•	Arbeide for å utvikle strategier som bidrar til at mennesker med behov for
omfattende bistand i eget hjem får bedre mulighet til å eie sin egen bolig.
•	Arbeide for at brukere skal få tilgang til riktig hjelpemiddel etter individuelle
behov, inkludert behandlingshjelpemidler.
•	Arbeide for at hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering blir
tilgjengelig for alle som har behov for det, uansett alder.
•	Arbeide for et transporttilbud som dekker behovet for transport til skole,
arbeid og fritid.
•	Arbeide for at det etableres offentlige støtteordninger som kompenserer
for ekstrautgifter i forbindelse med ferietilbud.
Nr. 2 2010 - Årgang 24
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landsmøtet 2010
Landsmøteweekenden 23.-25. april i Oslo sto i 25-årsjubileets tegn.
Det var festmiddag lørdag 24. april der foreningen med god grunn kunne feire
seg selv, men også et tettpakket program der det i tillegg til landsmøtet ble satt
fokus på likemannsarbeid, rettigheter, etiske dilemmaer knyttet til forskning
og foreningen arbeid i årene framover ble drøftet.
Tekst og foto: Torbjørn Hodne

Geir Storsletten fikk blomster og god-ord
for sitt årelange arbeid i styret
12
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Marika Hetland ønsker å arbeide med
søsken og ungdomsproblemmatikk
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TS-veteranen Magne Hultgren med yngste
”delegat”: Barnebarnet Sara Olivie Hetland

Det var møtt fra 47 delegater til
landsmøtet som ble det mest engasjerende i foreningens 25-årige historie. Og det lover godt for foreningens
framtid. Årsmelding og regnskap
viste til stor aktivitet, men også til
en robust økonomi med god styring.
Landmøtet hadde utover de ordinære
landsmøtesakene tre forslag til behandling:
1. En detaljert vedtektsliknende
ramme for redaksjonen i for
TS-kvarten
2. Oppdatering og fornyelse av
foreningens vedtakter
3. Bruk av foreningen fond knyttet til
en eventuell Verdenskongress i Oslo
Det var grundig debatt rundt alle tre
forslagene der det kom fram sterke
meninger. Landmøtet konkluderte
etter lang debatt med at forslaget om
å styre TS-kvarten redaksjonelt gjennom en detaljert beskrive hva hvert
enkelt nummer skal inneholde og
hvem som skal skrive, strider mot

Foreningens leder, Cicilie Kjerland, kunne ønske
velkommen til engasjerte landsmøtedeltakere

prinsippene for den frie redaksjonelle
linjen TS-kvarten skal ha. Medlemskapet i Den Norske Fagpresses
Forening er en garantist for den redaksjonelle friheten. Dessuten dekker
TS-kvarten alle de redaksjonelle områdene som ble påpekt.
Debatten om foreningens oppdaterte
vedtekter var ikke mindre engasjert.
Spesielt var det formålsparagrafen enkelte mente var for omfattende. Fra
forslagsstiller som var foreningens
styre ble det presisert at vedtektene
nå er forsøkt brakt i overensstemmelse med det arbeidet foreningen i
realiteten driver. Gjennom 25 år er
vedtektene blitt endret og flikket på
en rekke ganger etter hvert som nye
problemstillinger har kommet opp,
og samfunnets rammebetingelser har
endret seg. Det var tydelig at enkelte
av debattantene ikke så forskjellen
mellom en formålsparagraf og styrets
løpende virksomhet. Ved voteringen
over forslaget ble det imidlertid vedtatt med overveldende flertall.

Engasjementet fortsatte med like stor
tyngde da Landsmøtet behandlet
forslaget om bruk av foreningen fond
knyttet til en eventuell Verdenskongress i Oslo. Kjernen i forslaget var
at fondet skulle være en garanti mot
et mulig underskudd ved en Verdenskongress i 2012 eller 2013. Styret
mente at forslaget til vedtak lå godt
innefor vedtektene for fondet, og etter en grundig debatt ble forslaget vedtatt med stort flertall.
Selg om frontene i til sine tider kunne
virke steile, er det et sunnhetstegn for
en organisasjon å kunne ta slike debatter. Medlemmene har ulike motiver
og ønsker knyttet til medlemskapet
der fokus naturlig nok rettes mot ens
egne behov. Og det både legitimt og
riktig. Det er derfor viktig at flertallet
også ivaretar mindretallets interesser.

Nr. 2 2010 - Årgang 24
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Fra Marikas barnepark på siste benk…

Det nyvalgte styret.
14
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(Foto: Hetland)

Nils Terje Hagen ledet landmøteforhandlingene med stø hånd.
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Rettigheter og likemannsarbeid
I løpet av landsmøteweekenden ble
det gjennomført ulike likemannsprogrammer som startet fredagen med
tema ”likemannsarbeid og etiske
dilemmaer” med fokus på medisinsk forskning og kliniske forsøk.
Foreningens forskningskoordinator
Torbjørn Hodne orienterte om Novartis forsøk med Rapamycin på TSpasienter og om møtet i Zürich mellom Novartis og en rekke europeiske
TS-foreninger. Det planlagte forsøket
håndteres fra norsk side av vårt rådsmedlem dr. med. Ketil Heimdal
ved Oslo universitetssykehus. OUS.
Dette pågår allerede behandling av
TS med Rapamycin i Norge, men i
privat regi under rådgivning av dr.
David N. Franz fra Cincinatti i USA,
en av verdens ledende på dette feltet,
og som vi møter på de internasjonale forskningskongressene. Det ble i
møtet rapportert fra den familien det
galt at behandlingen viste gode resultater og at de hadde stor forventning
til det videre forløpet. Et ubesvart
spørsmål er imidlertid bivirkningene,
et av de kritiske elementene som tas
opp i Novartis utprøvingsprogram.
Med dette som utgangspunkt drøftet
forsamlingen ulike etiske dilemmaer
som den enkelte familie kan oppleve når nye behandlingsmetoder
blir tilgjengelige. For TS-foreningen
er det derfor viktig å ha et solid likemannsapparat bestående av erfarne
personer som en kan drøfte vanskelige saker med på et personlig, likeverdig plan.
Likemannsarbeidet ble fulgt opp på
lørdagen ved presentasjon av rettighetsguiden. Temaet attføring og
arbeid ble presentert som et nytt felt
innen foreningens likemannsarbeid.
I den sammenhengen ble Rådets
arbeidet med videreføring av ret-

tighetsguiden tatt opp og drøftet, og
det kom mange konstruktive innspill
knyttet til TS og voksenlivet. Det var
satt av god tid til individuelle samtaler deltakerne i mellom, noe foreningen har god erfaring med fra tidligere
samlinger. Likemannsprogrammet
fortsatte søndag formiddag.

Nordisk samling
Foreningen håpet å kunne samle medlemmer fra de nordiske TS-foreningene til drøfting av felles interessepolitisk, og representanter fra Sverige,
Danmark og Finland var spesielt invitert til 25-årsjubileet. Dessverre var
det bare den svenske TS-foreningen
som svarte på invitasjonen og den var
representert ved Sofia Sahl som har
besøkt foreningen tidligere, og Pia
Lundström. Vi hadde gode samtaler
med dem om mulig sterke samar-

beid og erfaringsutveksling i tiden
framover. Det er imidlertid beklagelig å måtte registrere at TS-arbeidet
delvis ligger nede i de andre nordiske
landene. Mye av årsaken er dårlige
økonomiske rammebetingelser. De
andre skandinaviske lands politikere
har mye å lære av måten myndighetene i Norge bidrar til opprettholdelse
av sterke interessepolitiske organisasjoner. Det gis et inntrykk av at både
politikere, leger og helsebyråkrater
ellers i Norden ser på brukerorganisasjonene som plunder og heft og
utidig innblanding. Dette er i sterk i
motsetning til i Norge der organisasjonenes erfaringsbaserte kunnskap
om egne diagnoser og det å leve med
dem ansees som en ressurs som verdsetters høgt og som anvendes i den
videre utviklingen av Helse-Norge.

Våre svenske kolleger Sofia Sahl (tv) og Pia Lindström drøfter samarbeid med
Magne Hultgren og Cecilie Kjerland
Nr. 2 2010 - Årgang 24
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Jubileumsmiddagen

Knut Magne Ellingsen, leder av
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons hovedstyre hilste foreningen på
vegne av FFOs mer enn 335.000
medlemmer

16
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24. april benket TS-foreningens
medlemmer seg til jubileumsfest. Og
foreningen har god grunn til å feire seg
selv. Gjennom 25 år har den utviklet seg
til en sterk interessepolitisk organisasjon som har kunnet påvirke utviklingen av Helse-Norge, både med hensyn
til Tuberøs sklerose, men også på det
overordnet helsepolitisk nivå. Men
ikke minst har den gjennom det internasjonale arbeidet og god kontakt med
de internasjonale forskningsmiljøene
på TS- feltet tilført medlemmene og
de norske tjenesteyterne viktig kunnskap. Jubileumsfesten ble gjennomført
med stil og ingen kunne være i tvil
om at det gjorde godt å feire foreningens første kvarte århundre. Mange
benyttet anledningen til å bidra med
taler, hilsninger og gode anektoter. For
å omskrive en klassisk avslutning fra
fordums skolestiler: Alle var enige om
at det var en fin fest…

Festens sprudlende toastmaster
Stein-Are Osnes løftet stemningen til
de helt store høyder
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Rettighetsspørsmålene
i kø til FFOs jurister
Selv om FFOs Rettighetssenter måtte redusere bemanningen og åpningstid,
mottok juristene like mange henvendelser i 2009 som året før.
Dette kommer fram i senterets årsrapport, som også viser at det er uførepensjon som topper statstikken på
flest stilte spørsmål. I 2009 handlet
127 henvendelser om dette temaet.
I likhet med 2008 besvarte de tre
juristene ved Rettighetssenteret ca.
1400 henvendelser i 2009. Antallet
saker vedrørende trygd har gått ned
i 2009, men antallet trygdesaker hvor
den som tar kontakt opplever misnøye med NAV-systemet som sådan
har økt med 85 %. Det har vært store
utfordringer i NAV i 2009, noe som
også henvendelsene til Rettighetssenteret gjenspeiler.
Fra 2008 til 2009 har saker vedrørende helsetjenesten økt med
32 %. Det er saker som angår spesialisthelsetjenesten som har stått for
denne økningen. På enkelte områder
har det vært en dramatisk vekst i antallet henvendelser. Det gjelder for
eksempel spørsmål knyttet til kommunikasjon (samferdsel/transport,
reiseliv o.l) som har økt med 100 %.
- Det er stadig flere som tar kontakt
med spørsmål om generell tilgjengelighet, sier Anne Therese Sortebekk,
juridisk rådgiver i FFO.
Spørsmål knyttet til høyere utdanning
har også økt med 100 %. Mange av
henvendelsene gjelder tilrettelegging
av studier og eksamen, samt spørsmål
om utsettelse av studiene på grunn av
fravær og sykdom.
Et annet område som også fortsetter å øke fra tidligere år er spørsmål
knyttet til økonomi, skatt og bolig.

Heidi Sørlie-Rogne og Anne Therese Sortebekk er begge juridiske rådgivere i
FFO. Atle Larsen er ansatt som pasientombud i LHL, men betjener telefonen
på FFOs Rettighetssenter en gang i uken.

Diskrimineringssaker
Etter at Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven trådte i kraft 1. januar 2009
har Rettighetssenteret mottatt 73 % flere saker som gjelder diskriminering i
2009 enn året før. Det tyder på at funksjonshemmede og kronisk syke har
blitt bevisst på at det finnes en lov som forbyr diskriminering.
- De som tar kontakt ønsker blant annet kunnskap om loven eller en vurdering av om de har en aktuell sak som kan fremmes for Likestillins- og diskrimineringsombudet (LDO). Mange ønsker også informasjon om hvordan de
skal gå frem overfor LDO, sier Sortebekk.
Hovedtall fra årsrapporten 2009:
- 1415 henvendelser til Rettighetssenteret (stabilt i forhold til 2008)
- 32 % flere saker vedrørende helsetjenesten
- 100 % flere saker om kommunikasjon
- 100 % flere saker om høyere utdanning
- 85 % flere saker som angår misnøye med NAV-systemet
- 73 % flere saker som gjelder diskriminering

Nr. 2 2010 - Årgang 24
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Stor kollektivkonferanse
på trappene
- arrangeres i Stavanger 20.- 21. september 2010
En stor kollektivkonferanse er under
oppseiling i Stavanger. I september
skal ulike fagmiljøer samles for å
belyse utfordringer, spre kunnskap
og diskutere strategier og tiltak for å
oppnå et tilgjengelig transportsystem.
FFO deltar i programkomiteen for
konferansen.
Målet er universell utforming av reisekjeden slik at flest mulig kan benytte seg av de ordinære tilbudene.
For at alle reisende skal ha et godt
transporttilbud som er pålitelig og

innehar vesentlige kvaliteter er det
viktig å fokusere på hele reisen fra dør
til dør. På konferansen i Stavanger
skal praktisk talt ”alle” viktige aktører
delta. Det blir plenumsmøter og en
rad av parallellseminarer.

Nytenkning
på hjelpemiddelområdet

NHO og KS har satt i gang et nasjonalt program for leverandørutvikling.
Målet er å fremme innovative offentlige anskaffelser. Som ett av mange prosjekter har de inngått samarbeid med NAV om pilotanskaffelse på hørsels-,
kommunikasjons- og varslingstekniske hjelpemidler. FFO deltok nylig på
oppstartsmøte om NAV-piloten.
Etter at lov om offentlige anskaffelser ble innført 1. januar 2007 har det blitt
vanskeligere å få inn nye og innovative produkter i sortimentet på de enkelte
hjelpemiddelområdene.
- Vi har derfor stor tro på at denne piloten kan bidra til flere nyskapende
produkter som vil komme brukerne til gode. Vi tror også at piloten kan ha
overføringsverdi til andre hjelpemiddelområder, sier Cato Lie i FFO.
I et møte i NAV 8. juni vil Lie legge fram FFOs problemstillinger og erfaringer som må innarbeides i anbudsgrunnlaget overfor leverandørene i
markedet for hørsels-, kommunikasjons- og varslingstekniske hjelpemidler.
Bakgrunnen for pilotprosjektet er å få i gang et nytt og bedre samarbeid
på anskaffelser av hjelpemidler mellom NAV og brukerorganisasjonene.
Dette etter at FFO i fjor valgte å trekke seg fra alle referansegruppene i
NAV for innkjøp av hjelpemidler fordi vi opplevde at pris, og ikke kvalitet,
var avgjørende. Dessuten mente FFO at det ikke ble tatt nok hensyn til
brukernes synspunkter.
18
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Det er Deltasenteret som står bak
den nasjonale kollektivkonferansen,
som arrangeres over to dager; 20. og
21. september. Samarbeidspartnerne
er Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet, Statens Vegvesen,
Rogaland fylkeskommune, Stavanger
kommune, Sintef og FFO.
På konferansens første dag er FFO en
av innlederne i plenum. Der vil FFO
legge fram sitt syn på Nasjonal transportplan, i forhold til prosess, oppfølging og brukermedvirkning.

Håpløst å få avklart

rettigheter

En rekke offentlig ansatte henvender seg til
interesseorganisasjonene fordi de ikke vet
hvordan de skal hjelpe mennesker med ulike
behov og diagnoser.
- Nesten en tredjedel av alle henvendelser til
FFO gjelder problemene med å finne frem
i systemet i forhold til å få hjelp og opplysninger. Det betyr jo at mange brukere ikke
får den informasjonen de trenger, de får ikke
hjelp til å finne frem i systemet, og det betyr
at de heller ikke får de tiltakene og tilbudene
de har rett på, sier Knut Magne Ellingsen,
leder i FFO til TV2.
Den siste tiden har TV2 Nyhetene satt fokus
på dette problemet, og her kan du lese flere
artikler om saken:
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Helse

Arbeid

Mange mennesker som lever med en kronisk sykdom
eller funksjonshemning er avhengig av et helsetjenestetilbud som ivaretar disse gruppens behov for at
tjenestene de skal motta er preget av god samhandling
både på og mellom det enkelte tjenestenivå.
Dagens helsetjeneste preges av i for stor grad av fragmentering og dårlig samhandling særlig mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Dette
medfører at spesielt kronisk syke og funksjonshemmede
får et dårligere tjenestetilbud enn det som kvaliteten på
tjenestene isolert sett skulle tilsi. FFO vil gjennom det
interessepolitiske arbeide forsøke å bidra til at tjenestene
i større grad utvikles i retning av å ta hensyn til behovene til mennesker som lever med en kronisk sykdom
eller funksjonshemning. Dette vil blant annet bety flere
og bedre samhandlingsstrategier i helsetjenesten.
Se relevante lenker om Helse, Pasientrettigheter og
Sosiale rettigheter.

Det er solid dokumentert at funksjonshemmede deltar
i langt mindre grad i arbeidslivet enn den øvrige befolkningen. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at godt
under halvparten av alle funksjonshemmede er i jobb,
mot i underkant av 80 prosent av befolkningen for
øvrig, og at denne situasjonen vedvarer uavhengig av
høy- og lavkonjunkturer. Mye kunne vært gjort. I andre
kvartal 2007 oppga 46.000 funksjonshemmede utenfor
arbeidslivet at de gjerne skulle hatt jobb, og til sammen 37.000 funksjonshemmede i arbeidslivet oppga
å kunne arbeide mer med bedre tilrettelegging. Hvor
mange ville deltatt ved optimalt tilpassede forhold for
funksjonshemmede og kronisk syke i arbeidslivet kan
det bare spekuleres i.

I årene framover vil FFO:
•	Arbeide for at helsetjenesten i større grad utvikler
gode samhandlingsstrategier som kan sikre at
pasienter med sammensatte behov får et godt
koordinert helsetjenestetilbud.
•	Arbeide for å motvirke sosiale helseforskjeller.
•	Arbeide for å fjerne egenandelene.
•	Arbeide for at det utarbeides konkrete
forebyggingsstrategier som skal bidra til en bedret
folkehelse.
•	Arbeide for at opplæring av pasienter
og pårørende azblir en lovfestet rett forankret
i pasientrettighetsloven.
•	Arbeide for at staten tar sitt ansvar for videre
oppfølging og ytterligere innsats innen psykisk
helse.
•	Arbeide for innretningen og praktiseringen av
refusjonsordninger på legemiddelområdet ivaretar
kronisk sykes behov.

I årene framover vil FFO:
•	Arbeide for at sysselsettingsstrategien for personer
med nedsatt funksjonsevne resulterer i at langt flere
kommer i arbeid.
•	Arbeide for at diskrimineringsvernet for
mennesker med funksjonshemning og kronisk
sykdom i arbeidslivet gjøres bedre kjent, og blir mer
offensivt brukt.
•	Arbeide for at uføre i større grad skal få muligheter
til å delta i ordinært arbeidsliv.
•	Arbeide for mer og bedre brukermedvirkning i
NAV.
•	Arbeide for at det skal bli lettere for foreldre som
har omsorg for barn med funksjonshemning eller
kronisk sykdom å kombinere arbeid
og omsorgsoppgaver.

SI DIN MENING I

kvarten
Nr. 2 2010 - Årgang 24

19

Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose

20

Nr. 2 2010 - Årgang 24

Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose

Vi trenger e-postadressen din!
Det er viktig for foreningen å få tilbakemelding på det vi gjør og på det dere
som medlemmer vil at vi skal gjøre. Derfor ønsker vi å spørre deg og dine om
hva dere er opptatt av, hva dere er fornøyd med og hva vi kan gjøre bedre.
Foreningen ønsker med det aller første å gjennomføre en spørreundersøkelse
som kan gi svar på dette.
For å få dette til, trenger vi e-postadressen din.
Vi ber deg derfor om å sende en e-post til foreningens sekretariat:

torb-ho@online.no
slik at vi kan sende spørreundersøkelsen til deg i løpet av de nærmeste månedene.
Resultatene blir presentert på landsmøtet i april 2010.
For å ta i mot tilbakemeldinger og behandle disse på en sikker måte har vi innledet et samarbeid med
QuestBack som leverer spørreundersøkelser på nettet og garanterer datasikkerhet og anonymitet.
Ved å ha et godt e-postregister vil vi i tillegg også kunne oppdatere medlemmene kontinuerlig på TS-feltet.

Det blir lagt ut mer informasjon om undersøkelsen på www.nfts.no
Nr. 2 2010 - Årgang 24
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STYRET
I NORSK FORENING FOR TUBERØS SKLEROSE

Cecilie Kjerland

Stein-Are Osnes

Ronny Høksås

2130 KNAPPER
Mobil 45 67 27 51

Libakken 19B • 4028 STAVANGER
Telefon: 511 15 325
Mobil 452 04 953

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

Leder

cilius1976@hotmail.com

s-aosnes@online.no

Sekretær

ro-hoek@online.no

Magne Hultgren

Ingvild Åkervik

Ann Lisbeth Bjerkvik

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

6060 HAREID
Tlf.: 700 93 419
Mobil: 994 29 466

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

m-hultgr.@online.no

ingvildaa@gmail.com

ann.lisbeth.bjerkvik@nordea.no

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

Elisabeth Ross

Styremedlem

Styremedlem

Aasne Hagen

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

Sognsveien 65D • 0851 OSLO
Mobil: 932 80 182

edel.karin@hotmail.com

elisabeth_ross@hotmail.com

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

Edel-Karin Frotjold

1. varamedlem

aasne.hagen@haugnett.no

SI DIN MENING
I

Marit Revheim

Gina Geertsen

2. varamedlem

3. varamedlem

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

Neperudvn. 3
3080 HOLMESTRAND
Mobil: 980 33 009

marit.revheim@gmail.com

kvarten

ktgeertsen@msn.com
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Norsk forening for tuberøs sklerose
sine likemenn

Nils Roe Fjørtoft

Marit Revheim

Geir Storsletten

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

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

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

marit.revheim@gmail.com

geir.storsletten@veidekke.no

nilsroe@hotmail.com

Ann Karin Hultgren

Rita Theodorsen

Ann Lisbeth Bjerkvik

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

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

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

ankahult@online.no

24

Nr. 2 2010 - Årgang 24

ron-olav@online.no

ann.lisbeth.bjerkvik@nordea.no

Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose

Rådet
I NORSK FORENING FOR TUBERØS SKLEROSE

Liv Morstad Lind
Rådets leder

Holmenkollveien 11 • 0376 OSLO
Tlf. privat: 22 14 76 67
Mobil: 976 45 851

Ragnar Solhoff

Anne Kari Løkken

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

Stadionløkka 2 • 2830 Raufoss
Mobil: 957 87 395

anne-kari.Loekken@
vestre-toten.kommune.no

livmorstad.lind@uus.no

ragnar.solhoff@sshf.no

Ketil Heimdal

Arnt Egil Trelsgård

Edel-Karin Frotjold

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

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

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

edel.karin@hotmail.com

Seksjonsoverlege

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

ketil.heimdal@
oslo-universitetssykehus.no
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Fylkeskontakter

I NORSK FORENING FOR TUBERØS SKLEROSE

FYLKESKONTAKTER I NORSK FORENING FOR TUBERØS SKLEROSE
Østfold:

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

Akershus:

Marit LarsenFrydenborg og
Per Frydenborg,
Bjørnemyr Terrasse 6,
1453 BJØRNEMYR
 66917019
Mobil 90576276 Per
Mobil 90106452
E-post: per@frydenborg.no
Marit.larsen@frydenborg.no

Oslo:

Hedmark:

Oppland:

Buskerud:

Liv Morstad Lind,
Holmenkollveien 11,
0376 OSLO
 22147667
Mobil 97645851
E-post: mrlind@start.no
Cecilie Kjerland
2130 Knapper
Mobil: 45672751
E-post: cilius1976@hotmail.com
Ann Kristin Skogli og Geir
Storsletten,
Solstad
2849 KAPP
 61161308
Mobil 41457039 Anne Kristin
Mobil 91772977 Geir
E-post: ak-skogli@c2i.net
May Brit og Ragnar Bekkelund,
Selbosveien 14,
3430 SPIKKESTAD
 31283818
E-post: ragbekk@tele2.no

Vestfold:Elen og Steinar Stenersen
Aasgaarden 3 B,
3179 ÅSGÅRDSTRAND
 33081369
Mobil:
Steinar: 91576505/90510947
Elen: 93084422
E-post: stenelen@frisurf.no
Telemark:

Ann Karin og Magne Hultgren
Enggravlia 9
3712 SKIEN
 35538816
Mobil 45217816
E-post: magne.hultgren@c2i.net
anka.hult@tele2.no

Aust-Agder:

Ellen Vimme og Ragnar Solhoff,
Ribberåsen 46, 4843 ARENDAL
 37016836 – 37014000
E-post: ellvim@online.no
E-post Ragnar, arbeid:
ragnar.solhoff@sshf.no

Vest-Agder:

Torbjørn Hodne,
4532 ØYSLEBØ
 38287676
Mobil 90566710
E-post: torb-ho@online.no

Rogaland:

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

Hordaland:

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

Sogn og
Fjordane:

Møre og
Romsdal:

Sør og Nord
Trøndelag:

Nordland:

Wenche Røkenes og Leif Brekken,
Ikjefjord,
5962 BJORDAL
 57710555
Mobil Wenche 91798308
E-post: wenche.r@c2i.net
Mobil Leif: 91798302
E-post: teigane@c2i.net
Wenche Akselsen,
Lia Vest,
6260 SKODJE
 70276082
Mobil: 41216874
E-post: wakselsen@yahoo.com
Kristina og Leif Aaker,
Kronprins Olavs Allé 16,
7030 TRONDHEIM
 73515321
Mobil Kristina: 93460201
E-post: kristina.aaker@stolav.no
aaker@boa.no
Tone Thom Solhaug og Arve
Solhaug,
Nakken Øst
8310 KABELVÅG
 76078451
Mobil 91804129

E-post:tonsolha@online.no
Troms og
Finnmark:

Rita og Ronny Theodorsen,
Lysakerveien 9 B
9014 TROMSØ
 77673077
Mobil 91770169
Mobil 97624432
E-post ron-olav@online.no
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Returadresse:
TS Kvarten
v/ Torbjørn Hodne
4532 Øyslebø

Norsk forening for tuberøs sklerose

har gleden av å invitere våre medlemmer til

Familiesamling
i Dyreparken i Kristiansand
27.- 29.august 2010.

Vi bor på Barnas Hotell: Quality Hotel & Resort,
knappe 400 meter fra Dyreparken.
Blant hotellets fasiliteter er et utendørs svømmebasseng med sydentemperatur og et stort lekerom.
I forbindelse med helgen planlegger vi en søskensamling og evt. en likemannssamling.

Pris for helgen er kr 700,- pr person, maks kr 2000,- pr familie.

Vi ber om at dere ved påmelding oppgir alder på barn og søsken som skal være med
på familiehelgen. Vi ber også om at dere opplyser om dere har ledsagerbevis,
samt om spesielle ønsker mht rom og spesialmat.
Påmelding innen 20. juni til:
Cecilie Kjerland, 2130 Knapper
Tel: 45672751 • Mail: cilius1976@hotmail.com

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

Prisen inkluderer reise, hotell med full pensjon og en dag i Dyreparken (uten badeland).
Egenandel bes betalt inn til kontonummer 4280.07.37031 ved påmelding.

