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Betalingskommune og/eller handlekommune

§§

I maj 2010 vedtog Folketinget et ændringsforslag til ”Lov om retssikkerhed
og administration på det sociale område
og lov om social service”, som giver alle
kommuner mulighed for ikke kun at
være betalingskommune for borgere
under det specialiserede område, men
også handlekommune i forhold til at
yde hjælp efter lov om social service.
Formålet med lovforslaget har været
at opnå ”den tilstrækkelige styringsmæssige effekt for den fremtidige
udgiftsudvikling på det specialiserede
socialområde”.
Hidtil gældende praksis har været, at
når en person over 18 år med særlige
behov flyttede hjemmefra til et botilbud
i en anden kommune, så har hjemkommunen været betalingskommune,
mens den (ny)tilflyttede kommune/
opholdskommunen har været handlekommune og dermed haft forpligtelsen
til at yde hjælp efter lov om social service. Den (ny)tilflyttede kommune har
således sat rammerne for den service,
der har været tilbudt borgere med fx
PWS.
Senest 1. oktober skulle alle kommuner
tage stilling til, om man ønskede at
overtage pligten til at yde hjælp efter
lov om social service samt indberette,
hvilke borgere man ønskede at være
handlekommune for, og pr. 1. januar
overgår handleforpligtelsen til de hjemkommuner, der har ønsket det. For de
hjemkommuner, der har besluttet at

lade opholdskommunen fortsætte med
at have handlepligten, gælder, at det
alene er varetagelsen af udøvelsen af
opgaver efter serviceloven, der kan delegeres, og hjemkommunen vil fortsat
bevare ansvaret i sagen.
Fremover er det altså op til de enkelte
(hjem)kommuner – såfremt de har
besluttet at være både betalings- og
handlekommune – at sætte rammerne
for det serviceniveau, den enkelte borger skal tilbydes, og der kan i denne
sammenhæng forudses en lang og tung
sagsgang, hvor en fjern og ofte fortidig
kommune i fremtiden skal træffe beslutninger om en borgers behov for hjælp.
I yderste konsekvens kan hjemkommunen (handlekommunen) beslutte at
hjemtage borgere til egen kommune.
På LEV’s hjemmeside www.lev.dk er der
mulighed for at læse yderligere om den
nye lovændring, ligesom den er omtalt
i LEV-blad nr. 6, oktober 2010.
Jytte Helgogaard
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Referat fra generalforsamling
i Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom
på Brogården d. 26. september 2010

1. Valg af dirigent
Lars Skovgård blev valgt som dirigent.
2. Formandens beretning
Bestyrelsen konstituerede sig efter
generalforsamlingen i Korsør for et
år siden med undertegnede som formand, Jytte Helgogaard som næstformand, Martin Raabjerg som kasserer
og Lise Reimers som sekretær. De
øvrige bestyrelsesmedlemmer er:
Robert Justesen, Djanik Andersen,
Thomas José Brand Hansen og Vibeke
Ørskov. Jytte Helgogaard er bestyrelsens repræsentant i redaktionen af
PWS NYT, og Robert Justesen har varetaget opgaven som webmaster indtil nu. Da Robert ikke genopstiller til
bestyrelsen, vil jeg benytte lejligheden her til at sige Robert en varm tak
for sin store indsats med at oprette,
udvikle og vedligeholde foreningens
hjemmeside. Tak!
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Medlemsarrangementer og kurser
Medlemsarrangementer har i det forløbne år på sædvanlig vis været rettet
mod forældre og pårørende til unge
med PWS og til pædagoger, lærere og
andre personalegrupper, som arbejder
med personer med PWS.
Året, der er gået, har budt på mange tilbud
til foreningens medlemmer, og tilslutningen har været meget stor til alle arrangementer. Det opleves som meget positivt.
Tilbuddet til pædagoger og andre personalegrupper har igen i år betydet
fulde huse.
Anden del af fire kursusdage for pædagoger og andet personale, der arbejder
med personer med PWS, har igen været
en succes med mere end 30 deltagere.
I indeværende periode har der kun væ-

ret afholdt forårets del i Roskilde, hvor
titlen var ”Adfærd, psyke og sygdomme
hos større børn, unge og voksne med
PWS”. Det blev igen i år gennemført
professionelt og levende af overlæge
Susanne Blichfeldt og PWS-foreningens
tidligere formand Børge Troelsen. Kurset
gentages tirsdag d. 28. september på
MarselisborgCentret. Stor tak for denne
indsats.
I bestyrelsen er vi meget opmærksomme på, at vi jævnligt skal tilbyde disse
aktiviteter. Der sker som bekendt ofte
personaleændringer i de berørte institutioner, så behovet for undervisning vil
løbende være til stede.
Vi har haft stor succes med vores tilbud
om ”netværksdannelse og erfaringsudveksling til forældre med småbørn og
samtalegrupper for forældre til børn
med PWS”. 14 forældre/7 familier mødtes i Århus og har dannet en gruppe, der
nu selv mødes med deltagelse af bestyrelsesmedlem Thomas J. B. Hansen. 14
forældre/7 familier mødtes i Hvidovre.
Leder af samtalegrupperne er pædagogisk konsulent Anne Hartvig Nielsen,
som har sagt ja til at fortsætte som leder
af fremtidige tilbud. Det er, som skrevet
i evalueringerne, meget værdifuldt at
møde andre forældre i samme situation
og forældre til jævnaldrende børn. Det
vil vi i bestyrelsen gerne støtte.
På baggrund af den store tilmelding og
eftersom der de seneste år er kommet en
del indmeldelser i foreningen fra forældre
til nyfødte nydiagnosticerede børn, har
vi udvidet tilbuddet fra en gang om året

til både at finde sted forår og efterår. Vi
gentager derfor samtalegruppetilbuddet i
oktober og november i år, henholdsvis i
Århus og København. Vi vil gerne udvide
til øvrige dele af Danmark, hvis vi kan
samle nok i et nyt område til et samtalegruppeforløb. Meld endelig jeres ønsker til
os i bestyrelsen.
I april blev der i Århus (og igen her i
november i Roskilde) holdt ”Kursus om
førskolebørn med PWS – stimulation,
kommunikation og tidlig udvikling” ved
overlæge Susanne Blichfeldt og talepædagog Inge Bigum, henholdsvis formand
og medlem af fagrådet knyttet til PWS.
Det blev meget fint evalueret, stor tak.
Som noget nyt har vi afholdt en temadag for bedsteforældre til børn med
Prader-Willi Syndrom med henblik på at
skabe og styrke erfaringsudveksling og
vidensdeling mellem bedsteforældre.
Dagens indhold var ”Hvad er Prader-Willi
Syndrom, hvordan takler man kosten og
forkælelse af børnebørn med PWS, den
forbudte sorg/bedsteforældre-støtte og
samvær med en sårbar familie”. Oplægsholdere på dagen var overlæge Susanne
Blichfeldt, der som altid fængede med
sin store viden og fantastiske formidlingsevne. Socialrådgiver og konsulent
Marianne Engel holdt oplæg om egne erfaringer som bedstemor til en pige med
Rett Syndrom. Dagen var arrangeret af
bestyrelsen, og herfra deltog Thomas og
undertegnede. Alle fremmødte bedsteforældre var enige om, at denne dag var
starten til en ny tradition. Vi vil naturligvis
gerne skabe rammerne for et lignende
arrangement i maj. To bedstemødre har
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meldt sig som kontaktpersoner i ”Foreningen for bedsteforældre”. Stor tak
for det. Navn og kontaktmuligheder vil
fremgå af hjemmesiden.
For de unge og voksne har vi igen i år
afholdt en vellykket sommerlejr. Denne
gang var stedet Frijsenborg Ungdomsskole, som klart er de unges favoritsommerlejrsted. Det var endnu engang Djanik
fra bestyrelsen, som stod for ledelsen af
lejren, og deltagerantallet nåede op på
lidt over 60, som det også har været de
seneste år. Vi tillægger det stor værdi, at
de unge hjemmeboende – tæt på afslutning af skole - her kan møde beboere fra
de forskellige botilbud for voksne med
PWS og danne sig et indtryk af, hvilke
muligheder de har, når de skal til at leve
deres voksenliv. Samtidig er det en mulighed for de voksne med PWS på sommerlejren at mødes med hinanden. Næste års
sommerlejr holdes samme sted.
Som noget nyt blev en rideweekend
planlagt for alle hjemmeboende i alderen 14-20 år. Rideweekenden blev gennemført for en lille gruppe på 6 hjemmeboende unge uden deres forældre med
stor succes. Vi har fået penge bevilget til
en ny ridelejr i kommende år.
Netværksgruppen fra Østerhuse – deres
referater kan ses på hjemmesiden – har
mødtes et par gange omkring beskæftigelse.
Informations- og oplysningsarbejde
Informations- og oplysningsarbejdet varetager vi stadig først og fremmest med
udgivelsen af PWS NYT, et stort og flot
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arbejde, der udføres med stor flid og engagement af Jytte Helgogaard og Birgitte
Jensen. Vi benytter igen i år lejligheden
til at understrege, at indlæg til bladet fra
medlemmerne er særdeles velkomne.
Blandt oplysningsfolderne har vi fået
udarbejdet en ”Madfolder” i tæt samarbejde med diætist Dorthe Wiuff
(Rigshospitalet), overlæge Susanne
Blichfeldt (Rigshospitalet) og overlæge
Stense Farholt (Skejby Sygehus) fra fagrådet. Målgruppen for folderen er alle,
der i dagligdagen har med personer
med PWS at gøre.
Foreningens hjemmeside rummer gode
muligheder for at formidle opdaterede
informationer. Vi udvidede i starten af
dette år hjemmesiden med en kalender,
hvor alle nye arrangementer kan ses.
Denne kalender har dog desværre drillet
en del, således at den ikke har fungeret.
Hjemmesiden har i det hele taget ikke
fungeret optimalt igennem længere tid,
og der arbejdes på at finde tilfredsstillende løsninger, herunder at købe en
helt ny hjemmeside.
Samarbejde med øvrige organisationer
Samarbejdet med andre organisationer
foregår på det internationale plan fortsat
især via IPWSO, den internationale PWSorganisation, som har fået ny leder/
præsident Suzanne Cassidy. Hun er læge
og fra USA. IPWSO har afholdt international konference i Taiwan den 21.-23. maj
2010. Bestyrelsen sendte Djanik med
som deltager og gennem medbragte
billedserier om, hvordan bofællesskaber

fungerer, har han på fornemmeste vis
sat Danmark på verdenskortet. En fantastisk netværksmulighed er opstået, flere
delegationer har planlagt og har aflagt
visit på Grankoglen for at høre om bofællesskaber for unge og voksne med PWS,
og både Norge og Sverige har indbudt til
visit og erfaringsudveksling.
Endvidere har foreningen givet økonomisk støtte til overlægerne Stense
Farholt og Susanne Blichfeldts deltagelse i Taiwan. Begge har holdt oplæg
om deres store arbejde omhandlende
PWS. Overlæge Susanne Blichfeldt holdt
oplæg om nyfødte med PWS samt særlige helbredsmæssige forhold ved PWS.
Overlæge Stense Farholt om binyrebarkhormonmangel ved PWS. Endnu en læge
– Rasmus Sode Rasmussen - fra Skejby
Sygehus holdt oplæg om effekten af
væksthormonbehandling af voksne med
PWS. Både undersøgelsen og artikler har
været, bliver og vil blive omtalt i PWS
NYT. Stor tak for det kæmpe engagement
og arbejde for at forbedre livsvilkår for
personer med PWS og udbrede viden om
denne sjældne sygdom i Danmark og på
internationalt niveau.
Nationalt samarbejder vi med andre
foreninger for sjældne handicap inden
for rammerne af LEV, hvor Lise Reimers
fortsat er i LEV’s boligudvalg og Sjældne
Diagnoser, hvor Thomas Brandt Hansen
og undertegnede er faste repræsentanter i Sjældne Diagnoser. Sjældne diagnosers nationale projekt handler om
patientuddannelse, og alle foreninger
opfordres til at støtte indsatsen. Vi følger med og informerer bl.a. i PWS NYT,

når der sker noget af betydning. Bl.a.
kan vi meddele at Center for Små Handicapgrupper skal nedlægges pr. 1. januar,
og at deres funktion overgår til VISO.
Vi samarbejder også med de to hospitalscentre for sjældne handicap på
Rigshospitalet og Skejby Sygehus og har
absolut godt udbytte af det. Begge centre har repræsentanter i vores fagråd.
Fagrådet holder møder to gange årligt
og har et meget tæt samarbejde med
bestyrelsen. Foreningen støtter fagrådet
økonomisk.
Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsesarbejdet foregår hovedsagelig på bestyrelsesmøder, dem har der
har været 4 af i år. Alle bestyrelsesmedlemmer løser mange vigtige opgaver
i forhold til den enkeltes område og
deltager i debatter og samarbejde både
nationalt og internationalt som nævnt
tidligere. I år har bestyrelsen brugt
mange gode timer på tilrettelæggelsen
af denne snart overståede weekend på
Brogaarden, som vi håber, alle fået stort
udbytte af.
Traditionen tro konstituerer bestyrelsen
sig efter generalforsamlingen. Jeg ser
frem til endnu nogle aktive år i foreningens vigtige arbejde, dog ikke som formand, og håber, at vi kan sikre relevante
og givtige tilbud og arrangementer for
hele bredden af foreningens medlemmer. Vi opfordrer foreningens medlemmer til at give udtryk for jeres behov, så
vil vi til gengæld bestræbe os på at sikre
tilbud, der kan dække dem. Tak.
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Formandens beretning blev godkendt.
3. Kassererens beretning
Martin Raabjerg gennemgik regnskabet, som derefter blev godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent for
2011
Der opkræves et medlemsbidrag på 200
kr., hvoraf de 150,00 kr. er kontingent,
og de 50 kr. er gave til foreningen. Ønsker man ikke at donere en gave, kan
man blot indbetale 150 kr. i kontingent.
Det er stadig nødvendigt for foreningen
at få et antal gaver for at få del i bevillingen fra diverse puljer, der danner
grundlag for foreningens drift.
5. Indkomne forslag
Forslag fra Lise Reimers om, at man
sender deltagerliste med navn og alder
på børn/unge ud til samtlige deltagere,
som er tilmeldt seminar, sommerlejr o.
lign. Der var positiv stemning for dette,
og forslaget går videre til bestyrelsen,
der herefter undersøger det juridiske
omkring dette.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Thomas Andersen blev valgt som nyt
medlem til bestyrelsen. Martin Raabjerg, Jytte Helgogaard og Kristina Bartholin blev genvalgt.

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Jan Lorentzen og Michael Johannesen
blev genvalgt, og Lars Skovgård blev
genvalgt som revisorsuppleant.
8. Evt.
• Ønske om at sprede foreningens
aktiviteter på Sjælland og i Jylland
over hele året, så der også er arrangementer i foråret. Det har tidligere været forsøgt, men det er meget svært at få tilmeldinger nok om
foråret pga. konfirmationer o. lign.
Tidspunkt for afvikling afhænger
endvidere af, hvornår kursussteder
er ledige.
• Forslag om, at familieweekenderne
genoptages.
• Spørgsmål omkring sommerlejren
mht. mulighed for at unge hjemmeboende kan deltage uden forældre.
Det er ikke muligt fra foreningens
side at stille hjælpere til rådighed
til de unge, ligesom foreningen
ikke har økonomi til det. Der er
mulighed for, at man selv sørger for
en hjælper. Der kan evt. sættes annonce i PWS NYT eller i LEV bladet,
hvor man søger efter en hjælper.
• Benjamin Andresen, far til barn
med PWS, tilbød sin assistance til
hjemmesiden.

Landsmøde 2011
Landsmøde med generalforsamling i Landsforeningen for
Prader-Willi Syndrom afholdes i 2011 lørdag d. 24. og
søndag d. 25. september på Kursuscenter Brogården, Middelfart.
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THOMAS ANDERSEN

- nyt medlem i bestyrelsen

Jeg hedder Thomas Andersen og bor i Rødovre med min kone Signe og vores datter
Naja med PWS på godt 21⁄2.
Naja går i en lille vuggestue tæt på, hvor vi bor med støttepædagog, hvilket har
været en rigtig god løsning for os. Naja skal være storesøster i starten af det nye år,
hvilket bliver spændende for os alle.
Jeg kommer oprindeligt fra Skanderborg, men flyttede til hovedstaden for lidt over
6 år siden. Jeg er uddannet speditør med speciale i luftfragt, og i det daglige arbejder jeg som kundeansvarlig ved en shipping- og speditionsvirksomhed i Brøndby.
Som så mange andre pårørende med børn med PWS, interesserer jeg mig meget for
ny viden, der måske kan være relevant ift. PWS.
Jeg glæder mig til at være med til arbejdet i bestyrelsen!
Thomas Andersen

Netværksmøde i Kerteminde Husene
Det planlagte netværksmøde i Kerteminde Husene i oktober 2010 blev aflyst,
men et nyt er planlagt til foråret 2011. Kontakt Malene H. Pedersen for
yderligere informationer på 65 32 43 77 (Hus A) eller værkstedet 65 32 55 51.
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Besøg fra Tyskland på bostedet Grankoglen

Torsdag d. 23. oktober 2010 fik Grankoglen besøg af 12 personer fra Regens
Wagner Absberg, et bosted for bl.a. personer med PWS i Tyskland, bestående af
pædagogiske medarbejdere, psykologer, afdelingsledere og deres forstander,
Norbert Hodebeck-Stuntebeck, der er involveret i at arrangere de internationale
møder for »caregivers« (konferencer for
pædagogisk personale) sammen med
bl.a. Hubert Soyer (direktør for Regens
Wagner Absberg). Vi fandt hurtigt ud af,
hvor mange ligheder, der er i vores handicapforståelse, men vi fandt også ud af,
at vi er forskellige.
Et af de områder, hvor vi i Danmark
kunne blive meget bedre, er inden
for børne- og ungeområdet, hvor der
mangler aflastnings- og botilbud til unge
mennesker med PWS. I Tyskland flytter
børnene hjemmefra i skolealderen. Det
kunne man forestille sig kunne give
både den unge og forældrene andre
muligheder for at bruge hinandens res10

sourcer konstruktivt. Når det så er sagt,
er det endnu på begynderstadiet, så der
foreligger ikke megen erfaring med,
hvilke konsekvenser der er forbundet
hermed.
Forskellighederne handler meget om,
hvilke mål der stiles efter. Livskvalitet er
en fælles målsætning, men hvordan? I
Tyskland er det pædagogiske og psykologiske arbejde rettet mod, at personerne med PWS opnår selvstændighed på
så højt et niveau, at det at tilberede sin
egen mad er en del af konceptet. Dog
kunne jeg forstå, at det ikke er uproblematisk – eksempelvis når nogen skal
have en større portion end andre.
Det ligger noget fra de rutiner, vi kender
på Grankoglen, hvor kosten håndteres af
vores ernæringsassistent i tæt samarbejde med læger og diætister på Skejby
Universitetshospital. Portionsanrettede
og individuelt tilpassede mængder serveres 6 gange dagligt af personalet.

Denne tilgang gør, at man er meget
afhængig af personalet, men vi tror
endnu på, at konceptet resulterer i, at
maden ikke fylder ret meget på Grankoglen, hverken på sidebenene, men
– vigtigst af alt – heller ikke i bevidstheden. Dette er ikke blot en påstand,
for vi ser det så tydeligt, da vore unge
mennesker har overskud til at tænke
på så meget andet. Her er tryghed i, at
personalet har styr på, at alle får det, de
skal have ifølge deres kostplan. Kosten
er ikke konfliktstof på Grankoglen. I det
hele taget er der ikke mange konflikter
på Grankoglen.
De voksne mennesker med PWS, som
er vores målgruppe på Grankoglen, passer i Tyskland hver dag deres arbejde.
Vi kender arbejdsopgaverne i Danmark
som dagsbeskæftigelse og beskyttede
værksteder, hvor der bliver fremstillet et
produkt eller udført opgaver i lokalområdet, eksempelvis havearbejde eller
produktion af træ. I Tyskland arbejder
beboeren fra kl. 8 til kl. 15 – 16 mandag til lørdag og tjener penge. 10 kr. i
timen. At have et meningsfyldt indhold i
hverdagen giver stolthed og selvfølelse,
fortæller de. Motion og ridning hører til
i fritiden. Det er et koncept, vi også bruger på to andre afdelinger af Granbak-

ken Bo og Aktivitetscenter. Vi oplever
også, at beboerne opnår tilfredshed
gennem den anerkendelse, de får for
ved at yde noget ”rigtigt”, som andre
bliver glade for.
På Grankoglen er omdrejningspunktet
den fysiske sundhed. Vi er et helhedstilbud, der lægger vægt på, at motion,
svømning, ridning og andre aktiviteter
er en del af dagbeskæftigelsen. Selvfølgelig er der også nogen, der går til
ridning og svømning i fritiden, men
ellers er eftermiddagen afsat til huslige gøremål som tøjvask, rengøring
og borddækning. Om eftermiddagen er
der mulighed for gåture samt ture ud af
huset, men der er også både plads til og
behov for at være alene og fordybe sig
i sin computer m.m. Denne vinkel blev
taget med til Tyskland, der var meget
opmærksom på vores fokus på fysisk
velvære og den glæde og energi, det
giver.
Vi har en stående invitation, og vi har
udvekslet mails. Det er en fælles forhåbning, at vi i fremtiden kan bidrage
hinanden med ny viden og nyttige erfaringer hen over grænsen.
Minna Elkjær Ovesen
Afdelingsleder på Grankoglen

Også tysk besøg på Solvang og Marienlund, Fejø
D. 22.oktober fik vi på Solvang og Marienlund besøg fra Tyskland. Vi vidste fra
IPWSO-konferencen i Herne 2008, at vores dagligdag på Fejø er lidt anderledes
end på mange andre bosteder, og derfor

valgte vi at vise, hvordan en ganske almindelig dag ser ud for vores borgere.
Efter alle var blevet budt velkommen
på øen, drog vi af sted til vores stalde
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og ridehus. Her arbejder 2 af vores borgere. Stalde og heste blev vist frem, og
så blev der sadlet op. I arbejdet med
hestene rides der meget, og det foregår
efter en metode, vi alle (personale og
borgere) lærte på et kursus i Portugal i
2009, som hedder WE – Working equitation. Fra hesteryg viste borgerne, hvordan de arbejder med hestene dagligt.
Der blev redet om tønder, over broer,
gennem porte og vandhuller, en meget
logisk arbejdsmetode som både øvede
og begyndere kan håndtere. Metoden
er ny, og vi vil gerne være med til at
gøre metoden mere synlig i Danmark,
især som handicaphjælpemiddel.
Efter et temmelig mudret besøg på
ridebanen gik turen til Solvangs butik
”COX ORANGE”, hvor endnu en af vores
borgere arbejder. I butikken handles der
med brugskunst og produktioner, borgerne har lavet, nyt og brugt tøj samt
brugte møbler, der sættes i stand af
endnu en af borgerne.

Så blev det tid til at se på boligerne på
hhv. Marienlund og Solvang. Begge steder har hver borger sin egen lejlighed,
som består af stue, soveværelse, bad og
køkken.
Slutning på dagen med borgerne blev et
kaffebord, og her blev der flittigt stillet
spørgsmål fra de tyske medarbejdere
og fra vores borgere. Især var vores borgere meget interesseret i at høre om
det nye bosted i Tyskland for børn.
Efter en god dag drog dele af personalet
og hele den tyske delegation til middag
med efterfølgende debat. Der havde i
løbet af dagen rejst sig flere spørgsmål,
som blev forklaret og diskuteret.
En meget spændende og lærerig dag,
som helt klart har lagt op til et besøg
med vores borgere til Tyskland samt et
samarbejde på tværs af grænsen med
Norbert og alle de tyske medarbejdere.
Personale og beboere fra Solvang

Center for Små Handicapgrupper
nedlægges
Pr. 1. januar 2011 nedlægges Center for Små Handicapgrupper (CSH) som
selvejende institution under Socialministeriet. Sammen med 12 andre handicap- og videnscentre og tre vidensnetværk vil CSH i stedet indgå i Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri. Videnscenter for Handicap og Socialpysykiatri bliver organisatorisk og bevillingsmæssigt en selvstændig del af VISO
og Servicestyrelsen. Den fysiske placering af centret bliver på et endnu ikke
fastlagt sted i København, Aarhus og Aalborg.
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Fra de mange foredrag ved den internationale
PWS-konference
I sidste PWS NYT (maj 2010) blev bragt en omtale af den internationale konference
om PWS, der blev afholdt i maj i år i Taiwan. Der var mange interessante foredrag
og postere (plakater, hvor undersøgelser er beskrevet). Der var bidrag fra alle verdensdele, også fra lande hvor man indtil for nylig ikke har beskæftiget sig så meget
med forskning i PWS, fx Kina og flere andre asiatiske lande, der nu også har PWSforeninger. Om IPWSO og medlemslande henvises til www.IPWSO.org
Nedenfor refereres nogle af de foredrag og undersøgelser, som blev omtalt, og som
også er relevante for os her i Danmark. Foredragsholder og land er skrevet i parentes efter titlen på foredraget.

Hypotoni (muskelslaphed) hos spædbørn med PWS (S.Blichfeldt, Danmark)
Denne undersøgelse var en gennemgang af fødselsoplysninger og oplysninger fra første levedøgn fra 10 danske
børn med PWS. I næsten alle tilfælde
havde børnene normal apgarscore (de
point, et barn får lige efter fødslen,
herunder også en vurdering af barnets
muskelspænding) Kun ét barn i denne
gruppe blev indlagt kort efter fødslen
alene på grund af muskelslaphed, men
flere blev indlagt af andre årsager, fx for
tidlig fødsel, vejrtrækningsproblemer
eller mistanke om infektion, men deres
muskelspænding var normal i de første
timer. Karakteristisk blev alle børn efter
1⁄2-2 døgn beskrevet som tiltagende
slappe, sovende og uden at vise tegn på
sult. Alle fik sondemad i dage til uger.
Gradvist blev alle bedre til at spise selv
og også efterhånden mere vågne og
motorisk aktive. Spørgsmålet blev rejst,
om barnet mangler ”et eller andet stof”,

som barnet måske får overført fra moderen under fødslen, og som de så har
i kroppen de første timer efter fødslen.
Denne teori ville kunne forklare barnets
umiddelbare friskhed lige efter fødslen
og den herefter indsættende sløvhed.
Flere hormonlignende stoffer, der overføres fra moderen til fosteret under graviditet og fødsel, kan overvejes.
Appetit og vægt de første år
(Dan Driscoll, USA)
De fleste spæde med PWS har svært
ved at spise det første halve år, og
vægten er ofte lav. Derefter følger en
periode, hvor barnet spiser bedre, og i
nogle tilfælde ses, at barnet begynder
at tage for meget på i vægt, selvom
de ikke viser tegn på unormal stor sult.
Hvor meget disse børn spiste (eller fik
i sonde) var dog ikke oplyst. Efter 2-5
års alderen ses gradvist en unormal stor
interesse for mad, og på dette tidspunkt
kan børnene udvikle svær overvægt.
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Kommentarer til dette er: Barnets behov
for mad skal hele tiden ses i forhold til
den fysiske aktivitet. Det er kun i de første leveår, at børnene bruger en større
del af de kalorier, de indtager, alene til
at vokse, allerede i 1 års alderen er det
kun en lille del af de indtagne kalorier,
der bruges til vækst. De fleste kalorier
bruges til hvilestofskifte og til fysisk aktivitet. Især i de første levemåneder
bruger barnet ikke så mange kalorier
til fysisk aktivitet, men mange kalorier
til vækst (i første leveår ca. tredobler
barnet sin vægt, og i andet leveår tager
barnet normalt 2-3 kg på).
PWS, vægt og BMI
(Peter Davies, Australien)
BMI (body mass index) bliver ofte brugt
til at beskrive graden af overvægt og
udregnes som kg pr m2, dvs. vægt divideres med højde x højde. BMI ligger
hos voksne normalt mellem 19 og 24,
hos børn er værdierne lavere, lavest
hos de mindste (man kan se kurver for
det). Idet BMI udtrykker vægt i forhold
til højde, siger det ikke noget om, hvor
meget fedt man har på kroppen. En
sportsmand, der vejer 70 kg, kan have
10 kg kropsfedt og 60 kg muskler og
knogler, og han løber måske kondiløb en
time hver dag. En person med PWS kan
have 35 kg muskler og knogler og 35
kg fedt på kroppen og vil med samme
højde som sportsmanden have samme
BMI. Hvis denne person med PWS tilmed bevæger sig meget lidt, vil vedkommendes kaloriebehov ligge langt
lavere end sportsmandens. Peter Davies
anbefaler, at man ved PWS foretager
kropsscanning (DEXA) for mere præcist
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at kunne beskrive vægt set i relation
til fedtmængden på kroppen. Da det
er den fedtfrie kropsmasse, der bruger
kalorier, forklarer det, hvorfor personer
med samme vægt (fx sportsmanden
og den med PWS med samme BMI) har
meget forskelligt kaloriebehov). Der er
således IKKE nogen ideal BMI ved PWS.
Det væsentlige er, hvor stor muskelmasse og hvor meget fedt den enkelte har
på kroppen. Peter Davies kom også med
illustrative beskrivelser af, hvor megen
fysisk aktivitet der skal til at forbrænde
det, vi spiser: fx vil en 70 kg normalbygget person skulle cykle i 111 minutter for
at forbrænde en muffin med 537 kcal.
En undersøgelse af børn med PWS i
Taiwan viste, at 45 % af deres kropsvægt var fedtvæv, dvs. langt mere end
det normale for alderen. Umiddelbart
var deres vægt ikke meget over det
normale for alderen, men deres kropssammensætning var meget anderledes,
og da fedtvæv ikke bruger kalorier, er
deres kaloriebehov meget mindre end
jævnaldrende raske med samme vægt.
Hjemmetræning for voksne
(G. Loughnan, Australien)
I en klinik for voksne med PWS, der
kommer regelmæssigt til fysioterapi,
udleverede man til 23 et fitnessudstyr
til hjemmebrug. 23 andre blev opfordret
til at være fysisk aktive 45 min. pr dag.
Efter nogle måneder havde dem med
”hjemmefitnessmaskiner” tabt 9 kg
(+/-5kg), hvorimod dem uden udstyr
havde taget 2 kg på (+/-4 kg). En ide
er, at man hjemme har kondicykel og
andet, der bruges dagligt.

Virkelighed og fantasi. Hvornår kan
man skelne? (P.Bregani, Italien)
Normalt kan børn efter 7 års alderen
skelne mellem fantasi og virkelighed.
Ved undersøgelse af børn med PWS i
10-12 års alderen i Italien viste det sig,
at flere stadig havde svært ved det, og
manges surhed og raserianfald netop
skyldtes, at de havde svært ved at skelne mellem deres egen fantasi og den
konkrete virkelighed. Dermed havde de
svært ved at forstå, hvorfor tingene ikke
lige kunne blive, som de tænkte. Ved
undersøgelse af 18-25 årige med PWS
kunne 7 af 10 skelne mellem fantasi
og virkelighed, men 2 kunne stort set
ikke, dvs. deres forståelse var som hos
mindre børn, og netop de havde mange
vredesudbrud.
Konklusionen er, at det er vigtigt at
vurdere personens forståelse og også
evnen til at skelne mellem fantasi og
virkelighed samt kende den risiko, der
ligger i ikke at kunne skelne. Denne

umodenhed har intet med psykisk sygdom at gøre og skal selvsagt ikke behandles medicinsk, men pædagogisk.
Adfærd når planer ændres
(Kate Woodcock m. fl., England)
En undersøgelse, hvor der blev foretaget skanning af hjernen i forbindelse
med, at planer blev ændret, viste hos
voksne med PWS, at der var forskelle i
forhold til andre med hensyn til hvilke
hjerneafsnit, der bliver ”aktiveret”. Det
forklarer måske, hvorfor det kan være
så svært. Normalt er det områder i pandelappen, der aktiveres, når vi pludselig
skal ændre planer. Ved PWS var det andre hjerneafsnit, der blev aktiveret. Populært sagt er det pandelappen, der har
overblikket over ens samlede situation,
og hvis man ved PWS ikke særligt nemt
skaffer sig et hurtigt overblik over egen
situation, kan det være svært at klare
pludselige ændringer, og det kan igen
resultere i vrede eller frustration.

http://www.ipwso.org
På den internationale PWS-forenings hjemmeside er der oprettet en blog,
som man via Google Friends kan blive ”follower” af. På bloggen ligger
forskellige personlige beretninger fra hele verden, bl.a. en beretning om
”Caregivers Conferences”, som omtales i artiklerne fra Grankoglens og Fejøs
besøg fra Tyskland.
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Foredrag med Susanne Freltofte
På foreningens landsmøde på Brogården i september var der foredrag af
neuropsykolog Susanne Freltofte, som fortalte om ”Prader-Willi Syndrom
og adfærdsproblemer.” Nedenstående er highlights fra foredraget, og på
foreningens hjemmeside www.prader-willi.dk kan man se den power
point, som blev vist under foredraget.
Hjernen
Susanne Freltofte lagde ud med at fortælle om hjernen ved at sammenligne
den med en fabrik, der består af tre niveauer: et portnerniveau, der er til stede
ved fødslen, et produktionsniveau, der
udvikles omkring 2-års alderen og et
direktør- og distributionsniveau, der udvikles efter 3-års alderen. For et almindeligt udviklingsniveau hos en voksen
arbejder disse tre niveauer meget fint
sammen ved, at portneren modtager
ordrer, produktionsafdelingen udfører
dem, og direktør- distributionsniveauet
(som modnes efter 8-10-års alderen)
bevarer overblikket og beslutter, hvilke
ordrer der skal sættes i produktion samt
sørger for, at ordrerne føres ud i praksis.
Der er altså en kontinuerlig kommunikation mellem disse tre niveauer, der
formår at holde fabrikken ’hjernen’ i
gang og udvikle den.
Ved Prader-Willi Syndrom (PWS) kan
man sige, at disse tre niveauer ikke er
fuldt udviklet, kommunikationen fungerer ikke altid, og især direktør- og distributionsniveauet med det store overblik
og udførselskompetence lider under at
være umodent eller fraværende, hvilket
har meget store konsekvenser for den
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måde, en person med PWS opfatter virkeligheden på, og som en følge heraf
også den måde pædagogisk personale/
pårørende skal møde personen på.
Hos et foster udvikler hjernen sig på
baggrund af genetiske dispositioner, og
derfor fødes mennesker med forskellige
udviklingsmuligheder. Alle børn fødes
med et umodent nervesystem, der
gradvist modnes, så barnet kan forstå
og interagere med omgivelserne på
mere kompleks vis. Nogle bliver dygtige
til at leve sig ind i andres virkelighed,
mens andres medfødte potentialer
herfor er meget begrænsede, og hvis
man udfordrer et barn mere end det har
potentiale til, skaber man frustrationer
hos barnet.
Virkeligheden hos personer med PWS
Børn med PWS bliver livet igennem ved
med at opleve virkeligheden meget
konkret, ud fra egne aktuelle behov og
ofte uden større indlevelsesevne i andres følelser og behov. Selv om barnet
bliver ældre og dygtigere til fx at bruge
sin krop til at skaffe sig mad og til at
tale, er det ikke sikkert, at barnet bliver
bedre til at forstå og reagere på sociale
og nye situationer. Der er altså ikke tale

om, at barnet bliver socialt ringere med
årene, men omgivelsernes krav til dem
vokser ofte i takt med, at de fysisk vokser. Barnet med PWS vil derfor fortsætte
med at opleve virkeligheden ud fra sit
eget perspektiv og vil som konsekvens
heraf i sin færden fokusere på ”hvad
man som voksen gør” og IKKE ”hvorfor
man gør det.” Susanne Freltofte anvendte udtrykket, at ”barnet med PWS
er født med en social svagtsynethed,
som gør barnet mindre fleksibelt i social
omgang med andre.”
Når man som person lider under, at
direktør- og distributionsniveauet (overblikket) ikke er til stede, vil virkelighedens hverdagssituationer ofte opleves,
som hvis man kigger på virkeligheden
gennem en snæver kikkert. Det betyder,
at en person med PWS, der udsættes for
nye situationer, vil fokusere på detaljer
og inddrage indlærte mønstre og rutiner
i stedet for at forsøge at skabe overblik
og anvende tidligere erfaringer til at forholde sig til den nye situation.
Struktur
Personer med PWS bliver frustrerede
af mange valgmuligheder, idet de har
svært ved at vælge og overskue konsekvenserne. Det vil svare til, at portneren
i fabrikken ’hjernen’ ringer til direktøren
for at få råd og vejledning – en umulig
opgave, idet nummeret til direktøren
ikke eksisterer. I stedet har de brug for
få og overskuelige valgmuligheder, og
at de voksne omkring dem skaber en
virkelighed, der er planlagt, struktureret og forudsigelig. Sådanne planer og
strukturer kan med fordel illustreres

(evt. billeder på en dagskalender), og
det er vigtigt, at fremgangsmåder og
rækkefølger i strukturen fastholdes.
Barnet med PWS bliver forskrækket og
utrygt, hvis man for at glæde barnet
gør noget anderledes, giver det lov til
noget, det ellers ikke må, fx giver mad
i anderledes portioner end sædvanlig.
Under ferier kan man i nye omgivelser
skabe en ny struktur, men den skal så
også fastholdes (is første dag efter
frokost bliver i barnets virkelighed til
is hver dag efter frokost på alle ferier).
Hvis andre passer barnet i barnets hjem,
skal den etablerede struktur også fastholdes, og passes barnet et andet sted,
kan der skabes en ny struktur der, som
så efterfølgende skal fastholdes.
Kommunikation
Al adfærd (både hensigtsmæssig og
uhensigtsmæssig/voldsom) er en form
for kommunikation, og det er vigtigt, at
man som den voksne lærer at tolke og
forstå barnets kommunikation for at få
en god hverdag. Barnet med PWS kan
reagere voldsomt på minimale ændringer, hvis det fx ikke kan genkende en situation, og så bliver det vanskeligt at tale
roligt om tingene. Jo mere barnet hidser
sig op, jo vigtigere er det, at den voksne
bevarer roen og ikke fortsætter med at argumentere. Det vil berolige barnet, at den
voksne udviser forståelse, anviser handlemuligheder og er meget konkret i sin
kommunikation. Handlemulighederne/
løsningsforslagene bør deles op i enkeltdele, så barnet får en instruks ad gangen.
Barnet med PWS kan ind imellem opleves som stædigt, hvilket ofte skyldes, at
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barnet ikke har forstået, hvad det skal.
I sådanne situationer kan man med fordel forklare sig med korte sætninger understøttet af billeder og så bede barnet
om selv at formulere opgaven, hvorved
eventuelle misforståelser kan rettes.
Nye udfordringer i løbet af en dag er en
stor belastning for et barn med PWS, og
ændringer i fremgangsmåder i forhold
til dagens sædvanlige aktiviteter vil
frustrere barnet meget. Hvis fx støttepædagogen er syg, kan det virke helt
uoverskueligt for barnet, og resten af
dagen skal være meget regelstyret og
genkendelig og med pauser med struktureret indhold.
Mange personer med PWS oplever sig
selv som ”rene 12-taller” på en karakterskala, hvor 12 er maksimal karakter.

Hvis man skælder barnet ud for at have
gjort noget forkert, vil det oftest benægte, da fejlen er uforenelig med selvopfattelsen, og som voksen er det en
god ide at stoppe samtalen og i stedet
spørge sig selv, hvad man kan gøre, for
at der ikke skal opstå en lignende situation igen. Som oftest er det formålsløst
at efterbearbejde en konfliktsituation,
medmindre barnet eller den voksne
med PWS er indforstået med at snakke
om den. Start i stedet på en frisk, men
spørg dig selv, hvorfor barnet kom op i
det røde felt.
På www.bakkedal.dk kan yderligere
oplysninger læses om neuropsykologi
og dens anvendelsesmuligheder i forbindelse med børn med udviklingshæmning.

Søskendearrangement på foreningens
landsmøde
Både lørdag formiddag og eftermiddag var der under foreningens landsmøde særskilt arrangement for søskende til børn med PWS ledet af to
socialrådgivere fra Hørsholm Kommune. Forskellige lege om det at være
søskende samlede børnene, og Jesper gav et meget fint oplæg om at være
storebror til Clara med PWS – godt suppleret af de øvrige søskende.
Alle har efterfølgende givet udtryk for en meget positiv oplevelse, og foreningen vil meget gerne fremover støtte lignende intitativer.
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Gode råd fra
Susanne Freltoftes foredrag
 Børn med PWS kan ikke forstå og har svært ved at acceptere en besked som: det skal du, fordi jeg siger det. De synes meget bedre om
logiske forklaringer: Du skal have jakke og støvler på, fordi det er
koldt udenfor. Vil du have jakken eller støvlerne på først?
 Sig aldrig til barnet med PWS: hvad synes du selv/hvad vil du selv
foreslå? Brug i stedet få og konkrete muligheder, fx: Vil du høre Peter
Pedal eller Emil fra Lønneberg?
 I en konfliktsituation er det vigtigt, at den voksne er tydelig og konkret i kommunikationen. Sig ikke: måske – om et øjeblik. Sig i stedet:
det vil jeg hjælpe dig med, når vi har gået en tur. Vi sætter et billede
af det op på dagsplanen.
 Når barnet skal deltage i noget nyt, kan der med fordel laves en form
for drejebog: fortæl barnet, hvad der skal ske, hvem der vil være til
stede, hvad barnet skal gøre, og hvordan den voksne vil hjælpe – vis
med billeder.
 Nogle børn kan opbygge tvangsprægede ritualer i utrygge situationer. Disse kan forsøges nedtonet ved at forberede barnet på, hvad
der skal ske og i hvilken rækkefølge.
 Tænk adfærd i stedet for problem.
 Tænk løsning i stedet for årsag.
 Tænk positivt i stedet for at fokusere på mangler.
 Tænk i små skridt i stedet for langsigtede mål.
 Tænk fleksibelt i stedet for at fortsætte med at gøre det samme.
 Tænk fremtid i stedet for fortid.
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Ny folder om mad og
Prader-Willi Syndrom
I serien af oplysningsfoldere har Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom udgivet en ny folder om ”Information og gode råd om mad ved
Prader-Willi Syndrom. ”
Folderen er forfattet af klinisk diætist Dorthe
Wiuff Nielsen fra Rigshospitalet, overlæge
Stense Farholt fra Skejby Sygehus og overlæge Susanne Blichfeldt, alle tre medlemmer
af foreningens fagråd.
Folderen henvender sig til alle, der i det daglige er omkring personer med PWS og kan
rekvireres hos Lise Reimers, tlf. 24271382,
mail: pws@nypost.dk
Folderen kan også downloades via foreningens hjemmeside www.prader-willi.dk

Sommerlejr 2011
Sommerlejren for unge og voksne med PWS afholdes i 2011 igen på Frijsenborg Ungdomsskole i uge 31.
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Sjældne Familiedages Frivilligforum
Sjældne Diagnoser er i fuld gang med at udvikle et familiekursus for sjældne familier: Sjældne Familiedage. Kurset er først og fremmest målrettet sjældne familier, der
ikke umiddelbart har mulighed for at møde andre familier i en lignende situation.
Formålet med Sjældne Familiedage er at give de sjældne familier mulighed for at
udveksle erfaringer og at få en større viden om sygdommene, det sociale system og
ikke mindst familielivet med en sjælden sygdom.
Vi har brug for din hjælp til at tilrettelægge kurset. Derfor opretter vi et Frivilligforum.
Frivilligforum
Du er eksperten i at leve enten med eller i en familie med en med en sjælden diagnose. Derfor vil Sjældne Diagnoser gerne have dine input. Hvad, synes du, er vigtigt
at bringe på banen under Sjældne Familiedage? Hvilke råd og erfaringer har du selv
haft glæde af? Hvad er relevant at fortælle andre sjældne familier?
Hvad indebærer det at være frivillig?
Du skal have lyst til at deltage i to-tre møder, hvor du er med til at drøfte, hvilke
emner der er relevante at have med i Sjældne Familiedage. Det første møde vil
ligge i december 2010.
Hvad får du ud af det?
Ud over at møde de andre frivillige vil der på hvert møde være et foredrag, som du kan
have glæde af både personligt og i dit frivillige arbejde. Foredraget kan for eksempel
handle om kropssprog, konflikthåndtering og kommunikation eller personlige ressourcer. Emnerne er ikke lagt fast endnu, så du kan selv være med til at præge dagen.
Hvem skal jeg henvende mig til?
Kontakt projektmedarbejder Ane Møldrup på tlf. 33455514 (direkte) eller mail
alm@sjaeldnediagnoser.dk, hvis du har lyst til at høre mere om Frivilligforum eller
gerne vil melde dig til.
Du kan læse mere om projektet Sjældne Familiedage her:
http://www.sjaeldnediagnoser.dk/00588/01123/
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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
Socialpædagog
Karin Juul Pedersen
Karlbystrandvej 17
8500 Grenå
kjp@aarhus.dk

Overlæge 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

Socialkonsulent
Anne Marie Rasmussen
Fejøvænget 36
8381 Tilst
Ras36@stofanet.dk

Sygeplejerske
Helle Vinther
Center for Sjældne Sygdomme
Skejby Sygehus
8200 Århus N
Tlf. 89496784
hellvint@rm.dk

Overlæge John Østergaard
Center for Sjældne Sygdomme
Afd. A, Skejby Sygehus
8200 Århus N
Tlf. 89496708, fax 89496023
johnoest@rm.dk

Socialrådgiver Jens Tamborg
Spastikerforeningen
Flintholm Allé 8
2000 Frederiksberg
tlf. 38380308 el. 38884575
jt@spastik.dk
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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
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.
5. Etablering af botilbud til voksne med
PWS.
6. Kost ved PWS v/Dorte Bierre
7. Information og gode råd om mad ved
Prader-Willi Syndrom. NY

Bøger

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.

8. Bog om PWS udgivet af Landsf. for
PWS. Pris for ikke-medlemmer: 90 kr.
9. Træning af børn med PWS. Oversat fra
svensk.
10. På vej til voksen v/Anette Løwert og
Karsten Løt. Seksualundervisning.

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
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Næstformand:
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Grankoglen, Allingåbro.............................................................................................87867766
Akuitsut, Nuussuaq.......................................................................................................328488
Kirstinelund, Vejen ...................................................................................................75388042
Marienlund, Fejø.......................................................................................................54713503
Solvang, Fejø ............................................................................................................54713304
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