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Prader-Willi syndrom (PWS)
er medfødt. Årsagen til PWS er ukendt. Nogle af de træk, der ses
ved PWS, skyldes en fejlfunktion af hypothalamus (hjernecenter),
der bl.a. regulerer hormondannelse og sultfølelse. Hos ca. 95% af dem,
der har PWS, kan påvises en fejl på kromosom 15.

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.
Foreningens medlemmer opfordres til at sende indlæg
og fotos til
Redaktionen for PWS NYT:
Jytte Helgogaard
Heibergs Have 67
4300 Holbæk
tlf. 59444843
e-mail:
jyttehelgogaard@tdcadsl.dk
eller
Hanne Kristensen
Orenæsvej 21
4700 Næstved
tlf. 55771619
e-mail:
larskristensen@stofanet.dk

Indholdet i de artikler, der
offentliggøres i bladet, afspejler de respektive forfatteres holdninger og meninger
og dækker ikke nødvendigvis
Landsforeningens synspunkter.

Sidste frist for indlæg til næste nr. af PWS NYT: 1. oktober 2004
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For mange eller forkerte
aktivitetstilbud?
I min formandsberetning til foreningens generalforsamling har jeg de
seneste år gentagne gange givet udtryk
for glæde og tilfredshed over, at vores
økonomi er solid og stabil i kraft af de
tilskud, vi modtager fra forskellige fonde. Vi har på den baggrund ikke været
nødt til at være karrige med at tilbyde
kurser, temadage og lignende for forskellige grupper i vores medlemskreds.
Og indtil nu har det også stort set været
sådan, at medlemmerne i stort omfang
har taget godt imod tilbudene og har
meldt sig til de forskellige arrangementer.
På det seneste synes det billede imidlertid at have ændret sig. For et par år
siden blev vi nødt til at aflyse en planlagt familieweekend for familier med
mindre børn med PWS. Vi anså dengang den svigtende tilslutning til arrangementet for at være en enlig svale.
Men senere har vi set lignende tendenser i forbindelse med andre tilbud, og
allertydeligst har vi mærket tendensen i
forbindelse med tilmeldingen til vores
kommende weekendseminar på Brogården i Middelfart. Deltagerantallet
bliver her kun ca. halvt så stort som ved
de tidligere seminarer, som vi har
afholdt på Fuglsangcentret i Fredericia.
I bestyrelsen drøfter vi, hvad der kan
være forklaringen på denne tilsynela-

dende dalende interesse, og med disse
linier vil vi gerne opfordre medlemmerne til at give deres besyv med.
Hænger det sammen med, at kommunerne eller andre instanser er blevet
mere tilbageholdende med at bevilge
tilskud til deltagelse i den slags arrangementer? Skyldes det, at vi, som står
for aktiviteterne, er for fantasiløse og
præsenterer medlemmerne for noget,
som opleves som gentagelser? Eller er
det måske fordi vi med udarbejdelsen
af vores oplysningsmateriale og gennem PWS NYT og via vores hjemmeside har fået spredt information i et tilstrækkeligt omfang og skabt mulighed
for, at medlemmerne kan kommunikere med hinanden og udveksle erfaringer og drøfte problemer, så at man
føler, at man ikke har behov for at tage
hjemmefra og spendere en weekend på
at deltage i et seminar eller lignende?
Hvis det sidste er tilfældet, er der
bestemt ingen grund til at begræde det.
Arrangementerne afholdes naturligvis
for medlemmernes og ikke for bestyrelsens skyld. Og det ville være helt
forkert at give medlemmerne det indtryk, at man nærmest har pligt til at
møde op, når foreningen kalder. Er
situationen derimod den, at tilbudene
opfattes fantasiløse og ikke svarende til
de behov, familierne har, vil vi stærkt
opfordre medlemmerne til at gøre os
3

Man kan også skrive et indlæg i vores
forum på hjemmesiden, eller man kan
evt. blot tage telefonen og ringe til en af
os i bestyrelsen og give os sin kommentar på den måde. Vi hører med
andre ord meget gerne fra jer, så vi kan
have et bedre grundlag for det videre
planlægningsarbejde for de kommende
års aktiviteter.

opmærksom på det i bestyrelsen. Vi vil
under ingen omstændigheder opfatte
det som en negativ kritik, men tværtimod som en inspiration til at tænke i
nye baner. Enhver, der har en mening
om, hvad det er, foreningen skal tilbyde medlemmerne, skal derfor være velkommen til at komme frem med sine
synspunkter og ideer. Man kan meddele sig i bladet her ved at sende kommentarer eller indlæg til redaktionen.

Børge Troelsen

HUSK
Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom afholder

GENERALFORSAMLING
på
Brogården, Abelonelundvej 40, Strib
5500 Middelfart

SØNDAG D. 5. SEPTEMBER 2004
KL. 9.00
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RESULTATOPGØRELSE
for året 2003
2002
INDTÆGTER:
Medlemskontingenter
Modtagne gaver og tilskud fra private og legater
Modtaget Den Sociale Sikringsstyrelse, Handicappuljen
Modtaget Tips- og lottomidler driftspuljen
Modtaget Tips- og lottomidler aktivitetspuljen
Øvrige indtægter
Indtægter i alt

15.560
18.685
61.659
207.546
0
86.382
389.832

26.035
12.879
201.191
239.477
78.559
231.490
789.631

UDGIFTER:
Ferie-, koloni- og kursusudgifter
Informationsmateriale
Udgifter i alt

227.051
17.608
244.659

556.901
63.313
620.214

Bruttoresultat

145.173

169.417

KAPACITETSOMKOSTNINGER:
Møde- og arrangementsudgifter
Administrationsudgifter
Kapacitetsomkostninger i alt

46.131
50.996
97.127

79.642
50.861
130.503

Resultat af primær drift
Finaniseringsindtægter

48.046
50.916

38.914
48.126

ÅRETS RESULTAT

98.962

87.040
5

BALANCE
pr. 31. december 2003
2002

AKTIVER:
ANLÆGSAKTIVER:
Obligationer til anskaffelsessum
(kursværdi kr. 1.103.003)
Anlægsaktiver i alt

1.085.928

777.948

1.085.928

777.948

OMSÆTNINGSAKTIVER:
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender, handicappuljen 2003
Andre tilgodehavender
Likvide beholdninger

15.974
0
1.843
415.363

11.690
200.000
28.500
333.958

Omsætningsaktiver i alt

433.180

574.148

1.519.108

1.352.096

1.047.192

948.230

0
219.874
101.372
0
0

0
126.033
107.956
20.467
118.500

321.246

372.956

AKTIVER I ALT

PASSIVER:
EGENKAPITAL:
Egenkapital

HENSÆTTELSER:
Den Sociale Sikringsstyrelse, Handicappuljen
Handicappuljen
Tips- og lottomidler driftspuljen
Tips- og lottomidler aktivitetspuljen, 2001
Tips- og lottomidler aktivitetspuljen, 2002
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GÆLDSFORPLIGTELSER:
Tips- og lottomidler aktivitetspuljen, 2001
Tips- og lottomidler aktivitetspuljen, 2002
Skyldige omkostninger

PASSIVER I ALT

20.967
92.000
37.703

0
0
30.910

150.670

30.910

1.519.108

1.352.096

PWS NYT kan nu også læses online
på foreningens hjemmeside

www.prader-willi.dk
Bladet ligger i PDF-format. For at læse det kræves,
at man har Acrobat Reader installeret på sin computer.
Dette program kan ligeledes hentes på
foreningens hjemmeside eller på www.adobe.dk
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5. Internationale
PWS konference
New Zealand 9.-12. april 2004
Konferencen blev afholdt i påskedagene. Der var 230 deltagere fra 23 lande,
både familier, læger og andre med
interesse for PWS.
Fra Danmark deltog psykiater Anette Løwert, professor Jens Sandahl Christensen
(væksthormonekspert) og undertegnede.
Som ved tidligere internationale PWSmøder var der først to dage med videnskabelige foredrag for læger og forskere og derefter 2 dage for alle, både
forældre og professionelle.
Der var mange interessante foredrag
både om genetik (kromosomer, gener,
arvelighed), væksthormon og kønshormonbehandling, psykologi (inkl. sprog
og læsning) og psykiatri og en del om
signalstoffer i hjernen, som påvirker
appetitten. Der var også fokus på dødsårsager ved PWS.
Endnu er PWS-gåden ikke løst, dvs. hvorfor bevirker netop den kromosomfejl, der
ses ved kromosom 15, lige præcis alle de
symptomer og træk, vi kender ved PWS,
både fysisk og psykisk? Og hvorfor
ændres billedet så markant efter det
første leveår, hvor barnet oftest er stille, slap og har svært ved at spise, til at
barnet får så stor interesse for mad og
har den adfærd, vi kender i skolealder,
ungdomsår og voksenalder?
8

PWS en sultsygdom?
Man har talt om, at flere gener måtte
spille ind ved PWS på grund af de
mange symptomer, der ses. Nu har Tony
Holland, psykiater fra England, fremsat
den teori, at det kunne dreje sig om et
enkelt gen, der mangler ved PWS, hvilket bevirker, at PWS fremstår som et
sultsyndrom.
Dvs. at personen med PWS, til trods
for at personen får mad nok, opfører sig
som en person, der sulter:
Stor madinteresse, prøver
på alle måder at få fat i
mad og proppe sig, meget
optaget af egne behov, er
stresset og bekymret.
Endvidere er der en række fysiske træk
ved PWS, der ses hos personer, der sulter:
Ringe vækst, forstyrret søvn,
humørsvingning, kønshormonmangel og mangelfuld
pubertet, ja og meget mere.
Han foreslår også, at man ser på moderkagens funktion ved PWS (dvs. under
graviditeten):
Er der funktioner i moderkagens signalstoffer, der
ikke fungerer ved PWS, så
barnet fødes slapt?

Måske det samme gen,
der giver ”sultadfærden”
(spædbørn, der sulter, er
apatiske).
For at bekræfte eller afkræfte denne
teori kræves mere forskning, som allerede er i gang i England.
Væksthormon
Der foreligger nu så mange undersøgelser, der bekræfter den gavnlige effekt af
væksthormonbehandling hos børn med
PWS. Musklerne bliver større og stærkere, motorikken bedres, mængden af kropsfedt går ned, vejrtrækning bedres, væksten bedres. Børnene får det alment bedre,
men deres madinteresse er uændret.
I flere lande starter man tidligt med væksthormonbehandling dvs. før 2 års alderen.
Der er sidste år rapporteret, at 7 børn
med PWS i udlandet er døde, mens de
fik væksthormon. Man mener ikke, det
var på grund af væksthormon i sig selv,
men en række andre faktorer har bidraget. Specielt overvægt og vejrtrækningsproblemer (se senere).
Der mangler studier om voksne og
væksthormonbehandling. Der starter
snart en fælles nordisk undersøgelse
for personer over 18 år. Man håber, at
resultater herfra kan dokumentere en
gavnlig effekt; først derefter kan vi forvente, at væksthormon bliver ”frigivet”
til voksne med PWS. Voksne kan ikke
vokse mere, men de kan have glæde af
alle de andre fordele ved væksthormon,
har en svensk undersøgelse vist.

Kønshormonbehandling
Blandt voksne med PWS anslås, at 90%
af mænd og 70% af kvinder vil have
behov for kønshormonbehandling. Man
skal starte med en lav dosis.
Behandlingen forebygger knogleskørhed og dermed knoglebrud (som ses
hyppigt hos ældre med PWS), åreforkalkning, for tidlig aldring - og må
overvejes fra teenageårene.
Der har været mange teorier om, at
kønshormonbehandling af mænd kunne føre til aggressiv adfærd. Det er ikke
erfaringen fra de nordiske lande.
Muligvis er denne bivirkning set, hvor
man har givet en for stor dosis som
indsprøjtning.
Om man skal starte denne behandling
beror på en individuel vurdering, inkl.
blodprøveundersøgelser (se PWS nyt
fra maj 2004).
Ghrelin og PWS
Ghrelin er et stof, der dannes i tarmen
og stimulerer appetitten. Det kan måles
i en blodprøve, og blodværdien er høj
ved sult (og lav hos overvægtige, der
ikke har PWS) og falder, når man har
spist. Personer med PWS har relativ
meget Ghrelin i blodet, og Ghrelin ”tallet” falder også, når en person med
PWS spiser, men ikke så hurtigt som
hos andre. Man mener, det er et udtryk
for, at personer med PWS skal spise
mere, for at kroppen registrerer mæthed/føler mæthed. Hvis man giver
Ghrelin til raske, spiser de mere, end de
har brug for.
9

Psykose og PWS
Kan ses især hos voksne og oftest hos
de, der har den form for PWS, der skyldes UPD (dvs. 2 stk. kromosom 15 fra
moderen), sjældnere ved deletion af
kromosom 15.
Psykose ved PWS kan opstå pludseligt,
og i følge Annick Vogels fra Belgien
har man der set en relation til alvorlige
livsbegivenheder fx tab af forældre,
pludselig flytning mm.
Det er også slående, at man ved mange
tilfælde ved psykose ved PWS har set, at
der har været fysiske symptomer i starten,
før man blev klar over, at personen var
psykotisk, fx feber og maveinfluenza.
Annick Vogels tænkte også på, om tilfælde, hvor en person med PWS pludselig har sovet i flere dage med lav temperatur, kunne være udtryk for en depression eller anden psykisk sygdom?
Dødsfald og PWS
Efter at der er rapporteret dødsfald
blandt børn med PWS, der var i væksthormonbehandling, har der været mere
fokus på risiko for dødsfald i det hele
taget ved PWS. I England har man fundet, at risikoen for dødsfald ”til enhver
tid” hos alle med PWS er ca. 3% mod
0,13% blandt raske: man har ikke fundet en sammenhæng til væksthormonbehandling.
• Frem for alt er overvægt den
største risiko.
• Andre risikofaktorer er ansigtsmisdannelser og heraf betinget
10

besværet vejrtrækning, som også kan skyldes store polypper
og mandler, eller hvis man lider
af søvnapnø.
• Hertil kommer dårlig lungefunktion og dårligt vejrtrækningsmønster (som faktisk bedres af væksthormon).
Denne viden har gjort, at man anbefaler, at børn med PWS, der skal starte
væksthormonbehandling, undersøges
for store mandler og polypper, og at
man foretager en søvnundersøgelse,
hvor bl.a. blodets iltning måles.
Ved 200% overvægt frarådes væksthormonbehandling i USA, dvs. hvis et
barn, der skulle veje ca. 15 kg, vejer op
mod 45 kg, må man ikke give væksthormon i USA.
At pille i huden - adfærdsforstyrrelser
Dette ses hyppigere hos udviklingshæmmede end hos andre, men bortset
fra et andet syndrom, der hedder LeshNyhan (som ikke har med PWS at gøre
i øvrigt) er der ingen syndromer, hvor
det ses så hyppigt som ved PWS.
Undersøgelser tyder på, at det har noget
med personens manglende ”evne” for at
holde op med en handling (ligesom det
kan være svært at holde op med at tale
om en ting, afslutte et toiletbesøg mm).
Den bedste behandling er afledning og
igangsættelse af andre aktiviteter.

(fortsættes side 19)

Samtalegrupper
for forældre til børn
med Prader-Willi Syndrom
af handicapkonsulent Susanne Hellstrøm

Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom
www.prader-willi.dk
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Opstart af
samtalegrupper
I 1999 blev jeg af Prader-Willi foreningen spurgt, om jeg ville lede
nogle samtalegrupper for forældre
til små børn med Prader-Willi Syndrom. Foreningen havde modtaget
henvendelser fra forældre, som gerne ville møde andre forældre i samme situation.
Det førte til, at der blev oprettet en
Københavnergruppe, som mødtes i
alt 7 gange i perioden 1999-2001.
I 2001 var der et ønske om en Jyllandsgruppe, og her mødtes vi 3
gange. Der var tilmeldt henholdsvis
8 og 5 forældre til grupperne.
Alle, som havde lyst, kunne deltage.
Eneste betingelse var, at man havde
lyst til at fortælle, hvordan man selv
havde det, og at man havde tavshedspligt i forhold til, hvad andre
måtte fortælle om sig selv.

Samtalegrupperne
Forløbene var planlagt således, at vi
brugte den første gang til at præsentere os for hinanden, fortælle
om sig selv, sin familie og sit barn.
12

De følgende gange var udgangspunktet for samtalerne konkrete
emner, f.eks.: raske søskende og
deres problemer/glæder ved at
have en handicappet søskende. Vi
så filmen ”Rejsen”, som er en film,
der er lavet af forældre til handicappede børn, og hvor udgangspunktet er, hvordan det opleves
som forældre.
Vi snakkede om ønsker og håb for
fremtiden, hvordan så børnenes
liv ud om 5-10-15 år, og hvordan
så livet ud for forældrene. Der blev
snakket om mødet med lægerne,
sundhedsvæsenet, sociale myndigheder, daginstitutioner, skoler
m.v.
Snakkelysten var stor, og i begge
samtalegrupper kom vi omkring
mange emner, som jeg her skal
prøve at referere i generelle vendinger og under hensyn til, at ingen af
deltagerne i samtalegrupperne skal
kunne genkendes.

At få et barn
Alle forældre ønsker sig det bedste
for deres børn. Når man venter

dem, ønsker man, at de skal fødes
sunde og raske, og som forældre
har man mange drømme om, hvad
man skal gøre sammen med sit
barn, og man har forventninger til,
hvordan ens liv vil blive sammen
med barnet.
Som forældre er man altid unik,
man har sin egen personlige
historie og baggrund, som gør os
til de mennesker, vi er, og derfor
er vi også forskellige som forældre.
Ind i denne baggrund og historie
fødes børn med de medfødte egenskaber, personligheder og gener,
de nu har. Vi knytter os til dem ud
fra de mange forskellige forudsætninger, vi hver især har. Hvordan
forvaltede ens egne forældre deres
forældrerolle, hvilke sociale forhold
er man opvokset under, hvordan
knytter man sig til andre mennesker, hvilke erfaringer har man gjort
sig i livet m.v.
Alle disse ting gælder også, når
man erfarer, at ens barn har et
handicap, og mennesker reagerer
på forskellig måde over for dette.

Her får det så en betydning, hvilke
erfaringer man har gjort sig i forhold til at løse svære problemer i sit
liv. Har man oplevet mange problemer før i sit liv, er dette måske
dråben, der får det til at briste for
forældrene, har man aldrig oplevet
svære problemer, gør man sig sine
første erfaringer med al den smerte,
der er forbundet med det. Har man
pårørende, der kan støtte en, eller
er man helt alene i verden til at klare det? Hvordan reagerer ens venner og kollegaer på arbejdspladsen? Er man en person, der taler
meget om sine problemer, eller går
man med det inde i sig selv? Kan
man tale med sin ægtefælle om
det?
Så selv om forældre til børn med
PWS har meget at tale sammen
om, så er det også en kendsgerning, at man som forældre kan
opleve det at have et barn med
PWS meget forskelligt, alene fordi
erfaringerne i livet og måden at
tackle problemer på er forskellig.
Dertil kommer, at barnet har sin
egen personlighed og kan være
mere eller mindre ”ramt ” af syndromet.
13

Hvorfor er det noget
særligt at være forældre
til et handicappet barn
- og noget særligt at
være forældre til et barn
med PWS?
Jeg vil i det følgende beskrive
nogen af de fælles erfaringer, som
forældrene i samtalegrupperne
havde gjort sig - fordi det er noget
særligt at være forældre til et barn
med PWS.

ver rystet i deres grundvold og for
en periode mister tilliden til verden
og bliver meget bekymrede for al
ting. Når denne rystelse har lagt
sig, kan man begynde at orientere
sig mod, hvad det så betyder for en
selv, ens barn og ens familie.
Der er sat navn på den navnløse
frygt, og det betyder, at man nu
ved, hvorfor man er ked af det, og
man kan begynde at forberede
sig/indstille sig på, hvordan ens liv
så vil være.

Diagnosen
Det er en hel entydig erfaring
blandt forældre i samtalegrupperne, at det at få en diagnose har en
overordentlig stor betydning. Det
åbner nogen døre til behandlingssystemet, man får en vished om,
hvad problemet er, og man kan
begynde at søge oplysninger om
syndromet. Man kan snakke med
andre forældre, og i behandlingssystemet møder man eksperterne.
Det opleves på den ene side som en
lettelse at få en diagnose, men da
det jo også er en alvorlig diagnose,
er der også en smerte forbundet
med det. Mange oplever, at de bli14

For nogen forældre og børn har det
været en langvarig proces at kunne
få stillet diagnosen. Det er helt
tydeligt, at de forældre, som først
sent i deres barns liv har fået diagnosen, har været igennem større
problemer og belastninger end de
forældre, der tidligt har fået diagnosen stillet.

Det sværeste
Det er min erfaring, at det er meget
forskelligt, hvad forældre oplever,
er ”det sværeste” ved, at deres barn
er handicappet. For nogen er den
største sorg, at søskende ikke kan
lege på lige fod - frygten for at

skulle belaste de raske søskende.
For andre er det sværeste, at man
er skuffet over, at ens barn ikke er
normalt og kan have svært ved at
holde af barnet. For andre er den
største sorg, at man ikke bliver
bedsteforældre. Andre synes, det er
svært, at barnet ikke får en uddannelse - at barnet bliver så alene, at
barnet aldrig får sin egen familie. At
man ved, at barnet aldrig kommer
til at klare sig selv, men altid vil
være afhængig af andre og ”overladt” på godt og ondt til andres
omsorg, den dag barnet skal flytte
hjemmefra. Bekymringen for hvem
der vil elske barnet, når man ikke
selv er her mere.

Afhængigheden af det
offentlige system
Når man er forældre til et barn
uden PWS, kan man passe sig selv
og sin familie, man er kun i ringe
grad afhængig af det offentlige
system. Man skal selvfølgelig have
en institutionsplads m.v. og med de
trængsler, det nu kan give.
Som forældre til et barn med PWS
er man langt mere afhængig af
hjælpen fra det offentlige system.

Mange forældre oplever, at de får
god hjælp og støtte fra det offentlige system. Det er godt at tale med
en læge, behandler, socialrådgiver,
pædagog m.v., der ved, hvad de
taler om, og som kan lytte til forældrene.
Mange oplever dog også, at det er
en kamp at få det igennem, som
man gerne vil, og det er ikke altid,
at man som forældre føler sig hørt
og forstået. Det er også et problem,
at man hele tiden skal fortælle sin
historie forfra, f.eks. hvis man får en
ny socialrådgiver.
Det opleves også som en tvingende
nødvendighed, at man har kontakt
med lægelige specialister, der ved
noget om mennesker med PWS.
PWS er en kompliceret lidelse, som
kræver specialiseret viden, og
forældre føler stor tryghed ved at
have kontakt med specialister på
området. Modsat opleves det som
en stor utryghed, hvis man møder
behandlere, som ikke kender til
PWS, og forældre oplever ofte, at
de ved mere end behandlerne. Det
kan opleves som en belastning, at
man er den, der ved mest, men på
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den anden side, er man jo ikke
læge/behandler og derfor kan man
ikke handle.
Det er også af stor betydning, at de
mennesker, der til daglig passer ens
barn i daginstitution, skole, værksted m.v., ved, hvilke problemer,
mennesker med PWS har. Forældre
har oplevet, at uvidenheden fører
til, at deres barn ikke bliver passet
forsvarligt. Hvis ikke personalet har
forståelsen for de særlige problemer, der er forbundet med at have
PWS, kan det f.eks. betyde, at de
ikke passer barnet godt nok, og at
barnet kommer til at spise for tit og
dermed tager meget på i vægt.
Det er af stor betydning, at man
som forældre kan have tillid til de
mennesker, der skal passe ens barn,
og det er en stor opgave for forældrene at fortælle om PWS og gøre
problemet forståeligt for omgivelserne.

De raske søskende
Forældre gør sig mange spekulationer over, hvordan de raske søskende skal klare sig. Får de opmærksomhed nok, skal de klare for man16

ge ting selv, føler de sig tilsidesat,
har man som forældre overskud
nok til dem? Ingen forældre har
patentløsning på disse problemer,
men det har været et vigtigt emne
at drøfte i samtalegrupperne, fordi
det har fyldt meget hos alle forældre, som havde flere børn.

Små børn i mange år
Den største belastning er nok, at
man har små børn i meget lang tid.
Små børn forstået på den måde, at
børn med Prader-Willi Syndrom
ikke udvikler sig alderssvarende og
skal overvåges, ligesom mindre
børn skal. Alle ved, hvor hårdt det
er at have små børn, man er på
som forældre 24 timer i døgnet, og
det kan man sagtens klare. Man
klarer det, fordi man ved, at børnene lige om lidt bliver store og kan
klare sig selv, og derved bliver man
aflastet.
Denne proces er længere, når man
er forældre til et barn med PraderWilli Syndrom, og man bliver nødt
til at planlægge aflastningen. Børnene vokser ikke bare op, går ud i
verden og klarer sig selv.

Hvis man vil aflastes, så må man
sige det højt, man skal arrangere det,
man skal kontrollere, at det sted, ens
barn kommer, er godt nok, man skal
hele tiden være på banen og være
klar over, hvordan man har det som
forældre. Man skal turde tillade sig
at sige, at man har brug for aflastning, og det er min erfaring, at det
er svært for mange forældre, fordi
man som forældre føler, at man
svigter sit barn, at man afviser det,
og at man ikke slår til som forældre.
Det er også erfaringen blandt forældre, at når man først har taget
imod aflastning, er blevet glad for
aflastningsstedet eller aflastningsfamilien, så er man utrolig glad for
det og føler sig tryg ved ordningen,
og forældre føler ofte, at de giver
deres barn noget positivt.

Det kan være en kamp selv i den
tætteste familie at få bragt forståelse for problemet, og det er ikke
altid, det lykkes. Nogen forældre
har måttet bryde kontakten til dele
af familien og til nogle venner, fordi det har været for vanskeligt at
opretholde en kontakt.
Der ligger et krav til forældre om, at
de alle steder og til alle mennesker,
som har med ens barn at gøre, skal
fortælle om problemet og fortælle i
detaljer, hvordan man skal klare
dette problem. Det er i de situationer, at mange forældre oplever, at
deres barn er et PWS-barn og ikke
først og fremmest en personlighed
med et navn og dernæst, at de lider
af et syndrom.

Glæden
Mad
Mad er et særligt kapitel blandt
forældre til børn med Prader-Willi
Syndrom. I vores samfund, hvor al
hygge foregår omkring et bord,
oplever mange forældre, at det er
meget svært for omverdenen at forstå, hvorfor børn med Prader-Willi
Syndrom ikke bare kan spise som
alle andre.

Når man ikke har børn, siger mange mennesker ofte, at det værste,
der kan ske for en, er, at man fik et
handicappet barn. Når det værste
så er sket, så oplever forældre ofte,
at det kan de da godt klare, at de
faktisk klarer det ret godt, og man
kan som forældre føle glæde og
stolthed over, at man har klaret det.
Det er også en glæde at erfare, at
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man kan elske et barn, der ikke er
helt som de andre.
Som forældre bliver man også
meget betydningsfuld, når ens
barn er handicappet. Mens andre
børn vokser op og flytter hjemmefra og selv bestemmer, hvad forældrene skal blande sig i, så vil man
hele livet have en særlig betydning
for det barn, som har et handicap,
og man vil skulle involvere sig
meget i dets liv. For nogen forældre, skaber det mening og glæde i
deres eget liv at være så betydningsfulde for et andet menneskes
liv.
Det er også en erfaring blandt
forældre, at der er mange ting at
glæde sig over. Man glæder sig
over andre ting hos sine børn, end
man måske havde forventet, man
glæder sig meget over de fremskridt, der er, og glæder sig over
barnets udvikling.

Til slut
Mange emner er blevet drøftet i
samtalegrupperne, og snakkelysten
var stor, og erfaringer er udvekslet
på kryds og tværs i grupperne.
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Jeg har i mange år beskæftiget mig
med rådgivning til forældre med
handicappede børn og voksne, og
det er min erfaring, at det er vigtigt
at tage sig godt af forældrene, at
give forældre plads til at tale om
det, der er svært, det der er anderledes og selvfølgelig også om de
gode ting.
Min påstand er, at hvis man som
forældre har det godt med sig selv,
kan rumme sine egne sorger og
problemer, så bliver det også nemmere for forældre at rumme børns
sorger og problemer, og dermed
skaber man et bedre liv for sig selv
og sine børn.
Da forældre til børn med PWS skal
tage stilling til utrolig mange ting
og oplever mange problemer, så
tror jeg, det er godt at skabe et
forum, hvor forældre kan dele erfaringer. Det har PWS-foreningen
bidraget til ved at oprette samtalegrupperne, og jeg vil sige tak, fordi
jeg fik betroet denne opgave.

Susanne Hellstrøm

(fortsat fra side 10)
Nogle bruger slet og ret at forbyde det
udover et par minutter, det gælder også
andre aktiviteter, hvor man må hjælpe
med at begrænse en aktivitet, fx ved
bad og toiletbesøg
Autisme og PWS
Man mener, at ca. 15% af de med PWS
har autistiske træk. Dvs. det er ikke
specielt hyppigt ved PWS.
Intelligens og PWS
Det ser ud, som om de med PWS ved
intelligenstest scorer ca. 40 point under, hvad fx deres søskende gør, dvs.
den gennemsnitlige IQ ved PWS er ca.
60, men med en stor spredning fra ca.
40 til 100.
Det ser også ud til, at der i dele af en
test er forskelle, afhængig af hvilken
kromosomfejl man har. De med deletion har stærkere visio-spatiale evner
(inkl. evner for puslespil), hvor de med
UPD har de bedste sproglige evner,
men der er store individuelle forskelle.
Ang. sprog: udviklingen er forsinket i
varierende grad. Mange har udtalefejl
og springer ord eller dele af ord over.
Mht. læsning lærer de fleste dette, nogle
gange så sent som i 12 års alderen.
Mange er teknisk gode læsere, men
giver sig ikke tid til, eller har svært ved
at ”forstå” det, der er læst.
Ved psykologiske test løses opgaver, der
baseres på, hvad der er set, og specielt

det, der er hørt, løses langsommere end
hos andre (mange med PWS forstår
ofte dårligt det, de kun hører, - man kan
hjælpe ved at forklare med billeder).
Man rejste det spørgsmål, om de
med PWS får udfordringer nok,
og om man sørger for at udnytte
deres evner.
Nogle får tilbudt dagbeskæftigelse ”under deres evneniveau”, somme tider
fordi de bor sammen med andre udviklingshæmmede, der er svagere fungerende, nogle gange fordi de psykiske
problemer hæmmer personen for meget. Man opfordrer til at fokusere på
dette.
Respekt for den, der har PWS:
- man skal være opmærksom på,
hvorledes information opfattes
- om personen med PWS kan
vurdere en given information
- om den givne information gør
personen i stand til at træffe et
valg og
- om han/hun kan forklare, hvorfor et givet valg blev truffet.
(Tony Holland)
Diæt og PWS:
Hjælp, ikke flere slankekure!!!!!
Under overskriften: oh, not another
diet?? blev holdt et meget informativt
indlæg, hvor alle tænkelige ”kure” blev
gennemgået, bl.a. Dr. Atkins mm, og
det blev forklaret, hvad de forskellige
diæter egentlig indeholder.
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Konklusionen er, at der ingen mirakelkure er. Det vigtige er at konsultere en
diætist, der har erfaring med PWS, som
kan give de rigtige råd om kosten.
Der kunne skrives meget mere fra konferencen, der var mange interessante
diskussioner, også om etik, juridiske
forhold, som dog er meget forskellig
fra land til land.
Jeg har i ovenstående ikke nævnt navnene på alle foredragsholdere til de
enkelte emner.

Hvis PWS NYT’s læsere gerne vil have
uddybet nogle af ovenstående emner,
have navne på foredragsholdere osv.,
kan I skrive til mig på mail:
s.blichfeldt@dadlnet.dk.
En del af emnerne vil også blive yderligere belyst ved foreningens weekend
kursus til september (se andetsteds i
bladet).
Susanne Blichfeldt
overlæge, lægekonsulent for
Landsforeningen for PWS

Ny redaktør
Mit navn er Hanne
Kristensen, jeg er gift
med Lars og er mor til
Kenneth på 24 år og
Jonas på 21 år, som er
den der har Prader
Willi Syndrom. Vi
bor i Næstved.
Vi kender mange med PWS fra foreningens
sommerlejre, hvor vi har været med de sidste 10 år. Det er en dejlig tradition at være
med, og det er en fornøjelse at møde alle de
dejlige mennesker, der hver især er midt i
livet med vores unge og voksne med PWS.
Sommerlejrene har givet os et rygstød i
vores hverdag, fordi vi kan se hvordan de
andre med PWS har det i deres miljøer.
Da jeg læste opfordringen til at tilmelde sig
som medredaktør gik der nogle dage før jeg
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tog beslutningen. Jeg er fortsat ikke helt
klar over hvad det går ud på; men jeg er
spændt på at deltage og véd at jeg får
opbakning hos Jytte Helgogaard.
Jeg håber på at få en del af personerne med
Prader-Willi Syndrom til at skrive indlæg i
bladet. Jeg kunne tænke mig at lave et projekt med anvendelse af computeren som
kommunikationsform.
Jeg håber at bofællesskaberne og pædagogerne, som arbejder hos personerne med
PWS vil tage ideen positivt op og hjælpe
de, som ikke har computer til at besøge en
datastue / kontorets computer til at maile til
bladet / til hinanden - dvs. være med til at
skabe en kommunikation mellem redaktørerne / personerne med PWS, det kunne
være spændende.
Hilsen Hanne Kristensen

Det nye Danmark

Aftalen om strukturreformen er nu på
plads, og 1. januar 2005 er sidste frist
for nye kommunesammenlægninger.
November 2005 er der valg til de nye
byråd og regionsråd. I hele 2006 drives
de gamle kommuner og amter videre af
de nuværende byråd og amtsråd, mens
de nyvalgte råd planlægger overgangen. Den 1. januar 2007 skal den nye
strukturreform træde i kraft. Fra LEV
nr. 4, juli 2004 viderebringes her en
kort oversigt over konsekvenserne for
social-, specialundervisnings- og viden
og rådgivningsområdet.
Socialområdet
Kommunerne overtager d. 1. januar
2007 alle myndighedsopgaver og
ansvaret for at finansiere de sociale tilbud. Den enkelte kommune får ansvaret for, at der er sociale tilbud til egne
borgere og skal derved sikre de nødvendige sociale behandlingstilbud
enten i egne institutioner eller ved køb
af pladser i de tilbud, der drives af regionerne. Regionerne er som udgangspunkt tiltænkt at drive en række af de
amtslige tilbud, som eksisterer i dag.
Regionerne har ansvaret for at tilpasse
kapaciteten og sammensætningen af
regionens tilbud og institutioner, her-

under evt. oprettelse af nye tilbud.
Regionen har desuden et ansvar for en
løbende faglig udvikling af indholdet i
tilbuddene svarende til udviklingen i
behovene. Inden reformen træder i
kraft skal der være drøftelser mellem
de nye regioner og sammenlægningsudvalgene i kommunerne med henblik
på at undersøge, hvilke af de nuværende amtskommunale tilbud, som med
fordel kan placeres i det kommunale
regi. I de tilfælde, hvor der ikke kan
opnås enighed, træffer delingsrådene
den endelige afgørelse efter de retningslinjer, der er fastsat herfor.
Specialundervisning
Kommunerne skal finansiere og varetage myndighedsansvaret for den vidtgående specialundervisning, specialundervisning for voksne og specialpædagogisk bistand til småbørn. Det bliver
kun på de meget specialiserede områder, at regionerne får ansvar. Kommuner, der ikke selv råder over et relevant
tilbud, kan købe specialundervisningspladser på f.eks. skoler i andre kommuner, i regionerne eller bruge private tilbud. Den visiterende kommune har
ansvaret for det personrelaterede tilsyn
- altså tilsyn med den enkelte borger.
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Viden og rådgivning
De amtslige videnscentre, de statslige
videns- og formidlingscentre, hjælpemiddelinstituttet samt den mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende
specialrådgivning samles under en
national videns- og specialrådgivningsorganisation med en bestyrelse bestående af repræsentanter for stat, regioner, kommuner og brugerorganisatio-

§
§

ner. Der oprettes handicapråd i alle
kommuner, som kan rådgive kommunalbestyrelsen i generelle spørgsmål på
serviceområdet. Rådene sammensættes
af repræsentanter fra kommunen og af
repræsentanter fra handicaporganisationerne efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer. Hele
strukturaftalen kan læses på Indenrigsministeriets hjemmeside www.im.dk

Forbedring af ledsageordningen
Fra ”Sjældne Handicap” nr. 39, april 2004

Unge mellem 16 og 18 år har nu lige
som voksne ret til 15 timers ledsagelse
om måneden. Forskellen er, at det nu er
en ret, hvor det før var op til kommunen, om den ville bevilge det.
Ledsagelse gives til unge, der på grund
af betydelig og varigt nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne, ikke kan
færdes alene. Det er muligt at spare
timer op inden for en seks måneders
periode. Ordningen er kun rettet mod
hjemmeboende samt unge med ophold
på kost- eller efterskole (dog ikke hvis
opholdet er besluttet af kommunen som
en anbringelse uden for hjemmet).
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En anden forbedring er muligheden for
at få dækket ledsagerens udgifter til
befordring, kulturelle begivenheder og
andre aktiviteter med op til 650 kr. om
året. Dette gælder såvel 16 - 18-årige
som voksne.

§
§§
De nye muligheder er en konsekvens af
en ændring (L 104) af Lov om Social
Service, som netop er trådt i kraft.

Kære børn med PWS og søskende
Den 3.-5. september skal vi ses igen.
Og vi glæder os.
Mens jeres forældre igen mødes og snakker om alt det alvorlige, så skal vi i
fællesskab prøve at være sammen om at lave en god, sjov og aktiv weekend.
Denne gang skal vi ikke være i Fredericia. Vi skal være i Middelfart. På
Brogården. Fuglsangcentret med værksteder, swimmingpool, computerrum
og hestene på Fuglsang Ridecenter - det er noget, vi kan snakke om. Kan du
huske den gang og den gang og...
Det hele bliver nyt denne her gang. Bortset fra at vi kan huske jer, og vi
håber, at I kan huske os: f.eks. Beate, Vivi, Erik, Birte, Karen, Leif, Poul og
Louise.
Jeg er sikker på, at vi får det sjovt på Brogården.
Vi er ikke færdige med det endelige program, men vi skal være i Akvariet,
i Værkstedet, i Madrasrummet og Banegården er det store fælles møderum.
De helt små kommer til at holde til i legestuen, mens de lidt større boltrer
sig i de andre rum.
Der er ingen swimmingpool på Brogården, men vi laver naturligvis et par
ture til en rigtig svømmehal, for de af jer, der vil med - så husk badetøj.
Og Brogården ligger et rigtig flot sted, så vi håber selvfølgelig, at vejret bliver
så godt, at vi kan være ude meget af tiden - så husk noget praktisk udetøj.
Vi glæder os til at se jer igen, og vi glæder os til at se mange nye, som deltager i konferencen.
Målet med hele ”børnepasningen” er naturligvis som det har været tidligere år: mor og far skal have mulighed for at deltage i konferencen uden at blive forstyrret, og alle børnene skal opleve et dejligt og sjovt weekendophold
sammen med familien og samtidig gense og få en masse (nye) gode venner.
Med kærlig hilsen
Leif Ladefoged
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Europæisk
spørgeskemaundersøgelse
Den europæiske organisation for sjældne sygdomme (EURORDIS) gennemførte i
starten af 2003 en undersøgelse blandt en række europæiske patientorganisationer
- herunder også danske - for at undersøge sundhedstilbuddene til patienter med 6
sjældne sygdomme: Chrohn’s sygdom, cystisk fibrose, Duchenne muskeldystrofi,
Marfan Syndrom, tuberøs schlerose og Prader-Willi Syndrom.
Formålet med undersøgelsen, EurordisCare1, var at identificere forskelle i sundhedstilbud til patienter med sjældne sygdomme. Undersøgelsen er en del af et længerevarende projekt, som sigter mod at opstille standarder for håndteringen af
sjældne sygdomme / handicap på europæisk plan.
17 europæiske lande deltog i undersøgelsen, og forskellige dele af patientforløbet
blev undersøgt.
Undersøgelsen afslører bl.a., at der er store geografiske forskelle i sundhedstilbuddene til patienter med sjældne sygdomme, og at de sundhedsydelser, patienterne får tilbudt, afhænger af diagnosen. Danmark er et af de lande, hvor diagnosen Prader-Willi Syndrom stilles inden for en kortere periode.
Som en opfølgning på denne undersøgelse udsendte Landsforeningen for PraderWilli Syndrom (i lighed med andre europæiske PWS-foreninger) i foråret et spørgeskema på vegne af EURORDIS til foreningens medlemmer, der skulle afdække
diagnosticeringsforløbet for børn med Prader-Willi Syndrom i Danmark. Resultatet
af denne undersøgelse foreligger endnu ikke.

Resultatet af første del af undersøgelsen kan læses
på KMS’s hjemmeside www.kms-danmark
eller i sin fulde længde på EURORDIS’ hjemmeside
http://www.eurordis.org/article.php3?id_article=453
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“Familier med
kronisk syge børn”
Bogen er skrevet af familieterapeut Jesper Juul og handler
om, hvad det kan betyde for en familie at få et kronisk sygt
barn. Den retter sig ikke mod specifikke sygdomme, men
kommer ind på bl.a. samspillet med det syge barn, parforhold, søskendeforhold samt det private og professionelle netværk. Omkring sidstnævnte emne foreslår Jesper Juul, at man for at undgå at informere og diskutere sygdom, hver gang
man er sammen med venner og familie, f.eks. laver et halvårligt nyhedsbrev fra
familien, hvori man fortæller om, hvordan det går.
Bogen, der er på 100 sider, er udkommet på Apostrof, nem at læse og meget vedkommende.

LEV nr. 4, juli 2004 omtaler nyt undervisningsmateriale

„På vej til voksen“
Speciallæge/sexolog Anette Løwert og speciallærer/grundlægger af seksualvejlederuddannelsen Karsten Løt har bearbejdet og omskrevet et hollandsk seksualundervisningssystem til dansk. Systemet er rettet mod unge mennesker med udviklingshæmning og er også velegnet til brug i folkeskolen samt til voksne med udviklingshæmning.
”På vej til voksen” indeholder bl.a. fotos, der viser den kropslige udvikling fra barn
til voksen, forskelligheder i udseende, personlig hygiejne og kroppens funktioner.
Materialet koster pr. sæt 360 kr. eksklusiv moms og forsendelse og kan bestilles hos
Anette Løwert: hoyen-lowert@dadlnet.dk eller hos Karsten Løt: karsten.loet@private.dk
Anette Løwert er foredragsholder på foreningens weekendseminar på Brogården i
september måned og medlem af fagrådet for Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom

25

Fagrådet for PWS
Fagrådet vejleder private, institutioner, kommuner etc. Fagrådets medlemmer kan forlange honorarer for rådgivning til f.eks. kommuner og amter. - 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. 24253273 (kl.8-9)
Overlæge Stense Farholt
Center for Sjældne Sygdomme,
Afd. A
Skejby Sygehus
8200 Århus N
tlf. 89496709, fax 89496023
e-mail: stf@sks.aaa.dk
Socialrådgiver
Anne Marie Rasmussen
Socialcenter Nord/ Øst
Søren Møllersgade 5 A
8900 Randers
tlf. 86417677
e-mail: amr@scnord.aaa.dk
Fysioterapeut Kirsten Iversen
Center for Handicappede
Bank Mikkelsensvej 11
2820 Gentofte
tlf. 39573620, fax 39573621
e-mail:
kirive@psf.kbhamt.dk
Socialpædagog Per Raith
Holmegårdsvej 13
4700 Næstved
tlf. 5554 7775
e-mail: rai@kofoedsminde.stam.dk
Socialpædagog
Karin Juul Pedersen
Granbakkevej 22
8691 Allingåbro
Tlf. 87867777
e-mail: kjp@granbakken.aaa.dk
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Overlæge
Niels Illum,
Børneafdelingen
Odense Universitets Hospital
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense
email:ngi@.mobilixnet.dk
Afd.læge Hanne Hove
Klinik for Sjældne Handicap,
5004 Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
tlf. 35451324
e-mail: rh14551@rh.dk
Kliniksygeplejerske
Inga Stenalt
Klinik for Sjældne Handicap,
5004 Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
tlf. 35451324
e-mail: rh13876@rh.dk
Børnelæge Astrid Schulze
Dep. of Clinical Genetics
Aberdeen Royal Infirmary
Medical School
Foresterhill
Aberdeen AB25 2ZN
Scotland
Tlf. +44 - 1224-552120
Fax +44-1224-559390
e-mail: astrid.schulze@
arh.grampian.scot.nhs.uk

Socialrådgiver Jens Tamborg
Videnscenter for Spec.pæd.
Birkebjeralle 3
4700 Næstved
tlf. 5577 3711
e-mail: ukjeta@.stam.dk
Klinisk diætist, NHH-kand.,
klinisk ernæringsfysiolog
Dorthe Wiuf Nielsen
Pæd. Ernæringsenhed, 4094
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9,
2100 København Ø
tlf. 3545 8342 el. 3545 4276
fax. 3545 4094
e-mail: wiuf@rh.dk
Overlæge John Østergaard
Center for Sjældne Sygdomme,
Afd. A
Skejby Sygehus
8200 Århus N
tlf. 89496708,
fax 89496023
e-mail: joa@sks.aaa.dk
Overlæge Susanne Blichfeldt
(Konsulent for Landsforeningen
for PWS)
Børneafdelingen,
Roskilde Amtssygehus,
4000 Roskilde
tlf 46302850
fax 46373203
e-mail:
s.blichfeldt@dadlnet.dk

Litteratur etc. om Prader-Willi syndrom
Skriftligt materiale kan rekvireres gratis og videoer udlånes ved henvendelse til
foreningens sekretær:
Lise Reimers, Damgårdsvej 24, 3460 Birkerød, tlf. og fax 4581 9905.
e-mail: pws@nypost.dk
Alle materialer kan også bestilles via bestillingslisten på www.prader-willi.dk
1. Folder: Prader-Willi Syndrom
2. Folder: Oplysninger til sundhedspersonale etc. om PWS
3. Folder: Etablering af botilbud til voksne med PWS
4. IPWSO-folder
Folder på engelsk om den internationale
PWS-forening med beskrivelse af PWS
5. Kost ved Prader-Willi Syndrom
v/Dorthe Bierre. Udgivet med fondsstøtte.
6. Prader-Willi Syndrom - 7 års erfaringer.
Udarbejdet af Ulrik Lützen, Jette Gandrup, Samia Sayoudi, PWS HUSET, MINIBO. Fås ved henvendelse til Fyns Amt.
7. Træning af børn med PWS v/Britt-Marie
Bergström. Lille bog oversat fra svensk.
8. PWS-bofællesskaber i Danmark.
9. Adfærdsstyring ved Prader-Willi Syndrom v/Jackie Waters - oversat til dansk.
10. „Egen bolig for unge og voksne med
PWS“ v/Wenche Holtskog og Chr. Aashamar - oversat til dansk.
Undervisning:
11. Folder: Information og gode råd i forbindelse med undervisning af børn og
unge med PWS.

12. Vejledning for lærere (pjece) udarbejdet ved Torshov kompetansesenter i
Norge. Kan lånes i 14 dage.
13. Undervisning af børn og unge m. Prader-Willi Syndrom v/Chr. Aashamar.
Video:
Returneres 14 dage efter modtagelsen!
14. Videofilm om PWS.
Holl./belg. produktion med eng. undertekster.
Ca. 40 min. om 7 børn/voksne med
PWS på forskellige alderstrin og med
forskellige problemer.
Velegnet til at vise f.eks. i daginstitution,
skole, bofællesskab, ved f.eks. forældremøde eller personalemøde
15. „Vidste du det?“ Video.
16. „Appetit på livet“ - Video om Dorthe
17. A Video Report on the First 3 Years of
a Child with PWS.
Hollandsk video m/engelsk tekst og skr.
oversættelse.
18. Video af TV2-program - 2 familier
beretter om hverdagen med deres døtre
med PWS.
19. Norsk video: PWS - bo alene

Hos Center for Små Handicapgrupper, tlf. 3391 4020 - fax 3391 4019 kan bestilles:
Små og mindre kendte
handicapgrupper
Pris: Kr. 62,50.

Når det sjældne er noget Historien om et køleskab.
særligt.
Socialpædagogik og PWS.
Pris: kr. 62,50.
Pris. Kr. 80,-
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Afsender:
PWS
Heibergs Have 67
4300 Holbæk

Vigtige adresser
Bestyrelse for Landsforeningen for PWS:
Formand:
Børge Troelsen, Agervej 23, 8320 Mårslet
e-mail: b.troelsen@email.dk
Næstformand:
Hanne Lorentzen, Mosevej 32, 2750 Ballerup
e-mail: hanne.lorentzen@post.cybercity.dk
Kasserer:
Martin Raabjerg, Gråbynkevej 28, 2700 Brønshøj
e-mail: raabjerg@pc.dk
Sekretær:
Lise Reimers, Damgårdsvej 24, 3460 Birkerød
e-mail: pws@nypost.dk
Jytte Helgogaard, Heibergs Have 67, 4300 Holbæk
e-mail: jyttehelgogaard@tdcadsl.dk
Christina Jacobsen, Præstøvej 107, opg. B, 2. th, 4700 Næstved
e-mail: christinajacobsen@get2net.dk
Lars Kristensen, Orenæsvej 21, 4700 Næstved
e-mail: larskristensen@stofanet.dk
Birgitte M. Jensen, Kildetoften 32, 8600 Silkeborg
e-mail: bm@vibkat.dk
PWS-bosteder:
Bofællesskabet, Viby J
“Oxen“, Brørup
“Åhuset”, Holme Olstrup
“Kigkurren”, København
” Jupitervej”, Fredericia
“Minibo”, Kerteminde
Bofællesskabet, Holbæk
„Grankoglen“, Allingåbro
PWS-værksteder:
„Værkstedet”, Kerteminde
“Kærren”, Brørup
PWS-kursussted:
„Marienlund“, Fejø (for voksne med PWS)

http://www.prader-willi.dk
ISSN: 1603-9289
www.sejersbogtryk.dk · 5965 6888

Tlf. (evt. m/fax)
86292141
fax 86292191
44654309

38607071
fax 38287618
45819905
59444843
40374829
55771619
86844707

86770013
75388388
55563168
33667398
75925838-31
65324377
59441828
86481183
65325551
75388088
54713503

