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Tilskud til kursusdeltagelse
I de mere end tyve år Landsforeningen
for Prader-Willi Syndrom har eksisteret, har en af vores vigtigste medlemsaktiviteter været det weekendseminar
eller kursus, som vi hvert andet år
afholder på et centralt beliggende
kursuscenter.
Programmet for seminaret er indholdsmæssigt bredt sammensat, så det
dækker problemstillinger, der vedrører mennesker med PWS i alle aldre,
og der er også udformet et parallelt
pasningsprogram for børn med PWS
og deres søskende.
På den måde tilstræber vi at imødekomme de behov, der er i medlemskredsen for en regelmæssig opdatering af informationer om de forskellige aspekter af livet med PWS og for
deltagelse i et socialt fællesskab med
andre, som har erfaringer og oplevelser med PWS i familiernes hverdag.
Vi håber at kunne fastholde denne
tradition også i årene fremover. Det
største problem i den sammenhæng
er nok prisen. Som det fremgår af
programmet for dette års seminar på
Brogården ved Middelfart, er det ikke
nogen helt billig fornøjelse en familie
med mor, far og børn at deltage.
Derfor vil vi her henlede opmærksomheden på de muligheder, der er,
for at få tilskud til hel eller delvis

dækning af udgifterne til deltagelse
i seminaret.
Iflg. Serviceloven kan kommunen
søges om dækning af kursusafgift for
familier med børn under 18 år med
PWS. Hidtil har det i kommunerne
været praksis at bevilge dette tilskud,
undertiden med et beskedent fradrag
for kostudgifter. Men vi har i de seneste år også set tilfælde, hvor kommunerne med forskellige begrundelser
har givet afslag på ansøgningen, og vi
har endnu ikke overblik over, hvordan
man vil reagere i de nye storkommuner, som er blevet dannet fra 2007.
Dertil kommer, at pårørende til hjemmeboende handicappede, der er fyldt
18 år, kun i sjældne tilfælde har fået
bevilget tilskud.
Derfor har vi i bestyrelsen besluttet,
at medlemmer af foreningen, som har
fået afslag på deres ansøgning, kan
søge foreningen om tilskud. Man bør
i sådanne tilfælde skaffe sig et skriftligt afslag fra kommunen og sende det
frem med ansøgning om tilskud fra
foreningen.
Endelig kan medlemmer, som ikke
kan søge kommunen i henhold til de
ovenfor omtalte regler, også søge bestyrelsen om tilskud.
Vi håber med disse beslutninger at
have skabt grundlag for, at man ikke
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af økonomiske grunde skal give afkald
på at deltage i weekendseminaret. Se
i øvrigt nærmere om dette års kursus
andetsteds i bladet, og bemærk her
først og fremmest tilmeldingsfristen.

Det kan være vigtigt at være i god tid
med en evt. ansøgning til kommunen,
så man kan have svar inden tilmeldingen.
Børge Troelsen


Udvidelse af Center for Sjældne
Sygdomme Skejby Sygehus
Center for Sjældne Sygdomme har fået bevilget ressourcer med henblik på
personaleudvidelse, således at vi pr. 1. december 2007 er 2 sygeplejersker og
3 læger.
Ud over de gammelkendte, sygeplejerske Helle Vinther og overlægerne
Stense Farholt og John Østergaard, er der nu ansat en ny sygeplejerske og en
ny overlæge.
Sygeplejerske Rikke Juul Vestergaard blev uddannet som sygeplejerske i
2000. Rikke har tidligere arbejdet 2 år på intensiv afdeling, 2 år i stråleterapi
og 3 år på børneafdelingen, Skejby Sygehus.
Annette Haagerup blev færdig som læge i 1993 og blev speciallæge (børnelæge) i 2006. Annette har tidligere arbejdet på flere afdelinger i Region Midt,
herunder børneafdelingen i Skejby, hvor hun havde tilknytning til Center for
Sjældne Sygdomme.
Stense Farholt
Overlæge
Center for Sjældne Sygdomme
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Medical Alerts fra IPWSO
Medical Alerts er et lille hæfte på engelsk til sundhedspersonale om medicinske forhold ved PWS udarbejdet af den amerikanske PWS-forening. Den internationale PWS-forening,
IPWSO, har besluttet at distribuere den til alle lande, og der
foregår i øjeblikket oversættelse til flere sprog, bl.a. finsk og
spansk.
Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom har valgt ikke at
oversætte hæftet til dansk, idet foreningen selv har den tilsvarende røde folder til sundhedspersonale. To af artiklernes indhold i Medical Alerts er dog ikke indeholdt i den røde folder, og der bringes derfor
en oversættelse af dem her i bladet – se nedenstående.
Hæftet Medical Alerts, der med fordel kan medbringes ved ferier i udlandet, kan
fås ved henvendelse til Lise Reimers i både papir- og filformat – indtil videre på
engelsk og tyrkisk.

          

Akutte mavetilfælde kan være livstruende
v/ Janalee Heineman, den amerikanske PWS-forening
For nylig fik jeg en opringning fra en
læge, der fortalte mig, at en mor til en
ung pige med PWS havde medbragt
Medical Alert-hæftet til sundhedspersonale i forbindelse med et besøg på
skadestuen: ”Hvis ikke moderen havde

taget artiklen med og i øvrigt insisteret
på, at jeg konsulterede jeres forenings
hjemmeside, ville pigen ikke have overlevet. Informationen reddede hendes
liv”, fortalte lægen, der tog imod pigen.
Patienten – en slank 15-årig pige med
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PWS – kom ind efter at have overspist.
Hun kastede op og havde mavesmerter. Lægen fortalte videre, at normalt
ville han have set tiden an og behandlet symptomerne som influenza et par
dage, men takket være oplysningerne
i hæftet blev patienten undersøgt nærmere, og det viste sig, at hun led af en
så svær brok, at hendes milt, mavesæk
og tolvfingertarm var presset helt op i
brystkassen. Hun er nu i bedring efter
operation.

en rapport om tilstanden. Opsummerende kan siges, at hvis en person med
PWS overspiser og dermed overfylder
mavesækken med mad (slanke mennesker har muligvis en højere risiko)
og samtidig ikke som normalt føler,
at maven er fuld eller føler smerte, så
kan maven udvide sig til et punkt, hvor
der lukkes for blodtilførsel til vævet i
mavesækken, og dette kan forårsage
nekrose (vævsdød), dvs. mavesækkens
væv dør.

Desværre er det ikke alle forældre, som
har hæftet med sig, lige som det heller
ikke er alle læger, der tager advarslerne
seriøst. Ved en anden episode, hvor en
slank ung mand kom ind på skadestuen
efter at have overspist, tog hospitalet
desværre ikke symptomerne alvorligt
nok og reagerede for langsomt. På trods
af, at en af lægerne fra PWS-foreningen blev kontaktet, og vedkommende
understregede vigtigheden af en kirurgisk undersøgelse, gik der 14-16 timer
før den lokale hospitalslæge indså, at
situationen var livstruende og satte
en operation i gang. Den unge mand
havde haft det fint op til episoden, og
få timer efter overspisningen var der i
begyndelsen kun tegn på opkastning og
mavesmerter.

En anden risiko ved overspisning, som
kan medføre en alvorlig akut situation,
er hul på mave- eller tarmvæggen (perforation). Ved alvorlige mavesmerter
bør den tilseende læge også overveje
en ultralydsundersøgelse med henblik
på at undersøge for galdesten eller betændelse i bugspytkirtlen. Betændelse
i bugspytkirtlen kan efterfølgende
diagnosticeres ved blodprøve og evt.
CT-scanning af maven.

Jeg har talt med flere personer, deriblandt PWS-foreningens mave-tarm
specialist, Dr. Ann Scheimann og
patologen, som i samarbejde med nu
afdøde Dr. Wharton har udarbejdet
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Se den efterfølgende artikel af Dr.
Rob Wharton, som oprindelig blev
trykt i ”The Gathered View” i 1999.
Dr. Wharton beskriver her ”Acute
idiopathic gastric dilation” en tilstand, hvor dele af mavesækkens væv
dør, som kan sammenlignes med det,
der sker under et hjerteanfald, hvor
en del af hjertevævet dør. Det indtræffer pludseligt, er yderst livstruende og
kræver omgående behandling i form af
operation.

Maveproblemer kan være tegn på alvorlig sygdom
Af Dr. RH Wharton et al (1997)
Vi har for nylig opdaget og indrapporteret en vigtig medicinsk tilstand hos
personer med PWS, som pårørende og
plejepersonale bør kende til. Selv om
sygdommen ikke er almindeligt forekommende hos personer med PWS, er
den meget mere udbredt hos disse personer end hos resten af befolkningen.
Det er vigtigt at kende til situationen,
fordi der kan opstå alvorlige problemer,
hvis diagnose og behandling kommer
for sent i gang.
Vi kalder tilstanden ”akut udspiling
af mavesækken”. Situationen opstår
pludseligt, oftest hos personer i 20’erne
eller 30’erne. De første symptomer er
ubehag i maveregionen eller smerter
og opkastning. Udspilet/oppustet mave
kan også forekomme. Der kan ligeledes forekomme temperaturstigning. På
dette tidspunkt begynder personen ofte
både at se dårlig ud og føle sig temmelig skidt tilpas.
Personer med PWS, hvor følgende
symptomer optræder, bør derfor omgående tilses af læge:

•
•
•

Mavesmerter
Oppustet maveregion
Opkastning

En simpel røntgenfotografering eller
CT-scanning af maven bør tages for at
undersøge for udspilet mavesæk. Hvis
udspiletheden er til stede, og personen
har smerter, men ellers har det relativt
godt, bør endoskopi (kikkertundersøgelse af mavesækken) være det næste
skridt for at undersøge mavesækkens
væv for tegn på betændelse. Hvis der
kan påvises udspilet mavesæk på røntgenbilledet, og personen har det meget
dårligt, kan akut operation være nødvendig for en nærmere undersøgelse af
mavesækken for tegn på betændelse eller nekrose af vævet i mavesækken. Er
mavesækken meget udvidet/udspilet,
og finder man tegn til vævsskade eller
vævsdød, kan det blive nødvendigt at
fjerne dele af mavesækken kirurgisk.
Ovenstående artikler er trykt i Medical
Alerts, udgivet af IPWSO (den internationale PWS- forening) og er oversat
af Birgitte Jensen med lægefaglig assistance ved Susanne Blichfeldt.
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Invitation til sommerlejr
for unge og voksne 28.07 - 01.08 2008

Vi vil gerne i løbet af ugen have lidt hjælp til nogle af aktiviteterne. Derfor vil der
blive sat en liste op, som vi opfordrer pædagoger og forældre til at skrive sig på.
Der er mulighed for at svømme i Hammel Svømmehal. Åbningstiderne kan ses på
www.hammel-svommehal.dk
Vi opfordrer til, at vi alle sammen er med til aktiviteter og ture!
Husk, at der er begrænset deltagerantal på lejren. Vi håber selvfølgelig, at der
er plads til alle interesserede.
BUSTRANSPORT:

Så er det tid til foreningens sommerlejr. Vi skal igen i år til Frijsenborg Ungdomsskole, som ligger ved Hammel mellem Århus og Viborg. Vi mødes mandag den 28.
juli fra kl. 15.00 ved den store flagstang. Vi siger farvel og på gensyn fredag den 1.
august i løbet af formiddagen.
Hvis du har lyst til at tage med, skal du tilmelde dig senest den 1. juli på tilmeldingsblanketten i dette blad eller på foreningens hjemmeside www.prader-willi.dk
•
•
•
•
•
•

Efterskolens adresse er: Finlandsvej 5, 8450 Hammel, www.fus.dk
Efterskolen ligger mellem Århus og Viborg.
Pris pr. deltager er 1250 kr. Personer med PWS over 18 år skal have et
selvstændigt medlemskab af foreningen for at kunne deltage.
Pris for trøje er 150 kr.
Hvis du bor i et bofællesskab, skal der deltage en pædagog fra bofællesskabet.
Hvis du er hjemmeboende, skal der deltage en forælder eller hjælper.
Du skal selv medbringe: dyne, hovedpude, sengelinned, ridehjelm, cd’er
og godt humør.

Her er et lille udpluk af, hvad vi har tænkt os, der skal ske:
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Banko.
Værksteder.
Bålaften.
Wild West i Vivild
Stjerneløb.

Århus:
o Bus nr. 114 mod Viborg, afg. kl. 14.00 fra Århus, ank. Hammel kl.14.49.
Viborg:
o Bus nr. 114 mod Århus, afg. kl. 14.00 fra Viborg, ank. Hammel kl. 15.00.
Telefonnummer til Århus Amt trafik: 86128622
Ny køreplan fra d. 25/6-08 (www.bus-info.dk)
Når vi har modtaget tilbagemeldingerne, vil I få tilsendt et program for lejren og
et girokort til betaling. Hvis I ønsker trøje, skal denne betales på samme girokort.
Betalingsfristen bedes overholdt, da vi skal give Ungdomsskolen besked.
Du kan kun deltage, hvis foreningen har modtaget din indbetaling. Hvis flere betaler
på samme girokort, så skriv navnene på alle deltagerne.
Mangler du nogle oplysninger, kan du ringe til Djanik Gade, tlf. 51501288.
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Forældre Andet

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING: 1. JULI 2008

Nej___
____ (antal)

Mandag d. 28. juli – fredag d. 1. august 2008

Kan du/I selv sørge for transport under opholdet:
Ja____
Har du/I plads til en eller flere ekstra, som ikke selv har transportmuligheder?

Pædagog
Alder
Person
m.
PWS
Ønskes
trøje
(str.)
Tlf.nr.

Adresse
Navn

Tilmeldingen klippes ud og sendes i lukket kuvert til Djanik Gade Andersen, Nørre alle 3, 8900 Randers

Tilmelding til sommerlejr på Frijsenborg Ungdomsskole fra den 28.7-01.8 2008
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Program for sommerlejr
på Frijsenborg Ungdomsskole
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

15.00 - 16.00
Ankomst og
indkvartering

8.00 - 9.00
Morgenmad
+ smøre
madpakker

8.30 - 9.30
Morgenmad

8.30 - 9.30
Morgenmad

8.30 - 9.30
Morgenmad

16.00 - 16.30
Eftermiddagsdrik

10.00 - 15.00
Wild West Vivild
Husk ridehjelm

10.00 - 12.00
Værksted/
sport/leg

10.30 - 12.30
Værksted/
sport/leg

Inden kl. 11.00
Pakke, rydde op
og tjekke, at
skolen er i orden

12.00 - 13.00
Frokost

12.30 - 13.15
Frokost på
skolen

Farvel, afrejse og
på gensyn i 2009

17.00 - 17.30
Informationsmøde for
forældre/
pædagoger
17.30 - 18.00
Kiosk/
afhentning af
T-shirts

16.00 - 16.30
Eftermiddagsdrik

16.00 - 16.30
Eftermiddagsdrik

13.30 - 14.15
Fernisering

18.00 - 19.00
Aftensmad

17.30 - 18.00
Kiosk

17.30 - 18.00
Kiosk

14.30 - 16.00
Hygge/hvile

19.30 ca. 21.00
Stjerneløb

18.00 - 19.00
Aftensmad

18.00 - 19.00
Aftensmad

16.30 - 17.00
Omklædning,
bestille musik

21.00 - 21.30
Aftendrik

19.00 - 20.30
Banko
21.00 - 21.30
Aftendrik

17.30 - 18.00
Kiosk
19.30 - 21.30
Bålaften
m. aftendrik

18.00 - ca. 20.00
Festmiddag,
musik og dans
21.30 - 22.00
Aftendrik
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Ledig lejlighed på Grankoglen

Landsforeningen for Prader-Wili Syndrom inviterer til

Granbakkevej 22b, 8961 Allingåbro, Djursland

Weekendseminar
d. 26., 27. og 28. september 2008
på Brogården, Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart

Grankoglen er et bofællesskab for personer med Prader-Willi Syndrom. Det er
bygget i 2003 og består af 8 lejligheder på hver 38 m², hvoraf en er ledig.
Bofællesskabet er opdelt i to grupper med 4 lejligheder i hver ende. I hver
gruppe er der eget bryggers og indgang, spisestue og opholdsstue. Grankoglen
deler aktivitetshus med Åbrinken.
Dagtilbudet tilbyder ridning, svømning, hockey, boccia, bevægelse, motorisk
grundtræning og andre idrætsaktiviteter i egen aktivitetssal. Derudover arbejdes kreativt med forskellige materialer, lettere havearbejde samt vedligeholdelse af skrive- og regnefærdigheder.
I fritiden har beboerne mulighed for at deltage i PWS-lejr, ferieture, festivaler,
midsommerfest, diskoteksaftener, den lokale klub for udviklingshæmmede m.m.
Yderligere oplysninger kan fås ved kontakt til forstander Karin Juul på tlf. 87867777
el. 40568326.
Nærmere beskrivelse af bofællesskabet Grankoglen kan ses på
www.regionmidtjylland.dk
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PROGRAM
FREDAG
17 - 18

Ankomst og indkvartering

18 - 20

Buffet

20 - 22

Hvorfor og hvordan bruge livsfortællinger i det
pædagogiske arbejde med udviklingshæmmede?
v/ Connie Kock, lektor CVU Vest
13

LØRDAG
8-9
9 -10.30

Morgenmad
PARALLELARRANGEMENT

I
Arv, testamente og værgemål
v/ Niels Lindberg, advokat,
medlem af LEVs hovedbestyrelse

II
Retsforhold omkring sagsbehandling (på baggrund af
Forvaltningsloven). Mulighed
for støtte og kompensation
for familierne (på baggrund af
Serviceloven) v/ LEV-konsulenterne Sandra Krebs-Hille og Stig
Christensen

11 -12

Spørgepanel v/ advokat Niels Lindberg og LEVkonsulenterne Sandra Krebs-Hille og Stig Christensen

12 -13

Frokost

13 -14

Kost og motion v/ Tina Thomsen,
Helsekompagniet

14 -15
15.30-17.30

Motion for alle
PARALLELARRANGEMENT

I
Mindre børn med PWS – særlige
behov de første leveår v/ overlæge Susanne Blichfeldt

II
Familier med børn med udviklingshæmning / udviklingsfremmende og konkliktaftrappende
dialoger – herefter pause.
Kommunikation
i
familier
med børn med udviklingshæmning og udfordrende adfærd
– herefter spørgsmål og debat v/
psykolog Lotte Maria Søndergaard

14

18 - 19.15

Middag

19.30

Klovneunderholdning v/ Abdul Hantout

21

Biograf for de unge

SØNDAG
8-9

Morgenmad

9-10

Generalforsamling

10.30-12

Fokus på den nyeste viden og forskning ved PWS
v/ overlæge Susanne Blichfeldt

12

Frokost – herefter afrejse

Pris
Voksne:
Børn under 12 år:

2.575 kr.
1.285 kr.

Vedr. ansøgning om bevilling af kursus henvises til s. 3 i dette blad.
Som tidligere år vil der være aktiviteter og pasning af både børn, unge og
søskende.
Tilmelding foregår via blanketten på næste side, der sendes senest d. 1.
juli 2008 til Lise Reimers, Damgårdsvej 24, 3460 Birkerød eller via foreningens hjemmeside www.prader-willi.dk
Endeligt program med girokort vil blive udsendt efter tilmelding.
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Søskende
(alder)
Person
med PWS
(alder)
E-mail

Telefon

Vi kom til Ingeniørernes Hus og gik ind i huset, og der meldte vi os til marchen og
så fik jeg en paraply. Bagefter mødte vi Cecilie, Jytte, Jyttes søster, Pernilles mor
Vibeke, Louises forældre Lis og Lars, hendes storebror og hans kæreste og Lauras
mor Hanne. Vi fik det alle sammen for varmt, og derfor gik vi udenfor og ventede
på, at marchen skulle begynde.



Adresse

Så startede marchen, og forrest gik Pjerrot med alle deltagerne bagefter sig. Han
førte os op til Rådhuspladsen. Da vi kom til Rådhuspladsen ventede vi på Kronprinsesse Mary.

Navn

Klippes ud og sendes senest d. 1. juli 2008 i lukket kuvert til Lise Reimers, Damgårdsvej 24, 3460 Birkerød

Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom havde flot deltagelse fra hele landet til
Sjældne-dagen i København, der var arrangeret af Center for Små Handicapgrupper i samarbejde med Sjældne Diagnoser. Samme dag var der tilsvarende events i
35 andre byer inden for EU. Formålet var at sætte fokus på sjældne sygdomme og
handicapgrupper – selvfølgelig på årets sjældneste dag. Dagen blev indledt med
en Sjældne-konference, og efterfølgende var der arrangeret en Sjældne-march til
Rådhuspladsen, som Ditte fortæller om i nedenstående:

Forældre

Tilmelding til weekendseminar d. 26. - 28. september 2008 på Brogården, Middelfart

Andet
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March for Sjældne Diagnoser fredag d. 29/2-2008

17

Så kom Kronprinsesse Mary til Rådhuspladsen, og der blev holdt tale for hende.
Bagefter delte Kronprinsesse Mary priser ud til to personer, som havde gjort et godt
stykke arbejde for Sjældne Diagnoser. Prisen var en guldfemkløver. Til sidst var der
sange og musik fra børn.

Huskeliste til fysioterapeuter,
der har/får kontakt til voksne med PWS

Lige pludselig så mig og Cecilie, at Kronprinsesse Mary stod nede foran scenen,
og så masede vi os frem igennem alle de mennesker og hen til Kronprinsesse Mary.
Vi rakte vores hånd frem til Kronprinsesse Mary, og så fik jeg først et håndtryk af
Mary, og hun smilede også til mig. Lige bagefter fik Cecilie også et håndtryk af
Mary, og jeg tror også, hun smilede til Cecilie.

Personer med PWS har behov for motorisk aktivitet og ofte specifik træning hele
livet igennem. Fysioterapeutens fokus skal derfor være rettet mod flg. problematikker: De har ofte en lille muskelmasse og høj fedtmasse, har svært ved at danne røde
muskelfibre, nedsat tonus og kraft, stor appetit og risiko for overvægt samt en lav
kalorieforbrænding.
De fleste trives rigtig godt med systemer, rammer og aftaler, hvorfor personlige
træningsprogrammer kan være meget velegnede. Det er de færreste personer med
PWS, der er i stand til at køre træningsforløb ALENE. Såvel løbende individuelle undersøgelser som tæt kontakt med personen vil derfor være nødvendigt
- OGSÅ i den daglige træning - for at sikre, at øvelserne bliver udført korrekt, i det
rette tempo og i det aftalte tidsrum.
Når et træningsprogram skal tilrettelægges, bør følgende punkter undersøges og
overvejes i forhold til øvelsernes sammensætning, formål og udførelse:

Så siger vi i kor til vores mødre, nu kan vi godt gå hen på Jensens Bøfhus, og der
spiste vi en dejlig middag sammen.
Så gik turen hjem med tog fra Københavns Hovedbanegård.
Ditte

I forbindelse med Sjældne-dagen har Sjældne Diagnoser oprettet en SMSindsamling, som kører et år frem. Hvis du vil støtte Sjældne Diagnoser
med 100 kr., så send en SMS til 1231 med beskeden 29feb. Så bliver
beløbet automatisk trukket på din telefonregning.
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FYSISKE FORHOLD
• Muskler: lille masse, lav tonus. Svage, ofte små muskler, især flexorer
(har generelt svært ved at danne røde muskelfibre).
• Led: Bløde, ustabile led, tydeligst i de vægtbærende led: hofter, knæ og
ankler, men vær også obs. på især skulderled.
• Bevægelsesindskrænkning og evt. stramninger/kontrakturer, især brystmuskulatur(pectoraler), haser og achillessener.
• Ryg/holdning. Risiko for rygskævhed/scoliose.
Når man skal sammensætte øvelser/programmer og introducere aktiviteter, bør
man bl.a. overveje særlige
FOKUSOMRÅDER
• Balance – især statisk.
• Koordination – især grovmotorisk og i reciprokke mønstre/stillingsskift.
• Styrke og udholdenhed.
• Støtte – stadig personlig/verbal til kontrol af træning og kvalitet i udførelsen.
• Dagbog/logbog el.lign. med notater om træningsindsats – de enkelte dages
resultater – dels som dokumentation og opmuntring, dels til brug for fremtidig indsats.
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Førnævnte forhold kan gøre det muligt for omgivelserne/nytilkomne at forstå,
hvad personen lige nu er optaget af, og hvor indsatsen ligger. De vil ligeledes
kunne bidrage til den daglige samtale/opbakning fra personens nærmeste.

Kursus for pædagoger og lærere

Kirsten Iversen
Fysioterapeut
Tlf. 3998 4470

International Caretaker’s Conference
i Herne, Tyskland d. 3.-5. juni 2008

Samarbejde med forældre og pårørende
Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom inviterer til kursus om samarbejde med
forældre og pårørende. Undervisere er ”Sagapsykologerne”, der tidligere har gennemført forløb for personalet på PWS-bostedet ”Grankoglen”.
Kurset foregår på Restaurant Snekken, Vindeboder 16, 4000 Roskilde
Dato og tidspunkt: Onsdag d. 10. september 2008 kl. 08.30 – 16.00
Undervisere: Sagapsykologerne v. Unnur Donaldsdottir og Allan Vestergaard
Kursusleder: Formand for Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom, Børge
Troelsen

D. 3.-5. juni 2008 afholdes den første internationale ”Caretaker’s Conference” i Herne, Tyskland.
Konferencens overskrift er ”Udarbejdelse af retningslinjer og standarder” og arrangeres af den internationale PWS-forening, IPWSO,
i samarbejde med Regens Wagner Absberg og Diakonische Stiftung
Wittekindshof, som begge er institutioner med beboere med PWS.
Hovedformålet med konferencen er at udarbejde retningslinjer og
standarder for håndtering af PWS. Disse vil efterfølgende kunne modificeres af hvert enkelt land, så de passer til den kultur og virkelighed,
de indgår i.
Yderligere oplysninger om konferencen fås på www.ipwso.org
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Program: Sagapsykologernes undervisning vil bestå af teoretiske oplæg efterfulgt
af øvelser i grupper (se ”Oplæg til temadag om samarbejde”).
08.30 – 09.00: Kaffe m. rundstykker og frugt
12.00 – 13.00: Frokost
Eftermiddagskaffe fra kl.14.
Pris: 235 kr. Kan betales på stedet eller ved tilmelding overføres til Danske Bank,
reg. nr. 4001, kontonr. 4001154273. I meddelelsesfeltet bedes angivet ”0308”.
Tilmelding (m. angivelse af navn og adresse) senest d. 4. august 2008 til:
Børge Troelsen, e-mail: b.troelsen@email.dk, tlf. 86292141
Obs: Begrænset deltagerantal (max 30). Kurset er en dublering af et kursus med
samme indhold afholdt i Århus i marts 2008.
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Oplæg til temadag om samarbejde
med pårørende til personer med PWS
Når man får et barn med et gennemgribende handicap som Prader-Willi Syndrom,
bliver man som forældre/pårørende sat i en situation, hvor man er nødt til at samarbejde med diverse fagfolk livet igennem.
Oplevelsen af mødet med fagfolkene kan være meget forskellig afhængig af de professionelles indstilling og attitude i kommunikationen, og det kan have stor indflydelse på, hvor godt det lykkes at skabe en helhedsindsats over for den, der har PWS.
Det optimale er altid, at samarbejdet med de pårørende fungerer godt, idet dette har
en positiv indflydelse på såvel livskvalitet som på behandlingseffekt.
Nogle gange sker der dog desværre det, at de, som er omkring barnet/den voksne
med PWS, udvikler sig til modspillere i stedet for medspillere, når kommunikationen og forståelsen for hinanden af den ene eller anden grund går skævt. Ledelse,
personale, de pårørende og ofte også den handicappede selv får som følge af disse
konflikter en række vanskeligheder, som kunne være undgået.
Som fagfolk har vi oftest mange konkrete erfaringer at trække på i kommunikationen med de pårørende, som kan bruges som udgangspunkt for at blive klogere
på, hvad der kan kendetegne en god kommunikation. På temadagen vægter vi at
bringe disse erfaringer i spil og bruge dem som inspirationskilde for deltagerne.
Vi undersøger, hvad der kan påvirke professionalismen i forhold til arbejdet i et
ofte meget følelsesladet felt og arbejder på at danne en øget forståelse for, hvordan
man kan forhindre konflikter i at opstå eller eskalere, når man skal samarbejde med
pårørende.
På temadagen vil vi blandt andet arbejde med at
•
•
•
•
•
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finde frem til, hvad der typisk kan være knudepunkter i kommunikationen
mellem pårørende og professionelle
belyse de eventuelle særlige fokusområder i samarbejdet mellem professionelle og pårørende til mennesker med PWS
forstå, hvordan forskellige narrativer (historier) kommer i spil i kommunikationen med de pårørende
understøtte forståelsen for hinandens forskellige udgangspunkter i og for
dialogen
sætte fokus på, hvordan en anerkendende kommunikation kan forhindre
konflikter i at eskalere

•
•

drøfte håndteringen af at kunne være professionel, selv om man kan blive
personligt berørt i et meget følelsesladet møde med de pårørende
drøfte, hvilke niveauer i organisationen, der skal inddrages i samarbejdet
med de pårørende.
Unnur Dónaldsdóttir og Allan Vestergaard
Cand.psych.aut.
Cand.psych.aut.

Ny folder om PWS og beskæftigelse
Folderen ”Prader-Willi Syndrom og beskæftigelse” er en nyudgivelse, der henvender sig til forældre, lærere, pædagoger, sagsbehandlere osv.
Folderen informerer om de særlige hensyn, der bør tages, når et ungt menneske med PWS har færdiggjort skolen og skal i gang med beskæftigelse.

Revideret sundhedsfolder
Foreningens røde folder ”Vigtige oplysninger til sundhedspersonale” er blevet
revideret. Den indeholder stort set de samme oplysninger som den første folder, men vægtningen er en smule anderledes, således at der fra start er fokus
på særlige fysiske og psykiske sygdomme i forbindelse med PWS, mens de
generelle forhold omkring PWS omtales til sidst.
Begge foldere kan rekvireres hos foreningens sekretær Lise Reimers, Damgårdsvej 24, 3460 Birkerød og downloades fra foreningens hjemmeside
www.prader-willi.dk

www.youtube.com
På hjemmesiden http://www.youtube.com findes forskellige videoklip om
Prader-Willi Syndrom, bl.a. nogle af foredragene fra den internationale konference i Rumænien 2007 samt en video fra det engelske bosted for PWS,
Gretton Homes.
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Betal dit kontingent med Betalingsservice

Aktivitetskalender 2008/2009
MAJ

Efter opfordring fra en del medlemmer er foreningen fra og med den kommende kontingentopkrævning gået over til at anvende Betalingsservice.
Du kan tilmelde regningen til automatisk betaling med Betalingsservice i din
netbank, eller du kan bede dit pengeinstitut om at gøre det for dig.

JULI

o

til kontakt med familier med nydiagnosticerede børn

o

til at opsamle og videreformidle informationer om PWS

o

til at henvise til relevante behandlingstilbud

o

til at lytte til og måske dele ud af erfaringer i forbindelse med valg af vuggestue, børnehave, skole, fritidsinstitution, boform m.m.

Hvis du vil i kontakt med en vejleder, er du velkommen til at kontakte
Vibeke Ørskov
Hanne Lorentzen
Lis Skovgaard
Jytte Helgogaard
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(
(
(
(

3649 5087
4465 4309

4369 0513
5944 4843

v.oerskov@hotmail.com
Hanne.lorentzen@post.cybercity.dk
ls@eriksminde.dk
jyttehelgogaard@tdcadsl.dk

Kursus for søskende i Horsens

1.

Deadline for indlæg til PWS-NYT
Sommerlejr på Frijsenborg Ungdomsskole

AUGUST

Foreningsvejledere

Foreningsvejlederne kan bruges i mange situationer, bl.a.

23.-25.

28.-1.

SEPTEMBER

Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom har fået uddannet endnu to foreningsvejledere via et kursus arrangeret af Sjældne Diagnoser: Vibeke Ørskov (mor til
Pernille, 14 år) og Lis Skovgaard (mor til Louise, 11 år).

Kursus for unge med PWS og deres forældre

JUNI

Husk at betale regningen som hidtil, indtil betalingen fremgår af betalingsoversigten fra Betalingsservice.
Betalingsservice sikrer, at dit kontingent bliver betalt til tiden. Desuden slipper du for at betale gebyr.

23.-25.

OKTOBER
NOVEMBER

10.

Kursus for lærere og pædagoger

26.-28.

Weekendseminar på Brogråden

1.

Deadline for indlæg til PWS NYT

21.-23.

Kursus for unge med PWS uden forældre

DECEMBER
JANUAR

1.

Deadline for indlæg til PWS NYT
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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
stf@sks.aaa.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
hev@sks.aaa.dk
Socialrådgiver Jens Tamborg
Spastikerforeningen
Flintholm Allé 8
2000 Frederiksberg
tlf. 38380310 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
joa@sks.aaa.dk
Socialpædagog Grethe Østergaard
Granbakkevej 22B
8961 Allingåbro
87867765
grethe.oestergaard@ps.rm.dk
Overlæge
Susanne Blichfeldt
(Konsulent for Landsforeningen
for PWS)
Kildehusvej 12
4000 Roskilde
Tlf. 46373204
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. NY UDGAVE.
3. Folder: Etablering af botilbud til voksne
med PWS.
4. Folder: PWS og beskæftigelse. NY.
5. Kost ved Prader-Willi Syndrom v/Dorte
Bierre.
6. Træning af børn med PWS v/Britt-Marie
Bergström. Lille bog oversat fra svensk.
7. Adfærdsstyring ved Prader-Willi Syndrom
v/Jackie Waters – oversat til dansk.
8. Bog om PWS. Udgivet af Landsf. for PWS.
Undervisning
9. Folder: Information og gode råd i forbindelse med undervisning af børn og unge
med PWS.
10. Vejledning for lærere (pjece) udarbejdet
ved Torshov Kompetacnsecenter i Norge.
Kan lånes i 14 dage.

11. Undervisning af børn og unge med PraderWilli Syndrom v/Chr. Aashamar.
12. På vej til voksen v/Anette Løwert og Karsten
Løt. Seksualundervisning.
Video:/DVD
Returneres 14 dage efter modtagelsen!
13. Videofilm om PWS. Holl./belg. Produktion
med eng. undertekster. Ca. 40 minutter
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.
14. ”Vidste du det?”
15. Norsk video: PWS – bo alene.
16. DVD: Food, behaviour and beyond.
17. DVD: Understanding the Student with Prader-Willi Syndrome inkl. vejledning.

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

ADRESSER
Bestyrelsen for Landsforeningen for PWS
Formand:
Børge Troelsen, Agervej 23, 8320 Mårslet
b.troelsen@email.dk
Næstformand:
Jytte Helgogaard, Heibergs Have 67, 4300 Holbæk
jyttehelgogaard@tdcadsl.dk
Kasserer:
Martin Raabjerg, Gråbynkevej 28, 2700 Brønshøj
raabjerg@pc.dk
Sekretær:
Lise Reimers, Damgårdsvej 24, 3460 Birkerød
pws@nypost.dk
Hanne Lorentzen, Mosevej 32, 2750 Ballerup
hanne.lorentzen@post.cybercity.dk
Vibeke Ørskov, Berners Vænge 38, st. th, 2650 Hvidovre
v.oerskov@hotmail.com
Djanik G. Andersen, Nørre Alle 3, 8900 Randers
ltgade@webspeed.dk
Robert Justesen, Bolbro Sidevej 6, 2960 Rungsted Kyst
robert@billbozz.dk

Tlf.
86292141
fax 86262191
59444843
38607071
fax 38287618
45819905
44654309
36495087
51501288
45767054

PWS-bosteder
Bofællesskabet, Viby J
Oxen, Brørup
Åhuset, Holme Olstrup
Kigkurren, København
Jupitervej, Fredericia
Østerhuse, Kerteminde
Bofællesskabet, Holbæk
Grankoglen, Allingåbro
Akuitsut, Nuussuaq
Kirstinelund, Vejen

86770013
75388388
55563168
33667398
75925838-31
65324377
59441828
87867766
328488
75388042

PWS-værksteder
Værkstedet, Kerteminde
Kærren, Brørup

65325551
75388088

PWS-kursussted (for voksne med PWS)
Marienlund, Fejø
Solvang, Fejø

54713503
54713304

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

