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Kursustilbud til bedsteforældre?
På vores generalforsamling og her i PWS NYT har vi jævnligt opfordret medlemmer til at komme med gode ideer til aktiviteter og medlemsarrangementer, og meget gerne ideer til noget nyt og uprøvet, som det ikke lige er faldet os i bestyrelsen
ind at forsøge os med.
Et forslag af den art, som bestyrelsen er blevet præsenteret for, går på at udforme et
kursustilbud til bedsteforældre til børn med PWS. Det vil vi gerne med dette indlæg
opfordre medlemmerne til at tage stilling til.
Vi har med glæde konstateret, at ganske mange småbørnsfamilier i de seneste år har
meldt sig som medlemmer af foreningen, og vi har også forsøgt i vores aktivitetsplanlægning at tage hensyn til denne udvikling ved at tilbyde kurser og temadage
for forældre, småbørnspædagoger, som arbejder med de yngste af vores børn, ligesom vi med tilbuddet om samtalegrupper for forældre tilstræber at skabe et forum
for erfarings- og meningsudveksling.
Men der er nok ikke tvivl om, at bedsteforældregruppen i den sammenhæng risikerer at blive glemt eller overset, og det er bestemt beklageligt, ikke mindst fordi
småbørnsfamilier i vore dage oplever et arbejdspres, der indebærer, at de ofte må
trække på netop bedsteforældrene i situationer, hvor pasningsproblemer ikke kan
løses fuldt ud i de forskellige institutionstilbud. Og den problemstilling er givetvis
særlig påtrængende i familier med handicappede børn.
I vores forening vil vi gerne bidrage til at ruste bedsteforældre og evt. andre pårørende til børn med PWS til at støtte og hjælpe familierne. Vi er imidlertid noget
usikre med hensyn til behovets omfang og motivationen i gruppen til at tage imod
et evt. kursustilbud. Derfor vil vi gerne med dette indlæg spørge de berørte direkte. Hvis I synes, at ideen er god, og at I gerne vil investere en dag i at deltage
i et sådant arrangement, vil vi bede jer om at meddele jeres interesse til Kristina
Bartholin fra bestyrelsen. Det kan klares med et par linjer i et brev eller en e-mail
til Kristina Bartholin Henrichsen, Allerødvej 22 - 3450 Allerød, e-mail: ellenkristina@heaven.dk. Afhængig af tilkendegivelser om interessen og behovet vil
vi så i bestyrelsen arbejde videre med at udforme et passende tilbud.
Børge Troelsen
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I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær

GENERALFORSAMLING
i Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom
Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med foreningens landsmøde

lørdag den 26. september 2009 kl. 10.00
på Kursuscenter Svenstrupgaard
Svenstrup Strandvej 3, 4220 Korsør
med følgende

DAGSORDEN

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Kassererens beretning om det reviderede regnskab.
Fastsættelse af kontingent for 2010.
Indkomne forslag.
Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
Efter tur afgår Lise Reimers, Vibeke Ørskov, Djanik Andersen og
Børge Troelsen.
Børge Troelsen genopstiller ikke til bestyrelsesvalget.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
På bestyrelsens vegne
Børge Troelsen
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Program for børn og unge til landsmødet
d. 26. september på Svenstrupgaard
Vi skal have en spændende dag sammen. Når de voksne starter generalforsamlingen, skal vi lige samles og præsenteres for hinanden. Vi er Mie, Vibeke Fisker og
Dorthe, som også var med sidst, og en helt ny, som hedder Camilla, og som mægtig
gerne vil lære jer at kende.
Derefter tager vi til Kløverhaven i Korsør med vores madpakker. Kløverhaven er
et spændende sted; der er en masse forskellige bondegårdsdyr, der er mærkelige
små huse, og der er nogle unge mennesker, der har sat et program sammen til os.
Programmet vil bestå i nogle sjove og spændende opgaver, som vi skal løse på terrænet.
Kl. 15 tager vi tilbage til Svenstrupgård, hvor vi spiser vores eftermiddagsmad, og
kl. 16.30 siger vi farvel og tak for i dag.
Vi glæder os alle rigtig meget til at se jer.

På gensyn fra
Mie, Camilla, Vibeke og Dorthe

Interesse i bestyrelsesarbejde?

Har du lyst til at blive medlem af bestyrelsen for Landsforeningen for Prader-Willi
Syndrom, vil vi opfordre dig til at henvende dig til Jytte Helgogaard, tlf. 59444843
eller på mail: jyttehelgogaard@tdcadsl.dk inden generalforsamlingen d. 26. september.
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RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2008
2008

2007

2006

Medlemskontingenter
21.865
Modtagne gaver og tilskud
fra private og legater
4.464
Modtaget Den Sociale Sikringsstyrelse,
Handicappuljen
131.645
Modtaget Tips- og lottomidler,
driftspuljen
182.107
Modtaget Tips- og lottomidler,
aktivitetspuljen
122.126
Deltagerbetalinger m.v.
198.439

22.050

21.150

5.380

5.890

52.543

169.571

216.729

226.932

37.548
88.034

129.664
234.035

660.646

422.284

787.242

Ferie-, koloni- og kursusudgifter
Informationsmateriale

481.612
81.211

219.842
44.754

571.377
66.743

Udgifter i alt

562.823

264.596

638.120

97.823

157.688

149.122

Møde- og arrangementsudgifter
Administrationsudgifter

32.009
81.543

72.090
60.005

44.016
76.902

Kapacitetsomkostninger i alt
Resultat af primær drift
Finansieringsindtægter

113.552
-15.729
49.654

132.095
25.593
29.772

120.918
28.204
19.307

33.925
=====

55.365
=====

47.511
=====

INDTÆGTER

Indtægter i alt
UDGIFTER

Bruttoresultat
KAPACITETSOMKOSTNINGER

ÅRETS RESULTAT
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2008
AKTIVER
ANLÆGSAKTIVER
Obligationer til anskaffelsessum
(kursværdi kr. 1.293.226)

2008

2007

2006

1.282.708

1.265.126

1.265.183

1.282708

1.265.126

1.265.183

OMSÆTNINGSAKTIVER
Periodeafgrænsningsposter
Andre tilgodehavender
Likvide beholdninger

30.318
0
266.653

23.381
1.222
406.724

25.766
0
333.865

Omsætningsaktiver i alt

296.971

431.327

359.631

1.579.679
=======

1.696.453
=======

1.624.824
=======

1.347.267

1.313.312

1.257.947

HENSÆTTELSER
Den Soc. Sikringsstyrelse, Handicappuljen
Handicappuljen
44.220
Tips- og lottomidler aktivitetspuljen
68.854
113.074

111.865
155.774
267.639

164.408
93.622
258.030

GÆLDSFORPLIGTELSER
Skyldige omkostninger

119.368

115.502

108.837

119.368

115.502

108.837

1.579.679
=======

1.696.453
=======

1.624.814
=======

Anlægsaktiver i alt

AKTIVER I ALT

PASSIVER
EGENKAPITAL
Egenkapital

PASSIVER I ALT
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Videregivelse af erfaringer i forbindelse med
afslutning af skole, job- og bomuligheder
v/Jytte Helgogaard, mor til Cecilie med PWS på 20 år
og næstformand i Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom
I november 2008 indkaldte CSU
(Center for Specialundervisning) til
udskolingssamtale med og om Cecilie,
idet hun sommeren 2009 skulle slutte
sit 3-årige ungdomsuddannelsesforløb.
Mødet havde repræsentation af skoleog klubpersonale, ny sagsbehandler,
ungdomskonsulent og forældre. På
mødet blev aftalt, at sagsbehandler ud
fra ansøgning om ledsagerordning samt
Cecilies fremsatte ønsker til fremtidigt
arbejde og bolig (gerne noget med dyr
og et PWS-bofællesskab) skulle forsøge
at finde forskellige løsningsforslag.
I efterfølgende kommentarer til referatet fra udskolingssamtalen konkluderer
sagsbehandler, at han ”ikke på nuværende tidspunkt ser sig i stand til at hjælpe eller vejlede Cecilie yderligere. Hun
virker til at være meget bestemt omkring
sin egen fremtid, og de angivne ønsker
kan vi desværre ikke efterkomme i Socialcentrets regi.” Ledsageordningen
kunne ikke umiddelbart tildeles, men
sagen blev lovet undersøgt. Omkring
udarbejdelse af handleplan lyder sagsbehandlers kommentarer: ”Cecilie har
vel indirekte lavet sin egen handleplan, i
og med hun har meget specifikke ønsker
for sin fremtidige boligform og indsats
på arbejdsmarkedet. Som det ser ud nu,
vil Socialcentret slet ikke blive involveret i Cecilies fremtidige gøren og laden,
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hvorfor jeg foreløbig vil afvente mit engagement i en eventuel handleplan.”
”Som det ser ud nu, vil Socialcentret slet ikke blive involveret
i Cecilies fremtidige gøren og
laden, hvorfor jeg foreløbig vil afvente mit engagement i en eventuel
handleplan.”
”Det korte af det lange er egentlig, at
jeg ikke på nuværende tidspunkt ser
mig i stand til at hjælpe eller vejlede
Cecilie yderligere. Hun virker til at
være meget bestemt omkring sin
egen fremtid, og de angivne ønsker
kan vi desværre ikke efterkomme i
Socialcentrets regi.”
Man kan undres over, at en kommunal
repræsentant trods Servicelovens klare ansvarsplacering over for borgere med udviklingshæmning kan fralægge sig sit ansvar
desangående, og der var ingen tvivl om, at
sagen skulle følges op meget hurtigt.
I marts 2009 lykkedes det at få et møde
i stand med sagsbehandler vedrørende
Cecilies fremtid. Forinden havde jeg
konsulteret socialformidler Anne-Marie Rasmussen og socialrådgiver Jens
Tamborg fra fagrådet ved Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom, som

med nedslag i Serviceloven i forhold
til sagsbehandlers kommentarer havde
orienteret om relevante paragraffer og
det kommunale ansvar for borgere over
18 år, som ikke længere er forældrenes
ansvar: Kap. 19, § 103 (vedr. job), kap.
25 § 141 (vedr. handleplan), kap. 20 §
108 (vedr. bolig) og kap. 16 §§ 85 og 97
(vedr. hjælp, støtte og ledsagerordning).
På mødet blev aftalt, at sagsbehandler
skulle undersøge muligheden for et eksternt jobtilbud, jf. Serviceloven § 103,
at der skulle udarbejdes handleplan, at
spørgsmålet om egnet bolig skulle videregives til Socialcentrets leder, ligesom
muligheden for bevilling af ledsagerordning skulle undersøges. Dog skulle
sagsbehandler på barselsorlov, og sagen
blev derfor overdraget lederen af Socialcentret. 4 måneder var gået uden handling, og udsigten til blot en antydning af
løsning var meget svær at få øje på.
Gennem flere år har vi forberedt
Cecilie på, at hun på et tidspunkt
skulle flytte hjemmefra i et PWS-bofællesskab. Hun har været igennem
mange processer omkring dette og
har haft tanker, der er gået fra at
skulle bo i egen lejlighed, i villa med
græsplæne, på landet med egen hest
for at ende med at forstå, at et bofællesskab for personer med PWS vil
være det helt rigtige for hende.
Mange års arbejde med opbygning
af et selvrealistisk billede udlægges
fra kommunal side som at Cecilie
har meget specifikke ønsker til bolig
og arbejde og dermed har lavet sin
egen indirekte handleplan.

Stadig uden bevilling eller afslag på
ansøgninger henvendte jeg mig i starten
af april til lederen af Socialcentret og
fik beskeden, at sagen var overdraget
til afdelingslederen. I begyndelsen af
maj havde jeg fortsat intet hørt, og jeg
rettede derfor henvendelse til afdelingslederen, hvor beskeden lød, at sagen var
overdraget til oprindelig sagsbehandler,
idet vedkommende nu var tilbage efter
endt barselsorlov. Da der fortsat ikke
var respons på nogle af ansøgningerne,
tog jeg kontakt til sagsbehandler og
blev - efter en uge - orienteret om, at
der under vedkommendes orlov var sket
en omstrukturering af arbejdsopgaver,
hvorfor sagen nu var landet hos en ny
sagsbehandler. 6 måneder var gået, hvor
Cecilies sag var blevet trukket rundt i
Socialcentret, før der begyndte at ske
noget.
I starten af juni måned (20 dage før Cecilie skulle slutte sit skoletilbud) holdt
vi et møde med den ny sagsbehandler
med henblik på en afklaring af Cecilies
fremtid. Vi orienterede om, at der på
Sjælland er en gruppe af unge mennesker med PWS, der kender hinanden og
gerne vil bo sammen, men fik at vide,
at Cecilies hjemkommune ikke kunne
tilbyde at indgå et samarbejde med de
øvrige kommuner, ligesom byggeri af
PWS-bofællesskab i hjemkommunen
heller ikke ville blive aktuelt. Arbejdsmæssigt gav Cecilie endnu engang
udtryk for, at hun gerne ville noget med
dyr eller evt. et 4. år på CSU.
Sagsbehandler skulle nu undersøge, hvad
kommunen reelt kunne tilbyde; samtidig
ansøgte vi igen om ledsagerordning efter
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§ 97 i Serviceloven, som giver ret til 15
månedlige ledsagertimer.
Vi har efterfølgende fået at vide, at arbejdstilbud til Cecilie skal strikkes sammen inden for de eksisterende rammer
af Socialt Arbejdsmarkedscenter (jf.
Serviceloven § 104), og trods Cecilies
ønske om at arbejde med dyr – evt. som
et eksternt jobtilbud, som der gives
mulighed for i Serviceloven § 103 – er
der blevet givet afslag på dette ønske.
Afslaget begrundes i, at det vurderes, at
der ikke er helbredsmæssige årsager til,
at Cecilie ikke vil kunne være i det almindelige aktivitets- og samværstilbud
under Socialt Arbejdsmarkedscenter,
og der vurderes derfor ikke at være
behov for specialtilbud. Ansøgning om
ledsagerordning efter § 97 er der blevet
givet afslag på med den begrundelse, at
ledsageordningen ikke kan benyttes til
de behov, vi havde søgt om (biograf,
ridning, shopping, gåture), til gengæld
er der bevilget 15 timers månedlig
ledsager efter § 85 i Serviceloven om
tildeling af personlig hjælp til personer
med varigt nedsat fysisk og psykisk
funktionsevne eller særlige sociale problemer. Ansøgning om et 4. år på CSU
er der givet afslag på, idet kommunen
kun er forpligtet på at tilbyde et 3-årigt
uddannelsesforløb.
På anbefaling fra sagsbehandler var Cecilie og jeg i starten af juli måned rundt
på Sjælland for at besøge eksisterende
PWS-bosteder med ledige pladser. Hendes ønske om at arbejde med dyr kan
imødekommes på et af disse bosteder,
ligesom hun kender flere af beboerne i
forvejen.
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Alt i alt betyder det, at Cecilie omkring
1. september 2009 flytter hjemmefra og
bosætter sig på PWS-bostedet Solvang
på Fejø nord for Lolland. Geografisk
langt fra hjemkommunen, men med
rammer, som hun synes godt om, og
som matcher hende fint.
Ovenstående beretning er en meget forkortet udgave af de oplevelser og det
samarbejde, vi har haft med Cecilies
hjemkommune. Vi har oplevet, at en sagsbehandling som sit udgangspunkt først
og fremmest kigger på lovgivningen og
ikke på den individuelle person og dennes behov og ønsker. Det skal nævnes, at
vi har haft et meget positivt samarbejde
med den nuværende sagsbehandler, der
har udvist forståelse for Cecilies situation samt handlekraft – trods afslag på
flere ansøgninger. Vi har været heldige at
finde den rette bolig med et godt arbejdstilbud til Cecilie på et tidspunkt, hvor der
skulle handles meget hurtigt.
Men… Cecilie er kun en af mange, der
har brug for et tilbud i et PWS-bofællesskab. Behovet for handicapboliger
generelt er stigende; Københavns
Kommune har opgjort behovet for
handicapboliger fra 2007 til 2012: 110
på venteliste i 2007, 154 i 2008, 157 i
2009, 171 i 2010, 201 i 2011 og 208 i
2012 (LEV-blad, Kbh. Kommunekreds,
maj 2009). I LEV-bladet nr. 4, juni 2009
skriver landsformanden for LEV, Sytter
Kristensen om den kommuneaftale, der
er indgået mellem regeringen og KL,
og som betyder, at området ”anlæg”
får tilført midler, der også bør anvendes
til handicapboliger. Diagnosen PraderWilli Syndrom betyder ikke blot en

handicapbolig – den betyder en helt
særlig form for handicapbolig!
Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom har via indlæg i PWS NYT forsøgt
at få et overblik over, hvor stort behovet
for PWS-bofællesskaber er i Jylland og
på Sjælland nu og inden for de næste par
år: 6 unge mennesker på Sjælland og 3 i
Jylland. 9 personer, der altså står med et
mere eller mindre akut boligbehov!
Forældre til gruppen af unge boligsøgende med PWS på Sjælland mødtes i juni
måned med henblik på at afklare ønsker,
behov m.m. til et PWS-bofællesskab samt
en debat om, hvordan proceduren fra at
ønske sig et bofællesskab til det reelt er
etableret skal foregå. En stor opgave!
Udgangspunktet herfor findes i FN’s
Handicapkonvention, som et enigt Folketing har ratificeret, og som lyder:
Artikel 19. En selvstændig tilværelse og inklusion i samfundet
Mennesker med handicap har ret
til på lige fod med andre at leve i
samfundet med de samme valgmuligheder som andre. Dette indebærer bl.a. ret til frit at vælge opholdssted, hvor og sammen med hvem,
man ønsker at bo uden pligt til at
tage ophold i en bestemt boform.
Ret til bl.a. hjemmehjælp, ledsagerordning og personlig hjælper. Service
fra det offentlige til almenheden skal
også være til rådighed for mennesker
med handicap på lige fod med andre
og svare til deres behov.

Servicelovens kap. 15 og 20, § §§ 81, 82
og 108 indeholder de lovgivningsmæssige rammer for, at det påhviler kommunalbestyrelsen at tilbyde en særlig
indsats og ophold i boformer, der er
egnet til længerevarende ophold til personer med fysisk eller psykisk nedsat
funktionsevne.
§ 108. Kommunalbestyrelsen skal
tilbyde ophold i boformer, der er
egnet til længerevarende ophold,
til personer, som på grund af
betydelig og varigt nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne har
behov for omfattende hjælp til
almindelige, daglige funktioner
eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket
disse behov på anden vis.
På forældregruppens møde blev det
besluttet at udfærdige en skrivelse, som
er sendt til socialudvalgsformændene i
de 6 kommuner, til LEV’s ejendomsudvalg, til Region Sjælland og Hovedstadsregionen, til almene boligselskaber
i de 6 kommuner samt til BUS, Bo-og
udviklingsfonden, og som i sin ordlyd
ser ud som følger:
Vi tillader os at henvende os i håb om
en positiv modtagelse over for en udfordrende, men spændende opgave.
Hvem er vi?
Vi er en gruppe forældre, der repræsenterer 6 unge mennesker, der alle er
diagnosticeret med det sjældne handicap Prader-Willi Syndrom. Vores børn
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har nu nået den alder, hvor de skal til
at flytte hjemmefra, og vi søger derfor
et bosted til vores børn, hvor de kan
bo sammen og leve i overensstemmelse
med de behov, der knytter sig til PraderWilli Syndrom.
Hvem er de unge mennesker?
De 6 unge mennesker er i alderen fra 16
– 28 og hjemmeboende i kommunerne København, Rudersdal, Sorø, Holbæk, Fredensborg og Hvidovre. De har gennem hele
deres opvækst haft hinanden som netværk,
og de udtrykker alle ønske om at komme
til at bo sammen, når de flytter hjemmefra.
Ifølge FN’s Handicapkonvention, artikel
19, mener vi, at de unge mennesker har ret
til at leve på lige fod med andre i samfundet
med de samme valgmuligheder som andre,
herunder retten til frit at vælge opholdssted
samt bofæller.
Almindeligt bofællesskab for udviklingshæmmede – hvorfor ikke?
Vore børns sygdom er bl.a. karakteriseret ved en manglende mæthedsfølelse
med en deraf følgende overspisning/
overvægt, SÅFREMT der ikke knyttes
kostregulering OG foranstaltninger til
aflåsning af mad/drikke/skraldespande
m.m. til det hjem, de skal bo i. Personer med denne sygdom vil aldrig kunne
lære at styre deres madindtag selv, og
medmindre de rette foranstaltninger er
til stede, vil de dø som følge af deres
livstruende overvægt.
Specialbosteder for personer med PWS
– hvorfor?
Erfaringer har vist, at en for syndromet
nødvendig boligindretning og personalestyring af beboernes adfærd med
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hensyn til både mad og struktur af dagligdagen vanskeligt kan gennemføres i
boordninger, hvor personer med Prader-Willi Syndrom opholder sig sammen
med andre psykisk udviklingshæmmede.
Rammerne vil føles for snævre af personer, der ikke behøver særlige regler, og
kan give anledning til mange konflikter.
Eksisterende bosteder for PWS
Der findes p.t. 11 specialbosteder for
PWS i Danmark, som rummer både
unge og ældre personer med PWS. Da
såvel tidlig diagnose som bedre behandling gør, at levealderen for personer
med PWS generelt stiger, øges behovet
for PWS-bosteder i samme grad. På
ingen af de eksisterende bosteder er det
muligt at rumme 6 nye beboere, og det
er derfor altafgørende at få oprettet et
nyt bosted til vore unge.
Til orientering vedlægges oplysningsmateriale fra Landsforeningen for Prader-Willi
Syndrom om selve syndromet, etablering af
botilbud samt notat om boligbehov.
Endnu er der ingen respons modtaget på
henvendelsen, men i efteråret 2009 er
der kommunalvalg, og det vil være en
oplagt mulighed at udnytte i bestræbelserne på at få sat fokus på behovet for
boliger til personer med PWS.
Mit budskab med ovenstående
er, at man ikke tidligt nok kan
gøre kommunerne opmærksom
på det behov for pension, bolig
og beskæftigelse, der opstår
både ved det fyldte 18. år og
efter endt skolegang.

Meldingen fra flere kommuner lyder, at
det er ALT for tidligt (inden det fyldte 18.
år) at begynde at forberede førtidspension, bolig og beskæftigelse. Erfaringen
taler for det modsatte. Ydermere skal den
unge ved det fyldte 18. år overgå fra kommunens børneafdeling til voksenafdeling,
hvilket i sig selv giver et hul på en længere
periode, hvor den unge henvises til kontanthjælp inden bevilling af førtidspension med tilbagevirkende kraft. Når det
kommer til bolig og til dels beskæftigelse,
bliver hullet betydeligt større.
Min anbefaling til familier med yngre/
unge personer med PWS er:
• Gør tidligt kommunen opmærksom på det kommende
behov for pension, bolig og
beskæftigelse.
• Skab et netværk blandt forældre til jævnaldrende børn/unge
med PWS, så både I og de
unge lærer hinanden at kende

•
•
•

(foreningens tilbud om kurser,
sommerlejr m.m. er ideelt til at
få skabt disse netværk).
Brug netværket ved henvendelser til kommunen.
Hold kommunen fast på dens forpligtelse, og accepter IKKE, når beskeden lyder, at det er alt for tidligt.
Gør brug af foreningens oplysningsmaterialer, ekspertisen
i fagrådet, de to centre for
sjældne sygdomme samt profilerne på social.dk ved alle
henvendelser til kommunen.

Det er mit håb, at Landsforeningen
for Prader-Willi Syndrom og forældre
til større, hjemme- og udeboende børn
med PWS fortsat ved fælles indsats
kan øge fokus på de særlige behov,
der er knyttet til PWS og dermed bane
vejen for fremtidige borgeres bolig- og
beskæftigelsesbehov, så man ikke skal
starte forfra hver gang.

Netværk for fagpersoner i dagtilbud
Vi har prøvet at starte et netværk op for personale, der arbejder med personer med
PWS i dagtilbud. Vi må også konstatere, at der ikke har været den store tilslutning,
hvilket vi mener er ærgerligt da et større fremmøde ville give et bredere udbytte.
Vi besluttede på sidste møde, at hvis der ikke er større tilslutning til næste netværksmøde, som er fredag d. 30. oktober 2009 på Østerhuses afdeling, Låddenhøj i
Nyborg kl. 9-15, vil vi lukke netværket, så det kun er Suså-Holmegaard og Værkstedet Askvej fra Kerteminde, der fortsætter samarbejdet.
Vi håber naturligvis, at mange er interesseret, og vi hører gerne fra jer med en tilmelding på tlf. 65325551 senest d. 15. oktober 2009.
Se også www.prader-willi.dk for yderligere oplysninger.
Sørine og Lotte
Værkstedet Askvej, Kerteminde
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SAMTALEGRUPPE FOR FORÆLDRE

TIL BØRN MED PRADER-WILLI SYNDROM 0-12 ÅR
Har du/I lyst til at møde forældre, der ligesom du/jer selv har et barn med PWS?
Har du/I lyst til at udveksle erfaringer, høre hvordan andre klarer sig i denne situation? Vil du dele dine glæder og sorger med andre ligestillede, og har du/I lyst til at
mødes med andre forældre – så er her muligheden.
PWS-foreningen vil gerne tilbyde forældre, som har børn med PWS, at mødes i en
samtalegruppe. Der afholdes møder for en gruppe på Sjælland og i Jylland. Er der
stor tilmelding og stor geografisk afstand mellem de tilmeldte i Jylland, opretter vi
gerne en gruppe mere.
Leder af samtalegrupperne er Anne Hartvig Nielsen, som er pædagogisk konsulent,
og som tidligere har haft samtalegrupper/kurser m.m. for forældre til børn med
forskellige handicap. Samtalerne vil tage udgangspunkt i jeres erfaringer og
historie.
Der vil desværre ikke være mulighed for børnepasning.

Sjællandsgruppen mødes
mandag d. 16. november 2009 kl. 17.30 – 20.30 og
mandag d. 30. november 2009 kl. 17.30 – 20.30
i DSI’s (De Samvirkende Invalideorganisationers) lokaler
på Kløverprisvej 10, 2650 Hvidovre

Jyllandsgruppen mødes
torsdag den 29. oktober 2009 kl. 17.30-20.30 og
torsdag den 12. november 2009 kl. 17.30-20.30
i MarselisborgCentret,
P.P. Ørumsgade 11, bygning 8, 1.sal, mødelokale 1, 8000 Århus C

Der vil være kaffe, te, vand og en let anretning til møderne.
Tilmelding til gruppen og evt. spørgsmål rettes til Anne Hartvig Nielsen på
tlf. 23247332 eller Kristina Bartholin Henrichsen på 22546653,
mail ellen-kristina@heaven.dk senest d. 1. oktober 2009.
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Hvorfor kan man ikke bare engang imellem spise
lige så meget, man har lyst til, når man har PWS?
Mange med PWS har lyst til at spise mere, end de får serveret ved måltiderne. For
forældre er det hårdt at skulle sige nej, når et barn beder om mere mad. Det kan også
være svært ved fester, selskaber osv. Derfor er det forståeligt, at man får lyst til helt
at droppe begrænsningerne bare nogle enkelte gange om året, f.eks. til familiefest og
julefrokost. Særligt hvis den, der har PWS, slet ikke er overvægtig og til daglig aldrig
får for meget at spise.
Hvorfor kan det så være farligt? For en lille vægtøgning efter et stort måltid er vel ikke i
sig selv farligt?
Ved PWS er der særlige træk, der gør, at ”bare en enkelt gang helt uden grænser” kan være
farligt:
1.
2.
3.
4.

Mange har ikke nogen naturlig mæthedsfølelse, dvs. ingen bremse, de vil spise, så
længe der er noget tilgængeligt (f. eks ved et ”tag-selv” bord).
De fleste har nedsat smertetærskel, dvs. de føler ikke ubehag ved, at mavesækken bliver
fyldt op - bogstavelig talt til bristepunktet.
De fleste med PWS kan ikke kaste op, selv om mavesækken er helt fyldt eller mere end
det.
Mavesækken tømmer sig langsommere end normalt ved PWS (helt ny viden fra USA).

Hvad kan der ske?
De sidste år er man blevet mere og mere opmærksom på, at pludselige uventede dødsfald
blandt unge voksne med PWS (heraf også slanke) skyldes en udspilet mavesæk, der er bristet, dvs. der er gået hul på mavesækken, så indholdet herfra er kommet ud i bughulen. Det
kan give blødninger, svær indre forgiftning med døden til følge. Flere af disse dødsfald er
sket netop efter, at de unge - måske i det skjulte - har proppet sig uhæmmet (altså ikke blot
fået en stor is eller en ekstra kage).
Da personer med PWS har nedsat smertetærskel, har symptomer og klager kun været svage
(f.eks. meget udspilet mave og manglende lyst til mad… faresignaler ved PWS!), indtil de pludselig er blevet svært alment syge og så er kommet for sent til sygehuset.
Behandlingen kan være, at man under indlæggelse med en sonde ophenter maveindholdet
og dermed redder livet.
Ovenstående er ikke skrevet for at skræmme eller løfte pegefingre, men fordi vi med den
viden, vi har i dag, faktisk kan hjælpe dem, der har PWS, så sådanne livstruende situationer
ikke opstår.
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Det er samtidig vigtig information, når man skal planlægge et bo-tilbud for unge voksne
med PWS.
Se også foreningens foldere, specielt ”den røde til sundhedspersonale”.
Overlæge Susanne Blichfeldt
s.blichfeldt@dadlnet.dk

BÅNDLÆGGELSE AF ARV
Forældre til udviklingshæmmede skriver ofte testamente, hvor arven til det
udviklingshæmmede barn begrænses til tvangsarven.
Med de nuværende arveregler bliver arveforholdene, såfremt et forældrepar
har 3 børn, hvoraf det ene er handicappet, at det udviklingshæmmede barn
arver 1/12, mens de to øvrige deler de resterende 11/12.
En sådan testamentarisk bestemmelse kan i mange tilfælde være hensigtsmæssig, da forholdene for det udviklingshæmmede barn som oftest er afklarede med hensyn til opholdssted, pension, opsparing m.v.
Ønsker et forældrepar imidlertid ikke at gøre brug af tvangsarvereglerne, er
der en anden mulighed for dels at sikre den udviklingshæmmede arving indtægter af en arv i arvingens levetid, dels at sikre at arven alligevel kommer
arvingens søskende til gode på længere sigt.
I henhold til arvelovens § 61 kan friarv båndlægges ved testamente, når arveladeren finder, at dette er bedst for arvingen. Ved denne konstruktion kan det
sikres, at den udviklingshæmmede arving får renteindtægterne af friarven i
arvingens levetid, mens arvingens søskende kan indsættes i testamentet som
arvinger til formuen, når den udviklingshæmmede arving ikke længere lever.
Som ovenfor nævnt kræver en sådan konstruktion, at forældrene opretter et
testamente.
Niels Lindberg
Advokat
Horsøvej 16, 9500 Hobro
Tlf. 98 52 11 66
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TALE OG SPROG OG PWS
Nedenstående er en redigeret oversættelse af en artikel, der har været bragt i
det amerikanske PWS-medlemsblad, The gathered view. Enkelte dele af teksten
(bl.a. om talepædagoger) er omskrevet, så det dækker danske forhold. Tekst i
kursiv er mine kommentarer eller omskrivning til danske forhold. Der henvises
også til flere artikler fra USA om tale og sprog ved PWS, som er lagt på foreningens hjemmeside www.prader-willi.dk
Tale og sprog er redskaber til kommunikation. Tale er, når man ved at bevæge læber og tunge, giver udtryk og danner ord.
Sprog er kombinationen af ord, symboler
eller tegn, der bruges til kommunikation.
Udvikling af tale og sprog er ofte forsinket og
kan være problematisk for børn med PWS.
Sprogudviklingen kan stimuleres på
mange måder. Der kan være behov for
professionel støtte for at hjælpe barnet til
at lære at udnytte alle muligheder for brug
af tale og sprog.
Sprogets ”enkelte dele”
• Impressive sprog: Evnen til at
forstå, hvad andre siger.
• Ekspressive sprog: Evnen til at
udtrykke egne behov, tanker og
følelser.
• Artikulation: Evnen til at bevæge læber, kæbe og gane, så luft,
der kommer forbi svælget og ud
af mund og næse, resulterer i tale
(lyde), der er forståelige.
• Rytme (flydende tale): Evnen til
at kombinere hastighed og rytme
i talen.
• Stemme: Evne til at skabe en
tilpas lyd, når luft passerer stemmelæberne.

Hvad gør PWS ved sprogudviklingen?
At barnet har PWS kan betyde noget for
alle aspekter og udvikling af sprog og
tale. Hvis barnets generelle evner (intellekt) er begrænset, vil både den impressive og den ekspressive sprogudvikling
og artikulation være påvirket.
Klare forståelige udtryk er nødvendige
for kommunikation. Uforståelig tale
kan skyldes et neurologisk eller motorisk problem, som ved PWS kan være
på grund af nedsat muskelspænding
(hypotoni). Hypotoni kan påvirke talens
hastighed, stemmen, bevægelser i tunge,
læber, kæbe og gane. Talen kan virke
sløret eller ”nasal” (gennem næsen).
Alt dette kan påvirke kommunikationen
og sproget og også give anledning til
frustration.
Hvornår skal man søge hjælp?
Søg hjælp, når diagnosen PWS er stillet, eller i hvert fald når der er tegn på
forsinket sproglig udvikling (måske
allerede i 1. leveår). Tidlig vurdering
og behandling er vigtig for barnets
kommunikation. Selv spædbørn kan
hjælpes med sprog- og mundmotoriske
færdigheder, som er nødvendige både
for spisning og tale.
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Hvem kan vurdere den sproglige udvikling?
En uddannet talepædagog kan undersøge og vejlede. Målet er at hjælpe barnet til at blive bedre til at kommunikere
(bemærk her, at det ikke alene drejer sig
om at lære at sige ord). En hel individuel vurdering af barnet er nødvendig,
børn med PWS er jo forskellige. Talepædagogen kan vurdere alle aspekter af
den sproglige udvikling. Behandlingen
afhænger af barnets alder, problemets
omfang og barnets forståelsesmæssige
(intellektuelle) udvikling.

og samtidig mindske barnets frustration
over ikke at kunne gøre sig forståelig.

Er taleudviklingen forsinket kan man
overveje forskellige hjælpemidler:
1. Tegn (”tegn til tale”).
2. Billeder (pictogrammer).
3. Talemaskine (pc med bestemte
knapper for at udløse udtale af
ord).

Hvor findes talepædagogen?
Talepædagoger er tilknyttet kommunernes PPR (pædagogisk-psykologisk
rådgivning). Nogle få er tilknyttet hospitalernes børneafdelinger (men langt
fra alle). De fleste med PWS vil være i
kontakt med PPR i kommunen. Er man
ikke, kan man bede sagsbehandleren om
kontakt hertil.

Disse hjælpemidler bør ikke afvises,
idet det kan være en forbigående hjælp
på vejen til at lære at tale. Det vil være
med til at styrke den sproglige udvikling

Barnet med PWS har ofte udtalefejl, der
kan hæmme forståelsen. Også her kan
talepædagogen give forslag til hjælp.
Andre muligheder for at styrke sproget
er ved at øge ordforråd, orddannelse, og
sætningsdannelse.
Den sociale kommunikation er også
vigtig: øjenkontakt, når man taler,
indledningen på en samtale og generel
høflighed og imødekommenhed.

Susanne Blichfeldt, overlæge
s.blichfeldt@dadlnet.dk

Frivilligt foreningsarbejde
Når bestyrelsen for Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom får telefon- eller
mailhenvendelser fra forældre, pårørende eller andre personer, kan der påregnes en vis tid, inden man får respons på disse.
Dette skyldes IKKE manglende lyst eller engagement i foreningens arbejde, men
alene det faktum, at alle medlemmer af både bestyrelse og redaktion har fuldtidsarbejde ved siden af det frivillige foreningsarbejde. Vi beder jer derfor have
tålmodighed – der skal nok komme svar.
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Sommerlejr 2009 – et førstegangsindtryk
Sommerlejren var i år henlagt til Balle
Efterskole vest for Vejle. Min datter Ellen
på 16 år havde glædet sig meget hen over
sommeren. Hun var med på sommerlejr
for anden gang, så hun vidste godt i hovedtræk, hvad der var i vente. Det er mere
end, hvad man kan sige om mig, hendes
far, da det var første gang, jeg deltog. Jeg
havde selvfølgelig hørt meget om sidste
års oplevelser og lejrlivsrutiner fra Ellen
og hendes mor, men det er naturligvis noget helt andet selv at være til stede.
Jeg stødte først til sommerlejren midtvejs i
forløbet, hvor min kone og jeg byttede tjans
mellem at være hos lillebroren derhjemme
og hos storesøsteren på sommerlejr. Jeg
var lidt forberedt på, hvad der ventede mig
ud fra snakken om sidste års sommerlejr
og et par korte telefonreferater fra dette
års sommerlejrs første dage – herunder et
billede sendt over mobiltelefonen. Billedet
var et rigtig sødt et af Ellen og Kasper i
kærlig omfavnelse. Kasper var, fik jeg at
vide i telefonen, Ellens nye kæreste.
Jeg ankom til frokost og blev modtaget
af en glædesstrålende Ellen. Der gik ikke
lang tid, før jeg kom til at hilse på Kasper,
som er en nydelig og galant ung mand.
Efterfølgende blev jeg vist rundt på efterskolen af kæresteparret og min kone. Lige
fra starten var det tydeligt, at min rolle på
sommerlejren ville blive en anden, end
jeg havde forestillet mig. Ellen var forståeligt nok meget optaget af sin kæreste,
og det var åbenlyst, at faderrollen med et
slag havde taget en markant drejning.
Jeg havde nemlig forventet, at jeg skulle
guide Ellen i det sociale samvær med de

andre unge og voksne på sommerlejren.
Hjælpe hende med at etablere og fastholde
kontakten, og være der til at tage over og
agere underholder, når Ellen ikke magtede
fællesskabet – og så skulle jeg naturligvis
også være en almindelig far for en pige på
16 år. Men som sagt havde min faderrolle
fået et skud kæreste for boven. Der var dog
stadig brug for mig bare i en langt mere
tilbagetrukket rolle end forventet.
Ellen og Kasper var ikke de eneste, der
kærestede. Der blev i det hele taget snakket
meget om kærlighed, og intriger havde også
kronede dage. Så følelserne på sommerlejren var som et spejlbillede af det, vi kender
fra verden uden for sommerlejren. I PWSverden foregår det hele bare mere åbenlyst
og direkte, ja det virker til tider næsten som
et velspillet teaterstykke. Sommerlejren
handler således meget om socialt samvær
mellem ligesindede, og det omfatter meget
andet end kæresteri. Der er en masse snak
hen over puslespillene og de andre aktiviteter, og det er tydeligt, at den fælles identitet
omkring PWS giver en tryghed og dermed
et overskud til at interessere sig for og spørge til de andres hverdag – så der udveksles
mange små beretninger og kærlige drillerier
i løbet af dagene. Det har mig været en stor
fornøjelse at være vidne til den tolerance,
omsorg og fællesskab, der er mellem de
unge og voksne med PWS. F.eks. er der
straks nogen, som spørger ind til problemet
og trøster, hvis der er en, som er ked af det.
Det er faktisk som om, den genkendelige
verden åbner op for et følelsesregister, der
er større end det, som kommer til udtryk i
den meget større og mindre genkendelige
verden uden for sommerlejren (og formodentlig PWS-bofællesskaberne).
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Opsummeret har min første sommerlejr bestået af et par rigtig gode, men
også meget lange dage. Gode dage,
fordi det har været mig en stor fornøjelse og glæde at opleve den ømhed og
opmærksomhed, der er personer med
PWS imellem, og gode dage, fordi jeg
fik den gave at opleve min datter usædvanlig glad grundet noget så fantastisk
og basalt som kærlighed. Meget lange
dage, fordi det til tider er temmelig
kedsommeligt at skulle svæve usynligt
i baggrunden klar til at blive synlig,
såfremt min datter skulle få behov for
min tilstedeværelse. Noget af det tomrum, som en sådan rolle skaber, kunne
dog heldigvis udfyldes sammen med

de andre forældre og støttepersoner i
samme situation. Et samvær, som både
var hyggeligt og meget udbytterigt i
forhold til at blive opdateret omkring
problemer og muligheder vedrørende
PWS. Så det er ikke bare de unge og
voksne med PWS, som har brug for at
netværke - det har forældre og støttepersoner også.
Med disse ord vil jeg give sommerlejren mine varmeste anbefalinger til dem,
som ikke ved, hvad de (og ikke mindst
deres unge) er gået glip af.
Jens Würgler Hansen,
far til Ellen med PWS

Billeder fra sommerlejr 2009

20

21

22

23

Deltagere på sommerlejren

Øst-europæisk PWS-konference i Rumænien
Sidste weekend i april blev afholdt en
konference om PWS i Timisoara i Rumænien, hvortil østeuropæiske lande var
inviteret. Hovedparten af deltagerne var
forældre og særligt læger fra Rumænien.
Der var en imponerende stor interesse at
mærke for PWS, idet mange læger fra
mange specialer (genetikere, børnelæger,
ortopædkirurger osv.) holdt foredrag om
PWS. Fra udlandet deltog specielt repræsentanter fra Norge og Tyskland. Jeg
holdt oplæg om helbredsproblemer hos
voksne med PWS.
Der er lige nu stor fokus på sjældne diagnoser i Rumænien, og efter et forløb med et
norsk-rumænsk samarbejde, etableres nu
et slags ”Frambu” i Rumænien, dvs. et center, hvor familier kan blive undervist om
deres børns sjældne sygdomme. Børnene
kan blive lægeundersøgt, og der kan gives
rådgivning. Selv om det ikke er færdigudbygget, har man allerede startet forløb for

PWS, hvor et barn eller voksen kan være
”indlagt” i op til 3 uger, specielt til oplæring i principper om kost og motion.
Dorica Dan, formand for PWS-foreningen
i Rumænien, og professor Maria Puiu stod
for kongressen. Den rumænske PWS-forening har kun eksisteret i få år. Dorica Dan
er i bestyrelsen i EURODIS (den europæiske forening for sjældne sygdomme) og i
bestyrelsen for den internationale PWSforening, IPWSO (www.ipwso.org).
Alle kongressens power-point præsentationer kan ses på:
http://anbraro.wordpress.com/2009/04/27/
balkan-congress-for-rare-diseases-romania/
Klik på ”rewiev multidisciplinary approach” og herefter på de enkelte foredrag. Ved spørgsmål om PWS i Rumænien kan undertegnede kontaktes.
Susanne Blichfeldt
s.blichfeldt@dadlnet.dk

www.livsnettet.dk

- et gratis tilbud til patienter, handicappede og pårørende
med fokus på at øge livskvaliteten hos brugerne

Livsnettet er et nyt og anderledes medie på sundhedsområdet, som kobler mennesker
sammen uafhængigt og på tværs af diagnose, lidelse eller tilstand. Medlemskab af Livsnettet er gratis og uforpligtende.
Livsnettet henvender sig til alle, berørt af sygdom og handicap, dvs. også pårørende,
professionelle og behandlere.
Livsnettet er startet for at give dig mulighed for at dele dine historier, netværke
med ligesindede, stille spørgsmål og give svar, høre om relevante arrangementer
og projekter samt lade dig inspirere af andre.
For at få adgang til sidens links, skal der oprettes en brugerprofil
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Vind en måneds forbrug af frugt og grønt
Sidste blads efterlysning af spændende opskrifter gav desværre ingen
resultater. Vi tror fortsat på, at der blandt foreningens medlemmer gemmer sig mange og gode opskrifter, som andre kan få glæde af, hvorfor vi
gentager nedenstående opslag.

I samarbejde med overlæge Susanne Blichfeldt og diætist Dorthe Wiuff
(begge medlemmer af foreningens fagråd) efterlyser vi gode, ernæringsrigtige og spændende madopskrifter til både PWS NYT og hjemmesiden.
Opskrifterne kan være til alle måltider i løbet af dagen.
Har I opskrifter, som I har lyst til at dele med foreningens medlemmer,
bedes I sende dem til redaktionen. Dorthe Wiuff har lovet at være behjælpelig med evt. tilpasninger i henhold til gældende anbefalinger for
PWS-kost.
Blandt de indsendte opskrifter vil Susanne Blichfeldt og Dorthe Wiuff for
hvert blad udvælge

”BEDSTE OPSKRIFT”
der vil blive honoreret med en måneds forbrug af en grønt-frugtkurv fra
www.aarstiderne.com
Vinderen får direkte besked og offentliggøres på www.prader-willi.dk
Obs.: Medlemmer af bestyrelse, fagråd og redaktion kan ikke deltage i
konkurrencen.
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)
hoyen-lowert@dadlnet.dk
Overlæge Stense Farholt
Center for Sjældne Sygdomme
Afd. A, Skejby Sygehus
8200 Århus N
Tlf. 89496709, fax 89496023
stenfarh@rm.dk
Fysioterapeut Kirsten Iversen
Børneterapien
Bank Mikkelsensvej 11
2820 Gentofte
Tlf. 39984470, fax 39984471
ki@gentofte.dk
Overlæge Niels Illum
Børneafdelingen
Odense Universitets Hospital
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense
niels.illum@ouh.fyns-amt.dk
Socialpædagog
Karin Juul Pedersen
Granbakkevej 22
8691 Allingåbro
Tlf. 87867777
Karin.Juul-Pedersen@ps.rm.dk
Socialkonsulent
Anne Marie Rasmussen
Fejøvænget 36
8381 Tilst
Ras36@stofanet.dk
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Afd.læge Hanne Hove
Klinik for Sjældne Handicap
5003 Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 Kbh. Ø
Tlf. 35454788
hanne.dahlgaard.hove@
rh.regionh.dk
Speciallæge i pædiatri
Astrid Schulze MSci
Otte Rudsvej 12
5220 Odense SØ
Tlf. 66156664
astridschulze@mail.dk
Specialsygeplejerske
Inga Stenalt
Klinik for Sjældne Handicap
5003 Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 Kbh. Ø
Tlf. 35454788
inga.stenalt@rh.regionh.dk
Sygeplejerske
Helle Vinther
Center for Sjældne Sygdomme
Skejby Sygehus
8200 Århus N
Tlf. 89496784
hellvint@rm.dk
Socialrådgiver Jens Tamborg
Spastikerforeningen
Flintholm Allé 8
2000 Frederiksberg
tlf. 38380308 el. 38884575
jt@spastik.dk

Spec.pædagog Inge Bigum
Skyttevej 6,
4000 Roskilde
Tlf. 46366488
ibigum@c.dk
Klinisk diætist, NHH-kand.
Klinisk ernæringsfysiolog
Dorthe Wiuff Nielsen
Pæd.Ernæringsenhed 4094
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 Kbh.Ø
Tlf. 35458342
Fax 35454094
dorthe.wiuf.nielsen@
rh.regionh.dk
Overlæge John Østergaard
Center for Sjældne Sygdomme
Afd. A, Skejby Sygehus
8200 Århus N
Tlf. 89496708, fax 89496023
johnoest@rm.dk
Overlæge
Susanne Blichfeldt
(Konsulent for Landsforeningen
for PWS)
Kildehusvej 12
4000 Roskilde
Tlf. 46373204
s.blichfeldt@dadlnet.dk

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, tlf. og fax 45819905.
E-mail: pws@nypost.dk
Bog om PWS (nr. 7) er gratis for foreningens medlemmer.

Foldere
1. Prader-Willi Syndrom – en medfødt sygdom.
2. Vigtige oplysninger til sundhedspersonale
om PWS.
3. Prader-Willi Syndrom og beskæftigelse.
4. Gode råd i forbindelse med undervisning af børn med PWS. NY
5. Etablering af botilbud til voksne med
PWS.
6. Kost ved PWS v/Dorte Bierre

Bøger
7. Bog om PWS udgivet af Landsf. for
PWS. Pris for ikke-medlemmer: 90 kr.
8. Træning af børn med PWS.
Oversat fra svensk.

9. Historien om et køleskab.
Fås ved henvendelse til www.csh.dk
10. På vej til voksen v/Anette Løwert og
Karsten Løt. Seksualundervisning.

Video/dvd – 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 – 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 – at leve med PWS
anno 2008. Hollandsk produktion.

Bog om PWS samt folderne kan downloades
via foreningens hjemmeside
www.prader-willi.dk
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Afsender:
PWS
Heibergs Have 67
4300 Holbæk

VIGTIGE ADRESSER
Tlf.
Bestyrelsen for Landsforeningen for PWS
Formand:
Børge Troelsen, Agervej 23, 8320 Mårslet .............................................................86292141
b.troelsen@email.dk .........................................................................................fax 86262191
Næstformand:
Jytte Helgogaard, Heibergs Have 67, 4300 Holbæk...............................................59444843
jyttehelgogaard@tdcadsl.dk
Kasserer:
Martin Raabjerg, Gråbynkevej 28, 2700 Brønshøj .................................................38607071
raabjerg@pc.dk .................................................................................................fax 38287618
Sekretær:
Lise Reimers, Damgårdsvej 24, 3460 Birkerød.......................................................45819905
pws@nypost.dk
Vibeke Ørskov, Berners Vænge 38, st. th, 2650 Hvidovre .....................................36495087
v.oerskov@hotmail.com
Djanik G. Andersen, Nørre Alle 3, 8930 Randers NØ ............................................51501288
ltgade@webspeed.dk
Robert Justesen, Bolbro Sidevej 6, 2960 Rungsted Kyst.........................................45767054
robert@billbozz.dk
Kristina Bartholin, Allerødvej 22, 3450 Allerød ......................................................48140170
ellen-kristina@heaven.dk
PWS-bosteder
Bofællesskabet, Viby J..............................................................................................86770013
Oxen, Brørup.............................................................................................................75388388
PWS-Husene, Holme Olstrup.................................................................55563168/55501014
Jupitervej, Fredericia ................................................................................................76221276
Østerhuse, Kerteminde ............................................................................................65324377
Bofællesskabet, Holbæk ..........................................................................................59441828
Grankoglen, Allingåbro ............................................................................................87867766
Akuitsut, Nuussuaq ...................................................................................................... 328488
Kirstinelund, Vejen ...................................................................................................75388042
Marienlund, Fejø ......................................................................................................54713503
Solvang, Fejø ............................................................................................................54713304
PWS-værksteder
Værkstedet, Kerteminde ..........................................................................................65325551
Kærren, Brørup .........................................................................................................75388088
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