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Biotrol!
for sikkerhedens skyld.

Den nemme påsætning gør forsketlen

Biotrol ELITE lømbar og lukkel pose. har
præcis de samme fordele som Brotrol S banda-
gerne. Dog har ELITE poserne det specrelle. al
hudbeskyttelsespladen kun er 0,8 mm tynd. v l-

ket gør pladen ekstra fleksibel Samtrdrg har ELI
TE poserne stolbelægning bådq på fo. og bagsr-
de, der 9ør posen blød og lækker

Biotrol S bandagerne udmærker sig ved
en enkel konstruktion. Det er en konsirukti-
on, som bevirker, at posen er umiddelbar klar
til påsætning, når beskyttelsespapiret er fjer
net, og den sidder fast øjeblikkeligt og præ-
cist ved kontakt med huden og uden risiko for
at bandagekanten krølleI

En Biotrol S bandage er så fleksibel, at
den følger alle hudens bevægelser Hudbe-
skyttelsespladen har endelig den egenskab,
at den beskytter selv den mest sarte og føl-
somme hud.

lntegrale Biotrol S og Mini S poserne er
udstyret med et stort indbygget filter. Det er
klart til øjeblikkelig brug og giver optimal ef-
fektivitet.

Fuldstændig diskretion er derfor sikret i

lang tid uden risiko for lugt fra posen.

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

Posen åbnes og lukkes med et klik.

Det bedste system også til post-operative,
da man ikke skal trykke på den ømme mave.
Selvom posen er låst fast kan den alligevel dre-
jes i alle retninger Biotrol systemet fås i 3 størrel-
ser, således at systemet passer til enhver stomi.

Poserne har indbygget aktivt kulfilter, der
sikrer helt mod lugtgener

IRYFIX lrrigalionssystem.
IMlex skylleærme er både bredere og læn-

gere end andre kendte, hvilket betyder støtre
f leksibilitet ved irrigation.

IRYFIX bandagen der skaber total frihed
for stomiopererede, som anvender irrigation

Når IRYFIX er påsat ligner det et almindeligt
plaster

Stomien er totalt forseglet med lRYFlX, og
den forhindrer både lyd og lugtgener

IBYFIX har et 100% eftektivt kulfilter

Enkelt og eftektivt
Biotrol systemet er forsynet med en helt

ny lorm for lås mellem pose og plade. Låse-
systemet er et garanteret 1000/o effektivt sik-
kerhedssystem.

Det fungerer meget enkelt, ved at posen
sættes mod pladens lås, og låsepalen skub-
bes med fingeren fra position 1 til position 2.

Nemmere kan det simpelt hen ikke qøres.
Låsesystemet sikrer en perfekt kontakt

mellem pose og plade.
Det er det mest pålidelige låsesystem,

der er konsirueret.

Stomacare pharma
. 2670 Greve I lt. qz 90 1 2 16Hedager 46
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Sekretariatet.
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Foreningens formål:
Vedtægternes § 4:
Foreningens formål er at varetage interesser for stomi- og reservoir-
opererede samt personer med sygdomme, der knn føre til anlæggelse af
stomi/reservoir.

a) Dette søges gennemført ved:
b) - at udøve oplysende- og rådgivende virksomhed,
c) - at virke som de stomiopereredes talerør over for myndighederne,

- at hjælpe hinanden med råd og vejledning og ved eventuelt - i særlige
d) tilfælde - at yde økonomisk støtte i form af legater,

- at udgive et medlemsblad.

COPA nr.l23 juli/august 1994
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Rådgivning
Københar n:

Åbent første onsdag i hver måned
mellem k]. 13.30 - 15.30.

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

Hørsholm:

Åbent anden orsdag i hver mfured

mellem kl. 17.00 - 19.00.
Sted:
Ambulatoriet på sygehuset Øresund
Hørsholm.
Forespørgsler på tlf.:
42 22 06 16 eller
48 29 29 29 lokal2641.

.{rhus:

Åbent første onsdag i hver
måned mellem k]. 16.00 - 19.00
(Dog ikke juli).
Sted:
Silkeborgvej 78, Århus C.
Tlf.: 86 18 5622.
Aftale om tid til en samtale kan
ske i åbningstiden.
Udenfor åbningstiden: Tlf. :

86 28 11 24 eller 86 49 16 ll.
Esbjerg:

Åbent sidste torsdag i hver
måned mellem kl. 14.00 - 16.00.
Lukketjuli og august.
Sted:
Centralsygehuset, afd. 252.

Anden konsultation/rådgivning

Gerd Johnsen, Isterødvej I
3400 Hillerød. Tlf.: 48 24 18 16

Efter aftale. Konsultation mod
betaling. Tlf. konsultation gratis.

Grindsted Sygehus,
Geriatrisk afd.
7200 Grindsted Tlf.. 75 32 ll 22
(tlf.tid: tirs. : I 1-12).

Liste over stomiambulatorier, se side 31
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Af: Christian Stentoft

Det er ganske givet, at der er et klart
misforhold mellem de kvartalsvise kon-
tantbeløb og den prisudvikling, der har
fundet sted på stomihjælpemiddel-
området. Kontantbeløbene er som bekendt
undergivet satsreguleringen, som i juni
1990 afløste den automatiske dyrtidsregu-
lering. I forbindelse med indførelsen blev
det besluttet, at en mindre del af sats-
reguleringsmidlerne skulle sættes af til
særlige formåI. Der er mange penge i
satsreguleringspuljen og man har også for
en stor del af pengene aftalt, hvordan de
skal anvendes. Anvendelsesformålene for
1994 er fastsat. Udgifterne til de mange
gode formål udgør 734,6 millioner.

En forhøjelse af kontantbeløbene
var dog ikke mellem de gode formål og jeg
følte mig derfor foranlediget til at hen-
vende mig til vores nye Socialminister
Yvorme Herløv Andersen og pege på, at
en forhøjelse af kontantbeløbene til om-
kring 2200 -2400 kr. dækkende et "nor-
malforbrug" kume finansieres via de
hastigt voksende puljemidler.

Socialministeren er enig med fore-
ningen i, at prisudviklingen har bevirket
et misforhold mellem kontantbeløbene og
de faktiske udgifter til naturaliehjælpen,
hvilket kume tale for en forhøjelse. Soci-
alministeriet vil i første omgang drøfte
spørgsmålet med Kommunernes Lands-
forening.

Jeg kan ikke tænke mig, at Kommunernes
Landsforening skulle have noget imod en
forhøjelse af kontantbeløbene. Netop en
henvendelse til Socialministeriet om for-
højelse af kontantbeløbene var en del af
konklusionen, da det på et møde 2 juni
1992 mellem Kommunernes Landsfor-
ening, leverandørerne og COPA ikke lyk-
kedes at opnå en prisaftale, som kunne
darure grundlag for frit leverandørvalg.
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Men jeg kan tænke mig, at kommunerne
vil pege på, at der ved en forhøjelse
pålægges dem en øget udgift. som de vil
have kompensation for. En sådan kom-
pensation kunne imødekommes ved at

anvende nogle af satspuljemidlerne til
dette formåI.

Ministeren peger på, at de stomi-
opererede ikke nødvendigvis har udgifter
til stomihjælpemidler, såfremt de vælger
en naturaliebevilling. Det har ministeren
fuldstændig ret i, men sådan som situatio-
nen er mange steder i dag, gælder det i
lige så høj grad valget mellem at være

fribåren og bestemme selv eller underka-
ste sig et livegenskab, hvor kommunen
bestemmer over- og for en. Et livegen-
skab man dog kan fngøre sig af ved at

flytte til en af de liberale kommuner, der
stadig arser frit leverandørvalg som en
memeskeret.

Foruden Socialministeren har jeg
rettet henvendelse til Formanden for Fol-
ketingets Socialudvalg Henning Lysholm
Christemen vedrørende anerkendelse af
stomihjælpemidler som personlige hjæl-
pemidler og tillige bedt ham se på misfor-
holdet mellem kontantbeløbene og de

faktiske udgifter.
I sit svar peger Henning Lysholm

Christensen på, at udvalget ikke har mu-
lighed for at ændre på vedtagne love og
gældende cirkulærer. Han har som al-
mindeligt medlem af Folketinget forelagt
vores sag for Yvonne Herløv Andersen,
som dog ikke er indstillet på at ændre
praksis på nuværende tidspunkt. Begge

vil dog have vores problemer i tankeme
og søge forholdene ændret.

Der er altså udsigt til en forhøjelse af
kontantbeløbene og efter valget i decem-
ber forhåbentlig også udsigt til en bedring
af de øvrige forhold. Men denne udsigt til
trods vil jeg gerne have så mange skrifr
lige henvendelse/ tilkendegivelser som

overhovedet muligt, så je-e kan forelægge
dem for ministeren o_u på denne måde

overbevise hende om. at for os stomi-
opererede er reglerne ikke gode nok.

Socialministerens svar og Formand
for Folketingets Socialudvalg Henning
Lysholm Christensens svar gengives i det
følgende.

Brev til COPA/Cbr. Stewoft

frø Socialministeren:
I brev af 10. marts 94 har Stomi-
foreningen anmodet om, at det kvar-
talsvise kontantbeløb til stomister, jfr.
Socialministeriets bekendtgørelse nr.
303 af 10. juni 1988, § 15 stk.2,
forhøjes med ca. 100%. Beløbet til
dækning af forhøjelsen foreslås taget
af de satspuljemidler, der hvert år er
sat af til særlig formåI.

Stomiforeningen nævner, at
kontantbeløbet, der hvert år har været
reguleret med satsreguleringspro-
centen, nu erude af trit med de faktiske
priser for stomihjælpemidler.

Enafde tingjeg harbemærket er,
at stomiopererede ikke nødvendigvis
har udgifter til stomiartikler, såfremt
de vælger en naturalbevilling.

Valgfrihed imellem et kontant-
beløb og naturalhjælp blev bibeholdt
efter ønske fra Stomiforeningens side
under forarbejderne til den nuværende

bekendtgørelse.
Socialministeriet er enig med for-

eningen i, at der med den skete pris-
udvikling er opstået et misforhold
mellem kontanthj ælpsbeløbene og den
faktiske udgift til naturaliehjælpen.
Dette kan tale for, at der sker en vis
regulering af kontantbeløbene udover
den almindelige satsregulerings-
procent.

Socialministeriet vil i første om-
gang drøfte spørgsmålet med Kommu-
nernes Landsforening.

Om satspuljemidlerne kan der
iøvrigt oplyses, atanvendelsen af mid-
lerne beror på en aføle mellem 7 af
Folketingets partier. Inden udmønt-

ningen finder sted skal Folkepen-
sionistforeningernes og Invalide-
organisationernes Kontaktudvalg hø-
res om anvendelsen.

Det kan oplyses at personkredsen

er ganske snæver, og at stomiforenin-
gens medlemmer ikke er omfattet af
denne kreds.

Med venlig hilsen
Yvonne Herløv Andersen

l De kvartalsvise
kontantbel øb



FERIE
COPA's sekretariat i Ringsted er lukket
uge 28+29+ 30.

Sekretariatsleder Aruri Pedersen hol-
der eu velfortjent sommerferie.

Henvendelse kan i ferieperioden ret-
tes til landsformanden. 56 95 97 37 .

Brev til COPA/Chr.Stentoft fra
H e nning Ly sholt C hristense n,
Krtskfigt Folkepafti:

Tak for henvendelse af l7.maj 1994 og for
det medsendte materiale vedrørende til-
skud til hjælpemidler til stomiopererede.

Du har skrevet til mig i min egenskab
af formand for Folketingets Socialudvalg
og jeg vil sørge for at din henvendelse vil
blive bragttil de øvrige udvalgsmedlemmers
kendskab. Men jeg må gøre opmærksom
på, at Socialudvalget ikke harmulighed for
at ændre vedtagne love eller gældende
cirkulærer. Udvalget beskæftiger sig ude-
lukkende medbehandling af fremsatte men
endnu ikke vedtagne lov- og beslur
ningsforslag.

I min egenskab af almindeligt medlem af
Folketinget vil jeg imidlertid svare føl-
gende:

Jeg kan godt forstå de problemer,
stomiopererede harpå grund af denmang-
lende mulighed for selv at vælge leveran-
dør og produkt.

Jeg har i dag forelagt jeres sag for
Socialminister Yvonne Herløv Andersen,
men hun er desværre ikke indstillet på at
ændre praksis på nuværende tidspunkt. Vi
vil dog have jeres problem i tankerne og
være på udkig efter enhver given chance
for at få ændret på forholdene.

Med venlig hilsen
Henning Lysholt Chiste ns en

Tove Frithioff
Daglig leder

Ce@

Frit
leverand ør
valg
Har du problemer med bevilling, kontant-
hjælp eller levering af hjælpemidler? Er
du utilfreds med din leverandør?

Har du vanskeligheder, så ret hen-
vendelse til din loknlformnnd. Du finder
rnvn, adresse og telefonnummerpå bagsi-
den af bladet. Din lokalformand er også
interesseret i at høre fra dig, hvis du har
roJ til din leverandør, eller du har ros til
andre.

De fleste steder er der et godt og
velfungerende samarbejde. Men for at få
giort loget ved de sorte pletter, er det

vigtigt, at din lokalformand får så mange

informationer som muligt.
Derfor: Hjælp hende/ham!

I dette nummer
finder du

den gule mødekalender
på side I

Vi er til for Dem
STOMACARE er et uaftrængigt stomirådgivningscenter, etableret
i 1979 med det formål at rådgive og informere om bandager, hud-
skader 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 stiller gratis specialuddannet sygeplejerske til
Deres rådighed.
Ævort produktsortiment kan vi nævne Biotrol, Convatec,
Dansac, Dansk Coloplast, Hollister og Perma.

AnvPetersen Stomacare F."dTffiyL*"Ekspedition

] Vangeleddet 77 . 2670 Greve ' Telefon 43 69 02 oo låger og forsendelse

Ulla Sørensen
Sygeplejerske

>A ønsker Anni en god

Birgit Madsen
Ekspedition

Copa 1 23, 1994
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Ungdomskonference i Norge
Af: Merete Thøgersen & Inge Slyngborg

lntimt emne får
gang i

lattermusklerne
Fra kl. 10.00 og frem til kI. 17.00 var
emnet "Sex og Samliv", og foredrags-
holderen var Finn Sidselrud. Han var
gennem en årrække direktør for "Plade-
ringen" i Norge. Derefter valgte han at
uddanne sig til sygeplejerske, men har
dog aldrig arbejdet som sådan. I stedet har
han sit eget firma. Han har skrevet og
udgivet sin egen bog "Mennesker med
funktionshæmning - kriser - vækt - sam-
liv - sekualitet". Han afholder kurser
med gruppeterapi for par med funk-
tionshæmning af forskellig an, fysisk som
psykisk. Han er foredragsholder for større/
mindre grupper af social- og sund-
hedspersonale, eller som her for unge
mennesker med mave/tarmsygdomme og
stomi - om "sammenhænge mellem
funktionshæmning, kriser, sorg, sygdom,
rehabilitering, samliv og seksualitet".
Det skulle blive en "udfordrende" dag
om sex og samliv - myter og fakta og ikke
mindst om holdninger! Firur Sidselrud er
en kæmpe kapacitet indenfor dette om-
råde. Utrolig dygtig og spændende at lyrte
til. Suntidi,s er han er vamrr og dejligt
menneske, der forstår at fremlægge alle
aspekter og detaljer af dette intime emle
på så hn og humoristisk vis, at det ikke på

nogen måde var pinligt for nogen. Han er
også en meget "levende" fortæller, der
ind imellem sprang rundt og kunne lave de
mest utrolige grimasser, passende på den
intime situation han nu beskrev. Vi fik
virkeligt brugt vores lattermuskler den
dag! NB: Han var bestemt ikke afvisende
overfor tanken om evt. at holde et lig-
nende foredrag i Danmark!!!

Der er smukt - men
o

koldt i Alesund
Fra kl. 17.00 til ca. kl. 18.30 var der
arrangeret en sight-seeing tur med en
lokal guide rundt i Ålesund til focls. Det
var spændende, men vanvittig koldt. Det

blæste, regnede, haglede - så det krævede
en Irish-coffee i baren for at "få gang i"
knoglerne igen.

Nordmænd - m/k -
er fare
Kl. 20.00 startede festmiddagen og efter-
følgende spillede orkestret op til dans!

Søndag kt. 9.30 startede NORILCO's
Ungdomsgruppes årsmøde medvalg af ny
bestyrelse for de næste 2 år. Man må sige
at de virkelig engagerer sig og gør et stort
stykke arbejde og denne weekends-
konference forløb da også helt fantastisk
godt med mange fine indslag. - Den nye
formand blev Jan Vik og Harald Krogdal
blev ny sekretær. Den øvrige konstitu-
ering af bestyrelsen huskes ikke! De vil
megetgerne have entæt kontak til COPA-
ung, Danmark og jævnligt høre nyt fra os.
Vi fik NORILCO-ung T-shirt og nåI. Vi
økkede for en meget spændende og lære-
rig konference og fik mange hilsner med
hjem - specielt til Heidi og Kathrine, som
sidste år var i Norge. Vores fornemmelse
er at I har gjort et blændende godt indtryk
på NORILCO-ung - Tak for det!
Kl. 13.00 fik vi serveret "lunch" - igen
vidunderlig mad, som det var til hvert
måltid - underligt vi ikke har taget l0 kg
på i vægt, med 3 retter mad til hvert
måltid!
Kl. 14.00 takkede vi af og kørte med
"flygbussen" til lufthavnen. Vi fløj
Ålesund, København, Esbjerg, hvor vi
landede ca. kl. 23.00 efter en 9 timer
rejse.
Det har været en dejlig weekend - sjov,
spændende og lærerig og vi takker for en
strålende god tur.
Nordmænd M/K erdejlige mennesker M !

Forsidqfoto:
På vej tiL ÅLesundfløj Inge og Merete over
snekLædte fielde, her Ørsta; "Hjørund-

fiorden og Sunnmørsalperne" Møre og
Romsdal.

Merete Thøgersen og Inge Slyngborg Sø-
rensen fra Ribe amt har deltaget i
NORILCO's ungdomskonference i Åle-
sund, Norge.

COPA-ung, Danmarkog ILCO-ung, Sve-
rige var igen inviteret til Norge. Denne
gang til NORILCO's ungdomskonference
i Ålesund i weekenden 15.-l'7 . april 1994.
Efter en ubeskrivelig flot flyvetur fra Oslo
over de smukke sneklædte flelde, ankom
vi omsider til Ålesund omkring kl. l8: Vi
nåede lige middagen og derefter var der
hygge og socialt samvær. Vi var ca. 50
deløgere, 45 unge fra hele Norge og 2
gæster fra henholdsvis Sverige og Dan-
mark.

En godnatdrink
udvikler sig til
norsku ndervisning
Senere blev vi inviteret på "godnat-
drink" hos Jarure og Jan Vik sammen med
ILCO-Sverige. Janne har været formand
for NORILCO-ung nu \ 2 år og var leder
af denne konference. Hendes ven/sambo
Jan Vik var sekretær i bestyrelsen. Det var
vældig "treveligt" og vi lærte en del
"norssskk" ! ! !

Produktinf ormation
Lørdag morgen startede vi kl. 9.00 med
en præsentation af Hollisters stomi-
produkter og deres nyheder indenfor dette
felt, præsenteret af Ulf Lund Larsen,
Hollister. Allerede fredag eftermiddag,
før vi ankom, havde repræsentanter for
Coloplast, Terne Åmolsbakken og for
Norges Plaster, Stein Home, præsenteret
deres produkter og nyheder, hvilket vi
altså ikke overværede. Men de 3 repræ-
sentatrter stod til rådighed hele week-
enden ved hver deres stand med udstilling
afderes produkter i de tilstødende lokaler
til konferencelokalet.

Copa '123, 1994



ILEODRESS

Du kan stadigvæk leve livet!
"Der er to gode ting i livet: Tankens og

handlingens frihed", skrev Somerset Maugham -
og hvor har han ret. Vi går alle rundt med tanker
og drømme om ting, vi gerne vil gøre. Det kan
være praktiske ting, som at få sømmet nogle
brædder sammen til et legehus. Eller det kan
være drømmen om at rejse jorden rundt. Nogle
er meget dygtige til at gøre deres tanker til
handlinger, mens andre lader det blive ved
drømmene.

Men hvorfor lade sig begrænse? Lrvet er,
hvad man selv gør det til, hverken mere eller
mindre. En stomioperation kan naturligvis sætte
grænser i den første tid. Men efterhånden væn-
ner man sig til de nye rutiner og stomibandagen -
så der ikke efterlades nogen undskyldninger
for ikke at leve livet fuldt ud.

ConvaTec tilbyder dig et komplet sortiment
af en- og todels stomrbandager - alle selvfølgelig
med det kendte Stomahesive hudbeskyttelses-
materiale, som giver dig sikkerhed og gør ban-
dagerne smidige og enkle at anvende.

" Ring på frikaldstlf. 8030-601 1,
hvor du kan få gratis prøver tilsendt og modtage gode råd om din stomi."

ConvaTec
A Bristol-Myers Squibb Company

n
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Kunstner plakat
Du kan stadig sikre dig en af de håndsignerede,
nummererede plakater af Ruth Rasmussen
I forbindelse med stomidagen blev der fremstillet 100 nummererede, si-snerede plakater på
hfutdlavet papir. Den smukke plakat har fået megen ros. og for kun 300.-kr. kan du få sendt
en af disse specielt fremstillede plakater. Bestil på nedenstående kupon, eller ring til COPA's
sekretariat, 57 67 35 25. Men skynd dig. Der er ikke mange tilbage.

Mødekalender
juli - august

Har du aktiviteter du ønsker omtalt i denne gule mødekalender, så skriv til COPA.
Giv en kort beskrivelse af mødet, dato. klokkeslæt og mødested.

13-7 kl. 17.00-19.00 Sygehuset Øresund Hørs- 27-g kl. 14.00 Mødesalen, Fakse Sygehus.
holm. Rådgivning, åbent hus. Generalforsamling.

Frederiksborg amt Næstved

10-8 kl. 17.00-19.00 Sygehuset Øresund,Hørs- O2-9 k|.14.00 "Huset", Hasserisgade, Aalborg.
holm. Rådgivning, åbent hus. fredagsmøde.

Frederiksborg amt Nordjyllands amt

12-8 kl. 14.00 Pilegården, Brønshøjvej 17. O3-9 kl. 1 7.30 Elverkroen, Stubbekøbing.
Medlemsmøde. Høstfest m. Lolland/Falster.

Kbh/Frederiksberg Næstved

20-8 kl. 10.00 Valby Medborgerhus. Val- 03-g kl. 17.30 Elverkroen, Stubbekøbing.
gårdsvej 4. Skovtur. "En Høstfest m. Næstved.
lørdag på Amager". Lolland/Falster

Københavns amt

22-8 k1.19.00 Duebrødre kloster, Roskilde OS-g kl. 19.00 Møttebo, Køge.
Medlemsmøde. (Video). Medlemsmøde (Diætist).

Roskilde amt Roskilde amt

Ll JA mk. Jeg vil gerne bestille en af de specielt fremstillede plakater af Ruth Rasmussen

for kun 300,- kr. inklusiv forsendelse.

I-l cn..t kr. 3oo,- er vedtagt. I ,oo,- k. er indbetalt på giro i 09 03 3t.

Navn.
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Sendes i lukket kuvert til: COPA, Odinsvej 5, 4100 Ringsted



Det blide pust
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Fleksibilitet og komfort
Et af de bedste argumenter for at
vælge Dansac Duo Soft er den enes-
tående semi-fixed ring, som er med-
virkende til at gøre hverdagen nem
og behagelig. Den sikre fiksering af
posen giver øget tryghed, fordi man
ved dette semi-fixed låsesystem kan
få fingrene ind under ringen, og sik-
re sig at posen sidder rigtiCt.

Fordi hudbesffielsesplade og ring
arbejder uaftrængigt af hinanden, vil
man ikke opleve at posen "falder af'
basispladen, når man bukker eller
bøjer sig i det daglige arbejde. Den
nye lave ringhøjde gør Dansac Duo
Soft ekstra fleksibel.

Blød or røre ved -
Behogelig ot hove på
Dansac Duo Soft er enestående i
kraft af sin graduerede hudbesffiel-
sesplade. For første gang er det lyk-
kedes at skabe en hudbesffielses-
plade, der følger kroppens former
uden at belaste huden. Dansac Duo
Soft er et to-delt system, du kan
stole på. Alt Sidder som
det skal, selv når du
bukker dig eller sid-
der på hug. Jo tætte-
re du kommer på
Dansac Duo Soft, jo
bedre føles den.

Alle Dansacs pro-
dukter er udviklet og
fremstillet i Danmark

donsoc O

Gør dine egne erfaringer med Dansac
Duo Soft, og oplev den behagelige fulelse
affleksibilitet, sikkerhed og komfort, det
nye system giver. Bestil en gratis prøve-
pakke allerede idag.

Udfuld svarkortet og send det til Dansac i
en lukket kuvert, eller få prøven ved at
ringe til Dansk Salg på telefon 42 28 25 00.

Adresse:

Postnr.,/By:

Angiv venligst, hvilken pose-type du ønsker.

E Lukket pose E Tømbar pose Medium

E Hudfarvet E Klar

E Tømbar pose large

Stomistørrelse: 

- 

mm
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s
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j
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Grutis ptløve!
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Reisesygesikring og kroniske
lidelser
Tag trygt på ferie
Af: Sundhedsminister Torben Lund
Regler i rejsesygesikringen er med til at
gøre rejselivet surt for nogle mennesker
med kronisk lidelse. Ja, det aftrolder lige-
frem nogle fra at rejse på ferie i udlandet.

Det er hverken nødvendigt eller rimeligt.
Det er faktisk kun i de - forntentlig få -
tilfælde, hvor behandlingsbehovet med
rimelighed kunne forudses, at rejse-
sy-uesikringen ikke skal refundere even-
tuelle udgifter til lægehjælp og hjem-
transport.

Men hvad hjælper det, at reglerne er gode
nok, hvis de ikke opleves sådan.

Derfor er der behov for yderligere infor-
ntation om rejsesygesikringens dækning.
Der er også behov for, at borgerne, inden
de tage på ferie, kan få klar besked om,
hvorvidt de er dækket eller ej, hvis de mod
tbrventning skulle blive syge.

Det har jeg nu taget initiativ til at få
gennemført. Med virkning fra den 1. april
1994 er der fastsat nogle bindende ret-
ningslinier, som borgerne uden videre
kan henholde sig til, og som rejse-
sygesikringen (det vil i praksis sige Euro-
pæiske Rejseforsikring A/S, der admini-
strerer ordningen) skal administrere efter.

Disse retningslinier går kort fortalt
ud på. at kroniske lidelser er dækket af
rejsesy-uesikringen, hvis lidelsen ikke har
medføn hospitalsindlæggelse og ændret
medicinering inden for de sidste 2 ndne-
der før afrejsen fra Danmark. Retningsli-
nierne vil i sin helhed blivc optrykt i
rejsesygesikringspjecen. som bl.a. fås hos
rejseselskaberne. i banker og på apote-
kerne.

Den sikrede, der står over for en rejse

til udlandet, vil således nemt kunne af-
gøre, om et behov for behandling i udlan-
det vil være dækket eller ej.

Det er narurligvis ikke ensbetydende med,
atman er tvungen til at blive hjemme, hvis
man falder udenfor. f.eks. fordi man har
fået ændret sin medicinering inden for de

sidste 2 måneder. Der vil samtidig blive
indført en ordning, hvorefter man kan
henvende sig til Europæiske og få en
bindende forhåndsbesked og dermed sik-
kerhed for, at man ikke selv skal aftolde
evenfuelle udgift er. Dette forhåndstilsagn
by-uger på en konkret individuel vurde-
ring af Europæiske.

De bindende retningslinier betyder
derfor, at det kun undtagelsesvis vil være
nødvendigt at rette henvendelse til Euro-
pæiske for at få et egentligt forMndstilsagn.

Jeg mener, at vi på derme måde har skabt
den nødvendige sikkerhed for, at menne-
sker med kroniske lidelser trygt kan tage
på ferie i udlandet.

Gaver og
arv
Lilly Marie Rasnussen...
Bent O. Jørgensen..... .......
J.L. Menche-Nielsen.......
Sv. Kjærsgaard Jemen......
Erik Lyngg. Jørgemen....
Lis Østergaard

EIly Steenberg...............
BirgitOttsen.
MarianneJensel.............
Hans Jørgen Nielsen.......
Gerda Hansen
Poul Sørensen

Karen Hasager.......................
AddaStrand.
Egon Nielsen
MarenM. Christiamen.

NoraHansen. 50
Alice Dreiøe. 50
BørgeHansen 50
Emmy Hansen............... 50
MarySkødt.. 50
Arv; Jenny K. Kristensen..........30.000
KateHolme.. 50
EbbaNielsen 50
MaxJenne A/S............... 100
KnudHarsen 20
HollisterA/S 100

HenningGranslev.................... 50
JørgenHansen............... 25
Ingeolsson.. 150

OlafPetersen 50
PeterPetersen 50
Foren. for Sygehjælpere,
København.. 800
,4rv;PoulChr.Larsen..... 18.153
JeanettePedersen........... 200
KnudNielsen 100

TinaB. Norrby.. 50
HansKristianMadsen....... 300

Hanne Qvisborg...........
Helene Marie Petersen..............
Henri Thygesen..........
Arure Christoffersen. . . .

Magnus Poulsen.... ..

PoulaBækbo
A. Ussing....
JohanEbbe...
Lilly Petersen

PiaGrottr.....
Carl Christiansen............
Dagny Lohman.............
Kaj Olsen.....
Kaj Ø. Mikkelsen...........
Poul Vejgaard
funold Petersen.......................
GudrunKærSørensen.......
AnnieArlø...
LindaSoelberg..............

')\
50

100

25

25
)<

r00

50

25

100

25

50
s0
50

500
100

100

300
300

Kr.
50

100

25

50
100

50
50
60
50
20

50
50
50
25

50

50
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Sommerhuse tilleje
Landsforeningen for Laryngecto merede
har to dejlige fritidshuse - et på Sjælland
og et i Jylland, henholdsvis Vejby Strand
og Ebeltoft.

Foreningen stiller nu velvilligt deres huse

til rådighed - også for medlemmer af
COPA.

Husene kan benyttes hele året,
der er el-opvarmning og pejs
hhv. brændeovn. Begge huse

har plads og sengeøj til 6
personer.

Pris
I s ommerperi od en ktn dl leje
for 800,-kr pr. uge + elfor-
brug. Vinterp e rioden : 300 kt I
uge + elforbrug.

Man skal selv ved an-
komst og afrejse aflæse el-
måleren, og der betales I kr
pr kilowatt.

Henvendelse
Hvis du er interesseret i. at

leje et af disse huse, skal du
rette henvendelse til:
Hans Christoffersen
Tessebøllevej 47 A
4681 Herfølge
Tlf.: 56 27 41 95

HUSK:
Støt COPA

Send
stemplede
frimærker

til:

Kjestine Rasmussen
Skibhusvej 171,1.1v.

5000 Odense C

1t

Lykkebo, Kystvejen 21, 84OO Ebeltoft

Stomiprodukter
* Sygeplejerske- og konsulentbistand
* Neutral vejledning - alle anerkendte fabrikater
{' Landsdækkende service - hurtig levering
{' Stort udvalg - konkurrencedygtige priser
* Fortrykte bestillingskort letter bestillingen

Jette Færk Karen Petersen Briua Simon Erik Madsen
sygeplejerske rygeplejerske sygep§erske konsulent

Fyn- Sdr.- og Midr og Nord- København og København og
Midtjylland jylland Sjælland Sjælland

* Kirudans medarbejdere vejleder og rådgiver Dem gerne,
enten pr. telefon - eller ved at vi aflægger Dem besØg.

* Kirudan forhandler også andre sygeplejeartikler, f. eks.
produkter for inkontinens - diabetes - sårpleje m.m.

Kirudan r et godt sted at handle !

Ring tit os på ttf. 3L412222

KifUdan A/S Nyholms Au6 30, z6r0Rødovre
Mandag - torsdag kl. 8.00 - 16.00. Fredag kl. 8.00 - 15.00

Copa 1 23, 1994
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Nye regler på
arbei d s m arked so m råd et

Af: Lene Kann-Rasmussen, Fuldmægtig i Center for Ligebehandling af Handicappede

l. januar 94 trådte de fire love, der udgør
arbejdsmarkedreformen, i kraft. Det dre-
jer sig om lov om aktiv arbejdsrutrkeds-
politik, den ændrede lov om arbejdsfor-
midling o g arbej ds løshedsforsikring, lov
om orLov og lov omkommunal aktiveing.
Samtidig ophæves lov om arbejdstilbud
til ledige og lov om kommunal beskæf-
tigelsesindsats.

Nye muligheder -

og afgrænsninger
Fonnålet med komplekset er at styrke
lediges muligheder for at få arbejde og at
skabe bedre sarnmenhæng mellem syste-
merne indbyrdes og i forhold til det kom-
munale aktiveringssystem. Man ønskede
at forbedre muligheden for at overskue
reglerne og konsekvenserne af disse. Og
man erkendte, at med den nuværende
meget høje arbejdsløshed var der behov
for at lette presset på systemet, bl.a. ved
at udbygge andre systemer, så de kan tåge
nogetaf presset. Her kommerbl.a. mulig-
hederne for uddannelsesorlov til børne-
pasning ind. Tilbudene skal også komme
på et tidligere tidspunkt, end det hidtil har
været tilfældet.

De tilbud , der efter lov om aktiv arbejds-
markedspolitik tilvej ebringes af henholds-
vis Arbejdsformidlingen og kommunen er
de samme, bortset fra etableringsydelse (i
op til2Vz ar), der alene tilbydes af Ar-
bejdsformidlingen. Man kan altså i begge
systemer tilbyde:
- information og vejledning,
- individuel handlingsplan, som er

en aftale mellem den ledige og
Arbejdsformidlingen/(amts)-
kommunen,

- jobtræning,

- særligttilrettelagtejobtrænings-
forløb for ledige, der kun vanske
ligt kan opnå beskæftigelse på nor-
male løn- og arbejdsvilkår,

- jobrotation, hvor en ledig f.eks.
afløser en medarbejder på orlov,

- uddarurelse,

-samt en kombination af disse.

Copa 1 23, 1994

De (amts)korrmunale tilbud omfatter der-
udover de særlige muligheder i bistands-
loven, som f.eks. følordninger, daghøj-
skoler og produktionshøjskoler samt
igangsætningsydelse. Desudenhar lov om
korrmunal aktivering nogle særlige tilbud
om særligt tilrettelagte uddannelsesakti-
viteter og deltagelse i frivillige og uløn-
nede aktiviteter af sarnfundsmæssig be-

tydning.

De særligt tilrettelagte jobtilbud kan være
af interesse for handicappede, der kun
vanskeligt kan opnå beskæftigelse på nor-
male vilkår. Arbejdsformidlingen/ams-
kommunen etablerer disse tilbud, som
udføres hos offentlig eller privat arbejds-
giver, eller i foreninger med f.eks. socialt
arbejde eller andre samfundsnyttige akti-
viteter, der ikke bliver udført i dag, eller
som fortiden udføres ved "sort arbejde".
Udførelsen af forløbet skal så vidt muligt
overlades til private.

Ansvaret for formidlingen for alle ar-
bejdssøgende, der er tilmeldt Arbejdsfor-
midlingen, ligger hos Arbejdsformid-
lingen, mens (amts)kommunerne også kan
formidle arbejde til 'ledige kontanthjælps-
modtagere, førtidspensionister, personer
med fysish/psykisk handicap eller særlige
sociale problemer". også A-kasserne kan
formidle arbejde til egne ledige medlem-
mer.

Ellers opdeles arsvaret for attilvejebringe
og gennentførs tilbud til ledige således, at
Arbejdsformidlingen har ansvaret for le-
dige medlemmer af en Arbejdsløsheds-
kasse, mens kommunerne (amts- og pri-
mær) skal øge sig af tilbudene til ledige
kontanthjælpsmodtagere, førtidspen-
sionister, personer med fysisk/psykisk
handicap eller særlige sociale problemer.
Arbejdsformidlingen/kommunen kan
vælge at gennemføre tilbudene selv eller
overlade gennemførelsen til andre, f.eks.
A-kasserne.

Lov om aktiv arbejdsmarkedpolitik om-
fatter principielt alle ledige, men man

udskiller gruppen af "kontanthjælps-
modtagere, førtidspensionister samt per-

soner med fysisk/psykisk handicap eller
særlige sociale problemer", og lægger
hovedansvaret for denne gruppe over til
(amts)kommunerne. Men også her udskil-
ler man igen, idet lov om kommunal
aktivering alene retter sig til "personer,

der er berettiget til eller modtager kon-
tanthjæIp".

Personermed handicap omfattes af lov om
aktiv arbejdsmarkedspolitik, hvis de er
Iedige og medlemmer af en arbejdsløs-
hedskasse. Dette gælderogså, hvis denne
gruppe handicappede modtager førtids-
pension, og her gælder fortsat det skærpede

arbejdskrav, hvorefter pensionisten inden
for de seneste 18 måneder (mod normalt 3
år) skal have haft 26 ugers arbejde.

Personermed handicap omfattes af lov om
kommunal aktivering, hvis de modtager
kontanthjælp. Er den handicappede hver-
ken på dagpenge eller kontanthjælp, gæl-

der bistandslovens sædvanlige aktiverings-
regler, f.eks. kan revalideringsreglerue
evt. anvendes. Førtidspersionister, der
ikke er i A-kasse, hører heller ikke hjemme
i nogen af de to nye lovkompleker.

Dagpenge-
modtagere
Der indføres en ret til at få udarbejdet en

individuel handlingsplnn efter 3 måne-
ders ledighed. Handlingsplanen skal føl-
ges for at få dagpenge.

Desuden indføres en fast dagpenge-
periode på 7 år, hvor ledige kan modtage

dagpenge eller få tilbud om ydelser, altså
en forlængelse af ydelsesperioden. Erman
herefter fortsat arbejdsløs, ryger man ud
af A-kassesystemet og er henvist til at

søge om bistandshjælp.
Den 7 årige dagpengeperiode opdeles

i delperiode 1 og 2.

Delperiode I pL 4 hr kan forlænges
med orlov i max. I Lr , og delperiode 2 på

3 år kan forlænges med orlov i max. I år.
(fortsættes næste side)
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I del periode I ydes dagpenge med en

individuel sats, beregnet ud fra den hidti-
dige indtægt, dog med et maksimum.
Mens der i delperiode 2 gives en indkomst-
garanti svarende til medlemmets hidtidige
dagpenge.

Retteu til et arbejdstilbud erstattes i del-
periode I af ret (ogpligt) til et arbejds- og/
eller uddannelsesforløb på sammenlagt I 2
måneder senest efter 2 års ledighed, (fin-
der man selv et job, da allerede efter 1 års

ledighed). I delperiode 2 tilstræbes det
alene at give den ledige et tilbud, der er
altså ikke hverken ret eller pligt dertil,
men til gengæld får den ledige som nævnt
en indtægtsgaranti.

Der er særlige regler for unge under
25 år, for de over 50 år og for deltids-
forsikrede.

Støttet arbejde
giver ikke længere
ret til dagpenge
Til gengæld for den længere dagpenge-
periode har man ophævet koblingen rnel-
lem arbejdstilbudsreglerne nr.v. o-u dag-
pengereglerne, så optjeningsretten frenr-
over kun bevares i forbindelse med ordi-
nært arbejde zrder otfentli-st tilskud.

Fremover kan personer med beskæfti-
gelse, hvortil der ydes offentligt tilskud til
lømen, fortsat optåges i A-kasse (§41,
stk.3). Men derme form for beskæftigelse
opfylder rn ikke længere arbejdskravet
(26 uger inden for de sidste 3 år) i relation
til udbetaling af dagpenge, og medregnes
altså ikke længere (§53,stk.3).

Aktivering af
kontanthjælps-
modtagere
l. januar 1994 trådte også eu ny lov om
kommunal aktivering i kraft. Deme retter
sig alene mod kontanthjælpsmodtagere,
o,u regleme heri suppleres af bistandslo-
vens besternmelser om bl.a. rådgivning
og vejledning, revalidering og beskyttet
beskæftigelse.

Det nye i denne lov er især:

-ungdomsydelsesordningen udvi-
des til 6 mfureders aktivering i mindst 20
timer om ugen,

" -kontanthjælpsmodtagere over 25
år får ret til en individuel handlingsplan

efter 3 måneder på kontanthjælp,
-der er både en ret for kontant-

hjæpsmodtagere og en pligt for kommu-
nen til aktivering af kontanthjælps-
modtagere ov er25 Lr, når de har modtaget
denne hjælp i 12 måneder.

Satsregulerings-
pulien
Udover arbejdsmarkedsreformen blev der
i forbindelse med vedtagelsen af firnans-
loven for 94 afsat midler til bl.a. en række
ordninger. der på forskellig vis kan ø-ue

handicappedes muligheder for integrering
på arbejdsmarkedet.

På Arbejdsministeriets korlto er der afsat

5 millioner kr. årligt til et 3-årigt forsøg
med handicapkonsulenter ved Arbejds-
formidlingen. For beløbet kan de regi-
onale Arbejdsformidlinger ansætte en per-

son med handicap som handicapkonsulent
med den særlige opgave at skaffe arbejde
til personer med handicap.

På Socialministeriets konto findes tbl-
gende midler:

3 millioner kr. om året ydes til et 4-
årigt forsøg med at integrere personer
med psykiske handicap på det almindeli-se
arbejdsmarked.

Ligeledes i en 4-årig periode afsættes

(fortsættes skle 3l )

I DET JYSIG STOMICENTER

- med detailforretninger i Randers, Aalborg og
Århus -tører vi alle de store mærker i hjeelpemidler
til bandagering af colostomi, ileostomi, urostomi og
incontinens.
Sygeplejeartikler og bandager er det eneste, vi
beskaeftiger 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...

Vi forhandler f.eks.

Convilec
lor ekstra sikkerhed og komlort

.cot_oPLAsT
sikkerhed, tryghed, diskretion

.donsoc
stomiprodukter
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Har du et indlæg til COPA-bladet, så skriv til: COPA, Redaktionen,
Odinsvej 5, 4100 Ringsted. Du kan godt få dit brev anonymt i btadet,

Mit barn stomi
I efteråret 1993 skulle vores barn på 8 år
indlægges for at få lavet en stomi pågrund
af sit tarmsystem, og dette vil vi gerne
fortælle lidt om.

Vi havde selvfølgelig forberedt vores
barn grundigt, blandt andet havde vi for-
inden besøg af et andet barn med stomi,
som vi havde fået kontakt med gennem

COPA, hvilket jeg vil opfordre andre i
samme situation til, samt informeret sko-
len og kammeraterne, så barnet var også
indforstået med, hvad der skulle ske.

Operationstidspunktet var planlagt, men
dagen forinden blev vi kaldt til en samtale,
da en af lægerne ikke mente, der var
indikation for den planlagte operation..
Det beød, at vi skulle forsøge at holde
vores barn "renlig", ved daglig at give
ham afføringsmiddel ; men ak, - at tarmen
blev grundigt tømt,løste ikke problemet.
Så enden på det blev, at vort barn blev
opereret ti dage senere end planlagt. Ope-
rationen gik godt, og seks dage efter blev
vi så udskrevet og skulle klare os selv. Det
var nok lidt hurtigt at komme hjem, især
for barnet, som endnu ikke var helt dus
med situationen. Jeg kunne selvfølgelig
og ville gerne skifte barnets pose. Nu

klarer vi os fint, og hjælpes ad med
skiftningerne.
Opholdet på hospitalet var (bortset fra
ventetid og operation) en god oplevelse,
vi havde det rart med de andre børn og
forældre. Personalet var også utroligt søde,

dog kurure vi have ørsket noget mere
hjælp med hensyn til den postoperative
pleje.

Takket være vores lokale stomi-
ambulatorium og stedet, hvor vi køber

vores hjælpemidler, er dagligdagen for
barnet ikke noget problem.
Jeg vil slutte med et par sætninger, udtalt
af vort barn, et stykke tid efter, at vi var
kommet hjem.

" Mor nu harj eg det godt, det er bedre end

før".

Vi bruger to slags poser, og jeg spurgte
efter en måneds tid - hvilken pose kan du
bedst lide?
'Der har jeg ikke taget .stilling til, for jeg
nwrker det jo ikke".

Mor til bam mtd stomi

Tysk bog - med gode
og klare oplysninger

om kroniske
tarmsygdomme

I det tyske ILCO-Praxis blad har
jeg set, at der er udkommet en bog,
der hedder "Morbus Crohn und
Colitis ulcerosa - Informationen
und Ratschlåge". Den er skrevet af
Harro Jens og Frans Hartmann.
Bogen er pL 163 sider med 18

illustrationer. Den koster 16,90
DM. ISBN 3-492-11832-1. For-
lag R.Piper, Miinchen. 1993.

I omtalen står, at det drejer sig
om enny udgave afen tidligere bog
med oplysning til patienter. Bogen
er skrevet i et let forståeligt sprog
og beskriver sygdomskarakter, -
forløb og behandlingsmuligheder
af de kroniske tarmsygdomme
Morbus Crohnog Colitis ulcerosa.

Ud fra samtaler med Crohn/
Colitis-patienter på den Medicin-
ske Universitetsklinik i Tiibingen
ved forfatterne, hvor vigtigt det er,
at man ved netop disse sygdomme
får klarlagt så meget som muligt
overfor patienterne.

Via denne bog får de syg-
domsramte en mængde informa-
tioner, som kan hjælpe dem til
trods alt at få et godt og normalt
liv. Bogen oplyser bl.a. om be-

handling, kost, sygdomshyppig-
hed, arvelighed, graviditet og
kræftrisiko og kan også bruges af
læger og plejepersonale.

Bogen er selvfølgelig på tysk,
men jeg tror, den vil interessere

mange i COPA, derfor disse linier.
Man har da også hørt om oversæt-
telser, ikke sandt?

M.Møller
St..-Heddinge

Vil du bytte bolig?
En sommerferie i f.eks. Århus eller
København kan være fuld af gode

oplevelser. Eller Struer, Nakskov,
Rønne osv. Hvorfor ikke bytte bolig
med andre stomister?

Skriv til COPA-bladet: beskriv
din egen bolig, og skriv hvad du søger.

Bladet bringer din bytteannonce gratis
og under billetmærk i næste nummer.

får

Mad, sang
og dans
Vi var 45 personer til forårsfest på
"Ellehøj" ved Vejle. Vi mødtes kl. 18.00.
Bordene var smukt pyntede med grønne

duge, gule servietter og påskeliljer.
Ved hver kuvert lå sange, som blev

sunget ved bordet til musik leveret af
Calle fra Grejs.
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Der var ta' selv bord med glaseret skinke,
oksefilet med flødestuvede kartofler og to
slags salat med dressing. 2 slags ost med
kiks og smør. Pæretærte med flødeskum.
Kaffe med småkager.

Vin, øl og sodavand kurure købes til
maden.

Dansen gik lystigt til kl. 24.00.
Festen sluttede med, at alle delta-

gerne stod i en kreds og sang "skul gam-

mel venskab ren forgå".
En dejlig aften sluttede så festligt,

som den begyndte.

Thjoarla Knudsen, Vejle amt
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(ft)ConvaTec
\7 A Brisol-Myers Squibb Company

Du kan stadigvæk leve livet!
"Andre mennesker er ganske forfærdelige.

Det eneste udholdelige selskab er 6n selv",
sagde Oscar Wilde engang - velvidende, at det
er de færreste, der har nok i srg selv. For selv-
om livet er mange ting, så er det først og frem-
mest samvær med familie, venner og andre man
holder af. Det er nogen at opleve sammen med -
og nogen at fortælle sine egne oplevelser til.
Det er nogen at grine med så tårerne triller - og
nogen til at tørre dem væk, når det virkelig gælder

En stomioperation er noget, man skal lære
at leve med. Men det er ikke noget, man skal
isolere sig med. Der f indes i dag så gode og
sikre stomibandager, at du sagtens kan leve en
helt normal tilværelse - blandt andre mennesker.

ConvaTec tilbyder dig et komplet sortiment
af en- og todels stomibandager - alle selvfølgelig
med det kendte Stomahesive hudbeskyttelses-
materiale, som giver dig sikkerhed og gør ban-
dagerne smidige og enkle at anvende.

" Ring på frikaldstlf. 8030-601 1,
hvor du kan få gratis prøver tilsendt og modtage gode råd om din stomi."



Landsforeningen
COPA

Regnskab for 1993
Indtægter:
Kontingenter.
Gaverogarv.. .......... ......
Kursgevinst
ved udtrækning
afobligationer.................
Landsindsamling..............
Tilskud, Lotto....
Tilskud, Superchancen......
Tilskudandre
Renter.........
Diverseindtzegter.............

269.225
12.945

r.732
42.315

782.510
l 10.985

0
102.822

1.261

Bladet:
Annonce indtægter.......... .. 227 .540
Medlemsblad
irrcl.porto..... . - 227.573

Sommerlejr:
Deløgerbetaling............ .. 42.000
Sonrnrerlejr, udgift......... .. - 137 .049

Kræftens Bekæmpelse:
Tilskud...
Tryksager...
Rådgivning/kørsel............
Rådgiveruddannelse.........
Sammenholdes
med udgift

t75.tt4
- 46.756
- 3l.l6l
- 70.605

sonrmerlejr...

Tipsmidler:
Tilskud.......
Interessegrupper..............
Sanuneuholdes
nred udgift
sommerlejr...

Formandens rejser:
Tilskud
Socialministeriet.............. 10.000
Udgifter til
Laudsformandens
rejser.......... 14.606

s0.000
- 17.085

1.323.795

- 9s.049

26.592

32.915

- 4.606

_t_283.614.

-33

Udgifter:
Gager incl. ATP.......... 320.653
AER.......... 1.200

Interne trykager............ 9.87 5

PR-udstilling 70.352
Mødeudgifter 105.027

Stomidag..... 133.349

Stomidag, lokal-
foreninger.... 66.000
Nordisk nrøde og IOA..... 35.612
Kontorholdogtelefon.... 38.859
Pono.......... 46.103
Etableringsekretariat......... 0

Anskaffelser. 49.707

Husleje, el og varme... 44.081

Rengøringm.v............... 8.344
Kontingenter og
forsikringer.. 29.552
Gebyrog serviceaføler..... 21.853
Revision og
regrskabsmæssig
assistance 1993........... 13.000

Revisionrest 1992........... 7.500
Advokathonorar............. 12.175
Køne1......... 0

Driftstilskud
lokalforeninger. . . . . . .

Foreniugskursus.............
Legater.......
Gaver.........
Lokalforeninger,

126.002
s2.938

9.000
3.330

jubilæer...... 3.000
UdgifterEstland............. 4.300
Diverse udgifter.............. 168

Afskrivninger............... 17 .216

r.229.t96

" kr.54.418Aretsresultat:.. ....: -_ _ =
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Balance pr. 3l.december 1993
Aktiver:
Postgirokonto .........i....
Den Danske Bank, 4955-91 5-89-5.....
Den Danske bank. 3532-03996-7 ......
Den Danske Bank, 3532-05959-3......
Den Danske Bank, 3532-05959-3,
reserveret til 50 år's jubilæun..........
Obligationer, nom. kr.21.000
kreditforeningen Danmark, anskaf-
felsessum (kursværdi kr. 21.945)......
Tilgodehavender Kræftens
Bekæmpelse.

Tilgodehavender merværdiafgift. . .. ...
Indretning af lejede loknler:
Saldo pr. 1. januar 1993..........8.943
Afskrivninger. . . . .. . .. .. . . . .. .......2.236
Deposinrm..
Inventar:
Saldo pr. 1. januar 1993.........69.417
Afskivninger...................... 14.980
Rådighedsbeløb landsformand...........

31.008
42.172
92.496

804.7t3

69.833

13.725

175. I

6.707

6.s00

54.437
10.000

rr. 1306.:/9I

t4
0

Gæld:
S§ldigmerværdiafgift..... 2.409
Skyldig A-skat........ tt.t43
Afsat skyldigr udgifter... 56.710
Forudbeøltkontingent..... 350
Forudbetaltannonceindtægter............ 16.060
Gæld i a11............ 86.672

Egenkapital:
Saldo pr. l.januar 1993.....1. 165.615

Åretsresultåt ........54.418 1.220.033
Egenkapiø1ia1t......... 420.033

Gæld og egenkapital i alt: g trtg=

Revisionspåtegning:
Foranstående regnskab for Stomiforeningen COPÅ for året 1 993 har vi revitlerct.
Regnskabet anses for aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægler og

formålsbestemmelser. Revisionen gav ikke anledning til bemærkninger,

Køge, d.24.januar 1994

Revisionsfirmaet Lops & Brandt a/s.

Chr. Stentofi Søren Windahl Pefursen Artri Peder.sen

l:ndsformand statsautoriseret revisor Sekr.Leder

Kirstine,*Iardam
- når det gælder:
Stomi-artikler
Sårbehandlingsbandager
Inkontinens-produkter

Vi løser hver opgave
individuelt og giver os
altid sod tid. så netor>

du får den løsnin9, der
er bedst for dig!

Permanent udstilling af
alle produkter

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

Portofri levering fra dag
til dag.

Ingen ekspeditions-
omkostninger.

Ingen grænse for mindste
leverance.

Fordelagtige priser

Konsulentbistand

Måbjerg Skolevej 46-48 .7500 Holstebro
Tlf.97 42 32 33 . Fax 97 4280 74

t] Copa 1 23, 1994

Vi har altid
' førende
produkter
på la$er!

Coloplast

HOLLISTER'

@ ConvaTec

Duoropn,n.

@
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LÆSERNE SKRIVER

Forår
lørdag den 7. maj 1994 havde Næst-
ved Lokalforening arrangeret tur til
Dansac i Fredensborg.

Efter en dejlig bustur i det solbe-
skinnede danske forårslandskab an-
kom vi til Dansac, hvor Inge Hansen
og Erik Brydholm bød velkommen og
fortalte om Dansac og deres produk-
ter. Vi blev vist rundt i deres
produktionslokaler og fik set hvordan
fremstillingen af stomibandager fore-
går.

Der var, efter en dejlig spisning,
lejlighed til at stille spørgsmål til Inge
Hansen og Erik Brydholm.

Så gik ru-ren atter hjem gennem

det lyse forårslandskab. En rigtig dej-
lig tur.

Apropos
forårslandskab
Hvordan kan redaktionen af COPA
bladet få sig selv til at sætte sådan et

billede af vores nyvalgte formand på
forsidenafbladet. Hvishanskal påforsiden,

så kurme man da godt have placeret ham i
en forårsgrøn bøgeskov, og ikke som et
portræt. Der er da ingen der, imodsætning
til de tidligere numre af COPA bladet, får
lyst til at se, hvad der sår inde i bladet.

Jan Bøjtrup
Vordingborgvej l2

4773 Stensved

Bøgeskov

Svar til Jan Bøjtrup:
Redaktionen af COPA-bladet har valgt,
- de sidste numre af bladet - at forsidefoto
skal referere til en artikel i bladet.

Man kunne vælge, som det tidligere
oftest har været tilfældet, at anbringe

eller relevant
forsidefoto ?

blomsterbilleder, bøgeskove eller an-
dre - for pågældende nunmer - irrele-
vante motiver.

Når redaktionen har lagt den li-
nie, at bringe et relevant billede på

forsiden, så har du forklaringen på det
billede, som giver dig ulyst til at åbne
bladet:

Christian Stentoft stod r'kke i en

bøgeskov, da han blev genvalgt.

Når dette er sagt, vil jeg gerne sige:

Jeg kan ikke forstå din kritik af por-
trætter. Jeg sætter stor pris på, at vi
ikke alle er skabt ens. Netop i vores
forskelligheder ligger det smukke.

Forsidebilledet deme gang må leve op
til både Jan Bøjtrup og redaktørens
krav: Et naturbillede der er aktuelt,
fordi to piger fra COPA' s-ungdomsaf-
deling netop har været i Ålesund,
Norge' 

mvh

Ole Vestergaard
Redaktør

nelse, men ak nej, jeg måtte stoppe i 1989
pga. rygproblemer, og har siden levet som
pernionist, for selv ikke min kommune
kan forstå, atjeg ønsker at have noget at
give mig til.

Jeg blev gift i 1990 med jordens sødeste

og mest forstående pige, og vi har det
fortsat lige så godt, som da vi mødtes
første gang.

I vinteren 1992blev jeg træt afat skulle
sidde i en lænestol frajeg stod op og tiljeg
gik i seng. Jeg startede mit eget firma,
hvor jeg i dag sælger alt indenfor compu-
tere, men det eneste problem, jeg har, er,
at når man spørger om hjælp til et firma,
får man at vide "du er pensionist og kan
derfor ikke få noget, og vi ønsker ikke at
hjælpe" ergo enten stopper man sit firma,
eller man bruger sin pension til firmaet.
Jeg valgte den sidste løsning, fordi jeg var
begyndt at få mærkelige tanker ved bare at
sidde fra morgen til aften, så som: "hvor-
for er jeg handicappet, det var bedre, at

jeg ikke var til " . Havde jeg ikke haft min
kone og min egen stædighed, havde jeg
nok ikke kunnet skrive dette brev til jer i
dag.

Jeg ørnker at stille mine erfaringer til
rådighed for andre urostomiopererede,
sarnt at jeg har en lille smule erfaring
indenfor colostomi, men ikke fra mig
selv, men fra et andet familie-medlem,
som beklageligvis ikke er til mere. Ved-
kommende gik bort i sensommeren 1990,
som følge af lang tids sygdom, formentlig
tilbage fra personens barndom.

Jeg kunne også tænke mig at deltage
i tema-møder for de unge, for selvom
nogle har let ved at acceptere et nyt liv, er
der andre, der ikke kan og derfor måske

lukker sig inde, fordi de er bange for
omgivelsernes meninger.

Med venlig hilsen
Ib Hokt

Skiffardsvej 6
Skffird

8560 KoLind

18

Jeg stiller min erfaring til rådighed
Jeg har en urostomi, som blev lavet d. 16.

april 1969 på Århus kommunehospital,
jeg er født d. 28. november 1954 i Grenå.
Fra og med året 1 978 harjeg lev et et 100 %

normalt liv, bortset fra at jeg er pensio-
rdst, men ellers har jeg i l6 år levet et liv,
der er meget nær ved at være normalt.

Jegharsiden 1978været 100% aktiv i det
lokale hjemmeværn, jeg har taget furene
ud over pløjemarken igennem skove på
maveu og uden nogen form for m6n efter
de forskellige udfordringer, bortset fra at
man måske skulle have skiftet poser midt
under en øvelse, men der har jeg været
heldig at have en stor del forstående befa-
lingsmænd, der med glæde stillede deres
køretøj til rådighed for deres øverste befa-
Iingsmand, selv de menige var forstående
overfor problemet, derudover harjeg været
på arbejdsmarkedet i årene 1985-1989 på

GRUNDFOS, Bjeningbro - selv der mødte
jeg så stor forståelse for mit handicap, at
jeg begyndte at tænke på om alt virkelig
skulle lykkes for mig, dvs. at få en uddan-

Copa '123, 1994
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København/
Frederiksberg

§

Bestyrelsen i Kbh./Frb. holder
ikke altid, hvad den lover. Den
lovede godt vejr til skovturen
d. 19. maj, men først ved 12-

tiden kom solen frem over søen

i Brede. Alligevel agter besty-
relsen hverken at undskylde
eller træde tilbage, for det blev
en fin udflugt.

Til gengæld kan bestyrel-
sen love at medlemsmødet
fredag d. 12. august kl. 14 i
"Pilegården", Brørshøjvej I 7

bliver interessant. Sten Nørb1'

Rasmussen - centerdirektør i
Abdominalcetrtret. Rigsho-
spitalet - vil tale om. hvorden

I skrivende stund, sidst i maj
måned, er der ikke meget hver-
ken forår eller sommer i luften.
Regnen siler ned i en jævn
strøm, mørke skyer skiftevis
jager hen over hirnlen og træk-
ker sig sammen og giver ocea-
ner af vand. Godt for haverne,
javel ja, men hvad med alle de

stakler, der ingen have har. De
og vi i COPA vil meget hellere
have noget sol og vamre. Men,

vi kan undvære vore naturlige
funktioner i tarmsystemet.

Da dette emne må have
betydning for mange, invi-
teres hermed medlemmer fra
Frederiksborg, Roskilde og
Københavns amter til atyære
med, og velkomne er også

stomi-sygeplejersker og - na-

turligvis - alle, der er interes-
serede.

Vi er nu i juli. Da vi har
været uheldige som spåmænd

i det nteterologiske. skriver r i
ikke noget om sol og sommer
og alt det der. men nøjes med
at si-ee på gensyn i august.

p.b.v.
B.W. Rasmussen

kære venner, oven over alting
stråler Moder Sol.

Solskin skal der til, og det
bliver der lørdag den 20. au-
gust 1994, hvor vi aftrolder
vor årlige skovtur. Flere med-
lemmer har i årenes løb i ab-
solut søde vendinger ment, at
nogle afvore busfure har væ-
ret for lange. Det har til tider
været hårdt for nogle at sidde
i en bus i længere tid, selv

fi* r#enhaYns

LOKALFORENINGERNE
med afbrydelse i skikkelse af
små pauser. Dette forhold har
vi så ændret på i år, idet vi i år
sammen med en kendt bus-
operatør lader turen gå til
Amager. Derfor har vi døbt
skovturen:

En lørdag på Amager
Så nu skal vi rigtig på skovtur.
Så vi kalder alle mand af hus,
ung som gammel, nu må I ud
af starthullerne og være med,
ingen dårlige undskyldninger
hjælper h6r. Vi skal alle ud at
"virke" i en friske luft sam-

men med glade mennesker i
alle aldre. Din kone, kæreste,
mand, dine forældre, ja, dine
bedsteforældre - alle skal de

være så hjertelig velkomne.
Du vil ikke fonryde, når du
tager del i denne dag, wærti-
mod.

Vi mødes ved Valby Med-
borgerhus k/. I 0 :00,hvorbus-
sen venter på os. Når alle er
velbeholdent om bord sætter

vi kursen mod Amager, hvor
vi skal rundtpåhele øen, også
til steder, hvor "man" nor-
malt ikke kommer. Tårnby,
Lufthavnen, St. Magleby,
Tømmerup, Ullerup, Konge-
lunden etc. etc. Der bliver
pauser, hvor amtskredsen vil
være vært for en øl eller vand.

Derefter kører vi til Inga's
sommerhus, der er beliggende
ved Amager Strandvej. Dertil
ankommer vi kl. 13:00. Og
d6r vil vi blive modtaget af en

håndfuld virkelig søde damer,
som har haft travlt hele for-
middagen med at forberede det
hele.

Vi skal nemlig forlystevore
ganer og smagsløg med grill-
mad m/diverse tilbehør. Ø1,

vand, rød- og hvidvin til lave
priser. Altså noget rigtigt og

typisk dansk: Vi skal HYGGE
os med mad, drikke, kaffe,
synge, blive som børn igen,
altså lege, konkurrencer med

sjove præmier, sågar danse,

hvis vi skulle få de lyster. Altså
socialt samvær, hvor vi en så-

dan dag slår gækken løs og får
brugt lattermusklerne.

Amtskredsens bestyrelse
har besluttet at give såvel bus-
turen som den efter maden føl-
gende kaffe. Så det vil blot
være selve maden med tilhø-
rende drikkevarer, der skal be-

tales for. Derved holder vi
prisen for deltagelse på et an-

stændigt niveau, synes vi, thi
prisen for deltagelse vil være

kr. 90,00 per deltager.
Tiden om eftermiddagen vil

efteraltatdømme flyve at sted,

det gør denjo, når man er i godt
selskab. Men alting får jo en

ende. Så når klokken nænner
sig 18:00, holder bussen atter
ud for Inga's havelåge. De, der
gerne vil hjem på dette tids-
punkt, går så bare om bord i
bussen, som kører tilbage til
Valby Medborgerhus.

Naturligvis skal det også

med det samme siges, at de, der
har tid og lyst til at blive lidt
længere og evt. drikke en eks-
tra kop kaffe eller en øllvard
sa[rmen med bestyrelsen skal

være så særdeles velkommen
ril der.

Det er vor hensigt, at så

mange som muligt får en sådan
god oplevelse i glade menne-

skers selskab og til en absolut
overkommelig pris. Så meld
jer under fanerne, store og små,

unge som ældre, og til de, der
af den ene eller den anden grund

ikke kunne være tilstede ved

medlemsmødet den 25. juni i
Valby Medborgerhus kan na-

(forts ættes næs te side)
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turligvis ringe og tilmelde sig
hos Inge, og hendes telefon-
nunmer er 42 16 55 75 eller
40 57 5 5 78. Du kan ogsåringe
og tilmelde dig hos Inga, og
hendes telefonnummer er
31 51301-ieller 31 5941 35.
Begge piger er også altid parat
til en lille snak, hvis du måtte
have behov derfor. Under alle
omstændigheder er sidste frist
for tilmelding til denne forhå-
bentlige uforglemmelige dag

mnndag den 01. august 1994.
Vi tror på rigtig mange tilmel-
dinger.

Omkring enmåned senere skal
vi igen "ui å kjøre". Denne
gang går turen til COLO-
PLAST, som har inviteret os

til at aflægge dem et besøg

torsdag den 15. septeruber.
Turen tager sin begyndelse ved
vort sædvanlige mødested,
Valby Medborgerhus og deter
klokken l0:00, hvor vi sætter
kursen mod det nordsjælland-
ske, hvor COLOPLAST har
sit domæne. Når vi ankommer
til fabrikken, venter der os et
traktement, medens €n af de
ledende medarbejdere fortæl-
ler om produkterne og virk-
somheden, som vi herefter får
tbrevist. Når rundvisningen er
forbi. venter der os endnu et
traktement, og siden hen re-
tumerer vi til vort udgangs-
punkt, nemlig Valby Med-
borgehus med forventet an-

komsttidspunkt 17:00.

Fra den 7.-9. oktober 1994 er
der atter udstilling i Forum,
hvortil alle medlenmrerne er
mere eud særdeles velkomne
til at besøge vor stand og "hilse
på".
Senere i oktober måned har vi
igen et spændende arrangement
i Valby Medborgerhus, men
urere herom i næste uummer af
COPA.
Vi ender hvor vi begyndte, så

llleus regnelr stadig skvatter
rued fra oven, vil vi slutte med
at ønske ALLE vore medlem-
mer en rigtig god, varm og
helsefuld sommermed en eks-
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tra hilsen fra vort, så vidt vi-
des, yngste medlem, Louise,
som fyldte 1 år den 20. maj
1994.

BESTYRELSEN

'Hej Alle Sammen", siger
Louise, I år - COPA's yngste
medlent

Motion for
stomi-

opererede
Vi håber, atdervil være
stor interesse og tilmel-
ding både fra unge og
ældre til vores nye pro-
jekt sammen med FOF
Lyngby (Folkeligt Op-
lysnings Forbund):
"Motion for stomi-
opererede" - så vi kan

få styrket alle musk-
lerne.

Vi starter op med 2

hold - torsdag morgen
og lørdag formiddag (så

tidligt at vi stadig kan
nå medlemsmøderne i
Valby).

Nærmere oplysnin-
gerom sted og tidspunk-
ter kan fås på

tlf. 45 83 52 58 eller
42 8s 0t 05.

Program kan endvi-
dere bestilles hos FOF
tlf.42 88 25 00. (FOF
har lukket hele juli må-
ned).

Marianne R.

Hentmingsen

Frederiksborg
amtt

15 ARS LOKAL-
FORENINGS.
JtJBIL.4T]M
Endelig er det fastsat, at
lokal foreningen for Frederiks-
borg amt kan fejre sit 15 års
jubilæum.

Det blev ikke på dagen,
men lidt forsinket bliver det til
en eftersommer-skovtur, som
viafholder lørdagden 17. sep-
tember 1994.

I den foreløbige planlæg-
nin-u indgår en bustur nred ud-

-uan-espunkt i Helsingør. Herfra
startes ,t/. 10.00. rned opsam-
ling af medlemmer i Hillerød.
Birkerød o-u Frederikssund.
Hereft er går nrren igennem vort
skønne land til Gundestrup
Færgekro, hvor vi vil indtage
en frokostbuffet m. bl.a. sild,
3 lune retter og ost m.m.

Efter frokosten fortsætter
vi til Dragsholm slot, hvor der
vil være rundvisning på slot-
tet, med efterfølgende serve-
ring af kaffe og ka_ue i slottets
restaurant.

Turcn atsluttes med hyg_ue-

snak og kørsel tilbage til Hel-
singør. og med afsætning på

de tidligere nævnte opsam-
lingssteder, som vil blive præ-
ciseret llærmere ved skrivelse
til medlemmerne.

Turerr forvent es afs Lutt et kL.

ca. 17.00 i Helsingør.
Indtagne drikkevarer på

Gundestrup Færgekro er for
egen regning, hvorimod res-

tenaf arrangementet er gratis

for medlemmer. Gæster beta-
ler et symbolsk beløb pL 50 kr.
pr. deltager.

Der vil tilgå alle medlem-
mer i Frederiksborg amt et

brev med det endelige arran-
gement. Med brevet vil følge
en bindende tiLmeldings-
blnnket.
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Desværre er arrangementet
begrænset tiL 50 deltagere,
hvorfor der allerede nu vil være

mulighed for forhåndstil-
melding til:
Formand Bent H. Larsen, tlf.
42 22 06 1 6, eller til Jørgen

Wissing, tlf . 42 24 77 47.

Tilmelding bedst mellem kl.
17.00 og 18.00.

Telefon tilmelding vil også

være bindende p.gr.a. det be-
grænsede deltagerantal.

Deltagenre vil blive priori-
teret i den orden de indgår, sri

vil du have chancen, så ring
hellere i dag end i morgen.

JULE
ARRANGEMENT
Vore næste medlemsmøde.
julearrangemeutet, er forsat
uændret, og aflroldes Lørdag

den 26. novenber 1994.

Med venlig hilsen
P.lt.v.

Jørgen Wissing

TRODS
FERIETID HAR

COPA, FREDERIKS.
BORG AMT

FORTSAT

Ånzt'n nus
PÅ AMBULATO-

RIET. SYGEHUSET
ØRESUND

HØRSHOLM
Onsdag den 13. juli,
kt.17.00-19.00
Onsdag den 10. august,
kt. 17.00-19.00
Onsdagden 14. septent-

ber, kl. 17.00-19.00

-



Fyns

r amt

DSI 60 års

@

Nordjyllands
t amt

fødselsdag
I anledning af DSI's 60 års

fødselsdag arrangerede Fyns
amtskreds en udstilling på
Odense Rådhus d. ll-12-13
april, hvor alle handicap-
organisationer kom med en

stand.

COPA Fyns amt havde
også deres stand sat op.

Besøg hos fabrikant
Mogens Kjærulff
Bestyrelsen for Fyns amt var
inviteret ud for at se fabrikant
Mogens Kjærulffs nye loka-
ler i Otterup tirsdag d. 24.
maj. Mogens Kjærulff er for-
handleraf alle hjælpemidler til
handicappede.

Vi fik en rundvisning i lo-
kalerne af Anne Kjærulff og et

Iille indblik i hvor me-set der
skal til for at være med på

markedet. Der blev snakket
om at holde et medlemsmøde i

Otterup foråret 95. Rundvis-
u.ingen sluttede med et fint trak-
tement.

Tak til Kjærulff for en fin
aften.

BesNrelsen Fyns amt

FERIE!
Så er dct t-erietid - også på Fyn.
Je-s holder terie u-se 29-30-31.

Bestyrelsen på Fyn vil øn-
ske alle sine medlemmer en

rigtig god ferie og i øvrigt en

,sod sommer.
Venlig hiken

Vagn, Fyn

Nu har COPA atter
åbent hus på

Kræftens Bekæmpelse
Vesterbro 4,6, Odense.

Resten af 1994
er datoerne:

6lt0
og

ll12
Sæt kryds

i kalenderen

GENERAL.
FORSAMLING
Lokalforeningen, Nordjyl-
lands amt holdt onsdag den 20.
april I 994 ordinær generalfor-
samling på Hotel Phønix, Aal-
borg.

Der var sendt indkaldelse
ud til alle medlemmer først i
april måned 1 994. Dervarpæn
deltagelse, cirka 70 personer.
Lokalformand Poul Zinck af-
lagde beretning.

Under lokalformandens be-
retning blev følgende emner
drøftet:
- Manglende opbakning fra

medlemmerne.
- Tættere kontakt til Kræf-

tens Bekæmpelse.
- Ønske onr leverandør

frihed.
- Tilskud til "klubber".

Lokalformanden meddelte, at
han agter at forlade bestyrel-
sen, og dermed posten som
lokalformand.

To medlemmer af bestyrel-
sen, Kirsten Møhlenberg og
Erling Flarup Pedersen, øn-
skede at fortsætte.

Der blev foreslået 5 nye

medlemmer til bestyrelseu,
Flemming Pedersen, Maleue
Hey, Ellen Østergaard, Dorthe
Lurtd Thomsen og Flemming
Jacobsen. Alle 5 blev valgt.

Vi vil gerne takte den af-
gående lokalformand Poul
Zinck for hans indsats for
lokalforeni ngen i Nordjyl lands
amt.

Herefter var ordet frit.
Lokalforeningen var vært

ved kaffe og snitter.

Efter general forsamlingen for-
ulte stomisygeplejerske Aner
te Christiansen, Aalborg Sy-
gehus, afsnit syd, om den nye
stomiuddamelse for sygeple-

jersker. Det var virkeligt et
godt foredrag.

Der var orientering om
stomiklinikken på Aalborg Sy-
gehus, afsnit syd, Al og A2,
4. sal. Stomiklinikken har et

tilbud til dig, der har/får stomi.
Du kan besøge stomiklinikken
og tåle med en erfaren stomi-
sygeplejerske. Klinikkens per-

sonale har kendskab til mange

forskellige hjælpemidler til
stomiopererede.

Her kan du hente informa-
tion, hvis du f.eks. ønsker at

skifte til eu auden type
stomipose.

Klinikkens åbningstid er:
Afdeling Al:
Mandag kI. 12-15 (tidsbestil-
ling tlf. 99 32 25 4l)
Afdeling A2:
Onsdag kl. 12-15 (tidsbestil-
ling tlf. 99 32 25 22)

Herudover er der på alle hver-
dage kl. 8-15 mulighed for
telefonisk rådgivning af stonri-
sygeplejerskerne på oveu-
nævllte telefonnumre.

Efter dette emne orienterede
Elsa Madsen om omstruk-
tureringen af kommunenres
indkøb af hjælpemidler. Flere
deltagere i generalforsam-
Iingen påtalte forringelsen af
stomibevillingerne ved, at der
ikke mere var valgfrihed af
leverandør.

Det er et stort ørske, ja
ligefrem et krav fra flere med-
lemmer om, at alle igen tår
frihed til at vælge den leverau-
dør, man selv ønsker. Et aktu-
elt og varmt emue, sorll
stomiforeningens l edel se arbej -

der med og følger op. Er der
medlemmer, som ønsker at til-
kendegive deres utilfredshed

(fortsættes næste side)

Lolland /
t Falster

Lokalforeningens bestyrelse
ønsker alle sine medlemmer en
god sommer.

Mange har travlt, så derfor
mødes vi først næste gang
LØRDAG 3. september på

ELVERKROEN i Stubbekø-
bing.

Sammen med Næstved afd.
holdes den årlige høstfest.
Indbydelse udsendes senere.

Så sæt et kryds i kalenderen
ved319 hvis I har lyst at være

med.
P.b.v.

Marianne Andersen
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med deres stomibevilling, kan

de skrive til landsformanden.
(Adressen findes på side 3 i
bladet).

På generalforsamlingen var
der flere medlemmer, som øn-
skede at arbejde som frivillige
rådgivere indenfor stomi-
foreningen COPA.

Disse medlemmer er nu til-
meldt et forkursus, som COPA
Nordjyllands amt har arrange-
ret isamarbejde med Kræftens
Bekæmpelse, Vesterå 5, 9000
Aalborg, tlf. 98 10 92 11.

Er der flere medlemmer i
Nordjyllands amt, som ønsker
at arbejde som frivillige rådgi-
vere indenfor COPA, kan man
jo blot ringe til et bestyrelses-
medlem.

DEN NYE
BESTYRELSE
Tirsdag den 3. maj 1994mød-
tes bestyrelsen for at konstitu-
ere sig. Bestyrelsen for Nord-
jyllands amts lokalforening ser

således ud:
Fornnnd:
Flemming Jacobsen,

Støvring, tlf. 98 37 16 30.
Kasserer:
Erling Flarup Pedersen, Fre-
derikllravn, tlf.98 47 90 69.
Sekretær:
Flemming Pedersen,

Aalborg, tlf. 98 14 28 18.

B es ty re ls es med le mmer :
Ellen Østergaard,
Hjørring, tlf. 98 92 51 15.

Malene Hey,
Svenstrup, tlf. 98 38 07 76.
Suppleanter:
Kirsten Møhlenberg,
Saltum, tlf. 98 88 l1 51.
Dorthe Lund Thomsen,
Aalborg, tlf. 98 19 01 43.

AKTIVITETS
PLAN
Har medlemmerne forslag og/
eller ideer, som man ønsker
COPA i Nordjyllands amt skal
arbejde med at bringe til ud-
førelse, så ring venligst til et

bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsenhar afholdt en

sommerudflugt, lørdagden 18.
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juni 1994 til Kattegatcentret i
Grenå og Fregatten Jylland i
Ebeltoft.

I Hjøning er der stårtet en

lokal afdeling af COPA Nord-
jyllands amt. Der er valgt en

bestyrelse, som vil planlægge

arrangementer for resten af
året. Der har været arrangeret
et møde fredag den 10. juni
1994 i have nr. 82 på Eriks-
minde Fritidshaveområde.

Er der medlemmer i Hjøning
og omegn, som ønsker at del-
tage i lokale arrangementer, er
man meget velkommen til at
ringe til:
E1ltin Østergaard, Hjørring,
rlf. 98 92 51 15.

Vi fra bestyrelsen for Nordyl-
lands amts lokalforening øn-
sker alle en fortsat god som-
mer.

P.b.v.
Flemming Jacobsen

Udflugt til Dansac
d.7.5
Arrangementet var lagt på en

Iørdag for at give så mange
som muligt chance for at del-
tage og se, om det alligevel
ikke endte med at blive et slut-
tet selskab!

Øjensynlig havde alt sam-
mensvoret sig, og mange var
optaget andetsteds. Men de

fremmødte hk i hvert fald en

dejlig dag ud af det. Vejret var
fint, ikke for varmt til en lang
køretur.

Vel ankomne til Fredens-

borg blev vi modtaget af Inge
Hansenog ErikBrydholm, der
havde lagt et fin program for
os.

Der var sodavand og fadøl
til de tørstige rejsende og der-
efter rundgang i virksomhe-
den, hvor vi så poser blive til
og fik mange oplysninger sam-

tidig. Derpå fik vi en dejlig
frokost og efterfølgende kaffe
med nogle meget lækre kager.
Her måtte selv de mest mad-

-ulade give op og sende
længselsfulde blikke efter pe-

titfours kagerne - der var ikke
plads til mere. Vore værter
fortalte lidt om Dansac og pro-
dukterne og besvarede spørgs-
mål fra os. Bagefter så vi på de

udstillede ting og flere benyt-
tede sig af lejligheden til at
bestille prøver.

Ca. 15.30 sagde vi Inge
Hansen og Erik Brydholm tak
for en dejlig dag med mange
nye indtryk. Vi drog af sted i
strålende solskin og benyttede
lej ligheden til at køre omkring
Fredensborg Slot og se de

flotte lamper i all6en. Der var
ret stille i bussen hjem - man
hørte blot spredte bemærknin-
ger om at stryge aftensmaden;
men efterhånden kom der gang
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i snakken igen og alle var e-

nige om, at det havde været en

dejlig dag - og at de, der var
forhindret i at være med, godt
kurure ærgre sig! I øvrigt tak til
deløgerne for medbragt godt
humør.

Generalforsamling
d. 27.8
Den årlige generalforsamling
afholdes i mødesalen på Fakse

Sygehus fra kl. 14.00.
Der udsendes invitation

med yderligere oplysninger til
alle medlemmer - men man må

gerne sætte kryds i kalenderen

allerede nu.

Høstfest d. 3.9
Vi er atter gået i kompagni-
skab med Lolland-Falster og
aftrolder fælles høstfest på

"Elverkroen" ved Stubbekø-
bing.

Der bliver udsendt invita-
tion med oplysninger om tids-
punkt, tilmelding m.v. Sæt et

stortXikalenderennu!

Derudover håber vi, I alle ny-
der sommeren i fulde drag.
Meget å propos har vi undladt
aktiviteter, som måske kunne
have grebet forstyrrende ind i
diverse sommersysler.

På gensyn i slutningen af au-
gust.

P.b.v.
Merete Møller, formnnd

Næstved

Hjælp
stomister i
Rumænien

Vi er nok mange. der li,q-

ger inde med poser og pla-
der m.m., som enten ikke
passer mere, eller vi har
skiftet produkt. Vil I være
med til at samle det ind og
sende det til Rumænien?

Der er kommet hen-
vendelse fra en sygepleje-
sammenslutning "Fratia"
i Rumænien germem Bodil
Risdal, Hjørring, som har
forbindelse, og selv kører
til et børnehjem dernede.

I kan aflevere det til en

af os bestyrelsesmedlem-
mer, så sørger vi for det
kommer videre sammen
med brochurerom stomier.

Hilsen
Kirsten Møhlenberg



Ribe amt
t

begrænsning af brugernes mu-
lighed for selv at vælge leve-
randør, man må hele tiden

tænke på, at posen er en kom-
pensation for dette at have ået
fiernet et stykke tarm og må
derfor betragtes som et per-
sonligt hjælpemiddel, selvom
produkterne er seriefremstillet
og at vi som bruger selv tilpas-
ser det til vores kop.

Bestyrelsen ser således ud ef-
ter generalforsamlingen:

@
Formand Frede Jensen (gen-
valgt)
Else Kristiansen (genvalgt)

Hans Jensen

Elsa Dahl Sørensen
Anders Chr. Lund (nyvalgt)
l. suppleant Ellen Hennelund
2. suppleant Lars Kim Jensen

Efter general forsamlingen var

(forts ættes næ s te side)

Lokalforeningen har afholdt
generalforsamling i Bram-
ming.

Formanden kom i sin beret-
ning ind på denpositive udvik-
ling, der er med rådgivningen
i Esbjerg, og var således ufor-
stående over for, hvorfor vi
ikke hører meget til det nord-
lige område af amtet, idet vi er
bekendt med, at der opereres
en del på Grindsted Sygehus.

Lokalforeningen havde an-
befalet, at der blev oprettet et

stomiambulatorium på Central-
sygehuset, men dette var ikke
sket endnu, man havde over-
for sygehusledelsen påpeget
vigtigheden afog det hensigts-
mæssige ,i at der var et ambu-
latorium i Esbjerg.

Yderligere kom formanden i
sin beretning ind på de arran-
gementer som er foregået i der

forløbne år. Bl.a. den omfat-
tende stomidag som blev af-
holdt i Auditoriet på Central-
sygehuset i Esbjerg, efter ud-
sagn en god dag både for de

stomiopererede og andre, som
havde ønsket at deltage.

Senest havde foreningen ind-
budt til en udflugt til Coloplasts
fabrik i Thisted. hvor vi fik en
firt nrodtagelse og blev vist
rundt på fabrikken. Til sidst
fik vi noget at vide om rye
produkter og Coloplasts pla-
ner for fremtiden.

Frede Jensen kom også ind på
de problemer, som indkøbs-
aftaleme giver for de stomi-
opererede, idet mange kom-
nluner aleue laver indkøbs-
aftaler for at få reduktion i
prisen og ikke ser på ulem-
perne ved disse aftaler.

Foreningen er meget op-
mærksom på derure form for

Som stomiopereret kan
man ofte føle sig mere vild-
ledt end vejledt af de mange
tilbud om hjælpemidler.

Så er det vigtigt at vide
hvor man får hjælp! Derfor
aflægger vor stomisygeple-
jerske dig gerne et besø9.

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

Vi fremstiller Coloflonel og
Støttebandager samt over-
træksposer 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 pas-
ser dig bedst.e
rNGE-LISE sØnrUSrrrt
- os med Svendborg bæltet
Sundtoldvej 8 C
3000 Helsingør
Tlf. 49 2100 44

VSToMl-,oGSÅRPLEJE-oGlNKoNTlNENSARTlKLER

Gratis prøver - portofri levering

,ilaturligvis kan vifinde fiem'| 3J, t-, I ,r*N

dig bedstr
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Lokalnfdelingen Ribe amt har været på besøg hos Coloplast,
Thisted

randører ConvaTec, Coloplast
og Dansac var udstillere og
viste deres produkter, så mu-

ligheden for en god oriente-
ring for brugerne var til stede.

Arne Nielsen

Ringkøbing

r amt

Forsorg &
Hospital94

der et indlæg af diætist An-
nette Sørensen, som fortalte
om spisevaner og indholdet i
det vi spiser.

Lokalforeningen er i øje-
blikket igang med et oplysnings
arrangement, idet vi har fået
lavet en mobil tavle, som bli-
ver flyttet rundt på central-
bibliotekerne i kommunerne
med oplysninger om stomi-
foreningen. Tavlen har på nu-
værende tidspunkt været i

Fra den 17 .-19. maj var der i
Herning Messecenter udstil-
lingen Forsorg & Hospital 94.

Messen blev åbnet af vo-
res nye socialminister Yvonne
Herløv Andersen og Hernings
borgmester Hilmer Sølund.

Hidtil har messen været en

lukket fagmesse, men fra i år
var messen åben for alle, så

også brugerne havde adgang

hertil.

COPA udstillede i hal C sam-

menmed mange andre patient-
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Vejen, Billund og Ølgod. I
efteråret skal den til resten af
kommunerne i amtet.

Til sidst skal jeg ørske vore
medlemmer og pårørende en
god sommer.

PS: Rådgiverlokalet er ikke
åbent i juli og august.

P.v.b.
Frede Jensen

foreninger. Hver besøgende

blev udstyret med et navne-

skilt med forskellig farve, så

man på standene kunne se om
man var bruger, sygehus-
personale, kontorpersonale
o.s.v.

COPA's stand blev godt
besøgt af både brugere og
fagpersonale. Der blev uddelt
rigtig mange pjecer om COPA
og mangen en god snak blev
det også til med andre stomi-
opererede og plejepersonale.

Også vores sædvanlige leve-

Ruth Rasmussen's smukke plnkntfindes i en stor udgave. Den
kan ses på COPA's udstillinger - somf.el<s. her i Herning

Loknlforeningen Ringkøbing amt stod for COPA's stand på

Forsorg og Hospital94 i Herning

Ilusk oversigten, den gule mødekalender; se side 8
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Roskilde amt
t

Mandag d. 11. april havde vi
det første medlemsmøde i det
nye lokale på Sct. Agnesvej 2
i Roskilde.

Tove Frithioff fra Stoma-
care i Greve var til stede med
Biorrol's sortiment af stomi-
produkter.

Bestyrelsen er meget glad
for det store fremmøde fra hele
amtet. Vi håber. at der vil
komme lige så mange det22.
august. Tak for et godt møde.

Mandag d. 16 maj havde vi
møde på Møllebo i Køge.
Jeg havde lovet, at en diætist
fra R.A.S.K. skulle konrme at
fortælle os om kost. Dette løfte
kurure jeg ikke holde. så jeg
måtte i arkivet og finde en
video. Det blev til Mogens
Frohn-Nielsen's foredrag onr
livskvalitet holdt på "Sk'ude-

lravnerr" i 1992. Det blev al-
ligevel en god aften, og
diætisten har lovet at komnle
på Møllebo den 5. september.

Onsdag d. Ejuni var dagen vi
skulle på udflugt til Fredens-
borg Slot og fabriksbesøg på
Dansac.
Onsdag morgen kl. 9.00 nud-
tes den hårde kerne på Køge
station med termokanden samt
højt humør. Turen gik over
Jersie Strand til Roskilde. hvor
vi samlede de sidste deltagere
op. Herfra op langs Roskilde

fiord mod Hillerød til Fre-
densborg slot, hvor vi havde
I % time til en tur i parken. Det
var her, vi skulle bruge
termokanden til en kaffetår og
et par boller.

Kl. l2 blev vi modtaget på

Dausac af Inge Hansen og Erik

Brydholm, som fortalte os om
Dansacs start og opbygning af
produktionen af stomiposer og
diverse hjælpemidler, man la-
ver i dag. Derefter så vi fabrik-
ken, som så ud til at have et
godt arbejdsklima. Efter alle
de overvældende indtryk vi fik
både i fordragssalen og på fa-
brikken, var vi blevet godt
brødflove, men også dette var
der taget højde for. Et virkelig
udsøgt frokostbord ventede på

os.

En skam vi ikke var flere
med på denne dejlige tur. Vi
havde plads til mange flere
både i bussen og på Dansac.

Fra os der var med skal der
lyde en stor tåk til alle på

Dansac for en god dag.

Kom til
medlemsmøde
Mandagd. 22. august kl. 19.00
møde for medlemmer ogpLrø-
rende i festsalen på Duebrødre
Kloster, Sct. Agnesvej 2, Ros-
kilde. Den aften vil vi fortælle
om feriearrangementet på Fugl-
sangcentret i Fredericia. Vi er
igen i år godt repræsenteret fra
Roskilde amt. Jeg vil prøve
igen at lave en videofilm onr

turen.
Vi håber, at lige så mange

og geme flere vil møde op den
22. august. Ilse har lovet, at
der skal være boller til alle.

Kom og stil
spørgsmål til
diætist Lisbeth
Jensen
Mandag d. 5. september kl.
19.00 møde på Møllebo,

Københavnsvej 3-5 i Køge for
medlemmer og pårørende.
Nu skulle jeg kunne indfri det
lovede program fra d. 16. maj
på Møllebo. Diætist Lisbeth
Jensen fra R.A.S.K. i Køge
har lovet at komme og snakke
kost med os. Vi håber på en
god debat på kryds og tværs i
salen.

Aftenen slutter med kaffe/the
bord.

Fællesmøde -
Colitis Crohn /
COPA
SIDSTE NI"7 med hensyn til
samarbejde med Colitis-Crohn
foreningen for Roskilde amt.
Deres formand har rettet en

henvendelse til os om et fæl-
lesmøde evt. november i uge
47 . Mødet skulle gerne være i
Roskilde. Jeg har sagt ja tak.
Vi skal fortælle lfnanden om

@
os selv og om dagligdagenmed
henholdsvis Colitis-Crohn og

stomi.

Naturlig
tarmfunktion kan
undYæres
INVITATION til at deltage i

Købe nhav n / Frederi ksber-e s

arrangement fredag den 12.

august kl. 14.00 i "Pile-
gården", Brønshøjvej 17,
Brønshøj, hvor Sten Nørby
Rasmussen - centerdirektør i
Abdominal-centret, Rigsho-
spitalet - vil tale om, hvordan
vi kan undvære vores lntur-
lige funktioner i tarmsystemet.

Jeg vil slutte med at ønske jer
alle sammen en god og solrig
somnler.

P.b.v'.

Erik

Efter l% times tur i den smukke slotspark,
er det tid til en kop kaffe

Loknlnfdelingen Roskilde amt på Fredensborg Slot
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fi* :ffi'erjYtrands

Sind og COPA har sammen sunget frihedssange

Dagligstuemøde i Tønder

Vi er ikke mange, men dog
flere end hvad der har vist sig
i Sønderjyllands COPA-om-
råde i den sidste tid. Men disse

mennesker fik sikkert ligesom
arrangørerne en lige så dejlig
aften som det kan blive i
Omsorgshuset i Tønder.

Kirsten Winther fra Omsorgs-
huset havde bagt en dej lig kage ,
men ikke nok med det, hun
sørgede ogsåfor, atvi fikhørt
en masse dejlig sang iløbet af
aftenen. En lokal frivillig
ældreamatørtrup sørgede for
en sjov og munter underhold-
ning, som blev hørt sarnmen

med foreningen Sind, som til-
fældigt lige kom fra en gåtur
hen under aftenen. Fælles blev
der sunget fra Seniorsang-
bogen, og selvfølgelig blev der

Indgangen i løveparken blev
betalt af firma Hollister.

Næste års bustur planlægger
vi til Legoland.

Vi ønsker alle en god og varm
sommer.

P.b.v
Sven Kjærsgaard Jeruen

sunget frihedssange i anled-
ning af, at det var dagen for
Danmarks befrielse.

Der var selvfølgelig også de

sædvanlig og mere alvorlige
emner, såsom mødereferater,
orientering bl.a. om souutler-
ruren til Givskud, li-uesom at

Ulla Jørgensen fra Hollister
fortalte om og viste det sidste
nye indenfor deres produkter.

Alt i alt var det en særdeles

hyggelig aften, som sagtens

kan tåle at blive gentaget og
gerne med mange flere delta-
gere.

Så derfor kære medlemmer,
rnød roligt op næste gang.

p.v.b.
Anne Lise Hede

Lis's småkager

Smider du frimærker ud?
Støt COPA, send dine stemplede frimærker til:

Kjestine Rasmussen

Skibhusvej 17l, l.tv.
5000 Oderne C

27 glade sønderjyder har været på udflugt

Lokalforeningens bustur havde
i Lr 27 deltzgere, som havde en
dejlig tur til Løveparken i Giv-
skud. Efter rundtur og et kort
ophold i Løveparken kørte vi
til Mallehøje, et sted der ikke
findes på et almindeligt kort.
Men det ligger ca. 10-15 kn
fra Give ude på et ryddet
lyngland. Her fik vi middags-
maden, inden eft ermiddagskaf-
fen kørte vi til en lille kirke i
Vorslunde.

fi* , vejreamt

Vores årlige udflugt løb af stab-

len d. 4-6 med start i Kolding
kl. 9.30 til Fredericia og Vejle.
Fra Vejle kørte vi gennem den
smukke Grejsdal og Grejs ud
til hovedvej 13, fortsatte ad

den gamle hovedvej til Hor-
sens, hvor de sidste kom på.

Yivar32 personer, der var 4,
dermåtte melde fra på grund af
sygdom.

Vi kunne godt være flere,
vi ville gerne se nogle flere af
vores unge medlemmer på så-

dan en fur.
Da vi alle var samlet, bød

chaufføren velkommen i bus-
sen, han hed Frits. Frits var
god til at fortælle om de fonkel-
lige seværdigheder, vi kørte
forbi. Emil bød også velkom-
men på turen og ønskede, at vi
måtte få en god dag ud af det.
Emil havde øl og vand med til
alle.

Fra Horsens kørte vi ad de

små veje på Margueritruten
over Gammel Ry til Himmel-
bjerget. Det var en meget,
meget smuk tur. På hotellet
var der en dejlig frokost. Der-
efter gik ruren videre, nogle til
fods andre i bussen ned til
Julsø, hvor vi gik ombord på

turistbåden "Viking" for at

sejle til Ry. Der ventede bus-
sen på os, for at køre os til
Boes Kaffehus, en hyggelig
gammel kro. Der satte vi os til
et dejligt kaffebord med æble-

kage.

Så gik turen hjemad. Vi var
hjemme i Fredericiaved 19.ti-
den, efter en dejlig tur i det

smukke Danmark.

p.b.v.
Lis Obel Jacohsen

Der er mange af vores med-
lemmer, der har bedt om op-

skriften på mine småkager vi
fik til forårsfesten, så her er
de:

Nøddekager
2 æg, 150 g. sukker, 150 g.

mel, 150 g nøddekerner.
Æg og sukker røres skum-
mende, mel og nøddekerner
vendes i. Dejen hældes i en

smurt sandkageform (l l12l).
Bagetid ca. 50 min. ved svag

varme (150 grader).

Den lune kage pakkes ind i

(forts ættes næste side)

Frokost på Himmelbj eget

Copa 1 23, 1994 26



Coloplast Assura

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

Nyt låsesystem 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
mere bøjelrg og fleksibel. DerJor er den
mere behagelig at have på.

Et komplet system
Assura er et komplet sortiment, som om-
fatter 1-dels og 2-dels systemer til både
kolo-, ileo- og urostomier. Der er også ud-
viklet en komplet produktserie til børn.

Assura er systemet, der forener hudvenlig-
hed og sikkerhed.

- 9.9!p,,glE 
t

(Coloplast A/S)

Kokkedal lndustripark 2
2980 Kokkedal
Telefon 4911 12OB
Telefax 49 11 1212

Gratis prøve

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

Stomistørrelse: 

- 

mm

Stomitype: EKolostomi Elleostomi EUrostomi

Jeg vil gerne prøve: ! 1-dels pose E Z-Oets system

Hvis børnesystem ønskes sæt venligst kryds her: tr
Jeg vil gerne have: E Hudfarvet pose ! Klar pose

Navn:

Adresse:

Postnr.:

Telefonnr.:

Dansk Coloplast A/S, (coroprastA/s), Kokkedal Industripark 2,

I

By:

Nyhed. Låsen nu på posen.

LrgTry"a"l. Telefon 49 11 12 08, Telefax 4911 1212

a
a

77

((.)
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et fugtigt klæde og trækker 4-
5 timer. (eg lægger den i fry-
seren, så kan den bare tages

op, når man har lyst.) Kagen

skæres i pålægstynde skiver,
der ristes ca. 3 min ved stærk
varme (225 grader).

Aristokrater
500 g mel, 400 g margarine,

Lørdag den 23.04.94 aflroldt
lokal foreningen medlemsmøde
på Benta's cafeteria.

Smertesygeplejerske Miriam
Flycht Fischer fra Aalborg
Sygehus' smerteklinik holdt et
foredrag over emnet psykoso-
cial smertebehandling og vi-
sualisering. Gemem teori og
praksis redegjorde Miriam for
sit arbejde med at aflrjælpe
patienters fysiske og psykiske
smerter. Et meget interessant
foredrag.

Efter kaffen fortalte konsulent
Jorun Espemen om Dansac's
nyeste produkter, bl.a. Dansac

Solo og Dansac Duo. Joma
var meget lydhør overfor bru-
gemes ros, ris og forslag. Vi
takker Dansac for kaffen.

100-125 g mandler, 250 g suk-
ker,2 æg.

Det hele æltes sammen, trille
til en pølse og skæres i tynde
kager, der bages ved 200 gra-

der til de er lysebrune.

Århus amt
i

Vestsjællands
amtt

Redaktionen har ikke modtaget indlæg fra Vestsjællands amt.

Viborg amt

Besøg hos Kirstine

Hell og Lykke

Lis Obel Jacobsen

Hardam
Lørdag den 27. august kl.
14.00 inviteres alle medlem-
mer og pårørende på besøg hos

Kirstine Hardam i Holstebro.
U nder besøget vil Kirstine vise
os rundt i sit stomicenter og
fortælle om produkterne.

Hvis transport er et pro-
blem kan samkørsel evt. ar-
rangeres.

Tilmelding nødvendigt senest

den24. august på tlf.
Inga Anderser 97 92 15 97

Aase Steenberg 86 62 94 48
Mette Madsen 97 94 5131

Med ønsket om en god som-
mer håber vi at se rigtigt mange

den 27 . august.

P.b.v.
Lisbet Hedegaard

Sober debataften
Tirsdag den 10.5.94 varca. 80
mennesker mødt op til debat-
aften på hovedbiblioteket i
Århus. Emnet var: Overser
læger kræftsymptomer? Mø-
det var arrangeret af Kræftens
Bekæmpelse, Århus og div.
patientforeninger her i amtet.

Det var ikke meningen at
drive heø mod lægerne under
mødet, men at få en seriøs
debat mellem læger, politikere,
patienter og tilhørere. Mødet
var både sobert o-u til tider
meget følelsesladet. Alt i alt en

god aften. sonr KB og patient-
forenin-serne kan være tilfredse
med.

Hyggeklubben lukket juli/
august
Hyggeklubben på Silkeborgvej
78, Århus var åben torsdag
den 19. maj. Der kom des-
værre kun 2 personer. Det,
synes vi, er for lidt. Derfor
holder vi pause ijuli og august
måned. I løbet af sommeren
vil bestyrelsen så lægge ho-
vedeme i blød o-s forhåbentlig
finde no-ele tin-ø, som vores
lokaler kan bruges til glæde

for foreningens medlemner.
Lokaleme er blevet frisket op
med maling og rengøring, så

det vil være synd ikke at bruge
dem.

Vellykket udflugt
Sonmerudflugten for Århus
anlt fandt sted lørdag den
4.6.94. Yi var24 på tur. Efter
opsamling i Århus og Ranclers

kørte bussen til Bønnerup
Strand, her var der frisk luft,
næsten for meget, og ølpause.
Videre nlod Kattegatcentret i
Grenå. Nu på opdagelse i ha-
vets mysterier, se på fodring af
torsk, det kurme besøgende

også få lov til at prøve, sikken

28

stor mund en torsk har.
Søagurker var der også, de var

utrolig flotte. Vi tobenede
skulle også fodres, det foregik
i cafeen med smuk udsigt over
Kattegat.

Næste punkt var Ebeltoft,
som vi kom til i stærk regn. En

stille bøn, der bliver hørt.

Bussen holder, døren lukkes

op, og regnen stilner af. Ebel-
toft bød på fregattten Jylland,
Glasmuseet eller slentretur på

de toppede brosten i byen.
Herefter kørte vi langs van-

det ved Ebeltoft Vig, rundt på

Mols ad smukke veje til Egå,

nemlig til firmaet Simonsen &
Weel. Ellen og Jette bød vel-
kommen og viste os ind i deres

frokoststue til et flot trakte-
ment bestående af vin. salar
bord, fisk, tærter, ostebord
m.frugt og kaffe med småka-

ger. Tusind tak til Sintornen

& Weel fra alle deltagere på

turen. Efter et par hyggelige
timer tog vi afsked med Ellen
og Jette. inden da havde alle
fået en fin lille lonmelygte og
en kuglepen.

Klokken var næsten 20, da

bussen holdt i Århus, så ltur-
tigt farvel til Randerspassa-

gererne, der var hjemme en

halv time sellere.

Til slut ørskes alle en god

og solrig sommer.
Hilse-n Hannirtg,

Et dødsfald
Det er med stor sorg, at fore-
ningen har modtaget nledde-

lelse om, at rådgiver Irma
Henriksen er død den 13. maj

1994.lrma var urostonist og

har været rådgiver i Århus amt

i adskillige år, hvor hun har
givet mange stomister gode råd

om at have og leve nted en

stomi.
Æret være hendes ntinde.
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Crohn
klubberne -

t vest og øst

Crohn klubben holdt møde
lørdag d. 30. april hos mig.
Det var en dejlig eftermiddag.
Når man er sammen med jer og
snakken går, flyver tiden bare
af sted, så jeg glæder mig til
næste -eang vi skal ses.

Til dem som har været med til

På trods af at den planlagte
forældrekonference i nuj nd-
ned blev afl1'st grunder mang-
lende tilslutning. er forældre-
1ruppen ikke sådan at slå af
rinden.

Vi vil derfor allerede nu infor-
mere om vores kommende ar-
rangement (se armoncen næ-

ste side ).

Ar-rngementet afholdes på
i,otel Fåbor-s Fjord i dagene

l;1.-16. oktober o-e bliver en

familieweekend for stomi-
opererede børn, deres foræl-
dre og søskende.

..ores plan med weekenden er
at styrke sammenholdet mel-
lem de stomiopererede børns
familier og fremme kendska-
het t't stomier samt plejen her-

Weekenden vil blive en god
hlanding af socialt samvær,
/cg og oplysning.

Prismæssigtvil alle kunne være

nrcd. For voksne er prisen 200
kr., børn (7-15 år) 100 kr. og

at sætte artiklen om inflamma-
torisk tamrsygdom og oversat
den til dansk til COPA bladet
skal have en stor tak.

Med venlig hilsen
Crohn-klubben øst

Eva lttrsen

børn under 7 år kommer gratis
med-
I prisen er inkluderet fuld for-
plejning fra fredag aften til
søndag midda-e.

Transponen skal rnan selv
sørge for, men tåger man de

offentlige transportmidler, vil
der kunne arrangeres buskørsel
fra Odense.

Der vil i løbet af weekenden
blive foredrag og evt. grup-
pearbejde for de voksne. Vi
har allieret os med kirurgisk
børneafdeling på Odense Sy-
gehus, hvorfra vi meget vel-
villigt har fået lovning på pro-
fessionel assistance.

Kirstine Hardam fra Holste-
bro kommer også og viser sit
store varesortiment og vil for-
tælle om de sidste nye produk-
ter.

Børnene vil ligeledes blive
underholdt på alle leder og
kanter. De vil på en naturlig
nåde blive inddraget i de voks-
nes arrangementer, men da

børn jo ikke altid er de mest
tålmodige elementer, har vi
allieret os med en "legetante"
M/K, som vil aktivere bør-
nene og overvåge dem i
svømmepølen, hvor vi er sikre
på de vil være at finde en stor
del af tiden.
På u cekenden vil der li_seledes

r ærc mulighed for at stifte
bekendakab med COPA's for-
mand Chr. Stentoft og fore-

@
ningens sekretær Anni Peder-
sen.

Det er et længe næret ønske for
foreningen at kume aflrolde
en familieweekend for bøm
med stomi og deres nærmeste

familie.
Det er ikke mange foræl-

dre og børn foreningen har
kontakt med, og deter grunden

til, at det er så utroligt svært at
formidle nærboende kontakter
til de forældre, der henvender

sig, fordi deres barn lige har
fået en stomi.

Vi håber, at rigtig mange fa-
milier (medlemmer som ikke
medlemmer) vil deltage i week-
enden og bidrage med deres

erfaringer.

Ergo - start efterårsferien med

at tage imod dette enestående

tilbud. Vi modtager gerne for-
håndstikneldinger allerede nu.

Endelige tikneldingsblanketter
vil blive tilsendt de enkelte
familier i august måned samt

bragt i septembernummeret af
COPA bladet.

ntvh

Forældregruppen

v /Li s b et Refe r D ak ga arrl

tr- , I,:JxJlI.
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KAREI\ BLOK Specialcenter
Forhandling og individuel rådgivning om
korrekt valg og anvendelse af hjælpemidler
til mennesker der
. er STOMIOPEREREDE
o er brystopererede
o har ufrivillig vandladning
o har behov for stØttestrømper
o brokbælter efter mål
o overtræksposer efter ønske

Forsendelse og rådgivning er gratis

Kontakt sy geplej erske/konsulent
Karen Blok

KAREN BLOK Specialcenter
Gammel Havn I - 7100 Vejle - Tlf: 75 84 00 22 - Fax: 75 84 03 22



Kære bwn nred stomi

200 kr.
100 kr.

gratis

Mens ieres forældre får en masse

at uide om stomier og stomipleje,
er arrangeret underholdning for jer bøen.

i hotellets swirnrningpool (under opsyn!,
noget, så tag det med og byt med andre.

ui modtager gerne forhåndstilmeldinger

C0PA's sekretariat u/Anni Pedersen

i bund:

6Zr

&

@

Kom ud af fjerene

Prisen er helt
Voksne

Bnn 7-15 år

Børn 0-

kontakt:

Start efterårsferien med alle tiders
familieweekend på Hotel Faaborg Fjord

den 14. - 16. oktober

bliuer d

I kan f.eks. bade

og huis I samler på

)\

på rlf. 57 67 35 25

)),

§-v



COPA SANG
Fril efter De Gyldne Løver:
"Vi er ikke som de andre"

De er il<ke som es andre
De er nogetfor sig selv
For ud ad vejen vil vi vandre
Med en pose fuld af held

Uden pose - ingen vanding
Henad livets lnndevej
Skønt du ikke er helt som andre
Sig til Livet, ikke nej

Posen knirker lidt og rasler
Men dei ta'r vi mzd et smil
For uden pose på vore mover
Vilk vi ikke være til

Min forening hedder COPA
Jeg får støne, hjælp og råd
At knyne venskab og bmde grænser
Erfor COPA et igigt må\.

Tekst:
Sten Levin Nielsen
Hanne Dragsbæk Madsen
Li sbeth Refer Dal s-saard

Inge Skovaard Petersen

Ha, du tekst til flere vers'J

"Nye regler på arbejdsmarkedsområdet", i 40160 ordningen, så den bliver en 50/50
fortsat fra side 13: ordning fremover.

5 millioner kr. om året, for at erhvervshæm-
mede og andre med sociale problemer kan få Afslutning
bedre muligheder for at opnå og bevare til- Der er altså nogle nye muligheder for at
knytningen til arbejdsmarkedet. støtte den handicappedes tilknytning til

Endvidereerderafsatsreguleringspuljen arbejdsmarkedet, og de findes ikke alene
afsat yderligere krnp 6 millioner kr. til vide- i lov om en aktiv arbejdsmarkedsindsats,
reførelse af forsøget med ledsageordning for men må søges i forskellige regelsæt. For
psykisk og fysisk handicappede. midlerne fra satsreguleringspuljen er der

Endelig er der afsat midler til at øge det endnu ikke kommet nærmere bestemmel-
offentliges tilskud fra40% til50% aflønnen ser om indholdet afde nye ordninger.

Stomiambulatorier
23OO Sundby Hospital

Orgån.kir.amb. 23OO Kbh. S
32 34 32 1 1 lokal 3212 Man.-fre.: OB.OO-14.00

24OO Bispebjerg Hospital,Stomiamb.
2400 Kbh. NV

35 31 26 96 lokal 2696 Efter aftate
(man.-fre.:O8.3O-O9.OO)

26OO KAS-Glostrup, 26OO Glostrup 43 96 43 33 lokal 5516 Man.-fre.: OB.OO-16.00

26 50 Hvidovre Hospital, a'td.212 + 215
2650 Hvidovre

36 32 2A 44 |okal 212 Man.-fre.: 09.00-1 5.00
363222 13 lokal 2l4

2730 KAS-Herlev afd.'l07,7.sal, 2730 Herlev 44 53 53 O0 tokat 633 Man.-tre.: O8.OO-1S.OO

2900 KAS-Gentofte, kir.amb. O 732
29OO Hellerup

31 65 12 00 lokal 5865 Man.-fre.: O8.OO-14.00
(man.-f re.:08.00-09.OOl

297O Sygehuset øresund Horsholm
2970 Hørsholm

48 29 29 29 lokal 2641 Efrer aftate

37OO BornholmsCentralsygehus
37OO Rønne

56 95 1 1 65 lokal 21 20 l. og 3. tirsdåg i måneden
o9.oo-1 3.oo

42OO Centralsygehuset i Slagelse 53 52 1 9 00 lokal 2264 Man, + tors,: O8,OO- l 5.OO
indgang 45, 42OO Slagelse Fre.; OB.OO-I4.00

4300 Centralsygehuset i Holbæk,
afd. A1 43OO Holbæk

Stomiamb. 534332 01 lokal2102 Efteraftate
eller søger 5806
(dgl.08.00-O8.3O)

4600 RASK, Stomiamb. Kir. afd. A'1

4600 Køge
56 63 1 5 00 lokal 3360 Etter aftate;
lman.-Ire.:l l.OO-12.OO) Man.-fre.: O7.OO-'15.0O

47OO Centralsygeluset i Næstved
afd. 1 I stuen, 4700 Næslved

5372 14 O1 lokal 4208 Tirs.: 08.00-16.00
{man.-tre.:08.OO-O9.OO) Tors.:08.OO-15.O0

4800 Centralsygehuset i Nykøbing F

48OO Nykøbing F

54'85 30 33 lokål 3550 Tirs.: i2.OO-16.00
Tors.: 1 2.00-1 6.OO

5500 Middelf art Sygehus, Organ.kir.afd.
55OO Middelfart

64 41 21 2'l lokal 1665 Fredage efter aftale

56oO Fåborg Sygehus Kir.amb,
56OO Fåborg

62 6l Og O'l lokal 3O7 Man.-tors.: 09.00-13.00

6400 Sønderborg Sygehus afd. K2 1

64OO Sønderborg
74 43 03 11 Tirs.-tors.: 08.30-1 4.3O

71OO Vejle Sygehus Stomiamb. A16
71 O0 Vejle

75 72 72 33 lokål 4566 Tors.: 08.30-1 3.30
eller 454'1 ltorsdåg )

8000 Århus amts Sygehus
aooo Å'hus

86 1 2 68 66 lokal 7494 Man.:1 O.OO-1 5.OO; Ons.:1 5.OO-'l 7.OO;
{man - tors: 09.OO-1 0.0O; Tors.:1 O.OO-1 5.0O, alle dage etter åIrate
ors: 1 4.OO-1 5.00)

85OO Ccntrålsygctlsr i Silkeborg, Stomr.mb. 86 82 l6 OO lokal 2431
På..ntym kii..fd. 85OO Srlkeborg

87OO Ho.*G Sygctus, Stomrlfidkken 75 62 44 44 tokat 2221
87OO HoræB

Tirs.: 1 2.30-1 4.30; Tors.: I 7.OO-l 8.OO
Eegqe daqe eftcr aftale

Man-: 09.OO-15.3O
Tirs.-f,e.: 09.OO-1 5.oo

8800 Viborg Sygctus
Organkir. afd. K 1 'l , 8800 Viborg

86 61 30 OO lokal 21 1 0 Ons: 1 O.OO-1 3.OO
(dgl.; 08.00-1 2.OOl Efter aftate

8900 Centralsyghuset i Randers
Organ.kir.amb. 8900 Randers

86 41 82 0O lokal 5704 Man.: Oa.3O-1 1.OO
Fre.: 09.OO-1 2.OO

9000 Aalborg Sygehus SYD
Stomiklinikken, 9l 00 Aalborg

99 32 25 41 I afd. 1 l Man.: 12.00-'t 5.OO
99 32 25 22 I atd- 2 ) Tors.: 1 2.OO-1 5.00

9800 Hjørring Sygehus, Organ,kir.afd.
98OO Hiøring

9A 92 72 44 lokal 2O7'l Fredage efter attale
(man.-fre.: O8.OO-1 4.OO)

Karen Blok
Speclalcenter

har holdt
flyttedag

Karen Blok Specialcenter vok-
ser og har længe haft behov for
mere plads.

Derfor flyttede Specialcentret i
begyndelsen afjuni til nye og
større lokaler.

Den nye adresse er:
KAREN BLOK
Specialcenter
Gammel Havn I
7100 Vejle

Tlf.:75 840022
Fax:75 840322
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LOKALFORENINGER / GRUPPER / KLUBBER De anførte træffetider er kun vejledende

København / Frederiksberg
Helene Christensen
P. Bangsvej 107, 1.

2000 Frederiksberg
Tlf.: 38 71 62 3l
Konlahperson:
Liua Porter, Ane Katrinesvej 34,
2000 Frederiksberg. Tlf.: 31 1O2625
(træffetid: 09.00 - 10.00)

Københavns amt
lnge Boserup Larsen
Galgebakken over Syv 6A
2620 Albertslund
(Iræffetid: man.-fre. 11.00 - 12.30)
Tlf .: 42 64 29 30 eller Tlf. og fax 42 16 55 7 5

Konlaktperson:
Inga Robinson, Televænget 30, 2770 Kastrup
Tlf.: 31 51 30 13 eller 31 59 41 35,
efter kl. 10.00.

Bornholms amt
Inge Skovgaard Petersen
Pæretræsdalen 2l
3700 Rønne
Tlf.: 56 95 65 30

Frederiksborg amt
Bent H. Larsen *)
Emil Noldesvej 32
3000 Helsingør I
Tlf: 42 22 O6 16

(trætfes bedst 17.00 - 18.00)

Fyns amt
Vagn Madsen

Svanevej 25
5492 Vissenbjerg
Tlf.: 64 47 24 46 (elter kl. 16.00)
Rådgiver : Gerda Pedersen,
Carl Blochsve.i | , 2.. 5230 Odense M.
Tlf.: 66 ll 26 84

Lolland-Falster
Marianne Andersen
(rådgivcr og formand)
Askhavnsvej 8, Femø
4930 Maribo
Tlf.: 53 91 50 30

Riidgiver: Jytte Hampe
Svcrigesvej 35,4800 Nykøbing F.

Tlf.: 54 85 76 12

Nordjyllands anrt
Flemming tacobsen
Tyttebærvej 7
9530 Støvriog
Tlf.: 98 37 t6 30.
Rådgiver:
Kirsæn Møhlenberg, Nielsmindevej 16
9493 Salturn ,Tlf.: 98 88 11 51

Itlæstved
Mereæ Møller
Ærtebjergvej 28, Lund
4660 Store-Heddinge
Tlf.: 53 70 80 42
(bedst hverdage 10.00 - 12.00)

Ribe amt
Frede Jensen

Langetvedvej 2l
6630 Rødding
Tlf .: '14 84 71 27

Ringkøbing amt
Arne Nielsen *)
Rudesvej 20
7500 Holstebro
Tlf.: 97 4221 19

Roskilde amt
Erik Kristjansen *)
Jasminvej I
4600 Køge
Tlf.: 53 65 38 78

Sønde{y!!ands amt
Sv. Kjærsgaard Jensen x)

Vestsjællands ant
Jens Jørgen Lanen
Howej 39
4490 Jerslev Sj.
Tlf.: 53 49 55 11

Århus amt
Henning Granslev
Bavnegårdsvej I 10, Kolt
8361 Hasselager
Tlf.: t6 281124 Oedst 14.00 - 18:00)

Rådg ive r : Ellen Sørensen,
Hedevej 8, Årsbv, 89)0 Randerr
Tlf.: 8649 t6 lt (bedst 09.fi) - 12.00)

Crohn klubben øst
Eva Larsen
Pærevangen 2, l.tv.
2765 Smørum
Tlf .: M 66 04 54 (efter kl. 17.00)
&
Marina Larsen
Lyngbyvej 293 A
2900 Hellerup
Tlf. : 31 65 65 07

Crohn klubben vest
Hanne Dragsbæk Madsen
Nagelsvej 4
8270 Højbjerg
Tlf.: 86 27 63 30

Forældregruppen
Lisbet Refer Dalsgaard
Bredemosevej 16. Elsborg
8840 Rødkærsbro
Tlf.: 86 65 90 12

J-pouch
Christina Hartmann
Nebs Møllevej 54
4100 Ringsted
Tlf.:53 628484 (bedstefter 19.00)

Ungdomsgruppen
Heidi Elva Plambeck-Sørensen

Søkjær l3
7130 Juclsmindc
Tlf.: 75 69 57 1'7

Møllehaven 2A
6430 Nordborg
Tlf .:74 45 42 04

Vejle amt
Emil Larsen *)
Søndervænget 87

8732 Hovedgård
Tlf.: 75 « 1213

(bedst efter 17.00)

Viborg amt
Inga Vestergaard Andersen
Fårtoftevej 144

7700 Thisted
Tlf.: 97 92 15 9"1

*) Er medlem af COPA's Forretningsudvalg


