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Nyt fra bestyrelsen
Bestyrelsen mødtes til dens tilbagevendende konference
fra fredag d. 24. til søndag d. 26. september. Det har været
en tradition at afholde bestyrelseskonference en gang
hvert andet år, idet det giver mulighed for fordybelse og
planlægning af årshjulet for foreningsarbejdet. I år var der
især fokus på genoptagelse af de arrangementer, foreningen har måttet aflyse pga. Corona.

Oftest er der mulighed for teambuildingsaktiviteter ud over bestyrelsesarbejdet. I år var vi på Christiansborg Slot, hvor vi deltog i et Mystery Makersforløb med det formål at samarbejde om at aflæse de gemte koder for at
finde de skjulte skatte på slottet.
Det kommende år vil indeholde flere af de arrangementer, som er velkendt
for medlemmerne. Vi byder på endnu en familieweekend på PindstrupCentret i juni måned, og sommerlejren vil som altid finde sted på Kursuscenter
Brogården i starten af august. Sidste weekend i september afholdes foreningens weekendseminar med mange faglige input samt nyeste viden om
PWS. Ligeledes arbejdes der på at arrangere et SPA-ophold i efteråret.

Men…foreningen står med en kæmpe udfordring. Vi mangler interesserede, som har lyst og energi til at være med til at afvikle disse aktiviteter.
Børnepassere og ledere, som har mod på at gå ind i arbejdet med at lede
fx sommerlejren og børnepasningen under weekendseminaret. Bestyrelsen vil derfor oprette en ”personalebank”, hvor alle, der er interesseret i at
være med til aktiviteterne, kan tilkendegive dette i en mail til Jytte Helgogaard. Måske søskende til børn/unge/voksne
med PWS kunne være interesseret? Måske fagpersonale, der arbejder på et bosted/skole/institution? Alle skal være
velkomne til at byde ind.
Og hvad får man så ud af at være med? Man får løn som hhv. leder og børnepasser. Man får overnatning og forplejning
samt dækning af sine transportudgifter. Man får et netværk af venner og bekendte. Man får en masse erfaring, der
kan pynte på ens CV. Og så får man en stor glæde og inspiration ved at arbejde med børn/unge/voksne med PWS.

Derfor: tøv ikke med at henvende dig, hvis ovenstående kunne
have din interesse. Vi vil så gerne fortsat kunne tilbyde aktiviteter til medlemmerne af PWS-foreningen, men vi har brug for
din hjælp til at gennemføre arrangementerne.
Jytte Helgogaard
jyttehelgogaard@tdcadsl.dk
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Referat fra generalforsamling
i Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom
søndag d. 26. september 2021
på Scandic Falkoner

1. Valg af dirigent.
Lars Skovgaard blev valg til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i PWS NYT 02, 2021.
2. Formandens beretning (bragt i PWS NYT 2).
Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer.
3. Kassererens beretning om det reviderede regnskab (bragt i
PWS NYT 2).
Kassereren nævnte, at der har ikke været store udgifter til ferie,
koloni og kurser, derfor er et beløb blevet hensat til medlemmer med Prader-Willi Syndrom, så de kunne søge om et gavekort. Ca. ¼ har gjort brug af tilbuddet.
4. Fastsættelse af kontingent for 2022.
Bestyrelsen foreslår et årligt kontingent på 360 kr. og et individuelt livsvarigt kontingent på 2830 kr., hvilket
blev godkendt.
5. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag.
6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår Vibeke Ørskov, Lise Reimers og Jannik Sayoudi. Vibeke Ørskov
modtager ikke genvalg.
Lise Reimers og Jannik Sayoudi blev genvalgt. Irene Kudsk og Andrew Hoover blev indvalgt som nye medlemmer af bestyrelsen. De er begge forældre til børn under 18 år.
7. Valg af 2 revisorer.
Jette Justesen og Jan Lorentzen modtog genvalg som foreningens revisorer.
8. Evt.
Formanden holdt afskedstale for Vibeke, som fik en gave fra foreningen for sit arbejde i bestyrelsen gennem
mange år.
Irene anførte, at det var fint med virtuelle arrangementer som fx ølsmagning, og hun ønskede flere aktiviteter
virtuelt i fremtiden som supplement til fysiske møder.
Dirigenten takkede for god ro og orden under mødet.

Referent Lise Reimers
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Nye medlemmer af bestyrelsen
Irene Kudsk
Jeg hedder Irene, er 42 år gammel og bor i Nr. Lyndelse lige syd for Odense med min mand
Benjamin og vores 2 børn, Lærke på 12 år (PWS) og Toke på 10 år. Lærke er en glad og velfungerende pige, som går på en specialskole i Odense og er i et aflastningstilbud hver 4 weekend.
Jeg ser frem til at lære om bestyrelsesarbejdet og glæder mig til at kunne yde mit bidrag til
foreningen.

Andrew Hoover
Jeg er far til Anya født 2008 med Prader-Willi og Carl født 2010. Sammen med Alexandra
flyttede jeg til Danmark fra USA i 2006. Vi bor i København, hvor Anya går i en specialskole,
som vi er meget glade for.
Anyas historie er lidt unik, da vi fik at vide cirka to måneder, inden hun blev født, at hun
havde PWS. En fostervandsprøve viste det, da lægen prøvede at undersøge, hvorfor der var
for meget fostervand. Det var selvfølgelig et chok, men vi har været glade for foreningen fra
starten, især for venskaberne, råd og erfaringer.
Jeg håber, jeg kan hjælpe med at videreføre bestyrelsens arbejde og gøre det, jeg kan for at
give dem med PWS og pårørende et trygt liv.

Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde d. 6. november konstitueret sig som følger:

Formand Jytte Helgogaard, næstformand Claus Rosenager-Jepsen, kasserer Martin Raabjerg, sekretær Lise Reimers,
bestyrelsesmedlem Signe Andersen, bestyrelsesmedlem Jannik Sayoudi, bestyrelsesmedlem Andrew Hoover og bestyrelsesmedlem Irene Kudsk.

Husk at melde adresse-, mail- og telefonændring
Det er vigtigt at melde ændringer i dit medlemskab til sekretæren. Det gælder både adresse, hvis du fx flytter hjemmefra eller til en anden adresse, så du er sikker på at modtage PWS-NYT. Men det er også vigtigt, at vi har din rigtige
e-mail og telefonnummer, så vi let kan komme i kontakt med dig.
Alle ændringer kan mailes til Lise Reimers på pws@nypost.dk
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Familieweekend 2022 – juhuu!
Endelig. I år var det atter muligt at samle en stor flok børn/unge med PWS og deres familier til den årlige familieweekend, hvor vi i år var over 50 deltagere! Weekenden er en tilbagevendende begivenhed, som i år blev afholdt for 10.
gang. Det er en weekend fyldt med aktiviteter og samvær på tværs af børn, søskende og forældre. Der knyttes bånd
på kryds og tværs mellem børnene med PWS og deres søskende. Forældre bygger også bro – nogle har mødtes på
weekenden i mange år, andre er nye. Sparring forældre imellem er højt prioriteret og meget gavnligt.
De forskellige aktiviteter tilgodeser mange ønsker og individuelle behov, men særlig én aktivitet samler alle: ”Den
Store Stafet”, hvor store som små løber i håb om at få en medalje!
Det kreative værksted samlede mange, og her var perlepladerne et stort hit! Mooncarløb for de hurtige og diskoteket
for de festglade. Susanne Blichfeldt kom også forbi og stillede sig til rådighed for sparring med forældre – en højt
værdsat og givtig samtale.
Ridning er ligeledes en tilbagevendende begivenhed, og det kan også samle de fleste. Grundet vejret var vi i år på
rideskolen, hvor hallen blev fyldt med forventningsfulde børn.
Da familielejren i år lå i oktober, var det muligt at lave græskaransigter. En aktivitet, der også samlede mange, og som
skabte stor glæde. Både børn, unge og voksne var fuldt beskæftiget, og der blev kreeret nogle flotte og fantasifulde
ansigter.
Køkkenet leverede som altid måltider, der er konger og dronninger værdige.
HUSK! Næste familieweekend er d. 17. – 19. juni 2022 på PindstrupCentret. Invitation hertil bringes i PWS NYT nr. 1,
2022.
TAK FOR EN GOD WEEKEND!
Jannik
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Fotos fra familieweekenden
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Fotos fra sommerlejren på Brogården
I starten af august måned blev foreningens traditionsrige sommerlejr endelig afholdt på Brogården igen. Der var deltagelse af både bosteder og forældre – ca. 50 i alt, og trods et lavere deltagerantal end sædvanligt kunne det heldigvis
lade sig gøre at lave nogle af de velkendte aktiviteter, som har været en del af sommerlejren igennem mange år.
Nedenfor og på de følgende sider bringes fotos fra sommerlejren, som selvfølgelig gentages til næste år.

Fra mandagens Stjerneløb

Udflugt til Ditlevsdal Bisonfarm
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Kreativt værksted

Hockey på plænen

Glæden ved venskaber
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Banko med masser af gode præmier

Vibeke nyder cigaren til festaftenen
Ugens festaften – som altid med René Franz,
der leverer den musikalske underholdning
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Coronatiden har skabt en ny tradition på Grankoglen
For andet år i træk holdt Grankoglen festival i august. Og sådan bliver det også fremover. For af coronatidens mange aflysninger
er opstået en ny tradition på Grankoglen.

Telte i haven, Rock og Rul-snobrød. Masser af musik og nye dansetrin. Alt sammen elementer, som hører til en god
festival. Det var selvfølgelig også en del af dagen, da Grankoglen i august holdt den anden Grankogle-Festival nogensinde.
En ny tradition, som er kommet for at blive på
Grankoglen, som er Specialområde Udviklingshæmning og ADHDs specialiserede tilbud til
mennesker med Prader-Willi Syndrom.
- Det var en rigtig god dag, fortæller Kirsten
Steen, som bor på Grankoglen. Sammen med
de øvrige 17 beboere på Grankoglen var hun
helt klar, da den et-døgn lange "Grankogle-Festival" løb af stablen.
- Vi havde glædet os til det, for vi plejer at
være til Sølund, men den blev ikke til noget på
grund af Corona. Sådan var det også sidste år.
Men så kunne vi glæde os til det her i stedet
for, forklarer Kirsten Steen.
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Musik og sang
Glæden blev udlevet hele dagen. En dag, som startede med festivalmorgenmad, gik over i bålhygge med Rock og Rulsnobrød, masser af udendørs spil og lege, inden aftenen var dedikeret til musik, dans og fest.
Først varmede The Farms, som er SUAs husorkester, op. Her var der gang i hallen, da borgerne indtog dansegulvet, fik
autografer og sang med af fuld hals sang på sange som Sådan nogen som os... og Kim Larsen.
- The Farms har vi hørt før. De er gode, synes Kirsten Steen.
Hun kan ikke pege på noget, som var det bedste ved festivalen. Det hele var godt. Men i løbet af dagen var der ingen
tvivl om, at alle så allermest frem til, at aftenens hovednavn Rene Franz indtog scenen.
Det havde de glædet sig til. Både til dansen, sangene, der blev sunget med på, og det nummer som en enkelt borger
fik lov at optræde med - sammen med Rene Franz.
- Det var god musik, vi dansede, og det var dejligt, fortæller Jon Jassim Hadsbjerg, som nød den gode musik, dansede
på livet løs og sluttede af på rigtig festivalmaner med at sove i telt. - Det var en god festival, og det hele var godt, er
den efterfølgende anmeldelse fra flere af Grankoglens borgere, som allerede ser frem til næste års festival.
Brug for traditioner
Grankogle-Festivalen blev skabt som et lys for enden af en lang corona-tunnel, hvor borgerne på Grankoglen, lige som
alle andre, har levet med afsavn og en helt forandret hverdag. Men fremover er Grankogle-festivalen en fast tradition
- for traditioner skal der til – også på Grankoglen.
Vi har brug for traditioner, fordi Grankoglen er borgerens hjem. Her skal vi som professionelle mennesker skabe mest
muligt livskvalitet for borgerne, mener Michel Tind, som er funktionsleder for Grankoglen.
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Han var ikke med til sidste års festival, men han var ikke i tvivl om, at det er en tradition, som er kommet for at blive
på Grankoglen.
Der har været meget positiv feedback efterfølgende, og alle borgerne på Grankoglen deltog i løbet af dagen. Selv de,
der ellers kan have det svært i store sociale sammenhænge, var med, og nogle af dem endte med at danse aftenen
igennem.
- Det betyder meget at have noget at se frem til, og borgerne
havde glædet sig. Det giver også en bedre hverdag, der skal ikke
så meget til, forklarer Michel Tind, som sammen med en gruppe
medarbejdere stod bag dette års Grankogle-festival, som var den
anden nogensinde.

Det gjorde det noget nemmere at arrangere for medarbejdere, fordi der var et
koncept, som kunne kopieres - og også
nemmere for borgere, at festivalen var
kendetegnet ved forudsigelighed og
kendte rammer.
Sådan bliver det også fremover, selvom
Michel Tind håber, at festivalen kan udvides næste år – måske med et band mere.
- Men det bliver en fast dag i august fremover, så vi ved det på forhånd og kan
glæde os til det, siger han.

På Bakken

Som tidligere i sommerferier mødtes Dorthe,
Karina, Cecilie, Hanne og Jytte til en hyggelig
tur på Bakken.
Vejret var med os, og som altid var turen med
medbragt mad.
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Ellen og Kasper på Bornholm
I august 2020 blev Ellen og Kasper gift, og så skal man selvfølgelig på bryllupsrejse – men lige som så meget andet satte
corona også en midlertidig stopper for det, så den planlagte rejse til Italien måtte udsættes.

Heldigvis er der dejlige steder i Danmark, så Ellen, Kasper, Jens og Birgitte tog på en lille ”før-bryllupsrejse”
til Bornholm i lånt fiskerhus i Årsdale på Bornholms
østkyst.
Det blev til en fin tur uden stenkast i Sydsverige og
med masser af natur- og kulturoplevelser på solskinsøen.

Vi badede ved klipperne lige neden for huset, så Hammershus dukke op
af disen, var på udflugt til Opalsøen, hvor dele af ”Tempelriddernes skat”
er optaget, og hvor vovelystne nu i høj fart føres over søen med kabeltov
for til sidst at lande i det meget blå vand.
Vi fornemmede hemmelige underjordiske rum i Østerlars Rundkirke, spiste ”Sol over Gudhjem”, mens solen holdt sig på afstand – og besøgte
glaspusteri og bolsjefabrik.

Vi udforskede Svaneke Ismejeri, hvor en af de modige i selskabet fik asparges-æbleis. Vi gik ture og så dinosaurskeletter
på øens flotte naturhistoriske museum og indimellem tog vi lige en EM-fodboldkamp på computeren.
Vi havde en dejlig fin tur… og bryllupsrejsen? Den er nu endeligt planlagt til påsken 2022.
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Virtuelt møde for forældre til udeboende og hjemmeboende voksne med PWS
Sidst i maj måned inviterede Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom til et virtuelt
møde for forældre til både udeboende og hjemmeboende voksne med PWS.
Aftenen blev indledt med et foredrag af Nørrebro Bryghus, hvor Ketil fortalte om Bryghusets historie og deres udvalg af specialøl. Forinden havde de tilmeldte fået tilsendt en
kasse med lidt smagsprøver, som kunne nydes undervejs.

Mødet kom efterfølgende til at handle om vigtigheden af god og konstruktiv kommunikation mellem bosteder og
pårørende – et emne, der har tjent som inspiration til den temadag i november, som foreningen afholder med netop
fokus på pårørendesamarbejde. Der blev ligeledes talt om både økonomisk og personligt værgemål, som størstedelen
af forældre får etableret, når barnet fylder 18 år.
Foreningen blev opfordret til at afholde flere virtuelle møder.

Virtuelle møder – byd ind med gode forslag
Foreningen har nu flere gange afholdt virtuelle møder med stor succes. Har du et forslag til emne, du kunne
tænke dig at tage op på et virtuelt møde i foreningsregi, er du velkommen til at henvende dig til Signe Andersen, hvis det er et emne for børnefamilier. Er det et emne for voksenfamilier, så henvend dig til Jytte Helgogaard. Mailadresser findes på bagsiden af PWS NYT.

Handi Forsikring
I 25 år har Levs forsikringsservice - Handi Forsikring - sammen med Codan sikret gode forsikringsløsninger til en masse mennesker med udviklingshandicap. Lev vil gerne nå bredere ud, så endnu
flere borgere kan få glæde af Handi Forsikring. Der tilbydes Boforsikring og Hændelsesforsikring
samt forskellige tilvalgsdækninger.
Læs mere på https://www.handiforsikringsservice.dk/ og se videoen https://www.youtube.com/watch?v=qMs326lRiqc
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Kursus for Netværket for Fagfolk inden for PWS-området
Det var med stor glæde, at Netværket for Fagfolk inden for PWS-området kunne mødes fysisk til 2 dages kursus. D. 23.
og 24. september mødtes 75 personer på BROGÅRDEN Konferencecenter til et program spækket med foredragsholdere og faglige oplæg. Et program, der gerne skulle tage højde for, at der var mange, der har arbejdet med borgere
med PWS i mange år og har et stort kendskab til, hvad det at have PWS kan indebære – til personaler på bosteder, i
§104, i skolen m.m., der først nu møder dem.
Torsdag startede med kaffe og en bid brød. Første foredragsholder var neuropsykolog Jørgen Lyhne. Gennem neuropædagogikken og de redskaber, den giver, belystes, hvordan processen fra udviklingsbeskrivelse til pædagogisk praksis
kan praktiseres. Hvordan vi i vores daglige arbejde kan udvikle og støtte op om vores borgeres selvtillid og selvværd,
områder som er med til at højne livskompetencer og livsduelighed. Et lærerigt oplæg med gode muligheder for at
drøfte og vidensdele.
Efter en lækker frokost kom Tore Kargo fra Socialtilsynet på podiet. Emnet var
”Hverdagens dilemmaer om kost, sundhed og økonomi.” Et for os alle meget vigtigt
emne at blive klogere på.
Med udgangspunkt i vores borgeres selvbestemmelse og de pædagogiske opgaver,
vi gerne skal varetage, blev det meget tydeligt, at lovgivningen ikke har taget
”højde” for de udfordringer, der er, når man har PWS. Der blev efter et virkeligt
spændende og udfordrende emne nedsat en gruppe, der vil arbejde videre med
forslag til ændringer eller tilføjelser til gældende lovgivning.
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Sidste foredrag på dagen blev givet af overlæge Susanne Blichfeldt. Hun gav en grundig beskrivelse af hvilke særkender, der er ved PWS – især omkring sundhed og aldring. Vigtigheden af PWS Id-kortet, Pop-Up-vinduet hos læge og
den røde sundhedsfolder blev gennemgået. Alle 3 er vigtige
redskaber ved besøg hos læge, på sygehus m.m.
Dagen sluttede med en dejlig middag, hvorefter man mødtes
til en kop kaffe og samtaler på kryds og tværs. En aften hvor
ny viden blev drøftet, og erfaring blev udvekslet.
Fredag d. 24 startede med samtalegrupper. Der var aftenen
før valgt, om man ville samtale/debattere kost, sundhed eller
økonomiske dilemmaer.
Kl. 10 kom Tommy Krabbe, cand.mag. i kommunikation med
et grundigt indspark om, hvordan vi kommunikerer, hvordan
det opfattes, og hvordan vi kan blive bedre til at formidle og
blive forstået.

Dagen sluttede med, at samtalegrupperne fremlagde de sværeste og mest udfordrende dilemmaer, hvoraf mange
kunne bruges til emner til næste års netværkskursus. Det store PWS -hjerte med styrker og udfordringer, der blev lavet
sidste år, fik flere og nye ord på. Ord, der også skal være med til at definere indholdet af PWS-netværkskursus i 2022.

Et inspirerende og indholdsrigt kursus med dygtige
formidlere, dejlige omgivelser og forplejning – og ikke
mindst mange meget engagerede deltagere, der nu
har fået et større netværk af fagpersoner med viden
om PWS.

Næste Netværkskursus for Fagpersoner vil være d. 6 og 7. oktober 2022
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Balance og styrke gennem krop og sind
PWS-foreningen har søgt og fået bevilliget midler
fra Socialstyrelsen til aktiviteter for pårørende medlemmer af foreningen
Der er søgt midler til en indsats, som vi kalder: Balance og styrke gennem krop og sind. Hovedformålet med indsatsen er, at deltagerne får inspiration og redskaber til at håndtere hverdagen og livet med PWS tæt på.
Gennem samtale, yoga og meditation sigtes der efter mere balance, trivsel og overskud, så man kan leve livet med
endnu mere kvalitet på trods af sine livsvilkår som pårørende til et menneske med PWS.
Aktiviteterne består af: 3 gruppesamtaler, 2 yoga/meditationsevents og løbende individuel coaching hen over et år.
Det er planlagt, at der oprettes et hold i 2022 og et mere i 2023. Der er plads til 10 deltagere på hvert hold. Det er
gratis at deltage, men kørsel til og fra aktiviteterne skal man selv sørge for.
Vi er meget interesseret i at planlægge aktiviteterne, så det giver mest mulig mening for deltagerne. Her tænker vi
både geografisk, ugedag, tidspunkt på dagen, og hvad der ellers kan være af hensyn.
Vi forestiller os, at vi mødes fysisk til gruppesamtalerne og til yoga- og meditationsevents. Den individuelle coaching
kan planlægges både fysisk, telefonisk eller virtuelt.
Et yoga- og meditationsevent er en overnatning på et skønt sted med en masse spændende og afslappende yoga og
meditation krydret med god mad og forplejning. Yoga og meditation planlægges, så ALLE kan være med, og ingen
forkundskaber er nødvendige.
Vi hører gerne fra dig, hvis du har nogle gode pointer eller spørgsmål, som kan kvalificere den videre planlægning.
Skriv til karina@sauerlearning.dk
Der vil komme mere information og mulighed for tilmelding på foreningens hjemmeside og på FB i løbet af november/december.
Til at forestå gruppesamtaler og den individuelle coaching er Karina Sauer tilknyttet, som selv har en datter med
PWS. Karina er foredragsholder og coach. Læs mere: sauerlearning.dk
Som yoga og meditationsunderviser er James Hunt tilknyttet. James har de sidste ti år arbejdet som yogainstruktør
og behandler med fokus på trivsel, herunder stresshåndtering og søvnproblemer. Læs mere: Jameshunt.dk
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Besøg fra Ungarn på Solvang, Oxen og Kirstinelund
Dear Karin, Christina and Jannik,
We are still under the influence of the visit to Denmark. It was a fantastic experience to meet you.
We are grateful to all of you for your help and kindness and sharing your experiences with us.
So far, we couldn’t have imagined that a PWS
house could work. We now have a much clearer
idea of how to operate it successfully.

Besøg på Solvang

Besøg på Oxen

Thanks to you, we no longer think in a big center,
but in several smaller ones (we will definitely have
more questions.)
We hope to find the opportunity and financing to
build or rebuild the first PWS house in Hungary
within a few years.
And based on your experience and instructions,
we hope that we will be able to operate it well,
where adults with PWS can live a meaningful life.

Besøg på Kirstinelund

I attach pictures of our visit and a link to a gallery where you can see part of our small community on our
family day this year.
https://www.facebook.com/media/set?vanity=praderwillihungary&set=a.420124736130566
Let's keep in touch. We wish you all the best.
Tünde
Baloghné Liplin Tünde
Magyar Prader-Willi Szindróma Egyesül
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Tarm, blære og PWS
V/overlæge Susanne Blichfeldt
Vores tarm, urinveje og blæren styres af det såkaldte autonome nervesystem, dvs. af den del af vores nervesystem
som vi ikke selv bevidst kontrollerer. Meget tyder på, at der hos mange med PWS ikke er helt den normale funktion af
mave, tarm, og urinveje inkl. styring af vandladning.
Tarmen
Undersøgelser har vist, at bevægelser gennem tarmen - altså af den mad vi spiser,
til det ”kommer ud i den anden ende” - hos mange voksne med PWS er meget langsommere end normalt, og at forstoppelse er meget hyppigt, måske især hos voksne,
men også overraskende mange børn har træg tarmpassage.
Vi har haft mange tilfælde, hvor unge voksne er blevet indlagt med meget meget
svær forstoppelse, som har givet udspiling af maven og endda opkastninger med
ufordøjet tarmindhold.
Ofte tror man, at ”det hele fungerer normalt”, hvis der er afføring dagligt, men hvis
det er små hårde afføringer, kan det være på grund af massiv forstoppelse. Derfor
er det tilrådeligt, at man hos ALLE med PWS holder øje med afføring. Dels hvor hyppigt det er, dels hvor svært det er at ”få det ud” samt konsistensen. Mange gange
når personer med PWS bliver indlagt med maveproblemer, er man blevet overrasket over, hvor slem forstoppelse der er, og samtidig skal vi huske, at de sjældent
føler smerte eller ubehag ved maveproblemer, før det faktisk er for sent.

Undersøgelser har vist, at bevægelser gennem tarmen altså af den mad vi spiser, til
det ”kommer ud i den anden
ende” - hos mange voksne
med PWS er meget langsommere end normalt, og at forstoppelse er meget hyppigt,
måske især hos voksne, men
også overraskende mange
børn har træg tarmpassage.

Langsom tarmpassage og forstoppelse kan behandles med forskellige afføringsmidler, som egen læge kan rådgive om.
Tag altid spørgsmålet op som et vigtigt punkt ved lægebesøg.
Urinveje
En nylig undersøgelse i udlandet har vist, at op mod halvdelen af dem, der har PWS, ikke har normalt vandladningsmønster. Mange tømmer ikke blæren helt ved vandladning, og mange føler ikke ”trang” til at skulle lade vandet som
andre. Det sker ofte, at personer PWS meget sjældent går på toilettet ” for at tisse”, og når det sker, kommer der
meget store vandladninger. Nogle siger, at de ikke kan mærke, at de skal ”tisse”, og derfor har mange brug for faste
toilettider for ikke at overbelaste blærer og urinveje.
Sjældne og ufuldstændige vandladninger kan give urinvejsinfektioner, som igen kan være svært at opdage, hvis man
hverken får feber eller føler smerte ved infektion.
Vi får hele tiden ny viden om kroppens funktion ved PWS, og ofte er der fokuseret på spise- og appetitproblemer og
speciel adfærd, men hele kroppen ved PWS er styret af nervesystemet, og meget tyder nu på, at det ikke kun er appetit- og hormonsystemet, som ikke er normalt reguleret, men hele det autonome nervesystem, dvs. alle de kropsfunktioner som vi har, og som ikke styres af vores vilje.

Influenzavaccine
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle børn fra 2-6 år bliver vaccineret mod influenza. Det gælder også
for børn med PWS. Herudover henvises til Sundhedsstyrelsens øvrige anbefalinger vedr. influenzavaccine: https://www.sst.dk/da/influenza
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Tina – mor til Mikkel – beretter om sygdomsforløb
Teksten er fra facebook-gruppen for Prader-Willi Syndrom og viderebringes med Tinas tilladelse
Vil lige dele en ret voldsom oplevelse, vi havde i weekenden, så man forstår vigtigheden af at reagere, når vores
børn/unge mennesker reagerer anderledes, end de plejer.
Mikkel var i fredags tages på weekendaflastning med Grandbo Tour. Han var glad og fejlede absolut ingen ting. Fredag
aften får han lidt dårlig mave og går tidligt i seng. Lørdag formiddag bemærker de fantastiske pædagoger , at Mikkel
er anderledes, end han plejer. Han er stille og meget træt. Derfor ringer de og hører, om han skal hjem, hvilket han
selvfølgelig skal. Han er hjemme ca. 14.30, og han er ret bleg. Jeg tænker straks Corona og kører af sted med ham for
at få lavet en test.
Derefter sover han nogle timer, og da han vågner ved 18.30 tiden, er han svimmel og klamt svedende. Han får lidt
saftevand, da jeg tænker, han måske er lidt dehydreret, mad vil han ikke have. Han lægger sig igen, og jeg kigger
løbende til ham, hvor jeg kan se, han bliver dårligere. Han er iskold, og koldsveden løber af ham, men han klager ikke
over smerter. Han bøvser meget, og derfor stiller jeg en spand foran hans seng, da jeg går en tur med hunden ca.
19.30.
En halv time senere kommer jeg tilbage, og det første, jeg hører, er, at Mikkel kaster voldsomt op. Det gør han flere
gange, hvilket vi ALDRIG har oplevet før. Nu ved jeg, der er noget galt, og jeg ringer til akuttelefonen, hvor der er 85
minutters ventetid.
Kald det lige AKUTtelefonen en gang til
Da jeg har været i kø i 30 min., prøver jeg i desperation at ringe 112 for at få lov at tale med en sundhedsansvarlig, da
jeg ved, der er noget helt galt, men ikke ved, hvad det kan være og endnu ikke mener, det er alvorligt nok til en
ambulance.
Der får jeg så at vide, at 112 ikke er en spring-over-kø til akuttelefonen,
hvilket jeg selvfølgelig godt ved og heller ikke havde tænkt mig at bruge det
som, men jeg er nu ved at være lidt desperat og ret bekymret for min søn.
10 minutter efter ser jeg til Mikkel igen og bemærker, at hans mave er voldsomt udspilet. Jeg mærker på den, den er helt hård, og Mikkel skriger af
smerte. Nu ved jeg, at det er alvorligt og får tilkaldt en ambulance.
Inden den kommer, når jeg at tænke mange grimme ting, som sprængt
blindtarm, sprængt mavesæk osv., da der jo har været eksempler på det
med PWS.
I ambulancen vil de give ham noget for smerterne, hvilket jeg afslår, da jeg
er bange for, at det så vil være svært at finde ud af, hvad der er galt med
ham.
Vi ankommer til Hvidovre Hospital omkring kl. 21.30, og bortset fra at sygeplejersken heller ikke forstod, hvorfor han ikke skulle smertelindres, inden
han blev undersøgt af en læge, så må jeg sige, at de var meget professionelle og opmærksomme på ham og problematikkerne omkring PWS.
I løbet af kort tid var han undersøgt, scannet og en masse test blev lavet.
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Her fandt de ud af, at han havde tarmslyng, og hurtigt blev han opereret. Hans
tyndtarm havde snoet sig og var helt udspilet, men heldigvis blev det ordnet
ved en kikkertoperation og uden, i værste tilfælde, en stomi.
Efter operationen fik han feber, og på trods af mange tests, fandt de ikke årsagen. Grundet PWS har han slet ikke haft smerter efterfølgende og var derfor
allerede hjemme igen mandag eftermiddag, hvor han har det godt og nyder
at få lov at slappe af
Jeg har ALDRIG oplevet Mikkel så syg før, og fordi han på INTET tidspunkt klagede over smerter i maven, troede jeg kun, at det var et maveonde. Kun fordi
han kastede op, og fordi han ikke havde bluse på, ville tilfældet, at jeg fik øje
på hans udspilede mave. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor galt det kunne være
gået, hvis han var gået i seng for natten
Derfor hold ekstra øje med dem, når de er syge, for deres symptomer er SÅ
meget anderledes end vores.

POP-UP-vindue på elektronisk sundhedsjournal
Et POP-OP-vindue bruges specielt ved kontakt til lægevagten. Ved oplysning af patientens cpr-nummer dukker der et
POP-OP-vindue op, der fortæller, at patienten har PWS, og hvilke faresignaler man skal være opmærksom på.

POP-UP-vinduet – sådan oprettes det
Ved henvendelse til egen praktiserende læge beder man om, at der på patientens journal tilføjes specifikke og præcise oplysninger om, at personen har PWS, og hvad man skal være opmærksom på ved akut henvendelse til lægevagten. Det kunne fx være:

•
•
•
•
•
•

Pt har Prader-Willi Syndrom.
Høj smertetærskel.
Svært ved at kaste op.
Opkastning livstruende.
Dårlig regulering af kropstemperatur.
Tendens til overreaktion på visse medikamenter, specielt narkose.

Er der spørgsmål til POP-UP-vinduet, er man velkommen til at skrive til overlæge Susanne Blichfeldt på s.blichfeldt@dadlnet.dk
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Aktivitetskalender 2021/2022
Dato

Aktivitet

Sted

Tilmeldingsfrist

23. januar

Bestyrelsesmøde

Afviklet virtuelt

Afviklet

26. februar

Virtuel samtalegruppe

Afvikles virtuelt

Afviklet

16. marts

Fagrådsmøde

Afvikles virtuelt

Afviklet

10. april

Bestyrelsesmøde

Afviklet virtuelt

Afviklet

28. maj

Afviklet virtuelt

Afviklet

5. juni

Virtuelt møde for forældre
til udeboende voksne
Bestyrelsesmøde

Scandic Hvidovre

Virtuelt

2. – 6. august

Sommerlejr

Kursuscenter Brogården

Afviklet

23. – 24. september

Kursuscenter Brogården

Afviklet

26. september

Netværkskursus for fagpersoner
Generalforsamling

Scandic Falkoner

Afviklet

24. – 26. september

Bestyrelseskonference

Scandic Falkoner

Afviklet

1. -3. oktober

Familieweekend

PindstrupCentret

Afviklet

25. oktober

Fagrådsmøde

Ansgar, Odense

Afviklet

29. – 31 oktober

SPA-ophold

Comwell Borupgaard

Udsættes til forår 2022

6. november

Bestyrelsesmøde

Virtuelt

Afviklet

13. november

Temadag for forældre til
udeboende og personale
på bosteder

Kursuscenter Severin

Afviklet

15. marts

Fagrådsmøde

Ansgar, Odense

25. – 27. marts

SPA-ophold

Comwell Borupgaard

Kontakt Lise Reimers

17. – 19. juni

Familieweekend

PindstrupCentret

Tilmelding i PWS NYT 1

6. – 10. juli

Limerick, Irland

1. -5. august

International PWS-konference
Sommerlejr

Kursuscenter Brogården

Tilmelding i PWS NYT 2

23. – 25. september

Weekendseminar

Kursuscenter Brogården

Tilmelding i PWS NYT 2

6. – 7. oktober

Kursuscenter Brogården

Invitation bringes i PWS NYT
nr. 2

Oktober

Netværkskursus for fagpersoner
Fagrådsmøde

Oktober

SPA-ophold

2021

2022
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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, ph.d. Stense Farholt
Center for Sjældne Sygdomme
Rigshospitalet
2100 København Ø
Tlf. 3545 1302 (Rigshospitalet)
Tlf. 3071 5347 (Aarhus Universitetshospital)
Stense.Farholt@regionh.dk
Afdelingslæge, klinisk lektor, ph.d.,
dr.med.
Kirstine Stocholm
Medicinsk Endokrinologisk Afdeling &
Center for Sjældne Sygdomme
Aarhus Universitetshospital
8000 Aarhus C
Tlf.: 7845 1473
kirstine.stochholm@aarhus.rm.dk
Sygeplejerske
Margit Svantemann
Center for Sjældne Sygdomme
Århus Universitets hospital, Skejby
8200 Århus N
Tlf.: 7845 1534
margsvan@rm.dk
Psykolog
Nina Navntoft-Pedersen
Specialområde Udviklingshæmning og
ADHD
Region Midtjylland
Samsøvej 10 A, 8382 Hinnerup
Tlf.: 2381 9062
ninnav@rm.dk
Overlæge Hanne Hove
Center for Sjældne Sygdomme
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 Kbh. Ø
Tlf. 3545 5003 og 3545 1324
hanne.buciek.hove@regionh.dk
Leder Karin Birkedal
Botilbuddet Solvang
Herredsvej 46
4944 Fejø
Tlf. 3066 1032
karin@solvangfejoe.dk

Socialrådgiver Jens Tamborg
Kildemarksvej 44 C
4700 Næstved
Tlf. 2259 7402
tamborg@live.dk
Talepædagog, Vejleder i Karlstadmodellen
Mette Sørensen
Agertoften 6
2680 Solrød Strand
Tlf.: 5153 7705
mettesoerensen433@hotmail.com
Sygeplejerske Bolette Færch Petersen
Center for Sjældne Sygdomme
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9 2100 København Ø
Tlf. 3545 4788
bolette.faerch.petersen@regionh.dk
Talepædagog, Vejleder i Karlstadmodellen
Ellen Bjerre Jensen
Vindingevej 45
4000 Roskilde
Tlf. 2879 2365
ellenbjerrej@hotmail.com
Sygeplejerske
Jane Røddik Thøgersen
Center for Sjældne Sygdomme
Aarhus Universitetshospital, Skejby
8200 Aarhus C
Tlf. 3071 5041
janete@rm.dk
Klinisk diætist Anne Mørch
Børneafdeling A
Århus Universitetshospital
Brendstrupgårdsvej 100
8200 Aarhus N
Tlf. 7845 1497
anneolen@rm.dk
Institutionsleder Jannik Sayoudi
Marielystvej 18
6000 Kolding
Tlf.: 2567 2868
jls@dsioxen.dk
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Afdelingslæge, ph.d Anders Johanson
Vækst og Reproduktion 5064
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 Kbh. Ø
Tlf. 4033 1489
anders.johansen.01@regionh.dk
Klinisk diætist, NHH-kand. Klinisk ernæringsfysiolog
Dorthe Wiuf Nielsen
Børne Ernæringsenheden, Afsnit 4094
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 Kbh.Ø
Tlf. 3545 8342
dorthe.malene.wiuf.nielsen@regionh.dk
Børnepsykiater Anne Overgaard Pedersen
Ønskes kontakt til Anne Overgaard Pedersen:
send venligst mail til Susanne Blichfeldt
s.blichfeldt@dadlnet.dk, med navn og
mailadresse eller telefon,
hvorefter I bliver kontaktet
Overlæge ph.d. Rikke Beck Jensen
Afdeling for Vækst og Reproduktion
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 Kbh. Ø
Direkte tlf.: 3545 6859
Mobil: 6133 2368
rikke.bech.jensen@regionh.dk
Overlæge Susanne Blichfeldt
Konsulent for Landsforeningen for PWS
Kildehusvej 12
4000 Roskilde
Tlf. 2993 8121
s.blichfeldt@dadlnet.dk

Bestyrelsen for Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom
Formand
Jytte Helgogaard
Heibergs Have 67
4300 Holbæk
Tlf.: 2167 1299
Mail: jyttehelgogaard@tdcadsl.dk

Næstformand
Claus Rosenager-Jepsen
Godthåbsvej 36 d, 3
2000 Frederiksberg
Tlf.: 3119 2787
Mail: clausjeps@msn.com

Sekretær
Lise Reimers
Damgårdsvej 24
3460 Birkerød
Tlf.: 2427 1382
Mail: pws@nypost.dk

Medlem
Jannik Sayoudi
Marielystvej 18
6000 Kolding
Tlf.: 2567 2868
Mail: jls@dsioxen.dk

Medlem
Andrew Hoover

Kasserer
Martin Raabjerg
Gråbynkevej 28
2700 Brønshøj
Tlf.: 2425 1212
Mai: m@raabjerg.se

Medlem
Signe Andersen
Agermosen 35
2650 Hvidovre
Tlf.: 2920 5961
Mail: signe_rsr@hotmail.com

Mail: jls@dsioxen.dk

Medlem

Mail: jls@dsioxen.dkIrene Svanekær Kudsk
Carl Nielsensvej 94
5792 Årslev
Tlf.: 5123 8532
irenekudsk@hotmail.com

Kildevældsgade 63
2100 København Ø
Tlf.: 5048 3867
hoovera@msn.com

Husk at melde adresse-, telefon- og mailændring til foreningens sekretær.
www.prader-willi.dk
https://www.facebook.com/groups/119757921508638/
Ved indbetaling på bankkonto eller Mobile Pay:
HUSK ALTID at skrive, hvem og hvad indbetalingen dækker.
Danske Bank Erhvervskonto, reg.nr.: 1551, kontonummer: 4001 154 273
Mobile Pay: 2425 1212

Nyt nummer til Mobile Pay

Ønsker man at donere en gave til
Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom,
kan denne indsættes på ovennævnte konto.
CVR-nummer: 13551898
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