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TSC SVERIGE
TSC Sverige är en rikstäckande funktionshinderorganisation for personer med
Tuberös Skleros Complex - TSC, dess familjer och anhöriga. Föreningen har också
andra stödmedlemmar iform av personal och läkare som i sin profession möter
personer med TSC. Föreningen bildades 1991.

STYRELSEN
TSC Sveriges styrelse har under året bestått av:

Ordförande Annika Hallberg Juhlin Stenungsund
Vice Ordförande Anna Lindevall Almqvist Stockholm
Kassör Karin Aadnöy Stenungsund
Sekreterare Kerstin Anderlind Upplands Väsby
Mari Eriksson Ordinarie ledamot Olofström
Mona Holmström Suppleant Boden
Leif Lovön Suppleant Mölndal

Revision
Revisor Rolf Sjödell
Revisorssuppleant Bengt Hallberg

Stenungsund
Stenungsund

Valberedning
Valberedare Helena Mutanen Stockholm
Valberedare Oscar Melön Stockholm
Valberedare Lennart Pettersson Stockholm

STYRELSEMöTEN
Styrelsen har, utöver årsmötet och det konstituerande mötet 14 april, sammanträtt 4
gånger: 8 februari,24 ma1, 1 1 juli samt 18 oktober. Ett av dessa var ett helgmöte i

Stenungsund 24-25 maj, resterande var fysiska träffar i Stockholm eller Isaberg.

Styrelseledamöter och valberedning har sina uppdrag på ideell basis och inga
arvoden utgår. För revisorns arbete utbetalas en engångsumma, som under 2014
uppgick till 7000 kr.

MEDLEMMAR
Föreningens medlemmar var vid årets slut 724 st.
Fördelningen mellan könen var 369 kvinnor och 355 män.



REGIONERNA
TSC Sverige är på regionsnivå styrt utav de sex befintliga sjukvårdsregionerna i

landet. I varje region finns en eller flera kontaktpersoner och under varje region
lyder ett antal län.

Norra sj u kvå rdsreg ionen
Kontaktperson Mona Holmström
medlemmar finns i Norrbottens län, Västerbottens län samt Västernorrlands Iän.
Uppsala Örebro sjukvårdsregion
Kontaktpersoner Mikaela Kellgren och Lena Wahlund
medlemmar finns i Gävleborgs län, Dalarnas län, Uppsala Iän, Värmlands län,
Örebro län, Västmanlands län samt Södermanlands län.
Stockhol ms sju kvå rdsreg ion
Kontaktpersoner Kerstin Anderlind, Maria Comstedt Melön och Berit Öberg
medlemmar finns i Stockholms !än och Gotlands län.
Sydöstra sj u kvårds reg ionen
Kontaktperson Anette Nyberg
medlemmar finns i Östergötlands län, Jönköpings län samt Kalmar län.
Västra sj u kvårdsreg ionen
Kontaktpersoner Annika Hallberg Juhlin och Karin Aadnöy
medlemmar finns i Västra Götalands län samt Hallands län.
Söd ra sj u kvårdsreg ionen
Kontaktpersoner Rickard Grann, Mona Trulsson samt Mari Eriksson
medlemmar finns i Hallands läns södra delar, Blekinge län, Kronobergs Iän samt
Skåne Iän.

De regionala aktiviteterna arrangeras både som sociala sammankomster för
medlemmarna men också som regionala föreläsningstillfällen då både professionen

och foreningens medlemmar bjuds in. Se vidare under regionala aktiviteter.
De regionala verksamheterna engagerar medlemmar från totalt 20\än.

NATION ELLA MEDIC! NSKA SAMARBETEN
Föreningen anordnade, tillsammans med Centrum för sällsynta sjukdomar i

Göteborg och läkemedelsföretaget Novartis, den 4 april en föreläsningsdag för
professionella på Scandic Crown i Göteborg. lnbjudna åhörare var läkare och

annan sjukvårdspersonal från hela Sverige samt personal från boende, habilitering,

daglig verksamhet, BUP-mottagningar samt skolpersonal som i sitt dagliga arbete
möter personer med TSC. Temat för föreläsningen var "Tuberös Skleros Complex -
idag och i morgon" Föreläsare var Elisabeth Thiele, professor i neurologi vid

Harvard Medical School och chef för Herscot Center för TSC samt chef för det
pediatriska epilepsiprogrammet vid Massachusetts General Hospital for Children.
Ovriga föreläsare var Petrus de Vries, professor i neuropsykiatri och internationel!

TSC-expert vid universiteten i Cambridge och Kapstaden samt Chris Kingswood,

överläkare i nefrologi och allmänmedicin vid Brighton & Sussex University Hospitals
Trust. Moderator för dagen var Paul Uvebrant, professor i barnneurologi vid

Drottning Silvias barnsjukhus, Göteborg. En svensk översättning av Consensus
Guidelines presenterades också av professor Paul Uvebrant. På fredagens

läkardag" deltog 68 personer.



På TSC Sveriges initiativ och i nära samarbete med professor Paul Uvebrant
skapades under 2014 ett nationellt multidisciplinärt TSC-expert-team med

representanter från alla sjukvårdsregioner i Sverige (utom en). Konstituerande möte
hölls efter Iäkardagens slut 4 april med efterföljande uppskattad middag på kvällen
tillsammans med inbjudna internationella TSC-experterna. Följande discipliner ingår
iTSC-expert-teamet: Neurologi, Neuropsykiatri, Njurmedicin, Dermatologi, Thorax,
Genetik, Odontologi och Habilitering.
Läkardagen 2014 har genom ekonomiskt bidrag stötts av Kungliga Patriotiska
sällskapet.

SAMARBETE MED AONEruSXE
TSC Sverige har också ett nära samarbete med Agrenska (nationellt

kunskapscentrum för sällsynta diagnoser) och har deltagit i planeringen av
Agrenskas Familjevecka 8-12 september. Föreningens ordförande Annika Hallberg

Juhlin deltog också med en förläsning om föreningens arbete. Utöver familjeveckan
har föreningen också aktivt bidragit till planeringaen av de kommande
vuxendagarna om TSC som kommer att hållas på Agrenska 11-13 maj 2015.

SAMARBETE MED RIKSFöRBUNDET SÄLLSYNTA DIAGNOSER
Vi ingår i Riksföreningen Sällsynta diagnoser, ett riksförbund for små och mindre

Kända handikappgrupper. Mari Eriksson har tillsammans med Annika Hallberg

Juhlin varit föreningens representanter under året. Representanter från föreningen

deltog vid ett möte kring "Etiska regler gällande läkemedelsindustrin" som

arrangerades av Riksförbundet Sällsynta diagnoser.
Mari Eriksson deltog i Sällsynta Diagnosers årsmöte 26 april samt vid

ordförandemötet den 1 8-19 oktober.
Riksföreningen Sällsynta diagnoser är på Europanivå ansluten till EURORDIS, en
patientallians av mer än 500 olika föreningar i över 46 länder.

SAMARBETEN MED ANDRA ORGANISATIONER I SVERIGE
Föreningen har ett nära samarbete med föreningen LAM Academy. LAM är en del

av sjukdomsbilden vid TSC men kan också finnas hos personer utan TSC.

TSC Sverige har också en representant, Mari Eriksson, i LAM Academy, som skall

bevaka och rapportera händelser och möten.
TSG Sverige samarbetar också med riksförbundet Autism/Asperger, Attention samt

FUB.

EUROPEISKA SAMARBETEN
I samband med föreningens årsmöteshelg i april höll E TSC (European association

of TSC) styrelsemöte. Representanter från ltalien, Storbritannien, Tyskland,

Portugal och Sverige deltog. TSC Sverige var också, genom Berit Öberg,
representerade på E TSC årsmöte (General Assambly) i Lissabon 23 november.

E TSC bokmärket "Renal Disease in TSC" har översatts till svenska "Njurbesvär vid

TSC" av njurläkare Rafael Krmar som, även han, finns med i det nationella TSC-

expert-teamet. 3



TSC INTERNATIONELLT
Berit Öberg och Bo Karlberg har under det gångna året varit föreningens
representanter i TSCi (Tuberous Sclerosis Complex international).
Berit Öberg representerade föreningen vid ett Europa-TSC (E TSC) möte i april.

Vår forening är medlem i E TSC och Berit Öberg är invald i dess styrelse.
Berit Öberg, samt medlemmarna Rickard Grann och Göran Anderlind deltog i"2014
World TSC Conference" som hölls i Washington i juli månad.

20l4lnternational TSC-LAM Research Conference - Translation of mTor signaling

into Targeted Therapy gick av stapeln 10-12 oktober i Kina, Peking. Efter

konferensen höll TSCi (TSC International) årsmöte 13 oktober. Berit Oberg
representerade TSC Sverige vid detta möte.

TAND Checklista (TSC Associated Neuropsychiatric Disorders) har översatts till

svenska av Mats Eriksson vid Nationella TSC-expert-teamet. TSC Sverige har varit
initiativtagare och involverade i hela processen med synpunkter och kommentarer.

Aterstår nu endast ett godkännande och layout från Professor Petrus de Vries,

Sydafrika.
På TSC Sveriges initiativ höll världsledande TSC-experten professor John Bissler

en presentation på Karolinska sjukhuset om TSC och njurar för föreningens

medlemmar i samband med EAU-konferensen i Stockholm i april (European

Association of Urology). Ett trettital personer deltog. Två njurläkare från nationella

teamet (Peter Bäräny och Rafael Krmar) fanns på plats för översättning. Professor

Bissler gav också tillfälle till mer enskild konsultation. Centrum för sällsynta

diagnoser i Stockholm stod för kaffe och lokal.

NORDISKT SAMARBETE
Föreningen ingår också i ett nätverk, TSC-Norden. Nätverkets representanter från

Norge, Danmark, Sverige och i viss mån Finland träffas regelbundet for att utbyta

erfarenheter.

REGIONALA AKTIVITETER
TSC Sverige har kontaktpersoner i samtliga sjukvårdsregioner. De regionala

kontaktpersonerna rapporterar sina verksamheter direkt till styrelsen och har

särskilt avsatta pengar i budgeten. I november 2A14 ägde ett regionalt

sjukvårdsregionsmöte rum i Stockholm. På mötet utarbetades den nya

läkarenkäten som skall skickas ut under januari 2015. Det gjordes också en plan för

den stora road-trip som skall äga rum runt om i landet under hösten 2015.
I Stockholms sjukvårdsregion vid Karolinska Universitetssjukhuset och i Göteborg

vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus har "Centrum för Sällsynta

diagnoser" bildats. Även i region Skåne är ett centrum under uppbyggnad. Dessa

centrum är viktiga knutpunkter för föreningens regionala aktiviteter och vi har stora

förhoppningar på att framtiden för personer med TSC skall kunna bli både likvärdig

och säker, tack vare dessa regionala centra.



Vi har också haft regionala medlemsmiddagar i både Stockholm, Malmö och

Göteborg under 2014.
Andra aktiviteter så som femkamp på Liseberg och andra regionalt förankrade
medlemsträffar har också skett under året.

FöRENINGSHELGEN
Föreningens medlemmar hade konferens med årsmöte den 5-6 april på Scandic
Crown i Göteborg. På lördagens föreläsningar deltog 56 personer, varav en del var
personal, 45 personer deltog i hela konferensen.
Föreläsare och tema på lördagen var samma som på fredagens "läkardag".

Lördagskvällens program fortsatte med stand-up komikern Måns Möller som
uppträdde med sin show "Jävla pajas - det här skojar man inte om" till alla i

publikens odelade förtjusning. Kvällen avslutades sedan med en gemensam

medlemsmiddag med dragspelsunderhållning av den lokala dragspelaren "Eskil".

Medlemmar samt inbjudna internationella gäster njöt av en härlig stämning och nya

spännande möten och samtal. Under hela helgen spreds informationsmaterial om

TSC samt såldes TSC-produkter till formån för vår forening. Utländska åhörare som

deltog under hela föreningshelgen kom från Norge och amerikanska TSC Alliance.

Ansrraöre
Arsmötet hölls den 6 april och det var 36 medlemmar som deltog i mötet. I

samband med 2014 års årsmöte fullföljdes den minskning av antalet
styrelseledamöter som inletts 2012. Det nya antalet ledamöter i styrelsen är från

april2014 7 stycken, ordforanden, 4 ordinarie ledamöter, samt 2 stycken
suppleanter.

FAMILJEVERKSAMHETEN
Arets familjeläger anordnades av föreningen tillsammans med studieförbundet Bilda

i Jönköping och genomfördes 9 -13 juli på lsaberg Mountain Resort i Småland. Det

var 185 personer som deltog på lägret, barn unga och vuxna med egen diagnos,
anhöriga samt personliga assistenter och fritidsledare. Barnen delades in i olika
grupper och samtliga barn och unga med TSC, som inte har assistans i sin vardag,

fick en personlig assistent tilldelad sig på föreningens bekostnad. Särskilt
anpassade barnaktiviteter fanns för både de med diagnos och deras syskon.

Aktiviteter varvades med foreläsningar av både medlemmar och professionella.

Bl.a. hölls en mycket inspirerande föreläsning av Bo Hejlskov Elven som talade om

lågaffektivt bemötande och förhållningssätt. Det gavs också värdefulla tillfällen för
rekreation och samvaro tillsammans med andra familjer som lever i precis samma

svåra situationer. Familjer från hela Sverige deltog, från Boden i norr till Ljughusen i

söder. Familjeverksamheten är otroligt viktig och betydelsefull och samtidigt en
gren inom föreningen som kräver massor av arbete och ekonomiska medel. Vår
familjeverksamhet finansieras delvis genom deltagaravgifter men är mycket

beroende av att vi får bidrag från fonder och stiftelser.



Vår familjeverksamhet har under 2014 stötts av följande fondgivare;
Sunnerdahls handikappfond, Olga Ahlunds stiftelse, Lars Hiertas minne,
Norrbacka-Eugenia stiftelsen, Kronprinsessan Margaretas fond, Helge Axelsson
Jonssons stiftelse, Stiftelsen Hierta-Retzius stipendiefond, Kronprinsessan Victorias
fond, Stiftelsen Sävstaholm samt stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne.

MEDLEMSTIDNINGEN
Medlemstidningen, TSC-bladet, årgån9223 kom ut med 3 nummer, med reportage
från läkardagen, årsmöteshelgen i Göteborg, TSC-konferensen i Washington,
familjelägret på lsaberg, artiklar från medlemmars vardag och inbjudningar till

aktiviteter. Tidningen är ett viktigt sätt för foreningen att kommunicera med sina
medlemmar och för de mindre aktiva medlemmarna kan detta vara den enda
kontakten och informationskanalen med föreningen vara just genom tidningen. Det

är således av största vikt att tidningen fortsätter att vara så informativ och bred som

det bara är möjligt.

HEMSIDAN
Föreningens hemsida www.tsc-sveriqe.se blir en allt viktigare kanal ut mot våra
medlemmar. Sidan hålls alltid uppdaterad och allt man kan läsa om iTSC-bladet
publiceras också på föreningens hemsida. Under 2014 har styrelsen beslutat att
annonsera på Google för att fånga personer som "googlar" och söker efter
information om sjukdomen. Vi upplever att denna annonsering har bidragit till det
starkt ökande medlemsantalet.

I N FORMATIONSSP RI DNI NG
Föreningen sprider aktivt information om TSC via informationskanaler som t ex
broschyrer, stödföreningar, patientföreningar, handikappförbund och via

universitetssjukhusens databaser. En ny broschyr om "Njurbesvär vid TSC" har
översatts av njurläkare Rafael Krmar, som är en av personerna i TSC-teamet.
Svenska TSC föreningen är det första, icke engelsktalande land, som lyckats
översätta broschyren och nu ha det klar för spridning bland medlemmar och
profession runt om i landet. Denna broschyr har bekostats av föreningen själva och

ses som ett led i att efterfölja de internationella riktlinjer (Consensus Guidelines) för
vård som idag finns.
Föreningen säljer också filmen "Tuberös skleros, en sjukdom med många
ansikten", samt vissa TSC-produkter till förmån for vår förening.

Styrelsen har löpande kontakter med enskilda medlemmar av informerande och

stödjande karaktär. Styrelsen har också en viktig roll när det gäller att
vidarebefordra kontaketer mellan medlemmar som har Iiknande situationer men

också till professionen och då iförsta hand till vårt nybildade TSC-team. Teamet
består av olika professioner från olika delar av Sverige och representerar flera olika
universitetssjukhus. Tanken med det nybildade TSC-teamet är att ge medlemmar

som lever i en extra svår situation extra stöttning iform av möjlighet till "second

opinion" och stöd och råd från expertis i andra delar av Iandet. Vi har också
o



länkat vidare kontakter till professionella som t ex lnformationscentrum för ovanliga
diagnoser, till andra handikapporganisationer samt andra TSC-foreningar.
Vi har också försett personal och studerande med information.

Genom samarbetet med TSC International är föreningen med och uppmärksammar
omvärlden att vår diagnos finns, varje år den 15 maj är det "TSC Awereness Day"

och via TSCi's hemsida hjälper vi andra att ta del av fakta kring diagnosen.

FACEBOOKGRUPPEN
Föreningen har en "hemlig" (stängd och inte sökbar) grupp på Facebook där nya
personer hela tiden läggs till. Deltagarna har själva valt att ha gruppen hemlig för
att kunna känna sig fria att tala om känsliga saker utan oro för att det sprids utanfor
gruppen. Facebook gruppen fungerar mycket väl och där sker daglig aktivitet. Både
små och stora ämnen ventileras och gruppen har starkt bidragit till att minska
känslan av ensamhet och utanforskap bland våra medlemmar. Gruppen har mer än

100 aktiva användare.

EKONOMISK SAMMANFATTNING
Föreningen gjorde 2014 ett minusresultat på drygt130 000 SEK - att jämföras med

2013 då vi gjorde ett plusresultat pä 173 000 SEK. De minskade intäkterna kan i

stort förklaras av ett oväntat högt deltagande vid föreningens familjeläger, vilket i

sin tur ledde till ökade kostnader för boende, mat, aktiviteter och personliga

assistenter för foreni ngen.
Vi har sammantaget haft kostnader för resor, kost och logi vid styrelsemöten och

tryckkostnader för vår medlemstidning TSC-bladet, samt kostnader för
årsmöteshelg och familjeläger. Trots generösa bidrag från flera fonder och stiftelser
har vi tyvärr inte lyckats nå ett positivt resultat. Detta innebär att föreningen under

nästkommande år beslutat intensifiera sitt sökande av fondmedel, vilka är en forut-

sättning for vår verksamhet.

TSC FONDEN
TSC-fonden växer tack vare gåvor av olika slag. Fonden förvaltas av föreningens

styrelse. Fondens medel är till for att ge bidrag till forskning och utbildning kring

TSC. Föreningen stödjer gärna enskilda forskare/läkare som vill förkovra sig i

sjukdomen. Möjligheten for professionella att söka bidrag från fonden finns också
annonserat på föreningens hemsida samt i föreningens medlemstidning.

AVSLUTNING
Ännu ett fantastiskt verksamhetsår är till ända och vi kan med glädje konstatera att

vår förening har massor av fina eldsjälar som brinner för att vår verksamhet skall

fungera. Medlemsantalet ökar ständigt och verksamheten i föreningen är både bred

och skiftande. Samtidigt som vi arbetar mycket aktivt med de rent medicinska

bitarna och följer forskningens alla framsteg är vi lika noggranna med vårt regionala

arbete ute bland medlemmarna. Att få mötas och utbyta erfarenheter verkar minst

lika viktigt för våra medlemmar som att få höra mera om de framsteg som ständigt
görs på det medicinska planet. 
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En annan oerhört viktig del av foreningens verksamhet är familjeverksamheten.
Målet med familjeverksamheten är att ge medlemsfamiljerna möjlighet att komma
samman och att under några dagar möta andra familjer som lever i samma
situation. Vår förening har en enorm kunskap och medlemmarna fungerar som ett
skyddande nätverk för varandra.

Slutligen vill styrelsen tacka alla medlemmar för det gångna verksamhetsåret.

Stenungsund den 20 1anuara 2014
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