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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.
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
Valg til
bestyrelsen

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.

Som det fremgår af
dagsorden til generalforsamlingen skal der
vælges 4 medlemmer
til bestyrelsen.
Er der blandt medlemmerne interesserede
kandidater til bestyrelsesposterne, er I
meget velkomne til at
kontakte bestyrelsen
for at høre nærmere
om, hvad arbejdet indebærer.

På bestyrelsens vegne
Jytte Helgogaard
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Weekendseminar i Landsforeningen for
Prader-Willi Syndrom
Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom inviterer til weekendseminar med
generalforsamling fredag d. 28. til søndag d. 30. september 2012 på Kursuscenter Brogården i Middelfart.
Fredag aften vil psykolog John Zeuthen dele sine tanker, erfaringer og viden om ”Livet som forældre til et handicappet barn”. John Zeuthen er far til
en datter med Angelman Syndrom og arbejder med specialpædagogisk og
neuropædagogisk undervisning, supervision og træning inden for normal-,
handicap- og psykiatriområdet.
Som noget nyt har vi i år inviteret udenlandske foredragsholdere til at dele
deres viden med danske familier. Palma Bregani og Irune Achutegui har i
mange år arbejdet som psykologer ved en børneafdeling i Milano, Italien,
hvor de har haft individuel behandling af børn og voksne med PWS. De har
endvidere arbejdet med forældregrupper og –par til børn og unge med PWS,
hvor man ud fra konkrete situationer har talt om, hvorfor barnet reagerede,
som det gjorde, og hvorfor forældrene reagerede, som de gjorde, fx ved barnets vredesudbrud, ved (ulovlig) tilegnelse af mad og i situationer, hvor en
ung person har ladet sig købe for mad. Palma Bregani og Irune Achutegui har endvidere arbejdet med analyser af,
hvad børnene rent faktisk forstår og set på deres evne til at skelne mellem fantasi og virkelighed. Begge psykologer arbejder ud fra, at barnet er et ligeværdigt medlem af familien, som skal respekteres ud fra sine forudsætninger. Foredraget bliver på engelsk, og der vil løbende være dansk oversættelse.
Fra Norge får vi deltagelse af fysioterapeut Kaja Giltvted, der er ansat ved Frambu (www.frambu.no), det norske
kompetencecenter for sjældne sygdomme. Kaja Giltvedt har i mange år beskæftiget sig med Prader-Willi Syndrom
og udgivet materiale om bl.a. udvikling af motoriske færdigheder hos førskolebørn med PWS. På seminaret vil der
være gennemgang af teoretisk fysioterapeutisk viden inden for PWS, som vil blive efterfulgt af en praktisk del for
forældre OG børn, hvor Kaja Giltvedt vil gennemgå praktiske øvelser, der kan anvendes i hjemmet i den daglige
træning af børn og unge med PWS.
Mens børnefamilierne træner, vil der for forældre til unge og voksne med PWS være tilbud om at høre, hvordan
dagligdagen på to danske bosteder ser ud. Afdelingsleder Minna Elkjær Ovesen fra det regionale botilbud Grankoglen på Djursland og leder Karin Birkedal fra det privatejede botilbud Solvang på Fejø vil med ord og billeder
fortælle om, hvordan en helt almindelig dag ser ud for beboerne på de to bosteder.
På Center for Sjældne Sygdomme, Århus Universitetshospital, pågår et forskningsprojekt om ”Tarmfunktion hos
voksne personer med PWS”. Louise Kuhlman Frandsen er projektansvarlig og kommer søndag formiddag og præsenterer projektet.
Sidst, men bestemt ikke mindst, får vi – traditionen tro – indlæg af overlæge Susanne Blichfeldt, der vil informere
om nyeste viden inden for Prader-Willi Syndrom.
Vi håber med de inviterede foredragsholdere at kunne tilbyde en alsidig vifte af viden og erfaring inden for Prader-Willi Syndrom og det at være en familie med et handicappet barn.
Tilmelding: senest 1. juli 2012 på omstående tilmeldingsblanket, der sendes til Lise Reimers, Damgårdsvej 24,
3460 Birkerød. Tilmelding kan også ske via www.prader-willi.dk
Pris for deltagelse: Børn 2-11 år: 1.350 kr. Fra 12 år og opefter: 2.700 kr.
Efter tilmelding udsendes bekræftelse, program samt girokort til betaling af kursusgebyr, der bedes betalt
senest d. 1. august 2012.
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Program for forældre, pårørende og fagpersoner
Fredag d. 28. september
Fra kl. 16:
Kl. 18 – 19:
Kl. 19 – 19.30:
Kl. 19.30 – 21.30:

Indkvartering
Middag
Aflevering af børn/unge i pasningsorden
”Livet som forældre til et handicappet barn” v/cand. psych. John Zeuthen

Lørdag d. 29. september
Kl. 8 – 9:
Kl. 9 – 9.15:
Kl. 9.15 – 10.15:
Kl. 10.30 – 12:

Kl. 12 – 13:
Kl. 13 – 13.30:
Kl. 13.30 – 17:
Kl. 18 - 19.30:
Kl. 19.30:

Morgenmad
Aflevering af børn/unge i pasningsordning
Fysioterapeutisk teori v/fysioterapeut Kaja Gildtvedt
Arrangement 1: Fysisk aktivitet for børn med PWS og forældre v/fysioterapeut Kaja
Gildtvedt
Arrangement 2: ”Hverdagen i et botilbud” v/afdelingsleder Minna Elkjær Ovesen og
leder Karin Birkedal
Frokost
Aflevering af børn/unge i pasningsordning
”Udfordringer i livet med PWS” v/ cand. psych. Palma Bregani og Irune Achutegui
Middag
Fest med dans og musik

Søndag d. 30. september
Kl. 8 – 9:
Kl. 9.15 – 10.15:
Kl. 9 – 9.15:
Kl. 10.30 – 11:
Kl. 11 – 12:
Kl. 12:
Kl. 13:

Morgenmad
Generalforsamling
Aflevering af børn/unge i pasningsordning
”Tarmundersøgelse af voksne med PWS” v/projektansvarlig Louise Kuhlmann Frandsen
”Nyeste viden inden for Prader-Willi Syndrom” v/overlæge Susanne Blichfeldt
Frokost
Afrejse

Program for børn, unge og voksne med PWS og søskende
Fredag d. 28. september
Fra kl.16:
Kl. 18 – 19:
Kl. 19:

Indkvartering
Middag
Fordeling af kontaktpersoner/video/tv-aften

Lørdag d. 29. september
Kl. 8 – 9:
Kl. 9.15 – 10.15:
Kl. 10.30 – 12:
Kl. 9.30 – 16:
Kl. 12 – 13:
Kl. 13 – 17:
Kl. 16.30:
Kl. 18 – 19.30:
Kl. 19.30:

Morgenmad/smøre madpakker til turen
Værkstedsaktiviteter børn 0 – 12 år
Fysisk aktivitet børn 0 – 12 år.
Tur til Løvens Hule, Odense 13 år og opefter. HUSK LEDSAGERKORT!
Frokost
Værksted og skattejagt
Forberedelse og pyntning til fest
Middag
Fest med dans og musik

Søndag d. 30. september
Kl.8 – 9:
Kl.9:
Kl.12 – 13:
Kl.13:

Morgenmad
Færdiggørelse af værkstedsaktiviteter
Frokost
Afrejse

Obs: Børnepasning til kl. 23 fredag og lørdag aften.
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Aktiviteter for børn, unge og voksne med PWS og søskende
Formålet med deltagelse i weekendseminaret for børn, unge og voksne med Prader-Willi Syndrom er, at de her
har mulighed for at skabe sociale netværk med andre unge med samme syndrom. Der er stor geografisk spredning
mellem deres hjem, så de har i deres dagligdag ikke mulighed for at mødes og lære hinanden at kende, inden
de evt. skal flytte sammen i et kommende bofællesskab. På kurset inddrages desuden den nødvendige daglige
motion, der også opnås i det positive samvær med ligestillede. Weekendseminaret er foreningens eneste tilbud til
personer i alle aldre med Prader-Willi Syndrom.

Ansøgning om dækning af kursusafgift
Ifølge Serviceloven kan kommunen søges om dækning af kursus- og transportafgift. I tilfælde af afslag på
ansøgningen vil vi opfordre til, at afgørelsen ankes.
Medlemmer, der får afslag, kan søge foreningen om dækning. Dette sker ved at sende kommunens skriftlige afslag og evt. ankeafgørelse sammen med en ansøgning om tilskud til foreningens kasserer, Martin
Raabjerg. Medlemmer, der ikke i henhold til Serviceloven kan søge om dækning af kursus- og transportudgift, kan ligeledes ansøge foreningen om tilskud.


Tilmelding til weekendseminar på Brogården
Sendes i lukket kuvert til Lise Reimers, Damgårdsvej 24, 3460 Birkerød senest d. 1. juli 2012

Navn
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Adresse

Tlf.

Person
med PWS
- alder

Søskende Forældre
- alder

Andet

Refleksioner over Serviceloven i praksis
Min kollega fra fagrådet, socialrådgiver Jens Tamborg og jeg havde den fornøjelse at deltage i sidste års weekendseminar på Brogården i september måned. Vores opgave var i en af de anmeldte workshops at fremlægge teori
og praksis angående Servicelovens regler for børn under 18 år og for unge og voksne.
Jens Tamborg, som i sit daglige virke arbejder med Servicelovens regler, havde til opgave at stå for fremlæggelsen
af Servicelovens regler og §§ 41 og 42 (vedrører merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste). Det var så min opgave
at beskrive og kommentere praksis på området via den erfaring, jeg har skaffet mig gennem næsten 40 års socialt
arbejde, først med Forsorgsloven, herefter Bistandsloven og sidst med Serviceloven indtil for knap 5 år siden.
Under Jens Tamborgs gennemgang af Servicelovens regler og §§ 41 og 42 og de skal-opgaver og pligter, som kommunerne har over for de unge familier med et handicappet barn og sidst, men ikke mindst de unge og voksne, fik
jeg rig lejlighed til at lytte og reflektere over Jens Tamborgs gennemgang. Men også over forældrenes beskrivelse
af deres møde med den kommunale sagsbehandler.
Det var utroligt trist at være vidne til, at forældre i dagens Danmark er så ydmyge over for kommunernes gøren
og laden. Og at de skal bruge så mange kræfter på at fortælle deres sagsbehandlere, at de har et handicappet
barn/ung, der har brug for et specialtilbud, som kan lette hverdagen for forældre.
Modspiller og ikke medspiller
Der er ingen tvivl om, at Servicelovens regler gennem de sidste 5 år på
grund af den økonomiske krise har gennem gået en revidering og en
Det er svært at have et hanøkonomisk stramning, men på trods heraf er det fortsat min opfattelse,
dicappet barn eller ung i en
at det reviderede lovgrundlag ikke har betydet mærkbare ændringer i
familie, men kampen med
den hjælp, familierne har krav på til deres handicappede barn/unge,
når det for eksempel drejer sig om specialtilbud i daginstitution, mermyndighederne er næsten
udgifter, tabt arbejdsfortjeneste m.v. For de unge voksne gælder det
endnu værre.
fortsat, at de efter det fyldte 18. år har den fulde forsørgerret over sig
selv. Det er ikke forældrene efter det fyldte 18. år, dvs. de unge skal
have selvstændig bolig, forsørgelse, beskæftigelse og en fritid, der kan sidestilles med andre unge, der ikke har
et handicap.
Det er tankevækkende at erfare, at selv om der er sket en stor udvikling inden for de sidste 30 år på handicapområdet, skal familier og pårørende stadig kæmpe en kamp for sit barn eller voksne søn/datter. Og deres kommunale
sagsbehandler er deres modspiller i stedet for en medspiller for familien.
Svært at få kontakt
Hvor er den kommunale sagsbehandler? Hvor er den specialiserede viden, der gennem årtier er opbygget? Hvorfor
er den kommunale sagsbehandler gået i hi på grund af krisen? Hvor er den faglige stolthed? Hvorfor er det så
svært at få kontakt til en dygtig sagsbehandler, der ikke giver modstridende oplysninger?
Det er svært at have et handicappet barn eller ung i en familie, men kampen med myndighederne er næsten
endnu værre.
God ledelse
Hvor er den blevet af? Hvordan virker ankesystemerne? Umiddelbart virker det, som om kommunernes selvbestemmelse får lov til at udvikle sig i en sådan grad, at det virker anarkistisk. Jens og jeg kan kun gentage: Serviceloven er stadig grundlaget for, at der ydes støtte til den enkelte familie med et handicappet barn/ung eller den
unge over 18 år.
Og bedste råd Jens og jeg kan give: lad jer ikke slå ud. Når I henvender jer til den kommunale sagsbehandler, bør det ske i skriftlig form på grund af dokumentation samt et krav til sagsbehandleren om, at
retursvaret skal være skriftligt med anvisning af ankemulighed.
Jens Tamborg og Anne-Marie Rasmussen
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Center for Sjældne Sygdomme og Klinik for Sjældne Handicap

Sundhedsvæsenets centraliserede tilbud til patienter med en sjælden sygdom

De to danske centre for sjældne sygdomme og handicaps har eksisteret siden midten af 1990’erne. Centrenes
formål er at tilbyde diagnostik, behandling, kontrol og rådgivning vedrørende en række sjældne medfødte og
ofte arvelige sygdomme og handicaps. 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 centrene.
Center for Sjældne Sygdomme (CSS)
CSS ligger i børneafdeling A på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Yderlige oplysninger om CSS kan ske ved
henvendelse til CSS, Børneafdeling A, Aarhus Universitetshospital Skejby, Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus N.
Telefon 7845 1474 og hjemmeside www.css.skejby.dk.
Klinik for Sjældne Handicap (KSH)
KSH er en del af ambulatoriet i Klinisk Genetisk Afdeling på Rigshospitalet. Yderligere oplysninger om KSH kan ske ved henvendelse til KSH, Klinisk Genetisk Afdeling, Afsnit 4062, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø. Telefon 3545 4062, og
hjemmeside www.kliniskgenetik.rh.dk

Børn og voksne med Prader-Willi
Syndrom kan henvises til Center for
Sjældne Sygdomme og Klinik for
Sjældne Handicap via egen læge, speciallæge eller lokal sygehusafdeling.

Nye medlemmer af foreningens fagråd
Fagrådet ved Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom har fået to nye medlemmer. Det er sygeplejerske/
patientkoordinator Bolette Færch Petersen, der er ansat ved Klinik for Sjældne Handicap på Rigshospitalet samt
psykologisk fagkonsulent Henrik Robert Nielsen, ansat ved Center for Voksensocial, Region Midtjylland.
Medlemmer af fagrådet kan kontaktes via oplysningerne bagest i bladet eller via www.prader-willi.dk

Sjældne-dagen 2012
Onsdag d. 29. februar 2012 blev opmærksomheden
mod sjældne sygdomme markeret i mere end 50 lande verden over. I Danmark var Sjældne Diagnoser arrangør af konferencen ”Velkommen til Sjældne-land”,
der fandt sted i København og havde deltagelse af 150
pårørende, patienter, fagfolk, politikere, regionalt og
kommunalt ansatte.
Konferencen blev indledt med en kortlægning af det
medicinske og sociale sjældne landskab af bl.a. professor John Østergaard fra Center for Sjældne Sygdomme.
I Danmark defineres en sygdom som sjælden, hvis
færre end 1000 har sygdommen, hvorimod EU definerer en sygdom som sjælden, hvis færre end 2000
i et land har sygdommen. I sit oplæg nævnte John
Østergaard også PWS. John Østergaard kom ind på
kompleksiteten af sjældne sygdomme i medicinsk og
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socialt behandlingsregi og understregede, at der er et
kontinuerligt behov for et helhedssyn på patienterne
fra vugge til krukke, men gav også udtryk for, at det
tætte samarbejde mellem den medicinske og sociale
verden ikke eksisterer i Danmark. En undersøgelse af,
hvordan de sundhedsmæssige og sociale systemer
i Danmark fungerer viser, at der generelt er en udbredt tilfredshed med de sundhedsmæssige tilbud til
sjældne patienter, ligesom der er tilfredshed med adgangen til at få behandling. Anderledes ser billedet ud,
når det gælder de sociale systemer. Her er tendensen,
at knap 50 % finder det vanskeligt i varierende grad at
få adgang til social service, og ca. 66 % er utilfredse
med niveauet af den sociale service i Danmark (kilde:
Hand-outs fra John Østergaard på Sjældne-dagen 29.
februar 2012), (jvf. indlæg fra Anne Marie Rasmussen
og Jens Tamborg, s. 7).

Bo Beck, kontorchef i ViHS (Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri) kom i sit indlæg
”Rådgivning og information – hvor er den henne?” ind
på Team Sjældne Handicap, der har erstattet det tidligere Center for Små Handicapgrupper (CSH). Teamet
har ingen myndighed i sig selv, men er et rådgivningsorgan, der yder specialrådgivning i forhold til, hvordan
fagfolk, pårørende og borgere kan håndtere et sjældent handicap samt rådgivning om støttemuligheder
inden for social-, sundheds-, undervisnings- og uddannelsesområdet.

En særdeles interessant bemærkning stod socialchef
Charlotte Rosenkrantz Josefsen, Region Midtjylland
for. Hun konstaterede, at der i Danmark er 2 højt
specialiserede centre for sjældne sygdomme (Center
for Sjældne Sygdomme, Århus Universitetshospital,
og Klinik for Sjældne Handicap, Rigshospitalet), hvor
viden inden for diagnostik, behandling og forskning
er centraliseret. Til sammenligning er der i Danmark
98 kommuner, der hver især varetager den sociale behandling inden for det sjældne sygdomsområde. Hvorfor denne diskrepans? spurgte Charlotte Rosenkrantz
og gav udtryk for, at der er behov for en specialeplan
for socialområdet.

Europaminister Nicolai Wammen uddeler Sjældne-prisen til professor John Østergaard

Markeringen af Sjældne-dagen havde også som formål at give input til den nationale handlingsplan, EU’s
sundhedsministre i 2009 henstillede medlemslandene
at udarbejde inden 2013, og som skal fungere som
rettesnor for og strukturere de relevante tiltag i forbindelse med sjældne sygdomme inden for rammerne
af medlemslandenes sundheds- og socialsystemer.
Sjældne-dagens konference afsluttedes med en paneldebat med deltagelse af aktuelle politikere om netop
den nationale handlingsplan, og heri indgik input fra
workshops afholdt forinden. Sjældne Diagnoser er inviteret med til at deltage i den arbejdsgruppe under
Sundhedsstyrelsen, der skal formulere den nationale
strategi for sjældne sygdomme, og hver medlemsforening af Sjældne Diagnoser har udpeget et medlem,

der skal deltage i det interne arbejde om planen.
Efter konferencen var der sjældne-march gennem Københavns gader, som endte på Nytorv med underholdning og uddeling af Sjældne-prisen, der i år gik til nu
afdøde tidligere formand for Sjældne Diagnoser, Torben Grønnebæk og professor John Østergaard, Center
for Sjældne Sygdomme. Begge fik prisen, fordi de hver
især har ydet en særlig indsats for mennesker med
sjældne sygdomme og handicap. Landsforeningen for
Prader-Willi Syndrom ønsker prismodtagerne tillykke
med prisen og udtrykker samtidig glæde over, at det
var et medlem af foreningens fagråd, der modtog den
ene pris.
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Invitation til sommerlejr for unge og voksne 30/7 - 3/8 2012
Så er det tid til foreningens sommerlejr. Vi skal igen i år til Frijsenborg Ungdomsskole, som ligger ved Hammel
mellem Århus og Viborg. Vi mødes mandag den 30. juli fra kl. 15.00 ved den store flagstang og siger farvel og på
gensyn fredag den 3. august i løbet af formiddagen. Se programmet for sommerlejren på næste side.
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 til hjælp med en/nogle af aktiviteterne. Der er mulighed for at svømme i Hammel Svømmehal, se åbningstider på www.hammel-svommehal.dk. Vi opfordrer til, at vi alle sammen er med til aktiviteter
og ture!
Praktiske oplysninger
•
•
•
•
•
•

Efterskolens adresse er: Finlandsvej 5, 8450 Hammel, www.fus.dk
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 og det gode humør.
Pris for trøje er 175 kr
Pris pr. deltager er 1.300 kr. Personer med PWS over 18 år skal have et selvstændigt medlemskab af foreningen for at kunne deltage.

Husk, at der er begrænset deltagerantal på lejren. Vi håber selvfølgelig, at der er plads til alle interesserede.
Når vi har modtaget tilbagemeldingerne, vil I få tilsendt et program, deltagerliste og et girokort til betaling. Hvis
I ønsker trøje (se trøjen på www.prader-willi.dk), skal denne betales på samme girokort. Betalingsfristen bedes
overholdt, da vi skal give ungdomsskolen besked. Du kan kun deltage, hvis foreningen har modtaget din indbetaling. Hvis flere betaler på samme girokort, så skriv navnene på alle deltagerne.
Mangler du nogle oplysninger, kan du ringe til: Djanik Gade, tlf. 50723175.



Tilmelding til sommerlejr
Tilmeldingen sendes i lukket kuvert til Djanik Gade, Nørre alle 3, 8930 Randers NØ eller pr. mail
ltgade@webspeed.dk. Tilmelding kan også foretages via www.prader-willi.dk
SIDSTE FRIST FOR TILMELDING: 29. juni 2012
Navn

Adresse

Tlf.

Ønskes Person Alder
trøje
m.
(str.)
PWS

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

Ja____
____ (Antal)

Andet

Nej___

Program for sommerlejr på Frijsenborg Ungdomsskole

30. juli - 3. august 2012

Mandag

Tirsdag
8.30 – 9.30
Morgenmad
+ smøre madpakker

Onsdag
8.30 – 9.30
Morgenmad

Torsdag
8.30 – 9.30
Morgenmad

Fredag
8.30 – 9.30
Morgenmad

09.45 – 15.00
TUR Skandinavisk
Dyrepark

10.00 – 12.00
Værksteder på
skolen/sport og
leg/hockey

10.30 – 12.00
Værksteder på
skolen/sport og
leg/hockey

11.00
Pakke, farvel og
afrejse på gensyn 2013

12.00 – 13.00
Frokost på skolen

12.00 – 13.00
Frokost på skolen

Oprydning og tjek,
at skolen er i orden

13.00 – 15.00
Værksteder på skolen
Sport og leg

13.00 – 15.00
Værksteder på skolen
Sport og leg

www.skandinavisk
dyrepark.dk

15.00 – 16.00
Ankomst og
indkvartering

15.30 – 16.30
Fernisering

16.00 – 16.30
Eftermiddagsdrik

15.30 – 16.00
Eftermiddagsdrik

16.30 – 17.00
Eftermiddagsdrik

16.00 – 17.30
Hygge i fælles areal
17.30 – 18.00
Kiosk/afhentning af
T-shirts

17.30 – 18.00
Kiosk

17.30 – 18.00
Kiosk

17.30 – 18.00
Kiosk

18.00 – 19.00
Aftensmad

18.00 – 19.00
Aftensmad

18.00 – 19.00
Aftensmad

18.00 – ca. 20.00
Festmiddag

19.30 – 21.00
Stjerneløb

19.30 – 21.30
Bålaften
m. aftendrik

19.00 – 20.30
Banko

Musik og dans med
René Franz
www.rene-franz.
dansemus.dk/

21.00 – 21.30
Aftendrik

21.30 – 22.00
Aftendrik

21.00 – 21.30
Aftendrik
22.00 - ?
Informationsmøde
for forældre/
pædagoger
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Fra Fejø til Thailand
Vi fra Fejø, det vil sige Anne, Cecilie, Dorthe, Karin,
Karina, Lars (Karlsson), Lars (Magle), Niels, Sophie,
Trine og Vibeke. Vi tog fra Fejø torsdag den 2. februar og var hjemme igen fredag den 17.februar.
Vi fløj i 12 timer. Da vi kom til Thailand var klokken
omkring halv 8 om morgen i Thailand. Da vi ankom
til hotellet samles vi og fik en sodavand. Det endte
med at vi fik to i alt. Bagefter viste det sig, at de
lejligheder vi skulle have, var ikke dem Karin havde
bestilt. Da vi langt om længe fik vores lejligheder,
pakkede vi ud, og bagefter var der frokost, og så var
det bare om at komme ned i poolen efter vi havde
spist, og der lå de fleste af os.
Karina, Karlsson, Magle, Niels og Trine tog ud og
tjekkede omgivelserne. Da vi kom hjem, gik vi i bad
indtil vi skulle mødes. Vi mødtes altid over hos Karin og Karlsson, så gik vi ud og spiste aftensmad, det gjorde vi
hver aften og nogen gange også til frokost. Når vi skulle på vores egen strand, kunne man sejle dertil. Der var
morgenmad i prisen. Om aftenen var det meget dejligt ang. temperaturen, om dagen var ca. 35 grader, men det
føltes ikke at det var så varmt. Hver morgen når vi var på vej over at skulle spise morgenmad, kom der en 4-årig
elefant der gav et kys til dem, der ville have det.
Den første morgen ved morgenmaden blev vi spurgt om, hvad vi gerne ville opleve imens vi var der. Der var nogen
der ville på stranden, shoppe, på markeder, ride på elefanter, thaiboksning, padle i kajak, og der var også nogen
der ville se den store budda. Alle ville gerne se et stort show, der hedder Fantasi World, det er et show, hvor der
er dyr med og man kan give sutteflaske til en tigerunge.
Den første dag tog alle undtagen Cecilie, Karlsson og Sophie med Anne, Dorthe og Vibeke sammen med Magle og
Trine. I 15 minutter red de på elefanter. Da de var færdige med det, gav elefanterne en opvisning. De kunne bl.a. stå
på hoved, og man kunne også få lov til at side på skødet af den ene, og det prøvede Anne, Dorthe og Vibeke. Da de
var færdig med opvisningen gik vi ned mod vandet og så elefanterne blevet vaskede efter dagens arbejde.
Dorthe, Karin, Karina og Trine var en dag ude og snorkle og foder fisk med bananer, det så sjovt ud når Karin smed et
stykke ud til dem, der var både store og små og i mange farver. Den ene dag hvor vi var på markeder blev vi kørt med
en ”tuktuk”. Karin og Karlsson kende en tuktuk mand der hedder ”Jimmi” fra den gang de havde været der nede med
Karlssons børn. Jimmi havde en kollega der hed ”Kylling” efter markedet kørte Jimmi og Kylling os på stranden og omkring klokken 18 kørte vi op på en restaurant. Da vi havde spist og handle lidt kørte Jimmi og Kylling os hjem der var og
så nogen dage hvor vi tog på stranden og der fik Anne, Dorthe, Sophie og Vibeke en time massage.
Onsdag aften tog vi hen og spiste aftensmad hvor vi havde været et par dage før men denne gang var der et show
med mænd der ligner kvinder som er det samme som drags det var sjovt at se. Nogen dage kørte vi op i byen og
så blev der shoppede. Imens der blev givet massage til dem der ville have fik Karina fletninger i hele håret, det tog
21⁄2 time. Den ene eftermiddag tog Karina sammen med Karlsson og Magle ud i kajak eller det vil sige at Karlsson
og Magle havde en vandcykle de nået ikke så langt så Karina måtte sejle frem og tilbage. Der var en aften hvor
Karina, Karlsson, Niels og Vibeke tog ud og så på Thaiboksning dem der boksede var lige fra børn på 7 år og op
efter. Den ene aften blev vi kørte ind på en lokal restaurant hvor Cecilie og Karina gik op og viste dem en fisk som
de gerne ville have da de fik den var den hel både med hoved og hale, den sidste aften gik vi ned på den samme
sted og spise som den første aften. Da vi havde spist købte Dorthe og Karina to lamper som man sender op i luften
med ild i. Manden som de blev købt af sendte dem op sammen med Dorthe og Karina, det så rigtig godt ud. Dagen
efter var det hjem ad, vi tog fra Thailand klokken halv 9 og var på Fejø klokken 18. Det var en rigtig god tur den
var alle pengene værd.
Hilsen Karina
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Kursus om førskolebørn med PWS

Stimulation, kommunikation og tidlig udvikling
Onsdag d. 7. november 2012 kl. 10 – 16
på Danhostel Roskilde, Vindeboder 7, 4000 Roskilde

Målgruppe: Forældre, pædagoger, dagplejere og andre, der arbejder med børn med PWS i førskolealderen.
Undervisere: Talepædagoger Mette Sørensen og Ellen Bjerre - begge ansat ved Køge Kommune - og overlæge Susanne Blichfeldt. Der vil være oplæg fra underviserne samt god tid til spørgsmål og diskussion.
Spørgsmål til underviserne er MEGET velkomne inden kurset. Hvis der er særlige emner, der ønskes belyst, bedes disse sendt
via e-mail til s.blichfeldt@dadlnet.dk, mettesoerensen433@hotmail.com eller ellenbjerrej@hotmail.com
Der serveres formiddags- og eftermiddagskaffe samt frokost.
Pris: 200 kr. Betales ved tilmelding ved overførsel til Danske Bank, reg.nr. 4001, kontonr. 4001154273. I meddelelsesfeltet
bedes anført ”0812”. Hvis man ønsker elektronisk faktura, bedes EAN-nummer oplyst samtidig med tilmeldingen.
Tilmelding: senest 15. oktober 2012 (med angivelse af institution og navn på deltagere) til: Jytte Helgogaard på mail:
jyttehelgogaard@tdcadsl.dk, tlf./sms 21671299.

Temadag om PWS og psykiatri

for pædagoger, lærere og andre, der arbejder med voksne med PWS

Tid og sted:

Torsdag d.13. december 2012 kl. 10 – 16 på Scandic Roskilde,
Søndre Ringvej 33, 4000 Roskilde

Foredragsholdere:

Overlæge Anette Løwert, medlem af fagrådet ved Landsforeningen for PWS og overlæge Susanne Blichfeldt, lægelig konsulent for Landsforeningen for PWS. Der bliver
god mulighed for at stille spørgsmål og for indbyrdes drøftelse.

Forplejning:

Kaffe med brød og frugt fra kl. 9, frokost samt eftermiddagskaffe m. brød og frugt

Pris:

300 kr. Betales ved tilmelding ved overførsel til Danske Bank, reg.nr. 4001, kontonr.
4001154273 med angivelsen ”0912” i meddelelsesfeltet”. Hvis man ønsker elektronisk faktura, bedes EAN-nummer oplyst samtidig med tilmeldingen.

Tilmelding:

Senest 1. november 2012 med angivelse af institution og navn på deltagere til:
Jytte Helgogaard, tlf./sms 21671299 eller e-mail: jyttehelgogaard@tdcadsl.dk
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Motorik og fysisk aktivitet

... og noget om kalorieforbrug ved Prader Willi Syndrom

I Australien har Peter Davies og Kristy Reid fra Forskningscenter for Ernæring ved Queensland Universitet skrevet en
lille bog/hæfte om motorisk aktivitet ved PWS og kalorieforbrug. I hæftet gennemgås, hvorfor kaloriebehov som
regel er lavere end normalt ved PWS, effekten af væksthormon, og der er råd om, hvilke motoriske aktiviteter man
kan gå i gang med. Man kan se, hvor mange kalorier et barn med en vis vægt bruger ved en bestemt aktivitet,
og man kan se, hvor længe man som normal voksen skal cykle for at forbrænde fx en stor muffin: 111 minutter.
Endvidere forklares, hvad der sker, når kroppen forbrænder kalorier, og hvorfor fysisk aktivitet er så vigtigt i det
hele taget.
Bogen er skrevet for forældre i Australien, og der nævnes visse sportsgrene, som vi ikke dyrker så meget i Danmark, fx Kanga Cricet, men det er en detalje, der ikke forstyrrer bogens egentlige budskab.
Bogen kan downloades kvit og frit på www.uq.edu.au/cnrc, klik på fanebladet Facts for families og vælg så
Exercise and Physical Activity for children. Kan printes ud og foræres til familie og venner.
Vi har i fagrådet talt om at oversætte pjecen til dansk, hvilket vi har fået tilladelse til. Det vil være et ret stort arbejde.
Jeg hører gerne, om I synes, det er noget, vi skal gøre, eller hvis I synes, det er ok at læse den på engelsk. Det kunne
også være sjovt med kommentarer til PWS NYT eller på hjemmesiden om, hvad I synes om den lille bog.
Susanne Blichfeldt

Nyt fra forskning om Prader-Willi Syndrom
Den 11. november 2011 blev der afholdt konference i den amerikanske PWS-forening. Der var mange interessante
foredrag om PWS, om det medicinske og det psykologiske, der refererede til nyere undersøgelser.
Flere af de undersøgelser, der blev omtalt, havde ikke så mange deltagere med PWS, men giver alligevel et billede og kan sætte flere undersøgelser i gang, bl.a. en undersøgelse af voksne, der viste, at væksthormon gav flere
muskler og mindre fedtvæv, men at væksthormon ikke havde betydning for kaloriebehov. Der var også omtale af
kendte symptomer som fx tendens til lav kropstemperatur ved kulde, især hos ældre.
Der er udgivet en »Abstract book« på engelsk (resumeer) over de foredrag, der blev holdt, og som kan downloades
via www.praderwilli.dk
Susanne Blichfeldt

VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation, og rådgivningen er gratis. VISO rådgiver kommuner,
borgere, institutioner og tilbud, når kommunen har behov for supplerende ekspertise, viden og erfaring inden for
børn, unge og voksne med handicap. VISOs rådgivning er landsdækkende.
ViHS indsamler, bearbejder, udvikler og formidler viden om handicapgrupper, hjælpemidler og socialpsykiatri. Det er
videnscentrets primære opgave at oppebære og udvikle almen, grundlæggende og specialiseret viden samt viden
om indsatser og effekten heraf – også internationalt. Herunder at koordinere samt deltage i prøvnings-, forsknings- og
informationsvirksomhed på hjælpemiddelområdet. Videnscenteret skal herudover udvikle ny viden på områder, hvor
der er afdækket et vidensbehov, som ikke nødvendigvis er afgrænset til bestemte handicapgrupper.
Servicestyrelsens Team Sjældne Handicap yder specialrådgivning i forhold til, hvordan fagfolk, pårørende og borgere
kan håndtere et sjældent handicap. Teamet giver rådgivning om støttemuligheder inden for social-, sundheds-, undervisnings- og uddannelsesområdet. Teamet tilbyder også information om sjældne handicap og rådgiver om, hvordan
borgere med et sjældent handicap kan få kontakt til andre med samme handicap.
For yderligere informationer se www.servicestyrelsen.dk
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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
kbartholin@hotmail.com
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.

