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PWS NYT udgives af Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom og sendes gratis til alle medlemmer
4 gange om året. PWS NYT er talerør for medlemmer og bestyrelse samt formidler af informationer om
PWS fra ind- og udland. Indholdet i de artikler, der offentliggøres i bladet, afspejler de respektive forfatteres holdninger og meninger og dækker ikke nødvendigvis Landsforeningens synspunkter. Foreningens
medlemmer opfordres til at sende indlæg og fotos til redaktionen for PWS NYT:
Jytte Helgogaard
Heibergs Have 67
4300 Holbæk
Tlf. 59444843
e-mail:
jyttehelgogaard@tdcadsl.dk

Birgitte Jensen
Kildetoften 32
8600 Silkeborg
Tlf. 86844707
e-mail:
bm@vibkat.dk

Sidste frist for indlæg til næste nr. af PWS NYT: 1. juli 2010
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I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær

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

søndag den 26. september 2010 kl. 9.15-10.15
på Kursuscenter Brogården,
Abelonelundvej 40, Strib, Middelfart
med følgende
DAGSORDEN

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

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Kassererens beretning om det reviderede regnskab.
Fastsættelse af kontingent for 2011.
Indkomne forslag.
Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
Efter tur afgår Martin Raabjerg, Jytte Helgogaard, Robert Justesen
og Kristina Bartholin.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
På bestyrelsens vegne
Kristina Bartholin
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Weekendseminar i Landsforeningen
for Prader-Willi Syndrom

Tid og sted
Seminaret finder sted fra fredag d. 24. september kl. 17 til søndag d. 26. september 2010 kl.
13.30 på:
Kursuscenter Brogården, Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart.
www.brogaarden.dk
Tilmelding
Tilmelding senest 1. juli 2010 på tilmeldingsblanket til Lise Reimers, Damgårdsvej 24,
3460 Birkerød eller online på www.prader-willi.dk
Pris
Det koster 2.575 kr. pr. voksen og 1.285 kr. pr. barn under 12 år at deltage i seminaret.
Se s. 6 om tilskud m.m.
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Program
Fredag d. 24. september
Fra kl. 17

Ankomst og indkvartering

Kl. 18-19.30

Buffet

Kl. 19.30-20

Indkvartering af børn i børnepasning

Kl. 20-22

”Livsmod i modvind – hvordan kan man omskabe modvind til
fremdrift” v. filosof Jørgen Engelbrecht

Lørdag d. 25. september
Kl. 8-9

Morgenmad

Kl. 9-9.15

Indkvartering af børn i børnepasning
Parallelarrangement 1 og 2:

Kl. 9.15-11.15

1. ”Småbørn og yngre skolebørn med PWS” v. overlæge Susanne
Blichfeldt

Kl. 9.15-11.15

2. ”Nordisk undersøgelse af effekten af væksthormonbehandling
(Norditropin SimpleXx®) hos voksne med Prader-Willi Syndrom.
Præsentation af 1 års data med sammenligning af placebo og
væksthormon” v. læge Rasmus Sode-Carlsen og overlæge Stense
Farholt, Center for Sjældne Sygdomme, Århus Universitetshospital Skejby
”Normal binyrebarkfunktion hos personer med Prader-Willi
Syndrom: a) hvad ved vi fra den videnskabelige litteratur? b)
resultater fra en dansk undersøgelse” v. overlæge Stense Farholt,
Center for Sjældne Sygdomme, Århus Universitetshospital Skejby

Kl. 11.15-12

Erfaringsudveksling

Kl. 12-13

Frokost

Kl. 13-13.30

Indkvartering af børn i børnepasning
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Kl. 13.30-17

”Neuropsykologi og neuropædagogik for forældre til personer med
PWS” v. neuropsykolog Susanne Freltofte

Kl. 18-19.15

Middag

Kl. 19.30

Klovneunderholdning med Abdul Hantout og alle børnene

Søndag d. 26. september
Kl. 8-9

Morgenmad

Kl. 9-9.15

Indkvartering af børn i børnepasning

Kl. 9.15-10.15 Generalforsamling
Kl. 10.30-12

”Fokus på nyeste viden om PWS og særlige medicinske risikofaktorer: hvornår er akut lægehjælp nødvendig?”
v. overlæge Susanne Blichfeldt

Kl. 12

Frokost – tak for denne gang – afrejse

Praktiske oplysninger
Som tidligere år vil der være pasning og aktiviteter for børn, unge og søskende. For søskende indeholder lørdagen endvidere et særligt søskendearrangement. Se s. 7 herom.
Iflg. Serviceloven kan kommunen søges om dækning af kursusudgift. Medlemmer, der
får afslag på deres ansøgning, kan søge foreningen om tilskud. Dette sker ved at sende
kommunens skriftlige afslag sammen med en ansøgning om tilskud til bestyrelsen.
Medlemmer, der ikke i henhold til Serviceloven kan søge om dækning af kursusudgift,
kan ligeledes ansøge foreningen om tilskud.
Deltagelse i enkeltforedrag og -måltider bedes meddelt Lise Reimers. Der opkræves et
beløb for deltagelse i enkeltmåltider.
Endeligt program med girokort vil blive fremsendt efter tilmelding.
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Tilbud til søskende på weekendseminar på Brogården
Som noget nyt tilbyder Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom et særskilt arrangement for søskende i alderen ca. 7 – 12 år til personer med PWS.
Socialrådgiverne Britta Gad og Ann-Christin Pedersen, der begge i en årrække har
arbejdet med familier med handicappede børn i Hørsholm Kommune, vil forestå arrangementet, der afvikles lørdag formiddag kl. 9.15-11.15 og lørdag eftermiddag fra
13.30-15.
Der vil blive lavet forskellige aktiviteter, bl.a. lege (indendørs og udendørs) og spil, og
om eftermiddagen vil Jesper fortælle om sine erfaringer med at være storebror til Clara
på 3 år med PWS.
Formålet med arrangementet er at sikre, at søskende får mulighed for at møde andre
børn i samme situation samt tale åbent om, hvordan de oplever deres hverdag i familien
sammen med andre søskende til børn med handicap.

          

Ny præsentationsfolder om CSH
Center for Små Handicapgrupper har udgivet en ny præsentationsfolder, der i kort form beskriver det vigtigste,
som CSH kan tilbyde af viden og yde af rådgivning.
Desuden beskrives CSH’s rolle som uvildigt tværfagligt
og tværsektorielt »knudepunkt« for viden på sjældneområdet. Endelig fremgår CSH’s formelle placering som
selvejende institution under Socialministeriet og CSH’s
tilknytning til VISOs vidensfunktion.
Folderen henvender sig til alle CSH’s væsentligste målgrupper blandt fagfolk og borgere med sjældne handicap
og deres pårørende og kan bestilles hos CSH, tlf. 3391
4020 eller downloades som pdf-fil.
7
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"

Navn

Adresse

E-mail

Tlf.

Person
m. PWS
(alder)

Søskende
(alder)

Forældre

Klippes ud og sendes senest d. 1. juli 2010 til Lise Reimers, Damgårdsvej 24, 3460 Birkerød
Tilmelding kan også ske online på www.prader-willi.dk

Andet

Tilmelding til weekendseminar d. 26.-28. september 2010 på Brogården, Middelfart

Rutinemæssigt helbredscheck ved Prader-Willi Syndrom
Vi har i fagrådet drøftet anbefalinger om blodprøve- og helbredskontrolundersøgelser ved PWS.
Personer, der er i væksthormonbehandling, kommer regelmæssigt til blodprøve og lægeundersøgelse. I blodprøverne testes for bl.a. vækstfaktorer, stofskiftehormon og blodsukkerprofil.
Mange med PWS følges på et af de to centre ved Rigshospitalet
(Klinik for Sjældne Handicap) eller Århus Universitetshospital Skejby (Center for Sjældne Sygdomme) med regelmæssigt
helbredscheck, mens andre følges hos egen læge eller anden
hospitalsafdeling. Af de, som er tilknyttet et af de to centre,
følges mange også hos egen læge eller lokal hospitalsafdeling,
og det kan være mest praktisk for nogle, at den hyppigste lægekontakt sker lokalt. Ved en almen lægeundersøgelse måles
blodtryk, højde og vægt, og der tages stilling til behov for henvisning til speciallæge ved specifikke problemer.
Fagrådet anbefaler:
•

•
•

Fra fagrådet vil vi gerne opfordre til, at alle
med PWS kommer til
regelmæssig lægeundersøgelse på et af de
to centre. Man kan
blive henvist fra egen
læge. På centrene er
der tilbud om at få
vejledning af diætist
med specielt kendskab
til PWS.

at alle med PWS jævnligt lægeundersøges og får
taget blodprøver bl.a. for undersøgelse af stofskiftehormon (skjoldbruskkirtelhormon) og blodsukkerprofil (Hb-A-1-c) på grund af risiko for diabetes, som ved PWS særligt kan ske ved overvægt,
og især hvis der er andre med diabetes i familien
at unge og voksne - efter lægeligt skøn - får taget blodprøve til bestemmelse af
kønshormon
at alle med PWS jævnligt er i kontakt med en diætist. Hvis man får en kost med
lavt kalorieindhold, er der risiko for, at man får for få vitaminer og ikke nok af de
såkaldt nødvendige næringsstoffer.

Aktuelt er der megen fokus på D-vitaminmangel i Danmark. Det kan ofte være en god ide
også at undersøge for det.
Der henvises til Bogen om PWS fra 2006 (kan downloades fra foreningens hjemmeside,
www.prader-willi.dk). Her er nærmere gjort rede for, hvilke helbredsmæssige problemer
man især skal være opmærksom på. Desuden anbefales, at alle har Sundhedsfolderen (den
røde) med ved lægebesøg, særligt i akutte tilfælde hos vagtlæge. Se også PWS NYT maj
2009: Hvad lægen skal vide.
Foreningens fagråd kan altid kontaktes (se side 26), egen læge er også meget velkommen til
at henvende sig ved spørgsmål, gerne pr mail.
Susanne Blichfeldt
s.blichfeldt@dadlnet.dk
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Center for Sjældne Sygdomme og
Klinik for Sjældne Handicap
Oplysninger fra hjemmesiderne for de to centre

Center for Sjældne Sygdomme
Center for Sjældne Sygdomme (CSS) ligger i børneafdelingen på Århus Universitetshospital i Skejby. Centeret tilbyder diagnostik, behandling, kontrol og rådgivning
vedrørende en række sjældne sygdomme og handicap. Fælles for dem alle er, at der
er behov for en tværfaglig og koordinerende indsats, således at den enkelte bliver undersøgt og behandlet af de rette specialister til den rette tid. Både børn og voksne med
Prader-Willi Syndrom kan henvises til og følges på centret.
Yderlige oplysninger om Center for Sjældne Sygdomme kan ske ved henvendelse til:
Center for Sjældne Sygdomme, Børneafdelingen, Århus Universitetshospital - Skejby, Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus N. Tlf. 8949 6784, www.css.skejby.dk
Klinik for Sjældne Handicap
Klinik for Sjældne Handicap er en del af
ambulatoriet i Klinisk Genetisk Afdeling på
Rigshospitalet. Klinik for Sjældne Handicap
behandler en række arvelige sygdomme og
andre sjældne handicap. Klinikkens mål er at
tilbyde diagnostik og behandling af sjældne
handicap på samme høje niveau og med
samme tilgængelighed, som der bliver ydet
diagnostik og behandling til mere almindelige sygdomme. Både børn og voksne med
Prader-Willi Syndrom kan henvises til og
følges på klinikken.

Man kan henvises til Center
for Sjældne Sygdomme og
Klinik for Sjældne Handicap
via egen læge, speciallæge eller sygehusafdeling.

Yderligere oplysninger om Klinik for Sjældne Handicap kan ske ved henvendelse til:
Rigshospitalet, Klinisk Genetisk Afdeling, Afsnit 4062, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.
Telefon: 3545 4062, www.kliniskgenetik.rh.dk
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Invitation til sommerlejr
for unge og voksne 02.08 - 06.08 2010

Så er det tid til foreningens sommerlejr. Vi skal i år til den velkendte Frijsenborg
Ungdomsskole, som ligger ved Hammel mellem Århus og Viborg. Vi mødes mandag den 2.
august fra kl. 15 ved den store flagstang. Vi siger farvel og på gensyn fredag den 6. august
i løbet af formiddagen.
Hvis du har lyst til at tage med, skal du tilmelde dig senest d. 1. juli på tilmeldingsblanketten i dette blad eller via 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 1300 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, cd’er og godt humør.

Her er et lille udpluk af, hvad vi har tænkt os, der skal ske:
v
v
v
v
v

Banko.
Værksteder.
Bålaften.
Kattegat Centret, Grenå
Stjerneløb.
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Vi vil gerne i løbet af ugen have lidt hjælp, 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:
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: 86 12 86 22. Ny køreplan fra d. 27/6-10
(www.bus-info.dk)
Når vi har modtaget tilmeldingerne, 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, er du velkommen til at ringe til Djanik, tlf. 51 50 12 88.

+
HUSK VED FLYTNING AT MELDE ADRESSEÆNDRING TIL:
Lise Reimers, Damgårdsvej 24, 3460 Birkerød, tlf. 24 27 13 82
12
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Navn

Adresse

Tlf.nr.

Ønskes Person
trøje (str.) m. PWS

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING: 1. JULI 2010

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

Nej___
____ (antal)

Alder

Forældre

Andet

Tilmeldingen klippes ud og sendes i kuvert eller via e-mail til Djanik Gade, Nørre Alle 3, 8900 Randers, ltgade@webspeed.dk
Tilmelding kan også ske online via www.prader-willi.dk

Tilmelding til sommerlejr på Frijsenborg Ungdomsskole fra d. 2.8 - 6.8 2010

Program for sommerlejr
på Frijsenborg Ungdomsskole
2/8 - 6/8 2010

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

15.00 - 16.00
Ankomst og
indkvartering

7.30 - 8.30
Morgenmad
+ smøre madpakker

8.30 - 9.30
Morgenmad

8.30 - 9.30
Morgenmad

8.30 - 9.30
Morgenmad

16.00 - 16.30
Eftermiddagsdrik

9.00 - 15.00
Tur til
Kattegat Centret

10.00 - 12.00
Værksted/
sport og leg

17.00 - 17.30 Ca. 16.00 - 16.30
Informationsmøde Eftermiddagsfor forældre/
drik
pædagoger

12.00 - 12.45
Frokost på
skolen

12.30 - 13.15
Frokost på
skolen

10.30 - ca. 12.30 10.00 - 11.00
Værksted/
Pakke, farvel og
sport og leg
på gensyn i 2011

17.30 - 18.00
Kiosk ved
kantinen

17.30 - 18.00
Kiosk ved
kantinen

13.00 - 15.00
Værksted/
hockeyturnering

13.30 - 14.15
Fernisering

18.00 - 19.00
Aftensmad

18.00 - 19.00
Aftensmad

16.00 - 16.30
Eftermiddagsdrik

14.30 - 16.00
Hygge/hvile

19.30 - ca. 21.00 Ca. 19.30 - 21.30 17.30 - 18.00
16.00 - 16.30
Stjerneløb
Bålaften m. aftendrik Kiosk ved kantinen Eftermiddagsdrik
21.00 - 21.30
Aftendrik

18.00 - 19.00
Aftensmad

16.30 - 17.30
Omklædning
til festen

Ca. 19.00 - 20.30 17.30 - 18.00
Banko
Kiosk ved kantinen
21.00 - 21.30
Aftendrik

18.00 - ca. 20.00
Festmiddag
20.00 - ca. 21.30
Musik og dans
med diskotek
21.30 - 22.00
Aftendrik
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Oprydning og
tjek, at skolen
er i orden

Id-kort med oplysninger
til lægen ved sygdom
Fagrådet ved Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom har udarbejdet et PWS
identifikationskort i dankortformat. Identifikationskortet er særlig beregnet til brug
ved akut lægebesøg, f.eks. hos egen læge eller på en skadestue. Kortet indeholder
oplysninger om PWS, som det kan være relevant for lægen at vide, når denne skal
undersøge en person med PWS, som er syg.

Hvilke oplysninger giver kortet?
Af kortet fremgår følgende:
1) Eksempler på symptomer/sygdomstegn, som kræver nærmere lægeundersøgelse.
2) Hvilke særlige forhold der gør sig gældende for en person med PWS, som er syg.
3) Oplysninger om hvor lægen kan få yderligere oplysninger:
• Landsforeningens hjemmeside eller foldere
• Landsdelscentrene på Århus Universitetshospital Skejby og Rigshospitalet

Hvordan skaffer man et kort?
Kortet kan fås ved telefonisk eller skriftlig henvendelse eller ved ambulant kontrol
på et af de to landsdelscentre:
Klinik for Sjældne Handicap, Rigshospitalet
• www.rigshospitalet.dk
Center for Sjældne Sygdomme, Århus Universitetshospital Skejby
• www.css.skejby.dk
Begge landsdelscentrenes logo er trykt på kortet.

Stense Farholt
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TUREN TIL PORTUGAL
Bostedet Solvang på Fejø var i januar på ridelejr i Portugal,
og Karina og Dorthe fortæller her om deres oplevelser fra turen.
Karina: Vi er 4 piger fra Fejø, det vil sige
Anne, Cecilie, Dorthe og jeg, Karina, som
blev spurgt om vi ville med på ferie til
Portugal og ride på heste og det ville vi
jo gerne! Vi fik at vide at det var hingste
vi skulle ride på og inden vi skulle af sted
skulle vi prøve at ride på Gabi, Karins
hest, for hun er lidt højere end dem vi
skulle ned og ride på. Så da vi kom hjem
efter jul og nytår var det bare om at komme op på Gabi og det var både i skridt og
trav, og det kunne vi alle.
Vi tog af sted søndag morgen fra Fejø, vi
kørte ind mod lufthaven hvor vi skulle
mødes med Cecilie og hendes mor. Dorthes ene bror og kæreste og deres lille søn
og Karinas far og hans kæreste kom for at
vinke farvel. Da vi havde fået tjekket ind
og var færdige med vores indkøb gik vi ud
til vores flyver og kom om bord og fik vo-

Karina på Unico
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res pladser. Da de havde fået iset vingerne
af gik det mod Portugal.
Da vi ankom til Portugal var det dejligt
varmt det var 13 grader om aften! Nå men
vi fik vores ting og fandt en taximand der
skulle kører os der hen hvor vi skulle være.
Vi kørte 1 time, det havde lige været regnevejr og da det havde regnet meget kunne vi
ikke komme den vej vi skulle. Taxa manden måtte lige ringe og spørge om vej så
kom Cæsar og kørte foran os. Da vi så kom
ud af taxi kom de andre og hilste på os og
vi fik vores værelser. Da vi havde fået dem
og lagt vores tasker der op, fik vi vist alle
de flotte heste der var i stalden, der var 8
hingste. De 3 af dem var Sanne Salomonsens heste de var 3, 5 og 8 år.
Dorthe: Jeg kunne kende det fra fjernsynet.

Karina: Så så vi alle hans sadler og fik en
lille historie om tyrefægtning og om den
heste race vi skulle ride på som hedder lutiannor. Da vi havde set og hørt det gik vi
ind for at få en bid mad og bagefter var det
god nat. Mandag stod vi op og lavede lige
lidt morgen gymnastik for ikke at få ondt
når man nu skulle rider så meget.
Dorthe: Bagefter gik vi ud til Cæsar og vi
alle kom op og ride en tur på hans hest og
jeg red hingsten i stalden vi hilste også på
deres hunde og hvalpe vi blev også vist
hvordan vi plejede hestene.

skulle både ligge ned på ryggen og sidde
baglæns alt i mens jeg red rundt! Alle skulle noget forskelligt: en skulle eks. gribe
og kaste bolde imens hun red rundt, en
skulle dreje hele vejen rundt og sidde både
sidelæns og baglæns, en sad på ryggen af
hesten mens den lagde sig ned og sådan var
der en masse forskellige udfordringer til os
alle. Da vi 4 så var færdig troede Cæsar at
det var det, men Trine som var med var lidt
grøn på området ang. med at ride så hun fik
også undervisning. Klokken blev mangen,
den blev 20.00 og der var aftensmad, bagefter var det hygge/putte tid.

Karina: Først viste han os det og så skulle
vi selv prøve det bagefter. Derefter var han
ude og vise os hvordan man red i Portugal.
Efter frokost fik vi alle en tur på ”gammel
far”. Vi red uden saddel og hovedtøj. Jeg

Dorthe: Tirsdag fik vi morgenmad, så var
vi en tur i en heste butik, så kørte vi hjem,
bagefter fik vi frokost og derefter fik vi
en ride tur på gammelfar til sidst fik vi
aftensmad.

Dorthe på Unico

Karina: Onsdag gik vi ned og lavede lidt
gymnastik og fik noget morgenmad og så
var det ud til Cæsar. Han var ude i stalden
hvor han og hans hjælper var i gang med

at sadel en hest op til Cæsar, som skulle
vise os noget nede på banen. Vi lærte en
masse om hvordan man træner sin hest
uden at sidde på ryggen af den.
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Da det så var vores tur var Anne og Cecilie ude på gammel far og så var det min
tur. Jeg kom også op på ham, men han
gad ikke, så prøvede Dorthe ham men han
gad overhoved ikke noget!!! Så Dorthe
red ham ind og så fik vi Sorte. Han var
bare dejlig, det synes vi begge to!!! Vi red
rundt alle sammen og lige pludselig var
det blevet aftensmads tid. Det var Cæsar`s
kone der lavede mad til os – det var Portugisisk mad og det smagte rigtig godt! Bag
efter var der nogen der sad og spillet spil
og nogen hygget sig med en lille snak og
så en dvd med heste.
Dorthe: Jeg blev sidst fordi jeg skulle
lege med hesten med spanske skridt piruetter, skridt på stedet, til sidst lagde hesten
sig ned med mig på ryggen, det var fedt,
så red jeg den ind i stalden.

Karina: Torsdag gik der en tur ud til et
andet sted med andre heste hvor der var
en dansk pige der havde været der i et 1⁄2
år. Hun viste os rundt på deres store område med avlshingste og en masse hopper.
Hopperne går i løsdrift og er ikke nær så
forkælede som hingstene. De skal bare
lave gode føl!! Inden vi tog hjem fik vi
lidt opvisning af ham der har stedet og til
sidst gav Kristina, den danske pige, os en
opvisning. Inden vi tog hjem fik vi en kasse friske plukkede appelsiner. Da vi kom
hjem spiste vi frokost uden for, ligesom vi
havde gjort alle dagene. Efter maden var
der opvisning af Cæsar og dem der ville
måtte få en træk tur på Unico (Sanne Salomonsens hest), det ville Anne, Cecilie
og Dorthe gerne. Og det var så den dag.

Cecilie på Unico

Dorthe: Fredag fik vi morgenmad så gik
vi ud i stalden der var det de voksne der
skulle ride hele dagen jeg fik lov til at
skridt hesten af og ride den ind i stalden,
så spise, vi gik ud igen tog vi en ny hest
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så kiggede vi på, fik vi aftensmad og gik
i seng.
Karina: Man lærer også en masse ved at
se på hvad andre gør og får at vide. De red

ude på en bane med en masse ting på, der
var en bro, en låge og nogen stolper. De
skulle nu ride over, imellem, rundt om, og
i zigzag. Der var meget af det de gjorde vi
nemt kan bruge med vores egne heste, så
det skal vi øve.
Dorthe: Lørdag var det vores tur til at
ride, først sadlede vi den gamle op og så
red de to og så sadlede vi de anden op så
red vi, bagefter sadlede vi Unico op og
red på ham så vi kunne få taget billeder
mens vi sad på ham.
Karina: Vi fik lang tids undervisning, det
var så også den sidste dag vi kunne ride.
Om aften sad Cæsar og hans familie med
til aftensmaden - det var rigtig hyggeligt.
Efter maden gik vi ind og fik en kop
kaffe og hyggede os en times tid før det
var senge tid. Det var så den sidste aften
-snøft - så der måttes siges pæn tak for
denne gang.
Søndag blev vi vækket og da vi var færdig
med at tjekke om man havde husket det

hele var det bare at gå ned med sine ting
og lige få lidt morgen mad. Så kom taxien
som skulle kører os til lufthavnen. Da vi
kom der ud tjekkede vi ind og det gik som
det skulle, så fik vi en bolle og en kop
kaffe. Så gik turen hen til flyveren, oppe i
flyet blev der læst aviser og bøger og der
var også et par stykker der fik en lur - så
det hele var bare som det skulle være. Jeg
synes det var over alt forventning, jeg
lærte noget som jeg tog med hjem. Jeg var
nevøs over tanken om at jeg skulle ned
og ride på hingste og at man skulle have
undervisning på engelsk! Men kunne man
ikke forstå hvad han sagde, blev det oversat - men alt det var der ingen problemer
med. Jeg ville gerne der ned igen og gerne
et par måneder sener på året, for så er der
udover dejlige heste også dejlig varmt.
Dorthe: Ugen gik alt for hurtigt vi kunne
godt have været der længer, jeg kan godt
anbefalet det hvis man har tålmodighed til
at lære, det meste af tiden sad vi og lærte
noget.

Gavekonto
Som vedtaget på generalforsamlingen har Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom oprettet en gavekonto, som kan anvendes, såfremt man ønsker at donere
en gave til foreningen.
I forbindelse med bevilling af Tips- og Lottomidler til foreningens aktiviteter og
arrangementer er foreningen afhængig af et vist antal gaver pr. år uanset størrelsen af disse gaver.
Kontoen til gaver er Danske Bank, Holmens Kanal Afdeling, reg. nr. 3001, kontonummer 10648882
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HANDLEPLANER

§§
Følgende artikel er ”sakset” fra det sidste nr. af Rett Nyt og er skrevet af socialrådgiver
Mette Vagner Dalby, Center for Rett syndrom, Kennedy Centret. Susanne Blichfeldt
har med tilladelse fra Mette Vagner Dalby tilpasset teksten, således at specifikke eksempler ang. RETT syndrom er ændret til relevante eksempler for PWS.

En del børn og unge med PWS har en
aflastningsfamilie eller benytter en aflastningsinstitution, nogle bor på en institution. Disse tilbud hedder i lovsprog ”en
foranstaltning”.
I dag er det sådan på børneområdet, at
inden en foranstaltning kan sættes i værk,
så skal der udarbejdes en undersøgelse.
Hvis denne undersøgelse peger på, at en
foranstaltning er nødvendig, så skal der i
den forbindelse udarbejdes en handleplan,
der opsætter målene for foranstaltningen.
Både mål og delmål skal beskrives så
specifikt som muligt. Det er for eksempel
ikke tilstrækkeligt at skrive, at der ”skal
arbejdes på at forbedre barnets eller den
unges relationer til jævnaldrende”. Det
skal også fremgå, hvad der konkret skal
ske, hvad målet er, og hvad man ønsker
at opnå med indsatsen i forhold til barnets
eller den unges relationer til jævnaldrende. Indsatsen og målsætningerne skal
med andre ord give konkrete anvisninger
på, hvad der videre skal ske. Målene skal
være så konkrete, at det er muligt for både
barnet eller den unge, familien, sagsbehandleren og leverandøren (fx institution)
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at vurdere sagen og tage stilling til, om og
hvornår målene er opnået.
IDEER TIL MÅLSÆTNINGER BÅDE
FOR BØRN OG VOKSNE
For personer med PWS kunne helt
konkrete mål bl.a. være at X skal sikres
en god almen tilstand og velbefindende,
og et delmål kunne så være, at X skal have
tilbudt en kost, der er sammensat i samråd
med en diætist.
Et mål kunne også være, at X i det daglige
er så fysisk aktiv som muligt for at
bevare muskelstyrke, balance og psykisk
velvære, og et delmål kunne være, at
X i løbet af en almindelig hverdag skal
have mulighed for gåture af en bestemt
varighed foruden forskellige ugentlige
sportsaktiviteter.
Et mål kunne også være, at X skal styrkes
i sin kontakt med andre, og et delmål kunne i den forbindelse være, at X i mange
daglige situationer skal deltage aktivt i
kommunikationen, evt. med hjælpemidler (fx pictogrammer), hvis det skønnes
værdifuldt.

Fælles for disse mål er, at de er meget konkrete
og målbare. Man kan med andre ord tydeligt
se, om der arbejdes på at nå målene.
ANDRE PLANER
Der kan også findes andre planer for
personer med PWS. Disse kaldes ofte
behandlingsplaner, men de kan også have
andre navne som fx pædagogiske handleplaner, undervisningsplaner eller udviklingsplaner, og det er fx aflastningsinstitutionen, døgninstitutionen, børnehaven
eller skolen, der udformer disse planer.
Når der skabes en tæt sammenhæng
mellem undersøgelse, afgørelse, handleplan, behandlingsplan, tilsyn og opfølgning, øges muligheden for, at den
kommunale myndighed igangsætter
foranstaltninger, der giver de ønskede
forbedringer.
HVOR STÅR DET
På børneområdet skal der udarbejdes en
handleplan efter Servicelovens § 140, hvis
der er lavet en undersøgelse, der peger på
en foranstaltning efter Servicelovens § 52
(som fx aflastning og døgntilbud).
For personer over 18 år skal kommunen
tilbyde at udarbejde en handleplan efter
Servicelovens § 141, når der ydes hjælp
til personer med betydelig nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne. Den sociale
handleplan efter Servicelovens § 141
er et redskab til at tydeliggøre og sikre
koordineringen af indsatsen til voksne
med særlige behov. Intentionen er, at den
sociale handleplan er medvirkende til at
klarlægge målet med indsatsen, og den
skal ses som en fælles plan for borgeren
og kommunen om indsatsen over for den

enkelte. Den sociale handleplan danner
således rammen for en samarbejdsproces
med borgeren, der er medvirkende til at
sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsats.
I den sociale handleplan tydeliggøres forpligtigelsen for alle involverede parter (de
kommunale myndigheder, botilbudsområdet, behandlingssystemet m.m.). På denne
måde kan andre planer indgå som delelementer i den sociale handleplan. Dette gør
sig eksempelvis gældende for pædagogiske planer udfærdiget på botilbud eller
jobplaner udfærdiget af jobcentrene.
Hvis brugeren/borgeren ikke selv kan
indgå i en dialog om udarbejdelsen af
en handleplan, skal tilbuddet fremsættes
over for den, der varetager pågældendes
interesser, som fx nære pårørende eller en
støtte- og kontaktperson, værge, bisidder
eller andre.
Der er ikke i loven krav om, at aflastnings- og døgninstitutioner skal udarbejde en (behandlings)plan. Hverken de
kommunale eller de private institutioner
har myndighedskompetence, og de kan
derfor ikke udarbejde de lovpligtige
handleplaner for kommunen.
ANBEFALING
For både børn og voksne anbefales det
at forsøge at få kommunen og diverse
institutioner til at lave skriftlige planer
med så konkrete mål som muligt. Vær
opmærksom på, at der løbende skal følges
op på diverse planer, både for at holde øje
med om der bliver arbejdet efter planen
og for at kunne justere i planen, hvis der
er behov for dette.
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PWS-besøg i Italien og Frankrig
Ved overlæge Susanne Blichfeldt
I oktober 2009 var jeg inviteret til
Bergamo/Milano for at fortælle om levevilkår for voksne med PWS i Danmark.
Der findes ingen bofællesskaber for voksne med PWS i Italien, alle bor hjemme
hos forældrene, men der er stor interesse
for vore erfaringer med bofællesskaber.
Nær Bergamo ca. 50 km fra Milano i en
lille by har frivillige doneret et stort hus til
PWS: 2 etager, adskillige gæsteværelser,
stort køkken, hyggelige spisestuer, foredragssal og smukke omgivelser med udsigt til skovklædte bjerge. Her holder man
kurser, familietræf og weekendophold for
unge med PWS takket være frivilligt engagement fra beboere i omegnen, der står
for madlavning, vedligehold af huset osv.
Ved et lørdags heldagsmøde her kom ca. 70,
forældre, læger og andre, der arbejder med
PWS, der således afsatte en hel dag for at
høre og tale om PWS. Jeg fortalte, hvordan
de første PWS-bofællesskaber var startet i
DK i slutningen af 80´erne, og hvorledes det
er i dag med ca. 10 PWS bo-enheder, alle
forskellige i opbygning og ”aktivitetsprofil”, men det største antal i verden i forhold
til befolkningens størrelse.
Efter mit oplæg var der livlig debat. Forældrene var tydeligt meget interesserede i
at oprette bosteder for deres voksne med
PWS, hvoraf mange i Norditalien følges
på Hospital San Rafaele i Milano.
Psykologerne Palma Bregani og Irune
Ischiugi havde sammen med en læge på
San Rafaele taget initiativ til arrangemen22

tet. De har årelang erfaring med PWS, og
psykologerne har samtalegrupper (specielt
om at acceptere PWS og klare at leve med
det) både for forældre og unge voksne
med PWS en lørdag om måneden!
Nogle uger senere var jeg på en weekendtur til Paris med min søn Mikkel. Takket
være Christel Nourrisier fra Eurodis,
mor til en datter på 32 med PWS, blev
vi inviteret til at besøge den nyoprettede
hospitalsafdeling for voksne med PWS
i Paris på hospital San Salpietiere, hvor
alt personale var samlet og fortalte om
deres afdeling, og hvor jeg fortalte om
forholdene for voksne med PWS i DK og
viste billeder fra bofællesskaberne i Allingåbro, på Fejø og i Nuuk. Heller ikke i
Frankrig findes bofællesskaber for voksne
med PWS.
Både i Frankrig og Italien er der veletablerede PWS-foreninger. Begge steder foregår aktiviteten primært regionalt. Der bor
i begge lande ca. 10 gange så mange som
i DK, og at dømme fra fotos fra de regionale møder samler man regionsvis næsten
ligeså mange hvert sted, som vi samler ved
vore weekendarrangementer i DK.
På hospitalet i Paris tilbyder man undersøgelsesophold for voksne med PWS.
Foruden lægeundersøgelser gives diætvejledning og fysioterapeutisk vejledning.
Næsten alle voksne med PWS i Frankrig
er betydeligt overvægtige, en del taber sig
ved nogle ugers ophold på afdelingen,
men tager ofte hurtigt på igen, når de
kommer hjem. Man var meget optaget af

at høre om vore bofællesskaber, hvor der
som hovedregel er god hjælp til vægtkontrol. Ud over denne afdeling i Paris har
man i Frankrig et specielt rehabiliteringsopholdssted i Hendaye (lige nord for Spanien ved Atlanterhavet). Her kan voksne
med PWS komme på nogle ugers ophold.
De bliver lægeundersøgt, får diæt og har
megen fysisk aktivitet. Stedet startede
som et krisecenter for svært overvægtige.
De fleste taber sig under opholdet, men
tager ofte på igen, når de kommer hjem.
Christel Nourisier fortalte, at situationen er
meget forskellig for børn og voksne med
PWS i Frankrig. Børnene er sjældent overvægtige, de er i væksthormonbehandling,
og der ydes mange resurser i skole osv. De
voksne bor hjemme, en del har værkstedsarbejde, men kun fritidstilbud hvis forældrene arrangerer det, og man skal selv betale for f.eks. rideskole og svømning. CN
forventer, at der vil komme botilbud til de
kommende voksne med PWS i Frankrig.
Den franske PWS-forening er meget aktiv
og holder til oktober en temadag om livsvilkår ved PWS, her er jeg inviteret som
foredragsholder om forholdene i Danmark,
og jeg ser frem til den dag.

Vi har mange års erfaring med botilbud til
voksne med PWS i DK, som andre lande
gerne vil lære af. Samtidig har de noget,
vi ikke har: Italien: En lille by har taget et
kursussted for PWS under sine vinger, og
helt ulønnet bruger mange frivillige (uden
relation til PWS tidligere) deres weekends
på det. De to psykologer, som bruger deres
lørdage på samtalegrupper, hvor familierne
har tid til at komme og også prioriterer at
komme. Den store gæstfrihed og hjertelighed. Støtten fra det offentlige til familierne
er der som et økonomisk tilskud, når man
har et handicappet barn, men de tilbud, som
barnet og den voksne har brug for, må man i
langt højere grad end i DK selv ud at finde.
Frankrig: Mulighed for at tilbyde flere ugers
indlæggelsesophold for voksne på hospital i
Paris eller på centret i Hendaye ved havet.
Mit indtryk er, at når det gælder voksne
med særlige behov i både Italien og
Frankrig, så er det i langt højere grad end
i Danmark familiens egne resurser, der
er afgørende, både økonomisk og også
til at organisere det, der er behov for.
Konklusion: vi kan heldigvis alle lære og
inspirere hinanden til at opnå de mål, vi
ønsker.

Den norske ”Lægehåndbogen”, som bruges af mange danske læger, er nu blevet
oversat til dansk og indeholder bl.a. en informativ og opdateret beskrivelse af Prader-Willi Syndrom. Overlæge Susanne Blichfeldt fra fagrådet ved Landsforeningen for
PWS har været med til at revidere og opdatere den norske tekst. Lægehåndbogen
findes på www.sundhed.dk – klik herefter på linket ”lægehåndbogen” i menuen og
søg på Prader-Willi Syndrom.
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På vej til voksen...
- et undervisningsmateriale til seksualvejledning af unge
Ovennævnte materiale er ganske vist udkommet i 2003, og flere af læserne kender givetvis
til det, da en forfatterne - Anette Løwert - selv præsenterede det på et tidligere PWS-seminar.
Alligevel har vi i redaktionen fundet det passende med en genomtale. Nogle medlemmer var
på det tidspunkt nok ikke specielt opmærksomme på, at emnet en dag ville blive aktuelt for
vores børn – heriblandt undertegnede!
Pubertet og især seksualitet har længe været
noget, ”der ikke sker for os” her i familien,
men foranlediget af et lykkeligt kæresteforhold er der alligevel noget, der rører sig.
Anette Løwert og Karsten Løts ”På vej til
voksen… - et undervisningsmateriale til
seksualvejledning af unge” blev indkøbt
engang for længe siden og har siden samlet
støv. Interessen for og opmærksomheden
omkring emnet har ikke været stor fra vores
datters side. I hvert fald ikke så stor, at vi
har fundet materialet frem og afsat tid og
rum til at snakke om det. Sådan er det ikke
længere, så derfor er materialet kommet i
aktion og viser sig at kunne stå distancen.
”På vej til voksen…” er udkommet som en
mappe, der egentlig henvender sig til personer, der skal undervise unge med psykisk
udviklingshæmning, men er lige så velegnet
til en mindre organiseret snak om emnet.
Mappen indeholder dels 64 billedark og
dels af en undervisningsbog med konkrete
forslag til undervisning. Bogen er inddelt i
4 afsnit med hver sit tema: ”mig selv”, ”mig
og de andre”, ”sex – hvad er det”, og ”mig
og mine omgivelser”. Der er således fra
forfatternes side indtænkt en progression
i materialet. Man lægger nænsomt ud med
at tale om de ændringer, der sker fra barn
til voksen og inddrager så stille og roligt
mulige konsekvenser, men man behøver
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naturligvis slet ikke følge bogens struktur.
Nogle emner kan være mere presserende
end andre.
Der er i bogen en lang række små enkle og
overskuelige cases, der kan bruges som udgangspunkt for en snak med de unge om det
tema, man nu er i gang med, ligesom bogen
kommer med forslag til, hvordan man kommer i gang med et emne. Det er meget nemt
at plukke i ideer og ikke mindst billeder, der
udmærker sig ved at være enkeltark, så man
let kan udvælge nogle stykker og koncentrere sig om dem. Billederne består både af
fotografier og tegninger – alt holdt i sort og
hvidt, sobert, enkelt, ligetil og konkret uden
forstyrrende elementer - for fotografiernes
vedkommende med helt almindelige mennesker. En del af tegningerne er udformet som
små tegneserier, der lægger op til diskussion
med de unge. Til fotografierne hører desuden
transparenter med fysiologiske tegninger
- som man kan bruge eller lade være - der
viser, hvad der sker inde i kroppen.
Det enkle og meget konkrete både i form og
indhold har gjort det nemt for vores datter
at forstå og overskue emnet. Materialet har
været trukket frem til både lidt længere forløb og også til 5 minutters snakke i sofaen.
Materialet kan varmt anbefales.
Birgitte Jensen

Følelser er ikke afhængige af intellekt
Fra LEV februar 2010 – af Arne Ditlevsen
Mennesker med udviklingshæmning mister også pårørende, familie og venner. Men dertil
kommer, at de lider en stribe tab i det daglige, som også kan sammenlignes med sorg ved
dødsfald. Det er fx tilfældet, når medarbejdere rejser eller bliver syge, eller når medbeboere
flytter eller dør.
Det skriver psykolog Tove Svendsen, der i mange år har haft mange mennesker med udviklingshæmning i terapeutisk samtale. Det er hendes erfaring fra disse samtaler, at de fleste har
et liv bag sig med megen tab, sorg og kriser, men at de som oftest er forsøgt skærmet mod
de svære følelser, der er knyttet dertil.
Hvis du ønsker hjælp og vejledning til, hvordan du kan håndtere sorgsituationer hos udviklingshæmmede, kan du nu på www.lev.dk finde en vejledning i sorgarbejde udarbejdet
af Marianne Hammild Laursen og Henrik Rudy Dahl foruden henvisning til artikler, videnspersoner m.m. på området.

Gode råd til personalet
• Hensyn er ikke en undskyldning for ikke at gøre noget, så derfor, når en bruger er i
sorg, er det personalets ansvar at sørge for at støtte den enkelte i sorgarbejdet.
• Udviklingshæmmede er oftest konkret tænkende, så gør sorgarbejdet konkret.
• Personen med udviklingshæmning skal inddrages – ikke skånes. Hjælp evt. den enkelte med at fortælle andre om sorgen.
• Personalet må ikke lade sig afvise. De har primært ansvaret for kontakten.
• Personalet skal eventuelt skabe historie sammen med beboeren. Lav evt. minder.
Kilde: OmSorg handleplan af Marianne Hammild Laursen og Henrik Rudy Dahl

OMSORG HANDLEPLAN – EN VEJLEDNING I SORG
På www.lev.dk findes den handleplan for sorgbehandling, som Marianne Hammild Laursen og Henrik Rudy Dahl har udarbejdet. Planen er meget overskuelig
og indeholder en helt konkret vejledning til, hvordan man som personale kan
agere i en sorgsituation, så alle er klar over, hvem der gør hvad.
Planen kan endvidere med fordel anvendes af familier, der har hjemmeboende
børn, og som også bliver ramt af sorg.
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Fagrådet for PWS
Fagrådet vejleder private, institutioner, kommuner etc. Fagrådets medlemmer kan
forlange honorarer for rådgivning til f.eks. kommuner og amter. I begrænset omfang
kan honorar for særlige opgaver ydes fra Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom til
foreningens medlemmer. Enkel telefonisk rådgivning ydes vederlagsfrit.
Overlæge Anette Løwert
Psykiatrisk Afdeling
Vejle Sygehus
7100 Vejle
Tlf. 24253273 (kl. 8-9)
hoyen-lowert@dadlnet.dk
Overlæge Stense Farholt
Center for Sjældne Sygdomme
Afd. A, Skejby Sygehus
8200 Århus N
Tlf. 89496709, fax 89496023
stenfarh@rm.dk
Fysioterapeut Kirsten Iversen
Børneterapien
Bank Mikkelsensvej 11
2820 Gentofte
Tlf. 39984470, fax 39984471
ki@gentofte.dk
Overlæge Niels Illum
Børneafdelingen
Odense Universitets Hospital
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense
niels.illum@ouh.fyns-amt.dk
Socialpædagog Karin Juul Pedersen
Karlbystrandvej 17
8500 Grenå
kjp@aarhus.dk
Socialkonsulent
Anne Marie Rasmussen
Fejøvænget 36
8381 Tilst
Ras36@stofanet.dk
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Afd.læge Hanne Hove
Klinik for Sjældne Handicap
5003 Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 Kbh. Ø
Tlf. 35454788
hanne.dahlgaard.hove@
rh.regionh.dk
Speciallæge i pædiatri
Astrid Schulze MSci
Otte Rudsvej 12
5220 Odense SØ
Tlf. 66156664
astridschulze@mail.dk
Specialsygeplejerske
Inga Stenalt
Klinik for Sjældne Handicap
5003 Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 Kbh. Ø
Tlf. 35454788
inga.stenalt@rh.regionh.dk
Sygeplejerske
Helle Vinther
Center for Sjældne Sygdomme
Skejby Sygehus
8200 Århus N
Tlf. 89496784
hellvint@rm.dk
Socialrådgiver Jens Tamborg
Spastikerforeningen
Flintholm Allé 8
2000 Frederiksberg
tlf. 38380308 el. 38884575
tamborg@live.dk

Spec.pædagog Inge Bigum
Skyttevej 6,
4000 Roskilde
Tlf. 46366488
ibigum@c.dk
Klinisk diætist, NHH-kand.
Klinisk ernæringsfysiolog
Dorthe Wiuff Nielsen
Pæd.Ernæringsenhed 4094
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 Kbh.Ø
Tlf. 35458342, fax 35454094
dorthe.wiuf.nielsen@
rh.regionh.dk
Overlæge John Østergaard
Center for Sjældne Sygdomme
Afd. A, Skejby Sygehus
8200 Århus N
Tlf. 89496708, fax 89496023
johnoest@rm.dk
Børnelæge Dorte Hansen
Børneafdelingen
Odense Universitets Hospital
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense
dorte.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

Bøger
7. Bog om PWS udgivet af Landsf. for
PWS. Pris for ikke-medlemmer: 90 kr.
8. Træning af børn med PWS. Oversat fra
svensk.
9. Historien om et køleskab.
Fås ved henvendelse til www.csh.dk

10. På vej til voksen v/Anette Løwert og
Karsten Løt. Seksualundervisning.

Video/dvd – returneres 14 dage
efter modtagelse
11. Syv børn/voksne med PWS på
forskellige alderstrin og med
forskellige problemer. Holl./belg. film
m. engelske undertekster.
Ca. 40 minutter.
12. Vidste du det?
13. PWS – bo alene. Norsk produktion.
14. Food, behaviour and beyond.
Amerikansk produktion.
15. Understanding the Student with PWS.
Inkl. vejledning. Amerikansk produktion.
16. Så sjældne er vi ikke – at leve med
PWS anno 2008. Hollandsk produktion.

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

VIGTIGE ADRESSER
Tlf.
Bestyrelsen for Landsforeningen for PWS
Formand:
Kristina Bartholin, Allerødvej 22, 3450 Allerød ..................................................... 48140170
ellenogkristina@mail123.dk
Næstformand:
Jytte Helgogaard, Heibergs Have 67, 4300 Holbæk
jyttehelgogaard@tdcadsl.dk................................................................................... 59444843
Kasserer:
Martin Raabjerg, Gråbynkevej 28, 2700 Brønshøj ................................................ 38607071
raabjerg@pc.dk ................................................................................................. fax 38287618
Sekretær:
Lise Reimers, Damgårdsvej 24, 3460 Birkerød
pws@nypost.dk....................................................................................................... 24271382
Vibeke Ørskov, Berners Vænge 38, st. th, 2650 Hvidovre .................................... 36495087
v.oerskov@hotmail.com
Djanik G. Andersen, Nørre Alle 3, 8930 Randers NØ ............................................ 51501288
ltgade@webspeed.dk
Robert Justesen, Bolbro Sidevej 6, 2960 Rungsted Kyst ....................................... 45767054
robert@billbozz.dk
Thomas José Brandt Hansen, Præstetoften 51, 8330 Beder................................. 50749000
tjbhan@gmail.com
PWS-bosteder
Bofællesskabet, Viby J............................................................................................. 86770013
Oxen, Brørup............................................................................................................ 75388388
PWS-Husene, Holme Olstrup................................................................ 55563168/55501014
Jupitervej, Fredericia ............................................................................................... 76221276
Østerhuse, Kerteminde ........................................................................................... 65324377
Bofællesskabet, Holbæk ......................................................................................... 59441828
Grankoglen, Allingåbro ........................................................................................... 87867766
Akuitsut, Nuussuaq ..................................................................................................... 328488
Kirstinelund, Vejen .................................................................................................. 75388042
Marienlund, Fejø ..................................................................................................... 54713503
Solvang, Fejø ........................................................................................................... 54713304
PWS-værksteder
Værkstedet, Kerteminde ......................................................................................... 65325551
Kærren, Brørup ........................................................................................................ 75388088
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