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PWS NYT i mailboksen?
Som noget nyt tilbyder Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom
nu sine medlemmer at få leveret PWS NYT i pdf-format direkte
i mailboksen. For at kunne læse bladet, skal man have installeret
programmet pdf-reader på sin computer. Programmet fås som gratis
download fra www.adobe.com

Det er selvfølgelig stadig muligt at få leveret PWS NYT med posten i bladformat, ligesom man også fortsat kan downloade bladet fra foreningens hjemmeside:
www.prader-willi.dk

Hvis nogle medlemmer fremover ønsker PWS NYT i mailboksen og IKKE som
bladformat, bedes I sende en mail til jyttehelgogaard@tdcadsl.dk med angivelse af,
hvilken mailadresse, bladet ønskes sendt til.
Man kan også vælge at få PWS NYT BÅDE i mailboksen OG i bladformat som
almindelig post. Hvis denne løsning passer bedre, så send en mail til
jyttehelgogaard@tdcadsl.dk med angivelse af begge ønsker.


Sjaeldenborger.dk
Den sociale profil, som Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom har udarbejdet med det formål at ruste både familierne og sagsbehandlerne til at
lægge rammerne for den handicappede, findes nu på www.sjaeldenborger.dk
– et site oprettet af paraplyorganisationen Sjældne Diagnoser.
Den sociale profil består af en medicinsk beskrivelse af PWS samt en tjekliste, der beskriver sociale og andre problemer, der kan opstå på grund af
diagnosen.
Profilen findes fortsat på www.prader-willi.dk, hvor også håndbogen, som
er en mere omfattende og udførlig udredning af de samme forhold, som
beskrives i tjeklisten, findes. Den er tænkt som en støtte for familierne/de
pårørende, så de kan være godt rustede til møder med socialforvaltningen.
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Pillen i hud og Prader-Willi Syndrom
Ved forskningsassistent Jessica Morgan, børneafdelingen, South Florida University &
Ph.D Eric Storch, South Florida University. Oversat og redigeret fra Gathered View
(det amerikanske PWS-blad), november-december 2009.
På South Florida University har 67 forældre deltaget i en undersøgelse om Prader-Willi
Syndrom og pillen i hud. Ca. 96 % af de deltagende forældre har givet udtryk for, at
deres barn udviser en adfærd, hvor de piller i huden. Ud af disse har ca. 42 % klinisk
betydning i henhold til den pillen i hud-skala, der var en del af undersøgelsen (Susanne
Blichfeldt: vi kender ikke den skala, der nævnes, men når man i lægesprog bruger ordet »klinisk betydning« dækker det ofte over, at det er så kompliceret, at det kræver en
form for behandling ud over blot et plaster. Ved pillen i huden kunne det være dybe og
betændte sår, som også kan give ”rosen« (udbredt infektion i omkringliggende hud og
underhud) der skal penicillinbehandles, og som kan blive ret udbredt, især ved svær
overvægt og ødem (væske i benene).
Hvor pilles?
For de flestes vedkommende finder pilleriet sted på hænderne, på benene og i
ansigtet. På trods af at der ofte pilles i
små sår, i tynd hud og i insektbid, angiver ca. 60 %, at deres barn også piller i
den almindelige sunde hud. Oftest er det
fingrene eller fingerneglene, der bruges til
at pille med.
Hvornår pilles?
”Hudpilleriet” forekommer ofte i skolen,
ved ventetid, foran fjernsynet, i bilen og i
sengen. Dette er helt i overensstemmelse
med tidligere undersøgelser, som antyder,
at hudpilleri er en form for selvstimulation, der foregår på tidspunkter uden særlig
megen aktivitet. Hudpilleriet forårsager
oftest mindre sår og blødninger, ligesom
infektioner og arvæv kan forekomme. 1015 % angiver dybe ”kratere” og vævsforandring på grund af hudpilleri.
Hvorfor pilles?
De alvorlige tilfælde af hudpillende ad4

færd synes at hænge sammen med graden
af ængstelse og uro. Selvom denne forbindelse ikke umiddelbart synes logisk,
viser det sig at medføre mindre hudpilleri,
hvis man formår at minimere barnets uro,
bekymringer og ængstelse. Samme forbindelse er der mellem hudpilleri og impulsivitet, uopmærksomhed og modstand
mod at gøre ting, man bliver bedt om.
Unge med alvorligere hudpillende adfærd
viser sig også at være generelt mere udviklingshæmmede end andre, ligesom der
også ses større problemer med hensyn til
sundhedsrelateret livskvalitet.
Hvad kan gøres?
Forskningsgruppen undersøger for tiden
en adfærdsregulerende pædagogik med
det mål at reducere tvangspræget adfærd
blandt unge med PWS. De foreløbige
resultater indikerer, at et særligt program,
der skal vende op og ned på vaner sammen med strukturerede strategier (fx
belønninger for god opførsel) er nyttige
redskaber mod tvangspræget hudpilleri

og tvangstanker. Adfærdsreguleringen
kan have samme virkning på unge med
klinisk hudpilleri.
Studiet viser, at pillen i huden er forbundet med en række konsekvenser for mange personer med PWS, og hvis man sætter
fokus på det og skaber livsbetingelser, så
adfærden bliver mindre problematisk, kan
det bedre livskvaliteten. Der kræves yderligere forskning, før man mere sikkert
kan forstå, hvordan og hvorledes pillen i
huden påvirker dem, der har PWS.
Redaktionen har bedt overlæge Susanne
Blichfeldt om at kommentere artiklen om
pillen i hud:
Det er en interessant og vigtig undersøgelse, der her refereres. Pillen i huden kan
være et stort problem. At det ofte forekommer, når der ikke sker noget andet,
er vist før. At det især forekommer, hvor
der også er adfærdsproblemer, kunne tale
for, at hvis en person er urolig og stresset
i sin hverdag, så giver man sig til at pille
i stedet for at finde på noget konstruktivt

at lave. Hvis man som udviklingshæmmet føler sig meget presset, orker man
måske kun at være alene, og så begynder
pilleriet.
Vi ved, at PWS er et af de syndromer,
hvor der er høj grad af selvskadende
adfærd og også stor grad af adfærdsproblemer. Adfærdsproblemer kan opstå, når
personen ikke føler sig forstået, og især
når man ikke kan beskrive eller formulere
sit problem.
Der synes med denne undersøgelse at
være god grund til nøje at overveje livsbetingelserne, hvis pillen i huden er et
stort problem. Måske har personen brug
for mere forståelse, mere struktur og måske færre krav?
Kommentar fra Jytte Helgogaard, mor
til Cecilie: Når skaden med hudpilleri er
sket, har vi her i hjemmet med held anvendt de sårhelende plastre fra Compeed,
som fås i mange forskellige udgaver til
mange forskellige formål (vabler, forkølelsessår, små og større sår). Plastrene
forhandles hos Matas og på apoteker.

Vinder af konkurrencen om sunde opskrifter
Lis Skovgaard, Greve, mor til Louise med PWS
Vi siger tak til Lis for opskrifterne og honorerer familien Skovgaard med en måneds forbrug af frugt og grønt fra Årstiderne. Samtidig vil vi fortsat opfordre medlemmerne til
at indsende opskrifter, som – efter kåring som bladets bedste – vil blive præmieret på
lignende vis.
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Spørgsmål til eksperterne - dem, der har PWS
I tilknytning til den amerikanske PWS-forening findes et PWS-patient-fagråd, der består af voksne med PWS. Seks af disse mødtes i oktober 2009 for at svare på spørgsmål
og tog endda det netbaserede program Skype i brug, for at flere kunne deltage virtuelt i
mødet. De fik mange forskellige spørgsmål, og nedenfor følger nogle af deres svar:
1.

Hvad kan gøre dig glad?
Arbejde. Familieliv. Mit liv. At tale med min familie i telefonen. At øve mit træningsprogram. Venner. At jeg har et sted at bo. At besøge mine forældre. Special
Olympic Sports. Ridning. At holde op med at ryge. At have 3. salen for mig selv
hos mine forældre. Mine hunde. Kæledyr. At min far er ædru. At tabe sig i vægt.
Mit personale. At spille musik. Dyrke sport. Struktur.

2.

På hvilke områder i dit liv har du behov for mere hjælp?
Pengesager. Strukturering af tiden. Mere sport. Tabe sig i vægt. At spise det rigtige.
At blive bedre til at klare uforudsigelige forandringer. At give slip på mine rigide
rutiner. Ikke at luske rundt efter mad.

3.

Her er nogle af mine personlige mål:
At koncentrere mig om at holde vægten, når jeg hjemme på besøg. Fortsætte med
ikke at ryge. Sprede information. At holde vægten og fortsætte træningen. At få mit
eget hus. At få et nyt job. At få en ny bofælle. At flytte hjemmefra. At gå på kursus.
At forandre de rigide rutiner.

4.

Hvad vil du gerne have, at andre skal vide om det at have PWS?
Vi tænker altid på mad – den tanke forsvinder aldrig! At køleskabet altid skal være
låst af. Hold mad langt væk fra mig, så jeg kan forblive sund. Jeg føler mig altid
sulten, og jeg vil aldrig være i stand til selv at kontrollere maden. Jeg vil gerne
være under vægtkontrol, og selvom det er hårdt, er det ikke umuligt. Jeg vil gerne
betragtes som en almindelig ansat. At være åben over for forskellige måder at leve
på. At beskytte mig mod overgreb. At mit bosted er som en familie for mig. At min
egen familie er tæt på. Jeg vil gerne behandles med respekt som et andet menneske
– ikke som et dyr i Zoologisk Have.
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En mor fortæller
Oversat og redigeret fra The Gathered View, nr. 1, 2010
I det amerikanske medlemsblad The Gathered View skriverJennifer Kryzak, Cedarburg, Wisconsin om sine oplevelser omkring det at have et barn med PWS. Hun
bekymrer sig blandt andet for, om de mange solstrålehistorier, der heldigvis findes
om børn med PWS og deres forældre, kan have en negativ sideeffekt: i familier, hvor
tingene ikke udvikler sig så positivt, som man havde håbet, står man måske tilbage
med en følelse af chok, afmægtighed og selvbebrejdelser.
Som enhver anden forælder til et barn
med PWS håbede jeg desperat, at mit
barn ikke ville blive så hårdt ramt af syndromet. Jeg tilbragte utallige timer med at
læse litteratur, sætte mig ind i forskellige
terapifomer, mødes med læger, undersøge
alternative behandlingsformer, kæmpe
for væksthormon, tale med forældre og
eksperter og deltage i konferencer. Vi
kørte ofte gerne op til 6 timer for at tale
med velrenommerede PWS-eksperter. Jeg
troede, at hvis jeg bare arbejdede hårdt
nok og gjorde alt det rigtige, ville min søn
blive en af de succeshistorier, jeg havde
læst om.
I min fremtidsvision kunne min søn gå
som 2-årig, han ville have en normal IQ,
ingen nævneværdige mad– og adfærdsproblemer, ville gå i almindelig skole og
læse og skrive i 1. klasse. En urealistisk
drøm? Måske, men jeg var virkelig opsat på at gøre alle dårlige prognoser til
skamme. Det var den forestilling, der fik
mig igennem mange hårde perioder. Jeg
ønskede det så meget for ham og vores
familie, og jeg var sikker på, at det nok
skulle lykkes.
Det stod dog hurtigt klart, at tingene ikke
udviklede sig helt efter mit hoved. Da vores
søn var 15 måneder, tog han af uforklarlige

grunde pludselig meget på i vægt. Eftersom
han stadig ikke kunne kravle, var det svært
for ham at forbrænde kalorier. Som toårig
var hans søgen efter mad et stort problem,
og han kunne stadig ikke kravle. Da han
som 2 1⁄2-årig endelig tog sine første skridt,
fejrede vi denne milepæl med straks at få lås
på køleskabet. På det tidspunkt forsøgte han
at få fat i mad fra køleskabet, affaldsspanden, sofaen, gulvet, ulåste biler og andre
menneskers tallerkener.
Vi skulle møde endnu mere modgang i de
følgende år, deriblandt alvorlige adfærdsproblemer. Som 6-årig endnu et nederlag:
En test på skolen afslørede en IQ på 72,
mens en privat neuropsykologisk test viste en IQ på 59.
Jeg var ulykkelig over tabet af den vision,
jeg havde haft for min søn, og jeg undrede
mig: Hvordan kunne det her ske? Hvad
havde jeg gjort forkert? Hvad var det, jeg
ikke havde gjort. Da han var spæd, og jeg
læste om lignende tilfælde, blev jeg skrækslagen, og nu stod jeg pludselig selv midt i
det hele! På trods af mine store anstrengelser havde min søn udviklet sig helt anderledes, end jeg havde forestillet mig.
Han er en bedårende, sjov, sød og elskelig
lille dreng, der lider af humørsvingninger,
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selvskadende adfærd, aggressioner, pillen
i hud, destruktiv adfærd, OCD (tvangstanker), ekstrem perseveration (at blive ved
med at tale om samme emne i lang tid),
forsinket motorisk udvikling, synsproblemer, kognitive vanskeligheder m.m. Han
kan ikke skrive sit navn, så det kan læses,
han er ikke renlig, tilbringer det meste af
sin tid i et særligt undervisningslokale og
har en fuldtidsstøttepædagog. Derudover
er han diagnosticeret med ADD (ADHD
uden hyperaktivitet, dvs. opmærksomhedsforstyrrelse), PDD-NOS (en form for
autisme), ODD (”modstands-ulydighedsfjendtlighedssyndrom”) samt nedtrykthed.
Vejen frem har været vanskelig og smertefuld og slet ikke, som jeg havde forestillet mig for ham og vores familie.
Men livet fortsætter selvfølgelig, og lidt
efter lidt begyndte jeg at se nærmere på,
hvad jeg så kunne gøre for min søn. Jeg
flyttede mit fokus, så jeg i stedet for at
gruble over, hvordan det kunne gå så
galt, forsøgte at hjælpe ham med hans
problemer. Jeg gør alt, hvad jeg kan for
at beskytte ham. Han er nødt til at være
under konstant overvågning: Han spiser
tandpasta, giftige planter, piller, rå eller
fordærvet mad og, ja, affald. Han taler
endda om mad i søvne. Jeg troede, det
ville være nok at låse køleskab og spisekammer, men madlavning er også et stort
problem. Hverken forklaringer, overtalelse eller motivation kan stoppe ham i hans
søgen efter mad. Konsekvens og straf har
absolut ingen effekt.
Kontrolforanstaltninger og det at holde
ham beskæftiget er - omend ikke 100 %
sikkert - dog effektivt. Jeg er omhyggelig
med ikke at straffe ham, hvis han tager
mad. Hvis det sker, er det fordi mine
foranstaltninger ikke har været gode nok,
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som Dr. Forster og Gourash påpeger i
deres fantastiske DVD “Food, Behavior
and Beyond.” (kan lånes fra den danske
forening via hjemmeside og bestillingsliste i PWS NYT, red.). Fra andre forældre
har jeg erfaret, at hvis han bliver straffet
for at stjæle mad, vil han måske begynde
at lyve om det, hvilket kan få uoverskuelige konsekvenser. Jeg opdrager ham til
at være ærlig, og så tjekker jeg overvågnings- og låsesystemerne. Jeg roser altid
min søn, når han fortæller mig, at han har
taget noget. Han græder ofte bagefter og
siger ”Jeg hader mig selv”. Jeg prøver at
huske på, at han er mindst lige så ked af
situationen, som jeg er.
Jeg synes, at snakken om dem (ældre med
PWS) og os (unge med PWS), de forskellige kromosomfejls fordele og ulemper
– ja, i det hele taget snakken om den
”nye generation af børn med PWS” kan
give en falsk tryghedsfornemmelse til nye
forældre. Hvis barnet pludselig begynder
at udvise spise- og madproblemer eller
andre ting, står man uforberedt, chokeret
og meget selvbebrejdende.
I de tilfælde, hvor børnene klarer sig rigtig godt, tildeler man forældrene og deres
indsats en stor del af fortjenesten. Jeg
tager hatten af for disse forældre og deres
anstrengelser, og jeg er glad for at høre om
alle succeshistorierne i den nye generation.
Jeg mener, at pædagogiske tiltag er meget
vigtige. Ikke desto mindre er det sådan, at
nogle familier kan gøre alt det rigtige, og
alligevel når de ikke de samme resultater
som andre. Familier i disse situationer skal
vide, at de ikke er alene, at de yder deres allerbedste under de givne omstændigheder,
og at vi er nogle, der ved og kan forstå,
hvad de går igennem. Heller ikke inden for
PWS-verdenen har alle lige vilkår.

Binyrebarkhormon og Prader-Willi Syndrom
I binyrerne dannes hormonet cortisol,
også kaldet binyrebarkhormon eller
”stresshormon”. Cortisol spiller en vigtig
rolle for at opretholde vigtige funktioner i
kroppen, især når denne er belastet ved fx
infektioner, feber og lavt blodsukker.
Ligesom det gælder en del andre hormoner (fx kønshormon og væksthormon), er
der en overordnet styring af dannelse af
cortisol. Overordnet styring foregår i hypothalamus og hypofyse.
Binyrebarkhormon bruges medicinsk til
behandling af mange tilstande. Det kan
gives som lokalbehandling, fx inhalation
ved astma og creme ved eksem. Hovedvirkningen er dæmpning af en uhensigtsmæssig betændelseslignende reaktion i
lunger eller hud.
I 2008 offentliggjorde en gruppe hollandske forskere en undersøgelse af, om
der ved PWS kunne være problemer med
signalet fra hypothalamus og hypofyse
til dannelse af cortisol i binyrebarken.
Undersøgelsen pegede på, at der hos en
relativt stor andel af personer med PWS
kunne være problemer med cortisoldannelse i stressede situationer. Cortisoldannelsen i den almindelige dagligdag var
normal.
Undersøgelsens resultat rejste spørgsmålet, om der fx ved infektioner og andre alvorlige tilstande, hvor der er behov for, at
kroppen producerer ekstra cortisol, skulle
gives tilskud af binyrebarkhormon til personer med PWS. Et tilskud, som kan gives
i tabletform eller som indsprøjtning.

Undersøgelsen har været drøftet meget
internationalt, og i nogle lande anbefales
at give ekstra binyrebarkhormon ved svær
sygdom hos personer med PWS.
I Center for Sjældne Sygdomme på
Skejby Sygehus har man i løbet af det
sidste år undersøgt næsten alle personer
med PWS, der kommer til kontrol, for
tegn på mangelfuld dannelse af binyrebarkhormon. Der blev brugt en anden
test end den, der blev anvendt i den
hollandske undersøgelse. Den danske
undersøgelse kunne ikke bekræfte, at
personer med PWS er i øget risiko for at
have manglende produktion af cortisol.
Cortisolmangel hos personer med PWS
er med andre ord sjældent.
Vi har i fagrådet for PWS drøftet spørgsmålet og vurderet de foreliggende data. Vi
har vurderet, at risikoen for mangelfuld
cortisol-produktion hos personer med
PWS er meget lav og ikke øget i forhold
til normalbefolkningen.
Foreløbig vil fagrådet anbefale:
1. Bliver en person med PWS syg
med en tilstand, der kræver indlæggelse på hospital, fx lungebetændelse eller anden alvorlig
betændelse eller en tilstand, hvor
personen er alment medtaget, måles cortisol i blodet i forbindelse
med blodprøvetagning for på den
måde at kontrollere, om personen
danner ”stresshormon”, som forventet i den givne situation.
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2. Er der tale om en tilstand, hvor
personen er svært kritisk syg,
bør det efter lægelig vurdering
overvejes at give ekstra binyrebarkhormon i den mængde, man
typisk ville give til personer, der
har binyrebarkhormonmangel.
Cortisol er ikke nævnt i foreningens
”røde folder” til sundhedspersonale, som
vi anbefaler, at man har med ved alle

lægebesøg. Det kan derfor anbefales, at
ovenstående gemmes og medbringes ved
lægebesøg, ligesom det også er vigtigt at
orientere egen læge herom.
Yderligere oplysninger om binyrebarkhormon og Prader-Willi Syndrom fås ved
kontakt til overlæge Susanne Blichfeldt,
tlf. 46373204, mail: s.blichfeldt@dadlnet
eller overlæge Stense Farholt, mail:
stenfarh@rm.dk

Bedsteforældre til udviklingshæmmede børn
- nyt temahæfte fra Frambu

Det norske center for sjældne sygdomme, Frambu, har i samarbejde med Handicappede Børns Forældreforening udgivet et temahæfte om bedsteforældres rolle
og funktion i forhold til børnebørn med funktionshæmning. Målet har været at
synliggøre og styrke bedsteforældre som en ressource for børnebørn med funktionshæmning og deres familier.
Syv bedsteforældre fortæller om deres erfaringer og oplevelser med at blive bedsteforældre til fysisk og psykisk udviklingshæmmede børnebørn, og hvad det har
betydet for de pågældende familier.
Hæftet findes som en pdf-fil og kan downloades fra www.frambu.no
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Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom afholder temadag om

Adfærd, psyke og sygdomme
hos større børn, unge og voksne med PWS
Kurset henvender sig til pædagoger og lærere og afholdes
Torsdag d. 25. marts 2010 kl. 9.30 – 16.00
på
Danhostel Roskilde (Roskilde Vandrerhjem), Vindeboder 7
Roskilde Havn, 4000 Roskilde
En temadag med samme indhold afholdes på MarselisborgCentret i Århus den 28. september 2010.
Oplæg v. overlæge Susanne Blichfeldt, lægelig konsulent for Landsforeningen for
Prader-Willi Syndrom og Børge Troelsen, tidl. formand for landsforeningen:
Hvad er kendetegnende for adfærden hos personer med PWS? Hvilke psykiske problemer ses ved PWS, og hvilke sygdomme kan opstå? Risikofaktorer og særlige problemer
ved psykiske sygdomstilstande og medicinsk behandling.
Eftermiddagsprogrammet er tilrettelagt som gruppedrøftelser og erfaringsudveksling
mellem deltagerne om de rejste problemstillinger.
9.30 – 10.00: kaffe m. rundstykker
12.30 – 13.30: frokost
14.30: kaffe
Kurset er en opfølgning på temadage om omsorg og etik afholdt i 2009. Deltagelse i
disse arrangementer er dog ingen forudsætning for deltagelse i dette kursus.
Pris: 250 kr., som kan betales ved kurset eller overføres til Danske Bank, reg.nr. 4001,
kontonr. 4001154273. I meddelelsesfeltet bedes angivet ”0110”. Ønskes elektronisk
faktura tilsendt, bedes man ved tilmelding oplyse EAN-nummer.
Tilmelding inden d. 26. februar (med angivelse af navn og adresse på arbejdsplads) til
Børge Troelsen, tlf. 86292141 eller e-mail: b.troelsen@email.dk
Deltagerantal højst 35.
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Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom inviterer til

Kursus om førskolebørn med PWS Stimulation, kommunikation og tidlig udvikling

Torsdag d. 15. april 2010 kl. 10 – 16
på
MarselisborgCentret
P.P. Ørumsgade 11, konferencerum A, 8000 Århus C.
Målgruppe: Forældre, pædagoger, dagplejere og andre, der arbejder med børn med
PWS i førskolealderen.
En kursusdag med samme indhold afholdes torsdag d. 11. november på Roskilde Vandrerhjem.
Undervisere: Småbørnskonsulent Inge Bigum og overlæge og konsulent for
Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom, Susanne Blichfeldt. Der vil være oplæg fra underviserne og god tid til spørgsmål og diskussion.
Der serveres formiddags- og eftermiddagskaffe samt frokost.
Pris: 150 kr. Betales ved tilmelding ved overførsel til Danske Bank, reg. nr. 4001,
kontonr. 4001154273. I meddelelsesfeltet bedes angivet ”0210”. Hvis man ønsker elektronisk faktura bedes EAN-nr. oplyst samtidig med tilmeldingen.
Tilmelding inden 15. marts (med angivelse af navn og adresse) til: Jytte Helgogaard
på e-mail: jyttehelgogaard@tdcadsl.dk, tlf. 59444843 senest d. 15. marts 2010. BEMÆRK: Tilmelding er kun gyldig, når de 150 kr. er betalt.

Spørgsmål til underviserne er MEGET velkomne inden kurset. Hvis der er særlige
emner, der ønskes belyst, vil vi bede om at få dem tilsendt via e-mail: ibigum@c.dk
og s.blichfeldt@dadlnet.dk senest 15. marts - meget gerne før.
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Temadag for bedsteforældre
til børn med Prader-Willi Syndrom
Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom afholder temadag for bedsteforældre til
børn med Prader-Willi Syndrom
Søndag den 30. maj kl. 10 – 16
på
Fangel Kro & Hotel, Fangelvej 55, 5260 Odense S

Kursusleder: Socialrådgiver og konsulent Marianne Engel
Oplægsholdere: Overlæge, konsulent ved landsforeningens fagråd Susanne Blichfeldt
og socialrådgiver, konsulent Marianne Engel – bedsteforælder til et barn med Rett
Syndrom.
Kursets indhold:
•
•
•
•
•

Hvad er Prader-Willi Syndrom?
Hvordan takler man kosten og forkælelse af børnebørn med PWS?
Den forbudte sorg/bedsteforældrestøtte og samvær med en sårbar familie.
Om glæder og sorger når man er bedsteforælder.
Hvordan kan bedsteforældre støtte hinanden i et forum, hvor egne
bekymringer og spørgsmål kan nå dagens lys blandt andre i samme situation?

Det vil i høj grad være deltagernes behov, der kommer til at præge dagen, og programmet er derfor tilrettelagt, så der er mulighed for gruppedrøftelser, hvor erfaringer og
gode ideer kan udveksles.
Der serveres formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe.
Pris: 150 kr., som kan betales ved kurset eller overføres til Danske Bank, reg.nr. 4001,
kontonr. 4001154273. I meddelelsesfeltet bedes angivet ”0310”.
Tilmelding (med angivelse af navn og adresse) inden 1. maj 2010 til Kristina Bartholin, e-mail: krhe@genh.regionh.dk, tlf. 48140170. Efter tilmelding fremsendes bekræftelse samt endeligt programindhold.
Vi håber gennem denne og kommende temadage at kunne oprette et netværk for bedsteforældre og forventer at følge op på temadagen i efteråret 2010.
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Weekend på Skovly Ridecenter
for unge hjemmeboende med Prader-Willi Syndrom

Fra fredag d. 4. juni til søndag d. 6. juni inviterer Landsforeningen for Prader-Willi
Syndrom unge hjemmeboende i alderen 14-20 år til en weekend på Skovly Ridecenter,
Ørbæk, Fyn med overnatning i spejderhytten Espemarkshytten (beliggende 400 m fra
Skovly Ridecenter).
Dorthe Pedersen, der tidligere har arrangeret kurser for foreningen, er leder af arrangementet og vil i samarbejde med et passende antal hjælpere sørge for de unge mennesker
og en weekend, hvor fokus bl.a. er på ridning, omsorg for hestene samt deltagelse i fællesskab ved oprydning efter måltider og øvrige aktiviteter.
Da den geografiske spredning blandt unge med PWS er stor, og transporten som følge
deraf lang, påtænker vi at udpege to opsamlingssteder, som vi vil bede de deltagendes
pårørende om henholdsvis at bringe og hente de unge mennesker til og fra. De unge vil
så sammen med hjælpere fredag kl. 16 blive kørt til Skovly Ridecenter og retur søndag
kl. 13.
Pris for deltagelse: 500 kr. pr. person
Tilmelding med angivelse af navn og adresse til: Dorthe Pedersen, tlf. 59642664,
mail: dorthepedersen@mail.tele.dk senest d. 1. april 2010. Efter tilmelding vil du få
en bekræftelse på, at du er tilmeldt weekenden, girokort til indbetaling af deltagergebyr,
angivelse af opsamlingssted samt en liste over det udstyr, du bedes medbringe.
Har du spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte Dorthe Pedersen.
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Opskrifter på sund mad til inspiration
for børn og voksne med
Prader-Willi Syndrom og deres familier
Efter flere opfordringer i PWS NYT til at indsende opskrifter, der kan glæde andre, der
laver PWS-kost, har vi modtaget nedenstående spændende og sunde opskrifter fra Lis
Skovgaard, mor til Louise med PWS. Opskrifterne er blevet gennemarbejdet af Dorthe
Wiuff, diætist på Rigshospitalet og medlem af foreningens fagråd.

Retterne kan bruges selvstændigt eller sammen, fx timiangulerødder til enten laks eller kylling, alternativt en anden fyldig, gerne grov, salat/råkost. I stedet for ris kan der
serveres kartofler, fuldkornspasta, hvedekerner el. lign. til.
Portionsstørrelsen til den enkelte varierer efter bl.a. alder, vægt, fysiske aktivitetsniveau
el. væksthormonbehandling. Portionerne er således vejledende.

Timiangulerødder (ca. 4 voksne personer)
Ingredienser

Tilberedning

4-5 (ca.250 g) gulerødder i stave
1 tsk. margarine
1⁄2 dl. grøntsagsbouillon
1⁄2 tsk. tørret timian
1⁄2-1 fed presset hvidløg
1⁄2 spsk. citronsaft

Gulerodsstavene svitses i margarine,
de øvrige ingredienser tilsættes, og
gulerødderne småkoger 10 – 15 min.

Energiindhold i en portion på ca. 80
g: 155 kJ

Energi%fordeling: protein 5 E%,
fedt 31 E% og kulhydrat 64 E%
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Laks bagt i ovn med grøntsager og ris (ca. 4 voksne personer)
Ingredienser

Tilberedning

350 g. laksefilet
100 g. (ca. 2 stk.) løg
150 g. knoldselleri
200 g. gulerødder
150 g. broccoli
1 spsk. dild
250 g. fedtfattig yoghurt (0,5 %)
300 g. kogte ris
karry, salt og peber

Rør fintsnittet løg, reven knoldselleri, revne gulerødder, små broccolibuketter, finthakket dild,
karry, salt og peber sammen med yoghurt.
Læg laksen i et ovnfast fad og fordel urteblandingen ovenpå i et jævnt lag ud over det hele.
Sæt fadet i en varm ovn ved 200 gr. og bag
fisken i ca. 25. min. til den er mør.
Risen koges efter anvisningen på pakken.

Energiindhold i en portion på
ca. 375 g: 1320 kJ

Energi%fordeling: protein 32 E%, fedt 29
E% og kulhydrat 40 E%.

Kyllingefilet i ovnen med ris (ca. 4 voksne personer)
Ingredienser

Tilberedning

400 g. kyllingefilet
100 g. løg
100 g. squash
100 g. rød peberfrugt
100 g. grøn peberfrugt
1 dåse (ca. 400 g) hakkede tomater
1 tsk. karry
300 g kogte ris
salt, peber, hvidløg

Kyllingekødet krydres og brunes let på panden og lægges herefter over i et ildfast fad.
Løg, squash og peberfrugter skæres i tern.
Løgene brunes på panden og resten af grøntsagerne tilsættes og svitses med i få minutter.
Tomaterne tilsættes, og retten smages til med
krydderier og hældes over kyllingekødet.
Retten sættes herefter i ovnen i ca. 30 minutter ved 200 grader.
Risen koges efter anvisningen på pakken.

Energiindhold i en portion på ca.
375 g: 1160 kJ
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Energi%fordeling: protein 38 E%, fedt 26
E% og kulhydrat 37 E%.

Aktivitetskalender 2010
Januar

1.:
23.:

Deadline for indlæg til PWS NYT
Bestyrelsesmøde

Marts

25.:

Temadag for lærere og pædagoger i Roskilde

April

1.:
10.:
15.:

Deadline for indlæg til PWS NYT
Bestyrelsesmøde
Temadag om småbørn med PWS i Århus

Februar

Maj

20.–23.:
30.:

Juni

4.–6.:

Juli

1.:

August
September

Oktober
November

2.–5.:
24.–26.:
28.:

7. Internationale Konference, Taiwan
Temadag for bedsteforældre på Fyn
Weekend for hjemmeboende unge på Fyn
Deadline for indlæg til PWS NYT
Sommerlejr på Frijsenborg Ungdomsskole
Weekendseminar på Brogården, Fyn
Temadag for lærere og pædagoger i Århus

1.:

Deadline for indlæg til PWS NYT

11.:

Temadag om småbørn i Roskilde

December
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En hjerneskade sidder ikke oppe i hjernen,
men i relation med omgivelserne
Fra LEV, december 2009

En hjerneskade sidder ikke i hjernen, men
i relationen med omgivelserne. Ordene
kommer fra den norske psykolog Per Lorentzen, som har en anderledes synsvinkel
på den pædagogiske tilgang til udviklingshæmmede end den traditionelle.

Det er en rigtig svær proces at få indført
ændringer i et botilbud. Det er dog en helt
nødvendig proces for at åbne op for nye
udviklingsmuligheder gennem samspil
og kommunikation mellem personale og
beboere.

”Som vejleder i boliger og dagcentre for
udviklingshæmmede træder man ind i en
allerede etableret kultur og daglig virksomhed. Man støder på etablerede traditioner,
holdninger og forestillinger. De udviklingshæmmede lever deres liv sammen med
personalet, som ofte er de nærpersoner, de
har tilgang til. I bofællesskaber skal mange
forskellige personer leve og fungere sammen. De ansatte skal bidrage til, at den
udviklingshæmmedes liv bliver så godt som
muligt. Fordi mange hverdagsrutiner er så
indarbejdede, skal der ofte meget til for at
skabe ændringer, både praktisk og fagligt.
De fleste personalegrupper vil gerne have
vejledning i forlængelse af den forståelsesramme, som allerede er til stede.” (Per
Lorentzen: Fra tilskuer til deltager).

I Danmark bor de fleste mennesker med
udviklingshæmning i et professionelt
arbejdsmiljø, som er meget forskelligt
fra at leve et almindeligt liv. For at blive
et ”almindeligt” menneske skal man
leve et almindeligt liv. Hverdagslivet
for voksne udviklingshæmmede bliver,
som personalet planlægger. Der er regler og retningslinjer for alle situationer
– morgensituationen, spisesituationen,
påklædningssituationen osv. Alt lige fra
tandbørstning til ferieplanlægning har
personalet ansvaret for. En god dag for
personalet er, når alle ”situationerne”
kan krydses af uden problemer med beboerne. Det gode liv for beboerne afhænger af, om man som personale har nået de
faglige mål.
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Per Lorentzen er optaget af at erstatte
dette traditionelle syn på udviklingshæmmede med et mellemmenneskeligt perspektiv, hvor ligeværd, samvær og et godt
hverdagsliv sættes i fokus. Han mener, at
gennem samvær, samspil og kommunikation kan livskvaliteten øges.

begynder at tænke på udviklingshæmning som en relation mellem mennesker?
Hvilke perspektiver åbner sig, hvis vi tager
udgangspunkt i, at børn og voksne med
udviklingshæmning ikke behøver behandling, men behøver at blive set og mødt som
de anderledes personer, de er?

For at gøre det rigtige i arbejdet med
voksne udviklingshæmmede må pædagogerne et stykke hen ad vejen stille pædagogikken i anden række, droppe behandlingstilgangen og mødes med personen
med udviklingshæmning ”menneske til
menneske”.

Ifølge Per Lorentzen er funktionshæmning noget, som nogle mennesker oplever
i visse situationer i mødet med andre. Det
er noget, som udspiller sig på et socialt
plan. Udviklingshæmning er ikke en selvstændig egenskab eller ”ting”, men en social relation mellem mennesker. Hvordan
hver enkelt funktionshæmmet kommer til
at leve sit liv med sine vanskeligheder og
sin anderledeshed, vil være afhængigt af,
hvordan hans/hendes relationer til andre
personer før og nu forløber.

Udviklingshæmning betragtes almindeligvis som mangel på visse færdigheder
og funktioner, der bedst kan afhjælpes
gennem målrettet træning og systematisk
oplæring. Hvad sker der, hvis vi i stedet

Idrætsskolen for Udviklingshæmmede

Idrætsskolen for Udviklingshæmmede er en dagskole, der bl.a. tilbyder holdspil,
atletik, svømning, gymnastik, afspænding, musik, kropsteater, ridning, friluftsliv
og kanosejlads for udviklingshæmmede personer, der er fyldt 18 år. Man behøver ikke at have deltaget i nogle af disse aktiviteter tidligere – man skal bare
have lyst til at være med og måske prøve noget nyt. Undervisningen indeholder
også sociale elementer som morgensamling med morgensang, fælles frokost
som er en del af undervisningen, arrangementer i forbindelse med de forskellige
årstider, fester, hygge og meget mere.
Se flere oplysninger på: www.idraetsskolen.net
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Nye pjecer fra LEV

Tips til sommerferien
Hvis man planlægger en tur til Disneyland i Paris, kan man som handicappet få
udstedt et specielt kort ”Easy Access Card”, der giver hurtigere adgang til forlystelserne. Man får kortet ved at henvende sig i City Hall, når man er kommet ind
i Disneyland. Kortet, der udstedes til både fysisk og psykisk handicappede, er
personligt, og der står anført, hvor mange ”hjælpere” der kan komme med i
de enkelte forlystelser (fra 3-7). Medbring dokumentation for det pågældende
handicap.
Se mere på www.disneylandparis.dk/planlaeg-besoeget/handicappede-gaester
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Fra førtidspension til folkepension
Af Jens-Kristian Møller Hansen,
forsikringskonsulent i HANDI Forsikringsservice
Hvordan ser økonomien ud, når man går fra førtidspensionist til folkepensionist?
I dag

Folkepension

Indtægtsnedgang

Højeste
Førtidspension

199.500

126.516

72.964

Mellemste
Førtidspension

157.176

126.516

30.660

Ny Førtidspension

187.368

126.516

60.852

Beløbene er årlige, gældende i 2009 og er før beregning af skat.
HANDI Forsikring anbefaler:
•
•

At der startes en ATP-ordning til personer på højeste og mellemste førtidspension.
Personer på Ny Førtidspension er allerede tvunget ind i ordningen.
At begge grupper tilmelder sig SUPP (Supplerende Pension). Tilmeldingen foregår
gennem sagsbehandler i kommunen.

Ud fra de beregninger, ATP og SUPP leverer, kan det vurderes, om der er behov for yderligere opsparing, fx i SEB Pension gennem HANDI. Nedenstående beregninger viser – med
starttidspunkt ved forskellige aldre – hvor meget personen kan forvente at få fra ATP og
SUPP, og hvor meget der skal indbetales i en privat ordning for – i en årrække – at blive stillet økonomisk som om man stadig er på førtidspension. NB: Er man under værgemål, skal
Statsforvaltningen ansøges om tilladelse.
Eksemplerne er beregnet før skat og viser, hvordan en indtægtsnedgang på 72.964 kr. årligt
kan undgås:
Alder v.
indbetaling

Indbetaling ATP Indbetaling
og SUPP
privat pension

Udbetaling
67-77 år

Udbetaling
efter 77. år

22
32
42
50 og frem

234
234
234
234

73.000
73.000
73.000
73.000
(fra 65-75 år)

38.600
25.800
15.900
7.600
(fra 75. år)

425
825
1550
3275

Yderligere oplysninger om ovenstående kan fås ved henvendelse til HANDI Forsikringsservice, Kløverprisvej 10 B, 2650 Hvidovre, tlf.: 36359640 (mandag-torsdag kl. 9-15:30),
mail: handi@lev.dk og www.handiforsikring.dk
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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
Karlbystrandvej 17
8500 Grenå
kjp@aarhus.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
Børnelæge Dorte Hansen
Børneafdelingen
Odense Universitets Hospital
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense
dorthe.hansen
@ouhregionsyddanmark.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. 24271382.
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:
Kristina Bartholin, Allerødvej 22, 3450 Allerød ......................................................48140170
krhe@genh.regionh.dk
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.......................................................24271382
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
Thomas José Brandt Hansen, Præstetoften 51, 8330 Beder..................................50749000
tjbhan@gmail.com
PWS-bosteder
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