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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.
Bog om PWS (nr. 7) er gratis for foreningens medlemmer og kan downloades fra foreningens hjemmeside.
FOLDERE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prader-Willi Syndrom – en medfødt sygdom.
Vigtige oplysninger til sundhedspersonale om PWS.
Prader-Willi Syndrom og beskæftigelse. Ny netudgave
Gode råd i forbindelse med undervisning af børn med PWS.
Etablering af botilbud til voksne med PWS.
Kost ved PWS v/Dorte Bierre
Information og gode råd om mad ved Prader-Willi Syndrom.

BØGER
8.
9.
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Bog om PWS udgivet af Landsf. for PWS. Pris for ikkemedlemmer: 90 kr.
Træning af børn med PWS. Oversat fra svensk.

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

Indkaldelse til
generalforsamling

I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til
ordinær generalforsamling
i Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom.
Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med foreningens landsmøde

søndag den 30. september 2012 kl. 9.15-10.15
på Kursuscenter Brogården,
Abelonelundvej 40, Strib, Middelfart
med følgende

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning om det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent for 2013.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår Jytte Helgogaard,
Martin Raabjerg og Kristina Bartholin.
Kristina Bartholin ønsker ikke genvalg.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
På bestyrelsens vegne
Jytte Helgogaard
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Regnskab 2011
Resultatopgørelse
Indtægter
2011

2010

2009

35.510
15.095
5.959
2.170

38.190
12.710
4.186
550
19.000

20.510
2.710

172.373
180.685
63.304
30.000
229.927

71.447
182.973
63.493

Medlemskontingenter
Modtagne gaver og tilskud fra private og legater
Biblioteksstyrelsen tilskud
Salg af trøjer og bøger
Andre indtægter

Modtaget tilskud
Socialministeriet, Handicappuljen
145.412
Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Tips- og Lottomidler, Driftspuljen
180.810
Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Tips- og Lottomidler, Aktivitetspuljen
91.314
Sundhedsstyrelsens Rådighedspulje, Tips- og Lottomidler
Deltagerbetalinger m.v.
150.728
Tilskud tidligere år frigivet af ministeriet
Indtægter i alt
626.997

750.924

94.308
44.220
479.661

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

481.225
106.501
587.726

565.865
45.335
611.201

294.393
55.461
349.854

39.272

139.723

129.807

Kapacitetsomkostninger
Møde- og arrangementsudgifter
Administrationsudgifter
Kapacitetsomkostninger i alt

35.827
87.214
123.041

74.229
85.446
159.675

35.458
72.749
108.207

Resultat af primær drift
Finansieringsindtægter
Årets resultat

-83.770
24.581
-59.189

-19.952
20.139
187

21.600
71.663
93.263

2011

2010

2009

1.415.199
1.415.199

1.301.978
1.301.978

1.333.755
1.333.755

7.504

38.510

246.405
253.909
1.669.108

4.932
30.000
328.718
363.650
1.665.627

326.266
364.776
1.698.531

1.381.498

1.440.687

1.440.500

Bruttoresultat

Balance
AKTIVER
Anlægsaktiver
Obligationer til anskaffelsessum (kursværdi 1.304.328)
Anlægsaktiver i alt
OMSÆTNINGSAKTIVER
Periodeafgrænsningsposter (rente oktober kvartal)
Andre tilgodehavender
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt
AKTIVER I ALT
PASSIVER
EGENKAPITAL
Egenkapital

HENSÆTTELSER
Socialministeriet, Handicappuljen, ej anvendt pr. 31. december 2010
68.518
Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Tips- og Lottomidler, Aktivitetspuljen 2009/10, anvendes senest 30/6 2011
95.062
84.800
163.580
84.800
GÆLDSFORPLIGTELSER
Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Tips- og Lottomidler, Aktivitetspuljen
8.174
35.058
Kreditorer
115.856
105.140
124.030
140.140
PASSIVER I ALT
1.669.108
1.665.627
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31.253
73.161
104.414

110.917
110.917
1.698.531

3. Internationale IPWSO CAREGIVERS CONFERENCE

Wildbad Kreuth, Tyskland, 7.-10. maj 2012

Denne konference var som de to første Caregivers Conferences (CC) primært for personale, der arbejder med
voksne med PWS i bosteder, værksteder osv. De to første IPWSO-CC blev afholdt i Herne, Tyskland 2008 og 2009.
De to første konferencer sigtede primært på at indsamle information og udveksle erfaringer og resulterede bl.a. i
udarbejdelse af bogen ”Best Practise Guidelines” (kan downloades via www.ipwso.org), som indeholder kapitler
om bl.a. adfærd, psykologi, ernæring og fysisk aktivitet. Bogen henvender sig til dem, der arbejder med PWS, men
kan også læses af forældre. Bogen er nu oversat til tysk og spansk og vil snart foreligge på japansk og kinesisk!
Efter de to første konferencer blev gruppen PPBC etableret (Professinal Providers Caregivers Board) under IPWSO,
hvor jeg er med som repræsentant for IPWSO og forældre. PPCB-gruppen stod for planlægningen af og programmet ved denne 3. internationale konference. Hubert Soyer, psykolog og leder af stort PWS-bofællesskab i Bayern
stod sammen med medarbejdere og sin familie for alt det praktiske (indkvartering, hente deltagere i lufthavnen i
München etc.), og mange frivillige var involveret. Stedet var utrolig smukt beliggende tæt på grænsen til Østrig.

Deltagere ved den 3. internationale Caregivers Conference, 2012.
Fra Danmark deltog Susanne Blichfeldt (forreste række, 5. fra højre) og Djanik Andersen (anden række, 4. fra højre)
I år var det primære mål for konferencen at uddanne/videreuddanne personale, og på en sådan måde, at de
kunne vende hjem og videreformidle den viden, de nu har fået. Der var alt i alt ca. 80 deltagere repræsenterende
17 lande. Selvsagt kom der kun ganske få fra hvert land. Det er fortsat kun i Nordeuropa og USA, der er PWS-bosteder. I de fleste lande i verden er der slet ikke bosteder for voksne handicappede, de bor hos familie og forældre,
og siden må søskende overtage, alternativt er der ofte kun alderdomshjem og lignende tilbud, hvis det findes.
Konferencens struktur
Opbygning af konferencen var også denne gang med foredrag og 5 workshops om forskellige emner, hvor hver enkel workshop kørte 2 gange, for at deltagerne kunne komme til to forskellige workshops i løbet af konferencen.
Foredrag var bl.a. om medicinske tilstande/problemer og om følgetilstande hos overvægtige, om sygdomme hos
ældre, om seksualitet og om at have barn/slægtning med PWS. Workshop-emner var: Sanser og PWS, Ernæring,
Vægt og fysisk aktivitet, Kommunikation, Sociale færdigheder og empati.
Jeg holdt foredrag om medicinske problemer og stod for organiseringen af workshop om Ernæring og fysisk aktivitet. I denne workshop var der oplæg fra 2 diætister (fra Australien og Norge), 2 fysioterapeuter (fra Australien og
Norge) og læge (fra Tyskland). Der var deltagere fra mange lande, en del fra Tyskland, men også helt fra Japan.
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Deltagerne var efter korte oplæg selv aktive og fik til opgave i grupper at udarbejde et dagsprogram med både
kostplan og fysisk aktivitet for en fiktiv person med PWS, enten en overvægtig eller en normalvægtig. Til slut
havde vi i vores grupper en lille multiple choice-prøve, som de klarede vældig flot.
Vi, der underviste, fik det indtryk, at deltagerne vidste utrolig meget og var meget motiverede, og selv sagde
de, at de lærte meget også. Da jeg således var aktiv ved denne workshop, hvor vi havde to hold, kunne jeg ikke
deltage i andre workshops.
Efter workshops fremlagde hver gruppe resultat af deres forløb, og fra vores workshop følger her nogle af de vigtigste konklusioner:
HVAD ER SVÆRT PÅ BOSTEDERNE – både i Danmark og udlandet?
• Arbejdsdage på værksteder for dem, der har PWS, er i mange lande 8 timer (nok ikke ofte i DK), og derfor
er der ikke kræfter bagefter til at være fysisk aktive.
• Kosten er ikke individualiseret på bosteder, dvs. en lille og en stor person med PWS får den samme mængde mad. Logisk nok vil den lille tage på, og den store vil tabe sig.
• MANGE med PWS tager på, når de besøger deres familie. Vægten går som en yoyo, bosteder kæmper, får
vægten ned, og så går den op igen ved næste forældre-/familiebesøg. Alle fandt, at det var uheldigt for
dem, der har PWS. Vi talte meget om hvad man kan gøre for at motivere forældre til voksne med PWS til
at være mere opmærksomme på, at de ikke skal glæde deres barn med mad. Det er misforstået godhed,
der er sundhedsskadeligt for dem.
Referat og flere billeder fra konferencen kan ses på http://regens-wagner-absberg.de/hp999/Caregivers-Conference-2012.htm?I
Næste Caregivers Conference er i 2015. Ved IPWSO-konferencen i Cambridge i 2013 vil der være 2 dage med oplæg
for Caregivers – se program s. 7.
Overlæge Susanne Blichfeldt

Kurser i foreningens regi og rettidig tilmelding
Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom er en aktiv forening, der holder mange kurser af forskellig art for
foreningens medlemmer. Det er dejligt, at det er muligt at have såvel en fin hjemmeside, et godt medlemsblad og opbakning fra medlemmerne.
I år var der ikke så mange tilmeldte til kurset på Brogården ved fristens udløb d.1.juli, så bestyrelsen var i
tvivl, om kurset måtte aflyses. Heldigvis er der nu i løbet af den sidste måned kommet en del flere tilmeldinger, så vi er oppe på det normale antal deltagere.
Jeg vil bede om, at I tilmelder jer rettidigt til kurserne på tilmeldingen eller på e-mail med de samme oplysninger – evt. med en bemærkning om at I ikke har fået endeligt tilsagn fra jeres kommune – samt at I
husker at melde ændringer i adresse, e-mail og telefonnumre. På den måde kan vi sikre en hurtig kontakt
samt undgå evt. aflysninger af fremtidige kurser.
Lise Reimers
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First announcement

8th International Prader-Willi
Syndrome Organisation Conference
17th - 21st July 2013 - Fitzwilliam College, Cambridge, UK

From Research through to Practice
hosted by PWSA UK in partnership with The University of Cambridge

An opportunity for all involved worldwide in research, working or living with people with PWS
to present current research and explore best practice in clinical and day to day management of
this complex syndrome.

Outline programme:
17th - 18th July: Science, research and medical
18th - 19th July: Residential care, community care, education and social services
20th - 21st July: Families, friends and people with PWS
Attendance open to all for full conference or specific days

Further details:
Abstracts and presentations: Scientific programme administrator pws2013@gmail.com
All other enquiries: Jackie Waters jwaters@pwsa.co.uk
www.pwsa.co.uk

PWSA UK is a registered charity No. 284583 • 125a London Road, Derby, England DE1 2QQ
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Referat fra workshop om kost og bevægelse

Fra den Internationale Caregivers Conference, Heme 2012

Nedenstående er konklusionen fra de to grupper, der deltog i workshop om kost og bevægelse ved Caregiver-konferencen i maj i Tyskland (se om konferencen side 5).
Vigtighed af at bevæge sig
Vægttab alene opnået ved at skære ned på, hvor meget man spiser, resulterer også i tab af muskelvæv, hvis man
ikke samtidig motionerer. Efter motion er stofskiftet sat lidt i vejret. Motion må være en del af daglig rutine, og
det skal ikke være til diskussion.
Deltagerne fik forståelse for, at der er behov for mere motion, min. 45 min pr dag (inkl. fx ved gang). Det er bedst
at motionere før måltider, men find det tidspunkt, der passer bedst. Man må fortælle beboerne om motion og så
indføre det som rutine.
Man kan oplyse om, at det er andre end personalet, der bestemmer, at der skal motioneres, fx påbud fra lægen.
Beboere skal have mulighed for selv at vælge en motionsform. Personalet må være rollemodeller både mht. kost
og motion. Motion forebygger diabetes.
Arbejdsugen/timer pr. dag kan være for lang, så der ikke er kræfter til motion. Ikke alle klarer 8 timers job, måske
kun 4. En mulighed er at gøre motion til en del af arbejdsdagen, så motionen udføres på jobstedet.
Vægt
Der er ikke en ideel BMI eller kropsvægt ved PWS, men BMI bør nok ikke ligge over 25. Stiger BMI, kommer der
mere fedt på kroppen. Muskelmassen kan kun øges ved intensiv træning, og muskulaturen er i sig selv spinkel ved
PWS på grund af selve sygdommen.
Man skal ikke tilstræbe at øge BMI hos slanke. Selv ved normal BMI (20-25 kg/m2) er kroppens fedtindhold langt
over det normale ved PWS, og muskler er mindre end normalt. Det vigtigste er, at en person med PWS kan bevæge
sig normalt. Hvis dette er vanskeligt på grund af høj vægt, må vægten ned.
Besøg hos forældre
Ensartet holdning i bosted og hos
forældre er vigtigt. Det er usundt,
at vægten hele tiden går op og ned,
men meget stor vægtøgning efter
hjemmebesøg opleves desværre ofte
i mange lande – også i Danmark. For
mange med PWS er det et af de allerstørste problemer omkring vægt/
behandling af overvægt.
Forventning om mere mad hos forældre giver stress før hjemmebesøg, og
ikke alle familier kan modstå fristelsen til at give mere mad. Et forslag
er, at familier skal have mere hjælp
her, evt. må man i en periode erstatte
hjemmebesøg med forældrebesøg
på bosteder, hvis forældre ikke har
resurser til at begrænse adgangen til
maden i hjemmet.
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TIPS TIL MEDARBEJDERE
FRA UNDERVISERNE VED WORKSHOP
•
•
•
•

•
•

Motivation til at bevæge sig kommer fra personalet.
Begynd ikke på noget/tillad ikke noget for ”en enkelt
gangs skyld”. Start kun rutiner, man ønsker at fortsætte med.
Udvis standhaftighed.
Hvis vægten går op, skal ”hullerne i hegnet” findes
(ofte på tidspunkter, hvor personen med PWS er alene
eller på besøg). Kan også skyldes pludselig mindre
motion (fx at personen bliver kørt på arbejde i stedet
for at gå).
Enighed om de mål, der arbejdes mod.
Ekstra kaffepauser (fx kaffe med mælk) og ekstra
snacks er det samme som ekstra kalorier (fx er 1 dl
sødmælk i kaffe kaloriemæssigt det samme som 1
æble eller 1⁄2 banan eller 1⁄2 rundtenom rugbrød).

Livskvalitet
Kontrol af vægt er ikke det eneste vigtige ved PWS. Alle bør følges med regelmæssige lægebesøg, og en grundig
lægelig undersøgelse er særligt vigtigt, før man flytter hjemmefra, så alle ved, hvorledes den fysiske tilstand er.
Med PWS kan man være både glad og sund. Sundhed er en del af forpligtigelsen for bostedet.
Medarbejderes særlige konklusion
Efter workshop følte mange sig mere rustet til opgavernne. De havde fået større forståelse for vigtigheden af motion, havde fået ny viden om bl.a. diabetes og årsager hertil ved overvægt, forstået vigtigheden af tæt kontakt til
diætist og det vigtige i at individualisere kosten (mængden af mad til hver enkelt beboer).
Overlæge Susanne Blichfeldt

Bedsteforældredag

på Fangel Kro

Søndag d. 10. juni blev der afholdt en temadag for bedsteforældre til børn med Prader-Willi Syndrom med henblik
på at skabe og styrke erfaringsudveksling og viden mellem bedsteforældre.
Oplægsholdere på dagen var overlæge Susanne Blichfeldt, der som altid fængslede med stor viden og fantastisk
formidlingsevne, og specialpædagog Inge Bigum, der gav ideer til samvær med børn med specielle behov.
Det er 3. gang, vi deltager i disse temadage. I år var der kun bedsteforældre til 4 børn med Prader-Willi Syndrom.
Det var skuffende, der ikke var større deltagelse.
Det kan virkelig anbefales at møde op til disse arrangementer. Man får en uvurderlig viden om denne genfejl, og
hvordan man i hverdagen kan bruge denne viden som værktøj.
Susanne Blichfeldt havde fokus på mange forskellige emner vedrørende Prader-Willi Syndrom, eksempelvis adfærd, aflastning, pasning og kosten til barnebarnet.
Vores erfaring er, at disse temadage er til stor glæde for bedsteforældre til nyfødte og børn op til 5 år. Når børnebørnene kommer nær skolealder, vil vi anbefale samvær med bedsteforældre på en anden måde, evt. sammen
med forældre og børnebørn.
Måske skulle vi have weekendseminar på Brogården i tankerne, ikke hele seminaret, men evt. fra kl. 8-17 om
lørdagen.

Karen og Mette,
bedstemødre til Clara på 5 år
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Daniel og Malene

Vi er et kærestepar, har været sammen i 16 år. Jeg selv hedder Daniel og min smukke hedder Malene. Det var
kærlighed ved første blik. Jeg bor på Oxen og Malene bor på Kirstinelund. Vi ses hver torsdag. Nu vil jeg slutte.
Hilsen Daniel og Malene

Tilmelding til kursusdage i efteråret
Kursus d. 7. november 2012 om ”Førskolebørn med PWS – stimulation, kommunikation og tidlig
udvikling” på Danhostel Roskilde, Vindeboder 7, 4000 Roskilde. Tilmeldingsfrist 15. oktober.
Temadag om ”PWS og psykiatri” d. 13. december 2012 på Scandic Roskilde, Søndre Ringvej 33,
4000 Roskilde. Tilmeldingsfrist d. 1. november.
For begge kurser sker tilmelding til jyttehelgogaard@tdcadsl.dk eller 21671299 med angivelse af
institution og navn på deltagere. Ønskes elektronisk faktura, bedes EAN-nummer opgives samtidig
med tilmeldingen.
For yderligere oplysninger om kursusdagene: PWS NYT maj 2012 eller www.prader-willi.dk
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Ladywalk 21.maj 2012

Foto: Louise, Laura og Pernille

I år var der atter Ladywalk, og vi var seks personer, der var af sted: Laura, Hanne, Louise, Lis, Pernille og Vibeke.
Vi mødtes i Fælledparken og havde taget madpakker med, som vi nød i det gode vejr. Vi var mødt op i god tid, så
der var god tid til at se os omkring og se alle de andre piger, der også skulle ud og gå.
Kl. 18.30 var det så af sted på den 7 km. lange rute rundt om søerne. Vi var ca. 7.000 deltagere, så det var bare
om at følge trop. Pigerne klarede både gåturen og alle de mange mennesker rigtigt fint. Det var nok en fordel, at
vi mødte tidligt op, så det ikke virkede så overvældende fra starten.
Selv om vi tabte Louise og Lis undervejs, kom vi alle i mål i fin stil. Laura og Pernille har fået blod på tanden og
taler om at deltage i ECCO – Walkathon senere på året.
Absolut en tur, der kan anbefales, og til næste år er det 27. maj med startsteder i både Jylland, Fyn og Sjælland.
Hilsen Vibeke og Pernille
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Dorthe fra Grankoglen på Island

Jeg har været på Island hvor jeg om fredag morgen kørte til Reykjavik, hvor jeg skulle på hvalsafari. Turen varede i 2 1/2 time og vi
så mange hvaler. De hed Minki havaler. En kold men spændende
tur.

Foto øverst: Dorthe på hvalsafari. Nederst: Dorthe ved de varme kilder.
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Fotos fra sommerlejren

på Frijsenborg Ungdomsskole

Festaften

Besøg i Skandinavisk Dyrepark

Besøg fra Grønland
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Ridelejr for unge hjemmeboende

Vi har været på ridelejr igen i år. Vi var ikke så mange af sted denne gang fordi der var 2 der var flyttet hjemmefra.
Vi var Ellen, Anders, Louise og mig Pernille af sted og så var Anette og Djanik med også. Louise og jeg blev hentet
af Joachim i hans lille bil og så kørte vi til Odden, dvs. lige inden færgen var der en bil der kørte ind i os. Bilen gik
kaput og det gjorde mine briller også. Anette måtte hente os i Århus, og så kørte vi en tur forbi Skejby hospital,
hvor vi alle tre blev undersøgt. Heldigvis sagde lægen vi godt måtte tage på ridelejr, så det gjorde vi. Vi boede på
Auning kro, jeg sov sammen med Ellen.

Louise og Ellen på ridetur
Næste morgen tog vi på rideskolen og vi fik vores heste. Vi var på rideskolen hele dagen og havde det rigtig hyggeligt. Om aftenen fik vi god mad på kroen og hyggede os med spil. Næste morgen tog vi på rideskolen igen om
formiddagen, inden vi skulle hjem. Louises far hentede os ved Odden, da vi skulle hjem fordi vi jo ikke kunne køre
i Joachims bil.
Det har været en smadder god tur, jeg håber der bliver en ridelejr igen til næste år.
Mange hilsener Pernille
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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. 7845 1419
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
Socialkonsulent
Anne Marie Rasmussen
Fejøvænget 36
8381 Tilst
Ras36@stofanet.dk
Sygeplejerske/Patientkoordinator
Bolette Færch Petersen
Klinik for Sjældne Handicap, 5003
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
tlf. 35 45 47 88
bolette.petersen@rh.regionh.dk
Psykologisk fagkonsulent
Henrik Robert Nielsen
Center for Voksensocial · Region Midtjylland
Tingvej 15 B 3. sal · DK - 8800 Viborg
Fastnet: +45 7847 6032
Mobil: +45 7847 6052
E-mail: henrik-robert.nielsen@ps.rm.dk
Professor John Østergaard
Center for Sjældne Sygdomme
Afd. A, Skejby Sygehus
8200 Århus N
Tlf. 7845 1418
johnoest@rm.dk

Overlæge Hanne Hove
Klinik for Sjældne Handicap
5003 Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 Kbh. Ø
Tlf. 35454788
hanne.dahlgaard.hove@rh.regionh.dk
Socialrådgiver Jens Tamborg
Spastikerforeningen
Flintholm Allé 8
2000 Frederiksberg
tlf. 38380308 el. 38884575
jt@spastik.dk
Speciallæge i pædiatri
Astrid Schulze MSci
Otte Rudsvej 12
5220 Odense SØ
Tlf. 66156664
astridschulze@mail.dk
Sygeplejerske
Helle Vinther
Center for Sjældne Sygdomme
Skejby Sygehus
8200 Århus N
Tlf. 7845 1534
hellvint@rm.dk
Spec.pædagog Inge Bigum
Skyttevej 6,
4000 Roskilde
Tlf. 3082 4636
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 Susanne Blichfeldt
Konsulent for Landsforeningen for PWS
Kildehusvej 12
4000 Roskilde
Tlf. 46373204
s.blichfeldt@dadlnet.dk
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Afsender:
PWS
Heibergs Have 67
4300 Holbæk

Bestyrelsen for Landsforeningen for Prader Willi Syndrom
Formand:
Jytte Helgogaard, Heibergs Have 67, 4300 Holbæk..................................................21671299
jyttehelgogaard@tdcadsl.dk
Næstformand:
Vibeke Ørskov, Berners Vænge 38, st. th, 2650 Hvidovre ........................................36495087
v.oerskov@hotmail.com
Kasserer:
Martin Raabjerg, Gråbynkevej 28, 2700 Brønshøj ....................................................38607071
raabjerg@pc.dk ................................................................................................... fax 38287618
Sekretær:
Lise Reimers, Damgårdsvej 24, 3460 Birkerød..........................................................24271382
pws@nypost.dk
Djanik G. Andersen, Nørre Alle 3, 8930 Randers NØ ...............................................50723175
ltgade@webspeed.dk
Kristina Bartholin, Allerødvej 22, 3450 Allerød .........................................................48140170
krhe@geh.regionh.dk
Rita Nielsen, Øster Trabjergvej 10, Borgbjerg, 7500 Holstebro ................................97440656
ritanielsen@nypost.dk

Praktisk info
Husk at melde adresse-, telefon- og mailændring til foreningens sekretær.
www.prader-willi.dk
Girokontonummer: Danske Bank, reg.nr. 4001, kontonummer 4001154273
Ønsker man at donere en gave til Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom, kan denne indsættes på gavekonto i Danske Bank, Holmens Kanal Afdeling, regn.nr. 3001, kontonummer 10648882.

