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Stort jubileumsnummer:

TS FORENINGEN 25 år

Et kvart århundre med interessepolitisk arbeid, likmemannsarbeid, forskning og felles oppgaver
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Redaktørens
hjørne
Etter nærmere 20 år
har Torbjørn gitt seg som redaktør av TS kvarten.
La det være sagt med en eneste gang -,
det er på ingen måte en enkel oppgave
å ta over etter Torbjørn!!
I tillegg til redaktørvervet har han
stort sett også skjøttet samtlige funksjoner som må til for å få ut et blad som
TS kvarten. Det ville ikke være riktig
å si at bladet så langt har vært et enmanns produkt, men i lange perioder
er det nettopp det som har vært situasjonen. Bidragene utenfra har ikke
akkurat stått i kø for å si det mildt.
Det er også begrenset hvilken profil
man kan skape kun basert på klipp
fra det andre magasinutgivelser produserer. Torbjørn maktet i mange år å
formidle interessant stoff og likeledes
fange opp faglige artikler av verdi for
leserne. Hva bladet vil bringe i årene
som kommer vil kun historien kunne
fortelle. Voldsomme sporskift vil derimot ikke komme. Enda.
Som den nye redaktøren av TS
kvarten er jeg meget åpen for å
etablere en redaksjon som sammen
kan skape det gode produkt.
Det er galskap å ta på seg oppgaven
som ene redaktør/redaksjonsmedlem
av et fagtidsskrift som TS kvarten,
men det må bare gå! Her skal ingen
hjul stoppe med mindre de faller av.
Fundamentet for en redaksjon er under planlegging, så er du interessert er
det bare å ta kontakt.
Landsmøtet i Oslo i år vedtok at
foreningen skal se på mulighetene for
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å ta på seg arrangementet av en Tuberøs Sklerose verdenskongress. Dette
er et arrangement som vil kreve store
ressurser. Ikke bare økonomiske, men
også innsatsen fra frivillige som vil
jobbe med et arrangement som dette
fra den spede planlegging til selve
gjennomføringen.
	TS foreningen er allerede i gang med
dette og høstet verdifulle inntrykk fra
IX International Congress Autism-Europe - Catania 2010 i oktober i år hvor
foreningen deltok. Inntrykk og faglig
stoff fra denne konferansen finner du i
denne utgaven av TS kvarten.
I skrivende stund pågår også
planleggingen av NFTSs landsmøte
i 2011. Det meste er på plass og en
foreløpig invitasjon finner du annet steds i bladet. Foreningen har
tradisjon på at landsmøtene også er
en voksenhelg for pårørende samt
en likemannssamling. Og tradisjon
tro vil dette også bli bærebjelkene for
landsmøtet i 2011.
Utfordringene er store i en forening
som vår. Innen for det helsepolitiske
er oppgavene mange å ta fatt i. Det er
forstemmende å se de store forskjellene det kan være fra kommune til
kommune når det gjelder tilbud og
ytelser til funksjonshemmede. Når de
folkevalgte velger løsninger hvor den

enkelte kommune via økonomiske
overføringer fra staten selv skal styre
tilbudet til funksjonshemmede går
det galt. Fryktelig galt i enkelte kommuner. Gjennom FFO deltar NFTS
med sin røst når nye lovforslag legges
ut til høring.
Medisinsk forskning er et annet
område av vår hovedarena. Forskningen rundt bruk av Rapamycin er
spennende og kan være godt nytt for
noen av våre medlemmer. Gjennom
deltagelse ved ulike medisinske konferanser i inn og utland søker foreningen å holde seg mest mulig oppdatert
på forskning rundt tuberøs sklerose.
Foreningen har også tatt tak i autismespekteret som dessverre flere av
pasientene med tuberøs sklerose også
har fått en bit av. Ved deltagelse på
samlinger i regi av Autismeforeningen
i Norge og Norsk Epilepsiforbund
søkes kunnskap og viten som kan
komme våre medlemmer til gode.
Oppgavene er som nevnt mange.
Men en veldig spesiell og god oppgave er å ønske nettopp deg og din
familie en riktig god jul og et godt
nytt år! Den oppgaven tar jeg herved
på strak arm!

Stein-Are Osnes
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Torbjørn takker av
Etter snart 20 års virke for foreningen i form av ulike verv i Norsk
Forening for Tuberøs Sklerose takket Torbjørn av i våres. Flere av
vervene har vært så kalte tunge verv som styreleder, redaktør av TSkvarten, sekretær, foreningskoordinator og ikke minst som foreningens sekretariatsansvarlig gjennom flere år. En ildsjel som Torbjørn
er av utrolig stor verdi for en forening som NFTS.
Foreningen er liten og har ikke lokallag og da faller uvergelig
det alt av foreningsarbeidet på styremedlemmene og i særdeleshet
på styremedlemmer som brenner for arbeidet. Han har tidvis vært
høyt og lavt samtidig og ikke minst samtidig og ved siden av sitt
virke i lokalpolitikken, medlem av forskjellige offentlige utvalg og
sitt yrke som statsviter. Pensjonistalderen har han passert og valgte
sammen med sin ektefelle å kjøpe et hus i Vardø til rekreasjon og
lise på fritiden. Han får nok å henge fingrene i siden foreningen på
ingen måte vil avskrive ham helt. Tvert i mot, Torbjørn har allerede
takket ja til enkelt oppdrag for oss, men ikke som medlem av styret.
Han sier selv at han ikke vil ende opp som en slags syvende far i
huset og det skal han da selvfølgelig få slippe. Men slippe unna får
han ikke. Ikke enda!
Fra Norsk Forening for Tuberøs Sklerose overrakte foreningen et
maleri som takk for innsatsen så langt.
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Turen gikk til Sicilia!
En uformell betraktning underveis til visdom og forståelse
Med den 9. internasjonale autismekonferansen i Catania på Sicilia i sikte,
gikk flyturen sørover en dag midt i oktober.
Her skulle vått vestavær skiftes ut med noen timer i solen mellom forelesninger
og faglig påfyll. En liten, skjult, personlig plan da, siden man likevel var der nede,
søkk våt og slitent vass-trukket etter atter en typisk sommer på vestlandet.
Dog og men -, først og fremst, maksimal konferansedeltagelse var målet.
Her skulle det jo rapporteres hjem
om tema som man så vidt kunne
bokstavere!



avrundet med hysteriske akselrasjoner, det hele fjernadministrert av
en trinn sjåfør som tidvis var opptatt
med helt andre ting!
Ankomsten på hotellet føltes som en
frelse.
Frelsen avtok dog en smule da synsinntrykkene fra hotellet signaliserte at
bildene av herberget i annonsen ikke
helt var i samsvar med virkeligheten.
To reserverte, mondent dekorerte
rom av raus størrelse i følge vår bes-

Utrolig egentlig hvor fort man kan
forflytte seg i dag. Dro fra Stavanger
litt før syv på morgenen via Frankfurt
og München og landet på Sicilia rett
etter fire på ettermiddagen. Europa på
langs i ni timer endte med myk landing på Sicilia og en mage i toppform.
Toppformet av utseende full av gjærgass etter høyt inntak av luftfartsmat
(les: hvitt brød med lang holdbarhet)
gjennom dagen. Gassen forsvant fort
i korridorene på spaserturen fra flyet
og inn til bagasjebåndet -, inkognito
smygere avlevert i det stille blant intetanende medreisende. Ikke et øye
var tørt. Bak oss.

og foran disken for tapte kofferter var
det kø.
Min saksbehandler var av det langbente, slanke slaget i høye hæler, som
ved sine bunnløse sorte øyne og kvikke smil fikk en til å fantasere. Om hva
lar vi ligge her, men det handlet ikke
om tapt bagasje, så tiden gikk fort!

Som gassen, så også kofferten. Den
forsvant i det blå like umerkelig. Den
kom i hvert fall ikke ut av hullet i veggen på flyplassen. Til tross for at man
vaktsomt beveget seg fra bagasjebånd
til bagasjebånd i takt med lunefulle
italienske stueres skifte av bånd, uten
så mye som å få et glimt av samsonaiten.
Da støvet endelig hadde lagt seg
og flybussen kjørt, sto båndene stille

Etter en liten time var bussturen inn
til byen et faktum med panorama
utsikt til livlig, italiensk ettermiddagstrafikk. Med ståplass ved siden av
sjåføren, 28 cm fra frontruten, uten
annet å holde seg i enn en avis, ble uttrykket ”å sette sjøbein” gitt et ansikt
– i en buss!!
Bussens hastighet ble fiffig og
kontinuerlig kombinert med hyppige, uforutsigbare bråstopp, elegant
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tilling, var redusert til et hyggelig
stort værelse samt et kott som var så
trangt at du måtte legge kofferten på
sengen for å få lukket døren. Siden
min koffert ennå befant seg på reise
gled døren lett igjen og den siste rest
av frelse forsvant da klaustrofobien
brått kom på besøk.
På fem kvadratmeter sto en dobbeltseng med et lyseblått, utrolig godt
brukt loddent overteppe med ubestemmelige flekker, et skrivebord, en
stol og et klesskap. Fra gulv til tak var
det fire meter.
	Av helt naturlige årsaker var det
kun plass til en flatskjerm på veggen.
Det fantes ingen vindu i rommet, kun
en dør ut til en trafikkert terrasse. En
dør det falt meg helt naturlig å holde
lukket og låst – fjern som jeg er under
søvn. På badet sto toalettet montert
på toppen av en slags elektrisk kvern
som malte alle leveranser til suppe.
Siden avløpsrøret kun var en halv
tomme, utvendig målt, måtte intet
kastes i toalettet sto det å lese på en
plakat på hele fem språk. Den tyske

oversettelsen lød riktig nok ”Verping
forbudt!” men meningen forble uansett den samme.
Dusjen var av det fastmonterte
slaget. Jeg fikk øyeblikkelig bilder i
hodet. For mitt indre så jeg meg selv
stående på hender i dusjen for en rask
vask nedentil.
Etter en kort parlamentering i resepsjonen på en blanding av italiensk og
spansk fikk jeg rommet for halv pris.
På vei tilbake til mitt værelse stakk jeg
innom hotellets amerikanske bar ved
en av de nydelige terrassene omtalt
i brosjyren (den andre terrassen var
utenfor rommet mitt og trafikkert),
med kaffe og konjakker i tankene.
Der var det imidlertid lukket og låst,
man holdt kun åpent om morgenen
fra syv til ti.
- Adjø konjakk, tenkte jeg, synd vi
ikke møttes. Har nemlig hørt at du
virker gassdempende.
Gangavstand til konferansesenteret
plasserte likevel hotellet på plussiden.
Sol og varme neste morgen passet
godt til den nye skjorta, buksen og
skoene innkjøpt dagen før siden samsonaiten min ennå var på reise. Konferansesenteret lå kun 5 minutter fra

hotellet, selvfølgelig på motsatt side
av en kjekk liten, hissig trafikkert 4
felts ringvei uten markante gangfelt.
Det gir slik en utrolig god start på dagen å oppleve foreningens leder iført
pent tøy og skulderveske som levende
på andre siden av ringveien, etter en
hysterisk sprint mellom italienske
bilmerker i åtti!
Senteret var stort men oversiktelig.
Konferansen var profesjonelt styrt
og det meste gikk på skinner unntatt
timeplanen. Den levde tidvis sitt eget
liv totalt dominert av det latinske levesettet.
Da åpningsseremonien skulle
starte klokken ni satt alle vi ikkelatinske pent registret i auditorium,
mens latinerne pent stod oppstilt på
geledd for registrering i resepsjonen.
Direksjonen bestemte derfor at
åpningsseremonien istedenfor startet
klokken ti.
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Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose

storme inn i ”vårt auditorium” når
de andre gikk for å spise. En aldeles
utmerket plan viste det seg i ettertid å
være!
Foreningens leder spanderte derfor
på foreningens regning formiddagsmat i kafeteriaen på den lokale jernbanestasjonen, hvor ukjent jernbanemat og vann ble fortært. Jernbanemat
har forresten mye til felles med luftfartsmat.

Tre menn snakket lenge og varmt til
oss på flytende italiensk. Et utrolig
vakkert språk som tidvis kan virkesvært søvndyssende når man ikke
forstår et kvekk. Til sist kom det en
liten italiener opp på talestolen og
ønsket oss alle varmt velkommen på
engelsk. Da tok alle som ikke kunne
engelsk på seg hodetelefoner for å få
det hele simultant oversatt til italiensk.
Helt til slutt underholdt et lite
orkester hvor alle musikkantene var
autister. Dirigenten hadde stålkontroll og dro det hele i land uten hørbare feil. Vi satt pent og hørte på til
siste tone, enda flere av de andre reiste
seg og gikk.
Da vi etter åpningsseremonien gikk
til vårt utvalgte foredrag for dagen, så
vi hvor de andre hadde gått. Det var
ikke engang ståplasser ledige der inne
hvor vi hadde lyst til å være, så første
del av første dag på konferansen ble
avviklet etter vår spontanplan B; Hva annet foregår nå?
Vi lærte fort. Konferansespråket var
engelsk, men siden ikke alle snakket
språket, kunne man benytte seg av
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simultantolker via hodetelefoner.
Hodetelefonene var gratis, men man
måtte pent legge igjen kredittkortet
sitt som pant, intet mindre!
Nå hadde ingen av oss lyst til å
legge igjen ”kortet i baren” på en øy i
middelhavet mer eller mindre styrt av
mafiaen som garanti for et sett hodetelefoner, glinsende av forrige brukers
svette -, så vi overbeviste resepsjonen
om at et norsk sertifikat var like god
garanti.
Så med hørelurene i hånden og
forventingsfulle blikk, strente vi inn
i første og nærmeste sal hvor en italiener foredro på sitt morsmål. På med
hodesettene og inn på kanal to – hvor
det satt enda en italiener og oversatte
det hele til dårlig engelsk. Stemmen
fra podiet overdøvet stort sett røsten
i luren så etter en passende evighet i
lutter kakkafoni sto vi atter på gangen
en erfaring rikere, dog med sertifikatet trygt tilbake i lommen.
Vi traff en annen møtedeltager som
fortalte at hennes tolk i tillegg hadde
vært så forkjølet at hun fryktet smittefare via hodetelefonene!
Siden hovedpausen kun var en
time unna bestemte vi oss for å ta den
tidlig, slik at vi kunne stå klare til å

Det svale auditorium tok tomt i mot
oss med ledige kongeplasser på venstre
side, nært en nødutgang. Man har da
ikke jobbet i offshorebransjen forgjeves
i årevis! Sitt ikke innerst i større latinske samlinger – du kommer deg garantert ikke ut om alarmen går.
Så var vi i
gang.
Et
utrolig
team amerik a n e r e
foredro om
autistens spisevansker og metoder for behandling.
Vi var kommet på rett plass! Vi
skjønte språket, vi forstod innholdet
og var klare som egg for å ta med oss
budskapet hjem.
I dagene som fulgte fikk vi med oss
utrolig mye godt stoff etter at vi fikk
knekket Hvordan-Fote-Seg-På-Autismekonferanse-I-Italia koden.
Det faglige fra konferansen finner
du imidlertid annet steds i TS-kvarten siden denne artikkelen kun er en
utenom faglig skisse av turen.
Nuh vel, som min gamle mor ville
skrevet, Det videre opphold i Catania fortsatte som innledningen, med
varierte innslag av forskjellig art. For
det må jeg si, sicilianere legger seg
virkelig i selene for å krydre tilreisendes hverdag.
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Ta meteorologene for eksempel, som
sørget for stabilt duskregn resten av
konferansen. Eller de prostituerte
mennene som i sine fargerike miniskjørt sto langs gaten hvor hotellet vårt
lå og falbød sine varer. Utrolig uvant å
se pumps i størrelse førtitre! For ikke å
nevne mor selv, som drev en liten kafé
på andre siden av gaten. Med stemme
som en rusten tåkelur, dominant og
synlig plassert bak serveringsdisken,
skrek hun prisene på hva maten skulle
koste for hver enkelt gjest til sønnen
som stod i kassen ved døren.
Da sønnen forlangte syv og en halv
euro for en flaske vann og en brødbit
med litt skinke, gav jeg ham fem euro
og sa at det fikk holde.
Han hadde ikke nubbis på å stoppe
meg siden nestemann bak meg stod
klar til å betale prisen tåkeluren skrek.
Og jo da -, det ble tid til en pizza
på en fortauskafé og en halv liter husets av den lokale sorten. Mens vi spiste
drøftet foreningens leder muligheten av

at det luktet kattepiss i området, mens
jeg helte til den oppfatning av at lukten
kom fra en lokal fiskerestaurant nede i
gata. Gud velsigne pizzaen som fjernet
fiskelukten på min side av bordet!
Så sånn gikk nå dagene. De nye,
fine italienske skoene mine tok knekken på høyre hæl pute som rett og
slett ble blå og løsnet fra hælen. Klarte
meg likevel godt ved å benytte venstre
fot som normalt og kun tåballen på
høyre fot.

	Riktig så fint gikk det helt til
foreningens leder kjørte trillekofferten sin over de fire ytterste tærne
mine på venstre fot. Da begynte jeg
å gå på en skikkelig rar måte. Venstre
hæl og vri med motsatt tåball fremad
stepp! Gjentas til du kommer fram.
Prøv den du neste gang du drar samsonaiten gjennom tollen. Du blir garantert ikke stoppet!

Familiesamlingen 2010
Siste helgen i august gikk årets familiesamling
i regi av NFTS av stabelen. I et strålende vær
framstod Dyreparken i Kristiansand i all sin
prakt og glede for deltagerne.
Familiesamlingen sommeren 2010 ble arrangert i Kristiansand
på Quality Hotel & Resort i Sørlandsparken. På hotellet fant deltagerne ro og velvære mellom besøkene i Dyreparken som lå rett
over gaten. Arrangementet var planlagt med omhu ut i fra at det
skulle være enkelt for alle å reise dit. Med flyplass, jernbane og
ikke minst gode veiforbindelser både til Vestlandet og Østlandet
fungerte Dyreparken som et aldeles utmerket sentrum for arrangementet. At vi i tillegg var heldige med været kan nok ikke nevnes
for ofte. Hotellets barneavdeling i form av flere lekerom samt
utendørs basseng fungerte godt for de barna som kunne benytte
seg av dette. Siden hotellet også kunne skilte med egen resepsjon
for barna med gaver i form av is eller frukt holdt trivselsfaktoren
seg på et høyt nivå. Selve Dyreparken stod vel for de fleste som
det store høydepunktet. Riktignok hadde Kaptein Sabeltann tatt

ferie, men alt det andre var jo der. Noen av deltakerne har besøkt
Dyreparken gjennom et titalls sesonger og vel så det, men blir
alltid like overrasket over hvor profesjonell parken fremstår. Rent
og pent over alt til tross for at sommersesongen så absolutt var på
hell. Prisene på mat og drikke inne i parken ble nok av flere oppfattet som litt drøye, men på den annen side, det finnes vel ikke
noe annet sted i verden du kan få kjøpe en kopp lunkent vann og
en tepose for 45 kroner, så bare det i seg selv er jo en opplevelse.
Et arrangement av en størrelse som familiesamlingen vår var i år får
nok ikke terningkast seks hos samtlige deltagere. Til det er det for
mange ulike oppfatninger og ikke minst behov som skal dekkes.
Foreningen satt bl.a. tilbake med et større udekket beløp på drikkevarer (det meste i form av brus og vann) som ble fortært ved
middagsserveringene. Nå var det aldri avtalt at dette skulle dekkes
av foreningen da vi bestilte arrangementet, slik at etter samtaler
med hotellet slapp vi og dekke dette. På det området må vi skjerpe
oss ved neste korsvei slik at misforståelser som dette unngås. Tror
likevel at de aller fleste deltagerne gir årets arrangement en god
femmer!
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Lederens hjørne
Vi lever i en verden i stadig forandring,
noe vi også merker innen TS-feltet.
Foreningen jobber hardt for å henge med i tiden,
blant annet med å delta i de forum
der forandringer skjer
og ny forskning presenteres.
I helgen deltok vår nestleder og jeg
selv på den 9. internasjonale autismekonferansen arrangert av Autism
Europe. Siste konferansen var i Oslo i
2007, og i år fant begivenheten sted i
Catania på den italienske øya Sicilia.
Vår deltakelse der bekreftet nok en
gang hvor viktig det er å knytte kontakter og være synlige i de medisinske
miljøer og i forskningsmiljøer.
Dette har vært en innholdsrik høst.
I tillegg til autismekonferansen på
Sicilia har foreningen vært representert på møte med Novartis i Zürich
sammen med Dr Ketil Heimdal,
som også sitter i foreningens medis-

inske råd. Høsten høydepunkt har
for mange vært årets familiesamling i
Kristiansand. I underkant av 90 små
og store fikk oppleve Dyreparken i
strålende sol, og vi fikk nok en gang
muligheten til å skape gode minner
sammen med vårt flotte TS-familie.
Årets familiesamling samlet nesten
like mange som turen til Paris i 2008
– noe som beviser at vår forening er
i stadig vekst og utvikling. Vi har etter hvert dannet oss et nettverk med
gode samarbeidspartnere i både innog utland. Dedikerte fagfolk bidrar til
kompetanseheving, som til sist kommer våre medlemmer til gode.

Nå har høsten gjort sitt inntok i den
norske naturen, og en del av våre medlemmer opplever allerede kalde netter
– et tegn på at vinteren uten tvil er i
anmarsj. 2010 er snart historie.
Vi i styret skal snart oppsummere det
siste foreningsåret, og jeg håper og
tror at vi kan konkludere med vekst
og utvikling, gode samlinger for våre
medlemmer, kompetanseheving, samt
gode utsikter for 2011.
Med dette vil jeg ønske alle våre medlemmer en hvit vinter, en riktig god
jul og et fabelaktig nytt år!
Cecilie Kjerland
Leder

Autister slår ikke ut håret
I regi av Autismeforeningen i Norge, Rogaland fylkeslag,
gav professor Harald Martinsen en innføring i
basiskunnskaper om autismespekterforstyrrelser fredag 29. oktober i Sandnes.
TS-kvarten var der.
Harald Martinsen er psykolog og for
tiden ansatt som professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Han har tidligere
vært professor i utviklingspsykologi
ved Psykologisk institutt i Oslo og
ved NTNU i Trondheim.
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Autismespekteret er bredt og sammensatt med store individuelle forskjeller, men tre basiskriteria, også
kalt den Autistiske Triaden, ligger til
grunn for diagnosen autisme. Kriteria som språkvansker, sosiale vansker
samt avvikende reaksjoner i forhold

til omgivelsene legges til grunn ved
diagnostisering av autisme. Diagnosen er endelig, d.v.s. at alle autister har denne diagnosen livet ut, det
er en varig tilstand og man blir ikke
frisk. Diagnosen er forholdsvis ung,
professor Martinsen kjenner til at
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verdens første med denne diagnosen
er en mann i dag på 73 år.
Diagnose innenfor autismespekteret øker over hele verden. Det har
utviklet seg fra å utgjøre 0,15 % av
befolkningen i Norge for 15 år siden
til å trolig å nå 1 % av befolkningen.
Autismediagnosen har med andre ord
hatt en eksplosiv økning. Hvorfor
man har denne økningen forstår en
ikke, men økningen er ikke relatert til
bivirkninger av medisiner.
Professor Martinsen innledet sitt
daglange foredrag med en forelesning
i språk og språkutvikling. Høytfungerende mennesker evner å snakke i
frie setninger samt forstå det underforståtte i en samtale uten å få det
forklart. Småprat går av seg selv og
intetsigende utsagn blir tatt for hva
det er uten å tilegne det en dypere mening. En samtale om ingenting gjennomføres uten problemer men likevel
med et innhold som avspeiler situasjonen. Dette faller autisten vanskelig.

andre aktiviteter enn det som egentlig blir sagt. For autisten blir det hele
meningsløst.
Autisten sliter med sin hverdag både
som barn og voksen. Manglende
evne til å oppfatte og forstå ordinær
mellommenneskelig kommunikasjon gir store problemer. Hverdagen
består som oftest av mange nederlag
som følge av å ikke mestre de ulike
situasjoner som livet er satt sammen
av. Autisten forstår ikke intuitivt hva
som skal skje, hva som skal foregå og
ender som en følge derav ofte i sosiale kjedekollisjoner gang på gang.
Uønsket oppmerksomhet, pinlige
situasjoner, kritikk, irettesettelse og
misforståelser er like vonde og leie
for autisten som for oss som ikke har
diagnosen. Vanskeligheten for å uttrykke dette forsterker situasjonen og
resignasjon, aggresjon eller depresjon
er ofte resultatet noe som medfører
at autistene ofte har et engstelig temperament.

Manglende språk er den tydeligste
indikasjon på autisme. Autisten mangler evnen til å snakke i frie setninger,
d.v.s. kunne bruke språket, velge sine
ord med omhu samt forstå alle nyansene i språket – også hva som egentlig
blir sagt. Mange av autistene snakker
svært godt og mye. Enkelte opptil 6-7
språk, noe som har medført at man
kan finne autister som jobber som
tolker! Likevel inneholder språket
mangler som bidrar til at diagnosen
kan stilles. For å si det med professorens egne ord mer eller mindre
– ekte autister slår ikke ut håret og
hopper over middagen! Et slikt utsagn gir ingen mening for en autist
– fortolkningen av språket mangler i
det autisten vil kunne oppfatte dette
helt bokstavelig, noe en ikke-autist
ikke ville kunne forestille seg. Når ”vi
andre” hopper over middagen med
utslått hår relateres uttrykket til helt

Læring er utrolig viktig for autisten.
Tenk deg selv hvilken start på dagen
det ville være om du skulle våkne i
Kina og ta dagen din derfra. Ikke
språk, ukjente vaner, uvant klima, rare
klær, merkelig lukt, underlige rutiner,
spise med pinner, merkelig smak,
trangt, ikke privatliv og overhodet
ingen muligheter til å forstå hvordan
du skal komme deg ut av dette! Så
dramatisk er det riktig nok ikke for
alle autister, men essensen er der. Som
nevnt – læring er viktig. Autisten kan
ikke lære seg frisk, men læring hele
livet vil hjelpe autisten til en bedre
hverdag og forbedret livskvalitet.
	Vi må lære autistene våre gjennom
forutsigbarhet, faste rutiner, repetisjon og faste sosiale rammer. Viktige
elementer er å informere og forklare
samt planlegge og konkretisere hva
som skal skje. Forklar når en aktivitet
begynner – og ikke minst når den

slutter! Viten om hva som skal skje
etterpå er utrolig viktig for autisten
siden forståelsen for dette ikke kommer av seg selv. Bidra til at autisten
får oppgaver som kan mestres og
som gir positiv oppmerksomhet! Alle
mennesker har behov for å sole seg
litt i glansen – uansett diagnose eller
mangel på sådan.
	Andre stikkord er orden og ryddighet. Ord som kanskje og muligens
gir ingen mening for en autist. Bruk
heller ord som ja eller nei – svart og
hvitt. Gi klare beskjeder – ikke lyv!
	En autist forstår ikke intuitivt
metaforer og bedriver definitivt ikke
lagspill. Målbare aktiviteter er det
foretrukne, alt annet blir uklart.
Dagen sammen med professor Harald Martinsen løp så alt for
fort av sted. Hans fordrag bidro til
selverkjennelse og forståelse for at autisten ikke intuitivt forstår at du ikke
intuitivt forstår autisten!
Gå på kurs – søk lærdom – bruk
kunnskapen til å forbedre autistens
og din egen hverdag. Autisten blir
ikke frisk av det men du blir garantert
friskere!
Bok anbefaling:
”The long shadow of temperament”
av Nancy Snidman og Jerome Kagan

Nr. 3-4 2010 - Årgang 24



Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose

Autism-Europe
A future for autism - Catania, 8-10 October 2010

Stein-Are Osnes og Cecilie Kjærland

Fra Norsk Forening for Tuberøs
Sklerose deltok leder Cecilie Kjærland
og nestleder Stein-Are Osnes på
IX International Congress AutismEurope arrangert i Catania på Sicilia,
Italia. Konferansens størrelse gjorde
det umulig å delta på alle forelesninger
slik at i det følgende refereres kun
fra et utvalg ansett av interesse for
foreningen. En markant del av konferansen var satt av til problematikk og
ulik forståelse av autismediagnosen,
selve diagnostiseringen samt sosiale
rettigheter i ulike land. Forståelsen
for autisme er ikke lik over alt. Det
kan framstå som om Norge er i forkant her.
Ønskes ytterligere informasjon
anbefales hjemmesidene for konferansen. Vennligst se
www.autismeurope2010.org
Behandling av spiseforstyrrelser hos
pasienter med autismediagnose,
fremskritt innen anvendt oppførselsanalyse.
Seminar ved Mark J. Palmieri,
Psy.D., BCBA-D og Kristen Powers,
M.S., OTR/L fra Center for children
with special needs, Glastonbury, CT
USA – www.autismct.com
Utsagn og påstander som framkom under dette seminaret er basert
på undersøkelser og erfaringer gjort i
USA. Det er likevel grunn til å anta at
erfaringene i Norge langt på vei sammenfaller med norske forhold.
Spiseforstyrrelser i form av avvikende oppførsel ved måltider samt
10
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problemer ved inntak av mat og
drikke i form av tyggevansker, svelgeproblematikk, uvilje/ubehag for
ulike materialer og matstrukturer i
munnhulen og ikke minst ulike varianter av spisevegring forekommer
hyppig blant autister.
Hele 94 % av foreldrene har observert ulike problemer ved måltider
mot typisk tilsvarende 59 % observasjoner blant ordinære førskolebarn.
Blant de observerte autistene er 57
% nokså selektive på mat mens 87
% gir uttrykk for lav eller moderat
mataksept.
Behandlingen av dette er nokså
kompleks siden spiseproblematikken
kommer i tillegg til andre problemer
i autismespekteret som kommunikasjon, rituelle bevegelser osv. Også
sosiale relasjoner kan spille en rolle
her. Livskvaliteten innenfor familiestrukturen, sosiale settinger blant
jevnaldrende, forstyrrende elementer
som TV, radio eller musikk er alle
elementer som i større eller mindre

grad påvirker den enkelte.
For noen kan det være vanskelig
å spise på andre steder enn hjemme.
Enkelte reagerer på matvariasjoner
innenfor de ulike årstider eller emballasje på mat som endrer utseende,
temperatur eller form. At samme mat
kan tilberedes og serveres på ulike
måter gir gjerne nærmest uoverstigelige problemer hos noen. Så snart
det vanlige, forutsigbare og ordinære
ved matinntak uteblir vokser spiseproblematikken.
Før behandling kan iverksettes må
en utredning foretas for å utelukke
fysiske/medisinske problemer ved
tygging, svelging og fordøyelse. Allergireaksjoner må også vurderes.
	Toleranse for smak, temperatur,
konsistens, lukt, utseende kan tilvennes gjennom trening og repetisjon. Det ukjente må bli det kjente,
det vanlige og det trygge hos autisten,
også innenfor gastronomien.
I tillegg til dette kan en autist også
erfare problemer som vanskeligheter
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• Koordinere suge-svelge-puste
funksjonen
• Hva gjør man med maten
i munnen før den svelges
• Svelgeproblemer/aspirasjonsfare
(lagrer mat i munnen)

ved suging, sensibilitet, kjevestabilitet, spenningstilstander i tungen,
reflekser som vedvarer, og spenningstilstander i muskler både kropp og
munn ved måltider.
	En kombinasjon av faktorer som
dette gjør at måltider kan bli slitsomme pga motoriske problemer
eller kompensasjon for dårlig munnmotorikk.
Doktor Palmieri hevdet i sin forelesning at problemer som nevnt kan
dempes og muligens kureres gjennom
trening, tilvenning, repetisjon, terping og øving.
Inntak av mat på ordinær måte må
ofte utvikles hos autismepasientene
ved nitid opplæring og stimulering av
alle sanser og reflekser som normalt
benyttes når vi spiser.
Metodene for dette er omfattende,
men Palmieri drøftet momenter som:
• Sittestilling
• Tenner og ansikt
• Taktil overfølsomhet
• Reflekser
• Kontroll av lepper, tunge og ansikt

Dr. Palmieri gikk videre inn på områder som beskrev autismespekterets
krevende utfordringer og lanserte
en hel del teorier for behandling av
spiseforstyrrelser hos autister. Det
vil føre for langt og ikke minst komplisert å gå inn på det hele her, så for
ytterligere informasjon henvises til
Dr. Palmieris hjemmesider.
Seminaret drøftet også ulik problematikk når det gjelder adferdsmønster i forbindelse med måltider.
I bunnen av all adferd ligger barnets erfaringer ved tidligere måltider.
Negative erfaringer forsterker uønsket
adferd.
Om erfaringene så langt er at familier unngår negative situasjoner og
tilpasser seg spisenekt ved å akseptere
uønsket adferd kan det være problematisk å komme ut av en slik vond
sirkel.

Metodene for å unngå mat kan
være mange men uønsket adferd i
form av raserianfall, oppkast, aggresjon, protester, og spytting er ofte observert.
Behandlingen ved Dr. Palmieris
senter går ut på å provosere frem
vanskelige spisesituasjoner for å fremkalle uønsket adferd og analysere den.
Forarbeid før konsultasjon i form av
spørreskjemaer, video, foreldreintervju osv.
Problemet med uønsket adferd ved
bordet bunner ofte i at barn med autisme finner det problematisk å si at si
at de ikke liker mat, ikke ønsker osv.
Derfor benyttes andre metoder for å
nekte mat.
Hele familien har her et problem,
viktig derfor at også foreldre og søsken
forstår hva som skjer i terapien.
I tillegg til spiseferdigheter må barnet
lære måter å kommunisere på, måter
å oppføre seg på osv. Det er en like
stor del av terapien. Barnet må også
lære å godta ny mat.
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Kortfattet kom Dr. Palmieri inn på
tema som:
• Ha mat på bordet,
uten å be barnet spise
• Be barnet lukte på maten
• Stimulere taktilt
• Venne til temperatur, lukt,
konsistens
• Riktig sittestilling
• Trene riktig munnmotorikk, bruke
forskjellige skjeer og sugerør, bruke
fløyter
• Styrke kjevemuskulatur, barn med
autisme blir fort slitne
• Forskjellen på tyggegummi, seigt
brød, lakris, fisk og kjøtt.

Endre uønsket adferd ved å gi den
dårlige oppførselen veldig lite verdi,
og den riktige oppførselen høy verdi
ved for eksempel å la aggresjon bli lite
verdifullt, og et ”nei” veldig verdifullt.
Avslutt all trening med positivt utfall
og mestring. Det er viktig for barnet
å vite at de kan si nei ved bordet, og
gjøre valg. Når, hvor og hvor mye.
At barnet er med og påvirker gir den
gode følelsen av å mestre situasjonen
for barnet.
Igjen -, en hel dags seminar lar seg
ikke oppsummere i en artikkel som
dette, men ytterligere informasjon er
å finne på tidligere nevnte hjemmeside.

Generelt vil ikke barna ha mat som
er vanskelig å tygge, noe som igjen
fører til at ikke kjeven trenes. Øve
på tygging med øvelser med og uten
mat, øve på tyggebevegelser, plassere
maten i den delen av munnen som
ikke er taktilt overfølsom må gjentas
og gjentas.
	Trene barnet til å selv vurdere hvor
mye mat de får plass til i munnen. Lære
barna å håndtere væske. Lære barna å
bruke bestikk ved å innføre tilpasset
bestikk. Lære barnet å bruke serviett.

I følge Dr. Palmieri kan terapien
avsluttes når:
• Barnet kan spise måltider
med familien
• Ny mat blir akseptert
• Foreldre kan selv innføre ny mat
• Barnet klarer motorisk med
munnen å spise maten
• Det finnes ikke lenger ernæringsmessige bekymringer pga matnekt
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Økning i autismediagnosen
Rutger van der Gaag MD PgD, University Medical centre St. Radboud,
Nijmegen, the Netherlands Rutger van
der Gaag berørte innledningsvis hva
som kjennetegner diagnosen autisme.
Det foreligger ingen biologiske funn
som kan forbindes med diagnosen,
Som grunnlag for diagnostisering
legges til grunn det så kalte Autistiske
Triaden. Kriteria som språkvansker,
sosiale vansker samt avvikende reaksjoner i forhold til omgivelsene legges
til grunn ved diagnosen.
(Se for øvrig artikkel fra professor
Harald Martinsens besøk i Sandnes annet sted i magasinet.)
Enkelte autister kan være svært dyktige innenfor sine områder som for
eksempel Steve Jobbs innenfor utviklingen av datamaskiner. Andre
påstås og beherske flere språk og jobber ofte som tolker.
De siste årene har man opplevd
stor økning i autismediagnosen.
MMR vaksinen ble introdusert
i 1975 og det kan se ut som at det
fra da av at økningen i autismediagnosene kom basert på grafer utviklet
i USA. Autismediagnosen ble påført
myter og misforståelser etter en artikkel om sammenheng mellom autisme
og MMR vaksinen, men i 1975 ble
autisme også anerkjent av Ronald
Reagan pga hans familiemedlem med
autisme. Dette kan ha gjort diagnosen mer ”stueren”. Ronald Reagans
autistiske familiemedlem forbedret
imidlertid rettighetene for de med
autisme i California.
I 1992 stoppet Japan vaksineprogrammet med MMR men erfarte at
antall autismediagnoser ikke gikk tilbake, snarere tvert om. Årsaken kjenner man ikke til, men økt opplysning
om diagnosen kan være en av årsakene.
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Dr. Van der Gaag fortsatte sitt
foredrag med å tydeliggjøre kriteria
som må ligge til grunn for en korrekt diagnose. Ulikheter og uenighet
er hindringer på veien mot en diagnose som skal danne grunnlaget for
et videre tilbud om behandling og
utvikling. Derfor er det viktig å få
fram en uomtvistelig diagnose basert
på reelle observasjoner i tråd med
etablerte normer for definisjon av autisme.
Psychiatric disorders in adolescents
and adults with autism spectrum disorder and intellectual disability: A
representative study in one country in
Norway
Fra Norge stilte bl.a. Trine Lise
Bakken, Ph.D, Ma. Health Sc. Fra
Oslo Universitetssykehus.
	Trine Lise Bakken (f. 1958) er forsker med graden cand.san. og spesialsykepleier i psykiatrisk sykepleie.
Hun er ansatt ved Psykiatrisk avdeling for psykisk utviklingshemmede,
PPU, ved Ullevål universitetssykehus
HF. Hun forsker på schizofreni og
andre psykoser hos utviklingshemmede. Bakken har ca. 15 års erfaring
i allmennpsykiatri før hun begynte
å arbeide med psykiske lidelser hos
utviklingshemmede i 1995. Hun har
vært leder for prosjektet «Autisme og
psykiske lidelser hos voksne» i regi

av det nasjonale autismenettverket.
Hun har vært med på å etablere det
nyopprettede “Nasjonalt nettverk
om psykiatri og utviklingshemning”.
Bakken er i ferd med å avslutte sitt
doktorgradsarbeid som omfatter indikatorer på schizofrene psykoser,
og kommunikasjon med mennesker
med autisme, utviklingshemning og
schizofreni.
Mennesker med utviklingshemning og alvorlig psykisk lidelse har
tidligere i svært liten grad blitt utredet
og fått behandling for sine plager.
Pasientene har ikke fått adekvat hjelp
verken i psykiatrisk spesialisthelsetjeneste, eller i spesialisthelestjeneste
for personer med utviklingshemning.
Pasienter med mer alvorlig utviklingshemning har vansker med å fortelle
om hvordan de har det når de er
psykotiske. Det er derfor nødvendig å
observere væremåte både for å kunne
stille en diagnose, og for å kunne gi
behandling. habiliteringstjenestene.
Cand.san og forsker Trine Lise Bakken har studert har studert kjennetegn på psykotisk væremåte hos
mennesker med utviklingshemning
og schizofreni. Ved å bruke definerte
kjennetegn på psykose, vil det både
kunne lette det kompliserte utredningsarbeidet hos denne gruppen
pasienter, og også brukes i opplæring
av miljøterapeuter som samhandler
med pasientene daglig.
Psykotiske væremåte hos mennesker med utviklingshemning er
lite studert, dette gjelder spesielt ved
tilleggstilstanden autisme. Studiene i
denne avhandlingen tar utgangspunkt
i definerte kjennetegn som brukes
overfor vanlige mennesker uten utviklingshemning. Studiene viser at
disse kjennetegnene også kan brukes
overfor mennesker med utviklingshemning, autisme og schizofreni, men
på en måte som er tilpasset pasientens

evnenivå. Spesielt alvorlig forstyrret
væremåte (disorganisert atferd) ble
studert og funnet å være et brukbart
kjennetegn på psykose hos utviklingshemmede, når disorganisert atferd
ble observert samtidig med andre
symptomer på schizofreni, som tegn
på sansebedrag (hallusinasjoner), forstyrret språk, og sterkt funksjonsfall.
Alvorlig forstyrret oppførsel ble brukt
som mål på om effektiv pleierkommunikasjon virker etter hensiktene.
Studiene viser at fire utvalgte kategorier personalsamhandling: meningsfull respons, felles fokus, oppgaveavlastning og emosjonell støtte, virket
samlende på pasientens forstyrrede
oppførsel.
Studiene i denne avhandlingen ble
gjort i et spesielt utvalg av pasienter
og personale, og vil ikke ha gyldighet
utover den gruppen som er studert,
bortsett fra som utgangspunkt for videre studier.

Autistens manglende fleksibilitet
Peter Vermeulen, Autisme Centraal,
Center for concrete communication,
Gent, Belgium
“Stimuli er kontekstavhengig, mange
med autisme tar ikke høyde for kontekst.”
Slik innledet Peter Vermeulen sitt
innlegg på konferansen.
Med eksempler på at ulike situasjoner og hendinger ikke nødvendigvis
har kun en bestemt betydning, men
har forskjellig betydning alt ut i fra
Nr. 3-4 2010 - Årgang 24
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hvilken sammenheng situasjonen
oppstår, fikk vi være med på en reise i
autistens brokete hverdag.
For eksempel betyr ikke rødt lys
alltid stopp og i hvert fall ikke stopp
om du er midt i et lyskryss. Likeledes
bruk av ansiktsuttrykk for å anskueliggjøre følelser. Man gråter både i
sorg å glede og ikke nødvendigvis kun
av raseri. Slike problemstillinger er for
autisten nærmest uoverkommelige og
kan vanskelig læres og eller øves inn.
I følge Vermeulen har mennesker
med autisme vanskeligheter med å
generalisere oppførsel slik at det viktigste vi kan gjøre er å lære de kontekst. Oppgaver må konkretiseres og
gis grenser med hensyn på innhold
og varighet. Blind for kontekst gjør
autister lite fleksible – for å gjøre dem
mer fleksible må treningen handle om
kontekst. Livslang læring for autisten
handler om å lære at mellom sort og
hvitt finnes grått og farger. Det er det
som er utfordringen.
Ytterligere informasjon finnes på
www.autisme.be

Overdrevent
inntak av væske
hos barn med
autismediagnose
Richard Mills, The national autistic
society UK
Blant autister forekommer tilfeller
hvor overdrevet inntak av væske
blir et problem. Man må se det i
sammenheng med helse og adferdsproblemer samt at det kan være en
underliggende fysisk sykdom. Høyt
inntak av vann sees ofte på som en
sundt men det motsatte er ofte tilfellet. Overdrevet væskeinntak kan
være livstruende om det går riktig
galt. Studier har konkludert med at
det kan være uheldig å drikke for
mye væske. Et for stort væskeinntak
14
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kan redusere kroppens saltinnhold,
mineraler, og det kan føre til uheldige
symptomer og virkninger, ja så langt
som til alvorlige skader og i ytterste
konsekvens dødsfall.
En amerikansk helsefreak fikk for
seg at gulrotsaft var noe som var
svært, svært sunt og bra og godt. Så
han satte i gang med drikkingen av
gulrotsaften sin. Og høyt siktet han.
Han skulle nemlig bli supersunn, så
han pøste i seg ikke mindre enn 20 liter hver dag. Og hva skjedde? Jo, han
døde. Obduksjonsrapporten fastslo
at han døde av beta karoten - forgiftning. Han hadde gulrotfarge i huden.
Så selv noe så sunt som gulrotsaft
kan bli faretruende dersom man bare
overdriver tilstrekkelig.
Problemet er størst blant barn og
starter ofte før fylte 5 år og avtar med
stigende alder. I voksen alder utgjør
menn med dette problemet en større
gruppe enn kvinner.
Det foreligger få studier innen dette
området, men problematikken er så
vidt alvorlig at dette må betraktes
som en potensiell farlig adferd som
må tas alvorlig.

Etterord
Ved vår deltagelse på autismekonferansen i Italia fikk vi innblikk i en
verden som kan kjennetegnes ved en
rikholdig og variert mengde informasjon. Vårt referat dekker kun en
brøkdel av det vi fikk med oss. En engelsk professor som deltok der nede
hevdet at om du slår opp på ordet
autisme på Google, så får du opp noe
sånt som 5 500 000 artikler. Personlig
hadde han lest 100 av disse og funnet
kun 20 interessante og riktige. Han
mante til edruelighet med hensyn til
inntak av stoff om autisme og mente
at oppleste og vedtatte dogmer fra autismens barndom ikke nødvendigvis
holdt vann i dag. Sundt vett gjaldt
også her og de beste ekspertene var
svært ofte barnets foreldre som hadde
satt seg inn i barnets diagnose og observert barnet gjennom mange år!
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FFO KONGRESS
Styreleder Knut Magne Ellingsen i
FFO ønsket delegater og foredragsholdere velkommen til Kongress.
Statsråd Kristin Halvorsen var første
taler. FFO hadde sendt 98 krav til 10
statsråder i forbindelse med statsbudsjettet for 2011.

Kristin Halvorsen påpekte at det var
stor faglig uenighet i det spesialpedagogiske området.

Stasråd Kristin Halvorsen mente det
var viktig å samarbeide med FFO om
utdanning og opplæring. Kunnskap
og mestring er viktig og nært for alle
i det store perspektiv. Magne tror olje
og gass er rikdom. Det som er Norges
rikdom er menneskene, den enkelte
person i landet vårt. Funksjonshemmede må vi ikke plassere på siden, for
de er en resurss.

Hun ønsker en stortingsmelding
våren 2011 om tilpasset opplæring,
segregering eller integrering/inkludering.

som skulle behandle endringsforslagene og legge fram et endelig forslag
til avstemming. Det arbeidet gikk
greit, og en enstemmig redaksjonskomite kunne legge fram forslagene
til endelig votering. Nye vedtekter for
FFO ble enstemmig vedtatt.

Antall elever i spesialskolene minker.
Det er flere funksjonshemmede i spesialgrupper eller integrert i vanlige
skoler. Hva er best for elevene? Lærerne er mer positive til integrering
i vanlige skoleklasser enn rektorer,
kommuner og foreldre.

TILSYN OG PASIENTRETTIGHETER

Kristin Halvorsen kom en budsjettlekkasje i møte. Hun har hatt god
kontakt med unge funksjonshemmede når det gjelder deres situasjon
rundt studier. For første gang i 2011
vil det bli en egen studiefinansieringsordning for å avhjelpe studenter med
funksjonshemming gjeldende fra
studieåret 2011/12. 14 mil. Kroner
er avsatt til personer med funksjonshemming. 3000 kr i ekstra stipend
vil de kunne få. Personer med funksjonshemming skal få stipend for et
ekstra studieår som de ikke får dekket
gjennom trygdesystemet/NAV.
Fraværsregler for kronisk syke studenter ved videregående skoler skal
endres. Det blir gjort etter samarbeid
med FFO. Frafall og fravær hører
sammen i videregående skoler. Etter
den nye ordningen vil kronisk syke
kunne få strøket fravær fra første
fraværsdag.

Når det er full dekning i barnehagene, har vi mulighet til å se behovene til det enkelte barn tidlig. Det
er viktig å få til en god overgang til
skole, og fra barneskole til ungdomsskole. Overgang fra ungdomsskole til
videregående er ofte en utfordring.
En resursnorm skal sikre antall elever
pr. lærer. Halvorsen ønsker en sentral
styring av resursene til skolen.
Det er mange unge funksjonshemmede med utdannelse som ikke har
fått jobb. Statsråden vil samarbeide
for å tilrettelegge både for utdanning og jobb for unge funksjonshemmede.

FFO KONGRESSEN
Hovedsaken under kongressen var
nye vedtekter for FFO. Det var stor
oppslutning blant delegatene om endringsforslagene. Det kom in noen
endringsforslag fra saken. Magne
Hultgren fra TS foreningen ble valgt
til å være med i redaksjonskomiteen,

Det var en god og positiv tone blant
delegatene, og kongressen ble ledet på
en god måte.

v/ direktør Lars E. Hansen, Helsetilsynet.

Helsetilsynet har fått tilsynet med
NAV fra 2010.
Hansen påpekte våre rettigheter når
Helseforetakene ikke overholder sine
egne frister for behandling. Helseforetakene (HF) unnlater å gi beskjed
om datoer. Dette har de ikke lov til.
Når man har fått en dato for behandling, og ikke blir behandlet, er det
sykehusets plikt å skaffe plass et annet
sted.
Dette er rettighet vi har, og plikt for
HF og oppfylle, påpekte Hansen.
HF opplyser ikke om denne rettigheten, selv om de har plikt til å
gjøre det.
Han påpekte også at HF var dårlige
til å lære av sine feil. Han sa: ”Vet
dere hva som forskjell på en overlege
og vår Herre? Vår Herre vet at han
ikke er lege.”

Fortsetter side 15...
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Fortsetter fra side 14...

Helsetilsynets visjon er:
TILSYN FOR TRYGGE TJENESTER
Verdigrunnlaget er:
• Ethvert menneske har krav på integritet og rettssikkerhet
• Faglig og forsvarlige sosial- og helsetjenester
• Barnevernstjeneste til barnets beste
• Likeverdige tjenester for alle
• Åpenhet og forutsigbarhet i forvaltning og tjenester
Tilsynsmyndigheten skal medvirke til:
• Befolkningens behov for tjenester ivaretas
• Tjenestene drives på eb faglig forsvarlig måte
• Svikt i tjenesteytingen forebygges

• Ivareta pasientenes rettssikkerhet
• Tjenesteresurssene brukes
på en forsvarlig og effektiv måte.
De grunnleggende pasientrettighetene er:
• Retten til å få hjelp
• Retten til informasjon
• Retten til behandling.
Når det gjelder råd om rettigheter,
kan man henvende seg til FFO sitt Rettighetssenter
www.rettighetssenteret.no
E-post: rettighetssenteret@ffo.no
Tlf. 96 62 27 60

FFO SMÅGRUPPEFORUM
FFO inviterte til Smågruppeforum på
Scandic Hotell Oslo Airport Gardermoen 17.–18. september.
Det var 20 deltagere fra 16 foreninger som deltok.
Arbeidsgruppa for Smågruppeforum hadde utarbeidet et interessant program.
Tekst og bilder: Magne Hultgren

TAKO Senteret startet med tema:
Sjeldne medisinske tilstander –
munnhelse og rettigheter.
Hilde Nordgarden og Stefan Axelsson
fra TAKO – Senteret foreleste.
TAKO-Senteret er et nasjonalt senter
for tannhelsekompetanse. Noe av det
de la vekt på er at det skal opprettes 5
regionale kompetansesentre i tannhelsetjeneste.
I dag er det ikke ansatt tannleger
i de Regionale Helseforetakene. Det
burde det være. Det er mange pasienter som må behandles i narkose
grunnet sin diagnose eller sykdoms
tilstand. Det er dyrt å leie inn anestesileger til tannlegekontorene når
noen må behandles i narkose. Det må
pasienten betale når det skjer på et
16
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tannlegekontor. Tannhelse burde høre
sammen med helsetjenesten i Norge.

Egenandeler på
tannbehandling.
Tidligere har det vært slik at behandling hos offentlig tannlege har vært
uten egenandel, mens behandling hos
private har enten pasienten dekket
selv eller betalt et mellomlegg mellom
offentlige takster og de takster private
tannleger operer med. Etter at takstene ble sluttet fri, har også offentlige
tannleger øket prisen, mens NAV
sine takster står på det samme som
tidligere. Derfor må pasientene betale
en egenandel også hos offentlige tannleger nå. Disse egenandelene varierer
fra kommune til kommune alt etter
som de offentlige tannlegekontorene
har priset sine tjenester i forhold de

offentlige godkjente takster.
Det er viktig at den enkelte
forening i samarbeid med FFO gir
innspill på dette politisk.
TAKO Sentret mente det var viktig
med forebyggende tannbehandling
blant funksjonshemmede og kronisk
syke, for å unngå store tannlidelser
som mange pasienter får grunnet dårlig oppfølging av både helsepersonell,
tannleger og pårørende. Dette er en
utfordring det må gjøres med.

KOMPETANSESENTRE
FOR SMÅ OG SJELDNE
DIAGNOSER, SAMORDNING
OG LOKALISERING.
Ulrik Sverdrup, spesialrådgiver Helse
Sør-Øst og Lisbeth Myhre, avd.direktør Helsedirektoratet foreleste om
emnet.
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Kristin Halvorsen

Ulrik Sverdrup,

spesialrådgiver Helse Sør-Øst

På Landsbasis er det 16 kompetansesentre. De fleste av disse er lokalisert
i Helse Sør-Øst. Helse Sør-Øst har
foreløpig organisert 6 kompetanse
sentere i Oslo Universitets sykehus
(OUS) i en egen ”sjelden avdeling” i
Kvinne- og barneklinikken. TS Kompetansesenter er en av disse. Frambu,
TAKO og TRS er selvstendige kompetansesentre.
OUS ønsker helt eller delvis å samle
alle kompetansesenterne i et eget hus
for eksempel på Ullevål sykehus sitt område. ”Hva med å kalle det et ”Sjelden
Huset” ?”spurte Ulrik Sverdrup.
Han understreket at BRUKERNE
SKULLE VÆRE I SENTRUM i
omorganiseringen, og Helse Sør-Øst
og OUS sitt mål er at tilbudet til
brukerne ikke skal reduseres!!
Helse og Omsorgs Deparetementet HOD har nå på kort varsel

Lisbeth Myhre,

avd.direktør Helsedirektoratet

bedt Helsedirektoratet å utrede en
organisasjonssamling av alle eksisterende kompetansesentre. HOD ser
ut til å ha lagt føringer om at Helse
Sør-Øst skal bli arbeidsgiver for samtlige kompetansesentre. Flere er i dag
private stiftelser. Her må mye sjekkes
ut i forhold til bl.a. arbeidsmiljø og
arbeidsavtaler for å kunne overta arbeidsgiveransvaret.

NORDISK SAMARBEIDE FOR SJELDENGRUPPEN.
Eli Skattebu fra Smågruppeforums
arbeidsgruppe presenterte en rapport
fra en felles Nordisk utredning.
	EU har gitt midler til Nettverksbygging. Det er vanskelig å få til noe
felles på Nordisk basis, fordi man er
forskjellig organisert, og støtteordnin-

Knut Magne Ellingsen

Eli Skattebu

gen er forskjellige. Norge er de som
er beste til å gi støtte til foreningsarbeide. Man har imidlertid prøvd å se
på en del felles intermnettløsninger.
På www.rarelink.no er Nordiske lenker til sjeldengrupper samlet.
www.rare-disorder.com er en enkelskspråklig base som EU bl.a. bruker.
Nordiske ønsker å nå videre ut innom sjeldenfeltet. En internettbase
her er: www.nordicwelfare.org

NYTT FRA FFO
v/styreleder Knut Magne Ellingsen
og gen.sekr. Liv Arum.
1.	Regjeringen ønsker å fjerne særfradrag i skatten. Dette har FFO reagert på. Utvalget som fikk i oppdrag
å se på endringer og forbedringer i
særfradragene, foreslår heller å fjerne
hele ordningen. FFO protesterte på

Smågruppeforum
Nr. 3-4 2010 - Årgang 24

17

Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose

dette, og leverte mange underskrifter
fra foreningene i FFO til Finansdepartementet.
	TV 2 vil kjøre debatter om kronisk
sykes rettigheter i høst. FFO opplever
at mange fagfolk fra forvaltningen tar
kontakt med FFO sitt Rettighetssenter for å høre hvilke rettigheter deres
klienter har. Selv NAV som skal forvalte våre rettigheter henvender seg
ofte for å spørre.
2.	Regjeringen skal utarbeide en sysselsettingsstrategi. FFO har vær aktive overfor arbeidsdepartementet. I

dag er det 22 000 færre funksjonshemmede i arbeide enn tidligere. Målsettingen må være å få flest mulig i
arbeid. FFO har foreslått at det utarbeides et traine (trenings) program
for funksjons-hemmede som bl.a. går
på: Arbeid – utdanning – reiser
Assistert arbeidstilbud, lønnstilskudd
Brukerpanel på 14 hvorav 8 skal v ære
fra FFO.
3. Hjelpemiddelutvalgets rapport har
skapt stor debatt og raksjon. De har
foreslått å flyttte hjelpemiddelsentralen over på kommunene. Men når

FFO styreleder og Generalsekretær

Hilde Nordgarden og Stefan Axelsson
fra TAKO
du flytter et område fra Stat til Kommune, så mister vi rettigheter. Mange
er engstelige for hva dette vil føre til.
FFO og forskningsinstituttet SAFO
har gitt en felles uttalelse om sin bekymring for forslaget. Hjelpemiddelutvalgets rapport er dårlig begrunnet og ikke konsekvensutredet.
4. FFO vil møte styrene for alle passive organisasjoner i FFO til en samtale i løper av 2011.
Magne Hultgren ble valgt inn som
ny representant i Smågruppeforums
arbeidsgruppe, etter at Eli Skattebu
ba om å få fratre etter flere års flott
innsats.

Barneautisme
Publisert: 28. mai 2007
Kilde: Norsk Barnelege Forening’s KS-utvalg.

Barneautisme, tidligere kalt infantil
autisme, er en alvorlig utviklingsforstyrrelse som gir livslang funksjonshemming. Tilstanden skyldes en cerebral funksjonsforstyrrelse og gir barna
en grunnleggende svikt sin kontakte18
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vne. Personer med denne svikten er
mindre oppmerksomme og interesserte i andre mennesker eller har en
avvikende måte å vise sin interesse på.
Barn har vanligvis fra ca. 5-års-alder
tilegnet seg en evne til å ta andre personers perspektiv/ forstå andre personers intensjoner. De fleste autister
klarer som følge av sin sosiale svikt

ikke dette på intuisjon. Barn med
høytfungerende autisme/ Asperger
syndrom kan allikevel mestre dette,
men da som en kognitiv/ intellektuell funksjon. Barn med autisme
har ofte også andre tegn på cerebrale
funksjonsforstyrrelser som psykisk
utviklingshemming eller epilepsi.
De siste årene har en i økende grad
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blitt klar over variasjonene i funksjon
hos barn med denne typen vansker
og snakker nå om et kontinuum av
autismespektertilstander fra de mest
alvorlige med nesten ingen kontaktfunksjon og svær psykisk utviklingshemming til godt fungerende personer
med Asperger syndrom som klarer seg
ganske godt uten hjelp i dagliglivet.
I og med at variasjonene i tilstanden er
så store er det vanskelig å finne pålitelige tall for forekomst av tilstanden.
I større, nyere undersøkelser anslås
frekvensen å være 0,5 - 1:1000 barn,
men tallene må betraktes som usikre.

Symptomområder
Som andre utviklingsforstyrrelser
vil den sosiale svikten arte seg ulikt,
avhengig av alder og andre mentale
funksjon som evnenivå, grad av hyperaktivitet og fleksibilitet. En ser
vanligvis vansker på 3 hovedområder:
• Språk
De fleste barn med denne forstyrrelsen
viser forsinket/ endret språkutvikling.
Det er typisk for dem som har språk
at de kan si mange flere ord enn de
utnytter i kommunikasjon. Et typisk
eksempel er at de ofte kan gjenta ordrett lange fraser fra sanger eller tekster,
men ikke be om å få noe de ønsker. En
del av barna – spesielt dem med samtidig mental retardasjon - utvikler aldri
språk. Disse barna kompenserer i liten
grad sitt manglende språk med gester
– ved å peke på, strekke seg mot ting
de ønsker osv.
• Sosial kontakt
Små barn viser vansker med å imitere andre, peker mindre og klarer
ofte ikke å få til det man kaller felles
oppmerksomhet med andre. Eldre
barn tilegner seg dårlig forståelse av

samhandlingsregler og registrer andres sosiale signaler dårlig. Barn med
autismespektertilstander er ofte heller
ikke så interessert i kontakt med andre barn og kan være like fornøyd
med å leke med ting/ gjenstander. De
er dessuten i mindre grad enn vanlig
opptatt av eller interessert i hva andre
barn leker. De fleste gir sjeldnere og
mer kortvarig blikkontakt enn forventet.
• Stereotyp lek/ ritualer
De fleste barn med denne typen vansker synes å finne seg best til rette
med rutineaktiviteter, det vil si ting
som skjer likt gang etter gang. Mange
motsetter seg sterkt endringer i dagliglivets rutiner. Dette preger også
deres lek som ofte er gjentagende og
fantasifattig.

Diagnostikk:
Diagnostisering/ vurdering av kontaktfunksjonen skjer på ulike institusjoner i de forskjellige fylker. Noen
steder utreder barne- og ungdomspsykiatrien disse barna, andre steder
gjøres det i habiliteringstjenestene
eller ved barneavdelingene. Diagnostikk synes nyttig både i forhold til
foreldrearbeid, tilrettelegging av tiltak
og med tanke på etiologi. Det finnes
en enkel ”screeningundersøkelse”,
CHAT, (ligger på internett) som kan
brukes på for eksempel helsestasjonen
fra 18 måneders alder og som kan
være nyttig for å vurdere barns samhandlingsevner. Ved videre utredning
brukes vanlig klinisk undersøkelse/
anamnese, forskjellige standardiserte
intervjuer/ observasjoner (for eksempel ADI (foreldreintervju, Autism
Diagnostic Interview) og ADOS
(strukturert lekeobservasjon, Autism
Diagnostic Observation Schedule))
samt observasjon på kjent arena sammen med jevnaldrende.

Utredning:
Det er sjelden supplerende undersøkelser ved denne tilstanden er patologiske. Det er viktig å best mulig
forsikre seg om at sanseapparatet
fungerer, spesielt aktuelt er vurdering
av syn og hørsel og en må ofte nøye
seg med en klinisk vurdering. Videre
anbefales det at det taes EEG, MR cerebrum, kromosomundersøkelser m/
DNA-undersøkelse på fragil-X-syndrom, metabolsk screening i urin og
blod samt thyroideafunksjonsprøver
hvis dette lar seg gjøre. Det er oftest
vanskelig å få disse barna til å samarbeide også om tekniske undersøkelser
og særlig EEG må en ofte gi opp. Om
det er riktig å legge barnet i narkose
for å få gjennomført undersøkelsene
må ses i lys av tilleggssymptomer, for
eksempel grad av mental retardasjon/
andre funksjonshemninger og foreldrenes ønske om utredning.

SI DIN MENING
I

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

s-aosnes@online.no
slik at vi kan sende spørreundersøkelsen til deg i løpet av de nærmeste månedene.
Resultatene blir presentert på landsmøtet i april 2011.
For å ta i mot tilbakemeldinger og behandle disse på en sikker måte har vi innledet et samarbeid med
QuestBack som leverer spørreundersøkelser på nettet og garanterer datasikkerhet og anonymitet.
Ved å ha et godt e-postregister vil vi i tillegg også kunne oppdatere medlemmene kontinuerlig på TS-feltet.

Det blir lagt ut mer informasjon om undersøkelsen på www.nfts.no
Nr. 3-4 2010 - Årgang 24

21

Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose

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
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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

Christine Helle

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

livmorstad.lind@uus.no

ragnar.solhoff@sshf.no

christine.helle@olympiatoppen.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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Stein-Are Osnes
Stein-Are
Osnes
Libakken 19B

19B
4028Libakken
STAVANGER
4028
+ 47STAVANGER
511 15 325
+
47
511
325
Mobil: 452
0415
953
Mobil:
452
04
953
E-post: s-aosnes@online.no
E-post: s-aosnes@online.no
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Fylkeskontakter

I NORSK FORENING
FOR
TUBERØS
FYLKESKONTAKTER
I NORSK F
ORENING
FORSKLEROSE
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 og
Oppland:

Buskerud:

Vestfold:

Telemark:

Aust-Agder:

Liv Morstad Lind,
Holmenkollveien 11,
0376 OSLO
22147667
Mobil 97645851
E-post: mrlind@start.no
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
Elen og Steinar Stenersen
Aasgaarden 3 B,
3179 ÅSGÅRDSTRAND
33081369
Mobil:
Steinar: 91576505/90510947
Elen: 93084422
E-post: stenelen@frisurf.no
Ann Karin og Magne Hultgren
Enggravlia 9
3712 SKIEN
35538816
Mobil 45217816
E-post: magne.hultgren@c2i.net
anka.hult@tele2.no
Ellen Vimme og Ragnar Solhoff,
Ribberåsen 46, 4843 ARENDAL
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:

Troms og
Finnmark:

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