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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. 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

Nyt handicaphus i Tåstrup
Den 12. december 2012 kl. 12 blev
Handicaporganisationernes nye domicil på Blekinge Boulevard 2 i Tåstrup
indviet under overværelse af HKH
Dronning Margrethe.
Huset er blevet kåret som verdens
mest tilgængelige kontorhus, og i
alt 23 store og små sygdoms- og
handicaprelaterede organisationer
er flyttet ind i huset, heriblandt
Landsforeningen LEV og Sjældne
Diagnoser.
Den årlige temadag med generalforsamling i Landsforeningen for
Prader-Willi Syndrom afholdes i
Handicaphuset i Tåstrup lørdag d.
28. september, hvor vi får besøg
af psykolog Leif Nord til et foredrag
om livet i en familie med et handicappet barn. Nærmere orientering og tilmelding bringes i næste nummer af PWS NYT, og vi håber at se rigtig mange af foreningens medlemmer, som i samme anledning vil
kunne få et indblik i et tilgængeligt hus.

Ændring af § 100 i Serviceloven

Fra www.borger.dk

Folketinget har med virkning fra 1. januar 2013 vedtaget nye regler for beregning af tilskud til merudgifter efter Servicelovens § 100. Merudgifter udmåles ud fra størrelsen af de sandsynliggjorte nødvendige
merudgifter, som en person har som følge af sin funktionsnedsættelse.
For at komme ind under denne ordning skal man sandsynliggøre nødvendige merudgifter på mindst 500
kr. pr. måned eller mindst 6.000 kr. pr. år. Der er tale om både løbende udgifter og enkeltudgifter. Opfylder man betingelserne, fastsættes tilskuddet ud fra de skønnede udgifter pr. måned, og beløbet rundes
op til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100. Har man fx en månedlig nødvendig merudgift på
550 kr., rundes beløbet op til 600 kr.
Pr. 1. januar 2014 vil der ske en yderligere regulering af grænsen på 6.000 kr., som skal reguleres i takt
med prisudviklingen. Det betyder, at grænsen over tid vil stige, således at man skal have nødvendige
merudgifter for mere end de nuværende 6.000 kr. årligt for at kunne få støtte ved hjælp til merudgifterne.

3

Samtalegruppe for forældre til børn 0-12 år

med Prader-Willi Syndrom

Mandag d. 18. marts og mandag d. 15. april 2013
på Scandic Hvidovre kl. 17.30 -20.30
og
Torsdag d. 21. marts og torsdag d. 18. april 2013
på Scandic Aarhus City kl. 17-20

Har du lyst til at møde forældre, der ligesom dig har et mindre barn med PWS?
Har du lyst til at udveksle erfaringer og høre, hvordan andre klarer sig i denne situation?
Vil du dele dine glæder og sorger med andre ligestillede, og har du lyst til at mødes med andre forældre?
– så er her muligheden.
Leder af gruppesamtalerne er Anne Hartvig Nielsen, der er pædagogisk konsulent og tidligere har haft
samtalegrupper/kurser m.m. for forældre til børn med forskellige handicap. Forældresamtalerne vil tage
udgangspunkt i jeres erfaringer og historier. Har du spørgsmål eller andet, er du velkommen til at kontakte Anne Hartvig Nielsen på tlf. 23247332.

Alle forældre i foreningen med børn i nævnte
aldersgruppe er meget velkomne.
Der vil blive serveret smørrebrød med kaffe, te og vand.
Tilmelding senest 23. februar 2013 til Jytte Helgogaard, jyttehelgogaard@tdcadsl.dk, tlf. 21671299.
Der vil desværre ikke være mulighed for børnepasning.

4

Laura og Pernilles juletur til Berlin
Vi vil lige fortælle om vores juletur til Berlin,
hvor vi også havde taget vores mødre med.
Vi tog flyet fra Kastrup til Berlin om morgenen.
Vi var kun 1 time forsinket pga. snestorm i
Berlin, vejret var dog ok, da vi landede. Vi
boede på et dejligt hotel lige ved alle forretningerne og julemarkeder og havde fået
værelser lige overfor hinanden.
Lige så snart vi var blevet installeret på
vores værelser, gik vi i Ka-De-Ve og skulle
spise frokost, det tog lidt tid, inden Vibeke
endelig fandt det sted, hvor vi skulle spise,
og bagefter var vi rundt og se på alle de fine
juleudstillinger, og så var det af sted på julemarkeder. Der var mange af dem, og vi fik købt mange gode
ting med hjem og fik undervejs varmen med gluhwein og kakao.
Den sidste dag var vi ved Charlottenburg slot til endnu et julemarked, der blev især indkøbt pulsvarmere.
Vi spiste på en italiensk restaurant lige ved slottet, hvor vi fik tjeneren til at synge senserenade for os,
det var rigtig hyggeligt. Vi fandt også et julemarked, hvor der var heste og et æsel. Vi havde nogle dejlige
dage og kom rigtig i julestemning og fik handlet en hel masse.
Mange hilsener Laura og Pernille

Forældre til et barn med fysisk eller psykisk handicap

Ny udgivelse fra Socialstyrelsen

Pjecen henvender sig til forældre, der venter eller er forældre til et barn
med fysisk eller psykisk handicap.
I denne guide gennemgås de vigtigste tilbud om hjælp og støtte samt en
række henvisninger til, hvor der kan søges mere viden – både i de gældende regler og i relevant informationsmateriale om de forskellige emner.
Det er også muligt at slå op på barnets alder og finde den information,
der er særlig vigtig på dette alderstrin.
Guiden henvender sig først og fremmest til forældre, hvis barn har en
betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en
indgribende kronisk eller langvarig lidelse.
Pjecen kan downloades fra:
http://shop.socialstyrelsen.dk/collections/nyheder/products/foraeldretil-et-barn-med-fysisk-eller-psykisk-handicap-guide-til-hjaelp-og-stotte
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Ride- og aktivitetsweekend

for børn med PWS 3-12 år og deres familier

Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom inviterer til ride- og aktivitetsweekend for børn med PWS 3-12
år og deres familier i weekenden

14.- 16. juni 2013 på Pindstrup Centret
Johs. F. La Cours Allé 1, Pindstrup, 8550 Ryomgaard

Foreningen ønsker med dette tilbud at give familier med børn med PWS og deres søskende en mulighed
for at møde andre familier i samme situation. Weekenden vil indeholde forskellige aktiviteter, og der vil
blive rig lejlighed til erfaringsudveksling fra familiernes hverdag. Forældrene fungerer som ledsagere og
medhjælpere ved aktiviteterne.
Weekenden starter fredag kl. 17 med indkvartering, og kl. 18 serveres der middag. Herefter er der fælles
snak og leg.
Lørdag formiddag er der picnic i den nærvedliggende skov, hvor vi også skal på skattejagt. Efter en middagspause er der besøg i svømmehallen. Som noget nyt følger vi op på sidste års succes, nemlig diskoteksaften lørdag efter aftensmaden.
Søndag besøger vi Eskagergård Ridecenter, hvor alle vil få mulighed for at komme ud at ride. Vi pakker
og forlader stedet efter frokost kl. 13.
Pris for deltagelse er 500 kr. pr. barn og 1000 pr. voksen, dog max 3000 kr. pr. familie.
Tilmelding senest 1. maj 2013 til Djanik Gade på tlf. 50723175, ltgade@webspeed.dk, hvortil evt.
spørgsmål også kan rettes.
Efter tilmelding sendes deltagerliste samt girokort til indbetaling af beløb, der bedes betalt senest d. 13.
maj 2013.
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Så er der ridelejr!

Hermed inviteres unge hjemmeboende (15 år og op)
og udeboende voksne med PWS (18 og op) til ridelejr

fredag d. 10. maj – søndag d. 12. maj på Auning Kro.
Vi mødes på Auning Kro kl. 17 og siger farvel igen søndag kl. 13.
Weekenden kommer bl.a. til at indeholde:
 Ridning og rideundervisning lørdag og søndag.
 Soignering af heste.
 Undervisning i krop og hygiejne.

Pris for deltagelse: 2900 kr. pr. person. Max 15 deltagere.
For deltagere fra Sjælland: Vi vil bede de deltagendes pårørende om henholdsvis at bringe og hente de
unge mennesker til og fra et nærmere bestemt centralt opsamlingssted. De unge vil så sammen med en
hjælper fredag blive kørt til Auning Kro og retur søndag.
For deltagere fra Fyn og Jylland: Vi vil bede deltagernes personale fra Fyn/Jylland om henholdsvis at
bringe og hente de unge til og fra Auning Kro. De, som vælger at komme med offentligt transport (Randers Station, Randers Busstation og evt. Århus Lufthavn), vil fredag blive hentet og kørt til Auning Kro og
retur igen søndag.
Tilmelding med angivelse af navn og adresse til: Djanik Gade 50723175, ltgade@webspeed.dk senest
d. 1. april 2013.
Efter tilmelding vil du få en bekræftelse på, at du er tilmeldt weekenden, kontonr. til indbetaling af deltagergebyr, program samt en liste over det udstyr, du bedes medbringe.
Har du spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte Djanik Gade.
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Kære pårørende til børn med PWS 0-14 år
Gennem de sidste tre år har vi haft temadage for bedsteforældre til et barn med PWS. Vi har erfaret, at
også andre familiemedlemmer gerne vil deltage på sådan en dag, så er I bedsteforældre, oldeforældre,
onkler, mostre, tanter eller andre pårørende til et barn/ung med PWS - kort sagt alle andre pårørende
end forældre (for disse arrangeres andre kurser) - vil vi gerne invitere jer til en hyggelig og informativ
dag

søndag d. 26. maj 2013 kl. 9.30 – 16
på

Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C
På dagen vil I kunne møde overlæge Susanne Blichfeldt og specialpædagog Inge Bigum, der begge har
stor viden om og erfaring med børn med Prader-Willi Syndrom. De vil bl.a. fortælle lidt om
F selve sygdommen
F hvordan skal jeg snakke med barnet?
F hvordan forstår barnet det, jeg siger?
F hvordan kan jeg hygge med barnet?
Der vil selvfølgelig også blive tid til at snakke sammen og udveksle erfaringer - både i forbindelse med
oplæggene og over frokosten.
Alle børn er forskellige – også børn med Prader-Willi Syndrom. De udfordringer, der møder det spæde
barn, ændres i takt med alderen, så har I tidligere deltaget på bedsteforældredag, er der alle mulige
gode grunde til at komme igen. I skal heller ikke holde jer tilbage med at skrive til Susanne og Inge vedr.
emner, som I gerne vil have gode råd om på dagen: (s.blichfeldt@dadlnet.dk) og Inge (ibigum@c.dk).
Forplejning: formiddagskaffe med brød
fra 9.30 – 10, frokost samt eftermiddagskaffe med kage.
Pris: 200 kr. pr. deltager, der kan betales ved overførsel til Danske Bank,
reg.nr. 4001, kontonummer 4001154273.
I meddelelsesfeltet bedes angivet 0313.
Beløbet kan også betales på selve temadagen.

”...men det blev forelagt på en så
indlevende og kærlig måde, at vi
alle var fulde af fortrøstning ved
foredragets slutning.”
Laurits farfar i PWS NYT 3/2010
efter deltagelse i temadag

Tilmeldingsfrist: senest 15. april 2013
til Jytte Helgogaard, jyttehelgogaard@tdc
adsl.dk eller på tlf. 21671299.

Obs.: I tilfælde af færre end 20 tilmeldte forbeholder vi os ret til at aflyse temadagen.
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Temadag med neuropsykolog/cand.psyk. Susanne Freltofte

for fagpersonale, der arbejder med Prader-Willi Syndrom

onsdag d. 3. april 2013 kl. 9.30 – 16
på Scandic Roskilde, Søndre Ringvej 33, 4000 Roskilde

Prader-Willi Syndrom – hjerne og virkelighed?
Susanne Freltofte vil fortælle lidt om hjernens normale udvikling og funktion samt noget om, hvordan mange
borgere med Prader-Willi Syndrom oplever og reagerer på virkeligheden.
Hvis man har en hjerne, der oplever virkeligheden på en anderledes måde, giver det en særlig udfordring at omgås
denne person i hverdagen. Susanne Freltofte vil derfor berøre nogle af de typer af vanskeligheder, som mange
personer med Prader-Willi Syndrom har samt give anvisninger til, hvordan man ud fra en neuropædagogisk
vinkling kan prøve at imødegå disse vanskeligheder – bl.a. ved at hjælpe på måder, der giver mening og støtte,
så der er størst mulighed for at få hverdagen til at fungere uden de helt store konfrontationer.
Kursusleder: Overlæge Susanne Blichfeldt
Forplejning: Kaffe med brød fra kl. 9.30, frokost samt eftermiddagskaffe.
Pris: 315 kr. Betales ved tilmelding ved overførsel til Danske Bank, reg.nr. 4001, kontonummer 4001154273
med angivelsen ”0113” i meddelelsesfeltet. Ønskes elektronisk faktura, bedes EAN-nummer oplyst ved
tilmeldingen.
Tilmelding: Senest 3. marts 2013 med angivelse af navn, adresse, evt. institution og e-mail til Jytte
Helgogaard, tlf. 21671299 eller mail: jyttehelgogaard@tdcadsl.dk
Obs.: Begrænset deltagerantal (50).
_________________________________________
Susanne Freltofte har tidligere været foredragsholder i Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom – senest ved foreningens jubilæumslandsmøde i 2011. På hjemmesiden www.bakkedal.dk findes diverse
artikler, der kan læses og printes samt yderligere oplysninger om Bakkedal. Nedenfor en oversigt over
bøger udgivet af Susanne Freltofte.
Susanne Freltofte & Viggo Petersen:
Hjerner på begynderstadiet.1994. Borgens forlag.
Først føler vi – siden tænker vi. 2004. Forlaget: Bakkedal ApS.
Susanne Freltofte:
Udviklingsmuligheder for børn med hjerneskader.1991. Borgens Forlag.
Hvor slipper DAMP´en ud? 1997. Borgens Forlag.
Kvalitativ NEPSY manual. 1996. Dansk Psykologisk Forlag.
Udviklingsalder hos voksne udviklingshæmmede. 2002. Forlaget: Bakkedal ApS.
Svag funktion i højre hjernehalvdel. 2003. Forlaget: Bakkedal ApS.
En tilsvarende temadag med Susanne Freltofte finder sted
mandag d. 21. oktober 2013 på MarselisborgCentret i Århus.
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Hvordan tænker en person med PWS?
Nedenstående artikel, der er oversat fra det amerikanske blad
”The Gathered View ” – januar-februar 2013, er fra ”En rådgivers hjørne”
ved Kate Beaver, der er kriserådgiver.
De fleste med PWS tænker konkret. Udtryk som ”se nu at komme i gang” opfattes måske ikke, som at
man skal se at komme i gang med en eller anden opgave, hvis det ikke samtidig siges, hvad opgaven
konkret går ud på. Det kan skabe forvirring og angst hos personer med PWS og resultere i uhensigtsmæssig opførsel.
Personer med PWS opfatter beskeder med en vis forsinkelse og langsommere end andre. De fleste med
PWS skal bruge 3-5 sekunder på at forstå det, der siges til dem. Hvis der gives for mange informationer
eller instruktioner på en gang, eller hvis det siges i for generelle vendinger, vil de ofte kun forstå første
og sidste del af beskeden. Det betyder, at den midterste del af beskeden ”drukner”, hvorved misforståelser opstår.
En besked som ”gør dig klar til at gå i seng” er diffus og bør deles op i trin i forhold til det, der skal ske:
1) Nu skal du børste tænder (vent 3-5 sekunder med at gentage beskeden, og hvis barnet ikke forstår
det efter anden opfordring, så hjælp barnet/den voksne i gang). 2) Nu skal du tage tøjet af osv.
Evnen til at løse problemer er ofte svag. Det skyldes dels
manglende strategier til problemløsning, og dels det faktum
at mange ikke evner at gøre ting i den rigtige rækkefølge,
hvilket skaber angst. Børnene bliver frustrerede og bange,
idet de prøver at gøre, hvad vi beder dem om, uden at vide
hvad de skal gøre, i hvilken rækkefølge de skal gøre det, og
uden at vide, hvordan de opnår det ønskede resultat.
Korttidshukommelsen er svag. Langtidshukommelsen er fin,
og mange husker ofte i detaljer ting, der er sket for mange år
siden.

Det bedste er at starte
med at huske, at personer med PWS opfatter
langsommere, og at de
ønsker at gøre andre
glade.

PWS handler om angst
Personer med PWS har et konstant forhøjet angstniveau. Upassende uønsket opførsel er ofte et forsøg
på at mindske den indre angst, som personen med PWS føler: pillen i hud (sker også når personen keder sig), gentagne spørgsmål, uafbrudt talen, kontrolleren, modsættende eller argumenterende adfærd,
megen søvn. Hvis man kan reducere eller fjerne årsagen til angst, vil man reducere eller fjerne adfærdsproblemerne!
Det bedste er at starte med at huske, at personer med PWS opfatter langsommere, og at de ønsker at
gøre andre glade.
Oversat af Susanne Blichfeldt
Lægekonsulent for Landsforeningen for PWS
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Pillen i huden og PWS

Fra den internationale PWS-forening, IPWSO

At pille hul i huden eller at kradse sig ses hos mange med PWS. Hvor meget og hvor ofte er forskelligt fra person
til person. Det kan starte med, at der kradses på et myggestik, indtil såret begynder at bløde og bliver betændt.
Det kan ses i form af pillen i næsen eller i endetarmen. Hvis pilleriet fortsætter længe, kan der komme åbne sår. I
en nylig spørgeskemaundersøgelse lavet af FAMCARE (se side 14) blandt hjemmeboende voksne med PWS havde
75 % tendens til at pille i huden. I USA viste en anden undersøgelse, at ca. 9 % piller i endetarmen.
Hvorfor piller personer med PWS i huden?
Pilleriet kan starte på grund af kedsomhed, stress eller angst, eller som en form for selvstimulering. Personer med
PWS har samtidig en høj smertetærskel og føler derfor ikke smerte som andre. Når først pilleriet er startet, er det
svært for dem at holde op igen uden hjælp fra omgivelserne.
Hvordan undgås pillen i huden?
Der er simple og praktiske måder til at afhjælpe eller mindske hudpilleriet (selvom det kan ske igen). Det er fx:
F
F
F
F
F
F

Klippe fingerneglene korte en gang om ugen.
Bruge fugtighedscreme dagligt til hænder og arme, som personen med PWS selv smører sig med.
Give ros for sund, fin hud.
Holde hænder beskæftiget med fx kryds og tværs, PC-spil, en blød bold, strikning, hækling, perler.
Massere hænder og arme dagligt.
Børste håret fx 50 gange, rose smukt hår, hvis der er tendens til at trække hår ud.

Hvordan kan man stoppe pillen i hud?
Hvis man har en ide om, hvad der er skyld i pilleriet – især hvis det handler om stress – vil det være godt at få talt
om det. Kan man helt undgå stress, burde pilleriet blive mindre. Dog kan det være en så indgroet rutine, at det
kan vare længe, før det ophører.
Gode råd fra forældre og pædagoger
F Fortæl den, der har PWS, hvor smuk hud ser ud uden sår.
F Fortæl, at du gerne vil hjælpe til, at huden heles.
F Ros vedkommende, når der ikke pilles.
F Giv belønning (ikke mad), for den tid, hvor der ikke pilles. Det kan være fra få timer til hele dage, måske
uger.
F Lav en kontrakt om perioder, hvor der ikke pilles. Det virker ofte godt.
F Hold hænderne beskæftiget (se ovenfor). Hvis der pilles i endetarmen, så brug tiden på toilettet til at rulle
toiletpapir sammen, det holder hænderne beskæftiget.
F Tal ikke om pillen i hud.
F Afled opmærksomheden, hvis der pilles. Tal om noget interessant, bed personen fortælle noget.
F Sæt plaster på alle sår, evt. bind på arm eller ben med sår.
F Hold øje med, om der pilles i det skjulte (kan være vanskeligt om natten).
F Rens de områder af huden, der er pillet i, med varmt saltvand.
F Anvend en Aloe Vera-creme eller anden fed creme på tør hud med små sår (Locobase fra apoteket er effektivt). Carbamidcreme lugter ikke så godt, men det heler, og duften gør huden mindre ”attraktiv ”at røre
ved.
Pillen i hud sker ikke hele tiden. Forebyggelse er altid det bedste, og indsatsten er som ved andre problemfelter
ved PWS pædagogisk.
Oversat og lettere redigeret af
overlæge Susanne Blichfeldt
Se PWS NYT februar 2011, hvor sygeplejerske Helle Winther, Center for Sjældne Sygdomme fortæller om,
hvordan man kan pleje sår.
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Ministævne i Nakskov
Søndag den 25/11-12 tog vi 4 piger Anne, Cecilie,
Dorthe og Karina sammen med Karin, Kristine og
Winnie og Mette og hendes kæreste og hendes far
over på Damgaard, som er en rideskole der ligger
i Nakskov til et ministævne. Anne, Cecilie, Karina
og Winnie havde deres egen heste med.
En mdr. før vi tog derover blev vi spurgt om vi
ville være med til det, og det blev så til at Anne
og Dorthe ville ride ponygames, Anne, Cecilie, Karina og Winnie ride noget der hedder LD1, Cecilie,
Dorthe, Karina og Winnie ville ride LD2. Indtil vi
skulle derover øvede vi LD1 og LD2 hver gang vi
var til hest.
Dagen før tog Cecilie og Winnie deres heste derover så de overnattede derover. Om søndagen tog
Karin, Karina og Winnie ud i stalden og gjorde klar
til at skulle læsse Anne og Karinas heste. Da vi
kom over på Damgaard tog vi Blossi og Ferdinan
ud af hestebilen og ind i stalden hvor vi begyndte
at strigle og gav dem sadel og transe på. Cecilie
og Winnie havde deres heste i boks og de gjorde
dem klar derinde og begyndte så småt at gå over
i det lille ridehus og varmede dem op. Vi var et par
stykker mere end os der varmede op. Da det var
ved at være tiden til at vi skulle over i det store
ridehus og vise hvad vi kunne. Karin, Kristine og
Mettes far og Erik vores ridelærer og stod og var
klar til at hjælpe hvis man havde brug for det.
Da dem der havde redet LD1 var der ikke så lang
tid til at programmet LD2 skulle rides. Da vi havde
redet satte vi hestene i stald, for der var omkring
en halv time før Anne og Dorthe skulle lave ponygames mod en ridelærer der hedder Eva. Hun har
for et stykke tid siden undervist os på Fejø. Det gik
som smurt, da man var færdig med hvert program
fik man en medalje og et diplom. Det var rigtig
hyggelig at være derover, men vi blev lidt trætte.
Vi havde alle prøvet at være til stævne, men vi var
alle blevet bedre til programmet. Vi glæder os til
næste stævne hvor vi er blevet meget bedre.
Hilsen Anne, Cecilie, Dorthe og Karina
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E-læring om Prader-Willi Syndrom

Fra www.frambu.no

Frambu lancerer et e-læringskursus om Prader-Willi Syndrom. Kurset er gratis og giver en grundlæggende, praksisrettet indføring i syndromet for fagpersoner, der arbejder med voksne med PWS.
”Personer med PWS har brug for struktur, trygge rammer og stor grad af forudsigelighed for at få bedst
mulig livskvalitet. Vi håber derfor, at så mange som muligt af dem, som arbejder med personer med PWS
vil sætte et par timer af til at gennemgå kurset, enten hver for sig eller sammen”, siger klinisk ernæringsfysiolog Gro Trae. Hun har ledet udviklingen af det nye e-læringskursus.
Gennem otte moduler giver vi konkret viden, som fagpersonale bør kende til:
F
F
F
F
F
F
F
F

Hvad er Prader-Willi Syndrom?
Ernæring
Mad og måltider
Fysisk aktivitet
Adfærd og konflikthåndtering
Samarbejde og kommunikation
Brug af tvang og magt
Brugermedvirken og individuelle planer

”Kurset er specielt tilrettelagt for personer, der arbejder i hjemmet med personer med Prader-Willi Syndrom, men kan også være nyttigt for andre, der arbejder med eller på andre måder forholder sig til
ungdom og voksne med PWS.
Kurset består af korte tekster og videoklip og tager 2-3 timer at gennemføre. Man kan når som helst
holde en pause og fortsætte senere. Det ligger åbent og tilgængeligt for alle. Dersom man ønsker kursusbevis, skal man imidlertid registrere sig og svare på tre spørgsmål, når man har gennemgået alle
modulerne”, siger Gro Trae.
Frambu er et norsk kompetencecenter for sjældne sygdomme. I september 2012 havde den danske PWSforening i forbindelse med landsmødet besøg af fysioterapeut Kaja Gildtved fra Frambu. E-kurset findes
på følgende link: http://www.frambu.no/modules/module_123/proxy.asp?I=17583&C=1&D=2
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FAMCARE - famcare@ipwso.org
FAMCARE (Family Care) er en undergruppe under IPWSO, der specielt kan rådgive om hjemmeboende voksne. I de fleste lande bor voksne med PWS hjemme hos forældre eller anden familie.
Egentlige PWS bofællesskaber findes kun i USA, Danmark, England, Irland, Tyskland. Der er et
PWS-bofællesskab i Sverige.
Danmark er det land, der har flest bofællesskaber for PWS i forhold til befolkningens størrelse.
På verdensplan bor således langt de fleste voksne med PWS hjemme hos familien, mange steder
er eneste alternativ et alderdomshjem eller større institutioner for multihandicappede, hvis familien ikke kan magte opgaven.
Famcare blev stiftet i 2012. En af de første opgaver, man har taget sig af, er at kortlægge, hvor
meget der ”pilles i huden” samt yde rådgivning herom.
Overlæge Susanne Blichfeldt

Manglende PWS NYT nr. 4
Ca. 200 af foreningens medlemmer måtte undvære PWS NYT nr. 4, der skulle være udkommet i
november/december 2012. Det skyldtes, at en kasse med bladene på forunderlig vis forsvandt hos
Post Danmark. Foreningen har fået tildelt erstatning til et genoptryk og udsendelse af de manglende blade, og de skulle gerne være på vej ud til de medlemmer, der ikke modtog bladet.

Opdatering af medlemskartotek
Bestyrelsen har netop udsendt brev til alle medlemmer med henblik på opdatering af medlemskartoteket. Vi beder alle om at være behjælpelige med at udfylde skemaet og returnere det til
Lise Reimers. Er der ingen ændringer i forhold til de registrerede oplysninger, er man velkommen
til at sende en mail til Lise Reimers med oplysning herom (pws@nypost.dk).

Sommerlejr 2013
Sommerlejren 2013 afholdes i uge 31 (29. juli – 2. august)
på Frijsenborg Ungdomsskole. Nærmere orientering
følger i næste nummer af PWS NYT.
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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.region
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 ...............................................51501288
ltgade@webspeed.dk
Signe Andersen, Hvidovrevej 86, 3., 2650 Hvidovre.................................................29205961
signe_rsr@hotmail.com
Claus Rosenager-Jepsen, Godthåbsvej 36 d, 3., 2000 Frederiksberg .......................31192787
clausjeps@msn.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.

