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Redaktørens
hjørne
I en fredfull førjulstid streifer tankene mine
året som snart ligger bak oss i sin helhet.
Hvor ble det av tiden? Da jeg gjorde rent nå til jul
fant jeg jammen noen barnåler fra i fjor
som hadde stukket seg vekk bak en list.
Er det virkelig jul nå igjen? Jeg har jo ennå ikke fått
tømt huset for barnålene fra i fjor!
Det virker som om man fikk gjort så
lite i året som gikk, både av det ene
og det andre. Hus og hage forbigås
i stillhet på grunn av været her vest.
Det eneste positive man kan si om
den saken er at været har vært utrolig
stabilt!
Bortsett fra de klimatiske utfordringer
har også vi her i huset hatt vårt å stri
med rent medisinsk. Utfordringene
har vært mange. De fleste har funnet
en løsning mye takket være at vi er
så heldige å bo i et utrolig sivilisert
samfunn. Mangt og meget kan nok
sies om vårt helsevesen -, men makter
du å orientere deg i irrgangene er det
utrolig mye å få tilbake. Det kan nok
hende at kritikken sitter løst når frustrasjonen er på topp, det får så være,
men på slutten av dagen finnes der
hjelp. Nå finnes det noen som mener
at våre «medisinmenn» burde vært
«trollmenn» i tillegg. Tenk om det
hadde vært så vel! Men akk, virkeligheten er ikke slik.
Skal man likevel driste seg til et lite
sukk må det være over det faktum at
enhver er sin egen lykkes smed -, også
innen helse. Egne eller pårørendes
ressurser avgjør kvaliteten på tilbu2
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det. Det burde ikke være sånn. Det
burde rett og slett ikke være mulig for
enkelte å falle mellom to stoler uvitende og uforskyldt. Jeg drister meg
til å foreslå at man oppretter egne
avdelinger rundt om hos fastleger,
apotek, tannleger, fysioterapeuter,
familievernkontorer, sykehus, m.fl.
og ikke minst i resepsjonene hos
NAV -, egne avdelinger som skulle
hett «Dette har du krav på»!
For i sommer fikk jeg reise til Detroit
med min sønn for ytterligere
undersøkelser med tanke på eventuell
hjernekirurgi. Det er lenge å sitte på
et fly så langt. Særlig for en 12-åring
med en til tider ukontrollert epilepsi
bl.a.. Særlig langt og lenge kan det
spesielt føles på økonomiklasse når
Stesolid kanskje må settes. Men det
finnes løsninger, fagpersoner og regelverk som tillot oss å ta den flyturen
på Business Class! Flatt ut liggende i
en utrolig behagelig sovestol med pute
og dyne sov gullgutten seg som en
konge over Atlanteren -, begge veier!
Pakken med Stesolid forble uåpnet og
tankene fikk, også de, flyve høyt og
fritt. Tenk om alle med samme behov
hadde fått det samme -, automatisk??

På tampen ønsker TS-foreningen
ved leder Cecilie og redaktøren av
TS-kvarten alle sammen
EN RIKTIG GOD JUL OG ET
NYTT ÅR FYLLT AV FRED!

Stein-Are Osnes

Nestleder NFTS / Redaktør TS-kvarten

SI DIN MENING
I

kvarten
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Lederens hjørne
“Julen var over
trodde vi...”

Julen var over trodde vi, til vi fikk
TS-kvarten til korrektur. Julehilsenene poppet opp i fleng, og
det har sin helt naturlige forklaring.
Det er ikke alltid ting går helt som
man planlegger i denne verden, og
denne gangen ble det på TS-kvartens
bekostning. Men som de sier: ”Det
som kommer sent, kommer godt”
– så her kommer TS-kvartens siste
nummer i 2011. Vi lar altså året vare
litt lenger, og det samme med jula.
Det er jo ikke påske helt enda
	Til gjengjeld får dere et nummer
med mye spennende innen forskning
og medisin, og en riktig så fin reiseskildring fra Una Wraa.

Det nye året er godt i gang, selv om
mange av oss fortsatt skriver 2011 bak
dagens dato, og henger litt etter. Etter
en tid med masse lys og glede for de
aller fleste er mørke januar her med et
brak. Men heldigvis går vi mot lysere
tider, landsmøte og sommer.
Mens jeg skriver har styret sin
årlige samling og møte med rådet. I
år er også likemennene invitert, for
å intensivere foreningens likemannsarbeid og bli mer synlige og tilgjengelige for familier med TS.
	TS-foreningen er ekstremt priviligert ved å ha både et fagråd og likemenn som bruker av sin dyrebare
fritid til fordel for våre medlemmer
og mennesker med Tuberøs sklerose,

og styret er opptatt av å ta godt vare
på disse. Når dette er sagt er døren
alltid åpen for ildsjeler som ønsker
å bidra i enkeltsaker eller i styrets
daglige arbeid.
Årets landsmøte nærmer seg, og
vi håper på stort oppmøte også i år.
Hold av datoen 20.–22. april – og
denne gangen holder vi oss på landjorden. Invitasjon og giro for innbetaling av medlemskontingent ligger
snart i posten.
Jeg ønsker dere alle en riktig god
påske når den tid kommer, og håper
å se så mange som mulig på åremøtet
2012.
Cecilie Kjerland
Leder

Pga tekniske problemer
er denne utgaven av TS-Kvarten dessverre blitt forsinket.
Mvh Sjøsanden Grafiske AS
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NYTT FRA TSC-INTERNATIONAL
Tuberous Sclerosis Complex International (TSCI) samlet
representanter fra foreninger i flere Europeiske land,
USA og Canada til møte i Belfast. TSCI arbeider med å opprette
en egen nettside som oppdateres på alt nytt i forskning på TSC,
henviser til alle lands nettsider om TSC, og forteller om alle
konferanser som skjer rundt i verden. I tillegg vil den inneholde
internasjonale kriterier for å stille TSC-diagnose, og veileder for
oppfølging og behandling som leger over hele verden kan bruke.
Ved Magne Hultgren
Katie Smith fra Tuberous Sclerosis
Alliance (TSA), USA ledet møte.
Under konferansen som TSA arrangerte i Washington, USA i juli 2011
ble det satt opp en del punkter man
ønsket å arbeide med i det internasjonale arbeidet. En av hovedpunktene
var å opprette en egen nettside for
TSCI. Den vil være oppe å gå rundt
årsskiftet 11/12. Alle land må sjekke
at sine opplysninger er riktig, og
sende opplysninger til TSA innen 1.
november 2011.
Sommeren 2012 vil det være en ny
konferanse i USA, hvor det skal utarbeides en behandlingsmal for TSC
som skal legges ut på siden. Den skal
være til hjelp for alle leger over hele
verden. De skal kunne ta den ut på
sitt eget språk. På dette møte bør vi
være tilstede.
TSCI ønsker å koordinere internasjonale forskerkonferanser på TSC, og
dele kunnskap om hvor de skal være

4
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og påmeldingsskjema. I 2012 blir det
en konferanse i USA i juli. Det blir
også en internasjonal TSC kongress
8-9. september i Napoli, Italia. 11.14. oktober 2012 blir det en konferanse i Löven, Belgia om adferdsproblematikk. Se nettsiden: www.ssbp.
org.uk om den.
På nettsidene skal også pårørende fra
hele verden kunne stille spørsmål, og
dele erfaringer. Nye grupper som ønsker å danne en forening skal kunne
finne en ”verkstøykasse” som gir hjelp
å starte en forening.
Det arbeides med å lage en internasjonal dag om TSC. Den er mest tenkt
på de land som må drive innsamlingsaksjoner for å få inn midler til sitt
forenings - arbeide. Men den kan
også brukes av oss i Norge til å gjøre
diagnosen kjent for allmennheten.
Hvert år er siste dag i februar dag for
sjeldne diagnoser. Hva med å bruke
den til å være en Internasjonal TSC
dag? Det var et forslag som kom opp
på møte.

Man ønsker også at nettsiden til TSCI
skal inneholde en Global historisk
database om TSC.
Foreløpig finner dere prøvesiden på
følgende adresse: http://76.12.219.1
63:8097/index.html
Den vil få ny adresse etter hvert. Når
det blir kjent, vil det bli lagt ut på
våre nettsider www.nfts.no
Det er viktig med kontinuitet og
oppfølging av det internasjonale arbeidet i en tid hvor det skjer mye.
NFTS ble anbefalt å finne en person
som kan følge opp dette arbeidet.
Magne Hultgren, og deretter Torbjørn Hodne har vært TSI kontakter
gjennom mange år tidligere.
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TSC INTERNATIONAL
RESEARCH CONFERENCE 2011
I BELFAST, NORD IRLAND
21.-24. SEPTEMBER 2011
Spennende resultater i ny forskning på bruk av nye medisiner som minsker svulster
I hjernen, på nyrer og bl.a. minsker ansiktsfibromer gir nytt håp i behandling av
TS- pasienter. Resultater av denne behandling gir en bedre livskvalitet totalt sett.
Når svultsene/forandringene i hjernen minsker har det vist seg å gi bedret epilepsi,
bedret funksjonsnivå og dermed bedret livskvalitet hos flere pasienter.
Nå håper vi EU og Norge snart vil godkjenne dette for bruk i behandling av
vår pasientgruppe.
RESULTATER AV NY
FORSKNING

Ved Magne Hultgren
Tuberous Sclerosis Association, Great
Britain sammen med dr. Charles
Shepherd og hans team sto som
arrangør for denne internasjonale
konferansen om Tuberøs Sklerose
Kompleks. En meget vellykket konferanse med et tett program.
Fra Norge deltok Marit Bjørnvold
og Nina Benan fra NK-SE,
Ragnar Solhoff, Edel Karin Frotjold
og Magne Hultgren fra TS-foreningen. For meg var det en stor opplevelse
å være tilbake å møte mange gamle
kjente etter mange år. Det verdensvide TS-fellesskapet er her helt spesielt. Foruten et hardt program, er det
tid til fellesskap og gode samtaler på
kvelden. Her møtes både pårørende
og fagpersoner og deler erfaringer og
knytter vennskap. Flere leger uttrykte
at de aldri i noen annen sammenheng
har opplevd noe lignende.
Fellesskapet mellom fagpersoner og
pårørende gjør at vi står sterkere også i
forskningen. Våre dyktige forskere får
gjennom dette førstehånds kunnskap

på hvordan TS-pasientene opplever
sin hverdag med den behandling de
bruker og forsker på. Flere leger som
er våre fremste spesialister på TS er
også selv foreldre til TS-barn. Har vi
spørsmål innenfor deres spesialiteter,
får vi lov å kontakte dem å søke råd.

På konferansen i Belfast ble det lagt
fram siste nytt fra forskningen på behandling av hurtigvoksende svulster
i hjerne, lunge og nyrer, genetikk
og epilepsibehandling. Innholdet fra
dette vil våre leger, Ragnar Solhoff og
Marit Bjørnerud skrive om. Jeg vil
bare gi et generelt inntrykk fra mitt
ståsted som pårørende til to med TS.
For noen år siden var hjernekirurgi
av TS-pasienter en stor nyhet. Mange
har fått god hjelp gjennom det. Men
hjernekirurgi medfører en lang rehabilitering, og enkelte kan få store
biefekter av det. Derfor er det utrolig at man nå har funnet et stoff som
minsker disse forandringene i hjernen
slik at man slipper å foreta kirurgi.
Når denne behandlingen gir gode
resultater etter relativ kort tid, som
igjen medfører en bedret livskvalitet
for personer med Tuberøs Sklerose,
burde dette bli en behandling som
prioriteres også i Norge.
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JACK ROYALL’S
PERSONLIGE
OPPLEVELSE MED
TS OG BEHANDLING
med Everolimus.
Jack er 19 år og har TS. Han begynte
tidlig med epilepsi som barn, og hadde
kraftige anfall flere ganger hver dag.
Han kunne aldri være alene, grunnet

6
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sin epilepsi. Han utviklet også autistisk adferd, og krevde mye hjelp og
oppfølging. I tenårene trodde han
at hele rommet hans vår en PC eller
romstasjon, og han var en del av det.
Moren, Alison Royall fortalte at det
umulig å få han ut av det rommet.
Badeturer til stranden var noe av det
verste Jack viste, for å trå i sanden gav
han en slik vond opplevelse. Derfor
tok han aldri av skoene på stranden.

Forandringene i hans hjerne begynte å
vokse svært raskt. Jack var meget syk,
og måtte opereres. Dette medførte en
lang rehabiliteringsperiode. Biefektene var bl.a. dårlig korttidsminne,
og måtte lære mye pånytt igjen. Men
til tross for operasjon i hjernen, fortsatte forandringene å vokse, og han
måtte foreta enda en operasjon. Det
var både tøft og slitsomt for både han
og familien å gjennomgå dette enda
en gang. Men de hadde ikke noe valg.
Selv etter å ha blitt operert to ganger
med store komplikasjoner, så fortsatte det å vokse i hans hjerne. Nå var
det ikke mulig å operere flere ganger.
Fremtiden så mørk ut.
Jack har forandringer på TSC 2
genet, og han var i en meget vanskelig
situasjon. Men takket være deres kontakt med Dr. Chris Kingswood, som
er en av Storbritanias fremste spesialister på Tuberøs Sklerose, fikk han
være med å prøve den nye medisinen
Everolimus.
	Etter bare noen uker kom bedringen. MRI bildene viste klart at
forandringene i hjernen minsket i
størrelse. Men det beste av alt var hva
det medførte. Når knutene i hjernen
ble mindre, minsket trykket på de
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stedene i hjernen som forårsaket
epilepsi, adferdsproblemer, autisme
m.m. Det medførte mindre anfall
og en kontrolerbar epilepsi, mindre
adferdsproblemer og autistiske problemer. Og ikke nok med det, ansiktsfibromene ble mye mindre og han bar
ikke lenger så preg av det.
Før kunne han ikke gå ut alene
grunnet sine kraftige epilepsianfall og
autistiske adferd. Dessuten ble han
lagt merke til grunnet mye ansiktsfibromer. Nå er han som en normal
ungdom som kan gå ut blant venner
alene. Han har startet Facebook side,
og opprettet en Skype konto. Nå har
han kontakt med TS ungdommer over
hele verden og bringer ut sitt budskap
med framtidshåp for personer med
Tuberøs Sklerose. Og han holdt fordrag om sin situasjon for alle på konferansen. Det var mange berørte fagpersoner og pårørende i salen. Dette
var en sterk opplevelse. Både Jack og
hele hans familie har fått en bedret
livskvalitet og en ny hverdag takket
være den nye behandlingen.

KONKLUSJON
I den verdensvide TS-familie er vi så
heldige å ha mange leger, forskere og
andre fagpersoner som gjør en fantastisk innsats for å bedre hverdagen for
alle med TS. Vi har også mange barn,
ungdom og voksne med Tuberøs
Sklerose og deres familier som gjør en
kjempeinnsats verden rundt.
Når det nå kommer en medisin,
som kan hjelpe personer med Tuberøs Sklerose på så mange måter, må vi
stille krav til våre helsemyndigheter at
dette må bli frigitt til bruk i Norge så
fort som mulig.

Medisinen har selvfølgelig også bivirkninger, men de er minimale i
forhold til hele prosessen rundt kirurgi. Dessuten kan man forebygge bivirkningene med å bygge opp immunforsvaret før behandling settes i gang.
For oss som var på konferansen i
Belfast, gav det håp om en bedret
framtid for mange med diagnosen
Tuberøs Sklerose som opplever at
forandringene i hjerne og nyrer
begynner å vokse.
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REFERAT FRA

“TSC INTERNATIONAL RESEARCH
CONFERENCE” I BELFAST
Til sammen var vi 5 norske deltagere på årets britiske TSC kongress.
Det var Marit Bjørnvold og Nina Benan fra Nasjonalt kompetansesenter
for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser og Edel-Karin Frotjold,
Magne Hultgren og Ragnar Solhoff fra NFTS.
Med innlosjering i det berømte(og beryktede) hotell Europa ble oppholdet spennende så vel
faglig som sosialt! Belfast byr også på mange flotte severdigheter som andre skriver mer om
i dette nummer av TS Kvarten. Hele 34 innlegg og 11 postere ble presentert de tre dagene
og vi har valgt å legge vekt på hovedpresentasjonene i vårt referat.
Ved Marit Bjørnevold
og Ragnar Solhoff
Dr. Elizabeth Thiele (Massachusetts
General Hospital) holdt åpningsforedraget på første dag av konferansen
i Belfast. Hun ga en oversikt over de
store fremskrittene som er gjort i TS
forskningene gjennom de siste tiår,
men slo også fast at det fortsatt er
mange ubesvarte spørsmål.
- Hun trakk frem studier som omhandlet ondartete svulster hos personer med TS.
- Nyrekreft er en sjelden kreftform og affiserer kanskje færre enn
2 % av personer med TS. Det som
er viktig å være klar over er at denne
krefttypen oppstår gjennomsnittlig
25 år tidligere hos personer med TS
enn hos resten av befolkningen. Det
er også tilfeller av nyrekreft beskrevet
hos barn med TS.
- En annen svulsttype er neuroendocrine svulster i bukspyttkjertelen (PNET). Dette er også en svært
sjelden krefttype, men likevel den vanligste svulsten i bukspyttkjertelen hos
personer med TS og igjen betydelig
hyppigere enn i befolkningen ellers,
8
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henholdsvis 20 per 1 mill. mot 1-2
per 1 mill. Disse er ofte uten symptomer og selv om den regnes som en
forholdsvis ”snill” kreft med lite fare
for spredning, anbefales kirurgisk
fjerning av svulsten. Ved forandringer
i bukspyttkjertelen hos personer med
TS må neuroendokrin svulst mistenkes og utredes. På bakgrunn av disse
funnene har man endret den kliniske
praksisen for rutine undersøkelser av
TS pasienter på Massachusetts General Hospital. Tidligere anbefalte man
å undersøke nyrene kun med ultralyd
mens man nå anbefaler MR undersøkelse av hele maven. Det var ikke
full enighet om dette blant klinikerne
i Belfast. Det ble diskusjon mhp. om
disse svulstene rutinemessig skulle
opereres fordi de ofte er stabile gjennom tiår og om viktigheten av å oppdage dem tidlig på bakgrunn av dette.
Dermed er det heller ikke enighet om
det er riktig å rutinemessig gjennomføre MR av maven.

Hos nyfødte barn med TS sees ofte
rhabdomyomer (svulster) i hjertet.
Disse forsvinner som oftest etter få
år. Lipomene i voksen alder har sannsynligvis ingen eller liten klinisk betydning. Spørsmålet var om disse funnene kunne være viktig i diagnostisk
sammenheng. Ytterligere studier er
på gang for å se nærmere på disse
lipomenes betydning og hva slags undersøkelse som er den beste måten å
fremstille dem på. Og om disse kan
ha betydning i diagnosesetting av TS.
- Det er også beskrevet flere tilfeller
av langsomtvoksende hjerne svulster
kalt chordomer hos personer med TS.
Igjen er den beskrevet hos yngre individer enn det man vanligvis ser.
Generelt oppstår visse typer ondartede svulster hyppigere og tidligere
i TS populasjonen enn ellers i befolkningen. Thiele understreket viktigheten av å være klar over dette samt
nødvendigheten av videre forskning
på dette feltet.

- Bernard Zonnenberg (Nederland)
presenterte resultater fra en studie
som omhandlet lipomer (fettsvulster) i hjertet hos voksne med TS.

Dr John Bissler (Cincinatti Childrens’s
Hospital Medical Centre) er barne
nefrolog og ga oss en oversikt
over nyre problematikk ved TSC.
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Vanligste nyreaffeksjon er angio
– myo – lipomer(AML) som er kombinasjons- svulster av kar, muskelvev
og fett. AML finnes hos ca 80% av
pasienter med TSC, men hyppighet
er avhengig av hvordan en leter. Mao
dess nøyere, dess flere finner en.
Nyre cyster finnes hos ca. 50%
av TSC pasientene. Han presenterte
en hypotese om at AML oppstår fra
kar og ikke fra fettvev, mens cyster
utvikler seg fra urinsamlerør og viste
her til nærhet på kromosom 16 for
TSC2 og PKD1(polycystisk nyresykdom) genene.
	AML kan forårsake kronisk nyresykdom med svekkelse av nyrefunksjon eller problemer med å konsentrere
urinen. Kvinner med AML kan utvikle lungeaffeksjon ved at godartede
AML celler vandrer via lymfesystemet
til lungene og slår seg ned der. Ved
AML i nyrene kan det utvikles karu
tposninger(aneurysmer) særlig ved
AML med diameter over 4 cm. Dette
kan gi øket blødningsfare og bør vurderes for behandling med radiologiske
teknikker som embolisering.
	Ved cystenyrer kan et problem
være svikt i konsentrering av urinen,
med uttørring til følge. Her må en
følge nøyere med i forhold til medikamenter og væskeinntak. Pasienter bør
følges årlig med tanke på utvikling av
høyt blodtrykk og kronisk nyresvikt.
Som oppfølging av TSC pasienter
ble det anbefalt MR av buken (abdomen) hvert 2. år. Også ved AML
er det gjort behandlingsstudier. I en
studie publisert i 2008(J. Bissler)
ble rapamycin(sirolimus) gitt til
pasienter med TSC eller lungeaffeksjonen LAM, 12 mnd behandling
og 12 måneder av. Ved 12 måneder
kunne en se en gjennomsnittlig volumreduksjon på ca 50%, men volum
økte igjen opp mot 24 måneder(86%
av utgangsvolum). Et studie er gjennomført med bruk av everolimus.

Foreløpige data ble vist, men vi venter
på publikasjonen. Everolimus synes
like effektivt, men bedre tolerert.
Helhetlig synes medikamentene
å skrumpe AML og synes å ha en
tilstrekkelig sikkerhetsprofil. Dosespørsmålet og behandlingslengde er
dog uavklart, men det synes som også
lavdosebehandling er effektivt. Det er
ikke avklart effekt av medisinene på
utvikling av aneurysmer og nyrefunksjonen og hvorvidt behandlingen er
bedre enn embolisering.
Torsdagens kveldssesjon var viet
nevropsykiatri og adferdsproblemer.
Nevropsykiatrien hos pasienter med
TS er kompleks og kan føre til store
utfordringer for pasient og familie.
Ca 30 % av pasienter med TS har
store intellektuelle vansker med alvorlig retardasjon. De resterende 70
% har grader fra normalt intellektuelt nivå til moderat intellektuell
retardasjon. Men også de som har
normalt intellekt har økt forekomst
av neuropsykiatriske problemer.
Dr.Petrus De Vries (Cambridge University) refererte til en nylig gjennomførte studie som viste at barn med TS
med normal IQ hadde betydelig større
problemer med delt oppmerksomhet
og det å håndtere flere oppgaver samtidig, ”multi-tasking”, sammenliknet
med barn generelt. Spesielt gjaldt
dette hvis man fikk både syn (visuell)
og hørsels (auditiv) informasjon samtidig. Testing av voksne med TS viste
at de også hadde liknende problemer.
En studie hvor man gjennomførte
neuropsykologisk testing med mange
varierte tester av voksne med TS og
normal IQ viste at 20 av 21 hadde
en eller flere tester hvor de skåret betydelig under forventet. Det var ikke
et typisk mønster som gikk igjen i
disse testene, men det som så ut til å
være fremtredene også hos de voksne

var problemer med delt oppmerksomhet. I vår travle hverdag hvor
det ofte forventes at man skal mestre ”multi-tasking”, er dette viktig å
ta med seg i tilrettelegging av skole,
arbeid og hverdagsliv for både barn
og voksne med TS.
- Patrick Bolton holdt et foredrag
hvor han refererte til en studie gjennomført i Storbritannia hvor man har
samlet informasjon på alle som fikk
diagnosen TS født mellom 2001 og
2006. Blant annet ønsket de å se på
hva som var risiko faktorer med hensyn på å utvikle mental retardasjon.
Detaljer rundt alder for første epilepsi
anfall, type anfall samt hyppighet
og lengde på anfallene ble kartlagt.
Genetisk mutasjon ble kartlagt og det
ble tatt MR av hjernen. Intelligens
hos barna ble testet med kjente og
standardiserte undersøkelser. De fant
en klar sammenheng mellom antall
knuter i hjernebarken og økt risiko
for å utvikle mental retardasjon.
Tidlig debut av epilepsi og økende
alvorlighet av epilepsien var også en
betydelig risikofaktor. Viktigheten av
en nøye evaluering av alle aspekter ved
TS og rask og optimal behandling av
epilepsien ble understreket.
Prof. David Kwiatkowski holdt innledningsforedraget for fredagens sesjon hvor hovedfokuset var rettet mot
genetiske studier, muse modeller
og terapeutiske forsøk på mus. Her
var fokuset på basal forskning. Noen
høydepunkter fra denne sesjonen:
Ca 15 % av TS pasientene har ikke
påvist mutasjoner verken i TSC1 eller
TSC2 genet. En nylig gjennomført
studie viste at mosaikk (mutasjon
som er oppstått senere i celledelingen
slik at kun noen cellelinjer vil ha mutasjonen, mens andre celler er friske)
var den mest sannsynlige forklaringen på dette. Andre muligheter var
Nr. 3-4 2011 - Årgang 25
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mutasjoner som ligger utenfor de
undersøkte områdene i genene
TSC1 og TSC2 – i det som kalles
reguleringsområder og i ikke kodene
områder.
Andre stoffer i mTOR signalveien ble
også belyst hvorav et var ULK1. ULK
er med på å regulere celledød, en
regulering som er defekt ved TS og
som fører til uhemmet cellevekst og
svulstdannelse. Andre angrepspunkter i tillegg til mTOR kan vise seg
viktig for å finne en bedre behandling
mot TS. Kanskje er kombinasjoner
av medikamenter en vei å gå i behandlingen av TS, noe som også ble
belyst på TS kongress i Washington i
juli. (se ref. fra dette)
• Muse modell studier av TSC1
muterte mus har vist at å gi en enkel
dose rapamycin i fosterlivet og en
dose etter fødsel viste en forlenget
overlevelse, men også en betydelig
vekstretardasjon sammen med andre
bivirkninger.
• Det å ”lage” muse modeller med
tilsvarerende symptomer som mennesker med TS har er viktig for å
kunne bruke disse i forskningssammenheng. Kwiatkowski belyste
hvor krevende det kan være å lage
slike dyremodeller. Hans forskergruppe har fremstilt mus med vekst
av kjempecelleastrocytomer som kan
brukes i forskning.
Fredag ettermiddag var kliniske
studier temaet.
Dr. David N Franz (Cincinatti
Children’s hospital Medical Centre) la
fram data fra kliniske studier med
vekt på behandling av kjempecelle
astrocytomer(SEGA). Som kjent
kan TSC gi fire typer forandringer i
hjernen som fremstilles billedmessig,
helst med MR undersøkelse. Det er
forkalkede knuter, de subependy10
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male noduli(SEN), migrasjonslinjer
i hjernens hvite substans, kortikale
tubera og kjempecelleastrocytomen
e(SEGA). Det er de sistnevnte som
har potensiale til vekst i barne- og
ungdomsalder. SEGA opptrer hos
5 – 20% av pasienter med TSC og
tidligere standard behandling ved
progressiv vekst har vært kirurgi.
	Tidligere har samme senter publisert data fra 4 pasienthistorier(2006)
der rapamycin (Rapamune®) viste skrumpning av svulstene, men at gjenvekst forekom når behandling ble
stoppet.
Franz la fram data fra senterets
publikasjon i New England Journal
of Medicine(NEJM) i 2010 der 28
pasienter ble behandlet i en åpen
studie, med everolimus. Alle hadde
SEGA som viste tegn til progressiv
vekst ved rutine radiologisk oppfølging. Gjennomsnittsalderen var 11 år
med variasjon fra 3 – 34 år. Tiltenkt
varighet av behandling var 6 måneder,
men enkelte ble observert opp til 34
måneder. Resultatene er oppløftende
i det at en så mer enn 30% redusert
volum av SEGA hos 21 pasienter og
mer enn 50% reduksjon hos 9 pasienter.
Det ble registrert 24-timers video
EEG hos 16 av pasientene og sammenlignet med foregående 6 måneders periode. Hos 9 pasienter ble det
registrert færre anfall, 6 pasienter
hadde uendret anfallsfrekvens og hos
1 fant en flere anfall.
Bivirkningene som ble registrert
var vanlige for preparatet og inkluderer infeksjoner, munnsår, lave verdier
av hvite blodlegemer.
Studien har medført at everolimus
ble godkjent i USA i oktober-10 på
denne indikasjonen, i Europa i september-11 og nå i Norge under navnet
Votubia®. Kriteriet er at pasienten er
minst 3 år, har SEGA og TSC med
behov for ”terapeutisk intervensjon”

og ikke er kandidat for kirurgi.
Lørdagssesjonen omhandlet
nevrologiske aspekter ved TS
Dr. Sergiusz Joswiak foredro om en
studie gjennomført i The Children’s
Memorial Health Institute i Warsawa
i Polen. Målet med studien var å se
om epilepsibehandling før kliniske
epilepsi anfall kunne forebygge mental retardasjon. 44 spedbarn som ble
diagnostisert med TS enten før fødsel eller i nyfødtperioden ble delt i to
grupper hvor den ene gruppen fikk
medikamentell epilepsi behandling
allerede første gang man så epileptisk
aktivitet på EEG selv om barnet ikke
hadde kliniske anfall, mens den andre
gruppen fikk standard behandling
med antiepilepsi medisin først etter
første kliniske epilepsi anfall. barna
ble fulgt til 2 år. Det var signifikant
forskjell på disse to gruppene. Gruppen som ble behandlet før kliniske
anfall utviklet sjeldnere terapi resistent epilepsi og hadde sjeldnere behov for flere epilepsimedisiner. Færre
utviklet også mental retardasjon. Studien konkluderte med at tidlig behandling med epilepsimedisin kunne
bedre prognosen til barna både når
det gjaldt epilepsien og mental utvikling.
	Viktigheten av å komme tidlig til
med epilepsi behandling ble også understreket av Dr. Romina Moavero
som arbeider sammen med Prof.
Paolo Curatolo. Kortere tid mellom
debut av epileptiske anfall og oppstart
av medisiner ser ut til å ha betydning
for utvikling av vanskelig epilepsi og
kognitive problemer.
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Nye metoder for

genetisk utredning av
tuberøs sklerose
ved Oslo Universitetssykehus
Hos mer enn 85 % av alle pasienter med tuberøs sklerose (TS) finner man en
forandring (DNA-variant) i ett av de to genene som er kjent for å forårsake TS,
nemlig TSC1 og TSC2. Hos de resterende 10-15 % av pasientene kan man ikke
finne den genetiske årsaken. Hypoteser om hvorfor har stort sett dreid seg om at
det enten er fordi tekniske begrensninger ved de genetiske undersøkelsene gjør at
man ikke finner feilen i TSC1 og TSC2, eller at det rett og slett kan dreie seg om
et tredje, ukjent gen. Nå har Avdeling for medisinsk genetikk ved
Oslo Universitetssykehus, Ullevål, fått ny moderne teknologi
som gjør at man kan lete etter dette tredje genet og pasienter
som ikke har en kjent genetisk årsak til sin TS kan ta kontakt med enten
Avd. for medisinsk genetikk eller kompetansesenteret.
Av Kaja Selmer, Lege og forsker
ved Avd. for medisinsk genetikk
og ved Kompetansesenter for
sjeldne epilepsirelaterte diagnoser,
Oslo Universitetssykehus.
Årsakene til at sykdom utvikler
seg kan være mange. De vanligste
formene for sykdom, slik som for
eksempel hjertesykdom, kreft, sukkersyke og epilepsi utvikles som følge
av et samspill av flere ulike faktorer,
både arv og miljøfaktorer. Disse sykdommene kalles komplekse (eller
multifaktorielle) sykdommer. I tillegg
finnes en rekke mer sjeldne sykdommer, hvor én DNA-variant i ett gen
alene er nok til at personen utvikler
sykdommen, - såkalte monogene sykdommer. Tuberøs sklerose (TS) er en
slik sykdom. Man vet at dersom man
har en sykdomsforårsakende DNA14
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variant i ett av de to TS-genene (se
boks om TS og genetikk), så utvikler
man sykdommen, om enn i varierende alvorlighetsgrad. Det at familiemedlemmer med samme DNAvariant kan utvikle ulik grad av TS
kalles variabel ekspressivitet.

Finnes det et tredje
TS-gen?
Hos 10-15 % av pasienter med TS
finner man imidlertid ikke noen
DNA-variant når man undersøker
TSC1 og TSC2-genene. Det har vært
spekulert i hva som kan være årsaken
til dette. Når man sammenligner de
tre ulike gruppene: 1) Pasienter med
sykdomsforårsakende DNA-variant
i TSC1, 2) Pasienter med sykdomsforårsakende DNA-variant i TSC2 og
3) Pasienter uten kjent sykdomsforår-

sakende DNA-variant, finner man at
pasientene i gruppe 2 i gjennomsnitt
har et noe mer alvorlig sykdomsbilde
enn pasientene i gruppe 1 og 3. Mellom gruppe 1 og 3 kan man ikke finne
noen sikker forskjell i sykdomsbilde.
Dette har vært et av argumentene for
at TS hos pasientene i gruppe 3 må ha
samme årsak som resten av pasientene
med TS, nemlig en feil i TSC1 eller
TSC2. I så fall må begrensninger ved
laboratorietekniske metoder gjør at
man ikke finner DNA-varianten hos
disse pasientene. Dette kan for eksempel skyldes at DNA-varianten ligger utenfor området som leses av ved
testing, eller at forstyrret produksjon
av proteinene er forårsaket av andre
genetiske mekanismer som vi ennå
ikke har klarlagt. Tidligere kunne
også større bortfall av DNA (delesjoner) være problematiske å oppd-
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Kompetansesenteret henviser til
utredning

Marit Bjørnvold (lege og medisinsk rådgiver ved Kompetansesenteret, OUS),
Kaja Selmer (lege og forsker ved Kompetansesenteret og Avd. for medisinsk
genetikk, OUS) og Caroline Lund (lege og doktorgradsstipendiat ved
Kompetansesenteret og Avd. for medisinsk genetikk, OUS).
age, ettersom de ikke ble fanget opp
i standard rutinetesting av genet. Fra
2006 til 2008 ble det i Norge innført
en metode som også sjekket for dette
når genetisk utredning blir gjort.
Denne metoden kalles MLPA og dersom man ble utredet genetisk for TS
før 2008 ble denne testen antagelig
ikke utført for begge TS-genene.
	Til tross for at MLPA nå gjøres
rutinemessig, er det likevel 10-15 %
av pasientene hvor man ikke finner
en genetisk årsak til TS. En alternativ
hypotese er at det finnes et tredje TSgen som man ennå ikke har identifisert. De to kjente TS-genene koder
for to proteiner, hamartin og tuberin,
som sammen utgjør en viktig faktor i
regulering av bl.a. cellens vekst. Vekstreguleringen er svært kompleks og
består av mange andre proteiner som
også er med på å påvirke cellens basale funksjoner. Man kan tenke seg
at ødelagt funksjon av et av disse proteinene vil kunne gi et likt sykdomsbilde som ved ødelagt funksjon av
hamartin eller tuberin.

Nye metoder
– nye muligheter
Mennesket har ca 20-25 000 gener,
og det er ikke trivielt å lete etter et
nytt sykdomsgen. Innenfor genetikken har det imidlertid vært en teknisk
revolusjon de siste tiårene, og nye
metoder har gjort det mulig å undersøke langt større mengder DNA enn
tidligere. Mange metoder baserer seg
nå på en såkalt helgenoms tilnærming,
dvs. at man undersøker alt arvestoffet
hos et menneske av gangen. Man kan
for eksempel lete etter bortfall (delesjon) av DNA eller ekstra (insersjon)
av DNA, og man kan også sekvensere
(lese av) alle menneskets gener i
ett eneste laboratorieeksperiment.
Sistnevnte metode, kalt storskala
sekvensering, har blitt utviklet siste
tiåret og har ført til oppdagelsen av
en rekke nye sykdomsgener. Denne
metoden er nå også tilgjengelig ved
Avdeling for medisinsk genetikk på
Oslo Universitetssykehus.

Denne metoden fører til store datamengder som må analyseres. Dette
gjør at denne metoden foreløpig oftest
benyttes i forbindelse med forskning,
selv om man antar at den etter hvert
også vil bli brukt langt hyppigere i
ordinær rutinediagnostikk. Et samarbeid mellom Avdeling for medisinsk
genetikk og Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte sykdommer (tidligere kompetansesenter
for TS) gjør det nå mulig for pasienter
med TS som ikke har noen kjent genetisk årsak til TS å få gjort en ny utredning som inkluderer denne metoden.
For personer som er interessert i å bli
henvist til fornyet utredning ber vi
om de kontakter kompetansesenteret
eller Avd. for medisinsk genetikk ved
Oslo Universitetssykehus. Ved kompetansesenteret vil de få snakke med
lege Marit Bjørnvold, som vil kunne
henvise dem til utredningen. Dr.
Bjørnvold, stipendiat og lege Caroline Lund eller forsker og lege Kaja
Selmer (alle ved kompetansesenteret
og sistnevnte også ved Avd. for medisinsk genetikk) kan kontaktes for
nærmere informasjon.

Ny genetisk
utredning – hva
innebærer det?
For pasienter som har en kjent,
sykdomsforårsakende DNA-variant
i TSC1 eller TSC2 vil disse nye
metodene ikke kunne bidra til noe
ytterligere informasjon eller kunnskap om sykdommen. Hos pasienter
som enten ikke har vært testet genetisk, eller hvor man tidligere ikke har
funnet noen genetisk årsak til TS vil
man nå kunne gjøre en ny utredning.
Nr. 3-4 2011 - Årgang 25
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For dem hvor MLPA ikke har blitt
gjort, vil dette bli utført. I tillegg vil
man gjøre en test hvor man sjekker
om det er deler av DNA som har blitt
borte (deletert) eller om det er ekstra
deler med DNA som har kommet
inn eller kopiert opp i flere utgaver
(insersjon og duplikasjon). Dette
testes ved en undersøkelse som kalles
aCGH (array Comparative Genomic
Hybridisation). Dersom man ikke
finner noe ved disse undersøkelsene,
som er standard rutineundersøkelser
ved avdelingen, vil man bli tilbudt
å få delta i studien der man håper å
identifisere et hittil ukjent gen som
forårsaker TS. Siden dette ennå ikke
er rutinediagnostikk, vil man få ekstra informasjon om dette og i tillegg
skrive under på et samtykkeskjema
for å få gjort undersøkelsen.
	Vi vil selvfølgelig understreke at
selv om man ikke skulle ønske å delta
på denne studien, har man like fullt
muligheten til å ta kontakt for å få
henvisning til en oppdatert genetisk
utredning dersom man ønsker dette.

Om vi finner et
tredje gen – hva
så?
Sannsynligheten for å finne en ny genetisk årsak til TS er det vanskelig å
si noe om. Som ved andre prosjekter
baserer vi oss på det vi vet i dag og
erfaringer vi har gjort oss fra lignende
sykdommer og prosjekter. Dersom vi
skulle finne ut at det finnes enda et
gen, og dermed også enda et protein,
som spiller en rolle i utviklingen av
TS ville det først og fremst bety at
langt flere pasienter ville kunne få en
genetisk diagnose. Disse ville dermed
også kunne få utført genetisk veiledning, bærertesting og eventuelt også
få gjort fosterdiagnostikk i de tilfeller
hvor dette er aktuelt. I tillegg ville
kunnskap om genet og proteinet
kunne gi viktig informasjon om
hvordan TS utvikler seg, og dermed
kanskje også hint om hvordan man
vil kunne behandle denne. Det er
viktig å understreke at denne kunnskapen kan det ta mange tiår før man
får konkret nytte av i selve behandlin-

gen, for eksempel gjennom utvikling
av medisiner. Det vil si at for pasientene som deltar i denne studien i
dag vil nok den største nytteverdien
være at man vil få muligheten til å få
en genetisk diagnose, og i tillegg vite
at man bidrar til å øke forståelsen av
denne komplekse sykdommen.

DNA – livets kokebok
Nesten alle cellene i menneskekroppen inneholder en kjerne der arvestoffet, eller DNA, finnes. Arvestoffet vårt består av 46 kromosomer
fordelt på 23 par (Fig. 1), der hvert
par består av ett kromosom fra far og
ett fra mor. For 22 av parene er de
to kromosomene veldig like: De inneholder de samme genene, bare i litt
forskjellig utgave. Det siste paret,
kjønnskromosomene, er annerledes:
Gutter har nemlig to helt forskjellige kromosomer i dette paret - en X
(fra mor) og en Y (fra far). Jenter har
derimot to X kromosomer (en fra
mor og en fra far).

Til venstre ser vi en skjematisk framstilling av en celle, hvor man ser alle kromosomene
ligge i cellekjernen. Ved hjelp av et mikroskop kan de 46 kromosomene identifiseres
og sorteres i par, så man får en systematisk oversikt som på bildet til høyre. Siden
kjønnskromosomene her består av en X og en Y vet vi at dette arvestoffet må tilhøre en gutt.

16
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Egg- og sædceller består hver av 23
enkeltkromosomer som ved befruktning
blir til én celle med komplett antall
kromosomer, nemlig 23 par.

Utsnitt av et gen og hvordan
denne styrer produksjonen av
et protein. DNA-sekvensen
utgjør en kode som bestemmer
rekkefølgen av aminosyrer i
proteinet. Basene CGA i
rekkefølge fører for eksempel
til at den neste aminosyren
som blir hektet på proteinet
blir arginin. De neste tre
basene bestemmer den neste
aminosyren osv. Endring av
basesekvensen kan gjøre at
det blir hektet på en annen
aminosyre, eller at byggingen
av proteinet stopper opp. Begge
deler kan få store konsekvenser
for proteinets funksjon.

Nr. 3-4 2011 - Årgang 25

17

Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose

I kjønnsceller (sædceller og eggceller)
finnes kun 23 enkeltkromosomer, og
det er fordi cellen skal forenes med
en annen kjønnscelle under befruktning. Slik arver fosteret halvparten
av sine kromosomer fra mor og den
andre halvparten fra far.
	Arvestoffet til en person kan ses
på som en kokebok med oppskriften
på mennesket det tilhører. Det inneholder informasjon om hvordan kroppen byggesteiner – proteinene - skal
lages. Grunnbestanddelene i DNA er
fire små molekyler (ofte kalt baser)
representert ved bokstavene A, C, G
og T. Hver eneste celle i kroppen vår
(bortsett fra kjønnscellene) har 6 milliarder av disse basene liggende som
perler på en snor fordelt på de 46 kromosomene. Langs denne lange DNAsnoren er det om lag 20 000 områder
som er spesielt viktige: Genene. Hvert
gen består typisk av et par tusen baser,
og gir oppskriften på et protein
Endringer i basesekvensen til et gen
kalles gjerne mutasjoner. Mutasjoner
er ofte harmløse, men iblant kan de
føre til at oppskriften blir feil, slik at
proteinet blir annerledes - eller ødelagt.

Selv en endring av bare én eneste base
i et gen har potensial til å endre proteinet så mye at det fører til sykdom.

Tuberøs sklerose
kompleks
og arvelighet
Tuberøs sklerose (TS) skyldes at man
har en mutasjon i et av de to genene
TSC1 (Tuberous Sclerosis Complex
gene 1) eller TSC2 (Tuberous Sclerosis Complex gene 2) som ligger på
henholdsvis kromosom 9 og kromosom 16. Disse genene er oppskrifter
for proteinene hamartin og tuberin,
som spiller en viktig rolle i alle kroppens celler. Inne i cellen går de to
proteinene sammen og danner et
proteinkompleks som bremser cellens
vekst. Ved feil i et av proteinene vil
vekstregulering i cellen bli forstyrret, og det er dette som gir opphav til
knutene i TS. Det at de to proteinene
har et tett samarbeid, forklarer hvorfor mutasjon i to forskjellige gener
kan føre til likt sykdomsbilde.
Som forklart over, opptrer kromosomene våre i par – en utgave fra

hver av foreldrene våre. Dermed har
vi også to varianter av hvert eneste
gen, deriblant både TSC1 og TSC2.
Det holder at det er mutasjon i bare
én av utgavene for at TS skal utvikles.
Dette gjør at sykdommen følger en
såkalt dominant arvegang.
I 85-90 % av pasienter med klinisk
TS-diagnose finner man en genfeil i
enten TSC1 eller TSC2. Hos 1/3 av
disse er genfeilen arvet fra mor eller
far, mens de resterende 2/3 av pasientene har friske foreldre. Hos disse
pasientene skyldes sykdommen som
regel en nyoppstått mutasjon, det vil
si en mutasjon som har oppstått i fars
eller mors kjønnsceller. Dersom disse
pasientene får egne barn, vil barna ha
50 % risiko for å arve genfeilen.
Hos 10-15 % av TS-pasientene
avdekkes det ikke noen genfeil i
verken TSC1 eller TSC2. Dette kan
skyldes tekniske begrensninger ved
den laboratorieteknikken som undersøker genene, slik at ikke alle feil
i disse to genene oppdages. En annen
forklaring kan være at det finnes feil
i et hittil ukjent tredje gen som kan
forårsake TS. Dette er ennå uavklart.

Eksempel på familie med TS. Mor i
denne familien har TS forårsaket av
mutasjon i én av sine to utgaver av
TSC1-genet. Hun og mannen har fått
fire barn, hvorav to stykker har arvet
mutasjonen, og dermed sykdommen.
Det er like sannsynlig at et barn arver
den friske utgaven av TSC1-genet fra
mor som at det arver den muterte
utgaven. Det vil si at det er 50 %
risiko for å få et barn med TS dersom
man selv har TS.
18
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Reisebrev
fra Una Merethe Wraa

Nå i høst var eg på tur til Afrika, Kenya , Nairobi rettare sagt
Dette hadde seg slik at tri karar frå
jobben til pappa skulle ned å sjå på
litt av kvart og så fekk dei ha med seg
fylgje på turen, difor vart eg med.
	Vi reiste fra Torp den 24 sept. kl
0610 på morgonen og mellomlanda i
Nedeland. Derifra rreise vi med et fly
som tok 480 passasjerar og flytida var
på 8 timar ned til Nairobi i Kenya.
Det var godt det var tv-skjerm
framfor kvart sete.
I Nairobi budde vi på eit hotell
som vart bygd i 1930 og hadde same
stilen i dag. Store rom, stor hage,
svømmebasseng, mykje mahognitre
og kjempegod mat.
Her vart vi kjøyrt rundt i byen
med Toyota Hiace drosje til elefantungebarnehjemmet (det som var
vist på NRK i haust), giraffpark, der
giraffen tok pellets fra munnen min
og besøk i Karen Blixens hus.
På heimvegen kolliderte vi i et
kryss på en øde oversiktleg veg med
kun to bilar i mange hundre meters
omkrets. Ingen bremsespor var å sjå
så dei hadde vel ikkje bremser på
bilane der nede.
	Eg fekk nokre blåmerker på knea
og eit i ryggen , pappa halta litt en dag
eller to og Øyving irfå Skien måtte sy
15 sting i panna og kjerringa hans
hadde blå merker på kryss og trers
etter bilbeltet.
Neste dag var vi på rundtur i
Mathareslummen med 500.000 innbyggerar og så i Kibraslummen med
over en million menneske som bur i
blekkskur.

Det var en spesiell lukt der og mykje
folk, og det hadde tilgang på mykje
rart men manglar pengar til å skaffe
seg det meste..
Me hadde ein mann med Walki Talki
og pistol som gjekk foran og ein
likeeins bak så redde var vi ikkje.
Neste dag starta med at to friserdamer Nancy og Sara som kom på
hotellrommet og fixa rastafletter i
håret mitt. Det tok tre timar. Så
kjørte vi ut til Kaputei, ein nybygd
landsby som Agder Energi og Skagerak Energi, og ein del av dei ansatte
i dessa selskapa er med på å bygg ut
helt fra grunnen av. Denne kvelden
vart det kopla på elektrisk strøm for
fyrste gong og du kan tru det var
jubel når gatelyset vart slått på. Her
planta vi kvart vårt tre fram for skulebygningen. Navneplate vart sett opp
for kvart tre og med helsingsord fra

plantaren. Om kvelden vart matservert og det skikkeleg dansefest
og vennskapsfotballkamp med ordentlege Odd Grenland fotballdrakter. Eg
var keeper på det eine laget.
Så reiste vi vidare med et 12 seters
fly ut til Masi Mara på Sarangetosavannen for å sjå på ville dyr og ligge i
telt.
	Vi lagde på ein grusflyplass og
velkomstkomiteen var nokre masiar
med jeepar til å kjøyre oss i og ein tre
firehunder firføtte gnuar som stod og
såg på oss.
På turen ut til der vi skulle ligge i
telt såg vi alle dei store dyra på nært
hold, Sjiraff, elefant, løver, jaguar,
gepard. flodhest, krokkodille, sebra,
hyene, antiloper, gnuer, apekattar og
sikkert fleire.
	Rett utafor inngangen til teltområdet var det eit plantefelt som elefanten
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hadde ødelagt ein del i for nokre nettar sidan og der stod trea som Barack
og Michell Obama hadde plante for
et tid tilbake
	Vi åt. Sov og var ute i naturen i tre
dagar, sovna til løvebrøl i det fjerne
og vakna til rosenraud himmel i 5
tida med løvebrøl i det fjerne. Då var
det godt å vite at masaiane sod vakt
rundt omkring i området heile natta.
Vi måtte ha fylje av dei utafor teltet
heile tida når ikkje sola skein pga alle
dei ulike dyra sok for fritt omkring.
	Etter tri dagar her ute var tida
inne for å reise heimover, men fyrst
måtte masaiane jege vekk hundrevis
av gnuar som hadde slege seg til på
flystripa av grus, slik at det flyet som
skulle hente oss kunne lande.
	Turen heimatt gjekk fint og vi kom
velberga heim til Lundenjodet søndag
2 okt kl 24.00
	Afrika var eit kjempeland!
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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

Richard Adams
Richard
FredlyAdams

Fredly
2134 AUSTVATN
2134
AUSTVATN
Mobil:
+ 47
900 56 760
Mobil:
+
47
900 56 760
E-post: richard.adams@hotmail.com
E-post: richard.adams@hotmail.com
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En god ide fra Eirin
Fra Eirin har TS-kvarten fått et brev med overskriften

«Til de som var med til Paris fra TS-foreningen 2008»
Eirin foreslår rett og slett å lage en fotobok fra
TS-foreningens tur til Paris i 2008. Ideen er kjempegod
og en slik fotobok kan helt sikkert bli til glede for mange av deltagerne.
Eirin ber om at alle som vil bidra med bilder fra turen sender
de beste «skuddene» til henne via e-post.

Eirins e-post er: eirbjer@online.no
Om du vil kjøpe boken når den foreligger
må du kontakte Eirins mamma på il-bjer@online.no

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
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STYRET
I NORSK FORENING FOR TUBERØS SKLEROSE

Cecilie Kjerland
Leder

Fredly • 2134 AUSTVATN
Mobil 45 67 27 51

cecilie.kjerland@gmail.com

Nestleder
Redaktør TS Kvarten
Libakken 19B • 4028 STAVANGER
Mobil 958 73 475

saosnes@gmail.com

Ingvild Åkervik
Sektretær

6060 HAREID
Mobil: 994 29 466

ingvildaa@gmail.com

Aasne Hagen

Magne Hultgren

Ann Lisbeth Bjerkvik

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

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

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

m-hultgr.@online.no

ann.lisbeth.bjerkvik@nordea.no

Økonomiansvarlig

aasne.hagen@haugnett.no
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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.

Edel-Karin Frotjold

Marit Revheim

Styremedlem

Styremedlem

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

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

Steinar Grimsen
1. varamedlem
Festningsveien 13C • 1368 Stabekk
Mobil: 995 64 395

marit.revheim@gmail.com

edel.karin@hotmail.com

May-Britt Bekkelund

Ronny Høksås

2. varamedlem

3. varamedlem

Selbosveien 14 • 3430 SPIKKESTAD
Tlf. 31 28 38 18

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

ragbekk@tele2.no

ro-hoek@online.no

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

geir.storsletten@veidekke.no
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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

Turid Hesselberg

Ragnar Solhoff

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

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

Ketil Heimdal
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

Christine Helle

ragnar.solhoff@sshf.no

christine.helle@olympiatoppen.no

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
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Fylkeskontakter

I NORSK FORENING FOR TUBERØS SKLEROSE
Karin og Jan Erik Sørlie,
Rådyrfaret 16,
1781 HALDEN
69185585
Mobil 99205331
E-post: jesorlie@ha-halden.no

Akershus:

Steinar Grimsen
Festningsveien 13C
1368 Stabekk
Mobil 995 64 395

Oslo:

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

Oppland:

Buskerud:

Vestfold:

Telemark:

Aust-Agder:

Hedmark

Ann Kristin Skogli og Geir
Storsletten,
Tømmerholsvegen 21
2849 KAPP
Mobil 41457039 Anne Kristin
Mobil 91772977 Geir
E-post: ak-skogli@bluzone.no
ann-kristin.skogli@mjosen.as

Vest-Agder:

Torbjørn Hodne,
Nordre Banegate 7
4515 Mandal
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:

May Brit og Ragnar Bekkelund,
Selbosveien 14,
3430 SPIKKESTAD
31283818
E-post: ragbekk@tele2.no

Møre og
Romsdal:

Elen og Steinar Stenersen
Aasgaarden 3 B,
3179 ÅSGÅRDSTRAND
33081369
Elen: 93084422
E-post: stenelen@frisurf.no

Sør og Nord
Trøndelag:

Ann Karin og Magne Hultgren
Enggravlia 9
3712 SKIEN
35538816
Mobil 45217816
E-post: magne.hultgren@c2i.net
anka.hult@tele2.no
Ellen Vimme og Ragnar Solhoff,
Ribberåsen 46, 4843 ARENDAL
Ellen mobil: 45 21 14 77
Ragnar mobil: 92 86 04 89
Ragnar jobb: 37 01 43 40
E-post: ellvim@online.no
E-post Ragnar, arbeid:
ragnar.solhoff@sshf.no
Cecilie Kjerland
Fredly
2134 AUSTVATN
Mobil: 45 67 27 51
E-post: cecilie.kjerland@gmail.com

Nordland:

Troms og
Finnmark:

Wenche Røkenes og Leif Brekken,
Ikjefjord,
5962 BJORDAL
57710555
Mobil Wenche 91798308
E-post: wenche.r@enivest.net
Mobil Leif: 91798302
E-post: leif.brekken@enivest.net
Ingvild Åkervik
Melshornvegen 83
6060 Hareid
Mobil: 99 42 94 66
E-post: ingvildaa@gmail.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

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

Østfold:

