Kursus for fagfolk indenfor PWS-området 2020
Kom og lad os sammen lære mere. Tilsammen har vi meget viden
indenfor PWS-området. Formålet med disse dage i Svendborg er, at
vi får ny viden med hjem, og at vi deler ud af den viden, vi hver især
har, så vi alle bliver endnu bedre.
Panel
Som noget nyt sætter vi ”Panel” på programmet i år. Tanken er at dele ud
af deltagernes egen viden. Vi vil lave et panel med deltagere om torsdagen ud fra dagens emner: Konflikter og beboernes trivsel. Om fredagen
ud fra dagens emner om: Sundhed og PWS. Meld gerne tilbage i forbindelse med tilmelding, om du kunne tænke dig at sidde med i et af panelerne sammen med 3-4 andre og svare efter
bedste evne og hjælpe dialogen i gang.
Igen i år vil vi gerne bede om oplæg á 10-15 minutter fra 2 steder. Fortæl om det sted, I kommer fra, eller fortæl om
et emne/problemstilling, der optager jer i relation til PWS. Byd ind i forbindelse med jeres tilmelding.
Derudover vil der være foredrag af
Lars Mogensen, forfatter og foredragsholder: Trivsel, kommunikation og konflikter
Susanne Blichfeldt, speciallægekonsulent for Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom og IPWSO: Fagligt
nyt om sundhed og myter vedrørende PWS
Jannik Sayoudi, repræsentant fra PWS-foreningen: Tilbagemeldinger fra den internationale konference på
Cuba
Vi arbejder på et oplæg mere.
Tidspunkt: Torsdag d. 16. april 2020 kl. 10 til fredag d. 17. april klokken 13:00
Sted: Danhostel Svendborg, Vestergade 45, 5700 Svendborg
Deltagere: Fagfolk indenfor PWS-området. Max antal 60 personer
Pris: 1.600 kr. for indkvartering på et enkeltværelse og 1.500 kr. for indkvartering på et dobbeltværelse.
Prisen inkluderer forplejning på dagene inkl. 2 genstande til arrangementet torsdag aften. Fredag vil der i stedet
for frokostbuffet være en sandwich to-go og en vand.
Tilmelding: send mail til Bente Peschardt på bente.peschardt@rsyd.dk.
Sidste frist for tilmelding er 1. marts 2020.

Vi glæder os til, at dette PWS-netværk danner ramme for ny fælles faglig udvikling.
Venlig hilsen
planlægningsgruppen:
Bente Peschardt, Kirsten Agerskov Nielsen, Henrik Christensen, Karin Birkedal, Trine Jensen og Christina Brydegaard
Kurset modtager økonomisk støtte fra Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom.

