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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. NY
Prader-Willi Syndrom og beskæftigelse. Netudgave
Gode råd i forbindelse med undervisning af børn med PWS.
Etablering af botilbud til voksne med PWS.
Kost ved PWS v/Dorte Bierre
Information og gode råd om mad ved Prader-Willi Syndrom.

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

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

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

Referat fra generalforsamling d. 28. september 2013

I Handicaphuset i Tåstrup

1. Valg af dirigent.
Lars Skovgård blev valgt som dirigent.
2. Formandens beretning.
Jytte Helgogaard aflagde beretning om det forløbne år: Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen
for et år siden med undertegnede som formand, Vibeke Ørskov næstformand, Martin Raabjerg som kasserer
og Lise Reimers som sekretær. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er: Djanik Andersen, som også er foreningens webmaster, Claus Rosenager-Jepsen og Signe Andersen. Rita Nielsen, der også sidste år var medlem af
bestyrelsen, valgte af personlige årsager at træde ud i starten af det nye år, og herfra skal lyde en tak til Rita
for indsatsen.
Medlemsarrangementer og kurser
Medlemsarrangementer har i det forløbne år været rettet mod forældre, bedsteforældre og andre pårørende
til børn og unge med PWS og til pædagoger, lærere og andre personalegrupper, der arbejder med personer
med PWS. Der har ligeledes været aktiviteter rettet mod unge og voksne med PWS.
Vi havde sidste år i september weekendseminaret på Brogården med omkring 70 deltagere. Seminaret havde
besøg af udenlandske kompetente foredragsholdere, men vi må nok erkende, at de sproglige barrierer var så
store, at vi fremover vil benytte os af danske oplægsholdere.
Foreningen udbød i marts og april måned samtalegrupper for forældre til børn med PWS fra 0-12 år i Århus
og i Hvidovre. Deltagerantallet var på henholdsvis 4 og 5 familier i hver landsdel, heriblandt også nye familier. Leder af samtalegrupperne var pædagogisk konsulent Anne Hartvig Nielsen, som har givet tilsagn om at
fortsætte som leder af fremtidige tilbud.
I april måned afholdt vi den første temadag for lærere, pædagoger og pårørende under overskriften ”PWS
- hjerne og virkelighed”. Arrangementet foregik på Scandic i Roskilde, og foredragsholder var neuropsykolog
Susanne Freltofte. Temadagen havde deltagelse af ca. 30 personer, og evalueringerne heraf var meget positive. I oktober måned gentages temadagen på MarselisborgCentret, og der er nu 60 personer tilmeldt.
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I år fik unge hjemmeboende fra 15 år muligheden for at mødes med udeboende voksne med PWS til en ridelejr på Assentoft Kro, og 13 personer deltog her med Djanik som leder. Evaluering heraf giver anledning til
at overveje, om lejren skal have karakter af både ride- og velvære-lejr, så ridningen drosles ned, for det er
trættende at ride en hel weekend.
I juni måned fandt familieweekenden på Pindstrupcentret sted med deltagelse af 48 personer repræsenterende 13 familier med børn med PWS, heriblandt flere nye familier i foreningens regi. Det var Djanik fra
bestyrelsen, der var tovholder på weekenden, og ifølge evalueringerne er der ingen tvivl om, at det er et
arrangement, der er kommet for at blive, og Pindstrupcentret er da også allerede nu booket til 2014.
Sidst i maj måned afholdt vi temadag nr. 3 for bedsteforældre og andre pårørende til børn med Prader Willi
Syndrom. Formålet var at skabe og styrke erfaringsudveksling og vidensdeling pårørende imellem, og de berørte emner var bl.a. kost og kommunikation og samvær med børn med specielle behov. Syv børnebørn med
Prader-Willi Syndrom var repræsenteret, og tilmeldingerne nåede op på mere end de 20, som vi i bestyrelsen
havde sat som minimum for afholdelse af arrangementet. Desværre kom der en del afbud i sidste øjeblik,
så vi endte med 14 deltagere, men alle udtrykte stor tilfredshed med dagen og et ønske om at fortsætte
traditionen. Oplægsholdere på dagen var overlæge Susanne Blichfeldt og specialpædagog Inge Bigum. Vi har
besluttet at udbyde temadagen igen i 2014, men samtidig forbeholder vi os ret til at aflyse, medmindre der
er 25 deltagere.
For de unge og voksne har vi igen i år afholdt en vellykket sommerlejr. Traditionen tro dannede Frijsenborg
Ungdomsskole rammen for lejren, og det var endnu engang Djanik, som stod for ledelsen af lejren, hvor deltagerantallet nåede op på 76, som det også har været de seneste år. Næste års sommerlejr holdes igen på
Frijsenborg Ungdomsskole i uge 31.
I august havde vi planlagt et kursus for forældre til udeboende voksne. Tanken var, at selvom ens barn er
flyttet hjemmefra, og andre har overtaget ansvaret, så har man stadigvæk behov for at høre om den nyeste
viden inden for PWS. Desværre var tilmeldingen så lille, at kurset måtte aflyses, men vi har i bestyrelsen besluttet, at vi vil udbyde kurset igen til næste år.
Endelig har vi så dette 1-dags kursus med 28 tilmeldte. Det er færre, end vi havde forventet, og det kan måske skyldes den geografiske placering.
PWS NYT
Informations- og oplysningsarbejdet varetager vi stadig først og fremmest med udgivelsen af PWS NYT, som
redigeres og udarbejdes af Birgitte Jensen og undertegnede, og jeg vil her benytte lejligheden til at sige tak
til Birgitte for et godt og konstruktivt samarbejde. Vi vil gerne opfordre medlemmerne til at indsende fotos
og artikler fra dagligdagen med PWS og fra de aktiviteter, som man måtte deltage i. Genkendelsens glæde er
stor, når bladet er fyldt med billeder.
Hjemmeside
Hjemmesiden er foreningens ansigt udadtil, og det er fortsat Benjamin og Djanik, der vedligeholder og opdaterer den. Der skal herfra lyde en tak til Benjamin, som frivilligt bidrager til vedligeholdelsen af det rent
tekniske samt til Djanik, som varetager de løbende opdateringer. På hjemmesiden lå tidligere debatrummet
Forum, som vi nu har fjernet. Dels blev det meget sjældent brugt, og dels skal pladsen anvendes til et ”Link
til lægen”, så man i en akutsituation hurtigt kan få et overblik over, hvad man særligt skal være opmærksom
på. Der er også et link til facebook-gruppen for Prader-Willi Danmark, som har mere end 60 medlemmer. Vi er
klar over, at hjemmesiden ikke altid fremstår med sidste nyt, ligesom det har knebet med at få lavet onlinetilmeldinger, men vi arbejder p.t. på at få lavet nogle klare aftaler om ansvarsfordeling.
Materiale
Materialemæssigt har vi fået revideret den røde sundshedsfolder, så den nu fremstår opdateret med nyeste
viden inden for det medicinske område.
En ny bog om PWS udkom i august måned. Bogen, der er på engelsk med bidrag af udenlandske og danske
eksperter inden for PWS, er redigeret af den svenske læge Charlotte Höybye, og overlæge Stense Farholt og
Susanne Blichfeldt samt foreningens tidligere formand Børge Troelsen har alle bidraget med artikler til bogen.
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Internationalt samarbejde
Samarbejdet med andre organisationer foregår på det internationale plan fortsat især via IPWSO, den internationale PWS-organisation. I juli måned afholdtes i England den 8. internationale PWS-konference, og fra
Danmark deltog Susanne Blichfeldt, Stense Farholt og Astrid Schulze, alle fra PWS-foreningens fagråd, samt
Lise Reimers og undertegnede fra bestyrelsen. Det var en velorganiseret konference med mange gode informationer, som også er beskrevet i PWS NYT. I 2016 finder den 9. internationale PWS-konference sted i Toronto,
Canada.
Nationalt samarbejde
Nationalt samarbejder vi med andre foreninger for sjældne handicap inden for rammerne af LEV og Sjældne
Diagnoser. Som nævnt på sidste års generalforsamling skulle begge organisationer flytte til det nye handicaphus her i Tåstrup, og det var derfor, bestyrelsen havde truffet beslutning om at afholde 1-dags-kurset her
i dag.
Vibeke og Claus er foreningens repræsentanter i Sjældne Diagnosers Repræsentantskab og deltager i repræsentantskabsmøder 2 gange om året. I den sammenhæng er det værd at nævne, at Sjældne Diagnoser er i
gang med at udarbejde en national handleplan for sjældne sygdomme, og vi har i foreningen bidraget hertil
med anbefalinger for behandling af personer med Prader-Willi Syndrom.
Vi samarbejder også med de to hospitalscentre for sjældne handicap på Rigshospitalet og Skejby Sygehus og
har absolut godt udbytte af det. Begge centre har repræsentanter i fagrådet og bidrager bl.a. til opdatering af
foreningens informationsmateriale.
Fagråd
Foreningens fagråd holder møder to gange årligt og har et meget tæt samarbejde med bestyrelsen. Foreningen støtter fagrådet økonomisk, ligesom vi støtter enkeltmedlemmer af fagrådet med dækning af rejseomkostninger til PWS-møder i udlandet.
Bestyrelsesarbejde
Bestyrelsesarbejdet foregår på traditionel vis primært på bestyrelsesmøder, som vi har holdt 4 af i år. Herudover løser de enkelte bestyrelsesmedlemmer hver deres opgaver i overensstemmelse med den arbejdsfordeling, der finder sted hvert år i forbindelse med konstitueringen. Sidste år valgte vi at ”frede” de nyvalgte
bestyrelsesmedlemmer for langsomt at sluse dem ind i bestyrelsesarbejdet, og jeg tror, vi kan sige, at det er
et tiltag, der også fremadrettet skal benyttes. Vi har en bestyrelse, der er sammensat, så flest mulige aldersgrupper inden for PWS er repræsenteret, hvilket forhåbentlig medfører, at vi får dækket de fleste medlemmers behov i forbindelse med de aktiviteter, vi udbyder. Herfra skal lyde en tak for det gode samarbejde.
I samme forbindelse kan jeg orientere om, at bestyrelsen har udarbejdet et spørgeskema til foreningens
medlemmer, som skal afdække medlemmernes tilfredshed eller mangel på samme med de aktiviteter, der
afholdes, de materialer, der udgives, inklusive PWS NYT og hjemmeside. Det er planen, at spørgeskemaet skal
udsendes elektronisk her i løbet af næste uge, hvilket også er en af årsagerne til, at vi tidligere på året bad
medlemmerne om at opdatere oplysninger om bl.a. mailadresser og mobiltelefonnumre til medlemskartoteket. Sidst i januar måned er der planlagt en bestyrelseskonference, hvor resultatet af tilfredshedsundersøgelsen skal behandles, og vi håber at få rigtig megen konstruktiv respons, så vi fremadrettet også kan nå alle
målgrupper med relevante tilbud.
Det betyder selvfølgelig ikke, at hvis der blandt medlemmerne her og nu skulle være behov eller ønsker
for noget andet end det, vi udbyder, så er vi naturligvis meget lydhør herfor. Det gælder også som tidligere
nævnt både PWS NYT og hjemmesiden.
Hermed er jeg nået til vejs ende i min beretning, og jeg vil overlade ordet til dirigenten.
Formandens beretning blev godkendt.
3. Kassererens beretning om det reviderede regnskab.
Martin Raabjerg aflagde beretning om det reviderede regnskab. Foreningen har et underskud på ca. 10.000
kroner. Udgifterne til PWS NYT er steget pga. bladets ændrede størrelse, farve samt ikke mindst øgede por-
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toudgifter. Forslag om annoncer i bladet, hvilket bestyrelsen arbejder på. I den forbindelse har LEVs trykkeri
været kontaktet, men der er ikke kapacitet til at varetage opgaven for øjeblikket. Forslag om ændret abonnement: digitalt på hjemmesiden? kan der tegnes særskilt abonnement? ikke papirformat? De fleste unge
med PWS læser bladet i papirform og er glade for det. Søge fonde? Skal man evt. tilmelde sig til at få bladet i
papirformat? Herved kan man formentlig mindske portoen på de 350 eksemplarer, der udsendes 4 gange om
året. Bestyrelsen arbejder videre med sagen.
Kassererens beretning blev godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent for 2014.
Medlemsbidraget blev vedtaget til at udgøre kr. 275, af medlemsbidraget er de kr. 75 en gave. Det livsvarige
medlemsskab bliver herefter kr. 2.195.
5. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
Lise Reimers, Vibeke Ørskov og Djanik Gade Andersen blev alle genvalgt. Den 4. ledige plads blev ikke besat,
men iflg. vedtægterne er det i orden med 7 medlemmer i bestyrelsen.
7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
Jette Justesen og Jan Lorentsen blev valgt. Lars Skovgård blev valgt som revisorsuppleant.
8. Evt.
Debat omkring den manglende tilslutning til kurser og arrangementer. Forhåbentlig kan tilfredshedsundersøgelsen, der er på vej ud til medlemmerne, give svar herpå. Tilmeldingerne gentages flere gange i PWS NYT,
på hjemmesiden og på facebook. Skal der ringes/skrives til hvert enkelt medlem, der hører til målgruppen?
Specielt kan det være svært at nå forældrene til de udeboende. Eller er det medlemmernes eget ansvar at få
tilmeldt sig kurset/arrangementet, hvis man er interesseret. Sidst blev kurset for forældre til voksne udeboende
aflyst, årsagen kan være, at det lå i sommerferieperioden, og det blev afholdt ét sted – på Fyn. Kurset vil blive
tilbudt igen med et lidt ændret indhold: hvad sker der når forældrene ikke er mere? Lovmæssige ting omkring
arv og værgemål, sundhedsmæssige ting og det, at mange unge tager på i vægt, når de har været hjemme.
Bestyrelsen arbejder videre med problematikken.
Efter generalforsamlingen var der foredrag ved psykolog Leif Nord, se s. 16.

Nyt medlem af fagrådet
Jeg er ansat som afdelingslæge på Klinik for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet. Vores afdeling har
udelukkende ambulant funktion og ser både børn og andrologiske patienter (mænd med forstyrrelser
i kønshormonaksen).
Jeg ser dog udelukkende børn, og det er meningen fremadrettet, at samtlige af de børn, der har PWS
og går til kontroller hos os, skal overgå til mig med henblik på at samle »ekspertisen« hos en enkelt
læge herinde. Dette selvfølgelig kun, hvis familierne er indforstået hermed.
I mit ambulatorium vil fokus først og fremmest være på hormonelle problemer, herunder naturligvis
især behandling med væksthormon. Vores (Klinik for Vækst og Reproduktions) fagområde er pædiatrisk endokrinologi, dvs. hormonsygdomme hos børn. Jeg har tidligere også været ansat i børnepsykiatrien, neuro-psykiatrisk team, hvor jeg bl.a. så nogle få børn med PWS. Jeg har en PhD udgående
fra Steno Diabetes Center omhandlende genetiske aspekter af beta-celle dysfunktion, og jeg sidder i
Dansk Pædiatrisk Selskabs udvalg for adipositas.
Jeg kender både Hanne Hove og Susanne Blichfeldt fra tidligere og mener bestemt at have et godt
samarbejde med dem begge. Jeg ser derfor frem til at deltage i fagrådet!
Anders Johansen
Afdelingslæge, PhD
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Skolevalg og Prader-Willi Syndrom
Det er altid svært, når ens barn skal flytte fra en institutionsform til en anden, men jeg har oplevet, at det som
regel går meget nemmere for barnet, end man har forestillet sig.
Jeg har som oftest anbefalet, at børn med et handicap startede i skolen, før forældrene havde tænkt sig det,
eller hvis de var usikre på, om det var det rette tidspunkt. Men med den rigtige forberedelse og planlægning
fra hjem og skolesystem samt børnehaven, er det faktisk altid gået over forventning.
Børn med PWS bliver visiteret til en specialskole eller en specialklasse på en folkeskole. Disse skoletilbud er
som regel mere overskuelige end den børnehavegruppe, barnet går i, og der er lærere og pædagoger med
specialuddannelse.
Skoledagen er de fleste steder mere forudsigelig
end børnehavens dag. Man bruger skemaer (f.eks.
Boardmaker Billeder) til alle børnene i forbindelse
med, hvad der skal ske i dagens løb, samt hvilke
voksne der er i klassen den dag. Der er ikke nogen
yngre og uforudsigelige børn, der forstyrrer.
Det, jeg har oplevet kan være en udfordring,
er, hvordan SFO-tilbuddet er sat sammen. Det
er meget forskelligt fra den ene kommune til
den anden. Jeg har oplevet, at det har været
uoverskueligt, selvom der var støtte, fordi der var
for mange børn.
I forbindelse med at et barn med PWS skal skifte
miljø, er min erfaring, at det vigtigste er strukturen
i et overskueligt miljø, og at de voksne er sikre på
deres rolle. Den voksne skal vide, hvor vigtigt det
er at være den voksne, der ikke er usikker på sin
rolle (meget vigtigt ved PWS).
Den voksne skal være helt sikker på reglerne om
mad og skal ikke lade sig overtale af det ofte
meget velargumenterende barn.
Med hensyn til mad og PWS anbefaler vi fra fagrådet:
 Mad er udelukkende til måltider.
 Mad skal være uden for synsfeltet i timerne.
 Aktiviteterne skal ikke foregå i et køkken eller i et rum med køleskab (ude af øje, ude af sind gælder
for en stor del).
Det er indtrykket, at det altid går godt med at administrere maden i skolen, hvis lærerne er ordentligt
informerede. Det kan være lidt sværere i SFO-delen, hvis det er en stor institution, men det kan lade sig gøre
med god information om PWS. Fagrådet kan evt. kontaktes - vi har ind imellem været på besøg og holdt
oplæg om PWS.
Småbørnskonsulent og medlem af fagrådet
Inge Bigum
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Tur til Island uge 37, 2013
Mandag fly Billund-Keflavik kl. 14:40 med Icelandair fly 274, som ankommer til Keflandvik kl. 15:30. I ankomsthallen Reykjavik kan vi stoppe og købe ind lidt før vi fortsætter til sommerhuset. Sommerhuset ligger
så ca. 40 minutters kørsel mod nord fra Reykjavik. Tirsdag var jeg ude at ride tur i 1.5-2 timer på Islandske
heste. Bagefter har jeg været den blå lagune. Onsdag tur til hvalsafari fra den gamle Reykjavik havn. Torsdag tur på gletsjer adventure. Her kører vi til husafell i borgarfjordur som ligger lige ved den vestligste del af
langjokull. Vi møder dem fra ice explorer i Husafell kl. 12:00 og vi fortsætter så ind til langjokull hvor vi tager
på exploreren som er en 8+8 truck som kører os helt op på gletsjeren og hvis vi er heldige med klart vejr så
har vi mulighed for at se ud over hele landet. Fredag bytur til Reykjavik vikingefest i Restaurant fjorukrain.
Lørdag først så vi pingviner, bagefter var vi ude og se geyser og flot vandfaldet gulfoss som er der hvor vandet fra gletsjerne kommer ned. Søndag vandretur på bjerget så skal vi ha madpakke og saft. Mandag skal
vi hjem til Danmark igen kl. 03:45, afleverer sommerhuset og skal til Keflavik lufthavn hvor jeg skal med fly
Icelandair fly 274 kl. 08:00, som ankommer til Billund kl. 12:45. Det var sjov at være der på Island. Og spændende at opleve flot natur.
Kh Mia fra Grankoglen
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Tur til Island af Karina
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Om adfærd, psyke og psykiatri ved PWS

Fra konferencen om PWS i Cambridge juli 2013

Der var mange gode indlæg under konferencen om adfærd og psykiatri ved PWS, både foredrag, workshops
og posters. I det følgende vil jeg blot referere nogle af de ting, der blev sagt.
Børnepsykiater Annick Vogels fra Belgien holdt et fint oplæg om børn og unge. Hun sagde bl.a. om:
Adfærdsproblemer: Det første, man skal se på, er, hvordan maden er organiseret. Usikkerhed og
ændringer ang. mad og måltider giver typisk adfærdsproblemer. Somme tider tror man, at barnet
klarer det fint uden helt faste planer, men det stresser ofte mere, end man tror. Er der usikkerhed og
”overraskelser” for at glæde barnet, har det modsat effekt og skaber stress og forventninger. En fast
kostplan kan i sig selv bedre adfærd betydeligt. Man skal ikke belønne med mad!
Krav: Stil ikke for store krav ved aftaler, det giver stress og adfærdsproblemer.
Stress: Skaber angst. Stress er den hyppigste årsag til adfærdsproblemer ved PWS. Uforudsigelighed
giver stress. Også forventninger, der er usikre, for måske er forventningen ikke kendt af forældre og
lærere.
Gentagne spørgsmål: Skyldes ofte stress og angst, eller fordi personerne ikke evner at stoppe.
Skolevalg: I Belgien anbefaler man, at barnet ved skolestart kommer i en specialklasse, hvor barnet
fungerer bedre end de fleste andre i klassen. At være den svage med PWS giver stress og adfærdsproblemer (det er stik imod inklusionspolitikken i DK!), og det er somme tider svært at få skolens accept,
men det fungerer altid bedst, når personen med PWS er den ”dygtige” i klassen, det modsatte giver
kaos.
Træt om dagen: Hvordan er nattesøvnen? Er der behov for middagssøvn? Hvad siger søvnundersøgelsen?
Autistiske træk: Ses i Belgien hos 40 % af dem med UPD, hos 18 % af dem med deletion på kromosom 15 (UPD og deletion ved kromosom 15 er de hyppigste kromosomforandringer ved PWS; de, der
har imprintingsmutation (som er sjældnere), har ofte træk tilfælles med UPD.
Adfærd og kommunikation, specielt lidt større børn og voksne
Giv tid: Ved PWS er der begrænsninger mht. at forstå og udtrykke sig. Mange har brug for lang tid for
at forstå en besked og derefter svare. Hvis vi giver for mange informationer og for hurtigt på en gang,
kan den, der har PWS, ikke kapere det. Det giver stress.
Din stemme: Tal langsomt og sagte, taler man hurtigt, råber eller hidser sig op, giver det angst og
stress. En besked kan stresse, hvis den ikke forstås. Så vil det eneste, der bliver forstået, være, at du
er utålmodig og måske vred. Det giver angst, usikkerhed og stress.
Ophør af aktivitet: Kan være svært. Personen med PWS vil gerne hjælpe, men kan ikke komme i
gang eller kan ikke stoppe. Hvis du vil have en person med PWS til at stoppe det, han/hun er i gang
med, så ros først det han/hun laver, og stil så derefter dit eget spørgsmål. Du skal skabe overgangen
fra den ene aktivitet til den næste, for han/hun kan måske ikke selv. Det er ikke ond vilje, men uformåenhed!
Fra andre oplæg kan nævnes
Adfærd og skift af rutiner (igen): Det er svært at ændre gamle rutiner. Brug evt. et billede for at illustrere, hvad der skal ske. Selv om personen med PWS har relativ høj IQ, er det meget svært at skifte
emne og aktivitet.
Genkende ansigter og ansigtsudtryk: Kan være meget svært. Personer med PWS kan aflæse glade
ansigter, men forstår ikke altid vrede, sure eller undrende ansigter. Det gør leg og kommunikation
med andre børn vanskelig. En grund til at mange børn med PWS trækker sig ud af legegruppen, da de
ikke forstår de andre børns signaler, specielt ved rollelege.
Autisme og ADHD ved PWS: Begge dele ses ret hyppigt. En japansk undersøgelse har vist, at det er
lige hyppigt hos både personer med UPD og deletion i barnealderen, men blandt voksne med PWS er
der flere med UPD, der har disse træk.
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Psykoser og PWS: En stor engelsk undersøgelse blandt 602 børn og voksne med PWS viser, at knap 10 %
har eller har haft psykoser, 15 % blandt dem med UPD, 8 % af dem med deletion. Akutte psykoser: Ved
store belastninger, og også efter akutte hospitalsindlæggelser (min kommentar: vigtig information, både
at det langt fra er alle med PWS, der udvikler psykoser, men at det sker, og at man i så fald skal huske, at
medicinsk behandling ikke må undlades, men kan hjælpe meget).
Man kan lære af ros, ikke af straf ved PWS.
Alt i alt var der mange gode oplæg. Der er gennem de sidste 25 år samlet megen viden om PWS, og der kommer
hele tiden nye aspekter frem. Yderligere oplysninger fra konferencen kan ses på www.ipwso.org , bl.a. referat af
oplæg. Ved spørgsmål ang. ovenstående kan undertegnede kontaktes pr mail: s.blichfeldt@dadlnet.dk
Overlæge Susanne Blichfeldt

Besøg fra EURORDIS i oktober
EURORDIS er en organisation under EU, som er oprettet for de
sjældne diagnoser i Europa. Organisationen har arbejdet på,
at mennesker med sjældne diagnoser kan få stillet en diagnose og få behandling (medicinsk hvis muligt) for en given
sygdom. Formand for Eurordis er Terkel Andersen fra Bløderforeningen i Danmark.
Nu er man også begyndt at se på, hvilke tilbud der i øvrigt er for mennesker med sjældne diagnoser, og om
der er særlige behov: boliger, ferietilbud, undervisning m.m. Herom var en konference i december 2012 i
Rumænien, hvor jeg fortalte om botilbud i DK. I den forbindelse er man også ved at kortlægge botilbud og
andre tilbud, der er for sjældne diagnosegrupper i Europa.
De fleste danske botilbud for PWS er allerede nu registreret hos Eurordis og på deres hjemmeside (http://
www.eurordis.org/content/adapted-housing-list) kan man på et landkort se Danmarks repræsentation (og
stor tak til alle de bosteder, der har besvaret henvendelse om dette fra Eurordis).
I den forbindelse har vi haft besøg fra Paris, hvor Eurordis har hovedsæde, af sekretariatsmedarbejder Raquel
Costa og Dorica Dan fra Rumænien (i bestyrelsen for Eurodis og selv mor til datter på 22 år med PWS). Raquel og Dorica skulle til bestyrelsesmøde i Eurordis i Danmark og benyttede lejligheden til at besøge danske
bofællesskaber for PWS. De besøgte 7. oktober Myrholmsvej i Århus, Grankoglen i Allingåbro, og 8. oktober
var de på besøg hos Solvang på Fejø Og Orions Bælte i Næstved. Hver for sig meget forskellige botilbud for
personer med PWS. De var meget begejstrede for, hvad de så og vil skrive en artikel herom, som vi venter at
kunne bringe i PWS NYT til februar.
En stor tak til Else (tidligere redaktør af PWS NYT) og Jan Søderman, der kørte Raquel og Dorica rundt i Jylland
og til de fire bosteder og deres medarbejdere, der havde sat dagen af til besøget, viste rundt og beredvilligt besvarede de mange spørgsmål, som de fik, og som skal bruges til rapport om de botilbud, der findes i
Europa. TUSINDE TAK. Selv havde jeg fornøjelsen af at have Raquel og Dorica boende og at ledsage dem 8.10
til Fejø og Næstved. Det er opmuntrende at vide, at indsatsen i Danmark, som på mange måder er enestående i Europa, nu bliver kendt og beskrevet i Eurordis.
Vi har 10 bosteder for PWS i Danmark og en befolkning på ca. 5 millioner. Intet andet land i Europa har så
mange bosteder for PWS. Der findes også botilbud i England, Tyskland, Sverige og Norge, og det ser nu ud til,
at flere er på vej, bl.a. i Frankrig,
Susanne Blichfeldt

11

Håndtering af ændringer

hos personer med Prader-Willi Syndrom

Oversat og lettere redigeret fra projektet ”FamCare” under IPWSO, den internationale PWS-organisation.
De fleste personer med Prader-Willi Syndrom (PWS) har det svært med ændringer. Problemet varierer fra person til person, men det kan være en stor udfordring i de berørte familier. Ændringer kan være alt fra en vikar
i skolen til en ny rute på bilturen eller en ny kop, der skal tages i brug. Ændringer kan også komme pludseligt
og uventet. Reagerer personen med PWS negativt på ændringer, kan det medføre, at personen nægter at
udføre en opgave, følge en rutine eller plan, og det kan meget hurtigt resultere i perseveration (gentagne
spørgsmål eller bemærkninger), diskussioner eller aggressioner. ”Luk ned” er en anden typisk reaktion på
den ængstelse, der er forbundet med ændringer. Disse reaktioner kan være stressende for familier, da de ofte
finder sted på de mest upassende tidspunkter.
Hvorfor har personer med PWS vanskeligt ved at håndtere ændringer?
Problemet hænger sandsynligvis sammen med den manglende evne til at skifte opmærksomhed fra en ting
til en anden, hvilket generelt er vanskeligt for personer med PWS. Forskere fra England har vist, at jo større
vanskelighed en person med PWS har med at skifte deres opmærksomhed fra en ting til en anden, jo større
modstand vil de udvise i forhold til ændringer. Det er også almindeligt kendt, at personer med PWS har en
tendens til at foretrække samme rutiner og ofte udviser nærmest rituel eller ufleksibel adfærd. Selvom der er
forskel fra person til person, føler alle sig trygge med skemaer og kendte forventninger. Hvis en ændring er
kendt på forhånd, er det muligt at anvende strategier for at undgå meget af den ængstelse, som ellers kan
opstå.
Hvordan kan man undgå ængstelse i forbindelse med ændringer?
Følgende er simple og praktiske strategier, der kan minimere reaktionen på kendte forandringer:
• Fortæl om plan B på forhånd. Fx kan man blive enige om at købe pærer, hvis man ikke kan få æbler i
frugtbutikken. Det kan forberede personen på, at situationen kan være anderledes end forventet, hvis
planen er kendt på forhånd.
• Planlæg alle detaljer og dobbelttjek med personen med PWS og andre. Det sker ind imellem, at personen med PWS forventer noget, som du ikke er klar over. Det kunne fx være en forventning om, at
du stopper for at få en kop kaffe på vej hjem, og hvis du så ikke gør det, men kører direkte hjem, kan
det blive opfattet som en ændring. Gennemgå derfor alle detaljer på forhånd.
• Bliv enige om nogle regler, der skal gælde, når I er i byen. Fx kunne en regel være, at hvis der er skrigeri, tager I hjem med det samme. Mind personen om reglen, inden I tager i byen, og vær positiv: god
adfærd betyder, at vi kan gennemføre turen i stedet for at være nødt til at tage hjem i utide. Det kan
være svært at være konsekvent, men hvis man er det, kan man måske forhindre mange fremtidige
problemer.
• Ros personen, når ændringer bliver modtaget uden konflikter.
• Brug piktogrammer eller skriv rutinerne ned. Tilføj eventuelle ændringer på forhånd. Fx har man et
skema for ugen, hvor aftaler med lægen eller øvrige forhold skrives på. Har personen med PWS problemer med planen, kan vedkommende fortælle det på forhånd, så eventuelle problemer kan forebygges, og en løsning kan forhandles.
Hvordan kan man begrænse reaktioner i forbindelse med uforudsigelige og pludselige ændringer af
planer?
Det sker, at der opstår uventede ting, som ændrer den oprindelige plan. Hvis du kan reagere hurtigt, kan du
måske reducere ængstelsen. Følgende er strategier, som forældre og pædagoger har fundet anvendelige i
lignende situationer
• Giv løsningen, før ændringen forklares. Hvis fx en favoritcafe er lukket pga. ombygning, så sig: ”Vi
skal have kaffe i dag på en anden cafe. Det vil da blive anderledes, vil det ikke? Vi kan bede dem lave
kaffen, som du gerne vil have den. Vores sædvanlige cafe vil åbne igen næste uge, men i dag er den
lukket, så vi kan ikke tage derhen.” Her præsenteres det faktum, at butikken er lukket, til sidst, og det
faktum, at de skal have kaffe, først.
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Giv et visuelt eksempel på problemet/ændringen. Hvis du fx har planer om at rykke et skab ind i et
værelse, og det ikke passer, så er det bedre at vise personen med PWS et billede af skabet uden for
værelset end at begynde at forklare det med ord. Simple tegninger kan være nemmere at forstå end
billeder.
Vær tålmodig og rolig, da det kan tage tid, før ændringen er tænkt igennem og accepteret.
Forsøg at finde de positive ting ved ændringen.
Er man selv i chok over ændringen, og beder man samtidig personen med PWS om at hjælpe til i
situationen, kan de blive frustrerede og forvirrede over ændringen.

At håndtere ændringer er en vigtig del af det at sørge for, personen med PWS har det godt. Effektiv håndtering af ændringer kan reducere ængstelse og forbedre adfærden.
Selv ”gode forandringer” som fx en ferie kan være stressende for personen med PWS og skal håndteres som
en ændring af rutine. Perseveration, øget ængstelse og bekymring over, hvad der skal ske, mens de er væk,
ses ofte. At lade være med at fortælle personen med PWS, at der snart skal ske noget ”godt” er en mulig
løsning, men ikke altid en god løsning.
Man kan også forsøge at udarbejde ændringerne sammen med personen med PWS, således at et bedre resultat kan opnås fremover. Fx: ”Næste gang, din kat har været oppe at slås og har fået en rift, tror du så, det vil
være bedre at tage direkte til dyrlægen end at forsøge at pleje det selv?” Hvis svaret er ”ja”, kan man indføre
det i de nedskrevne aftaler, skrive det på deres tavle og sikre sig, at de kender den nye plan.
Efter en konflikt – når personen er faldet ned igen – så spørg, hvad du kan gøre for at hjælpe næste gang,
noget lignende sker. Det kan være, du bliver overrasket over deres svar, og det kan ofte lede til positive resultater. Fx: ”Vær sød at lade mig være alene et stykke tid. Lad være med at behandle mig som et barn.”
Det handler om kompromis
Efterhånden som personen med PWS bliver ældre, kan deres reaktioner blive mere afdæmpede. Der er en
forventning til - fra personerne selv, deres forældre, søskende og venner - at de skal behandles mere og mere
som voksne. Som forældre og pædagoger ved vi, at det ikke altid er muligt, men på nogle områder kan vi
forsøge at være lidt mere fleksible og have større tillid til personerne. Der vil opstå situationer, hvor det er
nødvendigt at gribe ind. Her kan man forsøge at indgå kompromiser og på denne måde ofte opnå enighed.
Pga. manglende dømmekraft og ringe følelsesmæssig kontrol vil det altid være en god ide på forhånd at have
talt om konsekvenser af brud på aftaler.
Større medansvarlighed kan skabe positiv adfærdsforandring. Fx kan det at have penge på sig til en specifik,
planlagt begivenhed øge selvtilliden og troen på sig selv. Men det kræver rigtig megen forberedelse, forklaring og forhandling. Når planen ikke lykkes, er det nødvendigt at have en plan B, fx: hvis du bruger pengene
på noget andet, end vi har aftalt, er det bedst, at du næste gang ikke har penge med. Jeg vil derfor fortsætte
med at administrere dine penge, så du ikke bruger dem på mad.” Personer med PWS er forskellige med hensyn til personlighed og kognitive evner. Nogle kan håndtere et større ansvar end andre, men det er vigtigt at
pointere, at de fleste vil have størst gavn af, at andre tager sig af deres penge, så de ikke bliver fristet til at
bruge penge på forbudte ting.
En forælder siger: Ved et kompromis skal man tage noget fra en person, men man skal også give noget.
Fx: Jeg kan ikke lade dig have hund her i huset, fordi vi ikke har plads til det. Men du kan få en fugl eller
en guldfisk, og vi kan altid hjælpe dyreinternatet med at lufte hunde.
Her appellerer man til deres dømmekraft og virkelighedsfornemmelse (der er ikke plads til hunden) samt appellerer til deres betydningsfuldhed (gå tur med andre hunde). En strategi, der plejer at virke.
At forberede personer med PWS på forandring giver dem muligheden for kognitivt og følelsesmæssigt at
forholde sig til, hvordan forandringen vil påvirke dem. Det kan tage tid og kræfter at forberede personerne på
forandringer, men resultaterne er sædvanligvis værdifulde. Hvis personen med PWS af en eller anden ukendt
årsag er stresset eller virker ængstelig, kan vanskelig adfærd optræde trods brug af alle ovennævnte strategier. Hverken du eller de har fejlet. Hold fast i positive og forebyggende strategier. Der vil med tiden komme
forbedringer.
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Svingende vægt hos voksne
med PWS - gør det noget?
Mange bosteder beretter, at deres beboere med PWS ofte tager på, når de
er på besøg hos forældre. Nogen gange op til flere kilo. Den ekstra vægt skal
så ”pilles af” de næste uger, og så må man ”om igen” efter næste hjemmebesøg. Et nærmest fast mønster for mange. Gør det noget? De, der har PWS,
glæder sig til at komme hjem og få god mad, hører man ofte som en slags
undskyldning. Men det er faktisk meget usundt for kroppen med konstante
”slankekure”.
Fysiske konsekvenser
Når man taber sig blot ved at skære ned på maden, så taber kroppen både fedt og muskulatur. Et vægttab
skal ske samtidig med megen fysisk aktivitet, hvis man skal bevare sin muskelmasse og dermed muskelkraft.
Det er muskler, der forbrænder hovedparten af de kalorier, vi spiser, dvs. jo mindre muskulatur, jo mindre kan
man spise, hvis man ikke skal tage på.
Ved en konstant ”op og ned i vægt” er der stor risiko for i det
lange løb at miste mere og mere muskulatur. Kroppen bliver svagere, og kaloriebehovet bliver mindre, og man får lettere ved at
tage på. En ond cirkel! Skal personalet hele tiden ændre i kosten,
er der risiko for fejlernæring.
Psykisk
Forventning til eller usikkerhed om, hvorvidt man får store måltider, når man har PWS, øger stress og risiko for konflikter både
før og under besøg hos familie. Efterfølgende mindre måltidsstørrelse, når man kommer tilbage igen til sit bosted, kan også
give konflikter.

Regulering af kosten er noget af det
vigtigste i behandlingen ved PWS,
ligesom medicin kan være det ved
andre sygdomme.
Store kostændringer kan derfor sammenlignes med, at man ændrer på
en fast medicinsk behandling, og
den vigtigste behandling ved PWS
er at sikre, at vægten ikke stiger.

Konklusion og forslag
Samlet set er det uhensigtsmæssigt både for ”krop og sjæl”, at der er store udsving i, hvor meget man får at
spise, når man har PWS. Det største problem ved PWS er, at man ikke selv kan regulere, hvor meget man skal
spise. Der er ikke en normal mæthedsfølelse. Det er deres sygdom, der gør det. Og en regulering af kosten
er noget af det vigtigste i behandlingen, ligesom medicin kan være det ved andre sygdomme. Store kostændringer kan derfor sammenlignes med, at man ændrer på en fast medicinsk behandling, og den vigtigste
behandling ved PWS er at sikre, at vægten ikke stiger.
På nogle bosteder ved man ikke, hvad personen med PWS spiser, når de er hos familien. Dvs. de står med
en ukendt opgave, de skal forholde sig til, når personen er tilbage i bostedet. De kan se, at vægten er gået
op, men ikke hvorfor. De fleste voksne, der bor i PWS-botilbud, har kontakt til et af de to centre for PWS på
Skejby og Rigshospitalet og følges af diætist. Mange har en kostplan. Det må anbefales, at denne kostplan
også følges ved hjemmebesøg, og at bosted og hjem sammen lægger planer for kosten ved hjemmebesøg.
Har man ikke en kostplan, kan man bede om at få det.
Det kan være svært, men nødvendigt at ændre mangeårige traditioner og vaner, især ved PWS. Og det må
ske gradvist, hvis traditionen er meget mad ved hjemmebesøg. Fri adgang til mad må også undgås. Det kan
anbefales, at bosted og familie jævnligt snakker sammen om kosten. Det kan sagtens være noget andet, man
spiser under hjemmebesøg end i bostedet, men det er vigtigt, at mængden svarer til det, der er udregnet
som dagsbehov. Diætisterne på centrene kan rådgive herom. Landsforeningens fagråd ved kan også kontaktes med henblik på hjælp til at undgå ovennævnte problemstilling.
Overlæge Susanne Blichfeldt
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Store Hestedag
Så kom ugen, hvor Jesper fra Marienlund og Anne, Cecilie, Dorthe og Karina fra Solvang skulle til Roskilde og
vise, hvor gode de var til at ride Working Equitation (WE). Dagene op til Store Hestedag havde vi travlt med
at gøre vores heste klar og sørge for, at de ting, vi skulle have med, var pakket og klar til om fredagen. Om
onsdagen havde vi generalprøve, hvor vi havde hver vores hjælper til at hjælpe os, hvis vi fik brug for det.
Generalprøven gik rigtig godt, så hvis det ville gå lige så godt lørdag og søndag, ville det bare gå super. Om
onsdagen fik vi en fleece-jakke og 3 T-shirts; 2, hvor der stod ”Working Equitation … Kan vi – kan I” og en,
hvor der stod Stutteri Marienlund.
Så kom fredagen, hvor vi tog af sted til Roskilde. Vi var 13, der tog af sted, så der var meget, der skulle med.
Vi kørte i 2 busser, 2 hestetrailere, en personvogn og en varevogn, og da vi kom op på pladsen, kom der også
nogen med en campingvogn. I mellemtiden var der en dyrlæge, som skulle tjekke, om hestene var raske,
men det var de jo. Vi havde travlt med at få sat bane og telt op. Banen skulle vi dele med Lutiano-foreningen,
som også rider WE. De er noget bedre til det, end vi er, men de har også redet meget længere tid end os.
Da banen var blevet sat op, gik vi ned og tog vores heste, der stod i hver deres boks. De skulle se den bane,
vi skulle ride på dagen efter. De tog det rigtig pænt, selvom det var blevet lidt mørkt, og det var et helt nyt
sted. Så blev hestene puttet, og vi gik til køjs … Det vil sige, at Karin og Lone overnattede på pladsen, og vi
andre tog på vandrerhjem.
Om lørdagen stod vi op, kørte ud på pladsen og gik ned for at se, om hestene havde sovet godt. Karin havde
givet dem morgenmad, så vi skulle kun sørge for, at de havde vand. Om formiddagen skulle vi ride, men
inden da skulle hestene gøres klar, og det skulle vi også selv være. Vi kom ind på banen og gik rundt med hestene, så de kunne se det hele igen, og vi kunne få bare lidt ro i maven og hovedet. Da vi kom op på hestene,
red vi rundt, og Christina, som er hende, der har undervist os i WE, red selv på sin egen hoppe. Hun fortalte
om hver enkelt rytter og hest; om hvor længe, vi havde redet, og hvad det var, vi havde øvet os i. Selv om der
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var mange mennesker og larm, tog hestene det rigtig pænt. Det blev en travl dag! Der skulle sadles af og på
igen to gange, og ind imellem kunne vi nå at få noget frokost. Efter anden gang, vi havde redet, var klokken
blevet mange, og inden vi kørte på vandrerhjemmet, fik vi aftensmad og fik talt lidt om, hvordan dagen var
gået. Da vi kom hjem på vandrerhjemmet, var det mere eller mindre på hovedet i seng efter et dejligt bad.
Om søndagen pakkede vi, spiste morgenmad og tog ud til pladsen. Der var også mange tilskuere dén dag.
Da vi skulle vise WE, blæste det lidt mere end om lørdagen, men hestene tog det helt roligt. Vi fik at vide af
Lutiano-foreningen, at de var meget imponerede over, hvad vi kunne efter kun to års undervisning. Mange af
vores familier kom og så os i løbet af de to dage. Vi var rigtige stolte over, hvad vi havde vist. Det var en kanon
oplevelse, og alle var matte, men det var det værd. Vi ses måske næste gang, vi stiller op på Store Hestedag.
Working Equitation … Kan vi – kan I.
Med glade hestehilsner
Alle fra Fejø

Fra temadag med psykolog Leif Nord
På foreningens 1-dags seminar d. 28. september i Handicaphuset i
Tåstrup havde vi besøg af psykolog Leif Nord, som fortalte om livet i
en familie med et handicappet barn. Leif Nord har en lang karriere bag
sig inden for handicapverdenen og er p.t. ansat i Spastikerforeningen.
I det følgende bringes nogle af de emner, Leif Nord berørte, og som
alle kunne nikke genkendende til.
SORG – GLÆDE – VREDE – tre begreber, der blev bragt i spil:
At få et handicappet barn kan sammenlignes med en rejse, hvor
feriedestinationen ændres for altid: det svarer nærmest til en deportation, og man kommer aldrig hjem fra den rejse. Man vil for
evigt befinde sig i det ”specielle”, og adskillige følelser skal stå
sin prøve
• Man bliver ked af det. Sådan en følelse skal mødes med forståelse og ikke med forbud (”du skal ikke
være ked af det”!).
• Diagnosen kan udløse lettelse, men også bekymring (den svære mistanke, der bekræftes).
• Diagnosen er her og nu og tager ikke højde for alt det, der følger efter/med.
• Livet er for evigt forandret.
• En reaktion kan være ikke at reagere (fx fortsætte med at gå til badminton som om intet er hændt).
• Kritiske overgange kan genaktivere sorgen.
Familier med handicappede børn er familier med nogle særlige vilkår
• Drømme brister, og det bliver svært at slå bro mellem drømme og virkelighed.
• Man lever med en uafsluttet sorg.
• Planer må ændres hele tiden (hvornår, hvordan = stressfaktor).
• Det kan somme tider føles, som om forældreskabet skal deles med eksperter, hvilket kan fremprovokere følelser og spørgsmål om, hvem der er bedst?
Særlige belastninger i familien
• Det traditionelle kønsrollemønster forstærkes (det er ofte kvinderne, der er på banen, dog er ændring
på vej (ifølge LN)).
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•
•
•
•
•
•
•

Arbejde/anerkendelse og mangel på samme, for handicappasning giver ikke status (i nogen kredse).
Tab af kontrol samt at få kontrollen igen (ultimativt tab af kontrol at få et handicappet barn – hvad kan
jeg så få kontrol over i stedet for?)
Skyld/ansvar.
Omsorgens to sider: at tage sig af og at holde af. Jo større børn, jo mere tage sig af end at holde af.
Aflastning meget vigtigt.
Den krævende opdrageropgave fordrer ”stort kørekort med anhænger”.
Det forlængede forældreskab: man er forældre i meget lang tid (ALTID).
Søskende og hensyn til dem.

Særlige belastninger for barnet
• Det at være anderledes.
• Tab, svigt, sorg og vrede (fx tab af personlige relationer til forskellige pædagoger).
• Mangelfuld evne til at udtrykke følelser.
• Lavt selvværd.
• Mangelfuld opdragelse.
• De mange nej-er (i stedet for nej anbefales en anvisning på, hvad skal du gøre i stedet for).
• Uægte spørgsmål (hvad har du lavet i dag? Ingenting): Børn bliver forvirrede over uklare og måske
uengagerede spørgsmål. Opbyg den gode og ægte samtale.
• Husk, at al adfærd er kommunikation, og at sorg kommer til udtryk via adfærd, hvis man ikke kan
tale/sætte ord på.
Mestring af at leve i en handicappet familie
• Der skal være en oplevelse af sammenhæng i livet.
• Livet skal være begribeligt, håndterbart (kost, forudsigelighed osv.) og meningsfuldt.
• Tænk over, hvad det har lært dig at være far/mor til dit barn.
Hvad fremmer mestring?
• Viden om mænd og kvinders forskellige reaktioner.
• Hvad har jeg ellers oplevet i livet/erfaringer.
• Diagnose som et ståsted/fællesskab, vi kan begribe, og vi kan handle på.
• Tidligere forældreerfaringer (fra ældre søskende).
• At give udtryk for behov: vi har generelt nemmere ved at give hjælp end at tage imod hjælp.
• Fastholde, at noget i livet er normalt: gør noget for dig selv, som DU har lyst til.
• Hvis man skal give omsorg, skal man også have omsorg (drage egenomsorg).
Søskende – hvad skal man være opmærksom på
• Der skal være tid til mere omsorg. Raske søskende føler nogen gange, at de handicappede får mere
tid fra forældrene.
• Store forventninger til søskende i nogle familier (ambitioner fra forældrenes side)?
• At søskende ikke bliver den 3. voksne (fx forældres udsagn: hvad skulle jeg have gjort uden dig, raske
barn), som så enten melder sig ud af familien eller dropper sport m.m. for at være hjemme.
• Der skal være plads til søskendes følelser.
• At søskende forbliver søskende og ikke overtager forældrerollen, når forældrene dør.
• At det kan være pinligt at have handicappede søskende, og at det ikke altid giver status.
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Aktiviteter 2013
Dato

Aktivitet

Sted

Tilmeldingsfrist

18. marts og 15. april

Samtalegruppe forældre

Scandic Hvidovre

Er afviklet

21. marts og 18. april

Samtalegruppe forældre

Scandic Aarhus City

Er afviklet

3. april

Temadag med neuropsykolog
Scandic Roskilde

Er afviklet

voksne med PWS

Auning Kro

Er afviklet

26. maj

Temadag for pårørende

Mødecenter Odense

Er afviklet

14. – 16. juni

Familieweekend

Pindstrup Centret

Er afviklet

29. juli – 2. august

Sommerlejr

Frijsenborg Ungdomsskole

Er afviklet

10. august

Kursus for forældre til
udeboende

Mødecenter Odense

Aflyst

1-dags kursus m.

Handicaporganisationernes

generalforsamling

Hus

Susanne Freltofte
10. – 12, maj

28. september
21. oktober

Ridelejr for unge og

Temadag med neuropsykolog MarselisborgCentret, Århus

Er afviklet
Er afviklet

Susanne Freltofte
20. november

Kursus om små og yngre

Mødecenter Odense

Aflyst

Mødecenter Odense

Aflyst

børn m. PWS
4. december

Temadag om skolebørn

Samtalegruppe for voksne søskende
Landsforeningen LEV opstarter samtalegruppe for voksne søskende i alderen 18-40 år til mennesker
med udviklingshæmning i Københavnsområdet.
•
•
•
•
•

Er du søskende til en bror eller søster, der er udviklingshæmmet?
Tænker du over, hvilken betydning din søster/bror har haft for din opvækst?
Tænker du over, hvad, der skal ske med din søster/bror, når jeres forældre er væk?
Tænker du over det ansvar, du føler overfor din søskende?
Tænker du over din fremtidige betydning og rolle for din søsters/brors liv?

Så kan du helt sikkert have interesse i at deltage i LEVs nye samtalegruppe for voksne søskende til
mennesker med udviklingshæmning.
Samtalegruppen giver søskende mulighed for at dele tanker, erfaringer, bekymringer og handlemuligheder i forhold til at have en bror eller søster med udviklingshæmning - alt i et uformelt forum med
professionel supervision til de første møder.
Evt. spørgsmål rettes til Sonja Pelle Nielsen i LEVs sekretariat på spn@lev.dk eller tlf. 36 35 96 96.
Tilmelding på netraadgivning@lev.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 regioner. 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. 78451419
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. 35454788
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 78476032
Mobil: +45 78476052
E-mail: henrik-robert.nielsen@ps.rm.dk
Professor John Østergaard
Center for Sjældne Sygdomme
Afd. A, Skejby Sygehus
8200 Århus N
Tlf. 78451418
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. 78451534
hellvint@rm.dk
Spec.pædagog Inge Bigum
Skyttevej 6,
4000 Roskilde
Tlf. 30824636
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. 29938121
s.blichfeldt@dadlnet.dk
Afdelingslæge, PhD Anders Johansen
Vækst og Reproduktion 5064
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9 - 2100 Kbh. Ø
Tlf. 35450514
anders.johansen.01@regionh.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 ....................................................24251212
raabjerg@pc.dk
Sekretær:
Lise Reimers, Damgårdsvej 24, 3460 Birkerød..........................................................24271382
pws@nypost.dk
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Djanik G. Andersen, Nørre Alle 3, 8930 Randers NØ ...............................................50723175
ltgade@webspeed.dk
Signe Andersen, Agermosen 35, 2650 Hvidovre.......................................................29205961
signe_rsr@hotmail.com
Claus Rosenager-Jepsen, Godthåbsvej 36 d, 3., 2000 Frederiksberg .......................31192787
clausjeps@msn.com

Praktisk info
Husk at melde adresse-, telefon- og mailændring til foreningens sekretær.
www.prader-willi.dk
https://www.facebook.com/groups/119757921508638
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.

