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Deadline for næste nummer af PWS NYT: 1. oktober 2016
PWS NYT udgives af Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom og sendes gratis til alle medlemmer 4 gange om året. PWS NYT er talerør for medlemmer og
bestyrelse samt formidler af informationer om PWS fra ind- og udland. Indholdet i de artikler, der offentliggøres i bladet, afspejler de respektive forfatteres
holdninger og meninger og dækker ikke nødvendigvis landsforeningens synspunkter. Foreningens medlemmer opfordres til at sende indlæg og fotos til redaktionen for PWS NYT:
Jytte Helgogaard
Birgitte Jensen
Heibergs Have 67
Kildetoften 32
4300 Holbæk
8600 Silkeborg
Tlf. 21671299
Tlf. 22755455
e-mail: jyttehelgogaard@tdcadsl.dk
e-mail: bm@vibkat.dk

Indkaldelse til generalforsamling
I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
i Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom.
Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med foreningens weekendseminar

fredag d. 30. september 2016 kl. 20-21
på Kursuscenter Brogården
Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart

med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Kassererens beretning om det reviderede regnskab.
Fastsættelse af kontingent for 2017.
Forslag om vedtægtsændringer:

Formål
Udbrede kendskabet til Prader-Willi Syndrom og skabe forståelse for de særlige behov, personer med denne
sygdom har blandt fagfolk, behandlere og i offentligheden. Være et sted, hvor interesserede fagfolk og pårørende til personer med PWS kan udveksle erfaringer. Hjælpe forældre til børn med PWS og voksne med oplysning om, hvilke rettigheder og støttemuligheder de har. Samle viden om Prader-Willi Syndrom, litteratur,
pjecer, film m.m.
Foreslås ændret til:
Foreningens formål er:
x at udbrede kendskabet til Prader-Willi Syndrom og skabe forståelse for de særlige behov, personer med
dette syndrom har blandt fagfolk, behandlere og i offentligheden.
x at støtte og udvikle det sociale liv for børn og voksne med Prader-Willi Syndrom ved at arrangere kurser
og ferieophold for dem, deres familier og bosteder.
x at være et sted, hvor interesserede fagfolk og pårørende til personer med PWS kan modtage relevant
oplysning og udveksle erfaringer.
x at hjælpe forældre til børn og voksne med PWS med oplysning om, hvilke rettigheder og støttemuligheder de har.
x at samle og formidle viden om Prader-Willi Syndrom i form af pjecer, hjemmeside m.m.
Opløsning
Ved opløsning tilfalder foreningens midler Muskelsvindfonden.
Foreslås ændret til: Ved opløsning tilfalder foreningens midler Sjældne Diagnoser.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår Jytte Helgogaard, Martin Raabjerg, Signe Andersen og
Claus Rosenager Jepsen.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
På bestyrelsens vegne
Jytte Helgogaard
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Regnskab 2015
Resultatopgørelse
Indtægter
Medl emskontingenter
Årets a ndel af livsvarige medlemskaber
Modta gne gaver og tilskud fra private og l egater
Bi blioteksstyrelsen tilskud
Andre i ndtægter

2015
69.920
4.203
35.739
273
12.731

2014
63.995
3.963
280
2.656
115

2013
39.050
4.066
44.585
2.799
9.395

Modtaget tilskud
Soci al- og Integrationsministeriet, Handicappuljen
Mi ni steriet for Sundhed og Forebyggelse, Ti ps og Lotto , Driftspuljen
Mi ni steriet for Sundhed og Forebyggelse, Ti ps- og Lottomidler, Aktivitetspuljen
Del tagerbetalinger m.v.
Indtægter i alt

119.279
184.122
111.388
361.333
898.986

214.136
176.501
161.834
285.856
909.336

169.334
184.166
98.654
416.751
968.800

Udgifter
Feri e-, koloni- og kursusudgifter
Informationsmateriale
Udgifter i alt
Bruttoresultat

642.998
84.879
727.877
171.109

2014
671.774
105.249
777.023
132.313

2013
752.866
72.541
825.407
143.393

Kapaticetetsomkostninger
Møde- og a rra ngementsudgifter
Admi nistrationsudgifter
Ka pa citetsomkostninger i alt

22.937
52.214
75.151

57.616
46.416
104.032

44.727
43.451
88.178

95.958
33.338
129.296

28.281
38.886
67.167

55.215
22.686
77.901

2015

2014

2013

1.507.660

1.507.660

1.391.935

1.507.660

1.507.660

1.391.935

Oms ætni ngsaktiver
Peri odeafgrænsningsposter
Andre ti lgodehavender
Li kvi de beholdninger
Oms ætni ngsaktiver i a lt
Aktiver i alt

0
12.575
430.554
443.129
1.950.789

0
21.439
251.616
273.055
1.780.715

3.127
16.450
363.125
382.702
1.774.637

Passiver
Egenkapital
Egenkapital

1.646.164

1.516.668

1.449.700

73.276
87.118
160.394

25.432
67.505
92.937

81.745
108.380
190.125

0

6.301

16.387

82.181
62.050
1.950.789

84.072
80.537
1.780.715

79.251
39.174
1.774.637

Res ultat a f primær drift
Fi nansieringsindtægter
Årets resultat

Balance
Aktiver
Anlægsaktiver
Investeringsbeviser ti l anskaffelsessum
(DI Mi x Obligationer, kursværdi kr. 1.440.888)
Anl ægsaktiver i alt

Hensættelser
Soci al- og Integrationsministeriet, Handicappuljen, ej anvendt pr. 31. december 2013
Mi ni steriet for Sundhed og Forebyggelse, Ti ps- og Lottomidler aktivitetspuljen 2013/14,
Hensættelser i alt
Gæl ds forpligtelser
Mi ni steriet for Sundhed og Forebyggelse, Ti ps- og
Lottomi dler a ktivitetspuljen
Li vs va rige medlemskaber
Kredi torer
Passiver i alt

Jubilæumsindlæg

For 30 år siden blev Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom stiftet af en gruppe forældre på sytten. Efter et møde
på Kennedy Instituttet, hvor overlæge Bente Pilgaard havde inviteret forældre til et møde om resultater af undersøgelser af danskere med PWS, besluttede forældrene at mødes og stiftede d. 6. juni 1986 Forældreforeningen for PWS.
Det blev senere til en stiftende generalforsamling med bestyrelse og vedtægter og nĂǀŶĞƚ͟>ĂŶĚƐĨŽƌĞŶŝŶŐĞŶĨŽƌWƌĂͲ
der-tŝůůŝ^ǇŶĚƌŽŵ͟ med Susanne Blichfeldt som formand.
I 1988 blev det første weekendkursus afholdt på Pindstrup Centret (på de næste sider bringer vi programmet fra kurset), og i 1990 blev der på Susannes initiativ oprettet et fagråd bestående af læger, lærere, pædagoger, psykologer, en
diætist, en fysioterapeut og en konsulent fra socialvæsenet. 1988 var året, hvor det første kursus om PWS for personale i bofællesskab i København med to beboere blev afholdt. I 1989 blev Børge Troelsen formand ʹ en post, han på
kvalitativ vis bestred indtil 2009.
Det var også i 1990, det første nummer af PWS NYT udkom med Bibi Källberg og Else Søderman som redaktører (uddrag
af dette og efterfølgende numre bringes også på kommende sider), og det er siden da udkommet med fire numre om
året.
Siden 1990 har der været arrangeret sommerlejr for unge, både hjemmeboende og beboere fra botilbud. Også i denne
periode så det første PWS-botilbud dagens lys.
/ƐƚĂƌƚĞŶĂĨϭϵϵϬ͛ĞƌŶĞďůĞǀĚĞŶĨƆƌƐƚĞĨĂŵŝlieweekend holdt i Korsør ʹ en lejr, der over årene blev udbudt flere gange,
men som ikke fik lang levetid på det tidspunkt. I 2011 blev initiativet taget op igen og er siden blevet en fast tilbagevendende tradition for børnefamilierne.
I de efterfølgende sider kaster vi et tilbageblik på de 30 år, der er gået. Meget er sket, siden foreningen blev stiftet,
men behovet for oplysning om PWS er stadig aktuelt, og udfordringerne ligner de samme som for 30 år siden. Kig selv
med og nyd både ord og billeder.
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1990 - 1991
͞WƐǇŬŽůŽŐŝƐŬĞĂƐƉĞŬƚĞƌǀĞĚWt^͟
͙&ŽƌŵŽĚĞƌen til et PWS-barn er besværlighederne mange. Først vil barnet ikke die,
hvilket kan få moderen til at føle sig afvist.
Senere, når barnet endelig begynder at
spise, må moderen sætte grænser ʹ forbyde. Der er mange konfliktfyldte situationer, ikke kun for moderen, men for hele familien. Det er i sådanne situationer, det er
godt at få psykologisk hjælp og støtte. Det
bedste ville være, hvis en kontakt til en psykolog blev knyttet som en naturlig ting efter
fødslen på sygehuset.
PWS NYT, november 1990

1992 ʹ 1993
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1993 ʹ 1994

1994 - 1995

PWS NYT, november 1994
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1995 - 1996
PWS-SOMMERLEJR
Halløjsa kammerater. Hvad skete der egentlig på dette sted, hvor alle møder sine venner.
Jo, der skete det sædvanlige, det at vi hyggede os og morede os sammen. Det starter med,
Ăƚ͟ƉčĚĂŐŽŬŬĞƌŶĞ͟ŬŽŵŵĞƌŵĞĚĨŽƌƐůĂŐŽŵ͕ŚǀĞŵǀŝƐŬĂůƐŽǀĞƐĂŵŵĞŶŵĞĚ͕ŵĞŶĞĨƚĞƌ
megen diskussion, ærgrelse og fortvivlse, får vi endelig vores vilje. Herefter pakker vi vores
baggage ud og putter på plads i skabene, og får lagt vores medbragte sengetøj på. Når dette
er gjort, bliver vi kaldt hen foran et fælleshus, og opgiv hvores navne, og de voksene fortæller
om ugens program. Bagefter er der almindlig hygge og spisning, hvor vi får severet sund og
ernærings-rigtig mad for personer med Prader-Willi Syndrom. Der er mange aktiviteter her
på lejren, heribland ʹ svømning, fodbold, bochkja og ridning i dagtimerne og en skattejagt
sidst på ugen.
PWS NYT, november 1995

Handicapaccept
Ingvard Bækgaard indledte sit foredrag med at gøre det klart, at han betragter det som
͟ƵŵƵůŝŐƚĂƚŚĂǀĞŚĂŶĚŝĐĂƉĂĐĐĞƉƚ͕ŶĊƌŵĂŶŚĂƌWƌĂĚĞƌ-tŝůůŝ^ǇŶĚƌŽŵƉĊŐƌƵŶĚĂĨ͟ƉŽƐŝƚŝǀĨŽƌƐƚčƌŬŶŝŶŐ͘͟ƆƌŶ
og voksne med PWS er hjerneskadede; det bliver aldrig anderledes, de t må vi forholde os til, for det kan ikke
helbredes. De har krav på beskyttelse og hjælp, men lider under, at vi vil havde dem normaliseret, vi ønsker
dem anderledes. Jo før vi accepterer dette (hjerneskaden), jo bedre. Indtil da vil de altid lide, og vi f rustrerer
dem. Vi har helt urealistiske forventninger og drømme til dem. Vi håber, og vi skuffes, vi giver dem en plads,
de aldrig nogensinde vil kunne opfylde. De vil blive jaget vildt; enhver tænkelig teori vil blive taget i brug i håb
om normalisering.
Ğƚ͕ǀŝŚĂƌ͕ĞƌŚĂŶĚŝĐĂƉƉĞĚĞďƆƌŶ͘sŝƐčƚƚĞƌŬƵŶďĞŐƌčŶƐŶŝŶŐĞƌ͕ŚǀŝƐǀŝŝŬŬĞƐĞůǀŬĂŶĂĐĐĞƉƚĞƌĞĚĞƚ͙KŐǀŽƌĞƐ
manglende accept af deres handicap, det fratager dem den ro. Nu spilder vi både deres og vores tid. Har vi
råd til det? Vores børn med PWS ved, aƚǀŝǀŝůůĞĞůƐŬĞĚĞŵŵĞƌĞ͕ŚǀŝƐĚĞǀĂƌĂŶĚĞƌůĞĚĞƐ͙͟
PWS NYT, november 1996

1997 - 1999

Oberservationer af to (eller flere) adfærdstyper ved
PWS
sĞĚĂƚŐĞŶŶĞŵůčƐĞ͟ďƐƚƌĂĐƚŽŽŬ͟ĨƌĂĚĞŶ///͘/ŶƚĞƌͲ
nationale PWS-kongres er redaktionen blevet opmærksom på, at et belgisk forskerhold beskriver to forskellige PWS-personlighedstyper, nemlig:
a) Det aktive udadvendte barn (aktiv, socialt, opmærksomhedskrævende, selvsikre, fantasifulde lege, usædvanlig stivsindet, raseriudbrud, meget talende og ofte fastlåst i tanker og
handlinger, ønsker ingen ændringer.
b) Det passive indadvendte barn (passiv, reserveret, elsker at blive puslet om, ringe fantasi, kan
ikke lide at blive forstyrret, ikke så ofte raseriudbrud, mindre selvsikker, dårlig til at forsvare
sig mod angreb fra jævnaldrende.
PWS NYT, august 1999
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2000 - 2002

Kursus for forældre til unge med PWS,
ĚĞƌ͞ƐŶĂƌƚ͟ƐŬĂůĨůǇƚƚĞŚũĞŵŵĞĨƌĂ
Sted: Faxe Vandrerhjem, Kalkbrudsvej 7,
4640 Faxe
Tidspunkt: fredag d. 26. september kl. 18 ʹ
søndag d. 28. september 2001 kl. 13
͙ŚǀŽƌĚĂŶĨŝŶĚĞƌǀŝ͕ĞůůĞƌŚǀŽƌĚĂŶĨĊƌǀŝŽƉͲ
rettet et bofællesskab for unge med PWS?
Hvad sker der økonomisk, når vores børn
bliver 18 år?
Hvordan klares alle de problemer, som tidligere gik bl.a. over socialforvaltningen (aflastning, støtte i skole/fritid), lønkompensation i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste m.m.?
Hvordan sikrer vi et værdigt arbejdsliv?
Hvordan sikrer vi et aktivt fritidsliv?
Hvem skal styre økonomien?
PWS NYT, maj 2001

Bestyrelsesweekend
͙ŶĂĨĚĞĨƆƌƐƚĞŽƉŐĂǀĞƌ͕ĚĞƌĨŽƌĞƐƚĊƌďĞƐƚǇƌĞůƐĞŶ͕
er en analyse af foreningens medlemsskare, således at vi kan danne et overblik over, hvilke løbende
behov medlemmerne har og i forhold hertil blive i
stand til at målrette arrangementer af både indiviĚƵĞůŽŐůĂŶĚƐĚčŬŬĞŶĚĞŬĂƌĂŬƚĞƌ͙
Af overordnede fokusområder, som vi nåede frem
til i løbet af weekenden, kan nævnes:
Forskning inden for PWS
Familien (spædbarnealder, førskolealder, skolealder, pubertet, ungdomsliv, botræning/mestring af
positiv handicapaccept, 18 år, engagement i aflastningsordning, engagement i efterskole for unge
med PWS
Fritid (pigeweekend, ridelejr, skitur, tur med Fulton)
Voksne (engagement i oprettelse botilbud, beskæftigelsestilbud.
PWS NYT, december 2002

TEMADAG med psykiater Anthony Holland 28. februar 2003 hos Pharmacia København
͙ƉĊŬŽŶŐŐƌĞƐƐĞŶŝ/ƚĂůŝĞŶŝϭϵϵϴ ĨŽƌƚĂůƚĞĚƌ͘,ŽůůĂŶĚŽŵ͟ĞƚĞƚŝƐŬĞŽŐůĞŐĂůĞĚŝ ůĞŵŵĂ͕͟
hvor han tog udgangspunkt i en voksen med PWS, der efter at være flyttet hjemmefra tog
30 kg på i løbet af det første år. Med dette som baggrund stillede A. Holland spørgsmålet:
͟,ĂƌĞŶǀŽŬƐĞŶŽŐŵǇŶĚŝŐƉĞƌƐŽŶŵĞĚWt^ĞŶůŽǀďĞƐŬǇƚƚĞƚƌĞƚƚŝůĂƚƐƉŝ se sig til sygdom
og tidlig død? Selvom en sådan ret eksisterer rent juridisk, kan samfundet og hjælpeapƉĂƌĂƚĞƚĞƚŝƐŬĂĐĐĞƉƚĞƌĞ͕ĂƚĚŝƐƐĞŵĞŶŶĞƐŬĞƌŚĂƌĞŶƐĊĚĂŶƌĞƚ͍͟
PWS NYT, august 2002

2003 - 2004

Grønland kalder dansk bofællesskab!
Marianne Olsen fra Grønland forespørger, om der evt. er et bofællesskab, som kunne tænke
sig at huse Carl og Nieve med PWS samt deres 3 pædagoger et par dage i forbindelse med
ĨŽƌĞŶŝŶŐĞŶƐƐŽŵŵĞƌůĞũƌƉĊ&ƌŝũƐĞŶďŽƌŐhŶŐĚŽŵƐƐŬŽůĞ͘͟'ƌƆŶůčŶĚĞƌŶĞ͟ŚĂƌϮ ŐĂŶŐĞƚŝĚůŝͲ
gere besøgt ÅHUSET i forbindelsen med foreningens sommerlejr. De vil gerne se nogle andre
steder, hvor der evt. er børn, og meget gerne få mere at vide om undervisning.
PWS NYT, februar 2004
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2005 ʹ 2007

Prader-Willi Syndrom i Grønland
I Nuuk ligger Akuisut, et bofællesskab for
PWS I en almindelig famliebolig i bydelen
Nussuaq. Her bor de to grønlændere, der
har PWS, Karl på 28 og Nivi på 12. Der er 7
faste personaler tilknyttet, og der er døgndækning. Karl går på arbejde, og Nivi går i
skole. Begge går tit i svømmehal ʹ noget nyt
i Nuuk.
PWS NYT, februar 2007

Ungdomsuddannelse til unge udviklingshæmmede 18-12 år
Folketinget har vedtaget en lov, der giver unge
udviklingshæmmede ret til en 3-årig ungdomsuddannelse efter endt folkeskole. Loven gælder
fra skoleåret 2007.
PWS NYT, maj 2007

Ferie med PWS
͙sŝŚĂƌʹ endnu ikke prøvet at holde sommerferie hver for sig, men jeg tror, vi overvejer at
dele os op i hvert fald i nogle af feriedagene. Tidligere har vi været på skiferie, hvor Ellen
blev hjemme hos bedsteforældrene og aflastningsfamilie, og det fungerede til alles bedste.
Men vi vil også gerne kunne holde ferie sammen som familie, så vi higer og søger efter den
måske ikke perfekte, men så dog gode ferieform for en familie med et barn med PWS, hvor
der også er søskende. Erfaringer og gode råd modtages derfor gerne. Måske er vi ikke de
eŶĞƐƚĞ͕ĚĞƌŬĞŶĚĞƌƚŝůƉƌŽďůĞŵĂƚŝŬŬĞŶ͙͍
PWS NYT, august 2007

2008 ʹ 2009

Takketale til Børge Troelsen
Kære Børge
Det er en temmelig uvant situation at skulle
stå her i dag og holde tale for dig på bestyrelsens vegne. Uvant, fordi det plejer at
være dig, der holder tale, når der sker udskiftninger i bestyrelsen, og uvant fordi du
siden 1989 har været den person, der har
stået i front som formand for Prader-Williforeningen og således været den, der har
tegnet foreningen udadtil.

PWS NYT, november 2009
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Temadag for bedsteforældre til børn med
Prader-Willi Syndrom
Søndag d. 30. maj på Fangel Kro og Hotel,
Odense S.
Kursusleder: Socialrådgiver og konsulent
Marianne Engel
Oplægsholdere: Overlæge Susanne Blichfeldt og socialrådgiver og konsulent Marianne Engel.
PWS NYT, februar 2009

2010 ʹ 2011

Tarmfunktion hos personer med PraderWilli Syndrom
På Aarhus Universitetshospital planlægger
vi i løbet af 2011 at gennemføre en videnskabelig undersøgelse af tarmfunktionen
hos voksne med PWS. Der findes ingen god
systematisk indsamlet viden om tarmfunktion ved PWS, f.eks. toiletvaner, tarmpassagetid, forstoppelse og inkontinens (om man
kan holde på afføringen).
PWS NYT, februar 2011

På skiferie med Lærke
͙>čƌŬĞ ŬůĂƌĞĚĞ ƵĚĨŽƌĚƌŝŶŐĞŶ ĨĂŶƚĂƐƚŝƐŬ
godt, hun løb over 5 dage 8,7 km. Langrend,
naturligvis i langsomt tempo, men med et
godt bevægelsesmønster og særdeles positiv psykisk oplevelse med megen selvtilfredshed.
PWS NYT, maj 2011

2012 - 2013

Indvielse af Grankoglen 2

Daniel og Malene
Vi er et kærestepar, har været sammen i 16
år. Jeg selv hedder Daniel og min smukke
hedder Malene. Det var kærlighed ved første blik. Jeg bor på Oxen og Malene bor på
Kirstinelund. Vi ses hver torsdag. Nu vil jeg
slutte. Hilsen Daniel og Malene
PWS NYT, august 2012
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Fredag d. 5. oktober var der indvielse af det
nye byggeri Grankoglen 2. Til selve indvielsen var beboerne, pårørende, personale og
samarbejdspartnere fra Klinik for Sjældne
Handicap i Århus inviteret. Ligeledes var arkitekterne også inviteret. Festen startede
med tale af Lars Pedersen, som er områdeleder for hele specialområdet og dermed
den øverste leder af det samlede Grankoglen.
PWS NYT, november 2012

2014 ʹ 2016
Tilfredshedsundersøgelse ʹ hvad fandt vi ud af?
I efteråret 2013 sendte bestyrelsen et spørgeskema ud for
at finde ud af, om det, foreningen laver, er det, medlemmerne ønsker. Resultatet blev, at medlemmerne er glade
for de arrangementer, der er målrettet dem. I alle kategorier havde man mulighed for at skrive, at man ikke var i
målgruppen, for vi ved, at de forskellige arrangementer er
meget målgruppespecifikke. For eksempel fik sommerlejren en score på 4,5 ud af 5 blandt dem, der var i målgruppen. Altså et populært arrangement. En anden topscorer
er PWS NYT, der fik 4,3 ud af 5 mulige fra 76 deltagere i
undersøgelsen. Faktisk bruger de fleste bladet til at holde
sig orienteret om nyheder inden for forskning og om kommende arrangementer.
PWS NYT, maj 2014

Temadag med professor Tony Holland og overlæge
Susanne Blichfeldt d. 8. december 2016
͙dŽŶǇ ,ŽůůĂŶĚ Ğƌ ĞŶ ĨƌĞŵƌĂŐĞŶĚĞĨŽƌŵŝĚůĞƌ͕ŽŐ
selvom foredraget foregik på engelsk, voldte det
ikke de fremmødte mange problemer med at forstå
ham. Han omtalte Prader-tŝůůŝ^ǇŶĚƌŽŵƐŽŵ͟ƐƵůƚͲ
ƐǇŶĚƌŽŵĞƚ͟ƵĚĨƌĂĚĞŶďĞƚƌĂŐƚŶŝŶŐ͕ĂƚŵĂĚŽŐƚĂŶͲ
ker om mad fylder voldsomt meget hos disse personer. At være så konstant fokuseret på og draget mod
alt, hvad angår mad, er en ekstrem stressende belastning, og Tony Holland har tidligere sagt, at man ʹ
for at forstå denne tilstand ʹ ďƆƌ͟ŐĊĞŶƚƵƌŝĞƚƉĂƌ
ƐŬŽ͕ĚĞƌƚŝůŚƆƌĞƌĞŶƉĞƌƐŽŶŵĞĚWt^͘͟
PWS NYT, februar 2016

Weekendtur til spa og wellness i Korsør
Den 6. november om eftermiddagen tog vi
seks unge med vores mødre til Korsør, da vi
skulle tilbringe weekenden på Hotel Comwell, hvor vi skulle forkæles. Vi kendte alle
sammen hinanden fra sommerlejre og andre arrangementer, så det tegnede godt.
Efter middagen fredag aften hyggede vi os
med spil og fjernsyn, men vi trængte alle til
at få hvilet ud og komme i seng, så vi kunne
være friske til næste dag.
PWS NYT, februar 2016

Begrundelse for valg af Susanne Blichfeldt til Sjældne-Prisen
͙ŶǀŝƐŝŽŶčƌŽǀĞƌůčŐĞʹ indstillet af Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom. Denne kandidat har mange kasketter ʹ som
mor til en søn med Prader-Willi Syndrom og som medstifter af
Prader-Willi-foreningen ʹ og som børnelæge. Hendes indsats
har været med til, at foreningen har skabt særligt gode betingelser for deres medlemmer. Ikke mindst er der samlet et fagråd, der blandt andet inkluderer læger og sygeplejersker, psykolog, socialrådgiver, diætist og andre relevantĞ͙^ĂŵůĞƚƐĞƚĞƌ
der tale om en indsats, som giver opmærksomhed til en lille,
sjælden gruppe, og som har direkte effekt på patienternes og
deres familiers livskvalitet. Og som kan tjene til efterfølgelse for
andre små foreninger og sjældne fagpersoner. Susanne ʹ det
hedder hun ʹ bruger allerede sin særlige erfarings- og vidensmæssige baggrund ved i sit daglige arbejde som børnelæge at
engagere sig i diagnosticering og behandling af børn med
mange andre sjældne handicap.
PWS NYT, maj 2016

Fredag 9.9.1988
Kl. 17
PEJSESTUEN
Kl. 18.
Kl. 19
Kl. 21 - ?

Velkomst. Præsentation af kursus.
Rundvisning v./bestyrelsen
SPISESALEN
Middag
PEJSESTUEN
Kost og PWS v./diætiststuderende Dorthe
Bjerre og Lise Justesen, Ankerhus, Sorø
PEJSESTUEN
Snak og hygge. Salg af øl og vand, vin

Lørdag 10.9.1988
Kl. 8 ± 9
SPISESALEN
Morgenmad
Kl. 9
FOREDRAGSSAL
Kromosomer og PWS v./1. reservelæge Bente
Pilgaard, Hillerød Amtssygehus
Kl. 10
Kaffe
Kl. 10.20
FOREDRAGSSAL
Kroppen ved PWS, vækst og pubertet
v./reservelæge Susanne Blichfeldt, Glostrup Amtssygehus
Kl. 12
SPISESAL
Frokost
Herefter pause til kl. 14. Mulighed for gåtur i skoven, snak osv.
Kl. 13.50
Kl. 14

Kaffe stillet frem v. Pejsestuen
PEJSESTUEN
Fysioterapi og PWS v./fysioterapeut
Kirsten Dennis, Roskilde Amtssygehus
Kaffekoppen kan fyldes
PEJSESTUEN
Skolebarnet m. PWS v./lærer Jens Bitsch,

Kl. 14.50
K. 15
Vejen
Kl. 15.45 PEJSESTUEN
Voksne m. PWS v./husholdningslærer Lars-Henrik
Pedersen og specialpædagog Marianne Gatzwiller, Pensionatet Sjælør Boulevard,
Valby
Kl. 16.15
PEJSESTUEN
Voksne m. PWS v./Bofællesskabet
Jupitervej, Fredericia
Kl. 18
SPISESALEN
Middag
Kl. 19
PEJSESTUEN
Bo-muligheder og PWS v/Børge Troelsen,
Landsforeningen
Herefter hygge, snak m.m.
Søndag 11.9.1988
Kl. 8-9
SPISESALEN
Kl. 9 FOREDRAGSSAL
Møller LEV
Indlagt kaffepause
Kl. 11.30
FOREDRAGSSAL
Kl. 12

SPISESAL

Morgenmad
Om boformer, juridiske problemer v./John

Om nordisk PWS-arbejde v./Susanne
Blichfeldt
Frokost
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Spørgeskemaundersøgelse om PWS og kost
1989-1990 af husholdningslærer Dorthe Bjerre og læge Susanne Blichfeldt
͙&ŽƌŵĊů͗
-

beskrive en række karakteristiske forhold for personer med PWS i Danmark, speci elt vedrørende diæt, diætvejledning samt aktuelt ydet behandling og støtte
klargøre omfanget af diætvejledning og social støtte

Der blev udsendt 84 spørgeskemaer til familier og behandlere, der kunne have ansvaret for personer med PWS på
ĚĂǀčƌĞŶĚĞƚŝĚƐƉƵŶŬƚ͙ĚĞƌĞƌŵŽĚƚĂŐĞƚŝĂůƚϮϵďĞƐǀĂƌĞůƐĞƌ͘ů der 0-12 år: 4 piger og 5 drenge (hjemmeboende), alder 13-19 år: 5 piger og 4 drenge (7 hjemmeboende, 1 på institution, 1 andet), alder > 20 år: 7 piger og 4 drenge (3
hjemmeboende, 5 på institution, 3 andet).
Konklusion
Hvad er karakteristisk for målgruppen?
- Lav højde i forhold til jævnaldrende raske.
- Vætgen blandt unge og voksne er højere end vægten blandt raske .
- Vægten er typisk sværest at kontrollere i 5-7 års alderen og i 12-16 års alderen.
- Bor både hjemme og på institution.
- Diætbrud sker for næsten alle med PWS og i alle aldersgrupper. For at undgå dette har mange lås på skabene, fryseren samt regler og aftaler i forbindelse med måltider.
- Interesse for mad.
Hvordan er den nuværende diætbehandling, og hvilket behov er der for diætvejledning?
- Stort set alle er på diæt (83 %).
- Alle (forældre, pædagoger o.a. med ansvar for personer med PWS) har en viden om, at PWS -kosten skal
være energilav, indeholde mange grøntsager, magre levnedsmidler og lidt fedt.
- Den vejledning, der er blevet tilbudt, er meget forskelligartet. Nogle har fået diætvejledning, hvor der gives
råd om at tælle kalorier og/eller at følge en diabeteskost eller affedtningskost. Andre har aldrig fået tilbudt
en sådan vejledning og har selv prøvet at sammensætte en passende diæt.
- Ikke alle får tilbud om diætvejledning (34 %).
- Der er brug for mere diætvejledning end den, der tilbydes i dag (45 %) .
- Ikke alle får økonomisk koststilskud til dækning af merudgifter (55 %) .
Diskussion af diætbehandlingen ved PWS
Denne undersøgelse viser tydeligvis, at der er behov for etablering af en målrettet diætvejledningsfunktion. I første
omgang er det vigtigt at få samlet den viden, vi har om PWS og ernæring i dag og få videreformidlet denne viden til
forældre og behandlere, f.eks. i form af et vejledningsmateriale om PWS-kosten.
Samtidig er det vigtigt at udarbejde et uddybende vejledningsmateriale om PWS-kosten til diætisten og andre, der
tilrettelægger en PWS-kost. Materialet skal opstille ensartede retningslinjer for den pædagogiske og diætetiske behandling på basis af eksisterende viden og undersøgelser. Retningslinjerne tænkes anvendt som et udgangspunkt i
diætbehandlingen og diætvejledningen.
Endelig må der tilbydes en individuel diætvejledning, f.eks. gennem det etablerede fagråd eller på et centralt behandlingssted for personer med PWS.

Fotos fr a ar kiv og P WS N YT 1 9 95 ʹ 2 016
Landsmøde på Nyborg Strand
PWS NYT, november 1995

Sommerlejr 1998 på Hjemly Efterskole
PWS NYT 3, august 1998
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Dorthe Lorentzen vinder guld- og sølvmedalje i
svømning I USA. PWS NYT, august 1999

Sommerlejr Haarslev Efterskole. PWS NYT, februar 2000

Familieweekend på Kalundborg Vandrerhjem.
PWS NYT, august 2000

Sommerlejr på Haarslev Efterskole.
PWS NYT, februar 2001

Weekendseminar på Brogården 2002

Familieweekend i Korsør. PWS NYT, november 2003
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Sommerlejr på Haarslev Efterskole 2003.
PWS NYT, november 2003

Ungekursus i Korsør 2004.
PWS NYT, februar 2005

Sommerlejr på Frijsenborg Ungdomsskole, 2004

Sommerlejr på Frijsenborg Ungdomsskole
2005. PWS NYT, august 2005
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Nyvalgt bestyrelse i Korsør 2005. PWS NYT, november 2005

Botræningskursus for unge i Ebeltoft 2005.
PWS NYT, februar 2006

Weekendseminar på Brogården 2005. PWS
NYT, november 2006

Sommerlejr 2007 på Frijsenborg Ungdomsskole. PWS NYT, august 2007
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Sommerlejr 2008 på Frijsenborg Ungdomsskole. PWS NYT, august 2008

Hanne Lorentzen. PWS NYT, november 2008

Weekendseminar 2008. PWS NYT, november 2008

Sommerlejr på Balle Efterskole 2009. PWS NYT, august 2009

Børge Troelsen takker af efter 20 år som formand for
Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom. PWS NYT,
november 2009

Ridelejr på Fyn 2010. PWS NYT, august 2010
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Sommerlejr på Frijsenborg Ungdomsskole 2010. PWS NYT, august 2010

Nadja Joy vinder åbent vand-prisen. PWS NYT, august 2011

Lærke med mexicansk indsamlingsholder.
PWS NYT, maj 2011

Sommerlejr på Frijsenborg Ungdomsskole 2011.
PWS NYT, august 2011

Beboere på Kirstinelund. PWS NYT, november 2011

Tur til Malaga 2011

Ridelejr på Auning Kro 2011. PWS NYT, november 2011
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Ridelejr for voksne udeboende. PWS NYT, februar 2012

Bostedet Solvang i Thailand. PWS NYT, maj 2012

Sommerlejr på Frijsenborg Ungdomsskole. PWS NYT, august 2012

Pernille og Laura på juleindkøb I Berlin. PWS NYT, februar 2013

Familieweekend på Pindstrup
2013. PWS NYT, august 2013

Bostedet Kirstinelund på ferie I Grønland.
PWS NYT, maj 2014
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Familie- og aktivitetsweekend på Pindstrup. PWS NYT, august 2014

Sommerlejr på Frijsenborg Ungdomsskole. PWS NYT, august 2014

Mikkel færdig med STU. PWS NYT, november 2014

Kasper fra Grankoglen. PWS NYT, november 2014

Pernille møder kronprinsesse Mary. PWS NYT, maj 2015

Tur til Malaga 2015. Fra Facebook-gruppen.

Sommerlejr på Brogården. PWS NYT, august 2015
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Rasmus I Odsherreds Zoo Rescue. PWS NYT, november 2004

Susanne Blichfeldt modtager Sjældne-prisen. PWS NYT, maj 2016

Familieweekend på Pindstrup 2016

Familieweekend på Pindstrup 2016

Familieweekend på Pindstrup 2016

Sommerlejr på Brogården 2016
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En historie om Prader-Willi-foreningen ʹ på tværs af grænser
v/Birgitte Jensen
Vores datter Ellen blev født i 1993 og efter ca. 1 ½ år diagnosticeret med Prader-Willi Syndrom. Det var en turbulent
tid, så på mange måder var diagnosen egentlig en lettelse.
Jeg husker faktisk ikke, hvornår vi præcist meldte os ind i foreningen, men jeg husker tydeligt det første egentlige
møde, hvor netværket og kontakterne blev altafgørende i forbindelse med en stor begivenhed i vores liv.
Det var i 1995, hvor vi i forbindelse med min mands uddannelse stod over for et 6 måneders langt ophold i Australien.
Opholdet var længe forberedt og tiltrængt. Efter den begrænsning, som vi umiddelbart havde følt i forbindelse med
at få et handicappet barn, var udlængslen stor, og vi havde behov for gøre noget af det, vi altid havde drømt om ʹ
nemlig at rejse. Nu var situationen omkring Ellen stabiliseret, og vi havde mod på at kaste os ud i det.
Men det kom fuldstændig bag på os, hvor besværligt det var at rejse ind i Australien med Ellen, der på det tidspunkt
var 2 ½ år, i fuld udvikling og allerede i gode strukturerede spiserammer. Vi skulle naturligvis søge visum ʹ ͟dĞŵƉŽͲ
ƌĂƌĂƌǇƌĞƐŝĚĞŶĐĞǀŝƐĂ͟ʹ husker jeg, det hed. Ikke noget, der på nogen måde kunne hverken indikere eller tillade, at vi
immigrerede. Det havde aldrig været vores hensigt.
/ ĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞŵĞĚǀŝƐƵŵĂŶƐƆŐŶŝŶŐĞƌŚĂǀĚĞǀŝƐŬƵůůĞƚŬƌǇĚƐĞĂĨ͕ŽŵŶŽŐĞŶŝĨĂŵŝůŝĞŶůĞĚĂĨƐčƌůŝŐĞ͟ĚŝƐĞĂƐĞƐ͟ĞůůĞƌ
havde andre problemer, og her startede hele balladen. Det havde Ellen jo, men da vi havde udtalelser fra både læger,
sygesikring og andet forsikringsselskab, der tog ansvar for hende i den pågældende periode, havde vi ikke i vores
vildeste fantasi kunne forestille os, at der ville opstå problemer. Det gjorde der! Ellen kunne ikke rejse ind i Australien.
Det blev begyndelsen til en lang og sej diskussion og skriven frem og tilbage med den australske ambassade, der på
trods af ovennævnte papirer og gode udtalelser krævede yderligere dokumentation: Ellens sag skulle sendes til en
total ukendt læge i Manchester, der skulle udtale sig om, hvorvidt det nu var i orden at lukke hende ind. Ikke en læge
med specielt kendskab til PWS. Derudover skulle en australsk læge tage ansvar for hende.
Vi havde troet, alt ville løse sig, men tiden var ved at være gået, skriverierne fre m og tilbage med ambassaden havde
trukket tænder ud. Der var tre uger til afrejsen, og vi havde stadig ikke visum. På det tidspunkt var billetterne købt,
ůĞũůŝŐŚĞĚĞŶŝ ƌŚƵƐĨƌĞŵůĞũĞƚ͕:ĞŶƐ͛ĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐƉƌŽũĞŬƚůĊŬůĂƌƚŝƌŝƐďĂŶĞ͕ĞŶĨƌĞŵůĞũĞŝƵƐƚƌĂůŝĞŶǀ ar gået tabt, fordi vi
ikke havde turdet slå til pga. visumproblemerne, så nu skulle der handles og arbejdes hurtigt.
Og her begynder den gode foreningshistorie: Via Prader-Willi-foreningen blev der lynhurtigt etableret kontakt til den
australske PWS-forening, og via denne videre til ƉƌŽĨ͘ůůŝĞ^ŵŝƚŚĨƌĂŚŝůĚƌĞŶ͛Ɛ,ŽƐƉŝƚĂůĂƚtĞƐƚŵĞĂĚĂŶĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
of Sydney.
Jeg tror, det var den australske PWS-forening, der gjorde
det endelig udslag. Jeg ved det ikke med sikkerhed, men
kort efter, at de var blevet kontaktet og havde sendt deres
forsikringer til den ukendte og for os stadig meget mystiske
unavngivne læge i Manchester, kom visummet endelig.
De frustrationer og bekymringer, der var opstået undervejs
om, hvorvidt vi egentlig skulle tage af sted, når Ellen tilsyneladende var så uønsket af det australske samfund, blev i
øvrigt gjort fuldstændig til skamme: Vi mødte en stor åbenhed og gæstfrihed. I den australske vuggestue, hvor Ellen
gik, var der særlig pædagogisk og fysioterapeutisk støtte til
hende flere gange om ugen ʹ lynhurtigt iværksat af frivillige velgørenhedsorganisationer. Overalt, hvor vi færdedes,
var folk interesserede og støttende, så vi fik et rigtigt godt ophold.
͙͘͘ŽŐǀŝĨŝŬĂůĚƌŝŐďƌƵŐĨŽƌůčŐĞŚũčůƉ͕ĨŽƌƐŝŬƌŝŶŐĞůůĞƌĂŶĚĞƚŝĚĞŶƉĞƌŝŽĚĞ , vi var i landet, men har siden sendt mange
venlige og taknemmelige tanker til den australske søsterforening og påskønnet foreningsnetværket i det hele taget.

1986-2011 Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom ʹ 25 år september 2011
v/tidligere formand for foreningen Børge Troelsen
Ved et 25-års jubilæum er det naturligvis nærliggende at
forsøge at se lidt tilbage og danne sig et indtryk af, hvad
der har kendetegnet udviklingen i en forening som vores
i det første kvarte århundrede af dens eksistens.
Når det er mig, der skal tage den opgave op, må jeg dog
begynde med et par forbehold: For det første har jeg
ikke været med alle årene. Jeg blev først medlem, da foreningen havde eksisteret et par år og har derfor ikke et
helt klart billede af, hvordan det hele begyndte. Men det
har Susanne jo også fortalt om. Men også når det drejer
sig om det videre forløb, må jeg tage det forbehold, at
jeg ikke har så meget styr på kilderne, at jeg med sikkerhed kan sige, at jeg får alle de vigtige begivenheder med.
Det er også muligt, at der nogle steder kan være kludder
i rækkefølgen af de begivenheder, jeg omtaler.
Hvis jeg i overskriftsform skal sige, hvad der som helhed
har været kendetegnende for udviklingen i årene, der er
gået, kan den mest dækkende karakteristik nok lyde: Fra
forældre- eller familienetværk til handicaporganisation,
måske med den tilføjelse, at det professionelle, der ligger i begrebet handicaporganisation ʹ heldigvis ʹ aldrig
blev så fremtrædende, at det skygger for, at der stadigvæk er tale om, at frivillighedsprincippet er og bliver en
drivende kraft i arbejdet.
Der var ved foreningens stiftelse ikke mange, som havde
fået stillet diagnosen PWS, men kimen til, at foreningen
med tiden kunne udvikle sig til en landsforening med et
vist professionelt tilsnit, lå der allerede. Dels var der mødedeltagere både fra Sjælland og fra Jylland. Desuden
var der i hospitalsverdenen læger i hovedstadsområdet
og på sygehuset i Kolding, der havde fået øjnene op for,
at man her stod over for en medfødt sygdom, som det
krævede specialviden og betydelige studier og udviklingsarbejder at behandle. Og i den forbindelse var det
overordentlig værdifuldt, at initiativtageren, Susanne,
var læge og mor til en dreng med PWS.
Foreningen var fra og med stiftelsesmødet etableret
med bestyrelse og generalforsamling og lejlighedsvis udsendelse af nyheds- og informationsbreve, og allerede i
1988 lykkedes det den iderige og energiske bestyrelse
med Susanne som formand at få stablet det første weekendkursus på benene. Det blev afholdt på Pindstrup Centret med en fin tilslutning og et program med megen nyttig information og et givende samvær med god mulighed
for at mødes med familier, der alle havde det til fælles,
at de havde førstehåndserfaringer med at få alting til at
fungere bedst muligt, når der skulle tages vare på et familiemedlem med PWS.
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Kort derefter begynder udviklingen i foreningen at tage
fart. På Susannes initiativ blev der i 1990 oprettet et fagråd bestående af fagfolk, der i deres arbejde havde fået
kendskab til børn og unge med PWS og de problemer,
der er forbundet med at leve med sygdommen. Fagrådet
bestod af læger, lærere, pædagoger, psykologer, en diætist, en fysioterapeut og en konsulent fra socialvæsenet.
I denne ramme kunne der på tværs af fag indsamles og
udveksles erfaringer og informationer af betydning for
arbejde med mennesker med PWS. Fagrådets medlemmer mødtes et par gange om året på frivillig basis og
uden honorar. Desuden stillede de sig til rådighed som
vejledere og rådgivere for familier i mindre sager.
1990 var også året, hvor det første nummer af PWS NYT
udkom, og lige siden er det udkommet med 4 numre om
året, altid med et varieret og informativt indhold og dygtigt redigeret af de forskellige redaktører.
Ud over denne udgivelse er der som bekendt også blevet
fremstillet et antal foldere og en bog med en mere sammenhængende redegørelse for de forskellige aspekter af
PWS, så pårørende og andre let kan få væsentlig og aktuel information om de forhold, der skal tænkes med,
når man skal drøfte, hvordan man bedst kan give mennesker med PWS en god livskvalitet. En stor del af dette
informationsmateriale og oplysning om foreningens aktiviteter er umiddelbart tilgængeligt på den fornemme
hjemmeside, som netop er blevet lanceret i en ny og opdateret udgave.
I den samme periode blev grunden til de første botilbud
for voksne med PWS også lagt, og i dag er vi nået så
langt, at der findes en halv snes bosteder med særlig indsigt og erfaring, som ʹ forudsat, at de har plads ʹ tager
imod dem af de unge, der skal flytte hjemmefra.
Siden 1990 har der været arrangeret en årlig sommerlejr
for unge, både hjemmeboende og beboere fra botilbuddene. Dermed er der skabt mulighed for, at både de
unge og deres forældre og pædagoger kan lære hinanden at kende, og det åbner ikke mindst for en dialog mellem ansatte fra bostederne både indbyrdes og med deltagende forældre.
For at fastholde og udbygge denne kontakt mellem
nogle, der til daglig arbejder professionelt med børn og
unge med PWS, har foreningen jævnligt arrangeret kurser/ temadage for pædagoger og lærere med det sigte
at opdatere dem med informationer og give dem mulighed for erfaringsudveksling.

Et sidste element i foreningens aktivitet, som skal omtales, er engagementet i en række nationale og internationale samarbejdsorganisationer. På dansk grund samarbejdes der med landsforeningen LEV og Sjældne Diagnoser. Og frem for alt er der på det professionelle offentlige
niveau oprettet nogle vigtige institutioner, der har til opgave at fremme udviklingsstudier og forskning i sjældne
sygdomme. Desværre er en af disse institutioner, Center
for små Handicapgrupper (CSH) for nylig blevet fusioneret med og dermed nærmest opslugt af det nye, voldsomt store videnscenter VISO, der først og fremmest skal
formidle viden til og rådgive kommunerne i deres sagsbehandling af alle tænkelige problemer i socialvæsenet.
Heldigvis har vi stadig de to hospitalscentre, Klinik for
Sjældne Handicap i København og Center for Sjældne
Sygdomme i Aarhus, hvor der efterhånden er samlet en
betydelig specialviden om bl.a. PWS.
Internationalt er det vigtigste samarbejdsforum den internationale PWS organisation, IPWSO, der med sine
verdenskongresser, litteraturudgivelser og andet informationsmateriale og via sin hjemmeside bidrager til at
fastholde et højt informationsniveau om PWS i hele verden.
Jeg skal slutte denne forhåbentlig ikke alt for kedeligt opremsende beretning med et par ord om, hvad den be-

skrevne udvikling har betydet for alle dem, der har ansvar for at bidrage til at forbedre livssituationen og forholdene for mennesker, der lever med det kroniske handicap PWS.
Frem for alt kan man slå fast, at foreningens eksistens
har betydet overvindelse af megen usikkerhed og utryghed både i familierne og behandlermiljøet omkring sygdommen.
Det kan næsten ikke beskrives, hvor meget det betyder,
at langt de fleste tilfælde af PWS i dag diagnosticeres sikkert og meget tidligt. Og det omfattende informationsarbejde, foreningen har stået for, har ikke mindst betydet, at forældre, andre pårørende og fagpersonale kan
undgå at begå de mange fejltrin i opdragelses- og behandlingssammenhæng, som næsten uundgåeligt blev
begået før i tiden, fejltrin som kom til at hvile som en
byrde på den ældre generation, som ikke kendte diagnosen og derfor havde meget begrænset viden om, hvordan man bedst hjælper og støtter de direkte berørte.
Derfor er der ved et jubilæumsarrangement som det, vi
er samlet til her, god grund til både at give udtryk for anerkendelse af det værdifulde arbejde, foreningen har udført og stadig udfører, og vi ønsker det bedste for det
fremtidige arbejde.

Tale ved 25-års-jubilæet for stiftelsen af den danske forening for Prader-Willi Syndrom
v/overlæge Susanne Blichfeldt
Om foreningens stiftelse og hvad der siden er sket med
fokus på de særlige medicinske forhold
Der er altid blevet født børn med Prader-Willi Syndrom.
Det ved vi fra gamle malerier, bl.a. et maleri af en pige
med PWS fra ca. 1680 på Prado Museet i Madrid. I 1956
kom den første lægelige beskrivelse af PWS i Schweiz.
Prader, Labhart og Willi beskrev fælles patienter med lav
højde, overvægt, hormonmangel og forsinket udvikling.
Patienterne havde desuden ved fødslen været slappe og
haft spiseproblemer. Sygdommen blev kaldt Prader-Labhart-Willi-Syndrom, siden blot PWS.
I 1979 stiftes PWS-foreningen i USA, og i 1981 opdager
man, at ca. halvdelen af dem, der har PWS, mangler et
lille stykke (deletion) ved kromosom 15. Samme år udkommer den første bog om PWS i USA.
Overlæge Bente Pilgaard, Kennedy Instituttet, undersøger danskere med PWS og inviterer i 1986 forældre til et
møde om sine resultater. Forældre beslutter at mødes,
og 17 forældre stifter 6. juni 1986 Forældreforeningen
for PWS.

Foreningen fik bestyrelse og vedtægter, og foreningens
formål skulle primært være at udbrede kendskab til PWS
og hjælpe familier med børn med PWS. Der fandtes ingen skriftlige informationer om PWS på dansk, ud over
få (og ikke helt korrekte) linjer om PWS i lærebøger for
læger. Der var hidtil ikke forsket eller skrevet meget om
PWS siden 1956, og den generelle holdning i Danmark
var, at overvægt var uundgåelig. Samme år (1986) blev
der stiftet foreninger for PWS i Norge og Sverige, og på
Frambu Helsesenter i Oslo holdt man det første møde,
hvor Danmark, Norge og Sverige samledes helt uformelt
til PWS-familiekursus. Der har siden været flere fælles
nordiske PWS-møder.
Foreningen fik kontakt til CSH i København, der støttede
os, og i 1987 havde vi den første folder om PWS klar. I
1987 kom også de første amerikanske meddelelser om
væksthormonbehandling ved PWS (på det tidspunkt var
der allerede 2 børn i Danmark, som havde fået væksthormon). Siden har der været en række milepæle i foreningen og inden for PWS-forskningen:

1988

1990

1990
1991

199295
1995
2000

2008

Første kursus om PWS for personale i bofællesskab i København med 2 beboere
med PWS.
Undersøgelse i Danmark viste, at væksthormonudskillelse i urin var lavt (tegn på VH
mangel).
Første botilbud specielt for PWS oprettet i
Danmark (nu har vi 10).
Første internationale møde om PWS i Holland. IPWSO blev stiftet, og der har været afholdt IPWSO møder/kongresser hvert 3. år
siden (næste er i Cambridge England i 17.21. juli 2013).
Danskʹsvensk studie viser, at børn med PWS
har væksthormonmangel og glæde af behandling herfor.
Første rapporter om psykisk sygdom hos
voksne med PWS.
Væksthormon bliver godkendt i mange europæiske lande som behandling af børn m.
PWS.
&ƆƌƐƚĞŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞŵƆĚĞĨŽƌ͟ĂƌĞŐŝǀĞƌƐ͟
dvs. personale, der arbejder med voksne
med PWS.

Hvad ved vi så i dag, som vi ikke vidste i 1986
PWS er meget sjældent arveligt. Hos stort set alle kan diagnosen bekræftes ved genetiske undersøgelser. Væksthormonbehandling bedrer børns vækst og tidlige motoriske udvikling. Der er en særlig adfærd, og de fleste trives bedst med faste rammer. Der er en ubalance i sultog
mæthedsfølelse, det leder (ubehandlet) til overspisning
og svær overvægt, men med støtte kan det undgås. Der
er særlige reaktioner i kroppen ved sygdom, fx ofte ingen
feber ved infektioner og meget høj smertetærskel. En
del af det, der er beskrevet i artikler, vidste mange forældre i forvejen, de kender deres børns reaktionsmønstre, men det må fremhæves, at der internationalt har

været et meget fint og tæt samarbejde mellem forælde
og forskere.
PWS internationalt
IPWSO tæller 100 medlemslande, nu er Rusland også
med og Kina for 4 år siden.
Hvad har været meget vigtigt de sidste 25 år?
Forældre og læger og alle andre behandlere arbejder tæt
sammen. Personer med PWS lever! og har det godt. Det
var ikke det, vi så for 30 år siden, hvor manglende viden
og indsats gjorde, at mange døde i ung alder pga. overvægt, og hvor familierne hverken havde hjælp eller
støtte.
Men der er stadig mange udfordringer både for familier,
pædagoger og behandlere. Det er et meget specielt syndrom, og der er så mange PWS-relaterede symptomer at
tage hensyn til, som man må kende for at yde den bedste
omsorg.
Vi kan være meget stolte af vores forening. Der er som
ønsket produceret meget oplysende materiale, og der er
i Danmark et højt fagligt niveau i alle faggrupper, der arbejder med PWS. Vi har i Danmark 2 landsdækkende
centre med ekspertise i PWS, og der drives forskning på
internationalt niveau.
Når jeg i dag ser alle de små børn her med PWS bliver jeg
både rørt og taknemmelig, og jeg er optimistisk for deres
ĨƌĞŵƚŝĚ͘ƆƌŶĞŶĞŚĂƌĚĞƚŐŽĚƚ͕ĞƌŝŐŽĚĞ͟ŚčŶĚĞƌ͟ŽŐ
kan få et godt liv.
Jeg glæder mig til at se jer alle hvert år i mange år fremover. TILLYKKE TIL LANDSFORENINGEN FOR PWS.
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Aktivitetskalender 2016/2017
D ato
1 9 . ʹ 20. maj

A ktivitet
Kursus for fagfolk

S ted
Danhostel Svendborg

T ilmeldingsfrist
Afviklet

1 7 . ʹ 19. juni

Familieweekend

Pindstrup Centret

Afviklet

4 . juni

Bestyrelsesmøde

Scandic Hvidovre

Afvklet

1 8 . juni

Samtalegrupper

Pindstrup Centret

Afviklet

2 0 . ʹ 24. juli

IPWSO-konference

Canada

Afviklet

1 . ʹ 5. august

Sommerlejr

Kursuscenter Brogården

Afviklet

3 . september

Bestyrelsesmøde

3 0 . september ʹ 2. oktober

Weekendseminar

Kursuscenter Brogården

1. juli til Lise Reimers

4 . ʹ 6. november

Helse og SPA

Korsør Comwell

1. september til Lise Reimers

1 2 . november

Bestyrelsesmøde

2 8 . januar

Bestyrelsesmøde

1 6 . ʹ 18. maj

Familieweekend

Pindstrup

3 1 . juli ʹ 4. august

Sommerlejr

Brogården

3 0 . september

Landsmøde

Materialer og udgivelser om Prader-Willi Syndrom
Materialer og video/dvd rekvireres via bestillingslisten på www.prader-willi.dk eller ved henvendelse til foreningens
sekretær: Lise Reimers, Damgårdsvej 24, 3460 Birkerød. Mail: pws@nypost.dk
Bog om PWS (nr. 7) er gratis for foreningens medlemmer og kan downloades fra foreningens hjemmeside.

Foldere
1. Prader-Willi Syndrom ʹ en medfødt sygdom.
2. Vigtige oplysninger til sundhedspersonale om
PWS.
3. Prader-Willi Syndrom og beskæftigelse. Netudgave
4. Gode råd i forbindelse med undervisning af børn
med PWS.
5. Etablering af botilbud til voksne med PWS.
6. Information og gode råd om mad ved Prader-Willi
Syndrom.
Bøger
8. Bog om PWS udgivet af Landsf. for PWS. Pris for
ikke-medlemmer: 90 kr.
9. Træning af børn med PWS. Oversat fra svensk.
Netudgave
10. På vej til voksen v/Anette Løwert og Karsten Løt.
Seksualundervisning.

Video/dvd ʹ returneres 14 dage efter modtagelse
11. Syv børn/voksne med PWS på forskellige alderstrin og med forskellige problemer. Holl./belg. film m.
engelske undertekster. Ca. 40 minutter.
12. Vidste du det?
13. PWS ʹ bo alene. Norsk produktion.
14. Food, behaviour and beyond. Amerikansk
produktion.
15. Understanding the Student with PWS. Inkl. vejledning. Amerikansk produktion. 16. Så sjældne er vi
ikke ʹ at leve med PWS anno 2008. Hollandsk produktion.

Fagrådet for PWS
Fagrådet vejleder private, institutioner, kommuner etc. Fagrådets medlemmer kan forlange honorarer for rådgivning til f.eks. kommuner og regioner. I begrænset omfang kan honorar for særlige opgaver ydes fra Landsforeningen for Prader -Willi Syndrom til foreningens medlemmer. Enkel
telefonisk rådgivning ydes vederlagsfrit.

Overlæge Anette Løwert
Psykiatrisk Afdeling
Vejle Sygehus
7100 Vejle
Tlf. 2425 3273 (kl. 8-9)
anette@lowert.dk
Overlæge Stense Farholt
Center for Sjældne Sygdomme
Afd. A, Skejby Sygehus
8200 Århus N
Tlf. 7845 1419
stenfarh@rm.dk
Sygeplejerske
Margit Svantemann
Center for Sjældne Sygdomme
Århus Universitets hospital, Skejby
8200 Århus N
Tlf.: 78451534
margsvan@rm.dk
Sygeplejerske/Patientkoordinator
Bolette Færch Petersen
Center for Sjældne Sygdomme
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Tlf. 3545 4788

bolette.petersen@regionh.dk
Psykologisk fagkonsulent
Henrik Robert Nielsen
&HQWHU IRU 9RNVHQVRFLDO ƒ5HJLRQ 0LGWM\OODQG
TingYHM  %VDO ƒ'.- 8800 Viborg
Fastnet: 7847 6032
Mobil: 7847 6052
henrik-robert.nielsen@ps.rm. dk
Overlæge Hanne Hove
Center for Sjældne Sygdomme
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 Kbh. Ø
Tlf. 3545 4062

hanne.buciek.hove@regionh.dk
Socialrådgiver Jens Tamborg
Blekinge Boulevard 2
2630 Tåstrup
Tlf. 3838 0308 el. 3888 4575
jt@spastik.dk

Socialkonsulent
Anne Marie Rasmussen
Fejøvænget 36
8381 Tilst
Ras36@stofanet. dk
Professor John Østergaard
Center for Sjældne Sygdomme
Afd. A, Skejby Sygehus
8200 Århus N
Tlf. 7845 1418
johnoest@rm.dk
Talepædagog, Vejleder i Karlstadmodellen
Mette Sørensen
Agertoften 6
2680 Solrød Strand
Tlf.: 5153 7705
mettesoerensen433@hotmail.com
Talepædagog, Vejleder i Karlstadmodellen
Ellen Bjerre Jensen
Vindingevej 45
4000 Roskilde
Tlf. 2879 2365
ellenbjerrej@hotmail.com
Klinisk diætist Anne Mørch
Børneafdeling A
Århus Universitetshospital
Brendstrupgårdsvej 100
8200 Aarhus N
Tlf. 7845 1497
anneolen@rm.dk
Afdelingslæge, PhD Anders Johanson
Vækst og Reproduktion 5064
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 Kbh. Ø
Tlf. 3545 0514
anders.johansen.01@regionh. dk
Klinisk diætist, NHH-kand.
Klinisk ernæringsfysiolog
Dorthe Wiuf Nielsen
Børne Ernæringsenheden, Afsnit 4094
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 Kbh.Ø
Tlf. 3545 8342, fax 3545 4094
dorthe.wiuf.nielsen@regionh.dk
Overlæge Susanne Blichfeldt
Konsulent for Landsforeningen for PWS
Kildehusvej 12
4000 Roskilde
Tlf. 2993 8121
s.blichfeldt@dadlnet.dk
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Bestyrelsen for Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom
Formand
Jytte Helgogaard, Heibergs Have 67, 4300 Holbæk
jyttehelgogaard@tdcadsl.dk
Næstformand
Vibeke Ørskov, Berners Vænge 38, st. th, 2650 Hvidovre
v.oerskov@hotmail.com
Kasserer
Martin Raabjerg, Gråbynkevej 28, 2700 Brønshøj
raabjerg@pc.dk
Sekretær
Lise Reimers, Damgårdsvej 24, 3460 Birkerød
pws@nypost.dk
Øvrige medlemmer
Djanik G. Andersen, Byleddet 20, 8920 Randers NV
Djanik.andersen@ps.rm.dk
Signe Andersen, Agermosen 35, 2650 Hvidovre
signe_rsr@hotmail.com
Claus Rosenager-Jepsen, Godthåbsvej 36 d, 3. 2000 Frederiksberg
clausjeps@msn.com
Tina Damgaard, Stejlgårdsparken 52, 6740 Bramming
tina.damgaard@yahoo

21671299
36495087
24251212
24271382

50723175
29205961
31192787
31170903

Husk at melde adresse-, telefon- og mailændring til foreningens sekretær.
www.prader-willi.dk
https://www.facebook.com/groups/119757921508638/
Danske Bank, reg.nr. 4001, kontonummer 4001154273
Ønsker man at donere en gave til Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom, kan denne indsættes på ovennævnte konto.
CVR-nummer: 13551898

