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Decentralisering og mere lokalt
engagement i beslutn i ngerne
Af: Christian Stentoft
Den øgede decentralisering af beslutningskompetencen til Amter og især Kommuner vedrørende
handicappedes forhold betyder samtidig et øget engagement fra De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) og medlemsorganisationemes lokalforeninger med hensyn til at besætte
poster i alle relevante råd og nævn for at få medindflydelse på besluoringsprocessen.
I erkendelse heraf afholdt DSI en konference 28 marts 1995 over temaet DSI's lokale arbejde.
Det var en udmærket konference med deltagelse af DSI amtsformænd og 2 beslutningstagere fra
hver medlemsorganisation. Oplægget var godt og der fremkom mange virkelig gode indlæg til
belysning af de problemer, som den tiltagende decentralisering af beslutningskompetencen skaber
for DSI og medlemsforeningerne ude i lokalområdeme.Det kræver mange :llidsrepræsentanter
fra DSI og handicaporganisationerne at skulle have en tillidsrepræsentant med i alle relevante råd
og nævn i 275 kommuner, som kan repræsentere DSI's og de handicappedes synspunkter overfor
kommunen. Det gør ikke sagen bedre, at repræsentanterne skal være bosiddende i kommunen,
tværtimod. Det er nemlig ikke nok at sidde der, tillidsrepræsentanten skulle også gerne være
"k1ædt på" (have en uddannelse) så vedkommende kan hamle op med embedsmænd og politikere
i sin varetagelse af posten.

Stomiambulatorium
f

lyttet

Der er lavet en kirurgisk speciale fordeling
på Sygehuset Øresund.

Colon-rektalkirurgien
til Helsingør

er flyttet

og dermed også stomi-

ambulatoriet.
Stomiambulatoriet

ligger

i tilknytning til

vores kirurgiske
afdeling på plan 3.
Der vil være åbent

forslag til fem uddannelsesmoduler som tillidsrepræsentanteme burde
gennemgå, uanset hvilken organisation de kom fra:
l. Viden om egen organisation og medlemmernes problemer og muligheder.
2. Foreningsarbejde ( møde- og notatteknik ml.).
3. Viden om forvaltningssystemet og dansk socialpolitik.
4. Viden om andre handicap og handicaporganisationer samt kendskab til DSI's
mål og virke.
5. Specialviden om de arbejdsområder, man som DSI udpeget repræsentant
skal arbejde med f.eks. folkeoplysning, skolebestyrelsesarbejde, befordring,
fy sisk planlæ gning, sundhedspolitik etc.
Alle tillidsfolk i handicaporganisationerne - også de lokale - burde efter konferencens mening
gennemgå modul 1 til 3. Disse moduler skulle det være organisationen, der sørgede for afholdelse
af (også økonomisk) .
Tillidsfolk, der vælges til en DSI amtsafdeling eller skal varetage DSl-opgaver bør gennemgå
modul 4 og tillidsfolk der vælges til en bestyrelse, et udvalg eller følgegruppe, hvor de skal
varetage DSI interesser skal tilbydes modul 5.
Denne del pahviler DSI.
DSI udarbejder en fælles kursusmappe med "grydeklare" kurser indenfor de 5 moduler.

torsdage efter aftale.

Der blev på konferencen fremlagt forslag til handleplaner, men konferencen kunne ikke på stedet
tilslutte sig disse, dels fordi de var meget vidtgående og dels, fordi man havde haft for lidt tid til
at overveje konsekvenseme. Så DSI formandsskab lovede som afslutning på konferencefl altage
forslagene og bemærkningerne med hjem og gennemgå det hele endnu en gang.
Selv om sagen således ikke er gjort færdig, efterlader konferencen trods alt det indtryk, at vi på
det lokale plan kommer til at interessere os meget mere for den politik, der føres i lokalområderne
og at vi ikke bare kan sidde med hænderne foldet på maven, hvis vi Ønsker at have indflydelse på
beslutningerne.
Som det fremgår af ovenstående kræver det også af organisationeme, at de sørger for at afholde
nogle kurser med et indhold, så de personer, der har lyst og mod til at gå ind for opgaven, også
uddannelsesmæssigt bliver rustet til at varetage opgaven og gøre et godt stykke arbejde.
Det er selvfølgelig beskæmmende, at jeg som landsformand ikke ved, hvor mange af
medlemmerne, der bestrider tillidshverv af ovennævnte slags udover, at jeg ved at to af DSI's
amtsformænd også er medlemmer af foreningen. Jeg kunne da godt tænke mig at være bedre
orienteret, så jeg vil hermed opfordre til at man giver sig til kende overfor mig, uanset om man
derved udsætter sig for at blive kontaktet i visse problemstillinger.
Samtidig kunne jeg også godt tænke mig at få reaktioner på, om man mener foreningen skal gå
mere aktivt ind for at hverve og uddanne tillidsfolk ?

stomiambulatoriet,

På konferencen fremlagdes
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Ved akutte problemer
er man velkommen til
at kontakte os via
afdelingen.

Ånent Hus arrangementeme den anden
onsdag i hver måned,
er ligeledes flyttet til
Helsingør.
Disse aftroldes

i

stomiambulatoriet,
første gang d. 10. mai
fra kl. 17.00 til 19.00.
Sygeplejersken, som

vil

være tilknyttet

hedder Helle Linding.
Vi glæder os til at
modtage såvel nye som
"gam1e" stomister.

Vores adresse er:
Sygehuset Øresund,

Helsingør

Afdeling K 32
Esrumvej 145
3000 Helsingør
Tlf. 48 29 23 32.
Venlig hilsen
persanalet K 32

Cq@
Foreningens formål:
Ved.tægternes §
Stomiforeningen COPA
S

4:

Foreningens formål er at varetage interesser for stomi- og resentoiropererede sqmt personer med sygdomme, der kan føre til anlæggelse af
stomilreservoir.

ekretariatsleder: Armi Pedersen

Sekretariatet
Odinsvej 5, 4100 Ringsted

Stk. 2. Dette søges gennemført ved:

Tlf.: 57 67 35 25 Fax::57 67 35 15
Træffes mandag, tirsdag, torsdag og
fredag: 10.00 - 12.00;
onsdag: 16.00 - 18.00.
Foreningens gironummer: 7 09 03 31.

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 et humørlegat.
d) - at udgive et medlemsblad, COPA.

Landsformand:
Chr. Stentoft

COPA nr. 128 maj/juni 1995

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 lravær giver

Indhold:

telefonsvareren nærmere besked.
Fax: 56 95 97 35.

Side
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4
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Vicelandsformønd:
Arne Nielsen
Rudesvej 20, 7 500 Holstebro
Tlf:97 42 21 19.

Nyt fra lokalforeningerne.........

Loknlfurmænd og -grupper :

16

Foreningsmeddelelser..
Aktivitetkalender........
Bidragsydere: Gave Lithauen....
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COPA-medlemsblad udkommer

6 gange om året.
Næste blad udkommer 517-1995.
Oplag: 5000 stk.

Tryk: GlumsØ Bogtrykkeri A/S.
Ansv ar s hav ende re daktør :

Cand.scient. Ole Vestergaard.

Rådgivning

Læserbreve, indlæg og artikler:
Manuskripter skal sendes til
seloetariatet. Sidste frist for indlevering til næste nummer er l/6-1995.
COPA behøver ikke nødvendigvis
dele meninger bragt i bladet.
Eftertryk tilladt med kildeangivelse,
efter indhentet tilladelse hos COPA's
sekretariat.

Århus:
Åbent første onsdag i hver måned
mellem kt. 16.00 - 19.00

Sted:

(Dog ikke juli).

Strandboulevarden 55,2100 Kbh.Ø.

Sted:

Tlf.: 35 43 40 04
(Aftale om tid til en samtale mellem
kl. 08.00 - 16.00).

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

Film mv. skal sendes til sekretariatet.
Materialefrist og annulleringsfrist 21

til

Helsingør:
Åbent anden onsdag i hver måned
mellem kl. 17.00 - 19.00.

næste nummer skal være sekretariatet

Sted:

i

Ambulatoriet (atd.32) på sygehuset

hænde senest: 1416-95. Nærmere

oplysninger: Sekretariatet.
Rubrikannoncer:
Tekst sendes til sekretariatet. Til
næste nummer er indleveringsfristen
1/6-95. Nærmere oplysninger:
Sekretariatet.

rssN 0901 - 3849

Silkeborgvej 78, Århus C.

ske

I I lus tr ati ons anno nc e r :

dage før udgivelsen. Dvs. materiale

København:
Åbent første onsdag i hver måned
mellem kl. 13.30 - 15.30.

Øresund Helsingør.
Forespørgsler på tlf.:
42 22 06 16 eller
48 29 23 32.

i åbningstiden.

Udenfor åbningstiden:
Tlf.: 86 28 11 24 eL.86 49 16

ll.

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

Centralsygehæet, af d.252.

Liste over stomiambulatorier findes i COPA-blade med ulige numre
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Det mest moderne var stomi kl i nikken
COPA's landsindsamling

i

1993 er gået til

indretning af en moderne klinik

Studietur til Tallinn. Estland 29.11.94 - 4.12.94
Af: Stomisygeplejerske Kirsten Bach, Horsens Sygehus.
"Stomiproiekt Estland" startede her i Dan-

Nu lignede det mere en ganske almindeså nyere ud, der var
mange flere bilmærkevarianter, flere store

mark med et besøg af sygeplejerske Janne
Kukk og læge Vivian Esko fra Tallim i
stomiklinikken på Horsens sygehus i begyndelsen af 1994.
Invitationen var foranstaltet af patient-

lig større by.Bileme

foreningen COPA og drejede sig om 6
ugers oplæring i sygepleje og behandling
i forbindelse med stomioperation.
COPA sponsorerede rejse og lommepenge, der var indsamlet gennem landsindsamling i oktober 1993. Horsens Sygehus sponsorerede kost og logi.
De 6 uger viste sig meget Iærerige for
dem begge.

Hotellet svarede helt til vestlig standard.
Værelserne var rummelige og modeme.

Udover en meget stor interesse for at lære
og suge indtryk til sig, udtrykte de ofte
under besØget et stort ønske om, at vi også

fik lejlighed til at se både deres arbejdsforhold, og vise at de ting de havde lært,
virkelig blev brugt.
Desuden ville der måske også kunne

i Talljnn.

Start på rejsen til
Tallinn
Studiebesøget belv financielt realiseret

via COPA.
Tirsdag d. 29.11.94 startede overlæge
Jørgen Ørnsholt og undertegnede turen

til

Tallinn.

Vi blev modtaget i lufthavnen af Janne
og Vivian, som havde lånt en af sygehusets biler (med chauffør) til at køre os til
et af de 2 store hoteller i byen specielt for
udenlandske gæster.
På vejen ind til hotellet blev de forestillinger, jeg havde dannet mig på forhånd,
bekræftet.
Der var meget dårlige veje og gader, alt
syntes gråt og trist. Menneskene på gaden
var dårligt klædt, bileme så for størstede-

len ud

til

at være klar

til

"skrot", og

ger og et livligt gadebillede.

Der var butikker, caf6, restaurant, natclub,
swimmingpool o.s.v.

Jeg opdagede til min skræk ved ankomsten, at jeg i lufthavnen havde glemt
en stor taske fyldt med gaver til vores
estiske værter. I Estland og de øvrige

set.

i

Hospitalet er det ene afto cancercentre
Estland. Ca. 213 af samtlige cancerpa-

tienter behandles her. Resten behandles
på universitetshospitalet i Tårtu længere
sydpå.

Estland har et indbyggertal på ca. 1,5

mill. Der er ca. 26.000

cancerpatienter

ialt i landet. Hvert år diagnosticeres 5.500
nye tilfælde.
Der er plads

til 228 hdlagte

i Tallinn.

patienter på

Baltiske lande er det nemlig meget vigtigt

cancercentret

at give gaver (selvfølgelig efter Økonomisk formåen).
Alle mine fordomme dukkede op - jeg
var helt sikker på aldrig at ville se den

gratis, hvis mar er forsikret, hvilket er
tilfældet for de fleste.

igen.
Det viste sig dog hurtigt, at den uro var

helt ubegrundet. Kufferten var faktisk
allerede sendt afsted til hotelletl

Behandlingen er

Patienteme henvises til centret af praktiserende læger, men kan også komme
"direkte fra gaden". De kan ligeledes
selv vælge læge, men der kan så blive tale
om ventetid.
Der er flere læge/patientkonferencer
om ugen inden for de forskellige specia-

Resten af denne dag var forbeholdt sightseeing, som foregik i Vivians gamle Lada.
Vi blev vist rundt i Tallinn og omegn.
Bl.a. så vi stedet, hvor de store sangfestivaller foregår.Det var - selv om det
var tomt (og kold| - et imponerende syn,
dels på grund af den dejlige udsigt, dels
fordi det faktisk var der hele oprøret mod

ler. Her deltager 3-4 læger samt den
involverede patient, og her fastlægges

russerne startede. Sangfestivallerne afholdes hvert femte år, og der har været op
mod 30.000 sangere og 200.000 tilhø-

Fordelingen af specialer

rere!

behandlingsplan og tidspunkt for behand-

lingen.
Patienterne skal selv sørge for transport
som ligger et godt stykke fra
et stoppested med bus.

til hospitalet,

Fordelingen af specialer på cancercentret

i Tallinn

er:

Gastroenterologi, bryst, gynækologi,

Vi så også stedet, hvor man mindes
ofrene for den store færgekatastrofe i

hals og lunge.

september 1994.
Om aftenen blev vi inviteret hjem til
Vivian. Der var dækket op med specielle
estiske lækkerier lavet af hendes mor. Vi

Foruden de 3 kirurgiske afdelinger er der
laboratorium, ambulatorium (1 stue) og
stomiklinik, operationsafdeling (4 stuer),

havde en rigtig hyggelig aften.

intensiv, kemoterapiafd., afdeling for klinisk kemi, cytologi og radiologisk afde-

Et cancercenter i Tallinn

1ing.
Sengepladseme på specialerne er nogenlunde ligelig fordelt.

butikkeme var få og lidet tiltrækkende.

Næste dag startede den mere officielle del.
Vi skulle ud på hospitalet, hvor de begge

Da vi nærmede os bycentrum ændredes
billedet dog fuldstændigt.

arbejder.
Vi blev modtaget af cheflægen (Andrus
Volmer), souschefen (Vahur Valvere) og

Copa 128, 1995

introduktion blev vi vist rundt på sygehu-

butikker, mange smukke, gamle bygnin-

skabes en bredere dialog/undervisning med

deres kolleger

en oversygeplejerske. Efter ca. 1 times

Ambulant kommer der forholdsvis
mange patienter. En del af behandlingeme
og undersøgelser er ved at blive lagt ud til
praktiserende læger.
(forts(Ettes næste side)

@
Ialt er der ansat på sygehuset:

I øvrigt var det vores indtryk, at

60 læger
155 sygeplejersker
102 hjælpepersonale,
rengøringsass.

holdningen

kemoterapibehandling var ret ukritisk.

65 i admiaistrationen
31 andre (køkken og lign.).

grad, som man trods alt gør i
andre lande.
De medikamenter, som blev

Den øverste ledelse påhospita1et består af en cheflæge og en
chefsygeplejerske (begge har
en souschef). Udover den daglige ledelse er de ansvarlige
for løn til de ansatte.
Der er også ansat en direktør, men han varetager indkøb
og daglige forbrugsvarer og er

brugt, kendte

til

Resultater af behandlingen blev

slet ikke evalueret i samme

underordnet den faglige

1e-

vi

heller ikke

herhjemmefra.

Samtale og støtte
Samtale og støtte

teme

i

til

patien-

forbindelse med behandlingen var meget minimal. Et område, der virkelig
efter min mening kunne arbejdes meget med.

Den økonomiske støtte til
eksempelvis paryk i forbindelse med hårtab var heller

delse.

Hospitalsudstyr
var alt præget af
mangel på mange og elementære ting. Udstyret var gammelt og udslidt. En lille, men
På hospitalet

vigtig detalje var, at patienteme ikke kunne mobiliseres

ikke

til

stede.

Operationsstuer
Operationsafdelingen bestod af

en rundgang med 4
operationsstuer.

Alle havde et stort vindue,

kun var et gammelt tungt

personalet kunne følge med
i de udendørs aktiviteter. når
der blev opereret.

til

rådighed (uden

Der var prakrisk talt ingen
EDB. Det eneste. jeg så, befandt sig på cheflægens kontor.
Laboratoriet var en oplevelse

så

Dørene stod åbne under
operationerne, fordi man så

frit kunne gå ind ti1 hinanden
og låne instrumenter og udstyr.

af

patienteme skete

Der var ingen stativ til servietter (de 1å på gulvet), og der var
intet moderne hjælpeudstyr.
Den portØr, der hentede og

bragte patienterne til afdelingen, var iført striktrøje og
gamle "hjemmesko".
Vi havde dog indtryk af, at
kirurgeme virkelig kunne deres
håndværk, trods de meget små
midler. En del af dem havde
været i udlandet på sfudiebesøg af kortere eller længere

varighed.
De havde en meget klar arbejdsfordelingl
I en tidsperiode, og efter
indbyrdes aftale var de eksempelvis kun i operationsafdelingen, i modtageafdelingen el-

ler i ambulatoriet. Andre ville
så skulle gå stuegang ellerhave
andre opgaver.

Radiologisk afdeling

Stomiklinikken
Et af de steder, der var allermest modeme, var

stomiklinik-

ken.
Den blev dog en del af tiden

brugt til andre formåI.
Det var et ret stort lyst 1okale med både skabe, skrivebord, briks og et pænt toilet.
Faktisk var den klinik pænere,
end den jeg selv har haft herhjemme i flere år.

Indretningen var

for

stØr-

stedelen financieret af de penge,

der er sendt fra COPA til Janne

som aflønning det første år
efter studiebesøget i Horsens.
Hun er i øvigt blevet ansat på

hospitalet som stomisygeplejerske i foreløbig 2 åtr.
Det er meget flotte resultater
både hun og Vivian har opnået
på mindre end et år efter studie-

I radiologisk afdeling kom ca.
100 patienter pr. dag til behandling. Der var ansat 8 1æ-

besøget.

Udstyret var også her ret

Der er dannet en patientforening, som de har været
initiativtagere til.
Ugen efter vores hjem§se

gammeldags. Dog var der blevet doneret en splinterny CTscanner fra Canada, som var
ved at blive installeret, og som

skulle der være det første store
møde på hospitalet.
Patienteme har mulighed for
at få poser - og betalt 90Vo af

ger.

for si-e. Det var fuldstændi_e
som at ga ind i det forri-ee århundrede

de snart forventede ville blive
taget i brug.

ved hjælp af overtrækskitler.

små

med infusionsvæsker, idet der

jemstativ
hjul).

Afdækning

(fortsættes næste side)

I

Faktisk alt fore_eik manuelt
uden hjæ1p af moderne apparatur.

Blodprøver og medicin
I kemoterapi" afdelingen"

kom-

mer der daglig 20-50 patienter. BlodprØver og behandling
foretages af 6n sygeplejerske

(i øvrigt Jannes mor).
Tilberedningen af medicin
og selve injektionsbehandlingen foregik uden handske- eller maskebeskyttelse. Grunden
til dette var dels uvidenhed,
dels, at det ikke altid var muligt at skaffe disse elementære

ting. Meget var stadig helt
eller delvis afhængig af den
hjælp, der kommer fra udlan-

KAREN BLOK Speciølcenter
Forhandling og individuel rådgivning om
korrekt valg og anvendelse af hjælpemidler
til mennesker der
O ET STOMIOPEREREDE
O er brystopererede
o har ufrivillig vandladning
o har behov for stØttestrømper
o brokbælter efter mål
a overtræksposer efter ønske
Forsendelse og rådgivning er gratis
Kontakt sygeplejerske/konsulent
Karen Blok

KAREN BLOK Specialcenter
Gammel Havn I - 7100 Vejle - Tlf: t5

84

OO

ZZ

-

Fax: 75 g4 03 22

det.
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En undersøgelsesstue på

høje, fordi der satses meget på penge og

cancercentret i

Derimod er det rørende billigt at spise i
restauranterne.
Vi så stedet, hvor Dannebrog efter sigende skulle være faldet ned.
Vi så også kirker, gadehandlere og historiske steder bl.a fra krigens tid.
Lørdag v ar vi på et kæmpemarked, som
især besøgtes af esteme selv, fordi priseme her er rimelige i forhold til forretningeme og supermarkederne inde i byens
centrum. Her kunne vi få alt fra hundehvalpe til ure, smykker, tøj og kyllinger.

Tallinn

tr

staten (foreløbig dog kun hvis det er
Coloplast og ConvaTec produkter).
Førhen skullepatienteme betale a1t selv.
Janne har et alsidigt udvalg af poser og
hjælpemidler. Hun står for en stor del af
salg og udlevering af hjælpemidler.
Hvis patienterne ikke har en forsikring,
kan de ikke få tilskud til poseme. Derfor
har hun et ret stort lager af hjælpemidler
sendt fra udlandet til gratis udlevering.
Det var mit indtryk, at Janne blev respekteret som stomisygeplejerske, og at patienter virkelig brugte hende. Der er dog
stadig et par "hurdler" at overvinde. Det
er bl.a. afdelingemes skepsis eller "forglemmelse" i forbindelse med kontakt til
hende. Men hun er virkelig ihærdig og er
god til at lave PR for sig selv, så jeg er
sikker på, det nok skal komme.

Tid til operette
Den første dag på hospitalet var nu ved at

være forbi.
Aftenen tilbragte vi i teaffet, hvor hospitalet havde sponsoreret billetter til operetteforestillingen - Grevinde MaÅl,z;a.
Det var en meget stor oplevelse, selvom
vi ikke forstod sproget. Vi nød musikken
og de farvestrålende siener.
De næste par dage tilbragte vi på hospitalet. Dels med at følge Janne og Vivian i
deres arbejde, dels så vi forskellige opera-

tioner.

Respekt for Danmark
Overlæge Ørnsholt holdt fredag morgen et
foredrag for hele den samlede lægestab på
sygehuset. Der var livlig spørgelyst hos
lægerne, og vi oplevede stor respekt og
glæde overfor Danmark generelt.

Der var ingen sygeplejersker med til
undervisningen, og der var ingen foreCopa 128, 1995

spØrgsler fra læ-eeme om indlæg tia en
stomisygeplej erske fra Danmark.
Sygeplejersker vurderes stori set som en
meget lavt rangerende hjælpegruppe i Estland.
I stedet rådgav jeg Jame i forbindelse
med nogle patientproblematikker i klinik-

ken.

indkøb fra turister.

Stor gæstfrihed
Den sidste aften inviterede hospitalet os
atter på en oplevelse. Vi var til cabaret i en
smuk gammel restaurant med efterfølgende dans.

Vi var og er stadig helt overvældede
over den store gæstfrihed, vi blev mødt
med.
Herhjemme er vi ikke vant til i en sådan
gradatblive "sørget for" - også i fritiden!
Vi fik faktisk tilbudt en bil af cheflægen

Løn og priser
i Estland
Sygeplejerskeme har 3 lønkategorier. Indplacering er afhængig af dels anciennitet,

dels kvalifikationer.
Eksempelvis er det en kvalifikation at
kunne tale engelsk og have været i udlan-

for at kunne køre frem og tilbage til
hospitalet.
Men det ville Vivian selv klare - og hun
kørte også med os overalt.

det på studiebesøg.

Men ligegyldigt hvilket løntrin sygeplejerskerne befinder sig i, er den meget
ringe, også målt efter estiske forhold.
En sygeplejerske tjener ca. 6-700 estiske kroner (svarer ti1 det halve i danske
kroner).En 1æ-ue tjener ca. 1.000 estiske
kroner.

Det er rimeiigt billigt at kobe mel.
brod. smor o-s æg.

^å.1t

andet rog alt kan

kobes) er faktisk lige så dvn som herhjemme.

Tallinn er en meget
smuk by
Fritiden brugte vi på at se Tallinn, som
faktisk er en meget smuk by.
Janne og Vivian var hele tiden til rådighed, og gjorde alt for at vi skulle føle os
godt tilpas. Vi fik mulighed for at opleve
og se så meget som muligt.
Bl.a. var vi på en tur inde i den gamle
bydel i Tallinn's centrum. Her er der spe-

cielt smukt med et væld af maleriske,

Varig stomidialog
Det var alt i alt en spændende tur. Vi fik
et indtryk af et land i stor udvikling og
opbvgning.
Det varer nok en del år inden sygehusene kan give de samme tilbud både plejeog behandlin,esmæssigt, som vi kan, på
grund af manglende økonomi, viden og
uddannelse, men det varer formentlig ikke
mange år. I hvert fald er der masser af
entusiasme og vilje til at komme med og

udvikle

sig.

Med hensyn til stomiplejen er der på kort
tid sket en stor udvikling. En udvikling,
som har taget os andre mange år.

Det i sig selv har givet mig en stor
faglig tilfredsstillelse og et godt udgangspunkt for eventuelt andre tiltag.
For det nytter!

gamle og restaurerede bygninger og hyg-

gelige gader.

Der er også mange spændende, nye
butikker - men priseme her er forholdsvis

En fortsat dialog er i hvert fald for vores
vedkommende etableret mellem Estland

og Danmark.

srH-rp
Fri

hed og sikkerhed under 6t

Hvorfor tage hensln til posen? - Den skal
selvfølgeIig tage hensyn til dig og dine
ønsker med tilværelsen. Dansac har
udviklet en ulka-let stomipose, der
på ingen måde begrænser dig i dine
aktiviteter. Nar først posen er på,
kan du glemme alt om den.

Som el vindoust mod din hud
En hudfarvet stofbeklædning dækker
posens for- og bagside. Du far en yderst
diskret og stort set lydløs pose, der samtidig
føles ufrolig blød og behagelig mod din hud.

Følger dig som en

s§gge

At hudbeskyttelsespladen er gradueret be
tyder, at den er tykkest omkring stomien
- 0,4 mm, hvor der er størst behov for
besffielse. Samtidig bliver den langsomt
tyndere ud mod kanten og ender med at
være kun 0,15 mm tyk. Du får dermed en
eneslående og utrolig fleksibel hudbeskyttelsesplade, der følger enhver lille fold og
ujæmhed i huden.

/lt

Hudbesffielsespladen er opbygget af
nafurlige produkter såsom pektin, gelatine
og bomuldsflbre. Tilsammen sørger de for
at beskytte og bevare din hud he1 og sund.
Hudbeskyltelsespladen er allergitestet, og
dens hydrokolloide opbygning sammen
med de førnæ"rnte bomuldsfibre forhindrer
hudbeskyttelsespladen i at flyde ud og derved hænge fast i tøjet.
Er

nyr og velfungerende kulfilter

tilbyder en lugubsorberingskapacitet, der
er større end andre fi1tres formåen.
Kulfiltrets geniale opbygning forhindrer
både ballondannelse og

Donsoc Light

undertryk
1

posen.

Fordi små detolier gør den strrre forskel

*H:'.tf,g
(€
SIKKE RI_]EDS

GARANT

vil serne prøYe den nye

Navn
Adresse

Postnr./By

donsoc O
Dansac er et registreret varemærke.

Stomistr.

mm.

Indsend kuponen til:
Dansac A/S, Lille Kongevej, 3480 Fredensborg
eller ring på telefon 42 28 25 A0.
Så sender vi straks en gratis prøvepakke.

FN's
Standardregler
om lige

;7s5I

december 1994 kunne socialminister

Karen Jespersen præsentere en dansk oversættelse af "FN's Standard Rules". Regler
der skal sikre handicappedes rettigheder
og ligestilling. Disse Standardregler er

mulighederfor

resultatet afmange års (1983-1992) drøftelser på internationalt plan. Der er opstillet 22 regler, hvor målsætninger, nolrner

handicappede

og retningslinier fastsættes.
Først 4 regler, der handler om forudsætninger, dernæst 8 regler omhandlende
indsatsområder og til sidst 10 regler, der
omhandler gennernførelse.

På verdensplan er antallet af mennesker med handicap storl og

i stadig stigning. Formålet med Standardregleme er at sikre,

at

piger,

drenge, kvinder og mænd med handicap som borgere i deres eget samfund har de samme rettigheder og forpligtigelser som andre.
I alle verdens samfund er der stadig barrierer, der udelukker mennesker med handicap fra at udøve deres rettigheder, og som gør
det vanskeligt for dem at deltage fuldt ud i samfundslivet. Det er regeringernes ansvar at træffe de fomødne foranstaltninger til at

fjerne sådanne hindringer. Mennesker med handicap og deres organisationer bør deltage aktivt på lige fod i denne proces.
Standardreglerne er ikke bindende, men den status disse regler har fået gennem vedtagelsen på FN's generalforsamling, gør dem
til et betydningsfuldt redskab for udvikling af ligestilling og lige muligheder for handicappede.

Danmark tiltrådte som andre nationer disse standardregler på

en

FN-generalforcamling sidst

i

1993. Socialminister Karen

Jespersen udtaler:

-"I Danmark ser vi frem til at standardreglerne kan blive et værdifuldt redskab i den løbende dialog mellem handicaporganisationerne
og det politiske system".
COPA-bladet bringer disse Standardregler i kommende nulnre. I dette nummer bringes regel 1- 4, se side 10 og 12.

Grundtiggende begreber i handicappolitik
Belegneisen "tunktionsnedsættelse" dækker et

Betegnelsen "lbrebyggelse" betyder handlinger. der
tilsigter at forhindre, at der opstår t-vsiske. intellek-

stort antal forskellige funklionsmæssige begrænsninger. Mennesker kan have funk-

tuelle, psykiatriske eller sansenæssige funk-

iionsnedsættelse på gnrnd ai en fysisk, inteliektuel eller sansenræssig tunktionshæmning, en

tionshæmninger (primær forebl''ggelse) eller at lbrhindre, at funktionshær:nineeme lbrårsager vedva-

medicinsk betingel tilstand eller en sindsli
delse. Sådanne futlktionshæmninger, tilstande
eller sygdomme kan være permalente eller

rende funktionsmæssige begrænsninger eller
funktiolsnedsættelse (sekundær forebvggelse).

folbigående.

Betegnelsen "handicap" betyder tab eller begrænsninger af muligheder for at deltage i
samfundslivet på lige tbd med andre. Den
beskriver relationen mellem et mentteske nted
funktionsnedsættelse og dets omgivelser. Formålet med denne betegnelse er at sætte fokus på
mangler ved omgivelseme og mange af de i
samfundet iværksatte akriviteter. som lbr ek-

sempel information. kommunikation og ucJdan*else, der forhindrer mennesker iled
funkdonsnedsættelse i at deltage på lige vilkår
med andre.
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Forebyggelse kan om{atte mange ibrskellige tbranstaltninger som for eksempel primær sundhedstjeneste! svangerskabs- og spædbømsp1eje, emædagslære, vaccinationsprogrammer til bekæmpelse
af smitsomme sygdomnre. sikkerhedsbesremmelser.
programmer til forebl'ggelse af ulykl<er i forskellige
omgivelser'. herunder tilpasning ai arbejdspladser
med henblik på at forebygge arbejdsskader og

ske. sansenræssige. intellektuelle. n.rentale og/
eller sociale område og dermed eive denr rnulighed for at ændre deres 1iv og opnå støne uafhængighed. Revalidering kan omfalte foranstaltninger til at tilvejebringe og/eller genoprette i'unktioner til at kompeasere for tabet afellel mangeien på en lunktion eller en funktionsmæssig begrænsning. Revalidering omfatter ikke den indledende behandl ing. men derimod en lang række
loranstaltninger og aktiviteter fra mere grundlæggende og almen revalidering til målrettede
aktiviteter, som for eksempel erhvervsmæssig
revalidering.

sygdomme. samt forebl"ggelse af funkti.onsiledsættelse som iølge af forurening af miljø9t.9119r.

væbnede konflikter.

Betegnelsen "tilvejebringelse af I ige mulighe-

der" betegner den proces. der gør samlundels
og omgivelsemes tilhud. som lbr eksenrpel

Betegnelsen "revalidering" anvendes om den proces,
der tilsigter at sætte handicappede i stand lil at opnå
og bevare det optimale funktionsniveau på det fosi-

8

seruiceydelser. aktivitcter'. information og dokumcntalion tilgængclige for al)e, og især for
mennesker mcd handicap.

En let stomipose

med tu ngtveiende fordele
7-

('

\
,

7

\
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Fortsat fra side 8:

De enkelte lande bør iværksætte og

fremme programmer, der sigter imod at
gøre handicappede mere opmærksomme
på deres rettigheder og udviklingsmuligheder. Øget selvhjulpenhed og kompe-

vil hjælpe mennesker med handicap
at udnytte de muligheder. der er til
rådighed for dem.
tence

til

nelse bør være en løbende proaes og bør
være baseret på de senest tilgængelige

oplysninger.
6

.

De enkelte lande bør sikre, at men-

nesker med handicap får den regelmæs-

sige behandling og medicin, de måtte
behøve for at bevare eller forbedre deres
funktionsniveau.

8.

Øget opmærksomhed bør være en
vigtig bestanddel af undervisningen af
børn med handicap og revaliderin-esprogrammerne. Memesker med handicap
kan også hjælpe hinanden til at opnå o-uet
opmærksomhed gennem deres e-Qne or-ea-

4:
Forudsætninger

Regel

Reqel nr.

1-

1

ØGET
OPMÆRKSOMHED
De enkelte lande bør træffe foranstaltninger til at skabe øget opmærksomhed om
mennesker med handicap, deres rettigheder, behov, medvirken og udviklingsmu-

ligheder.

1.

De enkelte lande bør sikre, at de
ansvarlige myndigheder formidler ajourførte oplysninger om tilgængelige programmer og tilbud til mennesker med
handicap, deres familier, fagfolk på dette
område og befolkningen som helhed.
Oplysninger til mennesker med handicap
bør præsenteres i en tilgængelig form.
2. De enkelte lande bør iværksætte
og støtte oplysningskampagner om mennesker med handicap og handicappolitik
for at formidle et budskab om, at mennesker med handicap er borgere med de
samme rettigheder og forpligtelser som
alle andre, og således berettiget til foranstaltninger, der fjerner alle hindringer for

.

De enkelte lande bør tilskyndes til,

at mennesker med handicap beskrives på
en positiv måde i massemedieme; organisationeme af personer med handicap bør i

den forbindelse tages med på råd.
4. De enkelte lande bør sikre, at of-

fentlige uddannelsesprogrammer

i

alle

henseender afspejler princippet om fuld
deltagelse og lige muligheder.

5.

Deenkeltelandebøropfordremen-

nesker med handicap og deres

familier og

Reqel nr.2

BEHANDLING
De enkelte lande bør sikre mennesker
med handicap effektiv behandling.
1. De enkelte lande bør arbejde hen
imod tilvejebringelse af ordninger, der
styres af tværfaglige grupper af fagfolk,
med henblik på tidligt at påvise, vurdere
og behandle funktionshæmning. Defte kan
forebygge, mindske eller fjerne årsager til
invaliditet. Sådanne programmer bør sikre
fuld deltagelse for meruresker med handi-

cap på planlægnings- og evalueringsniveau.
2. Lokale socialarbejdere bør uddan-

i for eksempel at kunne opdage
funktionshæmninger på et tidligt tidspunkt, yde første nødvendige hjælp og
nes

til relevant behandling.
De enkelte lande bør sikre, at mennesker med handicap, især spædbøm og
3.

børn, fårbehandlingstilbud af samme stan-

dard og inden for det samme sundhedssystem som andre medlemmer af samfun-

det.

4.

De enkelte lande bør sikre, at alt

sundheds- og paramedicinsk personale er
tilstrækkeligt uddannet og udstyret til at
yde behandling til mennesker med handicap, og at de har adgang til relevante

behandlingsmetoder og -teknologi.

hold.
6

heds-, paramedicinsk og lignende personale modtager den fornødne uddannelse,

teter.

så de ikke giver fejlagtig vejledning til
forældre, der som følge heraf begrænser
deres bøms muligheder. Denne uddan-

Copa 128, 1995

REVALIDERING
De enkelte lande bør sikre, at der findes
revalideringstilbud til mennesker - med
handicap, således at de kan opnå og bevare

deres optimale funktionsniveau og uaf-

organisationer til at deltage i offentlige
uddannelsesproblemer om handicapfor-

. De enkelte lande bør opfordre virksomheder i den private sektor til at inddrage handicapaspektet i alle deres aktivi-

Reqel nr. 3

hængighed.

henvise

fuld deltagelse.
3

nisationers virksomhed.
9. Øget opmærksomhed bor r'ære en
del af undervisningen af alle bom og bor
indgå som et element i uddamelsen af
lærere og andre fagfolk.

5

.

De enkelte lande bør sikre, at sund-

10

1. De enkelte lande bør udvikle revalideringsprogrammer for alle grupper
af mennesker med handicap. Disse programmer bør være baseret på handicappedes individuelle behov og på principperne om fuld deltagelse og lige muligheder.
2. Disse programmer bør omfatte en
lang række aktiviteter som for eksempel
oplæring i grundlæggende færdigheder
med henblik på at forbedre eller kompensere for en funktionshæmning, rådgivning af handicappede og deres familier,
udvikling af selvhjulpenhed, samt særlige
tilbud om bistand og vejledning.

. Alle menneskermedhandicap, herunder personer med svære og/eller flere
handicap, der har behov for revalidering,
bør have adgang dertil.
4. Menneskermedhandicap og deres
familier bør have mulighed for at deltage
3

i

udformningen og tilrettelæggelse af

revalideringstilbud, der vedrØrer dem selv.
Alle revalideringstilbud bør være
5.
til rådighed i det lokalsamfund, hvor den
handicappede bor. I nogle tilfælde kan der
imidlertid afholdes særlige tidsbegrænsede
revalideringskurser uden for lokalsamfundet med henblik på at gennemføre en
bestemt form for optræning.
6.
Mennesker med handicap og deres
familier bør opfordres til at engagere sig
i revalideringsarbejdet for eksempel som
uddannede lærere, instruktører eller råd-

givere.
7

.

De enkelte lande bør trække på den

ekspertise, som organisationer af handicappede har, når de udarbejder eller eva-

luerer revalideringspro grammer.
(fortsættes side 12)

Coloplast Assura
a
a

Wr

Hudvenlighed og sikkerhed
i perfekt samspil

Nyhed, Låsen nu på posen

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

I

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

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

Stomistørrelse:

mm

Et komplet system

Stomitype:

E

Kolostomi

E

lleostomi

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

Jeg vil gerne prøve:

f

1-dels pose

E

Z-Oets system

n"1!o

-

sikkerhed.

Coloplast
Dansk Coloplåst A/S
(CoLoplast A,zS)

Kokkedal lndustripark 2

2980 Kokkedal

Telefon 4911 1208
Telefax 49 11 1212

-

Hvis børnesystem ønskes sæt venligst kryds

Jeg vil gerne

have:

!

Hudfarvet

pose f

E

her: tr
Klar pose

Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Telefonnr.:

Dansk Coloplast A,/S,

lcotoptast ezs),

Kokkedal lndustripark 2,

Urostomi

@@
1. De enkelte lande bør stille hjælpemidler, personlig bistand og tolkebistand

Fortsat fra side 10:

til rådighed i overensstemmelse med handicappedes behov som vigtige foranstaltninger til opnåelse af lige muligheder.
2. De enkelte lande bør støtte udvik-

,Øt"*e\

ling, fremstilling, distribution, eftersyn
og reparation af hjælpemidler samt ud-

W7

brede kendskabet til dem.
3. For at opnå dette må der benyttes
alment tilgængelig teknisk viden. I lande

-æ-

med højteknologisk industri bør denne
udnyttes fuldt ud til at forbedre standarden og effektiviteten af hjælpemidler. Det

Reqel nr.4

STØTTEFOR.
ANSTALTNINGER
De enkelte lande bør sikre udvikling og
udbud af stØtteforanstaltninger, herunder
hjælpemidler til mennesker med handicap
med henblik på at bistå dem med at øge
deres selvstændighed i dagligdagen og
med at gøre brug af deres rettigheder.

er vigtigt at stimulere udviklingen og
fremstillingen af enkle og billige produkter og, hvor det er muligt, at bruge lokale
materialer og lokale produktionsfaciliteter.
Mennesker med handicap kan eventuelt
selv deltage i fremstillingen af sådanne
produkter.
4. De enkelte landebør anerkende, at
hjælpemidler bør stilles til rådighed for
alle mennesker med handicap, der har

behov for det. Dette kan betyde, at hjælpemidler bør stilles gratis tilrådighed eller så
billigt, at handicappede og deres familier
har råd til at anskaffe dem.

5.

I

revalideringsprogrammer, der

sigter på formidling af hjælpemidler,bør
de enkelte lande tage hensyn til handicappede piger og drenges særlige behov med

hensyn

til

hjælpemidlers udformning,

holdbarhed og alderstilpasning.
6. De enkelte lande bør stØtte udviklingen og tilvejebringelsen af tilbud om
personlig bistand og tolkebistand, navnlig for personer med svære og/eller flere
handicap. Sådanne programmer vil øge
handicappedes deltagelse i hverdagen, både

i hjemmet,

på arbejdet,

i

skolen og

i fri-

tidsaktiviteter.

7. Tilbud om personlig bistand bør
være udformet på en sådan måde, at de
meruresker med handicap, der bruger prograrnmerne, har en afgørende indflydelse
på, hvordan prograrnmerne gennemføres.

til

COPA henter inspiration i Norge

IYyt vers

3.-5. marts 1995 i Leangkollen

COPA-søngen
På foreningskursus

Mødereferat

Erik Kristjansen har været
på besøg hos NORILCO,
som er GOPA's norske
søsterorganisation.
Hvordan hverver man nye

medlemmeriNorge?
Hvordan uddannerman
rådgivere iNorge?
Fredag aften samledes

vi alle til

A:
TrinB:
Trin C:
Trin

en præ-

24.-26.

Informationsmøde.
Kursusombesøgstjenesten.

Tværlaglig semirar.
Det jeg deltog i var trh C. hvor

o_eså

plejepersonale deltog sarnmen med besøgere og besøgsledere.

Lørdag havde vi gruppearbejde med forskellige ernner, som etiske norrner. samliv og seksualitet og selve rådgivningen.
Gruppearbejdet fungerede væidig hnt,
der var små grupper på 6-7 i hver gruppe,
så alle havde mulighed for at få sin mening

frem.

sentation og praktiske oplysninger. Vi
blev inddelt i grupper, som vi bibeholdt
alle dagene.

Hele seminaret blev sfyret af besøgslederne med Sylvi Røren som mødeleder.

Herefter spiste vi middag, hvor vi sad
gruppevis, så vi havde mulighed for at
lære hinanden bedre at kende, til vi skulle
arbejde sammen dagene efter. Resten af
aftenen gik med socialt samvær.

landsmøde for rådgivere, var en afbesøgsledeme, og havde derfor også været med

Det var et ABC-kursus, en 3-trins raket
som led i en kampagne for at få nye medlemmer og uddanne rådgivere.
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Kirsten Aune, som deltog

i

COPA's

i planlægningen af kurset.
Søndag var nærmest en evaluering af de to

foregående A og B-kurser. Efter dette fik
jeg ordet og fortalte lidt om, hvordan vi

får vores hjælpemidler her i Danmark og
økonomien i dette.

t2

marts tilføjede

Lisbeth Refer Dalsgaard
et 5. r-ers

til COPA-sangen:

l.
De er ikke som os andre
De er noget for sig selv
For ud af vejen der vil vi va*dre
Med en pose fuld af held.
2.
Uden pose - ingen vandring
Herad Iivets landevej
Skønt du ikke er helt som andre
Sig til livet, ikke nej.
J.

Posen knirker lidt og rasler
Men det ta'r vi med et smil
For uden pose på vore maver

Ville vi ikke være til.
4.

Mir

forening hedder COPA

Jeg får støtte, hjælp og råd

At knytte yenskab og bryde grænser
Er for COPA et vigtigt mål.

5.

COPA-bladet kommer ofte
Det gør mig i godt humør
Det fortæller om andre men'sker
Der har prøvet det hele før.

rc

*
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ER DU ALTID
PA DEN SIKRE SIDE
tlfr..,*s:H-f F]y$i#:ii,:H!å?ii:!,!!i.:,"xr,:t
o

,.?.",i{!,'Ar':fr

Du fan altid stole trygt på
Combihesive Il. Vi har forbedret
koblingssystemet, så det er helt
sikkert, uanset i hvilken situation
du befinder dig.
De diskrete "klik" fortæller dig,
at posen sidder helt fast til hudbeskyttelsespladen, som udelukkende
er fremstillet af det hudvenlige
Stomahesive.

r

Ønskdr du yderligere information
eller doen
prøve pa
den nye
\
Combihesive ll,\
så ring på
vort
frikaldsnummer
8030 601 1.

(fr') GonvaTec
\7
Å Bristol-Ivt),ars

Squ'rbb Comparry

din sikkerhed - din tryghed

@

Læseneskriver
Har du et indlæg til COPA-bladet, så skriv til COPA, Redaktionen, Odinsvej5,4100 Ringsted.
Du kan godt få dit brev anonymt i bladet, men redaktionen skal kende dit navn og din adresse.

Efterlyshinq

Mereåbenhed mellem
stomiopererede
De gange jeg har været med til forskellige
arrangementer er der ikke nogen af os, der

ville få mere kræft i den region, bestemte
jeg mig for at tro på det, og - at den

står op og fortæller om vore erfaringer

stomipose ikke skulle bestemme over min
tilværelse, - og det har jeg prøvet at
efterleve (selv om man godt kan blive

med hensyn til dagliglivet som stomibærer.

Det skyldes nok den skandinaviske
folkesjæls lukkethed omkring privatsfæren, men når vi er forsamlet med ligestillede kan jeg ikke se, at man ikke skulle
kunne dele erfaringer med andre.
Havde jeg fået hjælp i starten, kunne
jeg og specielt min kone og vores økonomi være sparet for meget, - men jeg fik
ingen - hverken fra Kræftens Bekæmpelse
- COPA - eller den lokale hjemmepleje.
Den eneste instruktion var på afd. K1,

Svendborg Sygehus,sygeplejerske Lis
Hellegaard. Hun havde et slogan, som

tosset når limningen i pladen har løsnet sig
kl. 02.30 om natten så man er på vej til at

blive våd i sengen). Jeg vågner altid inden
det bliver for slemt - og så skal man være
en stor helgen - for ikke at sige - sådan
noget 1..., men det er jo ens egen s§ld,
fordi man siger, nå skidt det holder nok til

i

morgen..

Det er svært at gøre sådan en beretning
kort, men jeg skal prøYe at komme til
dagligdagen, selvom jeg heldigvis har

hun arbeide og levede efter: "Per - der er
ikke problemer, der er bare løsninger" måske lidt flot sagt, men jeg tog den nu til

glemt nogle af de værste besværligheder
fra det første år.

mig - og har prøvet at leve efter det siden.

Jeg har prøvet forskellige systemer, har
haft besvær med nogle, hvor klæberen
gav store hudproblemer, så jeg til sidst
fandt frem til en stomisygeplejerske, der
praktiserede privat i Hillerød, min hud
var blevet fuld af sår, så jeg næsten ikke

Nå det var en lang indledning til det
egentlige, men hele mit sygdomsforløb,
der blev noget anderledes tror jeg i for-

til de fleste, kan jeg causere om en
anden gang, hvis det skulle have inter-

hold
ESSE.

Jeg blev opereret d.3.april 9l afoverlæge
Thomas Kerch, Svendborg Sygehus afd.

K1. Jeg havde begyndende cancer i blæren. Konstateret i januar, og jeg sagde
med det samme, at jeg ikke ville have
strålebehandling i mit underliv. Det forstod Thomas godt, og gav mig og min
kone en god forklaring med tegning og
forløb, og han lavede så en brikkerblære
og en urostomi, stomien sidder i højre
side, lidt skråt nedad, 10 cm. fra navlen.
Efter operationen, hvor Thomas sagde, at
man havde fået det hele med, og jeg ikke
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servietten glide pladekanten rundt, så den
er løs og smides væk. Derefter endnu en
serviet af samme slags. som jeg tørrer
stomien af med for eventuelle slim og

tarmrester (en indskudt bemærkning selvfølgelig har jeg vasket mine hænder
meget grundigt inden jeg overhovedet
starter). Jeg fortsætter så rengøringen med

at fjerne resteme af Comfeel Protective

film. Der bruger jeg flade vatrundeller,
som jeg fugter i lunkent vand og gnider
forsigtigt så jeg får fjernet alle rester af
filmen. Der går 3-4 vatrundeller til, bagefter vasker og skyller jeg stomien grun-

digt og længe med kuldslået vand. Aldrig

kemikalier, kun rent vand. Derefter går
jeg i bad, det sker jo at der kommer en
skvat urin, men det er jo til at skylle af på
badeværelsegulvet. Så tager jeg to bløde
frottevaskeklude og holder for stomien og
går ind og lægger mig på sengen. Inden
harjeg lagt en ny bandage frem (Coloplast
Assura 375 ml. maxi transparent), en våd

opskrift på en lilla væske (en methylalkoholforbindelse, det så frygteligt ud,
men efter at have brugt den en tre fire

vaskeklud, en Comfeel protective filmserviet (husk den må ikke åbnes før den
skal bruges, da væsken fordamper i løbet
af 30 sekunder). Det er vigtigt, at det hul
man klipper i pladen ikke er støme end
stomien måler, ellers bliver der plads til at
urin og puds kan blive stående i mellem-

gange, hvor jeg Iå med det på uden bandage

rummet og det er med

kunne holde ud at have pladen på. Jeg

fik

ea.

time, svandt sårene, og så fik jeg
den meget vigtige besked: Brug ingen
form for renseservietter med benzinforbindelser.

til

at give hud-

problemer.
Jeg har også et spejl, så jeg kan se
hvordan det hele ser ud. Er hudområdet
rødt eller er der lidt små røde irritationsknopper, smører jeg inden jeg er gået

Min opskrift på poseskift er:
Efter toiletbesøg om morgenen og lidt

videre et tyndt lag Comfeel Barriere creme
på, og gnider den ind i huden, og lader den

morgengymnastik på badeværelset er
brikkerblæren stort set tømt for urin. Så
tager jeg en Comfeel Cleanser-seviet
(Coloplast), løsner pladen lidt og lader

sidde i ca. 10 minutter (den hjælper meget, hvis huden har det skidt, men det er
sjældent nu). Resten af cremen skal tørres

74

(fortsættes næste

side

)

@
af med en blød linnedklud, da pladen ikke

kan klæbe på noget der er fedtet. Ind
imellem kan det ikke undgås at brikkerblæren stØder urin fra sig, men jeg har en
frotteklud liggende på maven så jeg med
det samme får det suget op. Ligger
forøvrigt under hele proceduren på et
sammenlagt frottehåndklæde , hvis der
skulle 1øbe for meget over. Så tagerjeg en
frotteklud og dasker henover stomien så
den berøres, og det bevirker, at den trækker sig ind og fylder mindst; hurtigt påfører
jeg protective filmen. Den må ikke komme
på stomien, men en ca. 5 cm. bred bræmme
hele vejen rundt, og så tæt til stomivæggen
som muligt. Jo mere omhyggeligt dette
bliver gjort, jo bedre klæber pladen fast.

Når jeg så har trukket hullet ned over
stomien (eg må eventuelt inden den klæ-

til foroven

skubbe stomien ind i hullet), så trykker jeg kanteme på pladen til,

ber

så der ikke er buler nogen steder. Så
læggerjeg min højre hånd henover pladen
og ligger og håndvarmer den i 5 - 10
milutter, så den faktisk bliver vulkaniseret
på. Hele forløbet varer 314 till time, men
så holder det også tre - fire dage (somjeg
er doven til).

Nogle tænker nok, efter denne lange forklaring: Det var dog en besværlig forestilling. Men jeg har glemt i starten at fortælle, at jeg har en stor brok omkring
stomien: på størrelse med et lille barnehoved. Og så en ting til: jeg er glad for mad
- er blevet for tyk - har smidt tobakken i
skraldebøtten 3. august sidste år.
Brokken vil jeg ikke have opereret før
den eventuelt bliver livstruende. Havde
konference med tre læger på Odense
Unversitets Sygehus lige inden de skulle
igang med at skære. Jeg havde forlangt at
tale med dem og få forklaret, hvad de ville
lave. Deres råd og min fomuft sagde mig,

at jeg hellere måtte leve med brokken,
som den er.
Ved sengetid følgende procedure:

En 1500 ml.

engangspose påsættes et
mellemstykke på studsen på poseslangen.
Posen anbringes på en hængebøjle eller et
plastgulvstativ - husk at fastgøre den med
et par 25 mm scanpor klæbesffimmel over
spidseme. Når jeg så har lagt mig - efter
som det sidste at have tpmt stomiposen på
toilettet, forbinder jeg rør på stomiposen
med natposen og sprger for at rette ben ud
og f61e at posen ligger helt glat, så sætter
jeg et ca. 10 cm. langt stykke 50 mm

scanpor nedover mellemstykket (det må

ikke være over stomiposens rør) og klæber så scansporen fast til låret, så er det
hele godt på plads under søvnen, og man
er fri for sikkerhedsnåle, og alt andet, jeg
tidligere har prøvet at få t1l at fungere.

forklaret mine arbejdsgange omkdng min stomi lidt omstænde1igt, men alt i alt, så lever jeg livet og er
godt tilfreds med det. Havde jeg ikke fået
lavet operationen, er detjo ikke sikkert at
jeg havde været i live mere.
Jeg har måske nok

Til slut et godt råd til alle:
Vær ikke bange for læger - stil krav om at
få besked og forklaringer. Det er jeres
krop; lægerne er til for patienternes skyld,
det er os, der betaler deres løn over skatteme.

Vi

har krav på en ordentlig om-

gangstone og en omhyggelig vejledning.
Men mange tØr ikke spørge. En læge får
mere respekt for den patient, der forlanger
at følge med under hele sygdoms- og

operationsforløbet.
Og til slut:
Hav viljen til at blive rask.
P

er Hartley

C hristensen

5900 Rudkøbing

ne,*Iardam
- når det gæåder:
Stomi-artikler
Sårbehandlingsbandager
Inkontinens-produkter

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

Portofri levering fra dag

til dag.
Ingen ekspeditionsomkostninger.
Ingen grænse for mindste
leverance.
Fordelagtige priser

Konsulentbistand

Permanent udstilling af
aile produkter

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

15

Måbjerg Skolevej 46-48 .7500 Holstebro
Tlf .97 4232 33. Fax 97 428014
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København /
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Københavns
amt
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t
Siden sidst

Kommende møder

Generalfursamling
Generalforsamlingen den 25.
februar 95 var lovlig indvarslet
konstaterede dirigenten.
Formandens beretning blev
godkendt; ligeledes blev kassererens fremlagte regnskab
godkendt.
Genvalgt blev formand Helene Christensen. Ingemann
Christensen og Bent W. Rasmussen blev også genvalgt. -

Nyvalgt suppleant: Lilly
Breiding.

Tøj og levende musik
Vi mødes den 10. maj kl. 19
med godt forårshumør, kom
til en hyggelig aften - se forvandlingen fra morgen til aften- der vil blive demonstreret
hudpleje - make-up samt tøj til

enhver lejlighed. Foreningen
byder på en forfriskning I Der vil i øvigl være levende
musikal sk underholdning den
aften. Det foregår som sædvanligt i "Pilegården", Brønshøjvej 17 (bus 2).

Medlemsmøde

Fredag den 10. marts berettede Helene Christensen om
sin rejse til Estland.

Lpvspringstur
Den 16. juni: Løvspringstur
på Frederiksberg ti1 "De små
haver" i Pile AIle 16 (Petersens familiehave)

Fællesmøde med. ColitisChron foreningen - udsat
Fællesmødet m/Colitis-Crohn-

kl.

18.

Tilmelding til Litta Porter,
tlf. 31 10 26 25 af hensyn til

bordbestilling senest den

8.

foreningen den 10. maj må

juni.

beklageligvis udsættes til den
15. september d. år. Men vi
mØdes alligevel d. 10. maj, se

Alle er velkomne - på gensyn.

næste spalte.

P

bekendte med. Det foregår

Tøj-party
Du lille svale, du som forår
brilger. Hen til vort kære
gamle Danevang. Sådan står
der skrevet i een afvore gode,
gamle sange. Og foråret er
nu kommet her til Dana's
Have.

Derfor: Lørdag den 13.
maj skal vi atter have et tØjparty, og ligesom sidste gang
er det Marianne, der har formået at samle etmodigtman-

nequin-korps, der for øvrigt

alle er stomiopererede. Alle
disse brave mennesker vil
iklæde sig forårs- og sommertØj, som alle kan bære

Skovtur
Lørdag den 17. juni skal vi atter
på skovtur. Vi indleder turen fra
Valby Medborgerhus, som sædvanlig, blot denne gang starter
vi klokken 09.30. Vi skal i år
køre med bus fra Lyngby TurisG
fart til Frilandsmuseer, som er
beliggende i Brede lidt nord for

København.
Vi vil til lejligheden forsøge
at få fat i en guide til at vise os
rundt og fortælle om stedet, der
jo som bekendt er en stor turist-

vil vi

uanset alder og størrelse. Som

attraktion. Efter planen

leverandør og medarrangør
har vi haft held til at få accept
fra det samme firma som sidst,

tilbringe godt og vel et par timer
på Frilandsmuseet, hvorefter vi

nemli_g Green House. repræ-

senteret ved Grethe & Lars.
vi kaider alle mand af hus.
Kom, se, føl og mærk på de
udstillede varer, og her menens naturligvis tØjet!
Så

.b.v.
Tag gerne familie, venner og

Helene Christensen

sætterkursen mod Brede Gamle
Spisehus. På det tidspunkt er vi
alle sikkert både tørstige og
sultne, så her venter frokosten

på os.

Vi

forventer, at mange vil

deltage i denne tur til det Nordsjællandske, så sæt allerede nu
(fortsættes næste side)

Nyt selvhjælpscenter i Køben havn
Sidst iapril åbnede et nyt kursu§center - KøBENHAVN's SELVHJ,ELPSCENTER for mennesker med kræft.
Her tilbydes basiskurser og videregående kurser i holistisk sygdoms- og sundhedsforståelse for mennesker
med kræft og deres pårørende. Også mennesker der bor udenfor København kan deltage.
Ydertigere information
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på

adressen: Gammeltoftgade 19, 1355 Kbh.

t6

i

Valby Medborgerhts, kl. I 4.00.

K. Ttt. 33 13 20

36; Fax

33 13 2A

39.

et stort kryds i kalenderen ud
for den 17. juni - grib telefonen - ring og meld dig til på

tlf. nr. 42
eller 31 51 30 13

første dage, da vi naturligvis
alle skal med på vor skovtur

Frederiksborg
amt

den 17. juni.

16 55 15 (Ingel

Jørgen)

(Inga) og oplys hvor mange du
melder til samt navnene.

Prisen, som

vi er blevet

e-

nige om i bestyrelsen skal
holde, vil lige som de foregående år være 90,00 kr. Betalingen for skovturen finder sted

lørdag den 13. maj ved tøjparty'et eller på selve dagen,
17. juni.
Vi ønsker alle vore medlemmer et godt forår samt en li-

vi slutter
af med at nævne, at torsdag
den 31. august 1995 skal vi

Udstillingen bliver arrangeret på centerets torv og vil

**

være bemandet i hele forretningsåbningstiden, hvilket vil
være torsdag og fredag kl. 919 og lørdag kJ.9-14.
Kig indenfor og få en sludder!

Generalforsamling
og medlemsmøde
Lørdag den 18. februar 1995,
blev der i Fritidshuset i Hillerød aftoldt ordinær generalforsamling og medlemsmøde.

Venlig hilsen
Hans HenrikWeiergang

Desværre var fremmødet ik-

ke så talrigt som sidst år, men
trods dette, var det 24 veloplagte medlemmer, som skabte
en stemning, der var medvirkende til en hyggelig eftermid-

geså god sommer, og

atter på farten, idet

vi

denne

dag skal på virksomhedsbesøg,
men herom kan du læse mere i
næste nummer af COPA.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Formand 50 år

tillykke med den runde

Udstilling
I anledning af De Samvirkende

Invalideorganisationers jubilæum i fjor afirolder DSI's afdeling for Københavns amt lidt forsinket - en udstilling i
Rødovrecenteret

i dagene

15-

17. juni.

Mindst 12 af de tilsluttede
foreninger vil ved den lejlighed præsentere sig med hver
sin stand. Også COPA Kbh.
amt er med, men dog kun de to

dag.

Vor kære formand gennem 6
år, Inge Boserup Larsen, fyldte
den 19. april 50 år. Lidt forsinket, men ikke mindre velment skal der fra den øvrige
bestyrelse lyde et hjerteligt

Generalforsamlingen blev som
vanlig gennemført jf. dagsordenen og uden problemer.
Formand Bent H. Larsen afgav en fyldestgørende beretning for det forløbne år. Alle
planlagte arrangementer, var i

dag.

Vi ønsker dig godt helbred
og al mulig held og lykke

det forløbne år gennemført uden

fremover samt god vind i for-

problemer, dog med et ønske
om lidt større deltagelse i frem-

eningsarbej det h6r i amtskredsen.

tidige arrangementer.

Hjetelig til lykke med fød-

Beretningen blev enstemmigt
godkendt, hvilket også var tilfældet med det forelagte regnskab.
På valg var formand Bent H.
Larsen, som blev genvalgt.Det
sarnme gjorde sig gældende for
bst.medlem Inge Conradi og
konstitueret bst.medlem Gisela

selsdagen, Inge.

Mange kærlig hilsner
Marianne R. Hemmingsen
Inga Robinson
Hanne Elling
Marina Larsen
Hans-Henrik Weiergang
Jørgen Anthon

Schjøtt.

l

Til suppleant blev Børge
Husen, Allerød valgt.
Til revisor blev Helmer Rasmussen, Hørsholm genvalgt,
og revisor suppleant blev Ejgil
Andersen, Allerød.

\

Bestyrelsen har pr. I 8. februar
1995, følgende sammensæt-

ning:

- Bst.medl. Inge Conradi,
Kongedammen 32,2.,
Helsingør,
ttt. 42 21 65 74.
- Bst.medl. Karin Iwersen,
Skytten 36, Ølstykke,
tlf. 42 l7 45 70.
- Bst.medl. Gisela Schjøtt,
Birkemosevej 30, Slangerup,
ttf. 42 33 44 34.
- Suppl. Bprge Husen,
Sortemosen 26, Allerød,

tlf. 48 r7 20 82.
- Revisor
Helmer Rasmussen,
Sofielund 23, Hørsholm.
ttt. 42 86 80 82.
- Revisor suppl.

Ejgil Andersen,
Tjømevej 10, Allerød,

tlf. 48 t7 65 78.
Efter generalforsamlingen fortalte konsulent Annette Skytte
fra ConvaTec om dette firmas

nyudviklede produkter. Det
blev en professionel demonstration med megen spørgelyst

og med mange gode og oplysende svar. En meget fin og

vellykket demonstration.
Herefter spill ede v il b in g o med

mange fine præmier, hvoraf
nogle var givet af ConvaTec.
Under generalforsamlingen,
demonstration og bingo var
ConvaTec og Stomiforeningen
vært til lidt "mundgodt", samt
kaffe, te, Øl og vand.

En tak til Annette Skytte,
ConvaTec og vore deltagende
medlemmer, som var medvirkende til at gøre generalforsamling og medlemsmøde t1l
en hyggelig dag.

- Formand Bent H. Larsen,
Emil Noldesvei 32,

.J

Helsingør,
ttt. 42 22 06 16.

- Kasserer Jprgen Wissing,
Holmegårdsparken 3, st.tv.,
Kokkedal, tlf . 42 24 77 47 /
fax. 42 24 17 61.

Hjertelig til lykke.
Jørgen Anton og Inge Boserup fejrer den runde dag.

t7

(Frederiksborg amt

fortsætter næste side)
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Skovtur
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De, der ønsker at besøge os

Ii

.s

-

i de nye omgivelser, er meget
velkomne.

k r t t'

gør, har vi

stomiambulatoriet, afd. 32,
på Sygehuset Øresund Helsingør, første gang onsdag
den 10. maj 1995.

Aktivitetskalender

lLir.

Erfarne rådgivere

tilgå medlemmeme, såsnart

Åbent Hus Arrangementer på

Udover de faste rådgivnings

har fået tingene til at
hænge sammen, men vi

vi

fortsat erfarne

de små hverdagsproblemer, der

Dette arrangement er i plan-

lægningsfasen, men aisæt
allerede dagen nu.
Brev om arrangementet vil

jo

rådgivere, der geme kommer
og besøgerjer, hvis der opstår
små som store problemer, eller hvis I bare ønsker at få en
snak med en stomist, om alle

/

Sygehuset Øresund Helsin-

kan opså omkring det at være
stomist.
Kontakt til disse rådgivere i
Frederiksborg amt, får I ved at

ringe eller skrive til Bent H.
Larsen, Emil Noldes vej 32,

tlf. 42 22 06 16,
som så finder den rigtige råd-

HelsingØr,

giver til jer.
Møder I nyopererede stomister eller personer, der står
foran en stomioperation, som
trænger til "et løft i hverdagen", så forlæl om os.
Og husk, det koster intet at
få besøg afos, og man behøver
ikke atværemedlem af COPA.
På bestyrelsens vegne,
Jørgen Wissing

mener allerede nu at kunne
love, at kedeligt bliver det

ABENT HUS

Fyns
amt

ikke.
N.{etllenrsm0de
LordtLg dcn 16. sL'ltlcntbcr.
kl. 13.00 holdes der med-

i Helsingør.

Stort fremmØde til generalforsamling

.Julemlldc
l-arulu.g

kl.

14.00 holdes traditionen tro julemøde i Fritids-

Det var dejligt at se så mange
var mødt op ca. 60 personer.

huset i Hillerød.
(i eneralfirrsanrl irtg
l-ot'tl«,q rlt'tt l(). icltrLtut
1996. kl. 14.00 afholdes

Kalle blev valgt

3.august k1.19.00
2.november kI.19.00
T.decernber k|.19.00

til

Tak til Kjærulff for at vi måtte
komme og for det fine trakte-

dirigent.

ment, det var en dejlig dag.
På bestyrelsen vegne
Sonja

Formanden Vagn Madsen aflagde beretning fra året, der
var gået. Kasserer Dorte Han-

der ordinær generalforsam-

sen gjorde rede

ling i Fritidshuset i Hille-

for lokal-

foreningens regnskab.

rød.

På valg var: F ormandenV a gn
Madsen og 2 bestyrelsesmedlemmer, Dorte Hansen og

Nærmere om disse møder
vil fremgå af medlemsbla-

det, når de er planlagt i

Kirsten Weng, alle for 2 år,
de blev alle genvalgt. Poul
Erik Pederserz blev valgt til

detaljer, men afsæt allerede

vi

Kræftens Bekæmpelse
Vesterbro 46, Odense

Firmaet Kjærulff i Otterup var vært

tlt'n 25. nr»,t,ntbar

dagene nu, så

,

t

lemsmøde hos Inge-Lise
Sørensen

MøDER

kan få

nogle festlige medlemsmøder, med rigtigt mange deltagere.

revisor og 1ng rid Hansenblev

valgt som revisorsuppleant,
begge for I år.
Under eventuelt kom der
forskellige spørgsmål om rådgivning og ønsker om udveksling af erfaringer.
Derefter fortalte landsfor-

BEM,IERK.
BEMÆRK
På grund af strukturændringer i
Frederiksborg amts sygehusvæ-

sen, holder stomiambulatoriet
på Sygehuset Øresund, Hørsholm flyttedag til Sygehuset
Øresund HelsingØr, se side 2.

manden Christian Stentoft

COPA-medlemmer

får

husly og traktement hos firmaet Kjærulff.

t

lidt

om, hvor pengene til foreningens arbejde kommer fra.
Anne Kjærulff fortalte om

firmaet, og der var en rundvisning i virksomheden.

Derfor flytter COPA, Frederiksborg amt, sin månedlige rådgivning /Åbent Hus til Sygehuset Øresund Helsingør.

I

fremtiden

vil vi

af-holde

Åbent Hus anden onsdag i hver
måned fra

kl.

17.00

Copa 128, 1995

til

19.00

i

Til generalforsamlingen blev
vi beværtet med smørrebrød,
og vand og efter generalforsamlingen og rundvisning
i lokalerne var der afslutning
ø1

med kaffe og kage.

Farvel og tak til Kjærulff. Det var en vellykket generalfursamling

18
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Medlemmerne hernede kom
med et forslag: Andre store
lokalforeninger, del jer!

illl?L''

Referat fra
generalforsamling

fin udstilling, gode råd og ideer
med til os. Tak for besøget.
På generalforsamlingen blev
formandens beretning for 1994
godkendt.
Der blev fortalt om, hvad der
vil være på programmet i 1995.
Kasserer Egon Nielsen frem-

lagde regnskabet. Det blev

V e drøre nde s amme nl,æ g -

ning af Lolland-Følster
og Næstved afdeling

Medlemsplejen bliver bedre,

der bliver flere medlemmer,
når der ikke er for langt til

Strukturforslaget er typisk københavnsk (kan ikke få nok,
vilbestemme og have dethele).
Alt dette uden at tænke på
COPA. Fordelingen af midler

hinanden. Det blev ønsket at
Lolland-Falster's protest kom
i medlemsbladet. Det måtte
kunne sætte nogle tanker i
gang. Storstrøms amt er ikke

Lokalforeninge modtog først

18/3 afholdt lokalforeningen
den årlige generalforsamling.
Trods vejret mødte 27 personer op.
Kaj Lund fra Inge-Lise Sørensen, Helsingør, havde en

Protest

brevet 6/3, så det var vi afskåret fra. Men ikke at protestere.

Og det gjorde hele forsamlingen skriftligt.

det eneste amt, der har

følger medlemmerne og

2lokal-

foreninger.

da

(fortsættes næste side)

INGE-LISE søRENSEN
STOMI-, OG SÅRPLEJE- OG INKONTINENSARTIKLER

ffi&
ww'

godkendt.

Torben Adelholm blev genvalgt ti1 bestyrelsen. Nyvalgt
blev Helmuth Hansen. Genvalg ti1 suppleant Anne Marie
Haugaard. Nyvalgt suppleant
Ejner Justesen. Genvalg til
revisor Laurits Hansen. Revisorsuppleant blev Ove Lar-

,ilaturligvis

sen.

Under eventuelt: Lokalforeningen er blevet inviteret ti1
at deltage i en Socialmesse i

et

Merete kunne fofiælle, at
afdelingen nord for Storstrømmen ikke var interesserede i en
sammenlægning. Vores medlemmer rystede på hovedet i

"ideen" fra København. Et
bestyrelsesmedlem efterlyste et

til det fra
København. Hertil kunne
ændringsforslag

formandet oplyse, at det ikke
kunne lade sig gøre, da et forslag skal være sekretariatet i
hænde 6 uger før HB mødet.

=D

-

b,

-Å

ru

marts.

Der blev orienteret om

til netop det stor

r" derpasserdQ
passer dig bedS»
-t--r
der
f

Nykøbing F. Hallen 22.-24.

forslag fra Københavns amt, at
lokalforeningeme Næstved og
Lolland-Falster skulle sluttes
sammen. En af os skulle nedlægges. Merete Møller, Næstved deltog i mødet hos os.

kan vi finde frem

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

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

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

- os med Svendborg bæltet
Sundtoldvej 8 C
3000 Helsingør

Hjælpemidler.

Tlf. 49 2100

|NGE-LrSE

sØnrNSrN

44

Gratis prøver - portofri levering
19
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COPA er

lange afstande (dårlig transport) og en naturlig deling,

til for dem, er dette

oK.
jo større mulighed for aktivitet. Her

netop af Storstrømmen.

har København større og flere

ceptralsygehuse (NYKØB ING

vi har, i for-

F. & NÆSTVED), som begge
har stomiambulatorier.

Jo flere medlemmer,

muligheder end

Vores amt har jo

til befolkningstætheden.
København har et lille med-

hold

indbyggerantal, og dermed også et
lille fremmøde, hvor vores er

DETVILLEMANVELIKKE
HAVE GJORT, HVIS DET
IKKEVARNØDVENDIGT !
Bliver vi slået sammen, kan

lige så stort.

vi ikke nå medlemmeme, fordi:

Hvis denne fordelingsnøgle
skulle bruges, burde vi netop
ikke forfordeles.

Afstandene bliver for lange
(100 KM MELLEM NÆST-

Vi har lige lavet vedtægterne om, så de må have sovet

medlemstallet

lemstal

i

forhold

til

VED OG NAKSKOV),

Høstf'est

Fredag 1/9 høstfest, KulSornmerLrdflugt
Søndag 1816 k1. 11.00 - som-

merturen med madkurven.
Vi mødes på havnen i Nakskov sejler ud af Nakskov

fjord til Albuen. Der fortæres madkurven. Torben,
som ejer postbåden sæiger
øUvand.
Prisen for turen er 30,00
kr. pr. person. Tilmelding
er nødvendig senest 15/6.

så

timer; men de kan jo
dele sig op, hvis de vil have

vil falde, og
til skade for hele COPA.
EKS.: MØN HAR 8 MEDLEMMER; MEN INGEN

flere stemmer.

FREMMØDE!

noget

Kommende aktiviteter

også 2

dette

i

Samkørsel? Ring til
Iytte 54 85 09 08 eller

Følger man denne tanke-

VI MÅ LIGE MINDE

gang, skulle Bomholm slettes
fra landkortet, sammen med
vores formand p. g.a. medlemstallet og lægges til København.

OM,

AT DET DREJER SIG OM
MEDLEMMERNE........
Dengang vi blev dannet, den
hed det Maribo amt og PræstØ

MEN DET VIL MAN \rEL
IKKE ?

amt. Først meget senere kom
dettil athedde Storstrøms amt.
Amtets geografi er øer med

Med venlig hilsen
På hele bestyrelsens vegne
Torben Adelholm

22. september 1966 (ca.30 år)

bliver sommer.

formiddag til søndag eftermiddag.

Rådgivere i

Kursus arrangør er Kræftens
Bekæmpelse

Nordjyllands amt
Som omtalt i sidste COPAblad har der i februar 1995

eventuelt om et års tid eller

været afholdt 2 temadage for

Temadagene og andre kurser

i

Nordjyl-

lands amt.

efter behov og ønsker.
skulle geme resultere i, at efterspørgslen på COPA rådgi-

i

COPA' s samarbejdspartnere
på relevante sygehusafdelinger

vere på sygehusafdelingerne

i

større end den er i dag, således

Nordjyllands amt var også

godt repræsenteret

til

tema-

dagene.

Det var en relevant og kvalifi-

ceret undervisning

vi fik

på

temadagene, og der var en
udbytterig og nødvendig dialog mellem underviserne, rådgiverne og samarbejdspartnerne.

'Der blev talt om, at disse
temadage skulle afholdes igen,

Nordjyllands amt må blive

at samarbejdet på relevante
områder udbygges til støtte og
gavn for kommende ogleller

Grundkursus
Grundkursus for rådgivere fra
fredag den22l9 1 995, kl. 1 7.00

til

søndag den2419, k1. 14.00
på hotel Pejsegården, Bræd-

strup.

Kursusarrangør er Stomiforeningen COPA.

Kære medlemmer i Nordjyllands amt, hold jer ikke til-

nuværende stomister.

bage. Har I bare lidt interesse
for at hjælpe, støtte og vejlede

Skulle der være COPA medlemmer i Nordjyllands amt,

stomiopererede, er der nu
mulighed for at komme på
kursus. Ring til jeres lokal-

som har et ønske om at hjælpe

og vejlede nye og nuværende
stomiopererede, er der mulighed for at komme på kursus.

20

som Nyråd Kro. Sæt allerede nu et kryds i kalenderen. Det bliverbestemt sjovt.
l;l:llesrnOde
Næstvedkredsen inviterer os

aordpå i år. Indbydelse vil
komme med posten senere.
l:o rrtl t'ag

I

oktober. datoen kommer
i bladet, medlemsmøde. Vi håtrer på deltagelse af en kirurg til at fortælle om fremskridtene indenfor tarmkirurgi. Det
kunne være interessant at
høre om de andre stomiformer. Tid og sted? Se i de
senere

kommende COPA-blade.
P .b.v.
Marianne Andersen

Datoer senere.
Kurset aftroldes fra lørdag

i
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om afienen.
Nu må vi så håbe på at det

Basiskursus
Der afholdes basiskursus for
rådgivere i juni maned 1995.

Nordjyllands
amt

COPA rådgivere

Mariasne 53 91 50 30 bedst

lebos Kro. Eller bedre kendt

formand, tlf.9837 16 30, hvis
du ønsker at være COPA råd-

giver.

Højskoleophold
Kræftens Bekæmpelse og de
enkelte højskoler har arrange-

ret forskellige typer højskoleophold.
* Gerlev ldrætshøjskole,
18. - 23. juni.
x Gerley ldrætshøjskole,
27. atgust - 1. september.

x Sundhedshøjskolen

"Diget", Åtbæt
(12 km syd for Skagen)
25. - 29. september.

* Feriehotel Nordsøen,
Blokhus,
25. - 29. september.

Pris: 2.200,00 kr. pr. deltager
inkl. fuld pension. Efter tilskud fra Kræftens Bekæmpelse

er prisen 1.300,00 kr. pr. deltager. Nærmere oplysninger
om høj skoleophold kan fås ved
henvendelse til: Konsulent for
det frivillige arbejde Jes Dige,
Kræftens Bekæmpelse, Vesterå

5, Aalborg. Tlf. 98 10 9211.
(fortsættes næste side)
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Kom bag tremmer
Nu har du mulighed for

at

komme med COPA i:

Aalborg Zoologiske Have,
Mølleparkvej 63, Aalborg,

Reserver

Næstved

i

egen interesse
allerede denne dag.

**,

Onsdag den 10. maj,

kl.

Program

18.30.

Mødested: Zoo's indgang.
Se annoncen i sidste COPA
blad. Har du ikke allerede tilmeldt dig til dette interessante
arrangement, så tag en hurtig
beslutning og ring til et COPA

17.00.

udflugten skal gåtil Jesperhus Biomsterpark på Mors
eller til Skagen.

mer først

Du er meget velkommenfr

e

da g

den5.maj ogfredag den2. juni.
Kom og få en hyggelig snak
med dem du kender oglelier

i juli

for

forbindelse med landsforeningens hovedbestyrelsesmøde d.
I

måned

8. april i år har Københavns
amts lokalforening udsendt
deres "Overvejelser over og
forslag til ændringer af foreningens struktur". Det ville

sommer-

udflugten den 26. august.

1ær

eventuelt nye at kende. Vi får
også kaffe. Ønsker du et mere

"fredags-

møderne" så sig det på mødeme
og/eller ring til din lokalformand
på tlf. 98 37 16 30.

til

Vi i

ved sammen

Flemrning Jacobsen

arbejde.)

Skrivelsen har noget med

lier en solrig

.b.t.

ste afsnit. Det kan undre, at
andre amter ikke har benyttet
chancen for et bedre lokal-

medlemstal/drifttilskud at gØre
- "Storstrøms amt får et større
tilskud end f.eks. Fyns amt".

sin gribende enkelhed ud på at
slå Lolland-Falster og Næst-

P

foreninger i 6t amt i henhold til
vedtægternes § 18, stk. 1. sid-

i

bestyrelsen ønsker alle
COPA medlemmer med fami-

lun sommer.

det helt legalt med to lokal-

kræve en del spalteplads at
citere det hele - med det går

o-e

medlemmerne med nænnere
besked om tilmelding, transport m.v.

Orientering til Næstved
Lokalforenings medlemmer

1995, og du vil blive glædeligt overrasket over pro-

grammet

i

Grillfust på Stevns
lørdag d. 20. maj.
Der udsendes invitation

Nærmere program i næ-

"Fredagsmødeme" afholdes den
L fredag i hver måned i HUSET,
Hasserisgade 10, Aalborg, kl.

specielt indhoid

Grillfest

ste COPA blad, julilaugust. Så "køb" dette blad
a11erede. når det udkom-

Klubben i Aalborg
-

sommerud-

fastlagt. Der har i bestyrelsen været drøftet, at

bestyrelsesmedlem.

14.00

for

flugten er endnu ikke helt

til

6n lokaHor-

ening, så "foreningsstrukturen
ikke ødelægges"! fl Øvrigt er

Konklusionen er at hovedbestyrelsen lader udarbejde et
(fortsættes næste side)

Tove Frithioff
Daglig leder

Birgit Madsen
Ekspedition

w
Any Petersen
Ekspedition

Vi er til for Dem

Ulla Sørensen
Sygeplejerske

STOMACARE er et uaftiængigt stomirådgivningscenter, etableret
i 1979 med det formål at rådgive og informere om bandager, hudskader og psykiske problemer.
Spørg STOMACARE, vort dygtige ogvenlige 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.

Stomacare
.2670

VangeleddetTT

Greve.Telefon 43 69 02 00

2t

Henrik
Fosdam Jensen

lager og forsendelse
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konkret forslag til vedtægtsændringer (igen-igen), der relaterer til de udsendte overvejelser.

Falster havde 25 års iubilæum
22.9.1990 og Næstved kan

Næste mØde

fejre samme begivenhed

Det næste møde er planlagt

Sommerudflugt

d.

11.9.1996. Den dybere årsag

fortaber

I den anledning har Næstved
lokalforenings bestyrelse sendt
følgende til hovedbestyrelse og

sig

for vort

til

lørdag d.10.juni. Husk at
skrive COPA i kalenderen ud
for denne dag. Reserver allerede dagen nu. Indbydelsen

vedkom-

mende lidt i det uvisse,menmå

fremgå af landsforeningens

får du i løbet af primo maj. Det
er vores årlige sommerudflugt
det gælder. Jeg skulle hilse at
sige, at de som blev hjemme
sidste år snØd sig selv.
P .b.v.
Arne l{ielsen

arkiver.
I øvrigt kommer det som et
chok for undertegnede, at vi i
Næstved ligefrem under-

landsformand:
"Ang.: Overvejelser over og
forslag til ændringer affore-

minerer foreningens struktur
alene ved vor blotte tilstede-

ningens struktur,
N æppe er foreningens ny e v e dtægter på plads og taget i brug,
før man fra Københavns amts
I okalfu r enin g anmo der hov e d-

**.

værelse.

Vi tillader os derfor

med

l#uo'

nærværende brev at protestere

bestyrelsen om qt tage skridt

over den utilslørede kritik, der

Siden sidst

til udarbejdelse af et konkret
forslag til vedtægtsændringer

fremføre s af for slags stillerne
overfor loka(oreningerne i

baseret på ovennævnte.

Storstrøms amt.
Med venlig hilsen
P .b.v.
Merete Møller, formand".

Mandag d. 13. marts havde vi medlemsmøde på Møllebo i Køge.
Emnet denne aften var oplev Tiekkiet i Køge. Det var ikke bare
en talemåde, Jan Dirckhoff fortalte og viste en diasserie om sin
rejse til Prag på en levende og oplysende måde, tak til Jan for en
dejlig oplevelse. Efter kaffen fortalte konsulent Benthe Ericksen
fra Dansac om deres nye og forbedrede poser, Dansac Solo og
Dansac Duo Soft. Spørgelysten var stor. Det affødte en god debat
hele salen rundt. Aftenens overraskelse - Benthe Ericksen havde
fire Dansac bamser med, som blev udloddet til mødedeltagerne.
Tak til Benthe Ericksen og Dansac for kaffebordet og ikke mindst

Især synes Storstrøms amts
opdeling at v(Ere en gevaldig

torn i øjet påforslagsstillerne
både økonomiskog ikke mindst

m.h.t. repræsentation. Om
andre amter ikke har ønsket at
benytte sig af muligheden for

Bestyrelsen har hermed givet
alle medlemmer indblik i lidt
af det, der sommetider rører
sig under den glatte overflade

opdeling i flere lokalforenin-

ger, har vi

i

Storstrøms amt
ingen indflydelse på. Vi ønsker

heller ikke at udtale os om
jernbanelinier og busruter i

En god aften
Onsdag d. 15.marts mødtes
omkring 50 personer hos Kirstine Hardam. Vi startede bi-

til Holstebro
Centralsygehus. Vi tog elevatoren til 9.etage, hvor den
lerne og kørte

parenkymkirurgiske afdeling
huse.

Stomiambulatoriet er indrettet på afdelingen i en nedlagt 4 sengs stue og udstyret

med alle modeme faciliteter
og uhyre smagfuldt mØbleret.

Det betjenes af stomisygeCopa 128, 1995

med Svend-Age Laursen
Medlemsmøde med pårørende mandag d. 8. maj kl. 19.00 på:
Duebrødre Klosters Festsal
Sct. Agnesvej 2,
4000 Roskilde.
Svend-Åge Laursen har selv rejst meget i Østen, og som formand
for Medie- og Kulturudvalget i Roskilde amt, har han sat en ny
tradition igang: studieture til Bali og Java. Han har udtalt til en
avis: "Jeg ville ønske, at jeg kunne tage hele Roskilde amt med
til Østen, der er pragtfuldt dernede". Han har rejst i Østen i tyve
år, og som helt ung sejlede han der. Det er alle de oplevelser fra
sine mange ture i Østen, han vil fortælle os om den 8. maj.
Så mød op i Roskilde til en spændende aften.

Ringkjøbing
amt

Siden sidst

til

Kom til Roskilde og oplev en rejse til Bali

P .b.v.
Merete Møller

en nyere opfindelse. Lolland-

har

Kommende møder

- og så er det op til den enkelte
at fundere over, om Næstved
lokalforening skal kunne fejre
25,30,35 års jubilæum o.s.v...

andre amter, da det kræver en
del lokalkendskab.
Storstrøms opdeling er ikke

ff*,

for bamserne.

plejerske Grete Vendelbo og
har åbent alle tirsdage.
Efter forevisningen kørte
alle tilbage til Kirstine Hardam.
Overlægerne Erik Skovbo og

Tor Knudsen samt stomisyge-

plejersken deltog

Sommerudflugt
Sommerudflugt vil blive en bustur lørdag d. 10. juni med start
ca. kl. 10.00 i Køge og hjemme iKøge ca. kl. 17.00.
Der vil blive udsendt brev med tilmeldingsblanket, så snart
progammet er helt på plads.
Husk at sætte kryds i din kalender lørdag d. L1.juni.

P.b.v.

i

mødet.
Overlæge Erik Skovbo fortalte
om stomiambulatoriet og operationsteknikker mm.
Der var lejlighed til spørgs-

mål og spørgelysten var stor.
En god aften - en stor tak til
Kirstine Hardam for forplejning og husly.
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Erik

Valgt til COPA's forretningsudvalg
i april skulle der vælges en ny
vicelandsformand. Erik Kristjansen, Roskilde amt, ønskede ikke at
genopstille. Christian Stentoft overrakte Erik en flaske, og takkede for
hans indsats. Ame Nielsen, Ringkøbing amt, blev valgt til ny vicelandsfomand. Til to poster i forretningsudvalget var der ligeledes valg.
Erik blev valgt på den ene plads, og Henning Granslev, Århus besatte
den anden (se side 28). Forretningsudvalget kan derfor se frem til endnu
nye to år, hvor de kan have glæde af Erik's arbejde.
På COPA's hovedbestyrelsesmødet sidst

@
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Fedtfattig generalforsamling
Den årlige generalforsamling
blev afholdt onsdag der' 29.
marts 1995 på Folkehjemmet i
Aabenraa. Inden generalfor-

vi

På valg var

kæmpelses nye lokaler i Aaben-

Kjærsgaard Jensen, best.medl.

Gennemsnitsdanskeren får

gerne ned på et fedtenergiindhold på 20Vo.
Han kom ind på kostens 3
hovedkomponenter:
- kulhydrater:
1 gr. indeholder 4 kalorier,

proteiner:
1 gr. indeholder4 kalorier,

-

fedtstoffer:

1 gr. indeholder 9 kalorier.

lorier. Gennemsnitsdanskerens

kalorier fordeler sig på:

r
F

!

Jette Færk
si'geplejerske

Warthoe

Karen Petersen

Hanne

sygeplejerske

sr.geplejerske

konsulent

Fr n- Sdr.- o-s

Midr

København og

København og

Midtji.lland

jylland

Sjæ1land

S.jælland

og Nord-

Erik Madsen

42Vo

12%

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

- fedtstoffer 43Vo

proteiner

(fortsættes næste side )

j

1 gr. alkohol indeholder 7 ka-

-

Bov.
Anne Lise H ede, Haderslev.

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

ca. 43% af sin energi fra fedt,
det er alt for meget, vi skulle

alkohol

Birgit Lei, Broager.
Kathrine Pii N ederby-Hansen,

Stomiprodukter

tigt.

-

lokalformand Sven

Padborg.

Bjarke

er og at den er sammensat rig-

proteiner

de

aktiviteter, der har været, beløb sig tllW. I1.677,-. Regnskabet blev godkendt.

om de aktiviteter, der havde
været - lokalmøder - bustur DSI 60-års jubilæum. Medlemsmøder på Kræftens Be-

fedtfattig livsstil, titlen på hans
bog med 150 enkle opskrifter.
Bjarke Hansen dyrker styrketræning, gennem dette fandt
han ud af, hvor vigtigt kosten

-

Bestyrelsen er:
en Ki ærs gaard J ens en,
formand.
Ernst Gilnther-Hansen,
Sv

Lokalforeningsregnskabet

til at fortælle om at "Leve livet let" i

- krlhydrater

Lei, alle blev genvalgt.

sygehus.

Hansen, Sønderborg

-

Ernst-Giinther Hansen og Birgit

Wilhelm Møller Petersen og
Birgit Marschner, Sønderborg

blev forelagt, det viste at

Siden sidst

samlingen havde

raa og mødet med overlæge

3%
Vi skal arbejde hen imod:
- ktlhydrater 55%
25Vo

- fedtstoffer 20%
Det er vigtigt at tænke på
fedtmængden, vi spiser. Vi
skal pr6ve at sammensætte
maden med mindre fedtindhold.
Bjarke anbefalede, at vi 2-3
gange om ugen giken turpå 20
min. Vi fik en meget spændende aften.

*

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

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

tlf.

36 37 91 00

Kirudår

ers Nyholms A116 30, 2610 Rødovre
- Mandag - torsdag kl. 8.00 - 16.00. Fredag kl. 8.00 - 15.00

På selve generalforsamlingen
aflagde formanden beretning
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LokalmØder

Coloplast var den gode giver

Den 5. aprilhavde vilokalmøde

af. Tak for det.

i Haderslev

, hvor Helen Jør-

Ulla Andersen viste lysbil-

gensen fhv.mf. viste lysbil-

leder om Coloplast's historie
og fortalte om det sidste nye

leder og fortalte om hendes
besøg hos de danske FN sryrker i det tidligere Jugoslavien.
Der var 15 fremmødte, der fik
en god og interessant eftermiddag. Vi fik kaffe og kage,
som konsulent Ulla Andersen,

Anne Lise Hede

Af

hensyn

til

12. august - reserver dagen og
læs i julinr. af COPA om, hvor
turen går hen i rår.

kaffebordet

COPA-klub i Vejle
Mødet i Aktivitetshuset i Veile
d. 20. april kl. 16.00 - 18.00

Larsen, tlf.75 66 12
13 (bedst efter kl. 17.00)
Husk datoen 17. maj kl. 19.30
Vel mødt på Ellehøj.

til Emil

måtte desværre aflyses på
grund af sygdom.

P.b.v.
Emil Larsen

iTøn-

d.3. mai kl. 19.00,
hvor jeg håber at se rigtig
mange'
Bustur
oBS: Hvis I er meget

hur-

tige kan tilmelding til busturen nås senest 5. ma.i
ttf.74 52 00 91.

**.

Tomødermedkendte
personer

Århus
amt

Andethalvårs aktivitetervil
være 2 møder med kendte

**
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COpA-blad.
aftalt at udbygge samarbejdet

Bestyrelsens
sammensætning

mellem stomiambulatoriet og
døgnplejen. Dette er positivt.

Bestyrelsen har ved sit første

Men: COPA vil stadig mene,

møde efter generalforsamlhgen nedsat sig således:

at det er den stomiopereredes
ret at have frit leverandørvalg.
Derfor vil landsformand Chr.

Formand:
Henning Granslev

I;t'

N æstformand

og

kasserer :

Stentoft nu gå videre med
sagen.

Lis Lene Carstensen

Kridtede
dansesko

Vi

startede året med en
forårsfest for vore medlemmer, der var 48 der havde
taget imod invitationen og

mødt op på Ellehøj med
godt humør og danseskoene

kridtet. Vi samledes kl. 18
til et fint "ta' selv bord",
som Tina kom med igen i
år. Licy havde igen dækket
et fint bord, fru Knudsen
havde lavet lidt bordpynt,
hjem.

Som noget nyt havde Alice

købt amerikansk lotteri,
som blev solgt inden kaffen, som Sven Hansen
sørgede for. Calle spillede
inden spisning og bagefter
til dans. Kl. 24 sluttede vi
en vellykket aften med at
synge "At samles, skilles
Hilsen Lis
ad".
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Udflugten i år er planlagt til d.

beder vi om tilmelding senest
mandag d. 15. maj til Lis Jacobsen, tlf.75 56 28 20 eller

en god og underholdende eftermiddag. Venlig hilsen
Sven Kiærsgaard Jensen og

der

som vi måtte tage med

Udflugt

halv time før. - Endvidere kommer konsulent Conny Wagner
fra Firma ConvaTec.

inden for hjælpemiddelområdet. Tak til Helen og Ulla for

Næste lokalm øde er

ler, og det er fra Karen Blok i
Vejle - der er klar omkring en

Medicinsk
behandling af
tarmbetændelse

Hyggeklubben

Helle Jørgensen

Det får fint med fremmøde til
hyggeklubben i vores lokaler
på Silkeborgvej, Århus. Det
viste sig, at lidt tålmodighed

Rådg.sekretær:

Ellen Sørensen
Best.medl.:
Leif Nielsen
Suppleanter:

Medlerusmøde

onsdøg d. 17. maj kl. 19.30.
Lokalforeningen inviterer hermed

Sekretær;

Elsemarie Kraul og
Charlotte Rønneberg.

til medlemsmøde på

hjalp. Vi var jo lidt spændte
på, om der var behov for en
sådan klub.

Der kommer 8 personer

til

kaffe/the og hyggeligt sam-

Ellehøj, Ellehammersvei 8,
Vejle.

Alle medlemmer og pårørende
samt alle interesserede bland
plejepersonalet er velkommen.
Overlæge Johannes Quedens,
Horsens Sygehus, vil fortælle
om den medicinske behandling af Colitis og Crohn forud
for en operation og anlæggelse
af en stomi. - Et ønske fra en
del medlemmer bliver herved
opfyldt, idet man mener, at det
vil være gavnligt at få det gen-

givet.
Som sædvanlig vil der være
udstilling af vore hjælpemid-

24

Hørningsagen
Problemer kun delvist løst
Som omtalt i sidste COPAblad var der problemer i Hør-

ning Kommune ang. frit
leverandørvalg. Problemet er
ikke løst endnu. Sygeplejer-

sker fra Stomiambulatoriet,
Århus Amtssygehus, personale

i Hørning
og undertegnede mødtes 23.3
for at finde en løsning. Resultatet blev: Mødedeltagerne var

fra omsorgsplejen

enige om, atde stomiopererede
skal hjælpes på en ordenflig og

fornuftig måde, og det blev

vær. Der er også plads til dig.
De næste møder er den 1 1. maj
og den 8. juni, begge dage fra
kl. 14.00.

Vil

du vide mere om klub-

ben, kan du kontakte Elna
Marie, tlf. 86 16 24 04 eller
Hedvig, tlf. 86 19 53 28.

Ungdommen er
vågnet op
Vores ungdomsrepræsentant,
Charlotte Rønneberg har fået
10-12 positive tilkendegivelser om at få ungdomsarbejdet

i

gang. Så nu er det med at krid(fortsættes side 26)

COLODRESS

Du kan stadigvæk leve livet!
"Der findes rngen 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 nødvendrghed 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 6n
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!

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

/ft)ConvaTec
\7

A Bristol-Mvers Squibb Companv

"Ring på frikaldstlf. 8030-6011,
hvor du kan få gratis prøver tilsendt og modtage gode råd om din stomi."

te skoene og komme ud af
starthullet. Det ville være flot
om I unge kunne nå at få arran-

geret et fællesophold allerede
nu til sommer. Vi ønsker jer

held og lykke.

Er du interesseret

i

ung-

domsarrangementer ring da til
Charlotte på tlf. 86 41 89 26,
bedst aften.

En oplevelse i
farver
Høllo,
her, er et udflugtstilbud.
Tag telefonen, før din nabo.
Hvorfor? Jo, du skal på tur til
J e sperhus B lomsterpark,
lørdag den 20. maj.

Dette års udflugtsmål bliver
ovennævnte park. Jesperhus
Blomsterpark ligger på Mors
og erNordens største blomster-

Mange oplysninger
på et godt
Silkeborgmøde

park. Her kan du/I se flotte

Onsdag den 29.3.95 var 19
personer samlet i Rosengårdscentret. Socialrådgiver Bibi
Kasten fra Kræftens Bekæmpelse, Århus fortalte bl.a. om

lezoo, akvarium, terrarium og
sommerfugleland m.m.

§ 58 i bistandsloven, legater

tropiske planter under tag og
en kæmpe park med masser af
blomsteroplevelser. Her er fu g-

Pris inkl. entre til park, frokost og bustur kr. 75,00.

Tilmelding senest den
Ellen Sørensen

og fonde,.Om hvad Kræftens

ttf. 86 49 t6

Bekæmpelse i Århus laver,
m.h.t. socialrådgiverhjælp og
psykologhjælp. Bibi talte også
om samarbejdet mellem patientforeninger under KB, herunder et ønske til Amtsrådet i
Århus om et Hospices.

(bedst

Herefter kunne sygeplejerske Pia Ahrensdori Silkeborg

Sygehus meddele den gode
nyhed, Stomiambulatoriet på
Silkeborg Sygehus bliver nu

17 .

maj:

It

kl. 9-12) eller

Henning Granslev
tlf . 86 28 11 24
(bedst kl. 14-18).
Bussen starter ved Musikhuset, Århus kl. 9.30 - kører til
Randers Rutebilstation, her er

vi kI.

10.15.

Ved ankomsten til Parken
vil der være frokost, ca. kl.
12. Herefter er der

til

i

en oplevelse

fri

adgang

farver. Der

pemanent. Det har hidtil kørt
på prøve. Så nu kan der rettes
henvendelse til ambulatoriet,
uden først at skulle henvende
sig til egen læge. Pia fortalte

kan selvfølgelig købes is, vand
og kaffe m.m rundt om i par-

endvidere om stomisyge-

Nu var der tid til kaffe/the
og brød. For dette tak til firma

Århus kl. ca. 18.45.
Hvis der er deltagere, som
ønsker at blive hentet i Silkeborg, vil bussen selvfølgelig
hente jer. kl. 8.45 ved banegården, men husk at give besked om dette ønske, når du

ConvaTec. Sygeplejerske Hel-

tilmelder digijer.

plejerskens arbejde på hospita1et med at informere en kommende stomiejer, om hvad det
vil sige at have en stomj.

le Laugesen, ConvaTec viste
firmaets nye stomiposer efter
kaffen, og her var der så lejlighed til at få en snak med Helle

om div. poseproblemer.
Tak til alle fremmødte for
en god og hyggelig aften. Det
var også rart at se nye ansigter.

Så forhåbentlig på gensyn,
næste gang vi holder mØde i
Silkeborg. Eller før? Meld dig

til

forårsudflugten.
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En god aften i
Silkeborg
Et par stykker fra gruppen
mødte op til et interessant og
givende møde afholdt på
Rosengårdscentret i Silkeborg.
Kræftens Bekæmpelse var repræsenteret, hvor vi blev op-

lyst om diverse legater, KB's
oplysnings- og hjælpearbejde,
Hospices m.m.
Stomiambulatoriet i Silkeborg
var også "til stede" og fortalte
om deres arbejde for fortrinsvis colostomiopererede og 16

ankomst Randers ca.

kI

18.00

i

Venlig hilsen
Henning
Nve åbninsstider
Stomiambulatoriet

Århus amts Sygehus
Konsultation
Man.-ons.-tors. i alle uger, samt
tirsdage i lige uger: 9.30-14.30.

Ringetider
man.-ons.-tors. 8.30-9.30.

Tlf. 89 49 75 25 (direkte)
eller 89 49 75 75,tokat7525.
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Det var en rigtig god aften.

Ikke onsdag

-

men torsdag
Til orientering ervores Crohnmøder ændret tll sidste torsdag i måneden kl. 19, det vil
måske give flere mulighed for
at møde op. idet onsdag jo er

den store fodboldaften, som
åbenbart kan holde nogle

i sofagruppen, uhauha! - Nå. hver sin lyst.
hjemme

timer ugentlig åben.
Efter at have nydt kaffe og

Med venlig hilsen

brød hørte vi nyheder (og kom-

Mariann Olesen

Støtte til
nyopereredeu d bygget sa m a rbej de

COPA og stomiam

mel le m

b u latorier

Af: Henning Gransley

ken.
Afgang fra parken kl. 16.30,

og

mende nyheder) fra ConvaTec.

Mødereferat
Tak for et godt møde d.5/4

må være. at den nye "stomist"

mellem stomisygeplejersker
og CoPArådgivere - an-angeret af Kræftens bekæn-

kan se, at livskvalitet

pe1se. Arhus.
Janni Jensen og Kirsten Kopp
havde inviteret til fæ[lesmøde

i KB's

mødelokale i Århus.
Deltagerne kom fra amteme:
Ringkøbing, Viborg, Vejle og
Århus. Ideen var, at diskutere støtte og vejledning til
stomiopererede og damarbejde mellem COPA og
stomiambulatorierne.
Begge - både stomisygeplejer-

sken og COPArådgiveren har en god viden og erfaring,
som den nyopererede kan og
bør få glæde af. Det primære

o_eså

er

noget man kan have, selv om
man har en pose på maven.
i[ødet var tilrettelagt med
kofie op1æg. gruppearbejde
og diskussion i plenum. Deltagerne fra de fire amter syntes det var et positivt møde og
et godt initiativ fra KB's side.

Mødet sluttede med diverse
aftaler om at udbygge samar-

bejdet mellem stomiambulatorieme og COPA, for at
give den nyopererede en god
ballast til at vende tilbage til
dagligdagen.
På COPA deltagemes vegne

endnu engang tak til Janni
Jensen og Kirsten Kopp.

w
N
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Vil du være med til

at påvirke udviklingen af
vore fremtid ige produkte r?
Coloplast er idag en af verdens førende producenter af stomiprodukter og i denne forbindelse er nøgleordene kvalitet og pålidelighed.
En af Coloplast's malsætninger er at bidrage til en øget livskvalitet
for stomiopererede. Dette opnås gennem udvikling af nye og bedre
produkter samt forbedring af eksisterende produkter.
I udviklingsprocessen

er afprøvning af produkterne hos brugerne

meget vigtig, og vi har derfor brug for stomi-opererede der vil hjælpe
os med at afprøve nye produkter.
Der kræves ingen specielle forudsætninger, alle kan deltage uanset
alder, stomitype og foretrukne produkter.
Hvis du har lyst til at hjælpe med udviklingen af nye produkter udfyld
da venligst nedenstående svarkupon. Har du spørgsmål eller ønsker
du yderligere oplysninger kontakt da vor kliniske koordinator:
Dorle Stabel Nissen, Farmaceut på Tlf.: 49 11 13 44.

Med venlig hilsen

rt

Coloplast

Ja, jeg vil gerne deltage i
afprøvningen og udviklingen
af nye produkter.

.=:

rt
:

Adresse:

Postnr./by:

Coloplast A/S
Att.: Dorte Stabel Nissen
Holtedam 1
+++ 3055 +++
3050 Humlebæk

@
Ved messer, udstillinger og
forretningscentre kan du fremover møde bamsetombolaer,

Bamsetombola

hvor der står: "Til fordel for

- til fordel for COPA

stomforeningen COPA".
Tre tombolavogne kører rundt
i landet. 35% af disse vognes
omsætning går ubeskåret til

COPA. Tombolapasserne har
endvidere lovet at være behjælpelige med uddeling af
COPA-brochurer.
Helle, der er rådgiver i Århus,
mødte en sådan tombola uden

q
*$
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for udstillingen "Sundhed for
Alle" i Århus i weekenden 7.9-april.
HelTe måtte naturligvis spille.
Helle vandt ikke, men hun fik
lov - til ære for fotografen - at
røreved en af de store bamser,
se foto her til venstre.

Men måske vinder du, hvis du
møder en "COPA-tombola" I

|-;
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Skriv

til

COPA-bladet, og

fortæl om det.

Ny dynamo i
CO PA's fo rretn i n gsudva I g
for Århus amt i februar 92.

valgte sidst i april en ny ildsjæl

han kontakt
med en person, der selv havde

ind i forretningsudvalget.

stomi. -"Tænk, han så helt

I

COPA's Hovedbestyrelse

over chocket,

fik

normal ud", fortæller Henning.

Emil Larsen, Vejle amt, trådte
ud af forretningsudvalget. Lokalforeningen i Vejle amt kan
nu se frem til, at Emil får tid til
at lægge endnu flere lokale
arbejdskræfter.
Ind trådte Henning Granslev,

Århus aml Henning er født
09.01.51 i Århus. Efter endt
skolegang 1968 komhani lære
som automekaniker ved SMC

Biler i Viby. Svendebrev fik
han 31.12.72 - en nytårsaften
han ikke glemmer!
I foråret 1973 fik han colitis

og fofisætter:
-"Jeg fik her en uvurderlig
støtte til at komme videre i
livet, og meldte mig naturlig-

i COPA - også
for at komme i kontakt med

det energibundt han er, har
han ligeledes ydet en stor ind-

for foreningen. Forret-

sats

andre "stomister", når der var

-"Livet gik videre. Jeg fik
arbejde som chauffør ved et
privat busselskab i Århus i
februar 77. Senere har jegkørt

ulcerosa, der endte med en
stomi sommeren 73.

bybus ved Århus Sporveje og i
januar 85 blev jeg ansat som
natchauffør ved Morgenav isen
Jyllandsposten, og der har jeg
arbejdet siden".

Da Henning var kommet sig

Henning blev lokalformand

Copa 128, 1995

relsesarbejde fået erfaring og
mange gode oplevelser. Som

ningsudvalget kan se frem til
at kunne trække på en person
med vilje og gåpåmod.

i Århus".

28

energibundt

har
fået en
ny

udfor-

dring.

COPA har Henning, gennem rådgivning- og besty-

vis straks ind

medlemsmøder

EI

ening stablet på benene. Endvidere håber jeg på at se flere
medlemmer - COPA skal vise
ansigt de rette steder".
Henning bor i Kolt, lidt syd

for Århus. Med Susanne har
han en datter, Majken, der er
14 år. Folkedans og håndbold

er nogle af familiens fællesHenning glæder sig til den nye

interesser. Hennings egen

udfordring. Han udtaler:

tidskæphest er: Spansk. Han

-"Jeg vil fremover arbejde for,
bliver sat gang i COPA's

håber en dag at kunne læse og

at der

ungdomsarbejde. COPA's
samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og sygehusene skal
forstærkes. COPA skal hjælpe
Litauen med at få en stomifor-

fri-

forstå dette sprog rimeligt.
Det er der nok slet ikke tvivl
om! Med hensyn til det nye
hverv, skal vi ikke sige Henning til lykke, men derimod
forretningsudvalget.

J?$l#fikrer

findeS ikke.r!
Alligeuel ønsker
41% af de colostomi-opererede
0g

30% af de ileostomi-opererede
at gå over til

GOt[PAGT
- efter at

haue prøvet den*

- Stomiposen med det bløde
betræk på begge sider!

Hvornår skal DU prøve Compact?
*

Testetaf 246 Copa- og Norilco-medlemmer i Danmark og Norge.

Jeg uil gerne prøue Gompact.
Send mig venligst prøuer af:
Gompact

t{

§)
*a,
.

cf)

op{

å.ffi",
ffiffid

r

urostomipose

Jeg har målt min stomi, dens diameter

l{avn:

H

1--1

I I rømmr l_l
opktipbar I
Forutstanset l-l
Iui<ret

l-l

rrl--_l

,,

Hollister Danmark
Formervangen 5
+++ 0623 +++
2600 Glostrup

@
Forenings meddelelser

Ny

Ferielukning i

juli
COPA's landssekretariat er
lukket i luge 27+28+29.
Henvendelse kan eventuelt rettes til landsformand

vlce-

Christian Stentoft,
56 95 97

landsformand

/p
lÆ

3',7.

Tilskud til cremeog salve udgifter
Den Sociale Ankestyrelse har
omstødt en afgørelse truffet af

Litauen. COPA-bladet

Ame Nielsen, Ringkjøbing amt er valgt som
COPA's vicelandsformand de næste to år.

Ame Nielsen fortsætter sit arbejde i interaationalt udvalg, og dermed er det bl.a. Arne
Nielsen, der står for etablerilg af kontakter i

vil i

næste nummer brin-ee et portræt af den nye vicelandsformand.

ankenævnet, således at en 57 årig

mand, nu får dækket udgifter til
tilskudsberettiget medicin, creme
og salve, som er ordineret til afhjælpning af varige følger efter
udført operation med dannelse af
kunstig tyktarm/endetarm (Jpouch).

COPA T-shirt
Du har nu atter mulighed for at erhverve en hvid
COPA T-shirt påtrykt Ruth Rasmussens smukke

COPA træ.
Ankestyrelsens afgørelse
Ankestyrelsen fandt, at spørgsmålet om ansøgeren er berettiget
til at få dækket egne udgifter til
medicin i fØrste omgang skal vurderes efter bistandslovens §46a.
Denne vurdering skal foretages af

kommunenif.instans.
Hvis ans6geren herefter stadig
har egenudgifter på mere end 300
kr pr. måned, skal spørgsmålet

om støtte til ordineret medicin
bedømmes efter lovens §58, jf.
bekendtgørelse af lOjuni 88.
Ved bedømmelsen fandt Ankestyrelsen, at lidelsen ikke kunne
udløse støtte efter bekendtgørelsens §15 om stomihjælpemidler,
idet hjælp efter denne bestemmelse i alt overuejende grad er
beregnet til

dækning af udgifter

til

poser og kulfiltre (mod lugt), og
sådanne udgifter var der ikke tale
om i sagen.

Derimod fandt Arkestyrelsen, at
ansøger opfyldte betingelseme

Din bestilling skal være landssekretariatet i hænde
senest 22 maj, så får du leveret din(e) føje(r)

inden skolernes sommerferie.
Det er lokalformanden i Vejle amt, Emil Larsen,
der endnu engang har taget initiativ til, at alle
COPA-medlemmer kan få en T-shirt med Ruth
Rasmussens COPA-træ. Prisen er kun 75,-kr
(inklusiv moms og forsendelse).

Tag ud

i

det danske sommerland med COPA-

træet, og vis alverden atduhar mod og vilje til at
bære et COPA-symbol. Et symbol på livskvalitet
og glæde - et symbol på at ting spirer og gror!

Send din bestilling

til:

COPA, Odinsvej 5, 4100 Rirgsted,
inden 22. maj.

i Vejle

amt, med en COPA T-shirt.

Jeg vil gerne bestille f6lgende antal hvide T-shirt med COPA-træ:

for

LARGE

at modtage støtte efter bekendtgø-

relsens §8 til den medicin og de
cremer og salver, som er ordine-

ret til athjælpning al de varige
følger efter den udførte tarmoperation. Dette uanset om til-

Vedlæg en check med 75,-kr

NAVN..

skuddet ydes efter sygesikringslovens almindelige bestemmelser

eller efter enkelttilskudsordningen.
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Emil Larsen, lokalfurmand
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pr. bestilt T-shirt i alt

X
.............................kr.

LARGE

Mødekalender
maHunr
Har du aktiviteter, du ønsker omtalt i den gule mødekalender, så skriv til COPA.
Giv en kort beskrivelse af mødet, dato, klokkeslaef og mødested.
05-05

kl.

14.00

- 17.00

"Klubben

o8-os

k,

10-05 k1.

le'oo
18.30

20-05 kl:

Huset, Hasserisgade 10, Aalborg

il::fff

i

se side

26.

Aaalborg". Fredagsmøde.
Nordjyllands amt

Århus, Randers.
Udflugt til Jesperhus Blomsterpark.
Arhus amt

02-06 kl. 14.00 -

Roskilde '

17.00

f",",'":r'
Roskilde amt

08-06 kl.

Aalborg Zoologiske Have.
Rundvisning i Zoolo-sisk Have.

14.00

Huset, Hasserisgade 10, Aalborg.
"Klubben i Aalborg". Fredagsmpde.
Nordjyllands amt
Silkeborgvej 78, Århus.

HYggeklub'

Nordjyllands amt

Århus amt
10-0,6

10-05 kI. 17.00 -

19.00

kl. 10.00

Køge station.
Udflugt.

Sygehuset Øresund, Helsingør.

Rådgivning. Åbent hus.

Roskilde amt

Frederiksborg amt

14-06 kl. 17.00 10-05

kl. 19.00

19:00

Pilegården, Brønshøjvej 17, Kbh.NV.

Sygehuset Øresund, Helsingør.
Råclgivning. Åbent hus.

Frederiksborg amt

Underholdning.
Køb

e

nhav nl F r e de ri ks

b

er g

16-06 kl.
11-05

kl. 14.00

18.00

Silkeborgvej 78, Århus.

Petersens familiehave, Pile
FæI1es-spisning.

HYggeklub

Alle 16, Frb.

Københavnl F rederiksber g

Århus amt
13-0s kl.

14.00

17-06

kl. 09.30

År1ig skovtur.

ffr-oJ^*oo***0,r.

Københavns amt
Københavns amt
18-06

17-05 kl.

19.30

Valby Medborgerhus.

Ellehøj

i

k1

11oo

Vejie.

::,.åXT:1ffi:l#""*
Lollandl Falster

Medlemsmøde.
20-05

Vejle amt
Se tid og mødested i udsendt medlemsbrev.
Sommerarran gement/Skovtu r.
Frederiksborg amt

12-07 kJ.17.00

- 19.00

Sygehuset Øresund, Helsingør.

Rådgivning. Åbent hus.
Frederiksborg amt

Gaver Litauen
Eva Baunsgård................ 100,00
Svend Toft...................... 400,00
Ruth Dalsgaard Poulsen..... 50,00
Kontingent 95.................. 50,00

Eskild Nielsen................. 100,00
Hertha Christensen........... 25,00

S. Bauditz......
Mary Nielsen.

75,00
25,00
50,00
Leif Petersen..
Else Mullan..................... 100,00
25,00
Villy Nielsen..
50,00
Poul Greene....
50,00
Otto Henriksen
Ejvind Knudsen............... 50,00
Annie-Lise Larsen............ 50,00
Foren. f. Sygehj. i St.Kbh... 900,00
Erik Emil Kristiansen.......... 25,00
Christine Hagensen............ 50,00
Amold Petersen................ 300,00
Pia Groth........................ 100,00
Helene Christensen........... 400,00
Ove Larsen..................... 100,00
50,00
Ella Larsen.....
Gunnar Didriksen.............. 50,00

Erik L. Jørgensen..............
Kurt Halvorsen . .......

100.00
100,00
Lis Østergaard
50,00
Helle Antonsen................ 25,00
Ellen Stentoft.................. 100,00
E11y Stenberg.
50,00
Solveig Nielsen................ 50,00
Vi11y Hygum Olesen.......... 100,00
Anton Magnus Hansen........ 50,00
Tove K. Bjerregaard......... 25,00
Lillian Jensen.
25,00
Bente Emdal...
50,00
Kristian Sørensen............. 50,00
Litta Porter....
25,00
Sven Kjærsgaard Jensen..... 50,00
Gerda M. Chrysikos.......... 50,00
Henning Granslev.............. 100,00
Lydia Christiansen............. 25,00
Inger Petersen................. 100,00
Peder Christensen.............. 30,00
Nora Hansen..
50,00
Anne-Marie Schne11.......... 30,00
Steen Nerup................... 300,00
Jens Peder Christensen........ 100,00

Lisbeth Christensen........... 100,00

B.M. Falbe-Hansen.......... 50,00
Margrethe Petersen.......... 300,00
Peter Jørgensen............... 100,00
Tomas Moran
50,00
Grethe H.M. Hansen........ 10,00

Birgit Nielsen
Birgit Bork....

10,00
50,00
Britta & Ove Frigast......... 100,00
Edith Nielsen................... 100,00
Max Holmberg
50,00
Egon Rasmussen............... 50,00
Jan Rasmussen................ 100,00
Laust S. Iversen................ 50,00
Niels Kamper.
10,00
Børge Hansen.
50,00
Emmy Hansen
50,00

Anna-Marie Christensen...... 50,00

Århus Lokalforening.......... 950,00

Anna Søegaard................ 50,00
Edvin Jeppesen................ 50,00
Inge Lillian Madsen........... 50,00
Max Jenne A/S................ 100,00

Emil Larsen....

3l

50,00

Jan Olsen.......
50,00
Inge O1sson..................... 100,00
Knud Romme................. 100,00
Tage J6rgensen............... 25,00
Anna-Lise Larsen............ 10,00

Bent H. Larsen............... 10,00
Else Nedergaard.............. 50,00
Jeanette Pedersen..........

..

200,00

Mogens Jensen................ 100,00
Tina Bartholdy Norrby...... 50,00

Bent

Friis.......

50,00
50,00
Lilly M. Rasmussen......... 50,00
Max Bilevits..
50,00
Erling Fiarup Pedersen..... 25,00

Maren

M. Christiansen......

Marie Øster1und............... 25,O0
Bent Olav Jørgensen......... 100,00
Charlotte Skovsgaard........ 50,00
Marianne Jensen............... 50,00
Willy Frandsen................ 100,00

C.M. Vestbo..

50,00

Jytte Kristensen............... 50,00
COPA takker på det hjerteligste
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16 30.

Rådgiver:
Kirsten Møhlenberg, Nielsmindevej 16
9493 Saltum ,Tlf.: 98 88 ll 5l

,-fre. 11.00 - 12.30)
) eller Tlf. og fax 42 16 55 75
Televænget 30, 277 0 Kastrup
Tlf.: 31 51 30 13 eller 31 59 41 35.

efrer

kl.

10.00.

Bornholms amt

Næstved

8361

Merete Møl1er
Ærtebjergvej 28, Lund
4660 Store-Heddinge
Tlf.: 53 70 80 42
(bedst hverdage 10.00 -

Tlf.: 86 28

ll24

(bedst 14.00 - 18.00)
Sørensen,
Hedevej 8, Årslev, 8900 Randers
(bedst 09.00 - 12.00)
Tlf.: 86 49 16

Rådgiver

: Ellen

1l

Ribe amt

Crohn klubben øst

Frede Jensen
Langetvedvej 21
6630 Rødding
Tlf.:74 84 7l 27

Eva Larsen

Ringkøbing amt

Pærevangen 2,
2765 Smørum

l.tv.

Tlf.: 44 66 M 54 (efter kl.
&

Pæretræsdalen
3700 Røane

2l

Ame Nielsen *)

Marina Larsen
Lyngbyvej 293 A

Tlf.: 56 95 65

30

Rudesvej 20
7500 Holstebro
Tlf.: 97 42 21 19

Tlf.: 31 65 65

Inge Skovgaard Petersen

-

2900 Hellerup
07

Crohn klubben vest

Frederiksborg ami

Bent H. Larsen *)
Emil Noldesvej 32
3000 Helsingør
Tlf: 42 22 06 16
(træffes bedst 17.00

17.00)

Roskilde amt

18.00)

Erik Kristjansen *)

Mariann Olesen
Skluevej 2l

Jasminvej 1
4600 Køge
Tlf.: 53 65 38 78

Tlf.: 86 96 -14 -19

84-50 Hammel

Fyns amt

Sønderjyllands amt

Vagn Madsen

Sr,. Kjærsgaard Jensen

Svanevej 25
5492 Vissenbjerg
Tlf.: 64 47 24 46 (efter kl. 16.00)
Rådgiver: Gerda Pedersen,
Carl Blochsvej 1,2., 5230 Odense M.
Tlf.: 66 11 26 84 eL.66 19 26 84.

Møllehaven 2A
6430 Nordborg
Tlf.:14 45 42

M

Forddregruppen
*)

Bredemosevej 16, Elsborg

8840 Rødkærsbro
(bedst efter 17.00)

Rådgiver: Jytte Hampe
Nørre Boulevard 4, 1. , 4800 Nykøbing F.
Tlf.: 54 85 09 08

Tlf.: 86 65 90

12

Vejle amt

J-pouch

Emil Larsen

Christina Hartmann
Nebs Møllevej 54

Søndervænget 87

Lolland-Falster
Marianne Andersen
(rådgiver og fbrmand)
Askhavnsvej 8, FemØ
4930 Maribo
Tlf.: 53 91 50 30

Lisbet Refer Dals-eaard

8732 Hovedgård

Tlf.: 75 66 12 13

Viborg amt
Inga Vestergaard Andersen
Fårtoftevej 144
7700 Thisted
Tlf.: 97 92 15 97

*) Er medlem af COPA's Forretningsudvalg

4100 Ringsted
Tlf.: 53 62 84 84 (bedst efter 19.00)

Ungdomsgruppen
Charlotte Rønneberg
Vester Kirkestræde 10. 3.
8900 Randers
Tlf.: 86 41 89 26. bedst aften.

