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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 18. september 2011 kl. 9-10
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 2012.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
Efter tur afgår Lise Reimers, Vibeke Ørskov, Djanik Gade og
Thomas Brandt.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
På bestyrelsens vegne
Jytte Helgogaard
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RESULTATOPGØRELSE FOR 2010
Indtægter
Medlemskontingenter
Modtagne gaver og tilskud fra
private og legater
Biblioteksstyrelsen tilskud
Salg af trøjer og bøger
Andre indtægter

2010

2009

2008

38.190

20.510

21.865

12.710
4.186
550
19.000

2.710
-

4.464
-

172.373

71.447

131.645

180.685

182.973

182.107

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

63.304

63.493

122.126

30.000
229.927
0
750.924

94.190
44.220
479.661

198.439
0
660.646

Udgifter
Ferie-, koloni- og kursusudgifter
Informationsmateriale

565.865
45.335

294.393
55.461

481.612
81.211

Udgifter i alt

611.201

349.854

562.823

Bruttoresultat

139.723

129.807

97.823

74.229
85.446

35.458
72.749

32.009
81.543

159.675

108.207

113.552

Resultat af primær drift

-19.952

21.600

-15.729

Finansieringsindtægter

20.139

71.663

49.654

187

93.263

33.925

Kapacitetsomkostninger
Møde- og arrangementsudgifter
Administrationsudgifter
Kapacitetsomkostninger i alt

Årets resultat
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2010
AKTIVER
Anlægsaktiver
Obligationer til anskaffelsessum
(kursværdi 1.304.328)
Anlægsaktiver i alt

2010

2009

2008

1.301.978
1.301.978

1.333.755
1.333.755

1.282.708
1.282.708

OMSÆTNINGSAKTIVER
Periodeafgrænsningsposter
(rente oktober kvartal)
Andre tilgodehavender
Likvide beholdninger

4.932
30.000
328.718

38.510
326.266

30.318
266.653

Omsætningsaktiver i alt

363.650

364.776

296.971

1.665.627

1.698.531

1.576.679

1.440.687

1.440.500

1.347.267

31.253

44.220

73.161

58.854

35.058
105.082
140.140

42.700
153.617
110.917

10.000
119.368
129.368

1.665.627

1.698.531

1.576.679

AKTIVER I ALT
PASSIVER
EGENKAPITAL
Egenkapital

HENSÆTTELSER
Socialministeriet, Handicappuljen,
ej anvendt pr. 31. december 2010
Indenrigs- og Sundhedsministeriet,
Tips- og Lottomidler, Aktivitetspuljen 2009/10,
anvendes senest 30/6 2011
84.800
GÆLDSFORPLIGTELSER
Indenrigs- og Sundhedsministeriet,
Tips- og Lottomidler, Aktivitetspuljen
Kreditorer
PASSIVER I ALT
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Tarmfunktion hos voksne med Prader-Willi Syndrom
Af forskningsårsstuderende Louise Kuhlmann Frandsen og overlæge Stense Farholt
På Aarhus Universitetshospital gennemfører vi i løbet af 2011 en
videnskabelig undersøgelse af tarmfunktionen hos voksne med PWS.

Formål med undersøgelsen
Vi vil gerne undersøge
1) afføringsvaner, tegn på forstoppelse og forekomsten af urenlighedsproblemer
2) undersøge endetarmsdiameter og tarmpassagetid.
Perspektiv
Viden om eventuelle forstyrrelser i tarmfunktionen hos voksne med PWS, f.eks høj
forekomst af forstoppelse, kan bidrage til forbedret omsorg og behandling.
Hvordan forgår undersøgelsen?
Alle undersøgelser kan gennemføres på én og samme dag. Deltagere vil blive spurgt
om almindelige helbredsforhold, toiletvaner samt tarm- og blæresymptomer.
Der skal laves en almindelig lægeundersøgelse, hvor også huden omkring endetarmsåbningen bliver set, og der skal mærkes efter, om der står afføring i endetarmen. Derudover vil der blive lavet en ultralydsskanning og taget et røntgenbillede
for at illustrere tarmens diameter samt passage- og tømningsevne.
Alle deltagere skal hjemme 14 dage i træk udfylde et afkrydsningsskema. På skemaet skal sættes et eller to krydser ved hvert toiletbesøg afhængig af, om der har
været vandladning og/eller afføring.
6

Hvem kan deltage?
Personer over 18 år med en genetisk bekræftet PWS-diagnose kan deltage. Dog
må man ikke tidligere have gennemgået en større mave-tarm-operation eller være
i behandling med medicin mod psykisk sygdom eller eltroxin (skjoldbruskkirtelhormon).
Økonomi
Det koster ikke noget at være med i undersøgelsen. Man får ikke honorar, men rejseomkostninger til og fra Aarhus dækkes.
Flere oplysninger og tilmelding
Undersøgelsen er omtalt i PWS NYT 1/2011 og på Landsforeningens hjemmeside.
Skriftlig deltagerinformation kan rekvireres ved at kontakte Louise Kuhlmann, som
også modtager tilmelding fra interesserede. Alle får, før de tager endelig stilling til
at være med, et tilbud om sammen med en pårørende at få grundig mundtlig og
skriftlig information. Selvom man melder sig til undersøgelsen, er man ikke forpligtet til at gennemføre den.

Forsøgsansvarlige
Louise Kuhlmann Frandsen, lægestuderende og forskningsårsstuderende
Stense Farholt, overlæge
Iben Møller Jønsson, læge og PhD-studerende
Klaus Krogh, professor og overlæge

Kontakt
Louise Kuhlmann Frandsen, tlf. 2876 7660 (dagtid), mail: louise.kuhlmann@gmail.com
Stense Farholt, tlf: 8949 6709 (dagtid), mail: stenfarh@rm.dk

Se også indlæg af Susanne Blichfeldt om PWS og blærebetændelse s. 14
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Louise gennemfører Ladywalk 2011 på 7 km

Louise på 14 år har PWS. Louise har altid været glad for at gå tur, cykle og motionere,
især når der er en hund i ”den anden ende”, så er det bare med at komme derudaf.
Louises mor startede med at gå Ladywalk i 2009, hvilket Louise syntes lød spændende.
Men på grund af det lidt sene starttidspunkt (kl. 18.30) og efter en dag i skole og SFO
og selvfølgelig også aftensmad osv., syntes jeg ikke lige, det lød som en god idé at tage
Louise med. Der er alene ca. 8.000 piger, der stiller til start fra Fælledparken i København og på landsplan er det ca. 40.000.
I år, da tilmeldingerne kom ud, besluttede jeg at tage Louise med – hvis hun ville. Og
det ville hun meget gerne.
Vi tog af sted kl. 16.30 med S-tog og bus til Fælledparken. Fik udleveret vores T-shirt og
rygsæk (indholdet i rygsækken udgjorde aftensmaden – efter aftale med Louise) og så
var det bare af sted.
Da der manglede 11⁄2 km til mål, syntes Louise, at fødder og ben begyndte at blive
trætte – men heldigvis var der et ”pitstop”, der udleverede 1 flaske æblejuice. Det hjalp
på benene, så vi kunne fortsætte det sidste stykke til mål. Turen tog 11⁄2 time.
Vi var hjemme igen kl. 22.00 med en meget træt Louise – men vil gerne med igen til
næste år.
Mange hilsner fra en stolt mor
Lis Skovgaard
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Nadja Joy Tønnesen vandt åbent vand-prisen

Fra www.24.dk: I weekenden fik svømmeren Nadja Joy Tønnesen fra Haslev Svømmeklub tildelt åbent vand-prisen af Dansk Svømmeunion. Nadja blev indstillet af andre
åbent-vand-svømmere, og prisen blev givet for hendes bedrifter, som man længe har
holdt øje med, fortalte Dansk Svømmeunions formand Kaj B. Aagaard ved overrækkelsen i Idrættens Hus lørdag den 14. maj.
Om prismodtageren lød det blandt andet: ”Du er svaret på, hvad en rigtig åbent vandsvømmer er for en størrelse. Og du er til stor inspiration for alle, som deltager i åbent
vand-svømning – unge som ældre, elitesvømmere som motionister. Du udviser fightervilje – og det altid med et stort smil på læben uanset vejrforhold og distance, der skal
tilbagelægges”, sagde Danielle Keller, bestyrelsesmedlem i Dansk Svømmeunion.
På vej til World Games
Nadja deltog i samtlige Dansk Svømmeunions åbent vand-stævner i 2010. Det blev
til i alt ni arrangementer rundt omkring i Danmark både på korte og lange distancer.
Nadja er også aktiv deltager ved åbent vand-konkurrencer i udlandet og har deltaget
i det populære Vansbrosimmningen i Sverige i en årrække. Denne sommer er Haslevsvømmeren udtaget til at repræsentere Danmark i halvanden kilometer åbent vand ved
Special Olympics World Summer Games i Athen i juni måned.
Dansk Svømmeunions bestyrelsesmedlem roste Haslev-svømmerens engagement og
gejst for åbent vand-svømningen og nævnte, at det faktum, at Nadja har Prader-Willi
Syndrom, blot gør hendes præstationer endnu mere imponerende.
’Du er i sandhed en fighter af den allerbedste støbning og et forbillede, som absolut
fortjener at modtage Årets åbent vand-pris 2011”, lød de smukke afsluttende bemærkninger i Danielle Kellers tale.
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Ph.d.-afhandling
om væksthormonbehandling af voksne med PWS

Rasmus Sode-Carlsen
(Foto: weekendseminar i Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom 2010)

Læge Rasmus Sode-Carlsen har indleveret sin ph.d.-afhandling om væksthormonbehandling af voksne med PWS til det sundhedsvidenskabelige fakultet på Aarhus
Universitet. Titlen er “Growth Hormone Treatment in Adults with Prader-Willi
Syndrome - The Scandinavian Study”.
Forsvaret forventes at finde sted 13. december 2011 på Aarhus Universitetshospital
Skejby. Sæt X i kalenderen allerede nu. Mere præcise oplysninger om tid og sted
foreligger endnu ikke.
Tusind tak til alle deltagere, deres familier, personale på bosteder og Landsforeningen
for engagement, samarbejde og støtte såvel praktisk som økonomisk.
Overlæge Stense Farholt
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Mænd og sorg
Af Linda Thornton på www.ipwso.blogspot.com
En meget god ven af mig (også med en ældre datter med PWS) huskede mig på
dengang, hvor vi kæmpede for at få anerkendt vores børn og for at forstå syndromet og håndtere den sorg, det førte med sig. Det fik mig til at tænke på en artikel,
en far engang skrev, og jeg synes, den fortjener et ekstra kig.
”Jeg havde set frem til fødslen af vores første barn. I flere måneder havde jeg været
fascineret af hendes bevægelser i sin mors mave; i starten spæde bevægelser, men
med tiden stærkere og mere livlige bevægelser. Præcis det, man forventer af et
sundt og velskabt barn.
Jeg var med til min datters fødsel – en oplevelse, der ikke levede op til forventningerne. Alle film og fortællinger, hvor der indgik børnefødsler, gjorde meget ud
af det første skrig. Jeg var fuldstændig uforberedt på vores oplevelse: hun kom til
verden uden en eneste lyd. Jeg har et tydeligt billede af en læge, der holder hende,
hendes lille mund formet som et lille skrig, men der kom ikke en lyd. Jeg er slet ikke
i stand til at beskrive, hvad der gik gennem mig på det tidspunkt. Ord som chok og
mistillid dækker langt fra, hvad jeg følte.
Min reaktion var nærmest resignation. Ske, hvad der ville - jeg havde ikke mulighed
for at ændre på tingene. Jeg var blottet for følelser. Den tilstand befandt jeg mig
i adskillige måneder. Kun når vores lille pige slugte mælk fra en dråbetæller, som
var den eneste måde, hun kunne få mad på, følte jeg en afdæmpet opstemthed.
Vores anstrengelser var selvfølgelig ikke tilstrækkelige, og hun måtte sondemades
på hospitalet.
På mit arbejde foregik alt pr. automatik. Jeg kan ikke huske, om jeg var glad eller
bedrøvet, varm eller kold. Jeg havde ingen appetit. Jeg plejede at kunne nyde en
drink. Jeg drak ingenting i måneder.
På hospitalet fortsatte man med at teste vores datter for at finde ud af, hvad der
var galt. Jeg blev opmærksom på, hvor forskelligt min kone og jeg reagerede på
disse tests. Hun betragtede dem alle som en udfordring. Jeg var ligeglad med de
forskellige tests, som udelukkede den og den tilstand, men hun så det som en stor
sejr hver gang. Diagnosen lød på ”mild hypotoni”. Jeg var bevidst om, at jeg ikke
kunne støtte hende. Min kones håb blev konstant underkendt af min skepsis, og jeg
kunne ikke bryde ud af min ”ske, hvad der ville-tilstand”. Min kone ville tale om
fremskridt, udvikling og tests, og jeg ville bare være mig selv. Jeg lukkede af, og kun
lidt udefra havde min interesse.
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Jeg havde en ven, der var god til at lytte, men jeg kunne kun tale på et meget overordnet plan velvidende, at al den snak alligevel ikke ville ændre noget som helst
eller virke helbredende.
Så en dag vågnede jeg og bemærkede, at solen skinnede. For første gang følte jeg
en varme. Dette førte til vrede, voldsomme humørsvingninger, optimisme (at vores
lille pige ville vokse sig fra denne tilstand) efterfulgt af en depression på grund af
usikkerhed om, hvad tilstanden ville bringe på lang sigt. Jeg græd mere nu – de fleste nætter. Min søvn var fyldt med mystiske drømme, og jeg vågnede altid udmattet. Men der blev mindre af ”ske, hvad der ville”. Min lille pige drog mig mere og
mere ind i sin verden. Jeg følte, jeg blev i stand til at dele mere af min kones håb.
Fremtiden syntes mere lys.
Vores datter blev diagnosticeret med Prader-Willi Syndrom. Det tog lang tid for mig
at acceptere. Jeg læste alt, hvad jeg kunne om syndromet – de fleste informationer
fik jeg fra min kones materiale; en bog her, et stykke papir der og en artikel. Efter et
stykke tid bemærkede jeg en ændring i mine følelser. Min resignation veg tilbage
for et håb om, at hvad der var nu, ville ikke nødvendigvis være det samme i fremtiden. Min kone var allerede i fuld gang med at planlægge alle de ekstra foranstaltninger, der ville blive brug for som kompensation – ekstra støtte i undervisningen,
fysiske øvelser for at træne de små muskler, spil, der kunne stimulere hende.
Nogen gange synes det som meget længe siden, andre gange som var det i går. Da
hun fyldte 5, var mine følelser lidt mere i balance, og endnu mere, da hun fyldte 7.
Hendes fødselsdag er hvert år stadig vanskelig for mig, men min kone gør alt for
at hjælpe mig.
Jo, vi mænd håndterer sorg meget forskelligt. Vi burde hjælpes af kurser, der ville
sætte os bedre i stand til at håndtere sorg – det er mit håb.”

NY HJEMMESIDE
Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom lancerer en ny hjemmeside.
Adressen er stadig www.prader-willi.dk, og hjemmesiden indeholder fortsat mange brugbare informationer.
Den nye hjemmeside vil blive præsenteret på foreningens landsmøde i
september, men allerede nu kan man nu klikke ind og gå på opdagelse i
den.
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Mere om oxytocin
I PWS NYT maj 2011 blev der refereret til
en undersøgelse af hormonet oxytocins
betydning for etablering af amning og
sutteevne hos nyfødte. Et forsøg med rotter med samme genfejl som ved PWS viste, at de nyfødte ikke kunne die, men fik
de tilskud af oxytocin kunne de die som
de andre nyfødte rotter. Så vidt vides har
man endnu ikke prøvet at give oxytocin til
nyfødte med PWS.

hjemmeboende med PWS (stort set alle er
hjemmeboende, idet der ikke findes bofællesskaber for PWS i Frankrig). Mange af
deltagerne i projektet kender stedet godt
og kommer typisk på et ophold en gang
årligt, hvor de læge- og psykologundersøges og rådgives af diætist og fysioterapi.
Næsten alle voksne med PWS er meget
overvægtige, men taber sig typisk, når de
er på stedet, hvor maden er under kontrol.

Allerede i 1995 viste undersøgelse af
afdøde med PWS, at de havde mindre
mængde oxytocin i de celler i hjernens
hypofyse, der danner hormonet. Dengang
vidste man ikke meget om oxytocin, andet end at det har betydning for, at fødslen går i gang samt for mælkedannelse
hos ammende kvinder. Siden har det vist
sig, at oxytocin også har betydning for
etablering af social kontakt og for at have
empati.

Ingen af deltagerne i forsøget med oxytocin fik medicin for psykiske lidelser, og
ingen havde alvorlige sygdomme i øvrigt.
De var vurderet som ret ensartede med
hensyn til adfærd, humør og social kontakt i tests, der blev udført før forsøget.

Man har i tidligere undersøgelser givet
oxytocin til personer med autisme, der
netop har problemer med social kontakt
og mangler empati - træk, der også kan
ses ved PWS.
I Frankrig (Professor M. Tauber fra Toulouse og medarbejdere ved PWS-centret i
Hendaye) har man gennemført en såkaldt
dobbeltblindundersøgelse af effekt af
oxytocin på 24 voksne, hvor dosis blev
givet som næsedråber. Dobbeltblind vil
sige, at hverken den, der giver eller får
udleveret medicinen, ved, om det er det
rigtige eller blot saltvand.
Der blev før og over de næste 2 dage
lavet en psykologisk undersøgelse af deltagernes adfærd. Deltagerne opholdt sig
på PWS-centret i Hendaye, der tilbyder
ophold af ca. 1 måneds varighed til voksne

Det viste sig, at de personer, der fik oxytocin (blot en dosis) i løbet af de næste
dage var i bedre humør og havde færre
konflikter. De var endvidere mindre selvmutilierende (selvskadende) fx med hensyn til at pille i sår. Undersøgelse af sociale
færdigheder viste ikke sikre ændringer,
men de færre konflikter gav en bedre
social interaktion. Der sås ingen ændringer
vedrørende appetit.
Selv om det er en ret lille undersøgelse
med kun en dosis oxytocin, kunne man
registrere en forskel, der varede mindst
2 dage. Undersøgelsen falder i tråd med
de resultater, man har haft ved undersøgelse af oxytocins effekt på personer med
autisme, og sammenfattende er der mere
og mere, der peger på, at oxytocinmangel
spiller en meget stor rolle for PWS lige fra
fødslen. Om det spiller en rolle i fosterlivet, kan man jo så også spekulere på.
Vi skal helt sikkert vide mere om oxytocin,
men det giver stor grund til håb om muligheder for en meget tidlig behandling.
Overlæge Susanne Blichfeldt
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Nyt fra forskning i PWS
I det engelske ”PWS NEWS” var der i sidste udgave omtale af en række undersøgelser,
der er offentliggjort inden for de seneste måneder. Nedenfor omtales indlægget om
blærebetændelse. Flere indlæg om nyere undersøgelser kan læses på den engelske
forenings hjemmeside www.pwsa.co.uk.
Urinveje
En spørgeskemaundersøgelse fra Holland peger på, at blærebetændelse kan være hyppigt ved PWS.
Kommentar: Ved tendens til blærebetændelse skal man være opmærksom på, om
barnet/den voksne tømmer blæren helt regelmæssigt. Faste toilettider fx ved hvert måltid og før sengetid kan være en del af forebyggelsen af blærebetændelse, ligesom god hygiejne er vigtigt. I forbindelse med afføring skal man være opmærksom på, om personen
med PWS har de nødvendige færdigheder til at ”tørre sig rigtigt” efter toiletbesøg.
Symptomer på blærebetændelse kan være svie ved vandladning, blodtilblandet, ildelugtende urin og eventuelt feber. Et problem ved PWS kan være, at barnet /den voksne
ikke føler svie/smerte særlig udtalt og derfor ikke siger noget. Forstoppelse kan også
give tendens til blærebetændelse.
Man har indtryk af, at mange med PWS kan gå lang tid uden at gå på toilettet. Måske
bevirker den anderledes smertetærskel, at personen oplever vandladningstrang svagere
eller senere end andre. Det kunne være oplagt at lave en undersøgelse af, hvor store
vandladningsportioner og hvor ofte toiletbesøg sker. Som omtalt i februarudgaven og
dette PWS NYT laves nu også en undersøgelse af tarmfunktionen ved PWS.
Kronisk betændelse i urinveje kan i værste fald lede til nyreskade, hvilket dog er meget
sjældent set ved PWS. Vådliggertilstand er ikke ualmindeligt, heller ikke hos voksne,
og her gælder igen, at man kan forebygge med faste toilettider, sørge for at blæren
tømmes ved toiletbesøg (tag den tid det kræver!) samt undgå forstoppelse. Det er
sjældent, at vådliggertilstanden skyldes en infektion i nyrer eller blære, men det kan
være årsagen.
Undersøgelsen fra Holland giver anledning til at skærpe opmærksomheden mod, at
urinvejsinfektioner (oftest blærebetændelse, men nyrebækkenbetændelse kan også
ses) nok ikke er så ualmindeligt ved PWS, og at vi skal være opmærksomme på symptomerne, selv om de kan være lette at overse ved PWS.
Overlæge Susanne Blichfeldt
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Fotos fra sommerlejr
på Frijsenborg 2011
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Prader-Willi Syndrom og arbejde
Orientering fra fagligt møde i Bad Oeyenhausen, Tyskland 20.-21. juni 2011 arrangeret af Norbert Hödebeck-Stuntebeck og Hubert Soyer, begge psykologer tilknyttet to store PWS-bofællesskaber i Nordtyskland og Sydtyskland. Norbert H-S var
sammen med medarbejdere på besøg i Danmark sidste år (se PWS NYT november
2010). Begge er med i den internationale Professional Providers and Caregivers
Board under IPWSO (om dette se andetsteds her i bladet).
Formålet med mødet var at drøfte muligheder og betingelser for arbejde og
et arbejdsliv for voksne med PWS. Der
var både foredrag og workshops, bl.a.
ved repræsentant fra regeringen fra
Diakonissestiftelsen, der står for et af
bofællesskaberne i Tyskland. Desuden
oplæg fra en repræsentant fra Folkevognsfabrikkerne! Sproget var tysk, og
deltagere var især medarbejdere fra
tyske bofællesskaber og værksteder for
PWS. Desuden deltog flere fra Østrig og
Schweiz.
Jeg deltog dels som repræsentant for
PWS i DK, dels som ”medical advisor”
for IPWSO og stod til rådighed ang. medicinske spørgsmål og havde i programmet en halv times ”spørgetime”, hvor
mange spørgsmål var om væksthormon
og kønshormonbehandling af voksne
med PWS.
I korte træk var budskab og holdning
hos foredragsholderne flg.:
Regeringsrepræsentanten H.Hüppe:
Handicappede inkl. personer med PWS
skal tilbydes integration på arbejdspladser. Der skal gives den hjælp, den
enkelte har brug for på arbejdspladsen,
dvs. arbejdspladsen skal tilpasse sig den
handicappede, ikke omvendt.

Professor D.Starnitzke (Diakonissestiftelsen) om begrebet arbejde: Aktuelt
er der stort pres på arbejdsmarkedet,
høje krav om effektivitet, og også ikkehandicappede kan ikke altid holde til
tempoet, sygemeldes og bliver handicappede. Mange anskuer værdien af
deres arbejdsplads ud fra, om de får en
høj løn. I stedet skulle vi kunne anse et
arbejde som godt, selvom der ikke er
stor produktivitet. Vi er som mennesker
”skabt” til at arbejde, og arbejdet er en
kreativ akt, og arbejdspladserne bør
tilpasses den enkeltes muligheder, altså
med relevant støtte og ændringer af
arbejdsprocesser på arbejdspladsen hvis
nødvendigt.
I flg. FN-konventionen har alle ret til et
arbejde, og der er love om integration.
M. Dreiucker (Diakonissestiftelsen) om
arbejde og handicap: De fleste handicappede i Tyskland mellem 25 og
44 år er arbejdsløse. Et arbejde giver
både motivation, tilfredshed og styrker identitetsfølelsen. Et menneske vil
gerne ”bruges” til noget meningsfyldt.
Man bør tilstræbe, at den handicappede
tilknyttes en arbejdsplads. Ud over at
få løn og personlig udvikling styrker et
arbejde sociale kompetencer og giver
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sociale kontakter. Når der skal findes en
arbejdsplads til den enkelte, skal stedet
passe til den enkeltes forudsætninger
og muligheder. Forskellige instanser (fx
bosted, kommune og arbejdsplads), der
støtter den enkelte, må arbejde sammen, og samlet er det alles vilje og
interesse for processen, der er vigtig.

Andre workshops var: Overgang fra
skole til arbejdsliv, vekselvirkning
mellem livskvalitet på arbejdsplads
og i bolig, overgange og skift mellem
arbejdspladser. Der vil blive udarbejdet
referat fra de enkelte workshops, som
jeg forventer at få og senere referere
her i PWS NYT.

Leopold Paeth, Volkswagen, Tyskland:
Man etablerer nu en servicefabrik med
6-700 regulære job, der indrettes som
beskyttet arbejdsplads. Norbert H-S og
Hubert S skal besøge denne arbejdsplads i næste måned.

Alt i alt var det meget positivt at opleve,
at man på landsplan arrangerer et 2dages møde/seminar om arbejdsliv for
voksne med PWS. For få år siden var der
ikke mange voksne (pga. meget svær
overvægt), der kunne tænkes at have
en fuldtids dagbeskæftigelse, og samtidig var der ikke så mange voksne med
PWS, der fik den medicinske og pædagogiske støtte som i dag.

Alt i alt var indstillingen hos alle, at
handicappede så vidt muligt skal have
tilbud om at kunne være med på arbejdsmarkedet, og at man skal skabe
muligheder herfor.
Efter foredrag var der workshops,
hvor jeg deltog i en med overskriften
”Ledsagelse og kriseintervention på
arbejdspladsen (for PWS)”. Mange
deltagere kom til netop denne workshop, fordi de oplevede store problemer
med adfærd hos de personer med PWS,
de havde ansvar for, og mange kom for
at få informationer til brug i den praktiske hverdag. I Tyskland arbejder mange
med PWS 8 timer om dagen, og nogle
fungerer fint med det, når alt er i faste
rammer. Man fornemmede, at mange
krisesituationer opstår, når der er usikkerhed, om hvad der skal ske.
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Selvom der er mange spørgsmål, der
skal løses, var et sådant møde et klart
udtryk for, at voksne med PWS er en
relativ stor gruppe blandt personer med
funktionsnedsættelse eller handicap
(hvad man nu vælger at kalde det),
en gruppe med særlige behov, men
også med evner og muligheder de kan
bruge, og en god arbejdsplads kan være
med til at give livskvalitet og et godt
voksenliv.
Overlæge Susanne Blichfeldt

Nyt fra udlandet om IPWSO og PPCB

Den internationale PWS-organisation IPWSO (www.IPWSO.org) holdt bestyrelsesmøde i Italien i starten af maj i år. Jeg deltog som medical advisor, og vi drøftede
bl.a. udarbejdelse af undervisningsmateriale om PWS, der kan bruges internationalt
- også i lande hvor der ikke er megen oplysning om eller støtte til PWS.
Norbert Hödebeck Stuntebeck fra Tyskland (se også omtale af møde i Tyskland
20-21 juni) repræsenterede PPCB, som er en del af IPWSO og står for Professional
Providers and Caregivers Board. Det er en gruppe, der får spørgsmål om vejledning
af praktisk karakter og specielt også om oplysning og uddannelse til personale, der
arbejder med PWS (både børn og voksne).
PPCB blev stiftet ved IPWSO-konferencen i Taiwan sidste år (omtalt i PWS NYT i maj
og november 2010) og har siden udgivet en bog, som er en opsummering af det
arbejde, der blev udført ved de to arbejdsmøder i Tyskland i 2008 og 2009. Bogen
har tidligere været omtalt i PWS NYT og kan bestilles via IPWSO’s hjemmeside:
www.IPWSO.org - publications - ”Best practise guidelines”.
Planen er, at der på sigt skal være en ”caregiver”-repræsentant for hvert land i
IPWSO, fx en psykolog eller pædagog, der arbejder med PWS.
PPCB arbejder med at arrangere et nyt arbejdsmøde (engelsksproget) i Tyskland
7.-10. maj 2012 - annoncering herom kommer senere. Hovedtema vil være uddannelse af personale om PWS, specielt om psykologiske og adfærdsmæssige spørgsmål, men også om det rent medicinske.
PPCB holdt møde i slutningen af maj i USA, hvor man drøftede fremtidige arbejdsopgaver og besøgte et stort PWS-bofællesskab i Wisconsin. Undertegnede er med i
PPCB-bestyrelsen som kontaktperson/medical advisor for IPWSO’s bestyrelse.
Spørgsmål om PPCB og ovenstående møde kan rettes til s.blichfeldt@dadlnet.dk
Overlæge Susanne Blichfeldt
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Lars Bitsch på ferie i Tyrkiet
Jeg havde dejlig tur til tyrkiet i sidste i april måned. Vi boede i lejlighed i by der
hedder navnet lalikavak. der var mellem 20 og 25 grader i solen, vi var nede ved
poolen hver dag for slikke sol, vi var også i byen bodrum for at shoppe . Vi var på
marked for at købe frugt og grønsager og der var også tid til at shoppe lidt, vi var
ude at spise 5 aftner i trek og spiste røde bøfer som vi fik foræret, nogen var købt i
metro ned i tyrkiet. Det var en dejlig ferie tur sammen med min familie.
Med de mange kærliste hilsner fra Lars Bitsch

IPWSO-feriehuse

INTERNATIONAL PRADER-WILLI SYNDROME ORGANIZATION

Den internationale PWS-forening, IPWSO, arbejder på at få etableret et netværk af
feriehuse i Europa med det formål at kunne tilbyde familier og deres børn med PWS
en mulighed for at holde ferie til en overkommelig pris samt muligheden for at
møde familier fra andre lande og skabe kontakter og udvikle venskaber.
Det er IPWSO’s direktør og tidligere præsident, Giorgio Fornasier (Italien) samt
lederne af ”Caregivers International Group, Norberth Hödebeck og Hubert Soyer
(begge Tyskland), der har taget dette initiativ, og på nuværende tidspunkt kan
IPWSO tilbyde to feriehuse i henholdsvis Italien og Tyskland, som kan bookes fra oktober 2011 (undtaget højsæsoner fra 15. juli – 31. august samt 15. december – 15.
januar). Prisen for et fuldpensionsophold er 40 Euro pr. dag.
Feriehuset i Italien er beliggende i den lille by Cadore i Alperne tæt på den østrigske
grænse og består af 57 værelser (dobbelt eller 4-sengs med eget bad og toilet),
restaurant, bar med TV og flere gruppe- og konferencerum. IPWSO udbyder ture i
området, som man er velkommen til at deltage i. Feriehuset er for både bosteder
og familier.
Når netværket i Europa er etableret, er det planen at tilbuddet skal udvides til også
at omfatte de oversøiske medlemslande. For yderligere oplysninger om feriehusenes beliggenhed og faciliteter: www.ipwso.blogspot.com
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Fra Signe Andersen, mor til Naja med PWS, har vi modtaget følgende opskrift på

Bagte peberfrugter med fiskefyld – 4 personer

Ingredienser
160 g grov bulgur (ca. 2 dl)
4 dl vand
1⁄2 tsk. groft salt
2 store hakkede fed hvidløg
1,5 tsk. tørret timian
1,5 tsk groft salt
300 g hvid fiskefilet i små tern, fx
skrubbe, torsk eller lyssej
4 peberfrugter, fx 2 røde og 2
orange
Tilbehør
400 g dampede haricots verts.
Bagetid: Ca. 40 min. ved 200°.
Tilberedning
Kom bulguren i en gryde med kogende
vand tilsat salt. Kog bulguren ved svag
varme og under tætsluttende låg i ca. 10
min. Tag gryden af varmen og lad bulguren hvile, stadig under låg, i ca. 10 min.
Hæld eventuelt overskydende vand fra.
Bland bulgur, kvark, 1 dl af de hakkede
tomater, chilisauce, hvidløg, timian og
salt. Vend fisken i fyldet.

250 g fromage blanc 1 %
1 dåse hakkede tomater
3 spsk. sød chilisauce
2 spsk. rasp
3 spsk. rapsolie
1 spsk. sød chilisauce
1 dl vand
1⁄2 tsk. groft salt

Flæk peberfrugterne og rens dem for
stilk, frø og frøstol. Skyl og tør de halve
peberfrugter og læg dem i et ovnfast
fad (ca. 25 x 25 cm). Fordel fiskefyldet i
peberfrugterne og drys med rasp. Dryp
raspen med halvdelen af olien. Vend
resten af olien og de hakkede tomater
sammen med chilisauce, vand og salt.
Hæld tomatsaucen i fadet og bag peberfrugterne midt i ovnen.
Næringsindhold
Energiindhold for hele retten: 8310 kJ
Energifordeling: Protein: 26 %, kulhydrat: 48 %, fedt: 26 %
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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
Socialkonsulent
Anne Marie Rasmussen
Fejøvænget 36
8381 Tilst
Ras36@stofanet.dk
Overlæge John Østergaard
Center for Sjældne Sygdomme
Afd. A, Skejby Sygehus
8200 Århus N
Tlf. 89496708, fax 89496023
johnoest@rm.dk
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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
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
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. Ny udgave
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.

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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