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Biotrol!
for sikkerhedens skyld.
Den nemme påsætning gør forskellen

I*>.

a

Posen abnes og lukkes med el klik.
Det bedste system også til posFoperative,

da man ikke skal trykke på den ømme mave.

Colopose

lleo S

l.\

S

\

Selvom posen er låst last kan den alligevel drejes i alle retninger Biotrol systemet tås i 3 støtrelser, således at systemet passer til enhver stomi.
Poserne har indbygget aktivt kulfilter, der
sikrer helt mod lugtgener
Biotrol ELITE tømbar og lukkel pose, har
præcis de samme fordele som Biotrol S banda,
gerne. Dog har ELITE poserne det specielle, at
hudbeskyllelsespladen kun er 0,8 mm lynd, vilket gør pladen ekstra fleksibel. Samlidig har ELl,
TE poserne slofbelægning både på lor og bagsi,
de, der gør posen blød og lækker

IRYFIX lrrigalionssystem.
lryflex skylleærme er både bredere og længere end andre kendte, hvilket betyder større
f leksibilitet ved irigation.

Biotrol S bandagerne udmærker sig ved
en enkel konstruktion. Det er en konstruktion, som bevirker, at posen er umiddelbar klar
til påsætning, når beskyttelsespapiret er ljetr
net, og den sidder fast øjeblikkeligt og præcist ved kontakt med huden og uden risiko for
at bandagekanten krøller.
En Biotrol S bandage er så lleksibel, at
den følger alle hudens bevægelser, Hudbeskyttelsespladen har endelig den egenskab,
at den beskytter selv den mest sarte og følsomme hud.

Enkell og eftektivt

lntegrale Biotrol S og Mini S poserne er
udstyret med et stort indbygget tilter. Det er
klart til øjeblikkelig brug og giver optimal eflektivitet.

/,

Fuldstændig diskretion er derlor sikret
lang tid uden risiko for lugt fra posen.

i

IBYFIX bandagen der skaber total lrihed
for stomiopererede, som anvender irrigation
Når IRYFIX er påsat ligner det et almindeiigt
plaster
Stomien er totalt lorseglet med lRYFlX, og
den forhindrer både lyd og lugtgener.
IRYFIX har et 1000/0 etfektivt kulfilter.
Biotrol systemet er rorsynet med en helt
ny form for lås mellem pose og plade. Låsesystemet er et garanteret 1000/o effektivt sikkerhedssystem.
Det fungerer meget enkelt, ved at posen
sættes mod pladens lås, og låsepalen skubbes med lingeren lra position 1 til position 2.
Nemmere kan det simpelt hen ikke gøres.
Låsesystemet sikrer en perfekt kontakt
mellem pose og plade.
Det er det mest pålidelige låsesystem,
der er konstrueret.

Biotrol S ?ost-op pose

rl
Prålårence
urinpose

Biotrol produkternes kvalitetsegenskaber har skabl større uafhængighed og velvære hos brugerne.

s,"lg,"T*rg#r"e."p#B,tBP

Foreningens formål:
Vedtægternes .$ 3.'
Foreningens formål
Stomiforeningen COPA
Sekretariatsleder.' Anni Pedersen

Sekretariatet
Odinsvej 5, 4100 Ringsted

Tlf.: 57 67 35 25 Fax:: 57 67 35 15
Træffes mandag, tirsdag, torsdag og
fredag: 10.00 - 12.00;
onsdag: 16.00 - 18.00.
Foreningens gironummer: 7 09 03 31.
lnndsformand:
Chr. Stentoft
Thorkildsvej 78, 3700 Rønne
TIf.: 56 95 97 37. Landsformandens
telefon vil normalt svare mandag til
fredag fra. kl. 09.00 - 13.00.
Under bortrejse og fravær giver

er at varetage de colostomi-, ileostomi- og
urostomiopereredes intere sser.
Dette søges gennemfbrt ved:
a) - at udgve oplysende- og rådgivende virksomhed,
b) - at virke som de stomiopereredes talerør over for myndighederne,
c) - at hjælpe hinanden med råd og vejledning og ved eventuelt - i særlige
tilfælde - at yde økonomisk støtte i form af legater,
d) at udgive et medlemsblad.

COPA nr. l20januar / februar 1994
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Medlemsbladet COPA

Rådgivning

COPA-medlemsblad udkommer

6 gange om året.

København:

Næste blad udkommer 213-1994.
Oplag: 5500 stk.
Tryk: Borch Tryk A/S, Ringsted.
Ansvarshave nde reda ktø r :
Cand.scient. Ole Vestergaard.

mellem

Lceserbreve, indlæg og artikler:
Manuskipter skal sendes til

sekretariatet. Sidste frist for indlevering til næste nummer er 212-1994.

COPA behøver ikke n@dvendigvis
dele meninger bragt i bladet.
Efterskrift tilladt med kildeangivelse,
efter indhentet tilladelse hos COPA's

seketariat.
i o n s a n non c e r :
Film mv. skal sendes til sekretariatet.
Materialefrist og annulleringsfrist 2 I
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dage før udgivelsen. Dvs. materiale

Århus:

Åbent første onsdag i hver måned

til

kl.

13.30

-

15.30.

Åbent første onsdag i hver
måned mellem kl. 16.00 - 19.00

Sred:

(Dog ikke juli).

Strandboulevarden 55,2 I 00 Kbh.Ø.
Tlf.: 35 43 40 04
(Aftale om tid til en samtale mellem
kl. 08.00 - 16.00).

Sted:

Hørsholm:
Åbent anden onsdag i hver måned

mellem

kl.

17.00

-

Silkeborgvej 78, Århus C.

Tlf.: 86 18 56 22.
Aftale om tid til en samtale kan
ske i åbningstiden.
Udenfor åbningstiden: Tlf.:
86 28 I I 24 eller 86 49 16 I l.

19.00.

Sted:

Esbjerg:

Ambulatoriet på sygehuset Øresund
Hørsholm.
Forespørgsler på tlf.:
42 22 06 l6 eller
48 29 29 29 lokal 2641.

Åbent sidste torsdag i hver
måned mellem kl. 14.00 - 16.00.
Lukket juli og august.
Sted:

Centralsygehuset,afd. 252.

næste nummer skal være sekretariatet

i

hænde senest: 10/2-94. Nærmere
oplysninger: Sekretariatet.
Rubrikannoncer:
Tekst sendes til sekretariatet. Til
næste nummer er indleveringsfristen
212-94. Nærmere oplysninger:
Sekretariatet.
ISSN 0901 - 3849

Stomiambulatorier

i Danmark vil fremover blive bragt i
numre. Du vil således finde en sådan

Fortegnelse over alle stomiambulatorier

COPA-medlemsblade med ulige

stomiambulatorieliste i næste medlemsblad.
Nyt stomiantbulatorie:
Stomiambulatorie åbner på Århus amtssygehus mandag d. 10. januar 1994.
Tid efter forudgående aftale på tlf.: 86 20 95 66 (direkte valg) lokai 1494 eller
86 12 68 66lokal7494.
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Stomidagen
2. oktober L993
Det var med stor spænding jeg imødeså
Stomidagen. Ville vore anstrengelser bære
frugt. Ville det lykkes os både på lokal-

og landsplan at nå ud til alle og gøre
foreningen synlig. Få offentligheden
fortalt, hvad det er at leve med en stomi
og hvilke problemer, der er forbundet

Foreningen havde

Samvirkende Invalideorganisationer
forfattet skrivelser til Socialministeren,

Da produceren havde hørt første opta-

|

gelse på ll2min. fik jeg lov at prøve en
gang til og denne gang måttejeg godt gøre

pauser og trække vejret. Det var så det,

der blev sendt.

med det, samt tiltrække nye medlemmer.

Hvordan det gik på lokalplan vil I kunne
læse om under lokalforeningerne. Jeg vil
her forsgge at give et billede af, hvordan
det gik på landsplan.
Den indbudte konference for fagpersonel
27-29 SEP påScæffergården blev absolut
en succes, sombåde Kræftens Bekæmpelse
og foreningen, der var fælles om ilrrangementet, kunne glæde sig over. Ikke alene
var der et overvældende fremm@de, mange
flere end forventet, men der blev virkelig
sat status over, hvor forskning og behandling står i dag. Slpret blev også løftet for,

Der var skrevet til TV, om de ville genudsende " En pose er ingen klods om
benet " med Pia SessingØ. Den blev
genudsendt lprdag eftermiddag. Jeg så
den på Bornholms Centralsygehus, hvor
lokalforeningen havde arrangeret åbent
hus sammen med stomisygeplejerskerne.
Det var under lidt specielle forhold, for vi
havde ingen antenne. Keld B. Andersen
fra Inge-Lise Sørensen virkede som

antenne og det må siges, at han var
besiddelse af ledende evner.

i

udbytterig dag, og redaktøren håber på at

De fleste af ugebladenes lægebrevkasser
og Dok2eren havde fået en henvendelse
om at give foreningen den håndsrækning
om så tæt på Stomidagen som muligt at

kunne bringe nogle af indlæggene som
artikler i COPA.

bringe omtale omkring det at være
stomiopereret samt, at der fandtes en

Selve dagen og indsamlingen blev averteret
i DR/TV og DR/PRO I den 1. oktober. I

stomiforening COPA. Jeg vil herudtrykke
min og foreningens tak for, at anmodningen
er blevet imødekommet.

hvad fremtiden

TV

vil bringe. Det var en

stod plakaten og meddelelsen om

indsamlingen i hele 2 min. Så længe havde
vi slet ikke giort os forventning om. Det
var et flot syn, som virkelig må have
fæstet sig på folks nethinde og appelleret
til dem, for indsamlingen har givet knap
42.000 kr. og det har sat os i stand til at

Der er ingen tvivl om, at det var Ruth
Rasmussens smukke og igjnefaldende
billede, som vi har anvendt på plakaten,
forsiden på pjecen , forsiden på COPA
sep-93 og klistermærkerne, der har

opfylde målet for indsamlingen. Den 10.
jan. 1994 kommer der en estisk sygeplejerske til Danmark til 6 ugers kursus
hos Kirsten Bach på Horsens sygehus. I
skrivende stund undersØges det hvorvidt,
der er mulighed for, at vi også kan få en
estisk læge til Horsens sygehus i samme
tidsrum.
Averteringen i DR/PRO 1 sendtes i mid-

appetitvækkende. Jeg har på foreningens
vegne modtaget mange rosende udtalelser.
Pjecen " Kender du COPA ", der som
nævnt bærer Ruth Rasmussens billede på
forsiden er forfattet og udgivet med stØtte

dagsudsendelsen kl. 1 230. Indslaget måtte
vare ll2 min. Det sætter en grænse for,

Den har også en stor del af æren for den
skete medlemstilgang, idet de fleste af de
seneste indmeldelser er skrevet på pjecens
indmeldelsesblanket.

I

hvor meget man kan nå at sige. Jeg havde
taget tid på det, inden jeg gik i studiet.

4

i samarbejde

Optagelsen fandt sted her på Bornholm
dagen f6r.

tiltrukket folks opmærksomhed og været

Amterne og de

27

med De

5 Kommuner.

Socialministeren blev ved samme lejlighed
gjort opmærksom på Københavns kommunes selvbestaltede ordning .
Socialministeren svarede som sædvanligt:
"At hun fandt det gældende regelsæt
godt nok" og at den enkelte bruger bare

kunne klage, hvis vedkommende var
utilfreds. Københavns kommune berØrte
hun overhovedetik,ke. Det er skuffende, at
ministeren i den grad kryber udenom
problemerne, når foreningen henvender
sig til hende som medlemmernes talerør
og gør opmærksom på nogle kommuners

omgåelse af bistandsloven og ministerens
bekendtgørelser og laver deres egne
ordninger. Det kan ikke være rigtigt, at
det er foreningens opgave at holde 275
kommuner i ørerne. Det er ministeren,

der har den udøvende magt og ikke
foreningen. I øvrigt er ministeren samt
partiernes ordførere blevet giort opmærksom på Københavnsordningen af en bruger i K6benhavn. Det har affødt spørgsmål
til ministeren og resulteret i en henstilling
til Københavns kommune, som har meddelt, at den vil bringe sig i overensstemmelse med de givne bestemmelser
inden for kort tid. Så det kan nytte at gøre
ophævelser.
Men Socialministeren hævder stadig, "at

hun mener at regelsættet er godt noK'.
Gad vide hvilken metode, der skal tages i
anvendelse for at få hende overbevist om
det modsatte.

Der var ikke mange amter, der reagerede
på henvendelsen. Amterne har ikke den

store indflydelse på hjælpemiddel-

fra vore hjælpemiddelproducenter.

tildelingen, men derimod på oprettelsen

Den er overalt blevet vel modtaget og rost

af

for sit

meddelte, at der indenfor 2 måneder ville

udseende,

sit indhold og sin

oplysende værdi.

Stomiambulatorier. Århus Amt

blive oprettet et åbent stomiambulatorie
på Århus Amtssygehus. Jeg har senere
modtaget melding om, at det åbner 10

JAN 1994. Jeg er utrolig glad på Århus
vegne, TAK.

Cq@
I

skrivelsen til kommunerne blev disse
opfordret til, såfremt de havde indgået en
prisaftale, at ophæve denne snarest og
lade de stomiopererede selv vælge deres
leverandør. Foreningen ville også gerne

for forvaltningen

i Horsens kommune.
Her er man gået stik imod opfordringen.
Det havde tjent Horsens til ære, om man

entusiasme, der er lagt for dagen. Det er
mit helt klare indtryk, at det er lykkedes at
synliggøre foreningen i offentligheden og

havde fulgt Juelsminde kommunes
eksempel. Her havde man hprt på de

at bibringe den en god forståelse for de

høre fra kommunerne om deres synspunkter. Der var en del kommuner, der
fulgte opfordringen. I de fleste af disse
valgte de stomiopererede selv deres

stomiopererede og derefter besluttet, at de
selv kunne vælge deres leverandør.

stomiopererede og deres vilkår. Da dagen
også har givet en del nye medlemmer må

formålet siges at være opfyldt. Jeg vil
takke alle for den ydede indsats og ønsker

leverandør, men der var også enkelte, der
fortalte at de havde prisaftaler.
Kommentarerne var:" Vi mener, at det er
en god ordning for de stomiopererede. Vi

Resultatet afkonkurrencen om den lokalforening, der profilerede COPA bedst på

alle et rigtig godt Nytår.

Stomidagen blev: 1. prcemie, Roskilde
amt - 2. præmie, Vejle amt. Mere herom

Mit nytårs6nske er, at vi får flere medlemmer, møder stØrre forståelse for de

i

stomiopererede hos myndighederne og
lydh6rhed hos Socialministeren - så vi
snart får et nyt og bedre regelsæt på

næste nummer af medlemsbladet. Mange
havde gjort meget ud afdet, og redaktøren vil i næste nummeroffentligg6re nogle
af de indsendte billeder.
Nårjeg ser tilbage på dagen og hprer og
læser om alt, hvad der er sket i lokalforeningerne, så glædes jeg over den

har ikke fået nogen klager derover." At
der ikke har været klager er n6dvendigvis
ikke udtryk for tilfredshed, snarere for
resignation, afmagt og frygt. Meningen
med skrivelsen skulle i øvrigt ikke være til
at tage fejl af, men det er trods alt lykkedes

området.

Et rigtig godt Nytår.

O Chr.

Stentof-t

IIar du arrangementer dl mødekaleodereo:

Mødekalender

Skrivtil COPd Sekretariatet, Odinsvej

jan - feb L994

5,

4100Ringsted.

Ttdsfrbt for afleverlng dl næste mødekalender( martdapril ) er:2 I ?- l$9/L.

06/01 kl.

19.00

KB, Vesterbro 46, Odense.
Åbent hus

/ Hollister.

o4to2 kl.

14.00

Fyns amt

0'ilot kl. 14.00

Huset, Hasserisgade, Ålborg
Åbent hus.
Nordjyllands amt

05t02 kl.

14.00

12t01 kl.

17.00
19.00

Sygehuset Øresund Hørsholm.

o9t02 kl.

r7.00
_ 19.00

14.00

I.P.Schmidtsgården, Fredericia.
Copa - klub
Vejle amt

t0t02 kl.

14.00

Aktivitetshuset, Vejle.

10t02 kl.

-

l3/01 kl.

l3l01 kl. 15.00
-

l3/0r kl.

17.00

18.00

- 20.00

t4lot kl. 14.00

Konsultation.

Copa

-

Fredeihsborg amt

klub.

Copa

-

14.00

11.30

29t0t kl.

14.00

14.00

hus'

Nordjyllands amt

14.00

I.P.Schmidtsgården, Fredericia,

- klub.

Vejle amt

Aktivitetshuset, Vejle,

Copa -

klub

Vejle amt

Horsens Rådhus, Horsens,
Copa - klub.

Vejle amt

?

kl.?

Amtsplejehjemmet Dianalund. Brev
sendes ril alfe medl.
Vestsjællands amt

tvo2

kt.

14.00

Elly Holm: 98 92 38 37, Hjprring.
Åbent hus.
Nordjyllønds amt

14.00

Fritidshuset, Hillerød.

t9t02 kl.

-

17.00

Generalforsamling. Fredcriksborg amt

"Pilegården", Brønshøj, Kbh.

til Dansac'

*0.,

Frderihsberg

Folkehjemmet, Åbenrå.
Generalforsamlins.^
"o'Søndzrjyllands

amt

26t02 kl.

14.00

til alle medlemGeneralforsamling. Fyns amt

Sted ? .Brev sendes

mer.

26t02 kl.

14.00

Teaterhotellet, Nykøbing

02t03 kl.

t9.30

Vandrehjemmet, Sønderborg.

F.

Generalforsamling. LdlandlFat*r

Valby Medborgerhus, Kbh.
Generalforsamlins.

29t0t kr.

Sygehuset Øresund Hørsholm,
Konsultation.
Frederiksborg amt

Elly Holm: 98 92 38 37. Hjørring.

Bustur

29t0t kl.

18.00

"Pilegården", Bronshøj.Kbh.

Åbent

2210r kl.

17.00

- 20.00

Yejle amt

Fredagsm6de. Ibh.lMzriksbry

kl.

15.00

-

t0t02 kt.

klub.

"Pilegården", Brønshøj, Kbh.

Generalforsamling. Kbh.lFt*rl*s4

Copa

Vejle amt

Horsens rådhus, Horsens.

Huset, Hasserisgade, Ålborg
Åbent hus.
Nordjylland,s amt

Eva Larsen: 44 66 04

Københauns amt

54

bedst

efter k1.20.00. Crohnklubben

Lokalt møde.

03/03
øst

kt.

?

Sted

?

Søndzrjyll.ands amt

FællesmØde med andre patient-

foreninger.

Århus amt

5
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Kvalitetssikring i stomiplejen
FS 22's Landskursus 8. - 10. NOVEMBER 1993

FS 22 "Faglig sammenslutning for sygeplejersker beskæftiget med pleje af patienter med stomi"
afholdt Landskurszs 8 - 10 Nov 1993 på Fuglsgcentret på Mols. Landskursus e,nile var kvalitetssikring
stomiplejett. Formålet var at bevistgpre deltagerne om kvalitetssikringens grundlæggende begreber og
dokumentøtionens betydning for gennemfgrelsen af kvalitetssikringsprocessen
FS 22 havde allerede i maj inviteret mig

til

af opfyldelsen af de opstillede

kvalitetsmål

Fuglsø medhavende COPA's udstilling
og jeg sagde med glæde ja tak.
Rejsen fra Bornholm gik via OddenEbeltoft til Fuglsp, hvor jeg var fremme
kI.1230. Kl.l300 startede kursus, så jeg

for de professionelle ydelser, organisering
og brugertilfredsheden. Hun fremhævede,
at en standard ikke uden videre kunne
overføres fra et sted til et andet, fordi den
var indrettet efter forholdene på den

havde travlt.

pågældende afdeling. Den kunne kun
bruges som en rettesnor. Hun kom ind på
målsætningen for kvalitetssikringen, på
amtsplan, -sygehusplan og -afdelingsplan,
herunder det monofaglige, tværfaglige og

Jeg skulle indkvarteres, stille udstillingen

op og spise frokost.
Det blev så som så med frokosten, jeg
nåede kun en enkelt håndmad.

i

efter middagen var der afsat en time til at
bese udstillingsstandene fra firmaerne og
fra COPA. Standene blev godt besøgt og
der blev besvaret en del spørgsmåI.
K1.2000 havde FS 22 generalforsamling,
så resten af aftenen var til min egen

rådighed.

Christian Stentoft og andre går glip af
flaghejsning

Efier morgenmaden næste dag var det
meningen, at vi, som vanligt når man er på

i flaghejsningen,
men der må have indsneget sig en kommunikationsbrist, for flaget var blevet sat
uden vores assistance, hvilketvi naturligvis
indgav anke over og det blev lovet rettet til
Fuglsø, skulle deltage

næste dag.

Ingrid Lysholt, Skejby på talerstolen
Dagen startede med, at afdelingssygeplejerske Ingrid Lysholt Skejby
sygehus fremlagde et kvalitetssikringsprojekt, som de havde arbejdet med på
Skejby sygehus. Projektetarbejdet havde

fulgt de retningslinier, som vi
-

i.-l

.,I
Kl.1300 bød formanden Jeanette Bech
velkommen til de 168 deltagere, hvoraf to
var fra Færøerne og to fra Norge. Hun
ridsede formål og mål for kurset op og gav

ordet til Arne Rasmussen Centerlederen,
som fortalte lidt om stedet og det rent
praktiske vedrørende indkvarteringen og

forplejningen. Derefter gik det lps med
kvalitetssikring.

arbejdet på tværs af afdelingerne.

Endvidere gennemgik hun de primære
ydelser som sygepleje, behandling, under-

s6gelse og dianogstik og derefter periferiydelser som ventetid, forplejning, ren§Øring og gode omgivelser.

Coloplast frernlægges
Efter fbrmiddagskaft'en fremlagde stomisygeplejerske Anne Steen Københavns
Amtssygehus Glostrup projektet fra deres

afdeling. Projektet har fået støtte fra
Coloplast Legat, hvorfor jeg har haft
mulighed for at f'Ølge det på lidt nærmere
hold. Projektgruppen startede med at lave
et pilotproj ekt for at indsamle data omkring

Gruppearbejde og udstilling

patientens viden- og færdighedsniveau ved

udskrivelsen. Denne del er overstået og
man har nu udarbejdet en standardplan,
som herefter skal afprgves og samtidig
fortsætter man dataindsamlingen, så man
kan se, hvad der yderligere skal rettes.
Målet er at tilsikre ensartethed, kvalitet og
kontinuitet i stomiplejen, så alle patienter

Vi var inddelt i

fjorten

standardplan.

Oversygeplejerske Gunilla Svendsen
Skejby Sygehus lagde ud med problemidentifikation, standarder og kriterier,
herunder struktur, proces og resultater og
gennemgik kvalitetscirklen. Hun kom ind
på betydningen af kvalitet i Sundheds-

grupper, så der ville gå for megen tid i
plenum, hvis alle fjorten grupper skulle
fremlægge deres opfattelse. I stedet skulle
gruppens resultat hænges op på salens

6

Pnljekt nred støtte fra

Omsider kom vi så igang med gruppearbejdet, der gik ud på at udarbejde en

Gunilla Svendsen, Skejbl', på talerstolen

væsenet og understregede n@dvendigheden

var

præsenteret for dagen før.

bagvæg, så alle

kunne

studere

de

forskellige forslag i pauserne.
Kl.1700 var der pause indtil middagen og

ved udskrivelsen har et færdighedsniveau,

så de er i stand til at skifte pose og yde
egenomsorg, samt har et konkret vi-

Golodress-sGrien
- en kornplet serie endelsbandager til dig sorn er colostorniopereret.
En stomibanda$e for enhver
Med Colodress Plus Mini er Colodress-serien komplet
og derved kan de fleste ønsker tilfredsstilles hvad
angår valgfrihed og funktion.

Stomadress

:t. .l'\

boago

Golodress PIus Mini
Sikker

. Bekvem . Hudvenlig

Colodress Plus Mini er lille
og diskret men har
dog et volumen, som
giver tryghed og
sikkerhed.
Colodress Plus Mini
er på grund af sin hudvenlighed og form et
godt alternativ selv
for stomiopererede

Colodress
Plus klar

Colodres3
.gtds beise

Colodregs Plus

børn.

Miniberite

i

Ja tak, send maEl prøve

tr på den ny Colodress Plus med filter
tr Beige E Klar ! 19-50 mm
Med forklippet hul

!
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Colodress Plus Mini med filter
D 19 tr 25 -32 E 38 mm
Stomadress Plus med

Beige

)

E

19-50

I

tr 25 a32 U 38 mm

mm

filter

Yderligere information om
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Colodress
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till ConvaTec
Jægersborgvej 6466. 2800 Lyngby.

i Send kuponen
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Lis Ballebl , Bispell.jerg, firrlitller

,t

onr

kr alitetscirklen

Stomisygeplejerske

.r'r* 'L,

Lis Balleby fra

Bispebjerg hospital, som for tiden er på
stomikursus i Sverige, fortalte om

kvalitetssikring, om målelige kriterier,
struktur, proces og resultater og om brugen

af kvalitetscirklen. Hun citerede Christoffer Johansen, som lige er blevet færdig

med sin undersggelse vedr. stomiens
indflydelse på livets faser, " At det
opleves som et stort tab at få en stomi".
Bispebjerg hospital var det f6rste sted,
hvor man fik et åbent stomiambulatorium
På Bispebjerg havde man ikke haft noget
at skele til, så man havde i stedet taget

i afdelingens og dens
personales viden om, hvad der var god
praksis for god sygepleje af stomipatienter.
udgangspunkt

I

Ud fra disse indsamlede data opstillede
man så retningslinier for de ydelser som
dataene havde peget på. Man havde fundet
frem til flere problemer, der skulle løses
og havde på grundlag heraf udfærdiget en

standardplejeplan, som skulle kunne
densniveau. som stomiambulatoriet kan
bygge videre på. Man arbejder ud fra
kvalitetscirklen og Dansk Sygeplejeråds
anbefalinger/normer. Det er et stort og

blev stillet på række for enden af salen.

krævende arbejde at gennemgå de anonyme

varåbenbart et godt og prangende symbol.
Det er hvad man kan blive udsat for, bare

spørgeskemaer og interviews, trække
data ud og viderebearbejde dem. Gruppen
må lægge en hel del af fritiden til for at få

det fra hånden. Målet med arbejdet er at

Så afsang de en revysang om "at det kan
man se på hans slips".

Mit slips,

en

julegave fra mine beundrere,

fordi man for en gangs skyld

har

overvundet sig selv og taget et slips på.
"Dame Edna". kammerpigen og ternerne
var fra Århus kommunehospital, et team
der plejer at give et lille nummer under

impdegå problemerne. Man valgte at lave
fordi det ville blive meget

en standardplan,

tidsrØvende at lave en ny plejeplan for
hver enkelt patient. Planen byggede på en
indlæggelsesperiode på ca. 14 dage. Der

var en A3-side pr. dag, der skulle
gennemgås og udfyldes. Der var også

indbygget elastik

i

planen,

for

hvis

Gruppearbejde onr filrberlring
uf kraliteterr i sturrri;rlt. jrlr
Efter frokosten gav Gunilla Svensmark
oplæg til gruppearbejde om metoder til

underholdt med vitser sang og musik af to
herrer fra Århus og de lik sat den gode
stemning endnu et par takker i vejret.Efter
deres gode indsats kom vi så til aftenens

patienten ikke var i stand til, eller parat til
at modtage informationerne eller lære at
skifte, så trak man tiden lidt, så den godt
kunne strække sig over 3 uger, måske
mere. Lis Balleby nævnede, at det havde
taget eet år at komme frem til de ændringer,
der skulle ske i plejen. Det var særlig
kvalitetsmangel man havde fokuseret på
og brugt som udgangspunkt og det, som

forbedring af kvaliteten i plejen. Gruppeme
diskuterede livligt, hvordan man kunne

store overraskelse, nu skulle vi selv bidrage

plejeplanen skulle tage hgjde for. Målet

til underholdningen og morskaben.

for udskrivelse blev, at patienten selv
kunne skifte pose og havde basal kendskab
til stomipleje og kunne yde egenomsorg.
Man er nu i gang med at undersøge, hvad
der trods undervisningen i afdelingen ikke

opnå, at 80Vo kan udskrives efter ca. 14
dage med den basale viden om stomipleje, som er angivet i plejeplanen.

middagen. Efter middagen forlagde vi
residensen til festsalen. Her blev vi

måle resultatet af plejen og hvordan

Coloplast havde sponsoreret lejen af et

ændringerne kunne gennemfpres i
afdelingen. Efter dette gruppearbejde
fortsattes med dokumentation som

karaoki-anlæg. Det gik bare derudad- ,med
såvel danske som udenlandske sange, ikke
alle lige melodiøst fremført - men alligevel
det var en charme mere, og en kilde til

forudsætning for kvalitetssikring og dagens

sidste gruppearbejde drejede sig om
sygeplejediagnoser. Derefter holdt vi
pause indtil festmiddagen.
"Danle Edna" på besøg og Stentoft's
slips bliver skudt i sænk
Under festmiddagen kom "Dame Edna"
på besøg fulgt af sin kammerpige og et par
terner.Hun havde en gladiolusblomst på
en meters længde i hænderne og ved dens
magiske kraft pejlede hun sig frem til tre
herrer med slips (den ene var mig) som
8

latter.

Flaget til tops på behørig vis
Næste morgen skete flaghejsningen på

behørig vis

til

det sidste vers af "Jeg

elsker de grønne lunde". Bagefter sang vi

"Den signede dag med fryd vi ser af
havet til os opkomme", hvilket i gvrigt er
meget apropos på netop dette sted. Så gik

vi ind og gik i gang med formiddagens
emner.

er blevet ændret i plejen,
belyst og praksis ændret.

få

årsagerne

Prirathospitalet Hanrlet og ISO 9000
Efter frokost fortalte sygeplejedirektpr
Susanne Norup fra Privathospitalet Hamlet
om sygehuset og ISO 9000 betydning for
kvalitetssikringen på sygehuset. ISO 9000
har hidtil kun været anvendt indenfor
industrien, men efterhånden udvidet til at
omfatte servicevirksomheder og altså nu

også et sygehus. Målet for en industrivirksomhed er tilfredse kunder, der

@
kommer igen og igen. Målet for sygehuset
måtte modsat være, at patienten ikke kom
igen men fortalte naboen, at det havde
været en god oplevelse. Målet var således
tilfredse patienter. Hamlet er et seriøst

det havde været spændende at være med

til.

Endnu er der ingen, der er blevet

Har du
forslag / krav

stomiopereret på Hamlet, men derer ingen
tvivl om, at behandling, pleje og service,
vil være af hpjeste kvalitet.

til

arbejdende hospital, der leverer en
behandling og pleje af h6jeste kvalitet,
hvor behandling, pleje og service er
kendetegnet af sikkerhed, faglig kompetence, åbenhed, patientmedbestemmelse,
fleksibilitet, individuel pleje og behandling, dokumentation og respekt for den
enkelte patient. Det havde kostet et stort
arbejde at opnå en certifisering ved ISO
9000. Det havde været ngdvendigt med

Stomiplejen skal synliggøres
Ønsket om, at alle havde haft et godt og

udbytterigt kursus. Som fremtidsvision
kunne hun tænke sig, at stomiplejen blev
mere synliggiort samt, at det måtte lykkes
atfåetablereten kvalificerende uddannelse
i Danmark og anerkendt stomiplejen som
et speciale.

konsulentbistand.
Da Jeanette Bech afløses som formand af

Derefter fortalte Jeanette Bech, at Hamlet
var et helt nyt hospital, så man havde
måttet starte fra bunden, bl.a. skulle man
finde frem til, hvad man ville anse for god
praksis. En praksis som kunne indarbejdes
i ISO-standarden, som jo var noget helt
nyt og ukendt. Der skulle beskrives formåI,
omfang, aktivitet og forløb, sættes
kvalitetscheckpunkter, defineres ansvar,
fastlægges de n6dvendige referencer og

stomiposer?

Jeanette Bech afsluttede Landskursus med

Lena Thomsen Ålborg sygehus takkede
jeg på COPA's vegne hende for hendes
virke for at inddrage COPA i et samarbejde
og for det gode samarbejde, vi havde haft.

Til slut en stor tak til

FS 22 for et godt

I forbindelse med EU-standarder

af

stomiposer/-plader efterlyser

Jette Juul Jensen fra DSI ønsker/
krav fra brugerne.
- Varedeklaration m.h.t. allergi?
- Ingen skarpe kanter?

- Knirkefri?
- Lugnæt?
- Propper i forskellig størrelse?
- Lukkemekanisme for svage fingre?

- Mere

udadbuede poser?

- PVC -frie poser?

Hvad siger du

?

Har du forslag til de krav Danmark
skal sætte til stomiposer, kan du
få medindflydelse, hvis du sender

din id6 tll: COPA, sekretariatet,

kursus.

Odinsvej 5, 4100 Ringsted

- inden 28ll-1994.
På forhånd tak for hjælpen.

O

sluttelig de korrigerende handlinger. Men

Chr. Stentoft

Kirstine,tlard.rm
Vi har altid
førende
produkter
på la$er!

Coloplast
@

HOLLISTER.

"@ConvaGc
buorolph.,n.

- når det gælder:

Portofri levering fra dag

Stomi-artikler
Sårbehandlingsbandager
Inkontinens-produkter

Ingen ekspeditionsomkostninger.

Vi løser hver opgave
individuelt og giver os
altid sod tid. så netoD
du får den løsning, der
er bedst for dig!

til dag.

Ingen grænse for mindste
leverance.
Fordelagtige priser

Konsulentbistand

Permanent udstilling af
alle produkter

Kontortid hver dag fra:
kI.8.30 - 16.00 på
tlf.97 423233

Måbjerg Skolevej 46-48 .7500 Holstebro

Tlf . 97 42 32 33 . Fax 97 42 80
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Den østeuropæiske konference i
St. Petersborg
Af: Arne Nielsen, Holstebro

Den europæiske stomiorganisation høvde indbudt til en konference for øt få
belyst den øjeblikkelige situøtion for de
stomiopererede i @steuropø.
Fra Danmark deltog Helene Christensen, KøbenhavnÆrederiksberg

og under-

tegnede.

til St. Petersborg blev vi
indkvarteret på Hotel Sovetskaya, hvor
konferencen blev aftoldt.
Ved ankomsten

Mødet blev åbnet af Stanislav Samsonov, formand for Asscol (stomiforeningen
i St. Petersborg). Også Brenda Flanagan,
England (som arrangør af mødet) bød
velkommen og håbede på et godt og udbyt-

terigt m/de.
Der var mpdt delegater fra fglgende

§
*.

Iande: Polen, Slovakiet, Ungarn,
Bulgarien, Rusland Moskva, Rusland St.
Petersburg, Hvide Rusland, Danmark,

Norge, Sverige, Finland, Holland,
England og Canada.
De østeuropæiske delegater blev bedt om
at give en beskrivelse afsituationen i deres
respektive lande.

Bulgarien fortalte, at man havde
stomihjælpemidler i landet, men da de
stomiopererede selv skulle betale for de
hjælpemidler, man skulle bruge, var det
kun ganske få, der havde råd til det. Man
havde dog etableret et samarbejde med
andre handicap-organisationer for sammen at udpve pres på landets bevilgende
myndigheder.
I Ungarn, Slovakiet og Polen var
situationen en del bedre med hensyn til

hjælpemidler, men dog langt fra vores
standard. Man var meget interesseret i at
søge støtte til det oplysende og organisatoriske arbejde.
Rusland St. Petersborg. Situationen er

meget

vanskelig. Vi fik

det indtryk, at

man er meget afhængig af forbindelserne

til

Norge og det hjælpearbejde, der

formidles her igennem.
Foreningen Asscol har ca. 700 medlemmer. Derherskeren pionerånd hos ledelsen
afdenne forening, som allerede har store
planer. Man vil fors6ge at starte et
medlemsblad, købe en bil til transport af
stomihj ælpemidler i St. Petersborg. S amle
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midler til køb af en gammel lagerbygning
for senere oprettelse alet stomicenter og.

omgang var vores store interesse.
Det var en interessant og lærerig tur.

om muligt senere egenproduktion af
stomihjælpemidler.
Rusland Moskva var repræsenteret af
et medlem fra en nystartet forening. Her
var det den samme situation som i St.
Petersborg. Foreningen havde taget
kontakt med den russiske ortodokse kirkes
hjælpeorganisation, som havde ydet dem
en god hjælp og menneskelig forståelse.
Hvide Rusland var repræsenteret ved
en læge fra Minsk. Han fortalte, hvor stor

Gode rejseråd
Først skal man undersøge om
sygesikringen dækker i det pågældende
rejsemåI, ellersmåman tegne en udvidet
forsikring, tal evt. med egen læge.

Husk altid at have mindst tre gange så
mange poser med, som du vil bruge
normalt hjemme.

en mangel der var på selv banale småting

til

både operation og pleje.

De havde forsøgt at etablere kontaktudadtil
specielt til den polske stomiforening. Der

var endnu ikke dannet en forening, men
det ville man fors@ge.
Herefter var det de vestlige landes tur
til at fortælle om deres organisationer og
tiltag indenfor stomioplysningen. Vi fik
udvekslet nogle adresser og kontakter,
som jo er meget værdifulde til senere
brug. Desværre havde vi ikke mulighed
for at træffe delegater fra de baltiske lande
Estland, Letland og Litauen, som i første

Er de sanitære forhold sådan, at du
ikke kan komme til en håndvask med
rindende vand, er det altid godt at have
en flaske skin lotion for stomier til at
rense huden med.

Husk: Medbring altid en lille taske
med et par stomiposer og diverse ting

-

så kan du klare et akut poseskift.

Med venlig hilsen

)

Erik Kristjansen, Kqge

Coloplast Assura
o
a
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Hudvenlighed og sikkerhed
i perfekt samspil

Nyhed. Låsen nu på posen

Sikker hudklæber, let at aftage
Som den eneste hudklæber har Assura en unik spiralstruktur, der forener hudvenlighed og sikkerhed. Assura hudklæber kombinerer to klæbematerialer med forskellige
egenskaber. Det ene materiale sØrger for, at posen sidder
sikkert. Det andet gør, aI den er nem at aftage.
Ved at forene disse to materialer i en spiralformet klaeber,
sikres en minimal belastning af huden.

Nyt tåsesystem på 2-dels poser
Låsen på Assura 2-dels system er flyttet fra pladen til
posen. Det giver bl.a. disse nye fordele:

I

Endnu større sikkerhed. Det er blevet endnu lettere
at sætte pose og plade sammen. Assura er nu blevet
endnu mere sikkert.

I

Mere hygiejnisk. Nu er pladen blevet
meget nemmere at rengøre ved skift
af pose.

I

Endnu mere fleksibel. Pladen er blevet

I Gratis prøve
Ja tak. Send mig gratis prøve på Assura poser.
Udfyld venligst nedenstående, så vi kan sende de rigtige prØver..

mere bøjelig og fleksibel. Derfor er den
mere behagelig at have på.

Stomistørrelse:

mm

Et komplet system

Stomitype:

E

Kobstomi

E

lleostomi E

Assura er et komplet sortiment, som omfatter 1-dels og 2-dels systemer til både
kolo-, ileo- og urostomier. Der er også udviklet en komplet produktserie til børn.
Assura er systemet, der forener hudvenlighed og sikkerhed.

Jeg vil gerne prøve:

[

1-dels pose

E

Z-Oets system

-

her: tr
Jeg vil gerne have: E Hudfarvet pose E Klar pose
-

Hvis børnesystem ønskes sæt venligst kryds

Navn:
Adresse:

9.9!gnle"t

Postnr.:

(Coloplast A/S)

Telefonnr.:

Kokkedal lndustripark 2

2980 Kokkedal
Telefon 4911
Telefax 49 11

1208
1212

By:

|L

Dansk Coloplast A/S,

(coroptasr A./s),

Kokkedal lndustripark 2,

2980 Kokkedal. Telefon 4911 12 08, Telefax 4911 1212

Urostomi

@

Kun for
børn
rl

Copa-Københavns amt
har haft succes med udstilling

)

\.-a

Sundhed og velvære i Forum

fra

15.

-

T

18. oktober 1993

Bare en god dag. Jeg havde den glæde at

passe COPA's stand l4rdag den

16.

oktober sammen med Inga. Det skal siges,

I

E-:...:--

.-

r

atjeg også var der om fredagen som gæst,
hvor bl.a. Chr. Stentoft også var kommet
for at se udstillingen, såjeg fik taget et par
billeder både fredag og lprdag.
Om fredagen bed jeg mærke i, at vi bl.a.
havde en stor plakat med et barn, som

leger og ordlyden "Dus med børnestomi". Dette billede gav mig en id6 til
om l6rdagen, hvor jeg selv skulle stå i
standen. Jeg lavede en plakat, hvor jeg

skrev "Kun for børn", tegn eller mal en
tegning, du vinder måske en af de 6
præmier, som trækkes

kl.

15:30. Lagde

Inge Boserup larsen

I

fik en god idi

herefter papir og farver på gulvet og
ventede.
Der kom mange børn, som ville tegne, og
på den måde, mens vi sad på gulvet, kom
snakken igang med hvad en stomi er for
noget. Samtidig kom der mange voksne,

som på den måde også kom med i

samtalerne, det gav en livlig snak på tværs
afbørn og voksne. Jeg tror, at mange kom
hjem med en viden om, hvad en stomi er,
og som så forgrener denne viden. Det var
virkelig en god og lærerig dag.
Med venlig hilsen,

)

Inge Boserup

Et weekend kursus for rådgivere på
Pejsegården i Brædstrup
Turen startede på Høje Tåstrup banegård, hvor jeg
mgdtes med Inga, Marianne og Inge fra Københavns
amt.
Herefter gik turen mod Jylland i IC3 tog, her mødte
vi andre COPA repræsentanter, som også skulle en
tur på kursus. Snakken må have været spændende,
for med et var vi ved færgen.
Nå, men vi skullejo starte på kurset, og hvordan gør
man nu det? Jo, en god middag på færgen, vi havde
hørt fra de som havde været på kursus før, at man
tog ca. 2-5 kg på sådan en weekend, så vi kunne
ligeså godt tyvstarte her.
Her gik snakken også - og med et skulle vi så finde
vores tog igen, og så afsted mod Horsens. Under
vejs kom der flere om bord, som skulle på COPA's
weekend.
Snakken gikderud af, og pludselig var vi i Horsens.
Her kom der en bus og hentede os .
Ved ankomsten fik vi anvist vores værelser, der var
næsten alt på de værelser.
Så var det med at finde noget at skrive på og med
og så komme til den første time, hvor vi blev budt

velkommen

og fik

at vide, hvordan forløbet på

dette kursus ville blive.
Det var Emil Larsen fra Vejle og en s6nderjyde som
hed Sven K. Jensen, der stod for opholdet, og det
glorde de meget godt, selv på diskoteket var de.

t2

Nå, så kom det store øjeblik: MIDDAGEN ! - GUF
- alt det madEfter vi havde spist og havde pustet lidr af, startede
vi igen på kurset. Her var det Chr. Stentoft, også
kaldt formand, der fortalte om COPA's formål og
funktion og opførsel over for patienter ,vi bes6ger.
Da klokken var ca. 22, var der socialt samvær, men
de fleste var begyndt at blive lidt trætte efter rejsen,
så der gik ikke mange timer før alle var til k6js.

Lprdog:
Da vi var kommet på landet, som københavnerne
sagde, ja så skulle vi jo også op med h@nsene.
Morgenmad klokken 8.00, men først skulle man
lige være vågen, så det var med at smutte ned i
svømme poolen. Sk6nt, og nej hvor bliver man frisk
efter sådan en omgang.

til morgenmaden, den var også med det hele, så
her gik man heller ikke sulten fra bords.
Klokken 9 skulle vi igen være klar bag ved bordene
til at lære noget om anatomi (gennemgang af mavetarmkanalen) samt de forskellige former for stomier,
hvilket overlæge Steen Levin Nielsen stod for, og
han gjorde det rigtig godt.
Efter dette var der igen en stor middag, og derefter
var der lidt tid til, at de der ville have et hvil kunne
dette. Andre gik en Iille tur, jeg tog en tur i svømme
poolen, da det var lækkert at blive kvikket op efter
Så

at man havde siddet stille det meste af formiddagen.
Klokken l3 gik vi i gang igen med AKTIV lytning/

kommunikation og rådgiverfunktion, dette var
meget spændende, da det var delt ud som
gruppearbejde, så man kom sammen med nogle fra
de andre amter. Dette var så spændende, at vi ikke
kunne holde før vi skulle spise til aften. Grunden tit
at det blev spændende var, at der blev taget nogle
eksempler op, som man kunne snakke om og lave
Iidt sjov med, uden det skadede nogle af de
medvirkende.
Vi fandt også ud af, hvor man var svag henne, og
her var de 807c svage, når det var barnebamet, der
kom og spurgte om et eller andet, men der var også
en, der havde svært ved at sige nej til at holde jul
hos sin tante, selv om det ikke var så særlig sjovt, da
det kun var ham og tanten.
Efter alt dette havde vi tid til at puste lidt ai inden
vi igen skulle spise til aften. Et par stykker af os
brugte tiden til at gå ned i den lille svømmepøl og
blive dyppet lidt. Sådan en lille pool kunne jeg godt
bruge, selv om jeg et par gange prøvede at flyne
endekanterne, dette lykkedes ikke, men t il gengæld
fik jeg en blå negl for alt det slid. For det hjælper
ikke, at man tager 7 sv6mmetag, når der kun er
plads til 6. Så kom vi til maden, her var der heller
ikke noget at pege fingre af, alt var her bare og det
smagte godt.

Cq@
Jo for resten, inden jeg glemmer det.
Der blev også lavet en lille sang om
COPA l6rdag morgen. Den sang vi et
par gang under maden, og da den kun
har et vers, blev det besluttet, at de,
der kommer til det næste grundkursus,
skal lave andet vers.
Efter al den dejlige mad, var der lidt
tid tilbage af revyen, som også forgik
på Pejsegården denne weekend, så
her sneg vi os ind for at se slutningen.
Den var faktisk meget god.
Efter revyen var der så fest med dans,

og nej hvor vi fik svinget træbenet,
selv formanden og vores sekretær
Anni var ude og svinge med ørene.
Senere gik vi et par stykker ned på
diskoteket, men hvis man ikke havde
begyndt at føle sig gammel, så kom
man til det her, da de fleste f6rst lige
var fyldt 15 år. Heldigvis kom Sven
K. Jensen og nogle af de andre, så
kunne vi på 25-30 år godt slappe lidt
af, for så var vi da ikke de "gamle"
mere. Da diskoteket var ved at lukke
gik vi op til baren, der drejede rundt,
(det gør den, det var ikke os, der var
gal på den).
Her blev vi et par timer, det var lidt af
en mærkelig bar, den havde en lille
mus som medhjælper. Den løb rundt
nede på gulvet, for at komme væk fra
alle de skøre mennesker.
Da baren lukkede, blev vi enige om.
at vi vist havde bedre af at komme i

seng, så man kunne være frisk til
s@ndagen. MEN da jeg var på vej i
seng, blev jeg overhalet af et par
Falck folk med en båre. Det var da

flinkt at dem at komme og bære mig

i

seng, men nej, det viste sig, at den
var reserveret
Inge Boserup, da

til

hun havde haft problemer med sin
mave; den var gået helt i stå. Jeg

Hvad de havde lavet inden, kan jeg desværre ikke skrive
meget om. S6ndagen skulle gå med at høre om sociale
forholdsregler for stomiopererede, herefter stomipleje, om
hudproblemer samt meget om det at leve med en stomi,
f.eks. spørgsmålet: Hvad med sex, når man har en stomi?
og meget andet som blev fremlagt af Kirsten Bach fra
Horsens og Alice Nielsen fra Holbæk samt Kirstine Hardam
fra Holstebro.
Selv om vi med stomier vidste meget om dette, lærte vi
også meget, som man kunne bruge, når man er ude og
snakke med nyopererede.
Efter en god evaluering af denne weekend gik det igen mod
København, og uheld i held gjorde, at Inge ikke kom med
hjem lige denne dag, men formanden kom med samme tog

som vi andre, idet han fik Inges plads, for ellers skulle han
vente på Horsens Banegård i en time, og her kan jeg ud fra
egen erfaring godt sige, at dette er en af landets kedeligste
banegårde, så han kom med os hjem.

Men nej, hvor han dog kan snakke. Her havde jeg regnet
med, at jeg kunne få en lille lur på vejen hjem.
Det fik jeg først, da vi kom frem til færgen, hvor de fleste
gik op for at spise, men vi havde det da sjovt hele vejen til

H6je Tåstrup.
Her til slut vil jeg sammen med andre fra KØbenhavns amt
sige mange tak for en god weekend.
(Forkortet red.)

O

Søren Sillesen

I DET JYSIG STOMICENTER
- med detailforretninger i Randers, Aalborg og
Århus -fører vi alle di store mærker i njæIpJmiOter
til bandagering af colostomi, ileostomi, urostomi og
incontinens.
Sygeplejeartikler og bandager er det eneste, vi
beskæftiger os med, så vi er altid velinformerede
om det sidste nye, samtidig med at vi er fortrolige
med de anerkendte produkter.
Vi klarer papirgangen for Dem, hvis De ønsker det,
ligesom vi også sørger for automatisk levering pr.
post.

- Og ikke mindst kan vi garantere en engageret og
venlig service, hvor vi altid sætter kunden i
centrum...

havde en lille anelse om, at det var på

grund af, at hun var lidt træt af
Rigshospitalet og nu ville pr6ve et af

Vi forhandler f.eks.

provinsens sygehuse. Men nej, dette
var ikke nogen forn6jelsestur, hun

skulle ud på.
Da jeg kender til Horsens sygehus,
togjeg med, og under vejs nåedejeg
at undervise falckmanden i lidt om
stomier.
På sygehuset blev vi godt modtaget,
selvom de måtte stikke et par gange i
Inge før det lykkedes dem at lægge et
venflong, så hun kunne få noget
væske. Efter et par timer var det nu
mig, der begyndte at trænge til noget
væske. Selvom jeg kunne mærke, jeg
havde fået lidt at drikke inden vi tog
af sted, var jeg blevet meget t6rstig,
så det endte med, at jeg ikke kun løb
efter væske til Inge, men også til mig
selv.

Conv#ec
lor ekstra sikkerhed og komlort

.col_oPl-A==-r
sikkerhed, tryghed, diskretion

-donsoc
stomiprodukter

S@ndag:

Kl. 7.30 var jeg tilbage på Pejsegården
uden at have sovet den nat, så jeg
sagde godmorgen til de, som var
stået op, og så gik jeg i seng. Inge
blev på sygehuset i Horsens et par
dage længere.
Kl. 9.30 var jeg tilbage i mødelokalet

igen

G.Mærsk Andercen's EltI. A/S
SYGEPTEJTARTTKLTR
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1978 afløste han Alex Christensen som
landsformand, hvor han på sin stilfærdige

facon og med indtrængende fremfgrte
argumenter lagde grunden til en ny tone i
foreningen, en tone som i sig indebar
respekten for det enkelte menneske, for
andres meninger og for alt, hvad den
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Johannes Brems

Copa's landsformand

i

årerne 1978 -

83, Johannes Brems, Odense, er den 24.

september afgået ved døden. Johannes
Brems blev 82 år.
Med Copa's hovedbestyrelses valg af Johannes Brems til hvervet som landsfor-

mand oprandt en

ny

æra

for

stomi-

foreningen. Under ledelsen af den hidtidige landformand, den dynamiske AIex
Christenen, var foreningen bygget op fra

stort set intet

til en anselig patient-

organisation, og kontakter til sygehuse og
andre offentlige væsener var etableret.
Der manglede imidlertid bl.a. en finpudsning i organisationsmæssig henseende og
den medmenneskelige holdning, som gør

en organisation til medlemmernes forening - en demokratisk grundindstilling.
Her lagde Brems en stor del af sine kræfter.
Johannes Brems var oprindelig uddannet

som mejerist, men valgte hurtigt efter

dette afsnit

af sit liv at gå ind i

en

seminarieuddannelse, og det var som lærer og kirkesanger på sin fødeø, Fyn, han
brugte sine erhvervsaktive år. Denne gerning blev der imidlertid sat en stopper for
på grund af sygdom. Brems fik blærekræft, og en urostomi og fprtidspensionering blev følgen.

Mindeord
Det var med stor sorg, jeg den
september under

27

.

tomikonferencen
modtog meddelelsen om, at foreS

ningens formand

i

årene 1978

-

demokratiske livsform rummer.

1983, Johannes Brems, var død.

Et af de områder, Brems anså for presserende at få skik på, var opbygningen af
organisationen i lokalforeninger. Hidtil
havde der godt nok været lokalforeninger,

Johannes Brems afløste Alex Christensen, som havde været formand
i 1 7 år og - som på grund af sit store

men de var meget få cg tilfældigt opdelte.
Johannes Brems tilstræbte en amtsmæssig
opdeling, og projektet blev gennemfgrt i
l6bet af ganske kort tid. Samtidig udarbejdede han sammen med primært Sven
Langkilde Rasmussen, sin efterfglger som
lokalformand på Fyn, nye vedtægter, som
åbnede adgang for lokalforeningemes selvstændighed på en række områder. Også
uddannelsen af foreningens rådgivere var
et emne, han tog op, og her kom hans rige

næsten var identisk med denne - .
Det var således en tung arv, som
Johannes Brems skulle løfte.

erfaringer som skolemand foreningen til
gode.

nye vedtægter. Der blev også oprettet to ungdomsafdelinger, som
fik hver en repræsentant i hovedbe-

Dette blot for at nævne enkelte af de lålter,
Johannes Brems gav ånd og krop.

styrelsen. Men til Johannes Brems

Som samarbejdspartner var Johannes

goodwill. De var kontrære og satte

Brems simpelthen vidunderlig. Inspirerende. Givende. Konkluderende. Formidlende. Disse egenskaber kom også til
udfoldelse i det internationale fællesskab
for stomiforeningerne og i samarbejde
med f.eks. De Samvirkende Invalideorganisationer og Kræftens Bekæmpelse.
Johannes Brems var en dannet mand i
dette begrebs oprindelige betydning, hvilket vil sige, at han havde sindet opladt for,

hvad der rørte sig

i sine

medrnennesker,
han havde et vågent blik for samfundsud-

viklingen, var livet igennem, selv i sine
seneste år, hvor sygdom og smerter plagede ham, levende interesseret i tidens

arbejde

I

for og med foreningen

de fem år Johannes Brems var

formand, var det især organisationen og konsulenttjenesten, han så
som sin hovedopgave at ændre på.

Det lykkedes ham at få oprettet
lokalforeninger

i

alle amter samt

Kbh/Frb og få givet foreningen

store sorg og fortrydelse forstod
ungdommen ikke at forvalte denne
mere og mere af tilliden oyer styr

for til sidst at miste den repræsentation, de havde i hovedbestyrelsen, samt den økonomiske særstil-

ling.
Johannes Brems indledte også et
samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og udvirkede, at foreningen
herfra fik en betydelig støtte til sin

rådgivning, rådgiveruddannelse
samt til foreningens @vrige arbejde.

Er

støtte, der var meget kærkommen på et tidspunkt, hvor foreningen ellers kun havde en beskeden
kontingentindtægt at virke med.

tanker og meninger.
Gennem mange år havde vi en brevveksling sammen, og altid var det en glæde for
mig at modtage brev fra ham. Hans breve
var velskrevne, med tankevækkende indhold og fulde af lune. Vi, der i årenes løb

Johannes Brems gjorde

i

sin

havde den lykke jævnligt at udveksle

formandstid et stort arbejde for at
gØre foreningen tidssvarende og
for at øge dens indflydelse på omverdenen, bl.a. på dennes forståelse af de stomiopereredes problemer og livsvilkår.

tanker med Brems, vil f'øle et dybt tomrum
efter hans bortgang.

Ære være hans minde.

Efter sin afgang som lærer blev det
stomisagen, der lagde beslag på Johannes

Brems' virketrang. Nogle år var han således Copa's lokalformand på Fyn, og i

I4
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Spren Stauning
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krånsekogen

Dansac Solo Mini er l5o/o
mindre end Dansac Solo
posen. Den er udviklqfi*il*rcolo- og ileostomister-i alle
aldre. Stomister, dql t<onstant eller lejligheftvis ønsker en mindre og
t_r"
diskret pose.
Dansa^c Solo Mini dæmirer
ikke fornøjelsen ved sport
og selskabelighed. Og hvis
du irrigerer, er Dansac Solo
Mini et godt alternativ i situationer, hvor du ikke føler
dig helt tryg ved Mini Cap.
Dansac Solo Mini omfatter såvel lukkede som tømbare poser. Hudbesffielsespladen måler kun 85 x
85 mm, men den kan tilpasses stomier på helt op til
50 mm. Trods det diskrete
design er Dansac Solo Mini
en sikker og rummelig
løsning.
Den graduerede hudbesffielsesplade på Dansac
Solo Mini er ideel til både
børn og voksne. Tykkelsen

t

på hudbesffielsespladen
er 0,7 mm. omkring stomien og 0,3 mm i periferien.

Det giver maksimal sikkerhed og gør det samtidig lettere at tilpasse sig kroppens
form.

Donsoc Solo'
- Fordi små detolier gør den store forskel

donsoc O

Dansac A,/S

Lille Kongevej
3480 Fredensborg

-;-

,$

cjonsoc
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^
coi.^lo.23l-2S
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donsoc

Prøv selv!
Grotis
orøve!
pi."i'rråIr.ii'iff"1;;"r,

men den giver dig en fornemmetse

af Dansac Solo- Mini's kvalitet. Rekvirer en gratis prøvepakke,
så du kan opleve posen i praksis. Dansac Solo byder på en helt

usædvanlig sikkerhed, fleksibilitet, og komfort.

Navn:

Dansac A,/S,
Lille Kongevej,
+++ 0070 +++
3480 Fredensborg

Adresse:

Postnr./By:
Angiv venligst, hvilken pose-type, du ønsker

E
E

Hudfarvet, lukket pose
Klar, tømbar pose

E

Hudfarvet, tømbar pose
Stomistørrelse:

Udfyld svarkortet og send det til Dansac. Portoen er betalt.
Du kan også få prøven ved at ringe ti1 Dansk Salg på telefon 42 2825 00.

-mm.

@
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LOKALFORENINGERNE
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Eventuelle forslag bedes sendt

København/
Frederiksberg

..

til

formanden senest 8 dage

- før. Der skal vælges

2 nye
bestyrelsesmedlemmer samt 2
suppleanter.
Vel mødt! - GODT NYTÅR

Vi

mødes

begyndelsen

af

september

måned blev der afholdt et
østeuropæisk møde i Skt.
Petersborg, hvor de vestlige
lande skulle give deres erfa-

ringer videre til de

P.b.v.

O

Helene Christensen

plejerske Kirsten Bach vil
ledsage hende til Horsens sygehus. Ring

til mig hvis I

skulle have lyst til at være med
ved modtagelsen.

nye

demokrater for bedre at kunne
klare de mange problemer med
dannelse af foreninger, fremskaffelse af hjælpemidler m.v.

COPA havde på et hovedbestyrelsesmgde valgt Arne
Nielsen, Ringkpbing amt og
undertegnede som delegerede.
Her skal blot nævnes et eksem-

Information fra KB
Den I l/l I kl. l7 var det svært
at trække folk til, men trods
alt glædede det os at fuld-

mægtig

i

Kræftens Bekæm-

pelse Lone Skj6rbæk kom og
informerede om den demo-

kratiseringsproces, der nylig

pel på vilkårene i Ungarn:
Tildeling af poser, 6 stk. pr.

fandt sted bl.a. med. mange
udvalg, nye vedtægter og
mulighed for medarbejder-

måned.

repræsentation.

Straks efter hjemkomsten var
loppemarkedet næsten stablet
på benene og indbragte knap

kr. 3.000, som nu er "øremærket" som lomme-penge til
den estiske syge-plejerske under

hendes ophold

"Pilegården",

tit

alle.

I

i

medborgerhuset, Brønshøj vej
17 o.g. (bus linie 2 til døren).

i

Danmark
(Horsens). Hjertelig tak til de

mange medlemmer, der ofrede

Produktnyhed og foredrag
Dett. 14. januar 1991 kan du
møde 2 repræsentanter fra
Dansac,de præsenterer en nyhed! Samme dag vil Monica

Holstein holde foredrag om
sine mange rejser

til

Estland.

tid og gaver til dette formåI.
Også hjertelig tak til alle

Vi befinder

os nu i een af årets
mprkeste og koldeste måneder,

amtets område har stemmeret.

derfor har vi alle brug for lidt
varme og opmuntring i almin-

tro afholdt i Valby Med-

delighed og vi stomiope-rerede

Plads. Tidspunktet er som altid

i

særdeleshed, Et varmt og
velment ønske for alle vore
medlemmer skal lyde:
Et rigtigt glædeligt og helsebringende Nytår - med et stort
TAK for det gamle, som nu er
svundet ind.

Produktinformation fra Hollister
Første møde i det nye ar vil

finde sted lprdag den 29.
januar 1994, hvor vi denne
dag får bespg af firmaet
HOLLISTER, som vil fortælle

medvirkende omkring Stomidagen, såvel hospitaler, stomisygeplejersker som radio og

Med bus til Dansac
Vi glæder os allerede til at
aflægge besøg på virksom-

lokal-TV.
Landsindsamlingens resultat

heden Dansac i Fredensborg
lprdag d. 22. januar. Bussen

var imponerende.

henter og bringer os; se m@dekalenderen.
Tilmelding senest 20. januar

os om deres produkter.

Generalforsamling
Sidste år blev vi af Hovedforeningen pålagt af aftrolde
vor generalforsamling i be-

Begge m@der bliver sædvanen
borgerhus, lige ved Toftegårds

klokken 14:00.
Stomidagen
Lgrdag den 02. oktober markerede amtskredsen den Internationale Stomidag. Forud for
denne dag havde vi udsendt
pressemeddelser samt en
mængde materiale omkring d6t

at have en stomi til lokalpressen, lokale TV-stationer,
men ak - desværre ingen re-

spons

i

denne omgang. Til

gengæld hjalp vore medlemmer
med til at markere dagen ved at
der dagen igennem befandt sig
op imod 60 af slagsen ved vort

arrangement

i Valby Med-

borgerhus.
For den musikalske underhold-

af året. Derfor,

ning stod "Troika", et russisk
folkemusikorkester. Tak til

lPrdag den 19. marts 1994,

"Troika", som høstede stort

til Helene tlt.317l 62 31.

aftroldes der generalforsamling

Omkring d. 10. januar ankommer Janne (26-2rig syge-

Generalforsamling

særdeles velkommen til dette
m6de, og alle fremmødte har i

bifald efter hvert nummer. Ikke
mindst fra lille Louise, som
sad på bardisken og fulgte det
hele med store undrende øjne.
En stor tak skal også lyde til

plejerske fra Estland) til
Kastrup, hvorfra oversyge-

d.

Vil du være med til at mod
tage Janne fra Estland?

18

Generalforsamlingen aflroldes
5.

fe

b

ruar kl. I 4. Dagsorden

ifølge COPA's vedtægter.

gyndelsen

efter vedtægterne. Alle medlemmer, uden undtagelse, er

6vrigt taleret. Det skal samtidig
bemærkes, at kun de, der bor i

Hollister, som havde valgt
stomidagen som lejlighed til at

lr
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nytårsønske, at der vil komme
endnu flere medlemmertil vore

møder i det nye år. Jo stØrre
interesse og fremmøde. jo
bedre kan vi lave arrangemen-

Hovind, kan love, at det vil

terne.

blive en interessant efter-

Generalforsamling
Lprdag den 19. februar 1994,
kl. 14.00 afholdes der, som der
fPrste arrangement i det nye år

ordinær generalfursamling i
Fritidshuset, Hostrupvej 26,
HillerØd.
Dagsorden ifglge vedtægterne.
Husk, at eventuelle forslag der
ønskes behandlet på generalYngste medlem

i Kbh's ant - Louise - siger godt nytår til alle

udstille hos os. Og tusind tak
til vore medlemmer og gæster,

ting og sager vi havde lånt af

som ved deres tilstedeværelse
bidrog til at g6re dagen festlig.
Tak alle sammen.

disse fine ting var glort af

Spndag den 29. november, den
f6rste sgndag i advent, sluttede
vi så året med julestuen. Det

var en hyggelig eftermiddag,
hvor mange v:u mødt op for at
ønske hinanden glædelig jul.

Vi

dansede om juletræet og

sang julesange, gaveuddeling
er en tradition, som ligeledes

fandt sted. Mens vi hyggede os
med kaffe, æbleskiver, knas
og frugt spillede vi banjo og
amerikansk lotteri. Præmierne
havde vi dels selv indkøbt og
dels fået foræret til formålet af

forhandlere og producenter.
Tak for alle de flotte gaver.
Hele lokalet var pyntet op med

'
Alle vore medlemmer i Frederiksborg amt, samt deres
familier, Ønskes hermed en
forsinket glædelig jul og et

Gudrun fra Frederiksberg. Alle
samme Gudrun, hendes mand
og datter. Flot arbejde. Vi siger
i den forbindelse en stor tak til
Gudrun og hendes familie. Vi
sluttede af med at tænde
stjernekastere medens vi sang
en vise, der er gjort afen anden
Gudrun. Også tak til dig.

forsamlingen, skal være formanden i hænde senest lgrdag
den. 12. februar 1994.
Efter generalforsamlingen vil

middag, som man ikke bør gå
glip af. Bestyrelsen regner
derfor med, at mange medlemmer møder op til en eftermiddag i hyggeligt samvær.

Under generalforsamling og
foredrag, vil foreningen være
vært for kaffelte, pl, vand og

andet "mundgodt".
Med hensyn til diverse indkøb

er tilmelding npdvendig, og
kan ske på sædvanlig vis til
formand Bent H. l^arsen, tlf.
42 22 06 16 eller til Jprgen
Wissing, tlf. 42 24 77 47. Begge

vi fåbes6g af psykolog Hanne

træffes bedst efter kl. 18.00.
Tilmelding senest tirsdag den

Hovind, som vil holde et fore-

15.

februar 1994.

I

\

Eftermiddagen blev afrundet
med, at vi 6nskede hinanden
en glædelig jul samt et godr
nytår. Disse hilsener skal endnu
engang lyde til alle vore med-

1-

r

lemmer, Chr. Stentoft, Anni
Pedersen samt redaktør Ole
Vestergaard.
En særlig hilsen fra vort yngste

medlem i amtet, Louise siger
også et godt nytår til alle.

.

BESTYRELSEN

Frederiksborg
amt

godt nytår.

trofaste medlemmer, fordi de
mØdte så talrigt op til vore
arrangementer i det forløbne
år, så vi dermed blev forskånet
for at aflyse nogle af disse.

Samtidig sendes en tak til vore

Alligevel er det bestyrelsens

20

drag om emnet "Depressioner, sorg og kriser".
De af bestyrelsen, der tidligere
har været i selskab med Hanne

fr,

'''.lE-ry

Karin og Thomas , Ølstykke Kirke d. l1/9-93

@
Aktivitetskalender 1994
Med medlemsbladet COPA's
marts 1994 nummer, vil der

havde lyst at markere dagen
med os, med et glas vin og lidt

Tak til COLOPLAST for er
godt og spændende arran-

andet "mundgodt".

gement.

Øresund, Hørsholm

for lokalforeningen udkomme
en aktivitetskalender for resten

af 1994. Medlemsbladet vil

En stor tak

hver anden måned.

Da vores lokalforening til juni

af video apparat og husly i den

1994 har bestået i 15 år, regner
vi med at aftrolde et medlems-

store smukke aula. En stor tak

igvrigt fremover udkomme

mØde

for at markere

denne

dag, men herom mere i næste
nummer af medlemsbladet.

Den 11. september l994kunne
vi i bestyrelsen glæde os over,

at vores bestyrelsesmedlem
Karin Nielsen, nu Iwersen, fik

i

til firma Inge-Lise

Sørensen

for deltagelse med sin

ud-

Julekomsammen
Lørdagden 6. november 1993
havde vi medlemsmøde/"j ulekomsammen" i Hillerød, hvor
ca. 20 medlemmer deltog.
Her foreviste og fortalte sygeplejerske Kathrine Uldahl fra

firmaet HOLLISTER DANMARK om deres gamle såvel

stilling.

Besøg på Coloplast
Torsdag den 14. oktober 1993

Bryllup i Ølstykke kirke

Den 8. september 1993 åbnede
lokalforeningen sin månedlige

til de få gæster,

som glædede os med deres
bespg. En tak til sygehuset
"Øresund Hørsholm", for lån

var 25 af lokalforeningens

som nyeste produkter.
En ting man bemærker, er det
kolossale fremskridt, der generelt er på alle firmaers pro-

medlemmer gæster hos A/S
Coloplast i Humlebæk, hvor
vi blev modtaget af salgschef

dukter, som giver mindre
hudirritation og længere tid
mellem poseskift.

til

Jørn Harenfeldt og sygeplejer-

Tak

under megen festivitas og en

ske Gitte Munch.

god demonstration.

totalt "udsolgt" kirke. At
to havde tid til at få papir

Efter en gennemgang af fabrik-

Under demonstrationen var
foreningen vært ved et kaffebord med æbleskiver og brun-

sin Thomas

Ølstykke kirke
de
på

hinanden, er vi mange der ikke
forstår. Få er som Karin og
Thomas er virkeligt engageret

kens produktion igennem
årene, frem til det nuværende

HOLLISTER for

en

kager.
Efter demonstrationen hyggede

og alligevel har Karin altid

høje teknologiske stade, beså
vi den moderne fabriks meget
avancerede produktions-meto-

været den, der har taget sig tid

der.

bingo, og med en øl eller vand
efter ønske. Som præmier blev

Efter rundvisningen blev ri

der spillet om vin og andre
småting, som der var meget

i det "pulveriserende"
til

liv,

at tage det store slæb, når de

små arrangementer i COPA,
Frederiksborg amt skulle op at

"stå".
Derfor tak

til

Karin flor den
store indsats, og tak til Thomas

samlet til et traktement. hvor
Gitte Munch samtidig præsenterede os for COLOPLAST's
nyeste stomiprodukter.

Åbent hus for stomister i
ambulatoriet på Sygehuset

vi os med snak og nogle spil

opmærksomhed omkring. En

konsultation på sygehuset
"Øresund Hørsholm".
Efter tre månedlige konsultationer, har det endnu ikke været det store till@bsstykke, men
det kanjo skyldes, at vi har lidt

svært ved at synliggøre os,
selv om der er udlagt og sendt
mange brochurer ud.

Vi vil

derfor, hermed appel-

lere til vore medlemmer om, at
synliggøre denne konsultations

muligheder, overfor stomister
og de pårprende, I kommer i
forbindelse med.

Konsultationen er som sagt
åben den anden onsdag i hver
måned, fra kl 17.00 til 19.00
i ambulatoriet på sygehuset

"Øresund Hørsholm".
Aflæg os et besøg og få

en

sludder og en kop kaffe eller
te.

Med hilsen, p.b.v.

eftermiddag, med
god stemning hos medlemhy,egeli,e
merne.

O JprgenWissing

fordi du vil undvære Karin til
det store arbejde, hun yder i
COPA.

KA

Stomidagen

Lgrdag den 2. oktober

1993

var lokalforeningen vært ved

et Åbent Hus arrangement i
aulaen på sygehuset "Øresund Hørsholm".

Anledningen var at markere"Den Internationale Stomidag", som blev afholdt over
hele verden og mange steder

i

Danmark.
Under arrangementet blev der

vist forskellige videofilm
omkring stomi og det at være
stomist. Inge-Lise Sørensen,
HelsingØr havde en udstilling

tOK

Speciølcenter

Forhandling og individuel rådgivning om
korrekt valg og anvendelse af hjælpe-

midler til mennesker, der
ET STOMICPEREREDE
er brystopererede
o har ufrivillig vandladning
o har behov for stØttestrømper
o brokbælter efter mål
overtræksposer efter ønske
Forsendelse og rådgivning er gratis.

.
.
.

Kontakt sygeplejerskelkonsulent
Karen Blok.

med de nyeste stomiprodukter.

"Succes", det syntes

vi,

det

eneste vi manglede var bare en
masse interesserede gæster, der

Solvej 59 .'1120 Yele Ø
Telefon 75 8l & 20

2t

Cq@
Fyns

9

amt

Stomidagen,
Gerda Pedersen beretter
Vi markerede dagen med en
udstilling i og udenfor Infor-

mationscentret

på

Odense

Sygehus d. l-10-93. Sonja
Nielsen, Gerda Pedersen og

To foreninger
mødes

Copa Fyn og Colitis Crohn

foreningen Fyn har haft
vellykketfællesmøde

"Kalle" Eriksen stod for skud

Der var mødt ca. 85 personer
op til fællesmødet i Bolbro
brugerhus, d. 9. november.

hele dagen.

Dorte Hansen fortale om CO-

Udstillingen var vældig fint

PA og COPA's

bes6gt. Samtidig på skift
besPgte vi de afdelinger på
sygehuset, som i forvejen har
vores materiale . De fik suppleret op med nye brochurer

paragraffer, og lidt om stomidagen d. 2. oktober.

og plakater.

formåls-

besggt Fåborg Sygehus og
afleveret en del afde nye mate-

rialer. På Middelfart Sl,gehus

Fyn var startet i aprll 1992.
Alle i Colitis Crohn foreningen
arbejder frivilligt og ul6nnet,
de udgiver4 medlemsblade om
året.

Åbent Hus dag d. 9-9-93. Den

lavet 4 informationshæfter, der
omhandler henholdsvis Colitis
- Crohn - medicinsk behandling
og kirurgisk behandling.

dag indviede de deres nye
afdeling med stomiambulatorium og en fin hvilestue.

t)

Gerda Pedersen

medicin mere og har heller

større fremmøde.

ikke diarre og så mange smerter
mere.
Det kan være forskelligt, hvad
man kan tåle af mad og drikke,
men de fleste finder hurtigt ud
af, hvad der er bedst for dem.

Kom til åbent hus
Torsdag d. 6-l-94 kl. 19.00
holder vi Åbent Hus på Kræftens Bekæmpelse, Vesterbro

Læge Laurits Stærk Lauridsen
svarede udmærket på de mange

46

i

Odense.

Der vil Ulla Jørgensen fra fi rma
Hollister komme og bl.a. præsentere en tØmbar pose med
udskifteligt kulfilter. Desuden
vil der være almen rådgivning.

spørgsmål fra de fremmødte
og fortalte også lidt om, at man

prøver at udvikle nye medicinske præparater, der ikke har
så mange bivirkninger.

Hollister og COPA

vil

være

vært ved en kop kaffe og en /1.

Det var et godt og oplysende
møde og dejligt at se så mange

Generalforsamling

Lqrdag d. 26-2-94 kl. 14.00
vil der blive afholdt GENE-

Kun 20 personer fik glæde af

RALFORSAMLING. Der vil
blive sent invitation ud til alle

Lasse's gode mad
Torsdag d.2. dec. 1993 var
der julemøde på KB i Odense.
Desværre mødte kun 20 op og

fik

medlemrner i Fyns amt senere
med oplysninger om dagen.

Venlig hilsen

glæde af Lasses gode mad.

Men trods alt gik snakken

vi også markeret os med
besgg og blomster til deres
har

livligt og alle hyggede sig.
NB: Vi har bestilt Lasse igen
til næste år og håber så på

fremmødte.
Per Fløe fra Colitis Crohn foreningen fortalte om deres forening. Den var startet i marts

1989 og deres lokalforening
Endvidere har Vagn Madsen

Kirsten mente, at det var blevet
nemmere for hende at rejse ud
nu, for hun skal ikke tage

O

Vagn Madsen

Colitis Crohn foreningen har

Læge Laurits Stærk Lauridsen fra stomi-ambulatoriet,
Odense Sygehus fortalte om

OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS
Nu har COPA atter åbent hus på
Kræftens Bekæmpelse, Vesterbro 46, Odense

|

,c4ds

1994

er

datoerne:

611 714 6lt0 utz
ikalendercn

Sæt krgds

ikalenderut

I forbindelse med stomidagen
den 2. oktober 1993 besøgte

sygdommene Colitis og Crohn.
Der er mange diffuse symptomer, man vil komme igennem
mange undersøgelser for at få
sygdommen konstateret.
De fleste vil i starten få tilbudt
medicinsk behandling, medici-

jeg Nyborg og Svendborg

nen

Sygehuse, hvor jeg udleverede

tarmbetændelsen, men den har

vores nye brochurer og pla-

en del bivirkninger på lang

kater.

sigt.

Jeg

fik den opfattelse, at personalet var veluddannet til at

Kirsten Møller Hansen fra
COPA fortalte om livet som

varetage de stomiopereredes
problemer, derfor benytter de
sig også sjældent af COPA's
rådgivningstilbud.
De stomi-opererede får udleveret COPA's brochurer inden
udskrivningen, så de er orienteret om foreningen.

stomist. Kirsten fik konstateret
Crohns sygdom i 19'19 efter Yz
års sygdom. I 1991 fik hun

Stomidagen
2. oktober var stomidag over
hele landet. På Lolland-Falster

ønsker for os stomister i

lavet stomi og blev derefter
medicinfri (efter 12 år med

mødtes vi i Radsted.
Inge Lise Sørensen, Helsingør

medicin). Kirsten tog kontakt
til COPA og var meget glad
for, at der kunne komme en

var kommet med sin minibespgt.

Derefter så vi gamle farvefilm
ved Albert Rasmussen. Filmene var spændende at se.
Simpelthen ren nostalgi.
Selvom det var "lang l6rdag"

person, der selv havde stomi,
som man kunne snakke med.

Jane Sørensen, ambulatoriet

havde mange fået

fortalte om arbejdet og om sine

mødes med os.

Stomidagen på Nyborg- og
Svendborg Sygehus

a
22

Dorte Hansen

vil i

Lolland /

starten hjælpe på

Falster

§

udstilling, som ogsåblev

fl

ittigt

fremtiden.

tid til

at

@
gensen afd

COPA-Lolland/Falster har
prøvet noget nyt

AII og Birthe

Sørensen afd AI, en stor tak til
jer piger for indsatsen også tak

27. november prgvede vi noget

Vi

til Dion R. Simonsen fra CC

var mange der mødtes på Hotel

foreningen, der mødte op med

i

nyt

vores lokalforening.

Våbensted

til en "før

Jul"
Stomidagen i Aalborg
Vi fik i Aalborg også lavet en

annoncer

brochurer. Der blev vist film
tror nu mest, der blev snakket,
drukket kaffe og spist knas og

Stomidag 2. okt. ved hjælp af

sygeplejerskerne Hanne Jgr-

frugt af de mange fremmødte,
taktil alle derkiggede indenfor.

eftermiddag, med fællessang

og bankospil. Gevinsterne
vi selv med. En lille
pakke til max. 20,00 kr.
havde

i aviser og ikke
mindst en stor indsats af

Der var også nogle gevinster
på indgangsnurnrene.
Det var en dejlig eftermiddag
på Hotel Våbensted, hvor der

allerede var pyntet en del til

jul.
Snakken gik lystigt, alle var
enige om en lignende dag næste

år.

Generalforsamling

d. 26. februar 1994
den årlige generalforsamling på Teaterhotellet
Nykøbing F. kl. 14.00.

L@rdag

har

vi

Vi håber

ferie

at

til

mØdes

Kong Vinter holder

den tid, så

vi

kan

i Nykøbing. F.

Indbydelse kommer senere.

-!IXSF"-}ÆF§g"T"FIl^fHN
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Godt nytår til alle
I skrivende stund er der 4 uger

til jul, når bladet bliver sendt
ud, er den overstået.

llllatur[gvis

Kære medlemmer. En forsinket

julehilsen og et godt nytår fra
bestyrelsen for COPA, Lolland Æalster afd.

p.b.v.

O

Marianne Andersen

HUSK
COPA
KONTINGENT
1994

Girokort
udsendes i januar

Betaling
venligst
inden
10. februar 1994

U,

kan vi finde

z-'r-.' ":Ll
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der passer dig

Som stomiopereret kan
man ofte føle sig mere vildledt end vejledt af de mange
tilbud om hjælpemidler.
Så er det vigtigt at vide
hvor man får hjælp! Derfor
aflægger vor stomisygeplejerske dig gerne et besøg.

fie]n

bedstll

Vi fremstiller Coloflonel og
Støttebandager samt overtræksposer syet efter mål.
Så ring til os og spørg om
alt det du er usikker på, så
vi i fællesskab kan finde
frem til den løsning der passer dig bedst.

Hos Inge-Lise Sørensen
ved vi noget om stomier. Vi
har været tæt på udviklingen
og brugerne i over 30 år og
€r leverandør af samtlige

- os med Svendborg bæltet
Sundtoldvej 8 C
3000 Helsingør

Hjælpemidler.

Tlf.49 2100M
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Gratis prøver - portofri levering
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Cq@
Også tak til vores allesammens
Spren Glargaard, som altid

Hilsen og godt nytår til alle.

villig hjælper til også på vores
"fredagsmpder". Vi havde
alle en god dag med bes6g,
selv fra "fredagsklubben" i
Hjgning mødte der medlem-

P.b.v.

mer op.

a

Kirsten MPhlenberg

Konstitueret lokalformand
ønsker at holde orlov
Jeg ønsker at holde orlov for

persongalleri,

og Kjær Tranberg gav mange
og uddybende svar. Det var et
udbytterigt møde, hvilket også
fremgik af kommunikationen
ved det efterfglgende kaffebord.

en lille gave som tak for

alt COPA arbejde pga min

Stomidagen på Hjørring

sparsomme tid.

Sygehus

Da mit firma er i kraftig vækst,

I

og min familie også gerne vil
se mig en gang imellem, ønsker jeg derfor at træde ud af
bestyrelsen, mm.
O Poul Zinck

Hjørring havde Erling

F.
Pedersen lavet en udstilling på

sygehuset med hjælp og stor

velvillighed af personalet på
afd. 109, Hjørring Sygehus.

vi fik et lille

ting fra Hollister, og der blev
spurgt fliftigt. Katrine uldall

indblik i. Bestyrelsen overrakte
causeriet.
Bagefter blev der pakket gaver
ud. Der var virkelig lagt sjæl
og fantasi i pakkernes indhold

Bestyrelsesmedlem Grethe
Christensen havde atter kreeret

En stor tak også til Jer.

COPA-Nordjylland kan
kontaktes på 98 88 11 5l

Stomidagen - 2.10.1993
Næstved holdt Åbent Hus d.
29. september i stomiambula-

toriet på Næstved Centralsygehus. Der var ikke mange

nogle flotte juledekorationer,
som blev bortloddet. Det blev
foreslået, at der næste gang
holdets auktion i stedet for fin id6 og en god stØtte til den

besøgende til trods foromtalen
i avis og henvendelser til de

lokale pengekasse.

omkringliggende kommuner;
men der var til gengæld rig

Det er dejligt med en aktiv
bestyrelse, der dækker bord,
knokler i køkkenregionerne og

Generalforsamling
Vi aftrolder generalforsamling

Kirsten Møhlenberg har stillet
sig til rådighed som midlerti-

lejlighed til at tale med
personalet og beundre det

i februar måned, nærmere her-

dig kontaktperson, frem til
generalforsamlingen. red

splinternye tv- og videoanlæg..

formanden har tid til at tale
med folk. Den slags er uvur-

Der var uddelt brochurer og

derligt.

om

i brev

senere.

plakater i Næstved, Store Heddinge, Fakse, Karise og Vor-

dingborg

-

altså der, hvor

medlemskoncentrationen er
størst. Biblioteker, apoteker,

Næstved

sundhedsforvaltninger, læge-

huse o.s.v. tog pænt imod

Høstfest på "Keisergården", Vålse, 27,8,1993.

reservoir og hjælpemidler fra

Vi havde arrangeret en hPstfest
sammen med Lolland/Falster.

COPA-medlem Connie Pedersen fra Mern fortalte om det at

Der var 30 deltagere, og stem-

leve med et J-reservoir (Jpouch). Der blev talt frit fra

ningen var i top. Det var nærmest et madorgie, som blev
forsPgt udlignet ved fl ittig brug
af dansegulvet og afsyngelse

Hollister.

materialet. Vi tror, resultaterne
vil vise sig på lidt længere sigt.
Men i hvert fald - en STOR tak
til de medlemmer, der lagde
bentøj og arme til!

lejligheden. Fa. ConvaTec, Ki-

ikke nytter at lade sådan

rudan og Kirstine Hardam
støttede høstfesten med til-

ting bestemme alt. (citat). Der

blev uddelt materiale om

J-

var lidt kludder med el-

skud, som vi benytter lejligheden til atter at sige tak for.

reservoir og så blev der ellers
stillet spørgsmål - og svaret.

Inge-Lise Sørensen deltog i

Deltagerne var meget glade for

festen og sørgede for vedligeholdelse af væskebalancen det var meget populært.
Der var enighed om et lignende
arrangement i 1994 - meget

Connies indlæg. Næstved vil

forsyningen, så både glogg og
kaffe var i farezonen; men et
par friske elektrikere reddede
situationen.
Søren Stauning fortalte om
mennesker, der havde krydset

af et par sange skrevet til

på at leve positivt med sit
reservoir, fordi hun føler, det
en

fors6ge at få noget i gang
f.eks.en samtalegruppe for
unge. der har fået reservoir

gerne med endnu flere del-

eller skal have det. Vi vil meget
gerne samarbejde med de to

tagere.

andre Iokalforeninger

i

hans vej. Den mand kan
fortælle, så man føler, man
selv har været med og oplevet

regi-

det hele. Der blev virkelig

onen.
Fra Hollister havde vi bes6g af

Vordingborg

adm. direktør Kjær Tranberg

skraldgrinet, samtidig med at
man fattede den dybere alvor
bag tingene. Vi vil meget gerne

17.9.1993
Emnerne var denne gang: J-

og sygeplejerske Katrine

have Søren Stauning som gæst

Uldall. Der blev vist de nyeste

igen og høre mere fra det

Medlemsmøde

24

i

fint op,

så

Julehyggen sluttede omkring
kl. 17.00, og mens der blev
sagt farvel og ønsket god jul,
lød der røster om næste års
udfl ugt. Bestyrelsen har emner
på tapetet; men er meget åbne

for gode forslag.

Forbrugeroplysning udbedes

!

Alle, der handler via
Julehygge i Fakse
Foredragssalen, Fakse Sygehus, dannede en perfekt ramme om Næstveds julemøde d.
4.12.1993. Der var 21 deltagere, der medbragte hver en
gave og godt julehumØr. Der

leveren om både godt og skidt.
Connie har imidlertid lagt vægt

bagefter rydder

en

bevilling hos deres kommune,
opfordres til at bede om en

følgeseddel, der fortæller,
hvad de forskellige hjælpemidler egentlig koster. Det er
faktisk interessant at vide,

hvilke værdier man bærer

på

sit maveskind.
De indhøstede erfaringer i den
forbindelse kunne måske danne
grundlag for et medlemsmø-

de

???

Til slut benytterjeg lejligheden
til at ønske alle i Næstved
lokalforening en rigtig glædelig

jul og et godt og lykkebringende nytår. Og sidst men ikke

mindst - mange tak til jer alle
for et godt 1993!.

p.b.v.

O

Merete Møller, formand

@
.'-

S
Lokalforeningen afholdt den

Internationale Stomidag med
stor interesse både fra vore
medlemmer og befolkningen

ingkøbing
amt

l

Ribe amt

afholdes et medlemsmøde i det
tidlige forår. Vi har endnu

ikke taget stilling til hvornår
og hvad det skal omhandle.

Den 6. oktober
aftoldt lokalforeningen medlemsmøde i Holstebro. Det var

en

stor

fornpjelse at kunne

til

Hvis der er medlemmer, som
har forslag til et emne, er de
velkomne til at kontakte et

byde velkommen

dagspressen medvirkende til
en hel del omtale af foreningen.

Vi

bestyrelsesmedlem.

Aftenens foredragsholder var
den nye administrerende overlæge på Holstebro Centralsygehus, Erik Skoubo, specialist i kirurgi samt kirurgisk
gastroenterologi.

som helhed. Desuden var
havde forn6jelsen at

se

bruger
vore tilbud om rådgivning på
Centralsygehuset, selvom man
ikke har nogle problemer, er

mange af vore medlemmer og
plejepersonale fra sygehusene
ved arrangementet i auditoriet
på Centralsygehuset i Esbjerg.
Vi havde tilrettelagt dagen med
indlæg fra både læger, sygeplejerske, og forhandler, således at det foregik i en bestemt
rækkef6lge som i et sygdoms-

Jeg skal anbefale, atman

man naturligvis hjertelig
velkommen til at m6de op og

så mange

fremmødte.

svulstens forekomst. Samtidig
fik vi lejlighed til at se de "sy-

maskiner", hvormed man i dag
samler to tarmender.
Spørgelysten var stor, så det
må betragtes som en hel usædvanlig aften.

Onsdag den 24, november
afholdt vi generalforsamling i
lokalerne hos Kirstine Hardam.
Som dirigent valgtes Flemming

Lejb6lle.

få en snak over en kop kaffe.
Næste gang vores rådgivning

Emnet var: "Behandling af

på afd. 252 på Centralsyge-

og efterf6lgende kontrol-

forløb.

huset er åben er den 27. januar

muligheder."

Indlæggene var interessante,
oplysende og har forhåbentlig

fra 14-16.

givet de tilstedeværende en god
oplevelse.
Vi har besluttet, at der skal

Jeg skal hermed ønske alle et
godt nytår.
O Frede Jensen

tyktarms- og endetarmskræft

Formanden aflagde beretning
over lokalforeningens arbejde i
året løb.

Medlemstallet var ved årets
Det var et meget spændende
foredrag med gode illustra-

tioner af de indgreb. man
foretog afhæn-uig af kræft-

begyndelse 143. En afgang på
12 og en tilgang på 7 betyder
tilbagegang som gerne skulle
og kan ændres

til fremgang,

da
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Tove Frithioff
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Birgit Madsen
Ekspedition

Daglig leder

Vi er til for Dem
STOMACARE er et uaftrængigt stomirådgivningscenter, etableret
i 1979 med det formål at rådgive og informere om bandager, hudskader og psykiske problemer.
Spørg STOMACARE, vort dygtige og venlige personale rådgiver
om samtlige stomiprodukter på det danske marked. Vi leverer
portofrit over hele landet fra dag til dag.
STOMACARE stilTer gratis specialuddannet sygeplejerske til
Deres rådighed.
Ævort produktsortiment kan vi nævne Biotrol, Convatec,
Dansac, Dansk Coloplast, Hollister og Perma.

Any Petersen
Ekspedition

Stomacare
.2670 Greve'Telefon

Vangeleddet7T

43 69 02 00

Ulla Sørensen
Sygeplejerske

\ll@

*I
Henrik

Fosdam Jensen

lager og forsendelse
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@
muligt, at kunne købe sine
hjcelpemidler hos den for-

vi ved, at der er ca. 500 stomiopererede

i

amtet.

handle r man

se lv

fo retæ

kke r.

Arbejdet med oprettelse af
stomiklinikker i Herning og
Holstebro er desværre ikke
afsluttet endnu. Ringkøbing

Formandens beretning blev

amt er netop telefonisk blevet
kontaktet men mangler svar
fra Holstebro Centralsygehus
på nogle spørgsmåI, hvorefter
sagen endelig kan behandles i
sygehusudvalget. Forhåbentlig
sker dette først i det nye år, så

godkendt.

det kan blive

til

stomiopererede

i

godkendt.

Lokalforeningens regnskab

blev skriftlig forelagt

og

Derefter gik man over til valg

og den nye bestyrelse

ser

således ud:

Arne Nielsen, Holstebro
(formand)
F lemmin g Lej bølle, Herning
Bendt Laustsen, Struer
Ve nte r P e de rsen, Herning
B i rgit J en se tr, Ulfsborg
Ellen Larsen, Herning

gavn for de
amtet.

Aktiviteterne i fbrbindelse med
den internationale stomidag
den 2. oktober blev omtalt, og

13.30

til

16.00 med udstilling,

Jan Dirckhoff, Egon Karlsen

gættekonkurrence og et foredrag om stomier af overlæge
Jørgen Kunov fra R.A.S.K..
Der kom mange og bes@gte
vores stand, det er vi meget
glade for. Tak skal I have.

og Ilse Kristjansen.

Generalforsamling

bord.

Suppleanter: Lilly Carlsen og
Kurt Kristoffersen.
Efter generalforsamlingen
fortalte Katrine Uldall fra
Hollister Danmark om deres

produktsortiment, aftenen
sluttede med et pØlse / oste-

Mandag d. 18. oktober afholdt
vi medlemsmPde og generalforsamling på Møllebo i Køge.

Bestyrelsen gnsker alle et godt
nytår med tak for året 1993.

Bestyrelsen er efter val get: Erik

p.b.v.

Kristjansen, Ole B.

O Erik

Jensen,

(suppleant)

landsindsamlingen havde indtil
dato givet kr. 41.810. Disse

Der var genvalg af Arne

midler vil blive brugt

Nyvalgt blev Birgit

Nielsen samt Verner Pedersen.

i

Jensen,

Ulfsborg.
Bestyrelsen konstituerer sig

forbindelse med uddannelsen
af en estisk sygeplejerske i
stomipleje.

r
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ved det første bestyrelsesmØde.

Formanden nævnte det af
Som formand viljeg gerne sig
tak til Solveig Bak Jgrgensen,
Herning for et godt og engageret arbejde i bestyrelsen. Jeg
håber, vi stadig må trække på

I.O.A. Coordinations komite
udstedte charter vedrørende
"Stomiopereredes rettigheder".
Det er meget vigtigt, at man
som stomiopereret føler sig
tryg og selvstændig, når det

din

arbej

dskraft fremover.

Efter general forsaml ingen

rådgivning og service.
Nogle kommuner har forsøgt.
uden først at tale med brugerne,
at indgå aftaler med en bestemt

bestyrelsesmedlem Bendt

forhandler for levering af

Bestyrelsen onsker alle en rigtig

hjælpemidler, men

glædelig

v

Laustsen en video om en tur
Prag og omegn.

jul og et godt

- det er COPA's princiPielle
holdning, at det skal være

29.

slev, Aabenraa og Sgnderborg

Fpr generalforsamlingen kom-

lgrdag den 2. oktober fra kl.
14.00-16.00, hvor en del
materiale blev delt ud.

mer der en sanggruppe "De

iste

drejer sig om valg afforhandler,

til

nytår.

O Arne Nielsen

Roskilde amt

En god aften på Sønderborghus
Onsdag den l3 oktober havde
vi stort offentligt Stomidags
mode på Sønderborghus i
Sønderborg med sygeplejerske
Birgit Marschner, stomiambulatoriet på Sgnderborg Sygehus. Hun fortalte om arbejdet
på ambulatoriet, om kontakten
til patienter både før og efter
operationen og at ambulatoriet
nu er åbent for alle patienter i
Sønderjyllands amt.

Derefter fortalte forhandler

Kirstine Hardam, Holstebro
om det nyeste inden for
hjælpemidler.

Foredragsaften
Mandag d. 23. august medlemsmØde på Møllebo i Køge.

Stomidagen

Gerd Forssling fortalte om sin
tur til Australien og Østen,

markerede vi på KPge Sygehus

ledsaget

af en serie flotte

lysbilleder. Tak til Gerd for et

godt foredrag.
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Lørdag d. 2. oktober var det
International Stomidag. Det

(R.A.S.K.) sammen med
personalet på stomiambulatoriet.

Vi holdt Åbent Hus fra kl.

jaruar 1994 kl. 14.00 pit
Folkehjemmet i Aabenraa.

Stomidagen
Lokalforeningen havde udstillinger på sygehusene i Hader-

27 personer fik en virkelig god
aften, selv om vi sad meget tæt

i et lille lokale.
Generalforsamlings dato
rykket
Den årlige generaltbrsamling
er blevet rykket til l6rdag den

tossed gode" fra Christiansfeld og underholder.
Konsulent Ulla Jgrgensen fra
firrna Hollister vil vise det nye
inden for hjælpemidler.
Generalforsamling ifglge ved-

tægterne med bl.a. valg af
bestyrelsesmedlemmer.

Medlemmer er meget velkomne

til

at komme med forslag

til

aktiviteter.

Lokalmøder i "de gamle
amter" holdes på følgende
måde:

2. marts 94 ptt
Vandrehjemmet i Sønderborg
kl. I 9.30 med konsulent Karina
Madsen, firma Dansac.
Onsdag den 23. marts 94 ptr
Folkehjemmet i Aabenraa kl.
19.30 med Conny Wagner,
Onsclag den

firma ConvaTec.
Onsdag den 6. april 94 pår
Aktivitetshuset Hummeltoft i
Haderslev med firma Coloplast.

Onsdag den

4. maj 94

pår

@-@
Omsorgshuset

i

Tønder med

firma Hollister.

der i år arrangeres en bustur i
maj måned.

stomisygeplejerske Grethe
Hansen, Vejle sygehus. Torsdag den 10. marts kl.

Tilmelding gerne

p.b.v.

14.00, og der vil vi prlve at
finde film (video).
Der serveres kaffe og COPA

Venlig hilsen og godt nytår

O

Bestyrelsen arbejder med, at

Sv. Kjærsgaard lensen

er vært.

-

rlf. 75 85 30

2 dage

fprpå

58.

(D Licy Rasmussen

Møderne aftroldes

som sædvanligt på I.P.
Schmidtsgården i Fredericia. -

Tilmelding gerne

2 dage

forpå

ttf .75 56 28 20.

Venlig hilsen og godt nytår

O

Lis Jacobsen

Klara for indsatsen ide

Stomidagen
Stomidagen

2. okt. 93 blev
markeret på Fredericia og

forløbne år! Bestyrelsen efter
generalforsamling er fplgende:

Horsens sygehuse, men da vi

Emil Larsen, formand

ikke kunne være på Vejle
sygehus, - fandt vi plads
i AKTIVITETSHUSET på
Blegbanken. - Alle tre steder
var der udstilling af hjælpe-

Bente Pede rsen, næstformand
Alice Sprensen, kasserer
Lis Jakobsen, sekretær
Bent Knudsen
Licy Rasmussen, suppleant
Tina l,orsen, suppleant
Kirstine Hardam var vært ved
traktementerne.
Fra alle deltagerne skal der her
lyde en TAK til værtinden.

midler "Gennem tiderne".

Der vistes videofilm, og der
blev serveret kaffe.
På Horsens sygehus var der
foredrag af overlæge Ørnsholt,
som talte om årsager til at en
stomi bliver anlagt, og der
omtaltes de forskellige stomi-

Planlagte aktiviteter
Bestl'relsesmode atholdt d. l-1.

Udstillingen. som var lavel.
omfattede bl.a. 2-i plancher.
som fortalte forskellige pa-

november 1993.
Her blev planla-et tbr

tienthistorier, hvorfbr stomi?,

Medlemsmøde

der findes, udviklingen

på

disse områder gennem

de

sidste årtier, hvad er COPA?,
livskvalitet og meget mere.

Vi

inviterer igen til mØde i
AKTIVITETSHUSET, BIegbakken i Vejle.
Formålet er hyggeligt samvær,

udveksling af erfaringer og
gensidig hjælp/st@tte.
Første møde

d.

13.

vil

være torsdag

januar kl. 15.00 - 17.00.

Der serveres kaffe. hvor
COPA er \'ært.

Stomisl,geplejerske Grethe

typer.

hvilke behandlings/plej etilbud

COPA-klubben
Vejle

af

I.

halvar

COPA-klubben
Horsens
Lokalforeningen opretter nu
en COPA-klub, hvor alle er
velkomne.
Formålet er hyggeligt samvær,
udveksling af erfaringer og
gensidig hjælp/stØtte.
F@rste gang vil være torsdag
d. 13. januar kl. 18.00 - 20.00

i SUND-BY butikken på'

Horsens Rådhus.
Der serveres kaffe - COPA er
vært.
Tilstede vil være stomisygeplejerske Kirsten Bach.
Næste møder bliver torsdag d.
10. febnnr kl. 18.00 - 20.00
og torsdag d. 10. marts kl.

t8.00 - 20.00.
Tilmelding gerne

2 dage fgr på

Hansen vil r'ære til stede.
Kom og horom Grethes ophold
og uddannelse i Srerige.
Næste n.rode blir er lorurl«g d.
10. Jbbruur kl. 15.00 - 17.00.

tlf. 75 6,1 02 03 bedst efter kl.

Nye bestyrelsesmedlemmer

Suppleant: Susarute Jensen
Suppleant; Guri Hansen

r

7.00.

Venlig hilsen og godt nytår

l)

Bente Pedersen

199.1.

d. 13. april,
udflugt r/. 4.juni, og som noget
nyt i Vejle amt diskuterede vi
afholdelse af en "Forårsfest"
evt. lørdag d. 12. marts,
mere udfPrligt derom

-

i næste

blad 2. marts.
Generalforsamling
Ordinær generalforsamling

Bestyrelsen Ønsker alle medlemmer GODT NYTÅR.

aftroldtes lørdag d. 9. okt. 1993

på "Ellehpj"

i

Vejle. - Over

50 deltagere var mødt frem og
mange kom i god tid for at se

p.b.v.

O

Emil Larsen

Bestyrelsen takker afgående

fplgende måde:

bestyrelsesmedlemmer for det

Vi starter torsdag den 13.
januar kl. 14.00, hvor Karen
Blok kommer. Næste gang
torsdag den 10. Jebruar kl.
14.00, og da mødes vi med

Formand: Jens JPrgen Larsen
Næstformand : Bi rthe M øl lnitz
Kasserer: Torben Hansen
Sekretær: Alice Nielsen *)
Medlem: PaLtl Erik Hansen *)

time før mØdet.

ville gå af, - og nyvalgt blev

så

Tina Larsen fra Vojens. Tak

til

*)

COPA-klubben
Fredericia

som Kirstine Hardam, Holstebro havde klargjort en halv

Valg afbestyrelse, skete denne
ændring, at vort mangeårige
medlem Klara Jensen gerne

generalforsamling.

Birthe Møllnitz ønskede at
ophPre som formand. I stedet
blev valgt Jens Jgrgen Larsen.
Efier 6vrige valg er bestyrelsen
sammensat og konstitueret på

på hjælpemiddeludstillingen,

Generalforsamlingen blev
afviklet efter dagsordenen i
vedtægterne, og under pt. 5:

Den 18/10-93 blev atholdt

Alice Nielsen og
Paul Erik Hansen
er ikke stomiopererede.

store arbejde de har haft i
COPA og velkommen til de
nye.
Bestyrelsens ønske er at nå ud
til så mange medlemmer som
muligt og im6dekomme de øn-

27
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sker og behov der er, derfor
har bestyrelsen udsendt brev
til alle medlemmer om de tanker
de har, samt spørgeskema for
at få belyst, hvad medlemsmØderne skal bruges til.

Bestyrelsen siger tak for de
indkomne besvarelser og vil
meget gerne fortsat have skemaerne retur. Hvis de er bortkommet kan nyt rekvireres hos

Alice Nielsen,
tlf. 59 44 04 69.

Dianalund, hvor der blev
serveret julefrokost.
Der var mødt 26, det var ikke
så mange, mange havde været

viborg amt

bekymret for vejret.

Men stemningen blandt de 26
var fin. Der blev snakket og
sunget. 3 spillemusikanter fra

Gørlev underholdt med virkelig god musik og fællessang.
Birthe havde atter arrangeret
amerikansk lotteri, og der var

stor k6belyst for at vinde de
dejlige gevinster.
Arrangementer sluttede kl. ca.

Julehygge

(l

16.30.

27lll

var der julehygge. Vi
mødtes kl. l3 i Kobbergryden,

O Alice

Nielsen

Livsbilleder

fra et anderledes liv

Der er så mange, der ved hvordan handicappede har det
gerne i Formidlingscenter Øst
give handicappede selv mulighed for at udtrykke sig om
- eller tror de ved det. Vi vil

følelser om eget liv.

Breve sendes

Sgnderspparken, Viborg.

Thisted ogleller tur til Kirstine
Hardam, Holstebro. Vi sender
breve ud om møderne.

Desværre havde kun få fundet
vej til mgdet, kedeligt nok idet

stomiambulatorium som antagelig snart åbnes i forbindelse

Da tanken bag projektet er, at det er brugeren, der ved
hvor skoen trykker, og det er brugeren, der skal sætte
grænserne, har vi brug for at få kontakt med handicappede, der har lyst til at deltage. Tilmeldingsfristen er
udløbet, men er du interesseret så prøv alligevel at ringe

til Coloplast i

Med ønsket om en glædelig

ner.

Du skal tale med
Lisbeth Lindow eller Gurli Pedersen.

jul

lykkebringende
nytår sender vi alle medlemmer
og familier vore bedste hilsesamt et godt og

p.b.v.

Lisbet Hedegaard,
Ruth Madsen,
Inga Andersen.

Formidlingscenter Øsl, 57 67 46 46.

påtænkes en tur

Gunhild Agger er leder. Det er
også Gunhild Agger, vi kan
takke for, at det snart lysner
for stomisterne i Viborg amt,
da der vil være åbent for alle i
amtet. Tak for det Gunhild.
Fa. ConvaTec vÆIelle Laugesen var udstiller og vært ved

Åse Steenberg,

hurtigst muligt til:

Angåendel kvartali94

med operations-afd., hvor

Generalforsamlingen startede
med gennemgang af året og
derefter valg til bestyrelsen
samt suppleant, hvor
1. Villy Nielsen genvalg
2. Jens Chr. Lgkkegård nyvalg.
Bestyrelsen ser sådan ud:
Henny Pedersen,

og ikke handicappede kan få en oplevelse af "Livsbilleder
fra et anderledes liv", På udstilingen vil indgå en teaterforestilling, udstillinger af kunst lavet af handicappede,
workshops, cafe, sport og en debat mellem politikere og
brugere om handicappedes livsvilkår.

mødeinformation

afd. sygeplejerske Gunhild
Agger, Viborg Sygehus kunne
fortælle om det forventede

kaffen, tak for det.

Fra d. 26. - 29. mafts 1994 holder vi en udstilling i
Anlægspavillionen i Ringsted, hvor både handicappede

til alle med

Generalforsamling
Lokalforeningen COPA, Viborg amt har lgrdag d. l3-ll
afholdt generalforsamling i

O Inga Andersen

Stomidagen

I

anledning af den Internationale Stomidag l6rdag den
02. 10.93 afholdt lokalforeningen Viborg amt et Åbent Hus
arrangement på Bentha Cafei Skive.

teria

Allerede

kl.

13.00 begyndte

folk at komme og efter den
officielle velkomst ved formanden i Viborg amt, Inga
Andersen, deltog over 50 i en
vellykket eftermiddag.

Eftermiddagen bød på udstillinger fra Kirudan, Coloplast, ConvaTec og Dansac.
Som noget særligt havde
Coloplast lånt os poser helt
tilbage fra deres produktions
start i Thisted.

Mens kaffe og snitter blev
serveret var der fremvisning af

2 videofilm, ligeledes udlånt

Nyhed

i

Ring

til

af Coloplast.
Sygeplejerske Anita Laursen,
Skive deltog i eftermiddagens
arrangement og besvarede

COPA-bladet:
Rubril<annoncer

spørgsmål frade mange spørge-

sekretariatet

57 67 35 25

og tå din annonce med i næste blad.
Medlemmer

at

COPA

tår

50"/" RABAT

!

lystne deltagere.
Da eftermiddagen sluttede ca.
16.30 var vort indtryk at alle
havde haft en god dag.

p.b.v.
tO Lisbet Hedegaard
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Stomisygeplejerske Pia Ahtensdorf, også fra Silkeborg
fortalte om stomipleje og om
opf6lgning af patienten efter

Århus amt

udskrivning.

2. oktober var jo den fgrste
Internationale Stomidag.

For at reklamere for denne
dag, pr6vede vi at komme ud
til flest mulige med dette budskab.

Omtale af stomidagens møder
i amtet blev givet af lokale
ugeaviser, dagblade og lokalradioer og sandelig om ikke
TY -2 Østjylland gav reklame.
Her fik Lis Lene Carstensen,

Her fik bestyrelsen stor hjælp

som er rådgiver og bestyrelses-

på forskellig måde.

medlem, sin TV debut.

i Århus

Først skal nævnes medicinalgrossisten Nomeco i Hassel-

Forhandlere

ager som vederlagsfrit medbragte div. materiale til samt-

sammen med forsendelserne

lige apoteker og apotekerudsalg
i hele amtet. Det var meget flot

Århus brugte hele deres ud-

glort.

om COPA og om stomi-

Alle biblioteker fik

produkter.

selsafdeling.

Så oprandt dagen den 2. oktober, vi var spændte på, hvor
mange der ville komme for at

deres
materiale gennem Århus Kommunes Hovedbiblioteks kør-

Amtets hjemmeplejekontorer
og lokalcentrene fik materiale.

Vi COPA-folk skulle også r'ise ansigtet "på de rigtige
steder". Dette gjorde vi ved at
m@de personligt

op på

sy'ge-

plejeskoler, social- og sundhedsskoler og på sygehusenes

stomiafdelinger.

Vi blev godt

modtaget alle steder.

amt

uddelte brochurer om COPA

stomister. Nyrup
stillingsvindue

til

&

til

Maag,

oplysning

høre om os.

Fa. Mærsk Andersen, Århus
havde en udstilling med div.
stomiprodukter, Herefter var
der kaffe/the og hyggesnak,

og der blev samlet ind til
Estland. 420 kr. blev det til.

stomityper og sygdommene,
der fører til anlæggelse af en

Stomidagen Århus amts-

aktiviteter m.v.

Ved ankomsten,

I

tionale Stomidag den2. oktober

efter foredragene benyttede
mange sig af muligheden forat

var der arrangeret et

se på de

anledning af den Interna-

mØde,
som fandt sted på Århus Amts-

sygehus.

Til vores store glæde var der
stor tilslutning til dagen, idet
ca. 60 deltog i eftermiddagens

arrangement.
Overlæge J6rgen Bon6 fortalte
om årsager til anlæggelse af

stomi, behandlingsmetoder,
herunder operationer og udvikling indenfor området. samt

kirurgens synspunkt.
Sl geplejerske Anne Mette Bak

fortalte om stomiprodukter og
stomipleje. som den foregår
på hospitalet i dag.
Der blev også fortalt om det

stomiambulatorium, der nu
endelig kommer på Århus

kunne løses.
I visse tilfælde en diskussion

om, hvad der kunne gøres
noget ved, om man skulle
acceptere/ikke acceptere problemet, herunder hvor lang tid
man skulle vente med at få
gjort noget ved tingene.

Det viste sig, at mange er
utroligt "autoritetstro", forstået på den måde, at hvis man

oplysning om,
at det kan der ikke umiddelbart
gøres noget ved,ja så fortolkes
det som, at det kan der nok

6n gang har fået

oplysning om stomiprodukter

muligt, og få en langt bedre
tilværelse.
Elsemarie Kraul fortalte om,
hvorfor vi afholdt stomidagen,

sygehus

forklaring, råd og vejledning,
eller forslag med henvisning
til hvor eller hvordan deres
evt. individuelle problemer

Nyrop & Maag, Århus brugte hele deres udstillingsvindue til

med et problem, som mange
gange kunne være løst.
Resultatet bliver et utilfredsstillende liv, istedet for at få
l6st problemet så vidt det var

samt om COPA, hvorfor vi

Amtssygehus.
Der var utrolig stor spørgelyst,
og mange fik enten en god

I

senere. Man accepterer at leve

har foreningen, om foreningens

om livet derefter set fra
Stomidagen i Silkeborg
I Rosengårdscentret i Silkeborg hørte ca. .10 personer
overlæge Thorso fra Silkeborg
Centralsygehus fortælle om

aldrig gøres noget ved. Der
spørges derfor ikke igen

i

pausen og

sidst nye hjælpemidler,

som hjælpemiddelfirmaet Simonsen & Weel viste frem,
samtidig med at der var mulighed for at nyde en kop kaffe
og lidt godt til ganen.

COPA's bod med brochuremateriale blev også flittigt
studeret, især af de mange, der
aldrig før havde været i kontakt

med COPA.
en god eftermiddag for
de mange deltagere. Tak til
alle der var med til at gøre
dagen værd at huske, både

Alt i alt

deltagere, foredragsholdere og

hjælpemiddelfirma.

Stomidagen i Randers
Stomidagen

i Randers marke-

rede vi på Randers Centralsygehus i forhallen og cafeteriaet. Vi havde stande med
plakater og COPA brochurer
begge steder.

Sygeplejerskerne Hanne, Lis
Helle og Ilse viste videoer og
havde en stand med plancher
om stomipleje fgrog nu. Blandt
andet med klip fra ældre
lærebog i stomipleje. Det var
interessant at se, hvor meget

det er ændret indenfor stomiplejen i løbet af ganske få
år.
Mærsk-Andersen var vært ved
kaffen og havde en stand med

hjælpemidler. En stor tak til
Inger Skaarup.
Samtidig en taktil Sparekassen

Kronjylland for deres hjælp
ved arrangementet.

29

Cq@
Ellen bød velkommen

på

COPA's vegne og overlæge
Sigurd Olesen bød alle vel-

kommen på Randers Centralsygehus og talte varmt om
at få og leve med en stomi.

Samtidig understregede

han

stomisygeplejerskernes store
betydning og mindede om, a[
det jo var en dansk sygeplejerske, der fandt på, at man

Generalforsamling

sæt

kryds i kalenderen
Dette bliver lPrdag 29.1.94

iflg.. vedtægter.

Emner til

behandling på generalforsamlingen skal være formanden i
hænde senest l4 dage før, altså
senest 1.15.94.

Herefter bliver enmet: Motionens betydning for kroppens

posemateriale. Desuden udtalte

velvære.

overlægen sig positivt om

Dette gælder for såvel sto-

stomidagen og det nordiske

mister, pensionister, cyklister
og bilister. Unge som gamle.
Vi vil fors6ge, at få en fysio-

Derefter fortalte Lis Lene kort
om COPA og indsamlingen til
de baltiske lande.

terapeut fra Århus Amtssygehus til at fortælle om dette

TV-2 Østjylland kom og lavede
et flot interview med Lis Lene.
Udsendelse kom på skærmen
både søndag i regionalprogrammet og senere i den

Forhandler Nyrop og Maag,
Århus vil medbringe det nye i
stomipleje. Desuden vil der
være mulighed for at se div.

landsdækkende Set og Sket.

vigtige emne.

stØttebind og bandager til
ledene, hvis de skulle knage
under motionen.

Vi takker medlemmerne i
Randersområdet, der ved deres
store fremmøde, sammen med
sygehuspersonale og besggen-

de bidrog

til at vi fik

et godt

mØde.

Crohn
klubberne -

f-"e (
t tt#

påt

Skovvangsskolen i Århus.
Generalforsamlingen vil ske

kunne anvende plastic som

initiativ.

ffi.

vest og øst
Vi

Lørdag d. 4.september mødtes

har også haft 7 års fødselsdag d. 21. november.

vi hos Pia Gunnekær på
Amager, tak til Pia for hendes

gæstfrihed. Snakket6jet gik

livligt

som den altid gør, når

vi skal mødes er
lPrdag d. 29. januar kl. 14.00
hos Eva Larsen, Pærevangen
2, l.tv., tlf . 44 66 04 54, ring
efter kl. 20.00, så er der en
mulighed for at træffe mig,
eller ring til Marina Larsen på
tlf. 3l 65 65 07. Tænk nu ikke:
"Ork, der er lang tid til" - for

Næste gang

vi

er sammen. Det var en dejlig
eftermiddag.
Vores næste møde var lgrdag

d. 23. oktober.
Lgrdag d. 23. oktober havde
vi mode i Valby Medborgehus,
som vari nært samarbejde med
Københavns amt. Til denne
dag havde vi fået læge Palle
Nordblad Schmidt til at komme
og fortælle noget om gennemtrængelighed i tarmsystemet.
Det var et godt foredrag, men
det var som om at vi savnede
nogle flere Crohn medlemmer
samt disses pårørende. Men vi

tiden går og lige pludselig er vi
sidst i januar. Altså ring hellere

i dag end i morgen!
Godt n1'tår til jer alle sammen
Vel modt her i det nye år 1994.

Med venlig hilsen,
Crohnklubben øst
ll Marina lttrsen

håber, at det bliver bedre
fremover.

og Eva l-arsen

Kom til fællesmøde med en
politiker, enlæge, en repræsentant fra I(B og en repræ-

sentant fra patientklageævnet

fti:,,

Fællesmøde med patient-

Mandag 22. november var det
rådgiverne i Århus, der blev
kræsetfor. Detblev vi af Nyrop

i Århus den 3.3.94
på Mpllestien, Århus. Til
mødet vil blive inviteret en
politiker, en praktiserende
læge, en repræsentant for

&

Kræftens Bekæmpelse og en

Nyrup og Maag kræser for
rådgiverne i Arhus

Maag, Århus. De havde

foreninger

fra

patient-

inviteret os til julekomsammen

repræsentant

i Rådhuscafe'en, Århus. Vi
skulle først gøre os fortjent til

klagenævnet.

traktementet. SygePlejerske
Jonna Espensen fra firma
Dansac viste produkter og
lysbilleder om bl.a. irrigation.
Tak for en dejlig aften.

patienter, der ikke bliver taget
alvorligt, når de henvender sig

Emnet

til

vil dreje som

om

lægen med deres symp-

tomer.

Mere herom

i

næste COPA

nummer.
GODT NYTÅR OG PÅ GEN-

Nuogså
stomiambulatorium

SYN

I

1994.

O

Henning Granslev

på

Århusamtssygehus
Ambulatoriet
åbner
10. januar 94

30

Forældregruppen

Forældrekonference
i Norge
I

dagene

fra den 29.-31.

udkommer
6 gange om året

ind på hotellet.

checkede

at få lov til at repræsentere
COPA's forældregruppe på

Derefter var der velkomst og

NORILCO's årlige forældre-

Jeg fik en speciel velkomst, da

konference.
Jeg deltog for at få indsigt i,

GOPA-bladet

Fredagen startede med at alle

oktober varjeg så privilegeret

hvordan deres forældregruppe
fungerer og for at få gode ideer

til en lignende forældrekonference her i Danmark.

præ sentation af alle

deltagerne.

jeg jo kom helt fra Danmark.
Fredagen sluttede med middag
og socialt samvær.

Lørdagen startede med et foredrag om børns sorg ved tab af

@
en funktion. Det var vældig
interessant og lærerigt. Emnet

var samtidig oplæg til eftermiddagens gruppearbejde,

hvor alle fik ytret

deres

synspunkter. Det var et svært

emne at diskutere, da ingen
brød sig om ordet "sorg" i
forbindelse med deres børns
handicap.
Sidst på eftermiddagen var der
etindlæg, hvoren mand ganske
bevægende fortalte om sit eget

liv. Han var født med blæreextrofi (en misdannelse af

S6ndag formiddag var der et
foredrag af en overlæge, der

det havde været alle tiders at
være med og håber ikke, at det

varierende sværhedsgrad, hvor
blæren ligge udenpå maven)
men blev fgrst opereret som
31-årig. Han er idag 50 år og
lever nu er godt liv med pose

bliver sidste gang.

på maven, men han har haft en

fortalte om J-pouch operationer. Til trods for at der kan
opstå forskellige former for
komplikationer, er denne
operationsteknik med til at
forbedre livskvaliteten for

meget vanskelig barn- og

mange mennesker.

Med venlig hilsen

Jeg ønsker alle en glædelig

jul

samt et godt nytår.

ungdom.

Lørdag aften hyggede vi os
alle med god mad, snak og
dans

til

levende musik.

Konferencen var slut ved

O

middagstid og det var helt trist
at skulle sige farvel. Jeg synes,

Lisbet Refer Dalsgaard
forældregruppen

Dansk Coloplast Stomi Legat

uddelt for tredie gang
Coloplast Stomi Legat
30.000

på

kr blev fredag den 29.

oktober uddelt

til

10 stomi-

sygeplejersker.

Legatmidlerne skal bruges til

i

forbindelse med Anette Christiansens videreuddannelse til
stomiterapeut

i

Sverige.

Uddannelsen strækker sig over
10 uger, som indeholder både
teori, praktik og brevkursus.

videreuddannelse, AV-udst),r og

til et projekt til

gavn for

Midlerne skal bruges

til

indkøb

stomi-

ambulatoriet.

afdeling på KAS-Glostrup'. Anne
Steen, Ulla Lund, Jane Falk Eib1,,
Birgitre D. Andersen, Pia Smeclen-

Dette udstyr skal bruges som et

gaard, Jette Hansen og Lotte

led i stomiambulatoriets oplæring

Re inre r.

af de stomiopererede, så der
fremover kan vises film om

ggorelse af et projekt, som har

af TV og video til

de

Den anden legatportion på 4.900

stomiopereredes li vskvalitet.
Ansøgningerne til legatet er blevet
bedømt afet legatudvals bestående

plejerskerne Hanne Nielsen og
Anrtene ,lludum lra -\æslved

Den sidste le-eatportion på kr.
-3.100 blev uddelt til s)'\' syge-

Centralsl -eehus.

plejersker fra mavetarm-kirurgi sk

af repræsentanter fra

stornisygeplejerskernes sammenslutning, de stomiopereredes

kr blev givet til

Belobet skal bruges

til

færdi-

til
formål at kvalitetssikre stomi-

stomipleje.

slomisvge-

plejen på atdelingen.
De s1,v fra KAS-Glostrup fik også

sidste år del i legatet
kvalitetssiking.

til

deres

landsforening COPA og fra
Coloplast.

'/h

n

Coloplast's mission er at hgjne

livskvaliteten for blandt andet
stomiopererede gennem udvikling
af ideelle hjælpemidler. Men gode
hjælpemidler gør det ikke alene.

Den menneskelige faktor spiller
også i denne sammenhæng en stor

rolle. Stomisygeplejersker

med

stor viden indenfor området yder
hver dag en uvurderlig praktisk
og psykologisk indsats overfor de
stomiopererede. Det er denne
indsats Coloplast med sit legat
gerne vil påsk6nne og herigennem

7? I

L

'd

IT

tl

medvirke til at styrke dette arbejde.

Legatvinderne
Den største legatportion på 22.000

kr tildeltes

stomisygeplejerske
Anette Christiansett fra Aalborg
Sygehus Syd.

Pengene skal bruges til undervisningsgebyr, boligudgifter m.v.

iIT

'l

I

-

,

ri

i\ ll
Fra venstre ses: Harute Nielsen (N«stved Centralsygehus), Annette Msdum (Næstved Centralsygehns), Janne Falk Eiby (KAS-Glostrup), Jette Hansert (KAS-Glostrup), Birgitte D. Andersen
(KAS-Glostrnp), Lorte Reitner( KAS-Glostrltp), JesperJul (Dansk Coloplast) samt Pia Smedegaard
(KAS-Glostrup). Siddentle forrest: Anette Christiansen (Aalborg 51,gelrus Syd).
Fravcerende ved legatoverrcekkelsen var Anne Sten og Ulla Lund fra KAS-Glostup.
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Viboqgamt
hgavesteryaardAndersen

P.Bangsvej 1-07, 1.

NoudjYzllandsamt
I{ontaktperson:
KirsbenMøhlenberg

2000trYederiksberg

Nielsmindevej16

Fårtoftevej144
7700Thisted

Tlf.:97 921597

HeleneChristensen

i.d.e

Tlf.:31716231

9493Salhrm

Ibrtaktperson:
Litta Porter, Ane Katrinewej 34,

Tlf.:98 88 1151

2000 Frederiksberg. Tlf. : 31 L02625
(Træffetid: 09.00 - 10.00)

Itlæstræd

HeruringGranslev

Merete Møller (formand)

Bavnegårdsvej

Ærbebjergvej28,Lund

336lllasselager
Tlf.:86 28 1124 (bedst 14.00 - 18.00)

Ilebenhavæad

4660Store-Heddinge

IngeBoserupLarsen

Tlf.:53 708042

GalgebakkenoverSyv 6A

(bedst hverdage 10.00 - 12.00)

2620Æbertslund

Tlf. &fax: 42L65575

å*usmt
1

10,

Ifu lt

Rårlgiu er :EllenSprensen,
Hedevej 8, Arslev, 8900 Randers
Tlf.: 86 49 16 11 (bedst09.00 - 12.00)

Rfteamt
F\edeJensen

Clohnklubbenæt
EvaLarsen

fueSkovgaardPetersen

Langetvedvej2l
6630Rødding

Pæretuæsdalen2L

Tlf.:74847L27

2765Smørum

3700Rønne
Tlf.:56 95 65 30

lergkdtorgutt

Tlf .:44660454 (efterkl. 17.00)
&

Børh*nsa.rrt

Pærevangen2,l.tv.

iMarinaLatsen

BentH.Iarsen

ArneNielsen
Rudesvej20
7500Holstebro

EmilNoldesvej32

Tlf.:97 422119

Tlf.:3165

Tlf:422206i6

Ro*ibsrr*

Gohkh$eovcst

(træffesbedst 17.00 - 18.00)

Eriklftis§ansen
Ja.uninvejl

TIf.:53 65 38 78

IlanneDragsbækMadsen
Nagelsvej4
8270Højbjerg
Tlf.: 86 27 63 30

Søn@ftt[andsurt

mtqnppen

frcaetfllsoqgant

Lyngbyvej293A
29fi)Hellerup
65 07

3000Helsingør

fyreæt
VagnMadsen

+600Køge

Svanevej2S

5492Vrssenbjerg

Tlf.:6447 2446 (efterkl. 16.00)

Sv.KjærsgaardJensen

LisbetReferDalsgaard

Rådgiu er : Gerda Pedersen,
Carl Blochsvej 1, 2. , 5230 Odense M.

Møllehaven2A

Tlf.:66 LL2684

TLf .: 7 4 45 42 04 (bedst efter 17.00)

Bredemosevej 16, Elsborg
8840Rødkærsbro
Tlf.:86 65 90 12

vøbmt

.r1lqdl

Emillarsen
Søndewænget87

Christinallartnarur
NebsMøllevej54

Io,tbnd-Itatder

&l30Nordborg

4100Ringsted

(rådgiverogfoPmand)
Askhavnsvej8,Femø

Tlf.:

8732Hovedgård
75 66 12 13

TIf.: 53 62 84 84 (bedstefter 19.00)

4930Maribo
Tlf.:53 9150 30
Rårlgiv er:MiaWrangHansen,

Veaqidmdsad

Iftgdøn*nm€n

JensJørgenLarsen

HeidiElvaPlambeclr-Sørensen
Søkiær13

IMarianneAndersen

HowejS9

Engvej 14,4874Gedser.

4490JerslevSj.

TlSOJuelsminde

Tlf.:5387 0243

Tlf.:53 49 55 11

Tlf.:75 695717

