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Biotrol!
for sikkerhedens skyld.
Den nemme påsætning gør forskellen

rPosen åbnes og lukkes med et klik.
Det bedste system også til post-operative,

lleopose

,

da man ikke skal trykke på den ømme mave.

ColoPose

Selvom posen er låst fast kan den alligevel drejes i alle retninger Biotrol systemetlås i 3 størelser, således at systemet passer til enhver stomi.

Jrr,nro""

Poserne har indbygget aktivt kulfilter, der
sikrer helt mod lugtgener
Biolrol ELITE tømbar og lukket pose. har
præcis de samme fordele som Biotrol S bandagerne. Dog har ELITE poserne det specielle, al
hudbeskytlelsespladen kun er 0,8 mm tynd, vilket gør pladen ekstra fleksibel. Samtidig har ELI
TE poserne stofbelægning både-på for og bagside, der gør posen blød og lækker

lleo S

IRYFIX lrrigationssystem.
lryflex skylleærme er både bredere og længere end andre kendte, hvilket betyder større
f leksibilitet ved irigation.
IBYFIX bandaqen der skaber total trihed
for stomiopererede, som anvender irrigation

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

Når IBYFIX er påsat ligner det et almindeligt
plaster
Stomien er totalt lorseglet med lBYFIX, og
den forhindrer både lyd og lugtgener
IRYFIX har et 1000/0 effektivt kulfilter

Enkelt og effektivt
Biotrol systemet er lorsynet med en helt
ny lorm for lås mellem pose og plade. Låsesystemet er et garanteret 1000/0 erfektivt sikkerhedssystem.
Det fungerer meget enkelt, ved at posen
sættes mod pladens lås, og låsepalen skubbes med fingeren fra position 'l til position 2.
Nemmere kan det simpelt hen ikke gøres.
Låsesystemet sikrer en perfekt kontakt
mellem pose og plade.
Det er det mest pålidelige låsesystem,
der er konstrueret.

lntegrale Biotrol S og Mini S poserne er
udstyret med et stort indbygget filtel Det er
klart til øjeblikkelig brug og giver optimal effektivitet.
Fuldstændig diskretion er derlor sikret i
lang tid uden risiko Ior lugt fra posen.

Bloirol S Post-op pos€

... a
Mini S

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

pharma
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Foreningens formål:
Vedtægternes § 4:
Foreningens formål er at varetage interesser for storui- og reservoiropererede samt personer med sygdomme, der kan fpre til anlceggelse af
stomi/reservoir.

Stomiforeningen COPA
S ekre

tariat s leder.' Anni Pedersen

Sekretariatet
Odinsvej 5, 4100 Ringsted

Tlf.: 57 67 35 25 Fax:: 57 67 35

Stk.2. Dette
15

Træffes mandag, tirsdag, torsdag og
fredag: 10.00 - 12.00;
onsdag: 16.00 - 18.00.
Foreningens gironummer: 7 09 03 31.

Ltndsformand:
Chr. Stentoft
Thorkildsvej 78, 3700 Rønne
Tlf.: 56 95 97 37. Landsformandens
telefon vil normalt svare mandag til
fredag fra. kl. 09,00 - 13.00.
Under bortrejse og fravær giver
telefonsvareren nærrnere besked.

Fax: 56 95 97 35.
Vicelandsformand:

Erik Krisdansen
Jasminvej 1, 4600 Køge
Tlf.: 53 65 38 78.
Lokalformænd og - gruppe r :

søges gennemfgrt ved:

a) - at udøve oplysende, rådgivende og opsøgende virksomhed.
b) - at virke som medlemmernes talerør over for myndighederne.
c) - at hjælpe hinanden med råd og vejledning og i særlige
tilfælde at yde støtte i form af er humørlegat.
d) - at udgive et medlemsblad, COPA.
COPA nr. 125 november/december 1994
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Medlemsbladet COPA

Rådgivning

COPA-medlemsblad udkommer

6 gange om året.

Københa'n:

Næste blad udkommer 5/l-1995.
Oplag: 5000 stk.

Åbent første onsdag i hver

Tryk: Borch Tryk ÆS, Ringsted.

mellem

kl.

13.30

Ansvarshavende redaktør:
Cand.scient. Ole Vestergaard.

Sted:

Læserbreve, indlæg og artikler:
Manuskipter skal sendes til
sekretariatet. Sidste frist for indlevering til næste nummer er lll2-1994.
COPA behøver ikke npdvendigvis
dele meninger bragt i bladet.
Eftertryk tilladt med kildeangivelse,
efter indhentet tilladelse hos COPA's
sekretariat.

Tlf.: 35 43 40

I I I us trat ions annonc

e

måned

- 15.30.

Strandboulevarden 55,2100

04

Film mv. skal sendes til sekretariatet.
Materialefrist og annulleringsfrist 2l

til

Kbh.Ø,

Åbent første onsdag i hver
måned mellem kl. 16.00 - 19.00
(Dog ikke juli).
Sted:

Silkeborgvej 78, Århus C.

(Aftale om tid til en samtale
kl. 08.00 - 16.00).

mellem Tlf.: 86 18 56 22.
Aftale om tid til en samtale kan
ske

Hørsholm:
Åbent anden onsdag i hver

mellem kl. 17.00

i

åbningstiden.

Udenfor åbningstiden: Tlf.:

-

måned

86 28 I I 24 eller 86 49 16 I l.

19.00.

Sted:
Forespørgsler på

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

42220616

Sted:

Ambulatoriet på sygehuset

Hørsholm.

r:

dage f6r udgivelsen. Dvs. materiale

Århus:

Øresund

tlf.:
eller
48 29 29 29 lokal264l.

Centralsygehuset, afd. 252.

næste nummer skal være sekretariatet

i hænde senest:

15/12-94. Nærmere

oplysninger: Seketariatet.
Rubrikannoncer:
Tekst sendes til sekretariatet. Til
næste nummer er indleveringsfristen
lll2-94. Nærmere oplysninger:
Sekretariatet.
ISSN 0901 - 3849

Liste over stomiambulatorier findes på side 35
Anden konsultation/rådgivning
Gerd Johnsen, Ister6dvej I
Grindsted Sygehus,
3400 HillerØd. Tlf.: 48 24 18 16
Geriatrisk afd.
Efter aftale. Konsultation mod
7200 Grindsted Tlf.. 75 32
betaling.

Tlf. konsultation

gratis.

ll

22

(tlf.tid: tirs.: I l-l 2).
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Cq@
Sexuelle
problemer stiller
krav

Ministerskifte

Selv om sex betyder, at man er
meget tæt på sin partner, både fy-

sisk og følelsesmæssigt, er der
mange, der har svært ved at tale
åbent med hinanden om dette emne.

Det gælder også efter en stomioperation, hvor kønslivet kan gå

Af: Chr. Stentoft

mener, at således som det gældende

valget overstået og spændingen udløst om, hvem der skal regere landet i den
kommende tid og hvem, der skal beklæde
de forskellige ministerposter i regerinSå er

gen.
For os alle er det af vital betydning at
få at vide, hvilken politik en ny regering

vil

føre, da det har stor indflydelse på
vores dagligdag. For de stomiopererede
er det især besættelsen af Socialministerposten, der har bevågenhed.
Bliver det en minister, der vil tage
vore henvendelser alvorlige og arbejde
for at imØdekomme vore synspunkter.

Eller bliver det en minister, som ikke
finder, at der er behov for at ændre i loven
eller i bekendtgørelsen, fordi ministeren

regelsæt er udformet, er det dækkende for
området, med sk1'ldig hensyntagen til brugerens behov og særlig hensyn til kommu-

nernes administration.
Vi har følt, at den afgåede socialmi-

nister

, nu sundhedsminister

Yvonne

Herløv Andersen, var lydhør overfor vores problemer og ville gØre sit

til

at få dem

løst tilfredsstillende.

Vi

ønsker Karen Jespersen velkommen
tilbage på posten som Socialminister og

ser frem til, at hun fortsætter arbejdet
med at løse vore problemer, Samtidig
håber vi, at hun denne gang får lov at
sidde så længe, at hun når at præge
socialpolitikken og når at se resultaterne

hen at blive et tabu emne for mennesker med stomi.
COPA-bladet har fået lov til at

bringe en artikel fra EUROSTOMA, Sexuelle problemer kræver opmærksomhed og forståelse,
se side 12.

At det ikke kun er mellem
ægtefæller, det kan være svært at
tale om kønslivets fortrædeligheder eller herligheder, kan du se på
side 32. Sygeplejersker burde professionelt kunne angribe emnet i en
samtale med stomipatienten. Men
blufærdighed er også her en barriere.

Hvad mener dø? Skriv til
COPA-bladet. Dit brev vil naturligvis kunne bringes anonymt.

af sin indsats.

Kørsels-

godtgørelsetil
rådgivningsl«ørsel
Ved skrivelse af 3l maj 1994 har
Kræftens Bekæmpelse for at begrænse udgifterne til de stadigt
stigende aktiviteter, hvor der medvirker frivillige indenfor lokalforeningsarbejdet og patientstøttearbejdet, nedsat satsen for kørselsgodtgørelse til den lave sats i statens regler, p.t. I,l9 kr.lkm.
Efter aftale med Kræftens

Ny direktør i
Kræftens Bekæmpelse
Bland 53 ansøgere er den 53 årige
jurist Erik Lauridsen blevet valgt som

ganisation; derpå arbejde han nogle år

ny administrerende direktør for Kræf-

Dansk Campingunion, inden Hjerte-

tens Bekæmpelse.

foreningen kaprede ham.

Erik Lauridsen efterf6lger

som administrerende direktør for

Til

Ole

bladet "ny stemme" udtaler

Bang.

formanden for Kræftens Bekæmpel se,
CenterdirektØr, læge Jens Kr. Gøtrik:

Erik Lauridsen kommer fra Hjertefor-

"Vi har især lagt

eningen, hvor han var administrerende

i 8 år.

vcegt på at få en
person med grundlæggende kendskab

til det velg@rende

Bekæmpelse får den nedsatte sats

direktør

først virkning for COPA's rådgivningskørsel fra I JAN 1995.
For nemheds skyld afregner

candjur. i
versitet. Har været sekretær for stående udvalg i Folketinget, bl.a. det

hurtigt kan træde ind i arbejdet. Det

foreningen med 1.20 kr.lkm.

politiske-økonomiske udvalg og

folkel i g organisafion".

boligudvalget
Venlig hilsen
Chr. Stentoft
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Han er uddannet

1969 fra Københavns Uni-

han hentet

til

i 70'erne. Herfra blev
Grundejernes Landsor-'

4

område, så han

tæller også, at Erik Lauridsen har så

stor erfaring med at arbejde for

sen

en

COPA-bladet Ønsker Erik Lauridmed det nye job.

til lykke

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 lorden rundt. Nogle
er meget dygtige til at gøre deres tanker til
handlinger, mens andre lader det blive ved
drømmene.
Men hvorfor lade sig begrænse? Livet er,
hvad man selv gør det til, hverken mere eller
mindre. En stomioperation kan naturligvis sætte
grænser i den første tid. Men efterhånden vænner 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 stomibandager - alle selvfølgelig
med det kendte Stomahesive hudbeskyttelsesmateriale, som giver dig sikkerhed og gør bandagerne smidige og enkle at anvende.

/ft)ConvaTec
\7

A Bristol-Myers Squibb Company

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

@

Mødekalender
november - december
Har du aktiviteter, du ønsker omtatt i den gule mødekalender, så skriv til COPA.
Giv en kort beskrivelse al mødet, dato, klokkeslætog mødested.

04-ll kt. 14.00-17.00

26-11 kl.

Huset, Hasserisgade 10, Aalborg.
Hyggeklub. Film og kaffe.

14.00

Valby Medborgerhus.
Julearrangement.
Kpbenlnvts ant

Nordjyllands amt

27-ll kl. 14.00

09-11 kl. 17.00-19.00 Sygehuset Øresund Hørsholm.
Rådgivning, åbent hus.

spil/samvær/sognepræstM.Harder.
Lolland / Falster

Frederikborg arnt
10-11 kl.

14.00-?

Hotel Våbensted. Julekomsammen,

0l-12 kl.

Silkeborgvej 78, Århus.
Hyggeklub.

19.00

Kræftens Bekæmpelse, Odense.
Julemøde.

Århus amt

l0-ll

kl. 13.30-16.00

Fyns

02-12 kl.

Overgade 5, Skærbæk.

14.00

Møde, COPA-klub Fredericia.
Vejle amt

l0-11 kl. 16.00-18.00 Aktivitetshuset, Vejle.
Møde' coPA-klub

kl.

14.00

Hyggeklub. Bankospil, gløgg mv.
Nortljl'llancls amt

11-11 kl.

14.00

03-12 kl. 14.00-17.00 Mødelokaleme Fakse

Pilegaarden, Brpnshpjvej 17,
(bus 2). Kbh. NV. Fredagsm6de.
Kq

b e nhav n

Sygehus.

Julehygge.

/F re d e r i ks b e r g

Næsn,ed

05-12 kl.

Skammekogen, Hjørring.

18.00

Sygepl.hj emmepl. ;hudprobl. +demo.
Nordjlllands amt

"Møllebo", Kbhsvej 3-5, Køge.
Julestue.

Roskilde amt

15-11 kl. 19.30-22.00 Tylstrup Kro.
Square-dance

Pilegaarden, Brønshøjvej l7,Kbh.NV.
Julemøde. Tag en lille pakke med.
Kqbenhavt / Frederiksberg

02-12 kJ. 14.00-17.00 Huset, Hasserisgade 10, Aalborg.

vejle'
vejre amt

ll-ll

07-12 kl. 16.00-19.00 Silkeborgvej 78, Århus.
- Opvisning.

Julehygge.

Nordjyllands amt

l7-ll

kl. 19.00-22.00 Kulturhuset,

Århus amt

08-12 kl. 13.30-16.00 Overgade 5, Skærbæk.

Randers.

Medlemsmøde.

Møde, COPA-klub Fredericia.
Århus amt

19-11 kl.

14.00

Vejle amt

08-12 kl. 16.00-18.00 Aktivitetshuset,Vejle.
Møde, coPA-klub vejle.

Marianne Hemmingsen.
JulemØde.

Crohn øsI

2l-l

I

kl. 15.30-17.30 Auditoriet, Aalborg

Vejle amt

09-12 kl.

Sygehus Syd.

14.00

Tarmkræft ved læge fra KB.
Nordjyllands amt

26-ll kl. 14,00-17.00

l0-12 kl. 14.00-17.00

Fritidshuset, Hostrupsvej 26, Hillerød.
Frederiksborg atnt

kl. 13.00-17.00

KB-mødelokaler,Vesterå 5, Ålborg.
Julehygge. Gløgg mv.
Norcljl'll«nds amt

14-12 kl. 17.00-19.00 Sygehuset Øresund Hørsholm.

Jernbanehotellet, Holbæk.
Julefrokost. Invitation udsendes.

Rådgivning, åbent hus.
Frederiksborg antt

Vestsjællands anil
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Skammekrogen, Hjørring.
Julefrokost med pakkefest.

Nordjyllands cunt

Jule medlemsmøde.

26-11

ant

6

Coloplast Assura
a
a

>Hudvenlighed og sikkerhed
i perfekt samspil

Nyhed. Låsen nu på posen.

Sikker hudklæber, let at aftage
Som den eneste hudklæber har Assura en unik spiralstruktur, der forener hudvenlighed og sikkerhed. Assura hudklæber kombinerer to klæbematerialer med forskellige
egenskaber. Det ene materiale sØrger for, at posen sidder
sikkerl. Det andet gor, at den er nem at aftage.
Ved at forene disse to materialer i en spiralformet klæber,
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

\

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

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

Stomistørrelse:

mm

Et komplet system

Stomitype:

E

Kolostomi

E

lleostomi

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

Jeg vil gerne prøve:

!

1-dels pose

E

2-dels system

-

her: tr
Jeg vil gerne have: ! Hudfarvet pose n Klar pose
-

Hvis børnesystem ønskes sæt venligst kryds

Navn:
Adresse:

g.glg,plgrt

Postnr.:

(Coloplast A/S)

Bv:

Telefonnr.:

Kokkedal lndustripark 2

2980 Kokkedal
Telefon 4911 1208
Telefax 49 11 1212

E

|

Dansk Coloplast A/S,

(coroprast A./s),

Kokkedal lndustripark 2,

2980 Kokkedal. Telefon 4911 12 08, Telefax 4911 1212

Urostomi

@

Nordiskmødei Luleå
Af: Anni Pedersen
Så nåede

Referat
Fra den 25. -28. august 1994 deltog 5
delegerede fra COPA i Nordisk mØde i
Luleå i Sverige. Udover Danmark, Norge,
Sverige, Finland og Island deltog også de
Baltiske lande. Deltagerne fra de Baltiske

lande kunne forstå og tale meget lidt
engelsk, men Sverige havde sprget for en
svensk/russisk tolk, så det gik alligevel.
Den første aften blev vi præsenteret for
hinanden og derefter var der middag, hvor
vi ihærdigt prgvede at få de baltiske gæster med i det sociale samvær.
Næste dag startede Sverige med at præsentere ILCO's organisation. ILCO blev
oprettet i 1965 og har 24 amtsforeninger
og ca. 7.000 medlemmer. Hver amtsforening har mellem 120 og 950 medlem-

mer og flere steder er der også lokalforeninger. Der er også en ungdomsorga-

- til 30 år - der drives helt og
holdent af ungdommen. ILCO er den
eneste forening i Sverige for stominisation

opererede og Crohn- og colitispatienter.
Derefter fortalte Danmark om standardi-

sering.

vi til de Baltiske landes præsen-

tation af deres lande/organisationer.
LETIAND: ILCO Latvija blev oprettet i
1992. Man vil forsøge at registrere alle
stomiopererede i Letland og har indtil nu
registreret I 302, hvoraf 5 26 er medlem af
ILCO Latvija. Man vil gerne oprette
lokalforenin,eer og en stomiklinik, samt
specialuddanne læger og s1',eeplejersker,
da der er et stort behov tbr efteruddannelse. Letland vil gerne selr, fremstille
stomiposer og man har forspgt sig. Poserne skal nu afpr@ves af stomiopererede
i de baltiske lande. Man får ikke poserne
gratis, men på grund af hjælpen fra Sverige kan man få et tilskud.
LITAUEN: Der er endnu ingen stomi-

forening, men man har opfordret
stomiopererede til at oprette en forening
og har været på besøg i Polen for at se,
hvordan deres forening fungerer. Alle får
nu hjælpemidler gratis. Staten køber dem,
lægerne skriver en recept og man henter
dem på apoteket. Man kan ikke vælge, der
er kun en slags, ligesom man kun kan få et
begrænset antal plader og poser.

ESTI.AND: ESTILCO blev oprette i maj
1993 og man har registreret 500 stomi-

opererede. Man har åbnet en butik med
hjælpemidler, hvor man kan købe næsten
det man behøver. Den stomiopererede
betaler selv l57o af prisen, pensionister

dog kun 10%.
ST.PETERSBORG: Der var ingen repræsentanter fra St. Petersborg, men Bjørn
Jahr fra Norge fortalte lidt om deres hjælpearbejde. Der er 1200- 1300 medlemmer
i ASSCOL, men dererflere stomiopererede
i St. Petersborg end i hele Norge, så man
regner med at få flere medlemmer. De,
der er medlem; får deres hjælpemidler af
foreningen, og når foreningen mangler
hjælpemidler, kan de ikke tage flere med-

lemmer. Dette er et stort problem, og
derfor vil de gerne have deres egen produktion af poser, ligesom de gerne vil
etablere et center for stomiopererede.

Sidste punkt for fredagen var rådgiverfunktionen i de nordiske lande. Der var

både mange lighedspunkter og en del
forskelle. men man var enige om, at et
fortsat samarbejde var 6nskeligt.

Lørdag var der udflugt

til

fossen", som er Europas største

"Stor-

frit fal-

dende vandfald, Det var meningen vi

skulle have været på "rafting" med
gummiflåder ned ad fossen, men på grund
af den varme sommer, var der ikke vand
nok til at det var forsvarligt. Vi kunne dog
n1'de den storslåede natur og Storfossens
enorme vandmasser. Derefter spiste vi
fintskåret rensdyrkgd med kartoffelmos
og tyttebær, det smagte anderledes men
meget dejligt. På hjemturen bes@gte vi
Gammelstadens kirkeby med ca. 500 små

-r

Fl..

fr

huse rundt om 1400-tals kirken. I gamle
dage blev de brugt til at opholde sig i
mellem de mange gudstjenester. De har
aldrig været brugt til beboelse og den dag
i dag er der strenge regler for hvordan man
må bruge dem - ofte som sommerhuse.

Søndag fik vi fortalt om IOA-mødet i
Australien og det baltiske møde iRiga. De
fremtidige nordiske møder blev lagt på
plads og Bcirje Olsson fra Sverige sluttede

Europas største vandfald ( frit faldende ! ) kan ikke rokke 5 COPA-udsendte:
Fra venstre mod højre: Henning Granslev, Christian Stentoft, Anni Pedersen,
Arne Nielsen og Helene Christensen
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med at dele en ILCO-stander/flag ud til de

deltagende lande og takkede for et godt og

konstruktivt møde.

a Hollister
for den aktive
STOMI-opererede
Hollister Danmark, Formervangen 5-9, 2600 Glostrup, Tlf. 43 43 57 00

@

COPA Landsmøde 1994
sættes under lup
Hvad var godt? - Hvad var skidt? Landsformand Chr. Stentoft har
set på 47 evalueringsskemaer, og bringer her resultatet samt nogle af de skrevne kommentarer

Såvel stedet som emnerne, der var valgt til
landsmødet I 994, har på enkelte undtagelser nær været tilfredsstillende for delta-

- "Havde fon'entet, at Jette kunne
sige, hvor langt hurt var nået med
"standardposen". Havde hgrt ont det
samme for et år siden".
- "Fandt det diffust, uforståeligt og

gerne. Derfor ikke være sagt, at alt var

usammenhængende".

Af: Chr. Stentoft

perfekt. Man kunne f.eks. godt have tænkt
sig, at middagen havde været senere, at

den var på tre retter, at natmaden var

- "Der blev brugt for lang tid til
standardisering" (her skal indskydes, at
Poul Ltineborg skulle have taget sig af

blevet sløjfet og at der ikke var programpunkter efter middagen. Som sædvanlig
var der afsat for lidt tid til de spændende
emner og for meget tid til de kedelige og

patientrettigheder, men han havde et presserende ærinde, så han først kunne komme
til stede til sidste workshop, Chr.S.).

tørre.

Standbesøg

Af

skemaet kan man se, hvordan
bedømmelsen af de enkelte emner forde-

ler sig. Udover afkrydsningen var
lejlighed

til

der

at knytte bemærkninger til

emnerne og det var der glædeligvis flere,
der havde benyttet sig af:

Tidlig påvisning af
tarmkræft
- "Et godt stykke arbejde Kronborg
gør. Det var et godt og interessant foredrag ".
- "Kronborg fortalte i et let forståeligt sprog udenfor mange fagudtvr-11".
- "Godt - men kunne virke barsk på
sine steder, f.eks. med hensyn til at være

erklæret 'RASK"'.

- "Foredraget er utroligt aktuelt, sådan midtvejs i projektet".
-"For presset oplæg og for mange
skemaer, ellers OK".
-"For kort tid, havde ventet mere fra
Kronborgs side".

Standardisering og

patientstøtte
- "Svært at få overblik over så stort et
emne i så kort referering".
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- "Samtlige workshop er fremhævet

som virkelig gode og noget man gerne
ville have haft mere tid til".

- "Interessant, fyldestgørende og let

nakken af dem ved den anden

stand".
- "Detvar godt, vi havde så megen tid

her".

- "Det var en time for meget, idet vi
jo allesammen kender produkterne".
- "Der varfor ntegen tid og tidspunktet var forkert. Standbesogene skal ligge
ont aftenen".

forståeligt".
- "Ktmne have bnryt mere tid på
gruppearbejde og i plenum til at sanlmenligne nted de anclre grupper",

- "For lidt tid til

-

gruppearbejdet".

"Gruppeat'bejdet ikke velfimger-

ende. En ikkestonrist talte for længe".
- "Sy'ntes godt, de kunne have givet
os no_sle af Kræftens Bekæmpelses materialer. så r i havde noget at arbejde med".

Opholdet iøvrigt

Kvalitetssikring
- "Det var flot"
- "Et godt foredrag. Anne

for lille".

Hjælp til selvhjælp

- "Der var dejlig luft mellem standene, så man kunne snakke uden at blive
trådt

- "Mere tid til u,orkshops, det var
virkelig interessant, ville geme have nået
dem alle".
- "For kort tid til to ting, bedre med
en ting og så tid til at komme i dybdenl'.
- "Vi varfor ntange i lokalet og vi var,
som vi plejer, i tids nØd, så udbl'ttet blev

-

.

vidste,

"Aftensmaden var for dårlig, nar

maden overflodig. Hellere tre retter mad
med l'in lidt senere og så in-een program-

hvad hun talte om".
- "Hun var en virkelig god fortæller
og ville gerne have spørgsmål ind imel-

punkter bagefter".

lem".

spredt ud på tre lokaler, ellers et virkelig

- ."leg ville Ønske, at alle stomiambul ato rie r kunne have samme kva I ite

godt landsmPde".

ts -

sikring som Glostrup".
- "Kvalitetssikring, - var det for patientens skyld, eller - var det for plejepersonalets?".

Workshops
"Der var for kort tid til emnerne"
10

- "Lokaleme var virkelig gocle, men
det "sociale samvær"

desværre blev

Generelt
- "Jeg synes generelt, at det har r'æret

et godt møde, som er lavet professionelt
med nogle gode emner".
- "Mere tid til emnertle, nlere gruppearbejcle, start noBet før og sltis aftensmad noget senere og ikke noget arbeide
(fo rt srette s nrcs te s icle

)

qq@
efter middagen. Ellers et godt og udbytte- ir i gt landsngde, se r forv en ttr i n gsfir I d fre nr

til det

-

til

vore møder altid er
mange nye deltagere er det vigtigt med
nogle foredrag om anatomi eller ny

"Da der

I

Evaluering

næste".

I

47 skemaer afleveret
Hvad var dit udbytte af landsmødet?

operationsteknik. F. eks. kom jeg ud for,
at en kvindelig stomist havde fået fjernet
noget af skeden. Jeg klarede det p.gr. af
min erfaring. Men hvad med de nye og
uerfarne".

Udbytte

Emne

- " F S 22 har en evalue rin gsp roce dure,
som kururc tages op i COPA.l.Hvad var
godt. 2. Hvad var dårligt. 3. Hvad kan vi

bedre. 4. Fremtidige Ønsker".
- "Jeg har gjort den erfaring, at den
psykologiske hjælp træder mere og mere
i focus. Posen sidderjo fast, næsten ingen
hudproblemer, så derfor fungerer vi som
"psykolog".Derfor er et samarbejde med

lille tilfredsstillende

Tidlig påvisning af

tarmkræft

Standardisering og

patientrettigheder

stort

4

24

19

l8

24

5

5

30

12

2

26

l8

3

23

2l

7

23

17

g@re

Standbesøg
Kvalitetssikring i
Besøg i

Hanne Hovind meget vigtig, Hun må
komme til vore rådgiverm6der og give os
noget at arbejde med, så vi er bedre rustet

i

fremtiden".

Hjælp
.

stomiplejen

workshops

til

selvhjælp, selvhjælpsgrupper

Opholdet i pvrigt

- lokaler, maden, værelset

Konklusion
At

887o (se skemaet) har haft et tilfredsstillende eller stort udbytte af landsmødet,

er alt

i

Samlet

02027

resultat: 12% 52% 36%

alt et godt resultat.

Kirstine,tlardam
Vi har altid
førende

produkter
på la§er!

Coloplast
@

- når det gælder:

Portofri levering fra dag

Stomi-artikler
Sårbehandlingsbandager
Inkontinens-produkter

Ingen ekspeditionsomkostninger.

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

HOLLISTER.

Permanent udstilling af
alle produkter

@ ConvaTec

Kontortid hver dag fra:

Duoroph.,nn

kl. 8.30 - 16.00 på
tlf.97 423233

til dag.

Ingen grænse for mindste
leverance.
Fordelagtige priser

Konsulentbistand

Måbjerg Skolevej 46-48 .7500 Holstebro

Tlf . 97 42 32 33 . Fax 97 42 80

ll

1,4
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Seksuelle problemer
kræveropm ?Erksomhed

ogforståelse
En

rapportfra Holland

Ca. 69Vo af mændene havde problemer
med at få erektion (rejsning), og 46Vo af
kvinderne havde problemer med tØrhed i

63Vo af mændene havde problemer med at

få orgasme mod 38Vo af kvinderne.

skeden.

(fo rts ætte s næ ste s ide )

I de senere år har man i stigende grad sat
fokus på k6nslivet. Coloforum, tidsskriftet

for stomipatienter i Holland, informerer

livmoCer

endetarm

løbende om seksuelle spørgsmål i en spalte,
der skrives af specialister inden for stomi-

pleje.

Det fremgår klart af spalten, at en
stomi kan medføre mange seksuelle problemer. Det viser sig i praksis, at libido-

(instinktiv drift) forstyrrelser kan have

blære -

symfyse

både organiske og psykologiske årsager.
Det er vanskeligt at skelne mellem de to.
En person med et fysisk problem kan også
have psykologiske problemer. Modsat findes mænd, hvis fysiske form er god, men

som ikke kan få erektion (rejsning). I
dette tilfælde er problemet primært psykologisk.

Hos kvinder ligger skeden mellem urinblæren og endetarmen. Når blære eller
endetarm fjernes, kan skeden ændre form

Hollandsk undersøgelse
Der er gennemført en undersøgelse blandt
stomipatienter i Holland med det formål at
studere de seksuelle problemer nøjere.
Underspgelsen koncentrerede sig om
de vigtigste aspekter ved seksualitet, nemlig lysten til at elske, motivationen og

mulighederne

sadblære

\

blære..

for seksuel stimulation,

tt».:

orgasme, det at kunne gennemføre et sam-

leje, den fornpjelse man kan have ved
seksuel stimulation og de seksuelle problemer, der kan opstå efter en stomi-

operation.

Samtidig var der også spørgsmålet
omkring erfaringer og rådgivning.

symfysen-

blærehalskirtel- ,

Undersøgelsen viste, at over halvdelen af
de udspurgte ikke fandt nogen ændring i
den seksuelle motivation.
I modsætning hertil oplevede over en
trediedel nedsat seksualdrift, og hos over
177o manglede den seksuelle motivation

fuldstændig.
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dndetarm

Hos mænd ligger blærehalskiftel, endetarm og urinblære meget tæt på hinanden.
Derfor er der risiko for, ved et operativt indgreb et af disse tre steder, at komme til
at beskadige nerverne til penis, der løber langs blærehalskirtlen

t2

@@
Det er en kendsgerning, at ca. halvdelen
af alle stomipatienter får betydelige seksuelle problemer. Men underspgelsen viste også, at patienterne ikke desto mindre
fandt, at de havde lige så meget glæde ved
sex som de ikke-stomiopererede i Holland, ca. 60Vo.

Problemer med rejsning
Problemerne ytrede sig forskelligt for

ligger prostata lige foran endetarmen, og
nerverne til penis l6ber langs prostata,
mændene og kvinderne. Hos manden

Når endetarmen, urinblæren eller prostata
fjernes, er risiko for bekadigelse så stor, at
man må forvente vanskeligheder med at få

ner og helst sammen med hendes partner.
Undertiden kan der være mærkbare an-

atomiske afvigelser. Hvis vaginas funktion er gået tabt på grund af sammenvoksning, kan den genoprettes operativt. Der
kan være hormonale alternativer, og det
er sommetider tilstrækkeligt at anvende
smøremidler.
Hvad vanskeligheden end skyldes,
står det klart, at en stomi kan medføre
nedsat seksualitet. Da dette kan formind-

ske livskvaliteten og medføre psykiske
problemer og problemer i parforholdet,
bgr man forsgge at finde frem til egnede
lgsninger helpå.

Tekniske løsninger ikke det vigtigste
Sygeplejerskerne støtter patienten hele
vejen ,og kan have stor betydning for
patientens rehabilitering, så de kan få
glæde af et godt seksualliv. Det er vigtigt
at få fastslået stomipatienternes behov og
om nødvendigt videregive dette til den

behandlende specialist. Spørgsmålet om,
hvorvidt parterne trods alle begrænsningerne stadig kan finde glæde ved fysisk

kontakt, er vigtigere end blot at finde frem
til tekniske lpsninger.
Denne aftikel er fra EUROSTOMA, 3, 1993.
ConvaTec har givet tilladelse til gengivelse

erektion.

Problemer med tørhed i skeden
Hos kvinden derimod sidder vagina foran

endetarmen og bag ved urinblæren.

I DET JYSIG STOMICENTER

Endetarms- eller urinblæreoperationer kan
nedsætte eller ændre vaginas form. Hertil
kommer, at kvinden kan komme til at lide
af tørhed i skeden som følge af hormonmangel. Begge dele kan gøre sex dobbelt

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

ubehageligt for kvinden.

Problemerne kortlægges både hos

kvinder og mænd
For tiden gøres et stort arbejde med

post.
- Og ikke mindst kan vi garantere en engageret og

at

analysere erektionsforstyrrel ser. Man gen-

nemgår nøje patientens sygehistorie, udfprer objektive undersøgelser, tager blodprøver og fortæller patienten, hvad han
kan forvente.
Arbejdet omfatter Rigiscanundersggelser, en test af stivhed og svulmen efter
penis er blevet injiceret med papaverin.
Før denne unders@gelse testes patienten
ofte gennem seksuel stimulation, f.eks.
erotiske film. Samtidig undersøges forsyningen af veneblod til penis.
Der er to aspekter ved behandling af

venlig service, hvor vi altid sætter kunden
centrum...
Vi forhandler f.eks.

ConvaTec
for ekstra sikkerhed og komfort

.COI-OPLAST
sikkerhed, tryghed, diskretion

impotens. Først skal patienten lære at
kunne klare den nye situation, og dernæst
kan erektion opnås ad kunstig vej ved

hjælp af forskellige midler. Der findes
følgende muligheder: injektion med papaverin (prostaglandin), vakuumpumpe,
penisprotese eller nervestimulation via
elektroder.

i

-donsoc
stomiprodukter

Hvis en kvinde konsulterer en specialist,
er det vigtigt at få at vide, hvordan situa-

G.Mærsk Andersen's Elff . A/S
SYGEPTEJEARTIXLEN . BANDAGER

RANDERS. TORVEGADE 1 TLF 86426262
9OOO AALBORG . OSTERAGADE 3 TLF. 98 122488

tionen var fgr, og hvordan den er nu. Det
er vigtigt at få fastlagt, hvad der er muligt
og hvad der ikke er muligt, eventuelt via
gynækologiske og seksuelle konsultatio-

89OO
81OO

13

ARHUS C . FREDERIKSGADE 44

.TLF.86

19 87 44
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En norskobservatør
Landsmøde for CoPA-rådgivere har haft en norsk gæst
Af: Kirsten Aune, NORILCO
Sund norsk skepsis, og

sund norsk fornuft.
Kirsten Aune suger indtryk
til

sig på COPA's

landsmøde i Fredericia

NORILCO. Vi kaller denne delen av
virksomheten for besqkstjeneste. Yi
forsøker, som dere, å ha besøkere fra alle
tre stomityper og i ulik alder. For å være
besøker MÅ hver og en skrive under på et
juridisk bindende taushetsløfte. Dette g,ør
at vi opplever å bli sett på med respekt av
helsepersonell.

Diskussion om
standardisering
bekræftede
Kirsten Aune i standpunktet:
EF - nej tak !

Tavshedsløfte
skaber respekt
Bes/kstjenesten i hver distriksavdeling
ledes av en besøksleder som velges på
årsmøte. Vedkommende er da automatisk

med
Et annet tema av stor interesse var vedrø-

rende etablering av selvhjelpsgrupper i
COPA's regi. Jeg kjenner ikke til at dette
har vært drøftet i NORILCO. Det forun-

dret meg at motforestillingene fra det
Jeg, Kirsten Aune, var så heldig å få være

NORILCO's delegat på COPA's landsmøte for rådgivere i Fredericia 24. og25.
september 1994. Det var veldig interessant å fglge med på forelesninger og
debatter. Stomiomsorgen i Danmark har
mange likhetstrekk med Norge, men det
er også klare forskjeller. Sett med mine
norske gyne, var det ikke alltid til COPA's
fordel. Allikevel, - det var det massevis å
lære!

Det som var mest nytt og ukjent var å hpre
om arbeidet med standardisering og kva-

litetskrav

til

stomiutstyr. Dette var tyde-

ligvis et tema som engasjerte flere

enn

meg. Jeg sunes stoffet i seg selv er tungt
og vanskelig, men byråkratiet som skal
ivareta standardiseringen overgår alt. Jeg
forsto det slik at COPA's rådgivere var i
sterk tvil om hvorvidt stomioprertes egne
intere.sser i dene blei tilstrekkelig ivaretatt.
Flere fryktet et sterkl redusert vareutvalg
som resultat av EF-tilpasningen. Den påfplgende diskusjonen gav entydig næring

til mitt tidligere

NEl-stanpunkt.
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aktive rådgiverne var så få. Dette må etter
mitt syn, være et arbeid som krever enda
mer tid og engasjement av den enkelte.
Jeg beundrer råd-uiverne for den store

iveren det nve prosjektet ble mott med.

vil

Lisbet Refer Dalsgaard
som på en så fin nrale lot oss få ta del i
hennes opplevelser i tbrbindelse med sgnnens medfødte problem, og om hvordan
det fikk en lpsning ved at han fikk sin
stomi. Du Lisbet, somt Kirsten og Frede,
giør en flott jobb for stomioprerte barn og
deres foreldre. Lykke til med arbeidet
videre. Husk at heller ikke Rom ble bygget på en dag! Det var synd dette temaet
var en workshop, det burde ha vært tatt
opp i plenum.

Jeg

o-eså rose

Rådgivning
lig med
besøkstjeneste

i

det Iokale styret. Henvendelser

vedrørende personer som skal få eller har
fått stomi, skjer til besøksleder. Denne

i sin tur kontakt videre til den
besøkeren som passer best, ut ifra de
opplysningene vi sitter inne med.
Besøksleder er ansvarlig for å skolere
"sine" besøkere.
formidler

En gang i året innkalles besokslederne til
landssamlin_s. Dette skjer i regi av den
sentrale besoksgruppa som er ei arbeidsgruppe nedsatt ar, hovedstvret. Samlingen
strekJier seg fra fredag o_e sondag. Vi har,
som dere. rikholdig og variert tema, men
sette også tid til sosialt sam\'ær. Erfaringene viser at det olte er i disse timene de
virkeli-ee diskusjonene tår utlob og at nye
samarbeidspartnere fi ner hverandre. Dette

burde etter min menine. ocså COPA's
landsmøte få mere ar'.

Sacialt samvær
er vigtigt

Til sist viljeg igien

si:

TAKK FOR MEG

I

Jeg ønsker COPA lykke

vil benytte anledningen til å fortelle
litt om hvordan rådgivningen skjer i

Jeg

14

til

videre.

Håper dere vil være representert på vår
landssamling i mart 1995!

man kunne påvise en sammenhæng?
Der var klart (signifikant)
flere børn født under en mæs-

Mæslinger
og

lingeepidemi (og op til tre måneder efter), der senere i livet
udviklede en afde to sygdomme
(57 mennesker versus "forventet" 39 mennesker).
Denne nye underspgelse,

Crohn's
syge

sammen med tidligere, tyder

stærkt på, at der kan være en
sammenhæng mellem hæn-

tidligere har haft mæslinger

i livet og risiko
for at udvikle de to tarm-

mæslinger.
Den nye undersøgelse åeviser ikke en sammenhæng;
men det skulle være mærkeligt, om ikke kommende under-

delser tidligt
sygdomme.

Det er et velkendt fænomen, at man har en forhpjet

eller er blevet vacineret mod

vil føje

abortfrekvens og en højere

søgelser

spædb6rnsdpdelighed i en befolkning under en mæslingeepidemi, selv hos kvinder, der

komponenter til et bevis på en

yderligere

sammenhæng mellem mæslin-

ger og bl6dende tarmsygdom.

INGE-LISE SøNENSEN

Af: Ole Vestergaard

STOMI-, OG SÅRPLEJE- OG INKONTINENSARTIKLER
Man kender ikke årsagen til
Crohns sygdom og Colitis
ulcerosa. Begge er livslange
lidelser, der giver sig udslag i
blødende tarmbetændelse.
Sygdommene har flere
andre fællestræk; en hypotese
går ud på, at begge sygdomme
har en sammenhæng med mæs-

linger, som man på en eller
anden måde har været i kontakt med omkring fødselstids-

punktet.

Tiden omkring en fPdsel
er så sandelig en følelsesmæs-

sig periode

i

,ilaturliWis

menneskets ud-

I

vikling!

_

v

I COPA-bladet nr 122 (1994)
kunne vi læse en artikel skrevet af Anders Ekbom. Her
skriver denne svenske profes-

sor om en undersøgelse, der
påviser en overrisiko for de to
sygdomme hos børn, hvis mødrene har haft mæslinger under

graviditeten.

Anders Ekbom har nu
sammen med andre gennemført en ny unders6gelse - nylig
offentliggjort i det engelske

lægetidsskrift "Lancet".
Denne nye unders6gelse
har koncentreret sig om, hvorvidtbørn, født under mæslinge-

epidemier

i Sverige, har gget

risioko for at udvikle de to

I1

il

-r- netop det stomihiælæmiddel
til
*rII

J

Ny undersøgelse

kan vi finde ftern

der passer dig

3.t

i{l

3.*

bedsttt

-t

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

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

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

- os med Svendborg bæltet
Sundtoldvej 8 C
3000 Helsingør

Hjælpemidler.

Ttf. 49 2t 00 44

INGE-USE SøRENSEN

sygdomme, Colitis ulcerosa

eller Crohn's

syge.

I Sverige har der været
mæslingeepidemier

i

5

Gratis prøver - portofri levering

årene

mellem 1945 og 1954. Ville

l5
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Læserneskriver

ffi*r:i*

Uklar
målsætning

Har du et indlæg tit COPA-bladet, så skriv til COPA, Redaktionen, Odinsvej 5,4100 Ringsted.
Du kan godt få dit brev anonymt i bladet, men redaktionen skal kende dit navn og din adresse.

Nyrapportfra
Smdhdsmini.*erid
På

finansloven er der for

1995 afsat 10,6 millioner

kr. til en "Surtdheds-

pulje". Disse penge skal

Samarbejde med andre
patientforeninger
Her

i

landet er der som be-

kendt mange patientforeninger.
Nogle af disse har et tæt sam-

arbejde bl.a. gennem Kræftens Bekæmpelse. Disse foreninger: De brystopererede, De

strubeløse, Kræfter

til Kræft,

Forældregruppen og COPA har

i

Århus holdt en del spændende arrangementer sammen.
Det kan være et foredrag, debatmØder, udstillinger eller
andet man har lyst til i lo-

I

Århus har vi
lavet en brochure "At

kalområdet.

sammen
være kræftpatient". Denne har

nok været det største projekt
foreningerne her i Århus har
lavet sammen.
Jeg skriver dette fordi når
man som forening planlægger

et møde eller en udstillin,u. ja
så tænker man altid: "Kommer der nu noget ud af dette,
eller er det spildt arbejde?"

I

de byer, hvor Kræftens

Bekæmpelse har lokaler er det
selvf6lgelig lettest at lave et
samarbejde. Dels har de lokaler, kopimaskiner og personale, der evt. kan give råd og

vejledning om praktiske problemer. Men det kan man jo

anvendes

til

sygdoms-

forebyggelse.

Iperioden 1986-1990

fik432 projekter tildelt i

get ud af arrangementerne,
nemlig det samme som patientforeningerne: fl ere mennesker
ser en udstilling eller kommer
møderne på grund af en

til

bredere mulighed

for

møde-

eller debatemner.
Til slut kan jeg nævne en

lille sidegevinst bestyrelse og
rådgivere fik her for nylig.
Gevinsten var et besøg hos
Ceres Bryggeriet i Århus sam-

selv prpve at tale med sin
lokalbestyrelse om mulighederne er til stede.
I Århus har alle patient-

men med De strubeløses loka-

foreninger haft stor glæde af
dette samarbejde. Kræftens
Bekæmpelse har velvilligt lagt
lokaler til mange mpder, og
har selvfølgelig også fået no-

ganske hyggelig aften på Ceres.

lafdeling. Desværre var der
hurtig tilmelding, men vi var
l0 personer, som havde en
Tak for dette.
Henning Granslev

alt 63 millioner kr. Hvis
man ser i bakspejlet på
disse ansøgninger, konkludereren ny rapport, at

projektbeskrivelse og

-

dokumentation ofte erfor
spinkel og tilfældig. Endvidere påpegerrapporten,
at bevillingsprocessen er

for langsommelig

og
kompleks.
Det konkluderes også, at målsætningen for

Sundhedsministeriets
"Sundhedspulje" ikke er
beskrevet præcis nok.

Evoluering af Sundhcdsni ni st e ri et s s utttl ltctlp u ljc I 986 90. Sundhedsstl'relsen 1991.

Århus Lokalforening

Rådgiver - og hvad så?
for nn at blive i stilen i

foredragsholder meget bestemt

foreninger, også fordi ambu-

kan udmØntes i noget fornuf-

COPA's brochurer.

kundgør, at vedkommende

latorier og klinikker gØr sig

Det spørgsmål har jeg stillet mig selv efter at have del-

"aldrig kunne drømme om at

gældende - og heldigvis for det
- men hvis det hele blot går ud

tigt. Ellers vil vi ustandselig
gå rundt og dunke hinanden
oven i hovederne. - Og det
gavner i hvert fald ikke de

-

taget i COPA's landsmøde
for rådgivere i Fredericia d.

inddrage en rådgiverfra COPA
i sit arbejde!" Jeg ærgrer mig
over ikke at have været ånds-

24.-25.9.94. Pænt arrange-

nærværende og modig nok

ment, gode lokaler og værelser - maden taler vi ikke om,

til at stille

"HVORFOR?" Hvis ikke

det var noget med d6dsspringet

COPA's rådgivere kan bruges
til at hjælpe nye stomiejere
med problemer som f.eks. sam-

i sovsekanden med fare for

at

blive hængende. Men

her

kommer så årsagen

den

til

spørgsmålet:

på at fastholde de stomiopererede i patientrollen, så er
der noget vi som rådgiver helt

har misforstået, nemlig det vi
anser som vor fornemste opgave: At hjrclpe ligestillede til
et normqlt og godt liv så hur-

tigt som muligt!

liv, familiens holdning, fritid
og arbejde o.s.v. - hvorfor i
alverden uddannes vi så? Jeg

COPA's rådgivere kontra de
professionelle er noget, som

Det ryk, det giver i ens inder-

ved godt, at der er stor forskel
på hyppigheden af rådgivnin-

skal sættes på plads omgående,
så den samarbejdsaftale, man

ste, når en ellers udmærket

ger

spørgende overskrift:
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de forskellige lokal-

efter sigende har med FS 22,

t6

stomiopereredel

Til sidst skal jeg

huske at anføre, al fordi man har en stomi,

er man ikke pr. definition en
god rådgiver - men det hjrclper!

Merete Møller
,Ertebje rgvej 28, Luncl
4660 Store-Hecldinge

Trvohed oo
\''

blØåhed

Donsoc Duo Soft
-verdens blødeste
2-dels system

donsoc O

Bosisploden
\,

I
Å

Ootimol sikkerhed
tryghed hor ottid
vårel en selvfølge for
Donsoc. Derfor er vi nu
gået skridtet videre og hor
udviklet verdens blødeste
2-dels system: Donsqc Duo Soft.

oi

Bosisploden følger kroppens former

Ny ekstremt flod koblingsring

En af de mest enestående ting er den graduerede hudbesffielsesplade. Den er tykkest
omkring stomien, hvor behovet for sikkerhed er
størst og tyndere ved kanten, så den følger
hudens folder. Desuden giver klæberens sammensætning en enestående klæbeevne, både
umiddelbart og vedvarende, samtidig med, at

Den flade koblingsring på basispladen er udformet, så du uden problemer kan få fingrene ind
under ringen. På den måde er det langt lettere
for dig, at skifte posen.
Netop fordi basisplade og pose arbejder uaftrængigt af hinanden, sidder posen sikkert, når man
bevæger sig i det daglige.

IFffi'.*#
Hudbeskyttelses-

lladen følger
fuldstændig
hudens folder

Donsoc
ringhøjde og gradueret hudbeskyttelse gør
Dansac Duo Soft ekstra blød og fleksibel

lno

-fordi små de

bsoh--

-

Soft.

Her kon du selv mærke den
utrolige blødhed.
lndsend kuponen eller ring til
Chorlotte Wulff på telefon
42 28 25 OO og prøv Donsoc
Duo Soft på din egen krop.

E

Klar

Navn:

'

Adresse:

Postnr./By:

Duo Soft'
tolier gør den store forskel

Grqtis prøve!

Syttemet
.Det eneste 2-dels system med mulighed
forkliifede Plader Fås i størrelserne

Fuldstændig tæt og sikker
lukkemekanisme.

20, 25,30,35 og 40 mm.
Derudoaer fås pladerne i følgende ofklibbelige størrelser:
15-29mm, 15-35mm, 15-47mm og 15-70rnm.

Dækfilmen tages af i bt
stykke for nem og
hurtig påsætning.

Lukket

for

pose

i

Praktisk gribeløkke
gør det nernt at

formet sa den
følger lysken og
ikke generer
låret. nor du
sidder Vælg
ntellem hudforuet og klar

-=-

tage posen af.

Bruger du
bælte, er poserne

forberedt hertil.

Dobbeltsoejset

-

giuer
optimal

Pose

sikkerhed.

2 størrelser tømbare poser
Vælg mellent Large og Mediutn.
Begge .fos i hudfaruet og klar udgaue.
b0
$<

.+§
(uA

I

d

;E

htq

ER 9

'_ o^
(n Vbfr
;
= E +co
+<,
A
t-.] F.] +
n)\J

CO

donsoc O
Dansac A/S
Lille Kongevej
3480 Fredensborg
Telefon 42 28 25 00

@
Fire hæfter på dansk
om MorbusCrohn
ogColitis Ulcerosa
I jeres blad nr.

123

juli/

altgltst skriver en M.Moller,
St.

Heddinge at lrctre

ltst i

et rysk blad ILCO-Pra.ris, at
der er udkontnlel en bog otn

Morbus Crohn og Colitis
Ulcerosa, og at M.Mpller

digt, da der forefindes

hele landet.

ukendt antal gedeharrse, over-

Lutthavns jet-maskiner
ja. den udr ikling!

Efter kørsel af
kendte chauffør frc'm

anden form

har for nylig haft møde med

Vi i

nogle fra COPA, stomisygeplejerske fra Holbæk
og Inge-Lise Sorensen i
Holbæk. og vi blev c'nige

Hæfte om Crohns Srgclorn.

-

Hcefte om meclicirt, der bru-

Mecl venlig hilsen

ges i behandlingen af de to
sygdomme.
- Hæfte om kirurgi.

G1,da Ol sen (neestfornnnd

Og som sagt kommer der to
til i år. Vi er ikke en forening, der skal konkurrere

i

i Lotto.

med en fluesmlckker i den anden satte hun sig drabeligt til
modværge, hvad antallet af stribede lig i gricsset vidnede om.

Etier måltidet var vi lige

sir

gumpetunge, som de navnkundige gækkende Dragpr-gæs bi,tr

være omkring Mortensaften.
Formanden havde taget højde
fbr det - og vi blev sendt ucl i
haven fbr at lege. Vi konkunerecle i kegler og dart, og præ-

Det hyggelige veludstyrede
bymuseum viste, hvad et typisk skipper- & fiskerhjem
bør indeholde af møbler og
husgeråd. Det var sir overskueligt. at det ikke nriede at

nrierne var fl'iske grøntsager og
fi'ugt, smukt pyntet. Unclertegncde vanclt citron-prisen.

blive

Irjernnle pir Toftegår(s Plads

lrættu'nde'.

Lige til solnedgang nocl vi den
dejlige somnrerdag, og vel

Hcn over rrrid.lug hlcr r i rigti_s sultne. sikkert r c.d tankcn

danne -uylclne clage er der alt fbr
lii al'i årets llrb - og sti fbr et to-

onr den krvc-de lækre grillmad

cilret belilb ikke

medlem af bestyrelsen havde
stillet sin dejlige, store kolo-

nihave

"Colitis Crohn",

til disposition for

at lbrgle mme!

Vi glæder os allerede til

nrcste

sommer.

os,

og de sydende pølser, bøflf,er,

Vestsj. amt.)
Vibevej l0
4295 Stenlille
tlf. 53 60 54 22,
efrer kl. I 1.00

kyllingeliir etc. var

sanrrnen

med superfrisk salirt et lrerre-

Skovtur

transporter og de gener for ben
og m.h.t. kgresyge de afsted-

Lprdag d. 20/8 kl. 10 drog et
hold medlernmer af COPA al
sted ih6jt humgrpå afdelingen
Københavns Amt's årlige skovtur, og vejret overgik deres og
meteorologernes vildeste forventninger. Nogle deltagere fra
tidligere udflugter havde Lrdst6dt nogle hjertesuk ved tanken om alt for lange bus-

foresliret "Amager rundt",
fbr det er langtfra alle, der

kom. Et lyst hoved havde

vandalisme

og de tilhorc'nde "driber"
til hokerpris. Et vennesrelt

Colitis Ulcerosct.

Hcefte om

-

til Dra-

kunne vi kun konstaterc, at så-

om. at vi skulle holde no-gle
flere mpder, da r i kunne
give hinanden en masse tin_e.

-

vejende hvepse. Deres gene-

vor nestor Inger, blev harpuneret i den ene hiind - men

som gav appetit til en stor
iskage. D6r kunne jeg tienke
mig at slå nrig ned. hvis jeg

Vestsjællands amt

et

kønne

med herlig, ramsaltet søluft,

vandt en syver

delte dog havcn med

rende intirritet resulterede i, at

havde sat sine spor - den
befblkes jo af gode skatteydere - og vi fyldte lungerne

Formanden hedder Peder

graviditet. Man får mindst 4
blade om året med artikler
om de to sygdomme samt
læserne kan skrive og søge
andre og komme med gode
råd. De hæfter. der er udkommet, er :

for

Vi

ak

gør, hvor hverken stgj eller

Hovedforeningen bor Lyngevej I16, 3450 Allerød.
Espen.

-

snoede veje nåede den lokal-

tis-Crohn foreningen" og
har lokalforeninger over

ståelig. Der udkommer 2
til i 1994 bl.a. om

hæfter

lisk, men nu overdpves fuglesangen af drønet fra Kastrup

dem, der har sygdommen,
til læger og offentlige rnyndigheder.

Foreningen hedder "Coli-

forening, som man kan blive
medlem af for kun 100 kr.
om året. Den har skrevet ;1
hæfter på dansk og let fbr-

erfurne kfl kkenskrivcre.

til
til

gerne vil have dett oversat til
dansk.
Det er slet ikke nødvenen

gårdsmåltid

Ludvig Heiberg's vaudeville
"En s@ndag på Amager", og
lunden var sikkert engang idyl-

med jer, men vores formål
er at udbrede kendskabet
disse to sygdomme, både

- og tilbereclt af

mange kun kender fra Johan

Skrsvtursdel

to ge

r

så

kender Amagers lyksal igheder
særlig detaljeret, og turen ville
give rig mulighed for masser

af små-stop og ture af begrienset længde.

Vi startede mod "Kongelunden", en statsskov pir 1,7
km2, anlagt i 1818, og som

I l)ntgor Iokker iskrr,qt,r - (osså)

2l

rrtir trrotr

cr på COPA-.rkovtrrr
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NYT FRA
LOKALFORENINGERNE

København/
Frederiksberg
i

Efterårssæsonen indledtes i 30
graders sommervarme. 12. au-

Fredagsmødet

gust, hvor centerdirektpr i

gelse på m6destedet. COPA
beklager.

Rigshospitalets Abdominalcenter Sten Ngrby Rasmussen

september

strandede på arbejdsnedlæg-

gav omvisning i et menneskes
anatomi, når organer som tyktarm, tyndtarm etc. var fjernet.
Det blev en grundig gennemgang af følgerne efter en stomi-

ber

operation, heldigvis på en ofte
causerende facon med en un-

sted, og hvad der vil ske ved
den lejlighed skal naturligvis

dertone af humor, og tillige
med et udsyn over vor kultur

ikke forkyndes her. Tilmel-

inden for sundhedsplej en. " Ert
civilisations niveau kan måles
på dens renhed i drikkevandet
og i dens orden i kloaksl,srsmet", sagde NBrby Rasmussen bl.a. (citeret efter hukommelsen).

-$* ,

Der er fredagsmpde (med eller uden taler) d. I l. novem-

kl. 14 i

"Pilegården",

og i december er derjulestue

fredag d. 2.

kl.

14, samme

Grill parq'i Kpbenhavns amt - sikker

succe§

ding på novembermødet eller
telefonisk til Helene Christensen eller Litta Porter senest d.

20. november.

P.b.v.
Bent W. Rasntussen

Københavns

COPA-mecllemmer i konkurrencert - til stor unclerholclning
and re

Lgrdag den 20. august aflroldt
vi vor årlige skovtur. I år formede den sig som "En lprdag
på Amager". Vi indledte nemlig med en rundtur i bus, hvor

Hans Henrik gjorde sig som
tourist-guide. Efter ca. 3 ti-

var heldige med vejret og havde en herlig eftermiddag med
god mad, lidt flydende til ga-

alle hyggede sig i hinandens
selskab. Stor tak til alle, der

satte vi kursen mod Inga's have,

gav en hånd med.

hvor hun, Inge, Marianne,
Mariannes mor samt Inga's

Torsdag den 15. september

datter ventede os med et herligt
grill-party. De ca. 30 deltagere

var vi atter på bustur. Denne
gang gik turen til Coloplast,

Copa 125, 1994

hvortil vi ankom kl.

nen, forskellige konkunencer og underholdning. Alt i
alt en rigtig dejlig dag, hvor

mers sight-seeing på Amager

C O P A- tne d I emnt e r

ll.

vi

blev budt på formiddagskaffe
mlbrød imedens vi fik fortalt
om virksomheden og dens produkter. Bagefter blev vi delt i
to hold, vi var også et halvt
hundrede mennesker, med
rundvisning for 6j e. Efter rundvisningen, hvor vi fik set og
fortalt mangt og meget, blev
vi i kantinen budt på frokost.

22

for

!

Efterdenne en slags evaluering
og herefter var det tid for at

sætte kursen mod Valby
Medborgerhus, som var udgangspunktet. En begivenheds-

rig dag var ved at være slut. Vi

siger mange tusind tak til
Coloplast for den hjertelige
gæstfrihed, som vi i 4vrigt altid har mødt.
(fo rts æ tte s

næ

ste

s

icle

)

@
Julekomsammen
LPrdøg den 26. november slår

i julens tegn. Denne dag holder vi vort årlige tilbagevendende JULEKOMSAMMEN.
sidste år gjorde vi det en søndag. Det var der mange medlemmer, der var lidt kede af.

Det har

vi

taget

til

efterrer

ning, så derfor bliver det atter
en

LØRDAG. Det er som altid

kl. 14:00 det tager sin begyndelse, og det er sædvanen tro

i

Valby Medborgerhus. Kom og
vær med til at gØre eftermidda-

gen hyggelig

i

en afslappet

atmosfære, inden det egentlige
juleræs for alvor sætter ind.
Det skal også lige siges, at i år
holder vi julearrangementet i
det store lokale på 5. sal (der
ER elevator). Derved er der
garanteret plads til alle. Det er
i øvrigt samme lokale, som vi
holdt stomidag sidste år.

vi bankospil, amerikansk lotteri, der skal synges og selvfølgelig danser vi også om ju-

nogle medlemmer har fået det
indtryk, at vi holder mØder i
normal arbejdstid, det kan skyldes, at de pågældende har læst
et indlæg fra en af vore nabokredse.

letræ. Det er lige til at komme
i julestemning af. Vi skal også
bede jer om at medbringe en

lille gave til en værdi af omHermed skulle d6t så være sat

lighed herfor, håber vi meget

skeren eller elskerinden med.

Endnu ikke alle vore medlemmer har besvaret vort spørgeskema, så vi har i bestyrelsen
besluttet at forlænge "fristen"

Børn og børnebørn er ligele-

til

at se denne eftermiddag. Og
tag bare manden, konen, el-

årets udgang, så et lille
hjertesuk skal derfor lyde:

des særdeles velkomne. Der er

bad

i

denne

skrivelse om at returnere denne

inden udgangen af september
måned.

Til vor store glæde og forventning efterkom en stor del
af medlemmerne denne opfordring, og vi takker hermed
mange gange for det. Der var
virkelig mange, der fremkom
med konstruktiv kritik, ros og
bemærkninger samt forslag til
andre tiltag end de igangvæ-

rende aktiviteter.
En rød tråd var, at mange
klagede over, at vi altid tilrettelægger vore møder inden for
normal arbejdstid. Det er imid-

lertid IKKE tilfældet, da vi
ALTID aftrolder vor arrangementer på en LØRDAG eftermiddag og det er netop afhensyn til de, som er i arbejde eller

studerer, at de skal have den
samme mulighed, som de Øv-

disse!

Mecl venlig hilsen
pci be styre I sens ve gne,
Inge Boserup Larsen

år er l6rdag den. 21. januar
1995, og der aftroldes general-

forsamling efter vedtægterne
lPrdag den 25. februar 1995,
men begge dele bliver mere
detaljeret omtalt i næste num-

fi* , il',"'iksborg

mer.
Bestt-relsen

eller til Jgrgen Wissing, tlf.

ri_ee

medlemmer. til aI

i vore

i iir lordag

den 26. rtoyentber kl. 1100. i

Fritidshuset. Hostrupvej 26,
Hillerod.
FOrst vil afdelingslæge
Soren Meisner fra kirurgisk

Københavns amt

Vi

Kom, mød frem til vore arrangementer og sæt DIT præg på

Første medlemsmØde i det nye

Til samtlige medlemmer tilknyttet

amtet.

amt.

ingen tilmelding. Bare kom!

Julemode afholdes

i

ligeledes, og det er det allervigtigste, hvad der r@rer sig i

på plads.

Julearrangement

mer

og gør det nu". Thi derved får
vi det bedst mulige grundlag at
arbejde videre på, og vi erfarer

medlemsskaren i Københavns

kring en tyvekronemønt med
henblik på udveksling af en
sådan gave. Alle, der har mu-

Lige som sidste år holder

Een afde allerførste dag i september i år udsendte vi et sporgeskema til alle vore medlem-

"Fat saksen og kuglepennen

delta_ee

arran-eementer.

Da jeg blev valgt til formand for Københavns amtskreds for 5 år siden, besluttede
vor bestyrelse fra starten at
afholde vore møder på et for
alle medlemmer centralt sted.
Københavns amt strækker sig
jo fra Søllerød i nord til Høje
Tåstrup i sydvest samt DragØrlTirnby i Øst. Valg af mØ-

.ta1 taa ra
aLZa//t/.

Tilmelding senest s6tnclag den

20. noventber 1994. Begge
træffes bedst efter kl. 1800.

afdeling på Bispebjerg Hospi-

tal holde et foredrag om alle
stomityper. Efter foredraget vil
der være lejlighed

til

at stille

spørgsmå1.

Under foredraget vil der
blive serveret en øl eller vand

dested faldt så på VALBY
MEDBORGERHUS, som vi
fandt passende som ramme for
vore aktiviteter. Desuden er
det nemt at komme dertil, da
det ligger lige ved Toftegårds
Plads og Valby S-station ligger 10 minutters gang fra

hensyn med hensyn tilarbejde,
studier etc.
Vi er meget kede af, at

kl. 1400 i

Fritidshuset,

efter behag.

Efter foredraget skal vi julehygge med hinanden, omkring
kaffe/te med årets første
juleboller og andet godt.
Udover dette har forenin-

Dagsorden ifplge vedtægterne.

raskelser

i ærmet, som vi dog

gemmer

til selve dagen.

Husk at eventuelle forslag, der
Ønskes behandlet på general-

forsamlingen, skal viere formanden i hænde senest lørdag

den 11. februar 1995.

Dog

Om selve arrangementet ved

bør det nævnes at foreningens
nye bestyrelsesmedlem Gisela
Schiøn vil læse årets julehi-

generalfbrsamlingen, mere i
COPA bladets januar/februar

storie for os.

1995 nummer.

Af hensyn tildiverse indkøb er

Da det er ugen før "FASTELAVN", vil arrangemen-

tilmelding som vanlig n6dven-

tet være præget af dette, så sæt

dig, og kan ske til fonnancl

derforallerede nu denne dag af

Bent H. Larsen, t|f.4222 0616
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Generalforsamling afholdes
l6rdag den 18. februar 1995,
Hostrupvej 26, Hillerød.

gens bestyrelse et parsmå over-

Medborgerhuset.
Dertil skal også føjes, at
fordi vi netop sætter medlemmerne, som jo danner loreningen, i hpjsædet, viser vi dette

Generalforsamling

(fortsctes n«'ste

side )
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@
i kalenderen.

ralforsamling, men også et

H USK!

generalforsamling
i COPA, er ikke kun en gene-

medlemsmøde, hvor vi hygger
os med andre aktiviteter.

En lang dag, som blev en god
dag, uden vi blev våde, trods
de truende skyer.

CONVATEC, DANSAC,

Til slut vil vi her overbringe en
stor tak til COLOPLAST,

dette arrangement ikke kunnet

HOLLISTER og INGELISE
SØRENSEN.

Uden deres støtte havde

15 års jubilæumsarrangement

i

Frederiksborg amt
Arrangementet lgrdag den 17.
september startede på en trist

buffet og diverse oste.
Under frokosten gik snak-

gråvejrs morgen med udsigt til
heldagsregn, uden der derved

ken livligt, og der blev da også
tid til en lille fællessang.
Efter et par timer på kroen

kom "skår

i

glæden".
startede bussen
fra Hørsholm udi det nordsjællandske, hvor 50 glade og
morgenfriske medlemmer blev
"samlet" op i Birkerpd, Helsingør, Hillerød og Frederi-

Kl. 0930

kssund.

Herfra gik turen så videre til
Gundestrup Færgekro, hvor vi
i meget hyggelige omgivelser
og med fin betjening fik serveret en dejlig frokost bestående
af sildebord samt varm og kold

gennemfgres.

n

IT

gik turen videre til Jægerspris
Slot, hvor der på vejen blev tid

til en lille "grgfteforfriskning", inden vi nåede frem til
slottet, hvor vi blev opdelt i to

r-.-flrlrr
l\!-.----'
._i
\

hold, og med guide beså Grevinde Danners interessante
mindestuer.
Dagen afsluttedes med kaffe, te og kage på slottes cafe,
og kl. ca. 1730 gik turen så
hjem til de udgangspunkter vi

var startet fra tidligere

\

7

1

U

på

dagen.

Fonnand Bent lnrsen rewtrderer dagens festivitas under clen
afsluttende kaffe på "Cafe Danner".

"Sen,icen" Jtci Gundestrup Færgekro var i top

BEMÆRK!!!

r

Glædelig Jul
Inden næste nummeraf COPA
bladet udkommer har vi passeret bådejul og nytår, og bestyrelsen for Frederiksborg amt

vil derfor benytte lejligheden

til at ønske vore medlemmer
og deres familieren rigtig glæ-

delig

jul og et godt

nytår.

Med venlig hilsen
P.b.v.

Ll,stig

snak omkring
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J@rgen Wissing

frokosten På Gundestrup Fcergekro
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COPA

FREDERIKSBORG

AMT
har
fortsat rådgivning på
Sygehuset @resund

Hørsholm
den anden onsdag
hver
måned

tra

kl. 1700 til 1900.

i

COLODRESS

Du kan stadigvæk leve livet!
" Der f indes ingen glæde så oprigtig som
madglæde", sagde Bernard Shaw - og satte
dermed fingeren på noget, alle kender til. For
hvem har ikke oplevet mundvandet løbe efter
duftene fra køkkenet? Eller nydt den tilfredshed,
der sænker sig over krop og sjæl efter et godt

\

måltid!
Mad er selvfølgelig en nødvendighed for at
overleve - men det er også en væsentlig del af
d6t at leve livet. Som stomiopereret bør man
spise sundt og varieret - og drikke rigeligt.
Det er dog ikke godt at spise for meget på en
gang - det er der iøvrigt ingen, der har godt af
Men der er absolut ingen grund til at holde op
med at nyde livet - og bordets mange glæder!
.

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

(ft)ConvaTec
\7

A Bristol-Myers Squibb Company

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

qq@

.

Fyns
arnt
ken endnu, men jeg skal gøre

Julemøde
Så er det

,r*

mit bedste for at få ham til

snartjul igen. Igen i

at

lave maden i år igen.

år vil vi gerne invitere alle til
ÅeeNr HUS på Kræfrens

Bekæmpelses Rådgivningscenter i Odense til JULE-

}lØDE,
Vi vil også i år servere lidt
godt at spise, og håber der
møder mange op med jule-

i

Rådgivere i

afholdt COPA landsmøde for

Nordjyllands amt
I august 1994 har 4 COPA

rådgivere på Fuglsangcentet i
Fredericia.
Fra Nordjyllands amt deltog 4 COPA medlemmer.

Vi

ses TORSDAG 1-12-94 kl.
19.00 Vesterbro 46, Odense.

medlemmer fra Nordjyllands
amt været på basiskursus for
rådgivere på Skæring Kursus-

COPA FYN ØNSKER ALLE

center. Kræftens Bekæmpelse
afholder kurserne, som er kva-

SINE MEDLEMMER EN
GOD JUL.

humør.

Venlig hilsen

Jeg har ikke talt med kok-

Be styvs

1t.,,

F1,n, Vagn

Nordjyllands
amt

lificeringskurser for frivillige.
Kurserne er gratis. Udgiften
til transport refunderes. Kurserne foregår som intematkurser

i weekender.
Basiskursus er obl igatorisk

for alle frivillige. Kurset foregår som en vekslen mellem
oplæg og gruppearbejde i mindre grupper samt diskussion i

Lolland /

.

Falster

plenum.
Kursets indhold: At få set
på egen livssituation og vurdere ressourcer og behov i forhold til en funktion som frivil-

Vi

havde vores sommertur til
Inga og Egon Nielsen, der har
sommerhus på Marielyst. Vejret var ikke for godt udenfor.
Men der var 77 medlemmer,
der havde det aldeles herligt
indenfor. Efter vi havde spist
vores medbragte madkurv, gik
turen til stranden. Fik en del

historier fortalt af Egon, der

sammenkomst næste år ved
samme tid.

Søndag 27. november
Julekomsammen, gevinstspil
og hyggeeftermiddag med sog-

nepræst Mads Harder,

Indbydelse er sendt med

har kendt området i mange år.
Tak for en dejlig dag den 19.

posten.

juni på Marielyst.

24. november.

Lørdag d. 3. september af-

Sker der mere i foreningens
mødeaktiviteter, så vil vi få

holdtes høstfesten sammen med

dem

i

kom

til Elverkroen i

amtet nord

for

Storstrømmen. I alt 40 medlemmer
Stubbe-

HUSK tilmelding

senest

det med i bladet.
P.b.v.
Marianne Andersen

købing.
Og efter et sandt madorgie

og den kendte vin "ad libitum", sang vi alle, ligesom
Johnny Reimar, "Sikken fest
vi har haft nu i nat" sammen
med den herlige musik, der
var hele aftenen. Med et så

flot

fremmøde, må bestyrelserne
prøve at lave en ligeså god

Copa 125, 1994

En

ny

smart
COPA-trøie?
Se side 34

lig.
Yderligere 4 COPA medlemmer fra Nordjyllands amt
skal på basiskursus først i oktober måned 199-1.
Der planlægges også afholdt
basiskurser

i

1995.

Ønsker du at arbejde som
frivillig med støtte til stomiopererede og pårgrende?
Hvis ja, så opfordrer vi dig
til at kontakte konsulenten for
det frivillige arbejde Jes Dige,
Kræftens Bekæmpelse, Vesterå
5, Aalborg, tlf. 98 l0 92 11.

Du kan også kontakte lokalformanden.

Du kan få en samtale med
konsulenten for det frivillige
arbejde og/eller lokalformanden. Her kan du drøfte ønsket
om arten af frivilligt arbejde
og efterfplgende tilmelding til
kvalificeringskursus.

Landsmøde
Den24. o925. september I 994

26

Emnerne på landsmgdet var:
*Tidlig pår'isning af tarm-

kræft ved befolkningsundersØgelse afafforingen for blod.
Aldersgruppe 45-7-l år. De nur'ærende resultater t1'der på, at
dodeligheden af tarmkræft vil

kunne nedsættes betydeligt.
EU-standardisering (også for
stomihjælpemidler).
Patientrettigheder.
*Kvalitetssikring i stomiplejen.
*Workshops med samtaleteknik, bistandslovens § 58 og
hjælpemiddelbekendtgørel sen,
sorg og kriser samt børrfestomier og Forældre til børn
med stomi.
xHjælp til selvhjælp og

selvhjælpsgrupper.

xFrivilligt arbejde

og tavs-

hedpligten.
Det var et virkeligt godt tilrettelagt landsmøde med aktuelle
og interessante emner samt

kvalificerede foredragsholdere.

Rådgivere har
været til møde
Her i Nordjyllands amt er der
planlagt og indkaldt til møde
med rådgivere, onsdag den 26.
oktober 1994.
Konsulent for det frivillige

arbejde Jes Dige, Kræftens
Bekæmpelse og repræsentan-

ter for sygeplejen og stomiklinik på Aalborg Sygehus,
Hjøning Sygehus og Frederikshavn Sygehus vil deltage
aktivt i mødet.
(fo rt s æ t te s n"æ s te s i de )

@
Aktiviteter i

Der serveres kaffe/the og lagkage. Behov for kørsel til/fia

Aalborg

Tylstrup kan eventuelt sam-

Hyggeklub

HUSK: Der er "fredagsmøde" den

l.

fredag

i

hver

ordnes ved tilmeldingen. Nævn

STED: Krcefte ns B ekæmpe I s e' s

eventuelt kørselsbehov.

mPdelokale, Vesterå 5,

Aalborg.

Tilmelding:
Flemming,

Kom og klip dine julehjerter

måned kl. 14.00-17.00 i:
HUSET Sct Jørgensgård

tlf. 98 37 16 30 eller
Dorte, tlf. 98 19 0l 43,

H a s s e ri s gad e I ga-A a I bo r g

efter kI.20.00 eller

ttf. es

ia

zø

#, kt. t2.Jo-

22.30.

Alle COPA

Den 2. september 1994 blev
der afholdt møde i hyggeklubben. Her fortalte lokalformanden om bestyrelsens
arbejde og om påtænkte aktiviteter. Der blev valgt et klub-

råd til "fredagsmgderne",
som kom til at bestå af:
argaa rd,

steder.

Medbring venligst selv en saks.
Stomiforeningen COPA er

18.00.

v

hygge.

Tilmelding: Malene Hey,
tlf. 98 38 07 76 efter kl. 18.00;
Dorte Thomsen, 98 19 0l 43
efter kl. 20.00; Flemming Jakobsen, 98 37 l6 30,
inden den 8. december.

ært ved gl 6gglsodavand/kaffe

(fo rt sette s nrest e

s i tle

)

Stomiprodukter

en hyggeeftermiddag.

I

juleklip forefindes på

til

og æbleskiver.Tag gerne familien, børnlbørnebørn, ven/
veninde, nabo med til jule-

medlemmer

eller børn/børnebørn med til

rlf. 98 38 23

sammen med os. Materialer

Malene, tlf. 98 38 07 76 efter

kl.

med pår@rende kan deltage.
Tag din ven/veninde, nabo og/

Sg re n G

Julehygge
TID:LBrdag den 10. clecember
1994, kl. 14.00-17.00

DalVillaby,

*
*
*
*
*

Sygeplejerske- og konsulentbistand
Neutral vejledning - alle anerkendte fabrikater
Landsdækkende service - hurtig levering

Stort udvalg . konkurrencedygtige priser
Fortrykte bestillingskort Ietter bestillingen

16

Lene lversen, Gø\, tlf . 98 21
12 68
S o lv e i I N Ø r reuang, Konvalvej
14, Aalborg, tlf. 98 l8 3l 66
Søren Glargaard tager sit
af det praktiske til hrert "fre-

dagsm6de".

Der er planlagt folgende
"fredags møde r":

Jette Færk

Karen Petersen

Brina Simon

sygep§enke

sygep§erske

sygeplejerske

Den 4. november 1994. kl.

Fyn- Sdr.- og
Middylland

Midt- og Nordjylland

Sjælland

14.00- 17.00

Videofilm og kaffe
Den 2. december 1994. kl.
t.4.00- 17.00

Der afholdes bankospil med
gode gevinster og serveres
gløgg og æbleskiver.

Gerne tilmelding til: SBren
Glargaard, Dal Villaby,

tlf. 98 38 23

16.

Kom og vær med
Har clu danset sErare-clance?
- ellers er clnnclten lrer nu.
COPA Nordjylland indbyder
rir SQUARE-DANCE OPVrS-

NING, tirsdag den I5. novetnber 1994 kl. 19.30-22.00 pit
TYLSTRUP KRO, Tylstrup-

København og

Erik Madsen
konsulent
København og
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 - sårpteje m.m.

Kirudan - et godt sted at handle !
Ring tir os på

KifUdan

ttf. 3L4L2222

A/S Nyhorms Au6 30, 2610 Rødovre

Mandag - torsdag kl. 8.00 - 16.00. Fredag kl. 8.00 - 15.00

vej 36, Tylstrup.
21
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Oasen

Kræftens Bekæmpelse, Aal-

Kræftens Bekæmpelses Råd-

borg afholder en række kursusdage.

givningscenter, Aalborg og
patientforeningen Kræfter til

På Kurserne

vil vi IKKE

Kræft, Nordjylland, samarbej -

tale om sygdom og behand-

der om Oasen,et åbent hus for

ling.

kræftpatienter, pårgrende og
efterladte.

Vi vil i

stedet koncentrere os om de tanker og forestillinger om liv og død, som

Et sygdomsfbrlPb - eget
eller pårgrendes - kan for mange virke som en Prkenvandring.
Vi har brugt billedet og skabt
en OASE, et sted hvor du ganske uforpligtende - har

fplger med en kræftdiagnose.

mulighed for at snakke med

deltagernes egne tanker og erfaringer i forhold til emnet.

andre

i en lignende situation.

-

Gruppediskussion

Vesterå 5, Aalborg.

Kræftens Bekæmpelses Råd-

ALLECOPAMEDLEMMER
MED PÅRØRENDE KAN
SELVFØLGELIG OGSÅ BENYTTEMØDESTEDETOASEN.

HUSK hveranden torsdag
mellem

kl.

17.00

og 19.00. I

novenrber. decentber og j anuar
er mødedatoerne således:

3ltl-94,

t7 I

tt-94,

1l

t2-

94, l2lt-95 og26ll-95.
Velkommen til jeres mPdested

- OASEN. På gensyn.
Kunsten at leve - med kræft

givningscenter, Vesterå 5,
Aalborg, tlf.98 l0 92 11.

Alle
1s.30

-

kursusdage fra kl..
r8.30.

Tilmelding senest 2

dage

f6r kursusdagen.
Kurserne er gratis. Der serveres kaffe, Ihe og kage.
Kursusleder: Psykolog Else
BrØndum.

Læge Christoffer Johansen,

Kræftens Bekæmpelse, vil
holde et foredrag på bag-

ll.

november

1994, kt. 14.00
Møde på Skammekrogen

i

Hjørring.
Sygeplejerske fra hjemmeplejen vil fortælle om hudpro-

blemer. Derefter demonstra-

tion fra "Shangri-La"

r'ed

Alice Madsen, Aalborg.

Hjørring.

STE.
Hvad hedder din Gud?
Onsdag, den 9. ttovetnber
I 994.
Når mennesket soger ind mod
sit dybere selr,, nrpder det
npdvendi gheden af at forholde
sig til den religipse dimension

meningsløshed: "Hvorfor

dør" (Elisabeth Ki.ibler-Ross).
At forholde sig til sin død er at
omforme dødsangsten til en

tilværelsen.

Kunsten at dø
Onsclag,, den
I 991

1994,

kl. 14.00

Møde på Skammekrogen i
Julefrokost med pakkefe st.
ikke en id6 flyve ubearbejdet igennem dit hoved.
Så lad

Medlemmernes gave - hojeste

rærdi kr. 25.-

sjælsstyrkende proces.

behov for - "at standse op på
livets landevej" - tænke over,
hvordan man nu bedst kor.t.tmer videre i livet.

Det livgivende håb - og kunsten
at leve
Onsclag, den7. de cenber 1994

Evnen og viljen

deres situation i forbindelse

med operationen og i efterforløbet. Patienternes sygehusjournaler er også gennemgået bl.a. for at undersøge, om den information
og vejledning, som er givet
på sygehuset, har haft betydning for mestringsevnen.
Undersøgelsen pegerpå,

kL

bedre, hvis særligt sårbare
personer får en st6rre op-

14.00

Møde på Skammekrogen i

g fra

Folkekirkens Genbrugsbutik.
Konferencier: K.G.Kristensen.
Endvidere: Årne ri kan sk lotte ri.

livets

er gennemlevet, har mange
krætipatienter og pårPrende

spurgtud om sociale ogpsykiske forhold, som har haft

at livskvaliteten kan blive

M ann e qu inopvi sn in

til

taget interviews af 848
kræftpatienter og specielt

Fredag, den l3.januar 1995,

hjørring

23. noyentber

grund af en landsdækkende
unders6gelse han har foretaget af mennesker, som er
opereret for kræft i tyktarm
og endetarm. Han har fore-

betydning for patienternes
evne til at klare (=mestre)

NOGLE AF DINE NÆRME-

"Døden er npglen

Copa 125, 1994

Aktiviteter I
Hjørring
Fredag, den

Syge-

hus Syd, Hobrovej.

Fredag, den 9. december

viEre alene og oplevelsen af

Hvordan finde ngglen til
det livgivende håb, og kere
kunsten at leve - med krieft?

Auditoriet, Aalborg

ALLECOPAMEDLEMMER
ER VELKOMMEN - BÅDE
ALENEOG SAMMEN MED

i

Når den f'ørste kri sereaktion

"Kierkegaard"

på:

En kræftdiagnose får de fleste
af os til at miste balancen,
fordi sygdommen på overvældende måde frernkalder vores
dødsangst, vores t'ølelse af at

netop mig?"

Dette er hemmeligi al selvhjælpe-

heden
kunst.

- ud fra

Alle kursusdage afholdes

hed - ellersæt hinanden stævne.

Kræftens Bekæmpelses Rådgivningscenter i Aalborg arrangerer i samarbejde med
mave-/tarmkirurgisk afdeling på Aalborg Sygehus og
stomiforeningen COPA et
offentligt m6de.
Mandag den2l. november 1994 kl. 15.30 - 17.30 i

- Oplæg fra kursusleder

kæmpelses Rådgivningscenter,

Kom når du har lyst og mulig-

Mestring af
tarmkræft

sandhed

med:

Mødestedet er Kreftens Be-

anden torsdag rnellem kl. I 7.00
og 19.00 lige uger. Der bydes
på en kop kaffe eller the, men
der er hverken tilmelding eller
pligt til at møde hver gang.

i

gynde der.

Den enkelte kursusdag er tilrettelagt således, at der startes

- Opsamling og afrunding.

Du er velkonrmen hver-

... skal man

hjælpe sig selv, må man
først og fremmest passe
på at finde sig selv der,
hvor man er, og be-

mærksomhed og stgtte både
fgr og efter operationen.

Efter foredraget vil læ-

ger og sygeplejersker fra
mave-/tarmkirurgisk afdeling sammen med personer
fra Rådgivni ngscentret

kom-

tage pårgrende, venner og bekendte med. HUSK at tilmelde

mentere undersøgelsen, og
der vil blive mulighed for at
stille spørgsmål fra salen.

dig senest den 5. i måneden på
telefon 98 92 09 96.

Der er

Du er altid velkommen

til at

fri

adgang for alle,

men COPA-medlemmer og

deres pår6rende er særligt

til at sørge
for håb og

velkomne.
Tilmelding

giver mulighed
styrke til at leve mere bevidst
og finde glæde i hverdagen.

P.b.v.
Flemming Jacobsen

28

digt.

i&/<e

nØdven-

@
Næstved
t

Traditionen tro solgte vi lodder til borddekorationerne,
som altid er meget eftertragtede. En yngre dame vandt og
havde på forhånd udset sig en
dekoration, som ville passe

fint hjemme på værelset. Over-

lyset af den efterhånden betragtelige formue vedtog ge-

Generalforsamling

i Fakse
Den årlige generalforsamling
blev aftroldt i mødelokalerne
på Fakse Sygehus lørdag d.

27.

august.

Formanden bød velkommen,
hvorefter man gik over til den
omdelte dagsorden. Jan Bøj-

trup, Stensved, blev valgt til
dirigent, hvorpå formanden
aflagde beretning, som blev
godkendt uden kommentarer.
Regnskabet blev ligeledes god-

kendt. Bestyrelsen fremlagde
aktivitetsplan for 1995, som
lod

til

at falde

i

god jord. Der

var ingen indkomne forslag, så

vi gik over til valgene.
Bestyrelsen ser herefier således ud:

rethe C lt ri s te tt se tr.
Vordingborg
G

Annelise J p r g,e tr se tt,
Næstved
Rigmor Hattsen, Næstved
Jan BPjtrup, Stensved

Merete Møller,
Store Heddinge, formand.
Suppleanter:
Aase Larsen, Næstved
Mogens Jensen, Næstved

Revisor: Erik Hansen,

Vordingborg

Revisorsuppleant:

Va

gn

J Prge nsen, Vordingborg.

Formanden takkede for genvalg og Ønskede samtidig det

nye bestyrelsesmedlem

Jan

Bøjtrup samt revisor og -suppleant velkommen i de respek-

tive hverv. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende
bestyrelsesm@de.

Under eventuelt blev landsfor-

neralforsamlingen en henstilling til hovedbestyrelsen om at
tage fordelingen af tilskud til
lokalforeningerne op til revision på efterårets budgetmgde.
Henstillingen vil blive sendt
til forretningsudvalget til den

skuddet fra lodderne gik til
jubilæumssparebøsse. Næstved har 25 års jubilæum d. I .
september 199'5, og det skader
ikke at være i god tid. Sparebøssen vil være at finde ved
alle kommende arrangemen-

ter.

vi

slurtede kl. 17.20 og ønskede hinanden god tur hjem
og på gensyn i Stubbekøbing

rid.

Derefter var generalforsamlingen slut, og dirigent og
formand takkede for god ro og
orden.

til

høstfest.

Høstfest i

Lokalforeningen var vært

Stubbekøbing

ved et pølse- og ostebord med

øllvand og efterfplgende kaffebord. Keld Bo Andersen fra
fa. Inge-Lise Sørensen var
mødt op med en flot udstilling, som blev flittigt studeret.
Der blev fbrtalt om nl,heder o-e der blev spurst ,,regel. Der
bler også atialt et besog red
samme lejli_ehed. Keld Bo
.{ndersen tik et par _eode t-lasker vin som tak lor sin "op-

hilsener til alle StorstrØmnrerne
med ønsker om en god fest.

Inge-Lise Sgrensen var også
forhindret i at deltage, men
sendte et tilskud til festen, hvilket bl.a. udnrøntede sig i en
velkomstdrink, som vi hermed
endnu en gang siger tak for.
Der var stuvende fuldt, vel i alt

omkring I 50 glade mennesker,
og dejlig mad og ad libitumvine trængtes på bordene. Der

blev danset, så sveden strØn.rmede, og der blev sunget en
omdelt f'ællessang, mriske ikke
smukt, men i hvert fald h6jt!
Omkring k|.01.00 var der
alrnindc'ligt opbrud og glade,
men trætte tog vi afsked. Det
var en dejlig aften, og vi siger
hermed alle tak, fordi cle mødte
op - og på gensyn til frelles
høstf'est

Lørdag d. 3. september holdt

vi høstfest sammen med Lolland-Falster. Det foregik på
"Elverkroen". hvor 40 f'eststemte deltagere var mOdt
frem. Det var dejligt at møde

"gunrle" kendinge og ogsa
rart at se. at n1,c ansigterhavde

l'undet

rej til Stubbekobin-9.

Årrangorerne havde inviteret

Birgit og Soren Stauning, som
desr,ærre måtte melde afbud men istedet havde sendt mange

træden" og fik mange hilsener
med til Inge-Lise Sørensen.

KAREN BLOK

i 1995!

p.b.v.

Merete Møller
COPA-bladet, 121 (marts/april
'1994) kunne vi læse en artikel
I

om coloslomi og campingliv.
John Bang fortalte om, hvordan man kan irrigere, selv om
pladsen er trang!
Nu kan svenske stomister
få glæde af John Bangs råd.
Artiklen er oversat til svensk,
og kan læses idet nyesle ILCOblad (nummer 3 1994)

S ecua lcenter

Forhandling og individuel rådgivning om
korrekt valg og anvendelse af hjælpemidler
til mennesker der
o 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 sygeplej erske/konsulent
Karen Blok

KAREN BLOK Specialcenter
Gammel Havn I - 7100 Vejle - Tlf:

75

84

00 22

-

Fax: 75 84 03 22

eningens regnskab berørt. I
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pelses Rådgivningskontor i

Aabenraa, hvor Inga Ma-

*o'kitdeamt

ff*. .

thiesen fortalte om arbejdet på
rådgivningskontoret, samt, at
der er etableret"åben cafe tors-

dag i ulige uger fra kl. 15.00 18.00 med forskellige emner.

UIla Andersen fra Coloplast
fortalte om deres stomiposer
m.m.

p.b.v.
Sve

Mandag d. 10. oktober afholdt
vi generalforsamling på M6lle-

bo. Der var genvalg

til

for-

manden Erik Krisdansen og
Ilse Kristjansen, nyvalgt blev
Rigmor Brunsholm.
Suppleanterne Lilly Carlsen og Kurt Kristoffersen blev
ligeledes genvalgt. Ole B. Jensen og Egon Karlsen ønskede
ikke genvalg, vi takker for den

indsats de har ydet

i

årenes

KøbenhEvnsvej 3-5

Efter generalforsamlingen

fortalte Susanne Denwers,
ConvaTec om deres nye lukkesystem på stomiposerne.

Aftenen sluttede med kaffebord, hvor ConvaTec var vært.

Kom til julestue
Mandag d. 5. december kl.
I8.OO, BEM,IERK NY MØDE-

gaa rd J crtsen

i Køge.

gere medbringer en lille pakke

(værdi max kr. 20,-) som
vil

fi* .

adgangstegn, denne pakke

så bruge som gevinst i et
bankospil.
Der vil blive en anretning

vi

u"reamt

bestående af PARTYSKINKE

m/kartoffelsalat og råkostsa-

COPAklubberne i
Vejle amt

lat, dertil vin, øl eller vand,
derefter kaffe/the med småka-

vil

igen

i år være

hyggemusik til maden og til en
svingom, så vi kan holde kondien.

Til denne aften

vendigt, at vi får tilmelding
senest ONSDAG d. 30. NOVEMBER til Erik Krisdansen,
Jasminvej 1, 4600 Kgge, tlf.

i

Venlig hilsen

årsmoderne. Vi startede i oktober, og her er så tiderne for
november og december:

Vejle
Torsdag d. 10. nov. og 8. dec.

Bestyrelsen @nsker alle
medlemmer og deres familie
en glædelig jul og godt nytår.
P.b.v.

JULESTUE på Møllebo,

Rådhus), Ove Jensens Alle,
Horsens.
Dette mØde er clesværre aflyst.
Bente Pedersen ttf. 75 64 02 03

53 65 38 78.

alle medlemmer med pår6rende

Horsens, Aflysning!
Torsdag d. 10. nov. kl. 19.30.
Mødested: Sund By (Horsens

gang med efter-

Nu er vi

er det nød-

I/D, inviterer lokalforeningen

til

æ rs

Pris pr. deltager: Alle delta-

ger. Der

Iøb.

n Kj

-

Fredericia

kl. 16.00

Torsdag d. 10. nov. og 8. dec.
kl. 13.30 - 16.00.
Mødested: Overgade 5, Skærbæk v/Lis Jakobsen

Mødested: Aktivitetshuset,
Blegbanken (gl. politist.),

Venlig hilsen

Lic1, Rasntussen -

Erik

18.00.

Vejle
Venlig hilsen

Ttf 75 8s 30 58.

Lis Jcrkobsen -

tlf. 75 56 28 20
TILMELDING til moderne i COPA-klubberne

ff*

Vejle amt:
gerne 2 dage forinden.

:ål'erjY,ands

Nyt om stomioperationer

om arbejdet i klinikken.

Stort offentligt mØde om stomi

Kirstine Hardam

aftroldes den 23. november

nye stomiposer m.m.

vil

vise

ff*.

de

Viborg amt

1994 på Folkehjentmet i
Aabenraa kl. 19.30.
På mødet vil overlæge Vil-

PS: Plejepersonale er meget

BEM,IERK!

velkommen

Generalforsamling på Benta' s
cafeteria er FLYTTET fra den

helm Møller Pedersen, Sønderborg Sygehus blandt andet
fortælle om det nyeste inden-

for stomioperationer.
Sygeplejerske B irgit Marchner
fra stomiklinikken vil fortælle
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19. nov.
1994.

Caf6 eftermiddage

til den 5. november

Mandag den 26. september
1994 blev der afholdt med-

Altså afholdes der ordinær

lemsmpde på Kræftens Bekæm-

generalforsamling lgrdag den

30

5. november på Benta's cafeteria.
Alle medlemmer vil modtage nærmere oplysninger om
generalforsamlingens indhold
med posten.
(fo rt srctte s ne s te

s i de

)

@
Besøg hos Kirstine Hardam

brug af nye hjælpemidler til

fra Colitis-Crohn Foreningen

Valgt blev:

Lgrdag'den 22. august var

forskellige handicaps og ind-

og Jens Jgrgen Larsen fra

lokalforeningen i Viborg amt
inviteret på besØg hos Kirstine
Hardam i Holstebro.

viede os

i det kæmpearbejde,
der bliver gjort for at lette

COPA bød velkommen.
Derefter var nogle gode indlæg af overlæge Arne Hagelskjær Nielsen og stomisygeplejerske Alice Nielsen, begge
fra Holbæk Sygehus.
Ingelise Sørensen, Helsingør var repræsenteret ved sy-

Benedikte Elhauge
Charlotte Ande rsen
Kli Olsen
Undertegned e To rb e n H an

hverdagen for de mennesker,

Kirstine modtog os med

der af forskellige årsager, er

samme varme og imødekommenhed vi kender hende for.

aftrængige af hjælpemidler.
Til slut spiste vi et lækkert
traktement, hvorefter vi kunne

Efter et dejligt kaffebord gik
vi over i forretningen og udstillingen, hvor vi fik et ind-

blik i

takke Kirstine for en dejlig
eftermiddag og en meget fin

geplejerske Keld Bo.
Vi havde en rigtig hygge-

forplejning.
Endnu engang: "Tak for
din gæstfrihed Kirstine".

Kirstines omfattende

virksomhed. De gæster, der
pnskede det, fik råd og vejled-

ning om poser, bandager

lig aften, så ideen med

til

s e

n

formand.

Alice Nielsen blev genvalgt
som sekretær.
Bestyrel sen konstituerer sig

ved førstkommende bestyrel-

sesmøde'

P.b.v.
Torben Hursett

fællesmøder er nok værd at

Fem pjecerom

tage op.

P.b.v.
Lisbet Hedegaard

o.lign. Kirstine fortalte om

blev valgt

særordningerpå
arbeidsmarkedet
Center for Ligebehanding al

Ny lokalformand og tre nye

bestyrelsesmedlemmer i
Vestsjællands amt

Vestsjællands

Lørdag

amt

t

d. ll10-94 havde

COPA Vestsjællands amt ge-

neralforsamling på Amtsplejehjemmet Dianalund.
Da der var 3 fra bestyrel-

Fællesmøde COPA

Crohn
Onsdag

/ Colitis

d. 719-91 afholdt

Colitis-Crohn Foreni n-sen

o-g

COPA Vestsjælland amt fæl-

sen, der ikke Ønskede genvalg,
og Jens JBrgen Larsen flyttede

lesmøde på Det Gamle Elværk

fra amtet, skulle der vælges

i

nye bestyrelsesmedlemmer og
n1' fbrmand.

Holbæk.
Hans Thon,ald Arildskov

3

Handicappede har netop
udgivet fem gratis piecer:
* JOB MED LøNTILSKUD
l/3 ordningen for
førtidspensionister.
*JOB IvIED LøNTIISKUD
50/50 ordningen
XJOB LTED STøTTE TIL
HJÆLPET,IIDLER
*JOB TIED
FORTRINSÅDCANC
XJOB IIIED PERSONI.IC
ASS/S?I4NCE

Center tor Ligebehandling
har tlf.: 33 11 10 44

-l

w

til

Tove Frithioff
Daglig leder

Birgit Madsen
Ekspedition

Vi er til for Dem

Ulla Sørensen
Sygeplejerske

STO MACARE er et uafhængigt stomirådgivningscenter, etableret

i 1979 med det formål at rådgive og informere om bandager, hudskader og psykiske problemer.
Spørg STOMACARE, vort dygtige og venlige personale rådgiver
om samtlige stomiprodukter på det danske marked. Vi leverer
portofrit over hele landet fra dag til dag.
STOMACARE stiller gratis specialuddannet sygeplejerske til
Deres rådighed.

Ævort produktsortiment kan vi nævne Biotrol, Convatec,
Dansac, Dansk Coloplast, Hollister og Perma.
Any Petersen
Ekspedition

Stomacare

Vangeleddel77 . 2670 Greve . Telefon 43 69 02 00

3l

1," *l
--" /.\
4\-JI
Henrik
Fosdam Jensen

lager og forsendelse

l
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Cq@
nær generalforsamling iflg.
vedtægterne. Mere om dette
arrangement
blad.

Århus amt

i

næste COPA-

t

forskellige patientforeninger

i Ri-

Udstillingen var ikke kun
for ældre mennesker. Den var
et tilbud på, hvad Århus kommune kan tilbyde ældre og
pensionister af muligheder,
såsom klubber, foreninger og

aktiviteter af alt mellem himmel og jord.
DSl-standen var godt besøgt, og der blev delt mange
brochurer ud. Mange personer
fik også lidt at vide om, hvordan det er at leve med s1omi.

Kom til hyggetræf
Har du id6er til aktiviteter
i hyggeklubben?
Torsdag den 10. november vil
vi igen prpve atlave hyggeklub

i

lokalet på Silkeborgvej 78,
Århus. Vi er i lokalet fra kl.

til kl. ?. Alle har her

mulighed for at tale om alt
muligt, at få en kop kaffe/the.
Du kan også komme med ideer,
om hvad du synes lokalet skal

bruges

til. Tag blot en

ven/

det

styrelsen arbejder med en dato

skal der ses fremad. Om dette
arbejde vil der komme til at stå
mere i nærmeste fremtid. På
nuværende tidspunkt er det blot

og emne. Stedet vil som sædvanlig forspges at holdes på

evt, stomiproblemer.
Firma Mærsk Andersen,

Rosengårdscentret. Også mere
om dette i næste COP,A-blad.

vil

Randers kommer for at vise de
nyeste produkter i stomipleje.
Desuden vil de give kaffe/the
og brød, tusind tak.

Tilmelding af hensyn til
kaffebestilling kan gives til

pludselig ikke i Århus
Nu til noget kedeligt. Jeg har
netop fået at vide, at et om-

Ellen Sørensen,

Crohnklubben, Århus

rådekontor i Århus kommune

86 49 t6 lt
bedst mellem kl. 9 - 12, eller
Henning Granslev,
86 28 tt 24,
bedst mellem kl. 14 - 18.
SENEST DEN 14. NOVEMBER. Du må gerne tage pårprende med.

Hanne Madsen, som har startet klubben op for ca. 2 år
siden fl1,tter fra b1'en og stopper derfor arbejdet med Crohn-

har inddraget bevillinger til
stomiplejeartikler tidligere
kobt hos en forhandler her i
b1,en. Nu skal r,edkommende

klubben.

stomister købe hos Kirudan,
pr. telefon. Altså den personlige kontakt er r,æk, dette er

Julehygge i Århus

Onsdag den 7.12.94

vil

vi

holde julehygge fra kl. 16 til
kl. 1 9 i lokalet på Silkeborgvej
78, Århus. Kom nu forbiog få
en hyggelig stund. Vi vil servere kaffe/the, brunkager og
godter. Sygeplejerske Jonna
Espensen fra Dansac vil r ise
dig de nye poser.. Jonna kan
også give gode råd om sto-

Hanne har glort et stort
stykke arbejde for at stable
denne aktivitet på benene. VI
takker Hanne for dette.
Ny leder af Crohnklubben
i Århus bliver Mariann Olesen
fra Hammel. Mariann, der er

colostomiopereret for 8 år siden, har været med i klubben,
da den startede.
Vi i Århus ønsker dig velkommen til arbejdet. Mariann
- rlf. 86 96 34 49.

ding.

Randers. Torsdog den

4.2.95

kt.

19.00.

Oversygeplejerske Hanne
Jepsen, afd. K 4, Randers sy-
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relsen for at få en forklaring på
ovennævnte skete.

Forhåbentlig kan der gives
i næste nummer af

besked
bladet.

Venlig hilsen
Henning Granslev

Samtale og rådgivning om sexualitet bør være en naturlig
også
sygeplejersker på danske kræftafdelinger. Men efterleves dette?
En spørgeskemaundersøgelse, foretaget på krreft-

del af sygeplejen. Det er de fleste enige om,

Medlemsmøde i Randers
M e cl I e ntsmøde, Kul tu rhus e t,

Emnet bliver denne gang
rehabilitation. Psykolog Ulla
Bech fra Kræftens Bekæmpelse, Århus vil fortælle om
menneskets krise før og efter
en alvorlig operation.

meget uheldigt og helt uaccep-

tabelt. Områdekontoret skal
nok blive kontaktet af besty-

Hvem er mest blufærdig:
patient el ler sygeplejerske?

mipleje. Her er ikke tilmel-

Generalforsamling
bag kulisserne
I Århus er der planlagt generalforsamling til lørdag den.

11.94,

i støbeskeen.

Frit leverandørvalg gælder

veninde med, hvis du er ked af
at komme alene.

17.

for Storebælt. Desværre gik
i stå for nogle år siden.
Men vi mener i Århus, at nu

Aktiviteter i Silkeborg
Silkeborg er ikke glemt. Bevære til stede ved
Der
mødet.
skulle således være
mulighed for at få gode råd om

gehus

I weekenden 30. sept., l. og2.
oktober var COPA, Århus lokalafdeling sammen med de

14.00

ungdomsgruppe op. Det har
der været før, en øst og en vest

,0ldretræf i Århus

under DSI til Ældretræf
dehuset i Århus.

Plan om ny ungdomsklub
Som noget nyt vil Århus lokalafdeling prøve at starte en

pi

afdelingerne på ÅtUorg Sygehus, Århus Amtsygehus,
Radiumstationen i Odense, Kbh.s amts sygehus i Herlev
og Rigshospitalet , afslprer:Det er sL,cert at tale om sex!
Af de adspurgte sygeplejersker svarede:
- 427o at de ikke - inden for det sidste år - havde talt
med patienter om sex.
- 22Vo havde aldrig talt med en patient om sex.
- 28Vo mente, det var potienternes blufærdighed,
der forhindrede en samtale, - 437o mente, sygeplejerskernes e gen blufærdighed var største hindring.
KILDE: Gyrtrup, N. et al. Kr«ti og seksualitet. Et projektarhajdc:

Skovvangsskolen.

Denne dag prøver vi noget helt
nyt. Kl. 9.30 vil der være rundvisning bag kulisserne på Århus Teater. Derefter er der

smørrebrØd og Øl på Skovvangsskolen. Senere

vil syge-

plejerske Berit Kiesbye fra
Skejby sygehus fortælle om

onttult

urostomi. Til slut holdes ordi-

32

i

"Sygeplcjersken" 36, (1991) sida 15.

i

nevej 253, 1-3, 2830 Virum,

HUSK hvor der er husrum, er

tlf. 45 83 525 8 til julehygge.

der også hjerterum.

Crohn Gruppen

Du skal have en lille gave med

Vest

til Eva

til max kr. 20,-. Du kan ringe

Fødselselsdag

tlf. 44 6604 54 efter
kl. 20.00 og tilmelde dig.

Mandag d. 21. november kan
Crohn-klubben fejre 7 års fød-

på

selsdag.

Ny
kontaktperson

lidt om Crohn Gruppen Vest:

Da jeg pr. 1. november 1994

(kl.

Vi er for tiden 4 personer, der
mØdes i COPA, Århus hver
den sidste torsdag

har overtage posten (efter
Hanne D. Madsen) som kontaktperson for Crohn Gruppen

Vi

i

Med mange keerlig hilurcr
Marina, Louise og Eva.

måneden

19.00).

udveksler erfaringer, dis-

kuterer evt. problemer/"solstråler" og HYGGER. Jeg vil

Vest, synes jeg det må være
relevant, at jeg kort præsen-

Fra sundhedsmagasinet "Mit Helbred" har vi fået
tilladelse til at viderebringe disse:

gerne i den forbindelse understrege at ALLE med interesse

terer mig selv.:

er velkommen. - Du/I

* Jeg er 37 år.
* Er mor til to drenge på I 7
år og 14 år.
* Jeg blev syg af Morbus

bedes

dog rette henvendelse til undertegnede først, da det ind

Aforismer

imellem sker at dato, tid og
mødested er ændret.

Crohn som syttenårig.
* Blev colostomiopereret i
januar I 986 og har det fint
med nrin stonri.
* Jeg er rådgiver indenfur

Vi håber

at se nogle

af: Bo Jarl

nye/gamle

- De der tænker før de taler, får sgu aldrig sagt noget!

ansigter.

-

Det største problem ved kotlektivet, er så afgjorf
individdet.

Med venlig hilsen
Marianne Olesen
Hanmtel
Ttf.: 86 96 31 49

COPA.
Jeg

Kryds nu af i jeres kalender d.
19. november, så I ikke glemmer dagen.

vil også gerne kort fortælle

lederefterde helt store tanker, må ikke glemme,
at det er sr,ært for en sild at sluge en hval.
- Den der

- Sjælen er kun en lille båd, der kun kan tage små skatte
med ad gangen. Den kan ikke bære all det, vi geme vil
gabe over.

f" ,

- Nogle gør retog skel

lJ'n*krubben

til alle sider,

andre retter og skeler

til alle tider.
- Som forfattere skrev de i vinden, i vandet og i sandet.
Alligevel blev de berømte. Ja dem der: Jesus, Sokrates og
Budha!

Ny vært blev hurtig fundet

Da Marianne ringede tirsdag
aften

til mig og

sagde, at hun

var blevet forhindret i at holde

mødet på lørdag

d.

17. sep-

tember, og jeg heller ikke
kunne holde det, månejeg finde

ud af noget andet i en fart.
Marianne ville meget gerne
holde mødet næste gang.
Jeg ringede

til Kirsten Has-

selriis samme aften og spurgte,
om hun kunne holde mØdet på

lørdag. Det sagde hun

ja til

med det samme.

På mødet talte vi om alt
muligt mellem himmel ogjord,

munden stod heller ikke stille
på nogle af os på noget tidspunkt, det var en dejlig eftermiddag sammen med jer, men
tiden går bare for hurtigt, når
man er salnmen med jdr. Der
blev også drukket nogle kander the/kaffe og spist godt af
brødet samt frugten. En stor
tak til Kristen Hasselriss for

- Før man rider på en tiger, bør man betænke, at man let
kan tabe ansigt, hvis man står af for tidligt!
- Mennesker er som vin: de gode bliver bedre med årene
- de dårlige bliver mere og mere sure.

- En ting er som regel det værd, den koster! Det er nok
derfor, at livet ikke er gratis.
- Alle vil være noget for hinanden. Ingen vil gøre noget

hendes gæstfrihed.

for hinanden.
Kom med en gave og få en gave!
Næste gang vi skal ses er lørdag
d. 19. noventber kl. 14.00 hos
Marianne Hemmingsen, Grgn-

- Ondskab er manglende kundskab. Ingen kan gøre det
rette, før man ved, hvad det rette er.

JJ
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Hvid T-shirt med
COPA-tryk
Det er nu mulig at få en trøje, med
R uth Rasm ussens sm u kke CO PA-træ
i Vejle amt, Emil Larsen, har taget initiativ til, at alle COPAmedlemmer kan erhverve en T-shirt med

For kun 75,- kr (inklusiv moms og forsendelse) kan du erhverve en unik T-shirt.

Lokalformanden

I

Ruth Rasmussens plakat elegant placeret
midt på tr6jen.

forbindelse med stomidagen fremstillede multikunstner Ruth Rasmussen en
smuk plakat. Denne plakat blev så populær, at den næsten er blevet et COPAlogo.
Nu kan du få en trpje med et COPA-træ!

COPA skal have din bestilling inden 18.
november. Du vil da modtage din trøje i
december.

§
Tilbudet

på T-shirt med COPA-træ gælder til

tr

Ja tak. Jeg

18. november

Lokalformanden i Vejle amt, Emil
Larsen, med en af de nye trøjer

Stomiambulatorium
Faaborg Sygehus

vil gerne bestille f6lgende antal hvide

T-shirt med COPA-træ:

Sygeplejerske Helle Grube har sendt
COPA-bladet fQlgende:

...........,stk. stØrrelse MEDIUM

Hvad kan vi tilbyde:

............stk. stØrrelse LARGE

- oplæring afnyopererede i bandage-

skift,

stk. størrelse X-LARGE

-

rådgive og vejlede ved opståede

problemer med bandageskift,
- rådgive og vejlede ved evt. hudkom-

NAVN

plikationer,
-

rådgive og vejlede i forbindelse med

ADR

posevalg,

POSTNR

tarm med lavement),
- god tid til samtaler,

-

..BY

oplæring

- samtale og

læge

TLFNR.

irrigation (tømning af

unders6gelse hos special-

i tarmsygdomrrre.

Hvem kan henvende sig:
-

Vedlæg en check med kr. 75,-pr bestilt T-shirt, i alt .............................kr.
inklusiv moms og forsendelse.
Checken udstedes til Stomiforeningen COPA.

alle stomipatienter, der er opererede

på Faaborg Sygehus,

- alle pvrige stomipatienter, der har
problemer. Her kræves det dog, at
man bliver henvist af sin praktiserende læge.
Hvem er vi:
Helle Grube og Hanne Pedersen, to
sygeplejersker med flerårig erfaring
indenfor stomiområdet.
Tlf: 62 6l 12 6l - 232; træffes 9-14.

Send din bestilling til:
COPA, Odinsvej 5, 4100 Ringsted,
inden 78. november 1994.
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Skriv til
COPA.
bladet

2400

BispebjergHospital,Stomiamb.

35 3'l 26 96 lokal

2400 Kbh. NV

(man.-fra.:08.30-09.00)

KAs-Glostrup, 2600 Glostrup

43 96 43 33 lokal

5516

Man.{re.: 08.00-16.00

Hvidovrs Hospital, atd.2'12+2'15
2650 Hvidovre

36 32 28 44 lokal
36 32 22 '13 lokal

212

Man.-lre.: 09.00-15.00

650

2

sygdomme, der kan føre til anlæggelse af stomi/reservoir.
COPA-bladet har derfor naturligvis en stående invitation til

dig om at skrive

til

bladet. Med-

Eftor aftale

2'14

633

Man.-lre.: 08.00-15.00

5865

Man.-fre.: 08.00-14.00

KAS-Harlev afd.107,7.sal, 2730

2900

KAs-G€ntofte, kir.amb. D 732
2900 Hellerup

31 65 12 00 lokal

Sygehuset øresund Hørsholm

48 29 29 29 lokal

2641

Elter aftale

297o

Herlev 44 53 53 00

lokal

(man.-f re.:08.00-09.00)

2970 Hørsholm

3700

Bornholms Centralsyg€hus
3700 Rønne

56 95 11 65 lokal

2120

1. 09 3. tirsdag i måned€n
09.00-1 3_00

4200

Centralsyg8husst i Slagelse
lndgang 45, 4200 Slagelse

53 52 19 00 lokal

2264

Man. + lors.: 08.00-15.00
Fre.:08.00-14.00

4300

Centralsygehuset i Holbæk, Stomiamb. 53 43 32 01 lokal
eller søger 5806
afd. A1 4300 Holbæk
(d91. 08.00-08.30)

2'102

Efter altalo

56 63 15 00 lokal

3360

Eft6r aflale;

lemmernes meninger går forud for

alt andet.

2696

2750

lemsblad for stomiopererede, reser-

voiropererede og personer med

Man.{re.: 08.00-14.00

Sundby Hospital
Organ.kir.amb. 2300 Kbh. S

2600

COPA-bladet er dit blad. Et med-

Stomiambulatorier
32 34 32 11 lokal 3212

2300

4600

RASK, Stomiamb. Kir. ald. A1

4600 Køge

(man.-fre.:11.00-12.00) Mån.{re.:

07.00-15.00

FS 22 eren faglig sammenslutning
for sygeplejersker beskæfti get med

47OO

Ceniralsygehuset i Næstved
ald. 19 stuen, 4700 Næstved

53 72'14 01 lokal

4208

Tirs.:

pleje af patienter med stomi.
Ergo:

4800

Centralsygehuset i Nykobing F
4800 Nykøbing F

54 85 30 33 lokal

3550

Tirs.: 12.00-16.00

Middellarl Sygehus, Organ.kir.afd.
5500 Middellart

64 4'l 21 2'l lokal

Fåborg Sygehus Kir.amb.

62 6'1 09

0l

74 43 03

11

En gruppe mennesker. som vi
harhaftkontakt med eller kommer

til at møde - eller ser på stomiambulatorierne i ny og næ. når

5

500

5600
6400

En gruppe mennesker, der
har forstand og forståelse for lige

7100

Derfor har også FS 22-s1'geplejersker en stående invitation om at
skrive til COPA-bladet.

Det er netop besluttet

-

på

sidste mØde mellem Foreningen
COPA og FS 22 - at "COPAbladet" og " Stonrirr-rt" gensidigt

O8.OO-16.00
O8.OO.15.OO

Tors.:12.00-16.00

lokal

1665

Fredage efter aftalo

307

Man.-tors.: 09.00-t3.00

5600 Fåborg

problemer opstår.

præcis vores situation.

(man.-lre.:08.00-09.00) Tors.:

Sønderborg Sygehus afd. K21

Tirs.-iors.: 08.30-1 4.30

6400 Sønderborg
Vejle Sygehus Stomiamb. 416
7100 Vsjls

75 72 72 33 lokal

8000

Århus amts Sygehus
Sooo Årnus

86 12 68 66 lokal

8600

C€ntralsyg6huseliSilkeborg, Stomhmb. 86 82 16 00 lokal
Parankym

kir.a,d.

Tors.: 08.30-13.30

7494 Man.:10.00-'15.00; Ons.:15.00-17.00:
(man+tors: 09.00-10.00; Tors.:lO.OO-15.00, all6 dag€ etter allatg
ors:14.00-15.00)
8600

Silkeborg

2431

Tirs.: 12.30-14.30; Tors.: 17.00.18.00
Bsgge dags stter attals

8700

Horsers S}lphlls. Slo.nikhikken
870O l'lomns

75 62 44 44 lokal

8800

Viborg Sygehus
Organkir. ald. K11, 8800 Viborg

86 61 30 00 lokal

(dgl.:

2221

2'l'10
08.00-12.00)

kan viderebringe stof; endvidere
kan begge i fremtiden have et fast

89 00

Centralsyghusol i Randars
Organ.kir.amb. 8900 Randers

86 41 82,00 lokal

indlæg i hinandens blade.
COPA-bladet glæder sig til
det fremtidige samarbejde.

I 000

Aalborg Sygehus SYD
Stomiklinikk6n, 9'100 Aalborg

99 32 25

Hjørring Sygehus, Organ.kir.af d.

98 92 72 44 lokal

9800 Hjøring

(man..f

9800

4566

eller 4541 ( torsdag )

5704

41 ( afd. 1 )
99322522 (ald.2\
re.:

2071

Man.: 09.00-15.30
Tirs.-fre.: 09.00-'l 5.00

Ons: 't0.00-13.00
Elter aftale

Man.: 08.30-11.00
Fre.:09.00-12.00

Man.: '12.00-15.00
Tors.: 12.00-15.00
Fredage efter altale

08.00-1 4.00)

geværd i gt samarbej de med
fra
respekt for hinanden
Li

Nyt

Mellem foreningen COPA og FS 22, en
faglig sammenslutning af stomisygeplejersker, eksisterer der en samarbejdsaftale. - Hvad kan vi bruge denne samarbejdsaftale til? På det sidste møde mellem
de to foreninger var der ikke tvivl om, at
det skal være et ligeværdigt samarbejde.
Ny stomiterapeutuddannelse

Birgit Ottsen og Lis Balleby, Bispebjerg

Hospital

vil

møde mellem FS 22 og COPA

starte en stomiterapeutud-

dannelse. Dt! forventer at første hold er en
realitet l.september 96. Uddannelsen skal
formodentlig foregå på Bispebjerg Hospi-

Kontaktpersoner bortfalder
De kontaktpersoner fra FS 22r man hidtil
har haft i amterne bortfalder, da man nu
har stomiambulatorier i de fleste amter.

tal.
Lena Thomsen, formand for FS 22,
mener, at COPA skal gøre opmærksom
på, samt anbefale, at uddannelsen etableres. Der er brug for en sådan uddannelse,
siger Lena Thomsen.

35

COPA rådgivning
I "Stominyt" vil FS 22 skrive, at COPA
også tilbyder rådgivningsbes@g i patienternes hjem.
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LOKALFORENINGER

/

GRUPPER

/

De antørte

KLUBBER

trælfetlder er kun veJledende

Veetslallandg amt
Torben Hanæn
Harhoffs All€ 4

41fi) Ringsæd

Tlf.: 53 615623

Arhus amt
Henning Granslev
Bavnegårdsvej I 10, Kolt

8361 Hasselager

ll24 (bedst 14.fi) - 18.00)
Rådgiver: Ellen Sørenscn,
Hedevej 8, Ånlev, 8900 Ran«lcrs

Tlf.:86 28

Tlf.: 86 49 16
_. :

RlDr
Inga Robinsorl Televænga 30, 2770 Kastrup
Tlf.: 3t 51 30 13 eller 31 59 41 35,
efter kl. 10.00.

.

_. -: .,

-.,

a.,

Crohn klubben øst
Eva Larsen
P:trcvangcn 2, l.tv.

Fredc Jenscn
Langetvedvej 2l
6630 Rødding
Tlf .:74 84 7l 27

Arne Nielsen

2t

2765 Smørunr
,14 66 0.1 54 (elier

Tlf.:

l7.tX)t

I-yngbyvc'j 293 r\
2900 l'lcllcrup
lll : -]l 65 65 01

Tlf;97 422119
Crohn klubben vest

Frederiksborg amt
Bent H. Larsen *)

Boskilde amt

Marian Olcscn
Skytto e1 2I
8.15() Ilrrmmcl
Tll 8rr 96 1{ J(,

Erik Kristjansen *)

Emil Noldesvej 32

Jasminvej I

3000 Helsingør

46ffi Koge
Tlf.: 53 65 38 ?8

16

- 18.00)

Forældregruppen

Fyns amt

Sønderjyllands amt

Vagn Madsen

Sr. Kjærsgaard Jensen

Svanelej 25

lr'Iollehaven 24
6,130 Nordborg
Tlf.: 7-l -15 42 0.t (bedit elier 17.00)

58J(t I(odl:rr'bro
'lll 't(t L: t)() l)

Rådgi*,r: Cerda Pedersen.
Carl Blochsrej l. 2.. 5230 Odense \{.
Tlf.: 66 1l 26 8-l

Vejle amt

Jfouch

Emil Larsen ",

Clhri:tina ['liriln]iitiil

Lolland-Falster

Sonden'ænget 87
8732 Horedgård
Tlf.: 75 66 12 13

-i l(.r(r

-5-192 Vissenbjerg
Tlf.: 6.1 -17 2-l

46 tefter kl.

\larirnnc

kl.

lvlarina l-arsen

+,;

Rudesvej 20
7500 Holstebro

Tlf.: 56 95 65 30

(træfl'es bedst 17.00

rnt

,.

Ringkøbing amt

Inge Skovgaard Petersen

TIf: 42 22 06

: :

- l2.m)

(betlst 09.00

&

Bornholmsamt
Pæretræsdalen
3700 Rønne

,-:.

I

I

16.001

Antlersc-n

+)

I-i-hct Rrlcr Drl\;'lrlrr(1
Brctlctt,r,'r', e;

I

/r [:l',i,'oi;

\ub' \1liilci ci 5-i
I{in':.lcil

Iil.: :l (,)x,)

r..) rir;,1.:

:t:.:r

I9frl.r)

lftidgirer oe lornrand)
Askharnsvej 8. Fenro
.1930

Tli.:

\laribo

91 50 30
Rri,/.qilt'r: Jr tte Harttpe
Nrrrrc' Btrulc-r'ird -1. l. . -1800 Nrkobinc F.
Tll.: 5l Si 09 0S
5-3

Viborg amt
Inga Vestergaard Andersen

Fårtoftevej l-l-l
7700 Thisted

Tlf.: 97 92 l5

x) Er medlem af COPA's Forretningsudvalg

97

Ungdomsgruppen
lJcirl; [:l r,, I']:,rnn:'i.'Sl:;r, .:r,
Sli..:,nr ll
- i-1i; Ji.:::lr:il,uu

Tli -5 6'.t jl

',^

