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Foreningsstruktur
Af: Chr. Stentoft, Landsformand

Til drøftelse på hovedbestyrelsesmødet i
april blev der af en lokalforening fremsat
nogle betragtninger omkring foreningens
organisation og struktur. Betragtninger
som stillede spørgsmål til, hvorvidt orga-
nisationen og struturen var hensigtsmæs-
sig og om den var demokratisk repræsen-

tativ i forhold til lokalforeningernes med-
lemstal.

Disse betragtninger vakte en del uro forud
for selve drøftelsen på hovedbestyrelses-
mødet, som medlemmerne sikkert har
bemærket sig. Hver især har sikkert også

hæftet sig ved, at nuværende vedtægter
kun er et år gamle samt at organisationsop-
bygningen ikke var blevet ændret i ved-
tægterne.

Detvar den ikke, fordi den påvedtagelses-
tidspunktet stadig syntes at kunne hono-
rere medlemmernes og omverdenens
krav.

Fornyelsen i vedtægterne iå mere i en

udvidelse af lokalforeningernes mulighe-
der for at intensivere deres arbejde i
lokalområdet, dels for en bedre s1'nlig-
gørelse, dels for udførelse af opsøgende

arbejde og dels for skabelse samarbejde
med relevante interessenter.Samtidig havde

foreningen gennem tilførelse af lottomidler
også fået muligheder for at øge drift-
tilskuddet til lokalforeningerne, så de

økonomiske muligheder for at løse flere af
disse opgaver blev væsentlig forbedret.

Men alting forandrer sig i disse år og
udviklingen/decentraliseringen er gået
stærkt på mange områder. Denne udvik-
ling er noget, der stiller krav til de fleste
foreningers organsation og struktur, som

nødvendigvis må ændres og tilpasses de

nye tilstande for at foreningen fortsat kan
varetage medlemmernes interesser på alle
niveauer udadtil og stadig tilgodese de

demokratiske principper indadtil.

Drøftelserne på hovedbestyrelsesmødet
førte til nedsættelse af et tremandsudvalg,
der skal vurdere om den nuværende orga-
nisation er hensigtsmæssig og tidssva-
rende og om den også vil være det en del
år fremover, set ud fra de krav, som det må
forventes, at medlemmerne og samfundet
vil stille til foreningen og dens ledelse.
Udvalget skal endvidere stille forslag til
de ændringer, som vurderingen giver an-
ledning til at gennemføre.

Udvalgets arbejde forventes at foreligge til
udsendelse til lokalforeningerne først i
oktober. Det er et arbejde, der vil blive
imødeset med megen spænding. Der er
heller ingen tvivl om, at det vil rejse nogle
kraftige diskussioner, hvor bølgerne vil
gå hojt.

Men seh,i den hedeste diskussion måman
til stadighed holde sig for øje, at skal
foreningen fortsat være en levende orga-
nisme. der kan tage vare på medlemmer-
nes interesser overfor omverdenen, er det
livsnødvendig med tilpasninger og æn-
dringer, der bringer strukturen i overens-
stemmelse med det øvrige samfund.

Kirstine,*Iardam
- når det gælder:
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!

Permanent udstilling af
alle produkter

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

Portofri levering fra dag
til dag.

Ingen ekspeditions-
omkostninger.

Ingen grænse for mindste
leverance.

Fordelagtige priser

Konsulentbistand

Måbjerg Skolevej 46-48 .7500 Holstebro
Tlf .97 42 32 33 . Fax 97 4280 74
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Stomiforeningen COPA
Sekretariatsleder.' Anni Pedersen
Sekretariatet
Odinsvej 5, 4100 Ringsted
Tlf.: 57 67 35 25 Fax::,57 67 35 15

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

Inndsformand:
Chr. Stentoft
Thorkildsvej 78, 3700 Rønne
TIf.: 56 95 97 37. Landsformandens
telefon vil normalt svare mandag til
fredag fra. kl. 09.00 - 13.00.
Under bortrejse og fravær giver
telefonsvareren nærnere besked.
Fax: 56 95 97 35.

Vicelandsformand:
Ame Nielsen
Rudesvej 20, 7500 Holstebro
Tlf.:97 42 21 19.

l,okalfurmænd og - grupper :
Se bagsiden.

Medlemsbladet COPA
COPA-medlemsblad udkommer
6 gange om året.
Næste blad udkommer 619-1995.
Oplag: 5000 stk.
Tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S.
Ansvarshavende redaktør :
Cand.scient. Ole Vestergaard.

Læserbreye, indlæg og artikler:
Manuskripter skal sendes til
sekretariatet. Sidste frist for indleve-
ring til næste nummer er 1/8-1995.
COPA behøver ikke nødvendigvis
dele meninger bragt i bladet.
Eftertryk tilladt med kildeangivelse,
efter indhentet tilladelse hos COPA's
sekretariat.

I I lus t rat i o n s anno nc e r :
Film mv. skal sendes til sekretariatet.
Materialefrist og annulleringsfrist 21

dage før udgivelsen. Dvs. materiale til
oæste nurnmer skal være sekretariatet
i hænde senest: 16/8-95. Nærmere
oplysninger: Sekretariatet.
Rubrikannoncer:
Tekst sendes til sekretariatet. Til
næste nummer er indleveringsfristen
U8-95. Nærmere oplysninger:
Sekretariatet.

ISSN 0901 - 3849

Foreningens formål:
Vedtægternes § 4:
Foreningens formål er at varetage interesser for stomi- og reservoir-
opererede samt personer med sygdomme, der kan føre til anlæggelse af
stomilreseryoir.

Stk. 2. Dette søges gennemført ved:
a) - at udøve oplysende, rådgivende og opsøgende virksomhed.
b) - at virke som medlemmemes 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.
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Indhold:
Leder: Foreningsstruktur (Chr. Stentoft) .................
FN's Standardregler om lige muligheder...
In Meroriam: Keld Bo Andersen (Chr. Stentoft)....................
Det gode liv. Søren Ventegodt's nye bog:
"Måling af livskvalitet" af (Ole Vestergaard)...............
Min ret som kræftpatient. Ny pjece fra K8................
Socialsikring inden for EU...............
Præsentation af FS22 ( Lena Thomsen)................
Dansk Colplast Stomilegat 1995........
Landsforeningen COPA's regnskab for 1994.......
Bidragsydere, gaver Litauen.........
Erfaringsudveksling i lsrael ( Anni P edersen)......
Nyt fra Lokalforeningerne..............
Korte Nyheder v.lOle Vestergaard..
Læserne skriver..........
Evaluering foreningskursus (Chr. Stentoft)........
Ungdom - Vågn op. Weekendophold,. (Charlotte Rønneberg).....................
Ungdommens mand............
Tak for hjælpen (Dansac).......
Ja til hospice i offentlig regi...............
Aktivitetkalender.............

Rådgivning
København: Århus:
Åbent første onsdag i hver måned Åbent første onsdag i hver måned
mellem kl. 13.30 - 15.30. mellem kl. 16.00 - 19.00
Sted: (Dog ikke juli).
Strandboulevarden55,2100Kbh.Ø. Sted:
TH.: 35 43 40 04 Silkeborgvej 78, Århus C.
(Aftale om tid til en samtale mellem Tlf.: 86 18 56 22.
kl. 08.00 - 16.00). Aftale om tid til en samtale kan

ske i åbningstiden.

l{elsingør: Udenfor åbningstiden:
Åbent anden onsdag i hver måned Tlf.: 86 28 Ll 24 el. 86 49 L6 ll.
mellem kl. 17.00 - 19.00.

Sted: Esbjerg:
Ambulatoriet (atd.32) på sygehuset Åbent sidste torsdag i hver måned
Øresund Helsingør. mellem kl. 14.00 - 16.00. Lukket
Forespørgsler på tlf.: juli og august.
42 22 06 16 eller Sted:
48 29 23 32. Centralsygehuset, afd,.252.

Liste over stomiambulatorier findes på side 39
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Regel 5 - 12:
lndsatsområder

Reqel nr.5

)
(

FN's Standardregler om
lige mulighederfor

\v /y
=æ- handicappede

FN har opstillet 22 regler, der skal sikre handicappedes ligestilling og rettigheder.

4 regler om forudsætninger,
8 regler om indsatsområder,
og 10 regler om gennemførelse.
I sidste COPA-blad (nr. 128) bragte vi de 4 første regler vedrøre nde forudsærninger. I dette nummer bringer vi de 8 regler, der

omhandler indsatsområder. I COPA-blad nr. 130 bringer vi de sidste 10 re-eler om gennemførelse.

De bør ligeledes invoh'eres på lokalt plan

fra den indledende planlægningsfase, når

offentlige anlæ gsprojekter udarbejdes, for
således at sikre maksimal tilgængelighed.

(b) Adgang til oplysning og kommunikation

5. Mennesker med handicap og, hvor
det er relevant, deres familier og tals-
mænd bør på samtlige stadier have ad-

gang til alle oplysninger om diagnoser,

rettigheder og til rådighed værende tilbud
og programmer. Oplysningerne bør præ-

senteres på en måde og i en form, der gØr

dem tilgængelige for mennesker med han-

dicap.

6. De enkelte lande bør udarbejde

strategier lll at gøre oplysningstilbud og

dokumentation tilgængelige for forskel-
lige grupper af mennesker med handicap.

For at synshæmmede personer kan få

adgang til skriftlig oplysning og doku-
mentation, bør der anvendes punktskrift,
stor skrift, lydbånd og andre relevante

teknologiske hjælpemidler i forbindelse
med mundtlig oplysning til personer med

horetab eller forståelsesvanskeligheder.

7 . Det bør overvejes at bruge tegn-

sprog i undervisningen af døve bøm, i
deres familier og lokalsamfund. For at

lette kommunikationen mellem døve og

andre bør der ligeledes stilles tegnsprogs-

tolkning til rådighed.

8. De behov, som mennesker med

andre kommunikationshandicap har, bør

ligeledes tages i betragtning.

9. De enkelte lande bør opfordre me-

dierne, især tv, radio og aviser, tll at gøre

deres artikler og udsendelser m.v. tilgæn-
gelige.

10. De enkelte lande bør sikre, at nye

EDB-styrede oplysnings- og service-
systemer, der tilbydes den almene befolk-
ning, enten gøres umiddelbart tilgænge-
lige eller tilpasses, så de er tilgængelige
for mennesker med handicap.

1I . Organisationer af mennesker med
handicap bør konsulteres, når der udvik-
les foranstaltninger til at gøre informa-
tionstilbud tilgængelige.

Reqel nr.6

UDDANNELSE
De enkelte lande bør anerkende princippet
om lige uddannelsesmuligheder og inte-
gration i grundskole, ungdomsuddannelse
og højere uddannelse for handicappede
børn, unge og voksne. De bør sikre, at

uddannelse af mennesker med handicap er
en integreret del af uddannelsessystemet.

1. Uddannelsesmyndighedemeeran-
svarlige for at integrere uddannelse af
mennesker med handicap i de enkelte
uddannelsesinstitutioner. Uddannelsen af
mennesker med handicap bør være en

integreret del af den nationale uddan-
nelsesplanlægning, Iæseplansudformning
og skolestruktur.

(fortsættes side 6)

TILGÆNGELIGHED
De enkelte lande bør anerkende, at til-
gængelighed er altafgørende for opnåelse

af lige muligheder i alle områder af sam-

fundet. De enkelte lande bør for menne-

sker med handicap af enhver art (a) ind-
føre handlingsprogrammer og (b) træffe
foranstaltninger til at sørge for adgang til
oplysning og kommunikation.

(a) Adgang til defysiske omgivelser

l. De enkelte lande bør iværksætte

foranstaltninger til at fjerne barrierer i de

fysiske omgivelser. Disse foranstaltnin-
gerbør bestå i at udarbejde standarder og

retningslinier samt at overveje at indføre
lovgivning til sikring af tilgængelighed til
forskellige områder i samfundet, for ek-

sempel boliger, bygninger, såvel offent-
lige som andre transportmidler, gader og

andre udendørs omgivelser.

2. De enkelte lande bør sikre, at arki-
tekter, bygningsingeniører og andre, der

er fagligt involveret i udformning og kon-
struktion af de fysiske omgivelser, har

adgang til de fornødne oplysninger om

handicappolitik og foranstaltninger til op-

nåelse af tilgængelighed.

3. Krav om tilgængelighed bør lige
fra planlægningsprocessen indgå i udform-
ningen og konstruktionen af de fysiske
omgivelser.

4. Organisationer af mennesker med

handicap bør høres, når der udarbejdes

standarder og norrner for tilgængelighed.

Copa 129, 1995
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2. Uddannelse i almindelige skoler
forudsætter, at de retableres tolkebistand
og andre relevante støtteforanstaltninger.
Tilstrækkelig tilgængelighed og støtte-

foranstaltninger, der er egnede til at op-

fylde behovene hos mennesker med for-
skellige former for handicap, bør være til
rådighed.

J. Forældregrupper og organisatio-
ner af mennesker med handicap bør ind-
drages i uddannelsesprocessen på alle
niveauer.

4. Ilandemedundervisningspligtbør
der gives undervisning til piger og drenge

med alle former for grader af handicap,

herunder de sværeste.

5. Der bør rettes særlig opmærksom-

hed mod følgende områder:
(a) Småbøm med handicap,
(b) Børn i førskolealderen med handi-
cap,
(c) Voksne med handicap, især kvin-
der.

6. For at kunne opbygge lovgivning
om integrerede uddannelsesforanstalt-
ninger for mennesker med handicap bør
de enkelte lande:

(a)have en klart udformet politik,
der forstås og accepteres på skoleniveau
og af den bredere befolkning,

(å) indeholde muligheder for en

fleksibel undervisningsplanlægning med
mulighed for udvidelser og tilpasning,

(c) sørge for at der er undervis-
ningsmaterialer af høj standard, efterud-
dannelse af lærere og hjælpelærere til rå-
dighed.

7 . Integreret uddannelse og undervis-
ningsprogrammer i lokalsamfundene bør

betragtes som komplementære måder at

opnå en lønsom undervisning og oplæring
af mennesker med handicap. Nationale
programmer skal motivere lokalsamfun-
dene til at udvikle ressourcer til lokale
løsninger til etablering afdecentral under-

visning og uddannelse af mennesker med

handicap.
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8. I tilfælde, hvor det almindelige
skolesystem endnu ikke i tilstrækkeligt
omfang opfylder alle handicappedes be-

hov, kan man overveje at gøre brug af
specialundervisning. Dens formål bør være

at forberede eleverne til undervisniag i det

almindelige undervisningssystem. Kvali-
teten af en sådan undervisning bør svare

til den standard og de må1, der gælder for
den almindelige undervisning, og bør være

knyttet tæt sammen med denne. Elever
med handicap bør som minimum tilbydes
de samme uddannelsesressourcer som

elever uden handicap. De enkelte lande

bør stræbe efter en gradvis integrering af
specialundervisning i den almindelige
undervisning. Det må erkendes, at speci-
alundervisning i nogle tilfælde stadig må
anses for at være den mest egnede form
for uddannelse af visse elever med handi-
cap.

9. På grund af døve og døvblindes

særlige kommunikationsbehov kan deres

uddannelse efter omstændighedeme mere

hensigtsmæssigt finde sted i særlige sko-

ler for personer med disse handicap eller
i specialklasser og specialenheder i de

almindelige skoler. Navnlig i begyndel-
sen er det nødvendigt at fokusere på den
enkelte handicapgruppes særlige kultur,
således at undervisningen resulterer i ef-
fektive kommunikationsfærdigheder og
maksimal selvstændighed for personer,

der er døve eller døvblinde.

Reqel nr.7

BESKÆFTIGELSE
De enkelte lande bør anerkende princippet
om, at mennesker med handicap skal have

mulighed for at udøve deres menneske-

rettigheder, specielt på beskæftigelses-

området. I både by- og landområder skal

de have lige muligheder for produktiv og

udbytterig beskæftigelse på arbejdsmar-
kedet.
L Love og bestemmelser på beskæf-

tigelsesområdet må ikke diskriminere mod
mennesker med handicap og må ikke stile
hindringer i vejen for deres beskæftigelse.

2. De enkelte lande bør aktivt støtte

integration af mermesker med handicap på

det almindelige arbejdsmarked. En sådan

aktiv støtte kan bestå i en række forskel-
lige foranstaltninger, som f.eks. arbejds-

markedsuddannelse, beskæftigelsesfrem-

mende kvoteordninger, arbejdspladser med

fortrinsadgang og beskyttet beskæftigelse,

lån eller tilskud til små virksomheder,

eneretsaftaler eller fortrinsret til produk-
tion, skattelempelser, kontraktfordele el-
ler anden teknisk eller økonomisk støtte

til virksomheder, der ansætter handicap-
pede medarbejdere. De enkelte lande bør
også opfordre arbejdsgiveme til at fore-
tage rimelige tilpasninger for at imøde-
komme de behov, som handicappede med-
arbejdere har.

3 . De enkelte landes handlingspro-
grammer bør omfatte:

ø) foranstaltninger til udformning
og tilpasning af arbejdspladser og ar-
bejdslokaler, så de bliver tilgængelige for
personer med forskellige former for han-
dicap,

b) støtte til brug af ny teknologi og
udvikling og fremstilling af hjælpemid-
ler, værktøj og udstyr samt foranstaltnin-
ger til at lette adgangen for mennesker
med handicap til sådanne midler og sådant

udstyr med henblik på at sætte dem i stand
til at opnå og bevare beskæftigelse,

c) tilvejebringelse af relevant ar-
bejdstræning og jobformidlirg samt lø-
bende støtte som for eksempel personlig
bistand og tolkebistand.
4. De enkelte lande bør iværksætte
og støtte offentlige oplysningskampagner,
der har til formål at udrydde negative
holdninger og fordomme over for menne-
sker med handicap.
5 . Offentlige myndigheder bør i deres

egenskab af arbejdsgivere skabe gunstige

betingelser for beskæftigelse af menne-
sker med handicap i den offentlige sektor.
6. Offentlige myndigheder, fagfor-
eninger og arbejdsgivere bør samarbejde
om at sikre rimelige ansættelses- og
forfremmelsesvilkår, arbejdsbetingelser,
lønninger, foranstaltninger til forbedring
af arbejdsmiljøet med henblik på at fore-
bygge ulykker og arbejdsskader samt
revalideringsforanstaltninger for ansatte,

der har pådraget sig sådanne.

7 . Målet bør altid være, at mennesker
med handicap får beskæftigelse på det
almindelige arbejdsmarked. For menne-

(fortstzttes side 8)
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Hvorfor tage hensyn til posen? - Den skal
selvfølgelig tage hensyn til dig og dine

ønsker med tilværelsen. Dansac har
udviklet en ulfra-let stomipose, der
på ingen måde begrænser dig i dine
aktiviteter. Når først posen er på,
kan du glemme alt om den.

Som et vindpust mod din hud
En hudJarvet stofbeklædning dækker

posens for- og bagside. Du far en yderst
diskret og stort set lydløs pose, der samtidig
føles utrolig blød og behagelig mod din hud.

Følger dig som en s§gge
At hudbeskyltelsespladen 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 far dermed en
enestående og utrolig fleksibel hudbeslqt-
telsesplade, der følger enhver lille fold og
ujævnhed i huden.

Hudbesffi elsespladen er opbl-gget at
naturlige produlter såsom pel'tin. gelatine
og bomuldsfibre. Tilsammen sorger de for
at bes§tte og bevare din hud hel og sund.

Hudbes§ttel-spladen er allergitestel og
dens hi-drokolloide opbvgning sarrunen
med de tørnæmte bomuldsfibre forhindrer
hudbes§-ttelsespladen i at flyde ud og der-
ved hænge fast i tøjel

Er nyt og velfungerende kulfilter
tilbyder en lugtabsorberingskapacitet, der
er større end andre filtres formåen.
Kulfiltrets geniale opbygning forhindrer
både ballondannelse og
undertryk ..#,*__
l posen.

ilEO

(€
S IKKE R I-] E DS

GARANTI

Fordi små detolier gør den strrre forskel

åt#5,.'f,g 
vril gerne prøve den nve

Navn

Adresse

Postnr./By

Stomistr

Fri hed og sikkerhed under 6t

Donsoc Light

donsoc O
Indsend kuponen til:
Dansac A/S, Lille Kongevej, 3480 Fredensborg
eller ring på telefon 422825 A0.
Så sender vi straks en gratis prøvepakke.

Dansac er et regisferet varemærke.
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sker med handicap, hvis behov ikke kan
opfyldes på det almindelige arbejdsmar-
ked, kan små enheder med beskyttet eller
støttet arbejde være et alternativ. Det er
vigtigt, at kvaliteten af sådanne program-
mer vurderes på grundlag af deres rele-
vans og evne til at tilvejebringe beskæfti-
gelsesmuligheder for mennesker med han-
dicap på det almindelige arbejdsmarked.
8 . Der bør træffes foranstaltninger til
at inddrage mennesker med handicap i
uddannelses- og beskæftigelsesprogram-
mer både i den private sektor og på det
alternative arbejdsmarked.
9 . Offentlige myndigheder, fagfor-
eninger og arbejdsgivere bør samarbejde
med organisationer af mennesker med
handicap om alle foranstaltninger til at

skabe uddannelses- og beskæftigelsesmu-
ligheder, herunder fl ekstid, deltidsbeskæf-
tigelse, jobdeling, selvstændig virksom-
hed og personlig assistance for mennesker
med handicap.

Reqel nr.8

BEVARELSE
AF INDKOMST
OG SOCIALSIKRING
De enkelte lande er ansvarlige for at men-
nesker med handicap bevarer deres ind-
komst og opnår social sikring.
I . De enkelte lande bør sikre tilstræk-
kelig indkomststøtte til mennesker med
handicap, der på grund af handicappet
eller forhold, der har sammenhæng med
handicappet, midlertidigt har mistet eller
fået nedsat deres indkomst eller har mistet
erhvervsevnen. De enkelte lande bør sikre,
at deres stØtteforanstaltninger tager højde
for de merudgifter, som mennesker med
handicap og deres familier ofte har som
følge af det pågældende handicap.
2 . I lande, hvor der findes social sik-
ring, socialforsikring eller andre sociale
velfærdsordninger, eller hvor sådanne er
under udarbejdelse for en almene befolk-
ning, bør de enkelte lande sikre, at sådan-

ne ordninger ikke udelukker eller diskri-
minerer mod mennesker med handicap.
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3. De enkelte lande bør også sikre, at

indkomststøtte og social sikring er tilgæn-
gelig for enkeltpersoner, der påtager sig
omsorgen for en handicappet.
4 . Sociale sikringsordninger bør in-
deholde tilskyndelse til at genoprette
indtjeningsevnen for mennesker med
handicap. Sådanne ordninger bør omfatte
eller medvirke til organisering, udvikling
og finansiering af uddannelser til arbejds-
markedet. De bør også yde bistand til
arbejdsformidling.
5 . Socialesikringsordningerbørogså
anspore mennesker med handicap til at

søge beskæftigelse med henblik på at
skabe eller genoprette deres indtjenings-
evne.
6 . Indkomststotte bor 1'des. så længe

de handicapbetin,eede forhold består, og
således, at det ikke aftrolder handicappede

fra at søge beskæftigelse. Den bor kun
nedsættes eller ophøre. når mennesker

med handicap har opnået en tilstrækkelig
pålidelig indkomst.
7 . De offentlige myndigheder bør, i
lande hvor social sikkerhed i stort omfang
ydes af den private sektor, opfordre
lokalsamfund, velfærdsorganisationer og
familier til at udvikle selvhjælps-
foranstaltninger og incitamenter til be-
skæftigelse eller beskæftigelseslignende
aktiviteter for mennesker med handicap.

Reqel nr.9

FAMIL!ELIV
OG PERSONLIG
INTEGRITET
De enkelte lande bor fremme fuld delta-
gelse for mennesker med handicap i fami-
lielivet. De bor fremme deres retti_sheder

med hensyn til personli-s inte-eritet o,e

sikre, at lovgivningen ikke diskriminerer
mod mennesker med handicap med hen-
syn til seksuelle forhold, ægteskab og
forældreværdighed.
I . Detbørværemuligtformennesker
med handicap at leve sammen med deres

familier. De enkelte lande bør fremme
familierådgivning, der omfatter relevante
foranstaltninger vedrørende handicap og
dettes indvirkning på familielivet. Aflast-
nings- og ledsageordninger bør være
tilrådighed for familier med handicap-
pede. De enkelte lande bør fjerne alle
unødvendige hindringer for personer, der

ønsker at passe eller adoptere et barn eller
en voksen med handicap.
2. Mennesker med handicap må ikke
nægtes mulighed for at opleve deres egen

seksualitet, have seksuelle forhold og blive
forældre. Idet der tages hensyn til, at
mennesker med handicap kan have svært
ved at blive gift og stifte familie, bør de
enkelte lande støtte oprettelse af relevant
rådgivning. Mennesker med handicap skal
have samme adgang som andre til svan-
gerskabsforebyggende midler samt til
oplysning i tilgængelig form om deres
seksuelle funktion.
3 . De enkelte lande bør fremme for-
anstaltninger til at ændre negative hold-
ninger, der stadig findes i samfundet, til
ægteskab, seksualitet og forældrevær-
dighed for mennesker med handicap, spe-
cielt for så vidt angår piger og kvinder
med handicap. Medierne bør opfordres til
at spille en vigtig rolle i udryddelsen af
sådanne negative holdninger.
4 . Mennesker med handicap og deres
familier skal oplyses fuldt ud om foran-
staltninger til beskyttelse imod såvel sek-
suelle som andre former for misbrug.
Mennesker med handicap er særligt sår-
bare over for misbrug i familien, samfun-
det eller på institutioner og skal orienteres
om, hvordan man undgår misbrug, hvor-
dan man erkender, at misbruget har fundet
sted, og hvordan man anmelder sådanne
handlinger.

Reqel nr.10

KULTUR
de enkelte lande skal sikre, at mennesker
med handicap integreres og kan deltage i
kulturelle aktiviteter på lige fod med an-
dre.
I . De enkelte lande bør sikre, at men-
nesker med handicap har mulighed for at
udnvtte deres kreative, kunstneriske og
intellektuelle evner, ikke kun til gavn for
si-e selr'. men o_gså til berigelse af det
samfund. de lever i. hvadenten det er i by-
eller landområder. Eksempler på sådanne
aktiviteter er dans. musik, litteratur, tea-
ter, keramik. malin_e og billedhugger-
arbejde. Navnlig i udvikingslandene bør
der lægges vægt på traditionelle og mo-

(fortsættes side 10)
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" Ring på frikaldstlf. 8030-601 1,
hvor du kan få gratis prøvår-tilsendt og modtage gode råd om din stomi."

Du kan stadigvæk leve livet!
"Der findes ingen glæde så oprigtig som

madglæde", sagde Bernard Shaw - og satte
dermed fingeren på noget, alle kender til. For
hvem har ikke oplevet mundvandet løbe efter
duftene fra køkkenet? Eller nydt den tilfredshed,
der sænker sig over krop og sjæl efter et godt
måltid!

Mad er selvfølgelig en nødvendighed for at
overleve - men det er også en væsentlig del af
d6t at leve livet. Som stomiopereret bør man
spise sundt og varieret - og drikke rigeligt.
Det er dog ikke godt at spise for meget på 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!

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

rionetteater, recitation og fortællekunst.
2. De enkelte lande bør fremme
handicappedes adgang til kulturel udfol-
delse og kulturtilbud som for eksempel
teatre, museer, biografer og biblioteker.
3 . De enkelte lande bør igangsætte
udvikling og brug af særlige hjælpemid-
ler, der gør litteratur, film og teater til-
gængelig for mennesker med handicap.

Reqel nr.11

FRITID OG SPORT
De enkelte lande skal træffe foranstaltnin-
ger, der sikre, at mennesker med handicap
har lige muligheder for udøvelse af fritids-
og sportsaktiviteter.
1. De enkelte lande bør iværksætte

foranstaltninger, der gør fritids- og
sportssteder, hoteller, strande, sports-
pladser, sportshaller osv. tilgængelige for
mennesker med handicap. Sådanne foran-
staltninger bør omfatte støtte til perso-

nale, der arbejder med fritids- og sports-

aktiviteter, herunder projekter til udvik-
ling af metoder til fremme af tilgæn-
gelighed, deltagelse, oplysning og træ-

ningsprogrammer.
2. Turistmyndigheder, rejsebure-
auer, hoteller, frivillige organisationer
og andre, der beskæftiger sig med at
arrangere fritidsaktiviteter eller rejser,

bør tilbyde deres serviceydelser til alle,

idet der tages hensyn til handicappedes

særlige behov. For at fremme denne

proces bør der gennemføres relevant
oplæring.
3. Sportsorganisationerne bør op-

fordres til at udvikle muligheder for, at

mennesker med handicap kan deltage i
sportsaktiviteter. I nogle tilfælde kan
tiltag, der sikrer tilgængelighed være

nok til at åbne for mulighederne for at

deltage. I andre tilfælde kan særar-

rangementer eller særlige konkurrencer
være nødvendige. De enkelte lande bør

støtte handicappedes deltagelse i natio-
nale og intemationale sportsbegiven-
heder.
4. Mennesker med handicap. der

deltager i sportsaktiviteter. bor have

adgang til instruktion o-e træning af
samme kvalitet som andre sportsudøvere.

5. Arrangører af sports- og fritids-
aktiviteter bør rådføre sig med organisa-

tioner af mennesker med handicap, når

de udarbejder deres tilbud til handicap-
pede.

Reqel nr.12

RELIGION
De enkelte lande skal opfordre til, at der
træffes foranstaltninger til handicappedes
lige deltagelse i det religiøse liv i det
samfund, de tilhører.
I . De enkelte lande bør i samråd med
de kirkelige myndigheder opfordre til, at

der træffes foranstaltninger til at udrydde
diskrimination og gøre religionsudøvelse
tilgængelig for mennesker med handicap.
2. De enkelte lande bør opfordre til,
at oplysning om handicapspørgsmål form-
idles til kirkelige institutioner og religiøse
organisationer. De enkelte lande bør også

opfordre de kirkelige myndigheder til at

lade handicappolitik indgå i de teologiske
uddannelser samt i religionsundervis-
ningen.
3 . Der bor også opfordres til, at reli-

_eios lifteratur gores tilgængelig for perso-
ner med sansemæssige funktionshæm-
ninger.
4 . De enkelte lande og/eller religiøse
organisationer bør rådføre sig med orga-
nisationer af mennesker med handicap,
når de udvikler foranstaltninger til lige
deltagelse i religiøse aktiviteter.
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Det var med stor sorg. at jeg
modto-g meddelelsen om. at Keld
Bo Andersen var dod efter kort
tids si'gdom og jeg ved, at mange

af COPA's medlemmer deler min
og familiens store sorg.

Ansat som sygeplejerske og kon-
sulent hos lnge-Lise Sørensen kom
Keld i forbindelse med mange
stomiopererede, Han udviste en

utrolig omsorg og interesse for, at
hver enkelt stomiopereret opnåede

den bedst mulige løsning på sine
hjælpemiddelproblemer. Han stil-
lede sig også gerne til rådighed

som foredragsholder for såvel for-
eningen som lokalforeningerne.

Han glemte ikke sin bornholm-
ske herkomst og benyttede enhver
given lejlighed til at besøge sin
fødeø, Forud for disse besøg tog
han altid kontakt med lokal-

10

foreningen eller mig for at høre
om, der var noget han kunne gøre

for os, eller noget han kunne hj ælpe
med, når han alligevel var på øen.

Keld kom igennem sit arbejde i
berøring med mange professio-
nelle, der arbejdede med stomi-
opererede og han brugte enhver
lejlighed til at tale de stomiope-
reredes sag og give eksakt viden
og erfaringer fra sig, samt pege på
den store betydning, som stomi-
foreningen har for de opererede og
på den støtte, som foreningen er i
stand til at yde igennem sin rådgiv-
ning til både de plejepersonellet og
de opererede. Han var i sit arbejde
således en værdifuld ambassadør

for de stomiopererede og for for-
eningen.

Vi er alle Keld megen tak skyldig
og han vil blive stærkt savnet.

,Eret være hans minde.
Christian Stentoft
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Det gode liv
Livskvalitet er flere ting. Mellem livets overtlade og dets ordløse dyb findes flere lag, som
Søren Ventegodt gør til genstand for analyse i ny bog: "Måling af livskvalitet"

Af: Ole Vestergaard

Siden læge Søren Ventegodt modtog 3

millioner fra "Apotekerfonden af 1991"

til at gennemføreenundersøgelse af 10.000

danskeres livskvalitet, har der stået blæst
om hans person.

Han har kritiseret sine lægekolleger og
hele sundhedssystemet for at lytte for lidt
til patienterne. Og han har hævdet at
livskvalitet stal måles, så det videnskabe-
ligt bliver muligt at finde ud af, hvordan
livskvalitet påvirker helbredet.

Men kan man overhovedet måle noget
så individuelt som livskvalitet?

Med en ny bog "Måling af livskvalitet.
Fra teori til praksis" foreligger Søren
Ventegodts fremstilling af, hvordan Forsk-
ningscenter for Livskvalitet har søgt at
gøre det.

Tidligere forsøg på at
måle livskvalitet
I de sidste 10-15 år er den internationale
forskning i livskvalitet nærmest eksplo-
deret.

Et af forsøgene på at få hånd om begre-
bet livskvalitet er det såkaldte QALY-
måI, som har været omtalt her i COPA-
bladet. Politikere - også danske - har vist

QALY-målet stor interesse (QALY =
Quality-Adjusted Life Years dvs. kvali-
tets-korrigerede leveår).

I QALY-målet ser nogle politikere et

anvendeligt kriterium for prioritering i
sundhedssektoren. Men QALY-målet
synes at være en uheldig brug af livs-
kvalitetsbegrebet. I det praktiske læge-
arbejde har det altid været et vigtigt prin-
cip at patienten skal holdes i live. Lægens
indsats vurderes da ud fra hvorlænge en
patient lever efter en behandling - ergo et
rent kvantitativt måI. Derfor kan QALY-
målet umiddelbart lyde besnærende, her
kommer dimensionen kvalitet med i be-
dømmelsen - ikke blot hvor mange år
patienten overlever.

Hvad er da problemet med QALY-
målet ?

Søren Vente godt skriver :

"Som vi ser det, er problemet med

QALY-målet ikke at det overhovedet bru-
ges, hvilke nogle kritikere har gjort til
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deres hovedponte (f.eks.: Kemp, P.
Det uerstattelige. Spektrum, Køben-
havn l99l ).Der skal træffes en mængde

valg i sundhedssektoren, og QALY -

målet repræsenterer trods alt en lidt
mere subtil opfattelse af livet efter
behandlingen end det simple mål "an-

tal leveår". Selve ideen om QALY-
målet må siges at være et skridt fremad
i den rigtige retning, hvis målet med
behandlingen skal være livskvalitet.
Men QALY-målet er næppe til at prio-
ritere efter. Det er ikke oplagt, at det er
rimeligt blot at gange tiden og livs-
kvaliteten - dels fordi oplevet tid er helt
forskellig fra kronologisk tid, og dels
fordi et liv med meget dårlig livskvali-
tet kan være værre end døden (vi serjo.
at mange mennesker ønsker at dø og

ofte begår selvmord. når de får det
tilstrækkeligt dårligt). Et år, hvor man
har det fantastisk (l år x l00Vo = |
QALY-år) kan sagtens være mere værd
end l0 eller 50, hvor man lige netop er
i live, men vakler på gravens rand
(50år x llVo = 5 QALY-år).

Endelig findes der i dag ingen
livskvalitetsmåI, der udtrykker livskva-
liteten i menneskets inderste liv, og det
vil således kun være et overfladisk
billede man kan regne sig frem til med

QALY-målene"(...) "Livet kan ikke
endeligt reduceres til et tal. og hver
eneste livssituation er så kompleks. at

ethvert menneske ideelt set selv bor
træffe alle beslutninger om egen be-

handling. QALY-målet er yderst be-

grænset fordi måling af livskvalitet,
hvor godt den end udføres forbliver på

livets overflade og ikke afslører den

dybeste betydning tingene har for os".

Otte
I ivskval itetsbeg reber
Søren Ventegodt beskriver i bogen
"Måling af livskvalitet" otte forskel-
lige kategorier/teorier af livskvalitet.

1. Ha'-det-godthed
Når vi møder andre, spørger vi altid:
"Hvordan har du det?" Spørgsmålet er
let at svare på: Man giver en kort,

v
UfuING AF

LVSIC/ALITET
Fra teori tilprahsis

*"1TT:"-

æ

Søren Ventegodt:

Måling af livskvalitet.
Fra teori til praksis.
Forskningscentrets Forlag.
221 sider. 148,-kr. Hft. A4-format.

overfladisk, umiddelbar, samlet, subjektiv
vurdering af ens tilværelse.

Spergsmål I:
Hvordan har du det for tiden?

I meget godt
2 godt
3 hverken godt eller dårligt
4 dårligt
5 meget dårligt

2. Livstilfredshed
Når man spørger folk, om de er tilfredse med
livet, får man som regel at høre, at der er et
eller andet galt. At være tilfreds, er at synes
at livet er, som det skal være. Jo større
overensstemmelse mellem hvordan manvil at
livet skal være og hvordan man opfatter at
livet er, jo større er ens tilfredshed og dermed
livskvalitet. Men man kan godt være tilfreds
med livet, samtidig med man har det dårligt
inden i. F.eks. hvis man opgiver sine livs-

(fortsættes side 14)
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Du fan altid stole trygt på
Combihesive ll. 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 hudbe-
skyttelsespladen, som udelukkende
er fremstillet af det hudvenlige
Stomahesive.



Cq@

drømme, resignere, og tilpasser sig om-
givelserne, svigter man sig selv. Man kan
godt være tilfreds med livet, men dybest
set oplever man det som meningsløst.

Soørgsmål 2:

Hvor tilfreds er du med dit liv
for tiden?

I
2

J

4
5

3. Lykke
At være lykkelig er ikke bare at være glad

eller tilfreds. Det at blive lykkelig stiller
særlige krav til mennesket om ikke at

resignere for meget, men kæmpe for det,

der dybest set har værdi for 6n.

Sørøsmål i:
Hvor lykkelig er du for tiden?

I meget lykkelig
2 lykkelig
3 hverken lykkelig

eller ulykkelig
4 ulykkelig
5 meget ulykkelig

meget tilfreds
tilfreds
hverken tilfreds eller
utilfreds
utilfreds
meget utilfreds

kommunikation. Livet præges af orden,
og man kan betragte vores fysiske helbred
som et udtr)'k for tilstanden i vores biolo-
giske intbrmationssystem.

Sporgsmål 5:

Hvor god er dit livs indre orden
(dybe indre balance og sundheds-
tilstand) for tiden?

I meget god

2 god
3 hverken god eller dårlig
4 dårlig
5 meget dårti-e

Behovsopfyldelse er ikke det samme som

at have det godt, for behov drejer sig om
sider af den menneskelige natur. Men det
ligger på den anden side i behovsteorien,
at man har det godt, når ens behov er
opfyldt.

Soorøsmål 7

Hvor godt opfyldes dine behov
for tiden?

I meget godt
2 godt
3 hverken godt eller dårligt
4 dårligt
5 meget dårligt

4. Livsmening
Livsmenin-s er et af sprogets stærke be-

tegnelser. og det bruges kun sjældent. I
vores kultur er selve eninet lir smening i
dets dybebetl'dning nærmest et tabu emne.

Soørgsmål 4:

Hv or me ning sfyØl er dit liv for tiden ?

I meget meningsfyldt
2 meningsfyldt
3 hverken meningsfyldt

eller meningsløst
4 meningsløst
5 meget meningsløst

6. Lir sudfoldelse
Lir sudferldelsesleLrrien r': io rlJIur-te ori".
Der findes d1 bt i tr: en lni!\ITnJll(\n \rnl

kærlighed. seksualitet. renskah .rS rn€-

ningsfulde relationer til verdc'n. Blirr-r
disse dybe livsdrømme udtoldet i dere:

helhed?

Spørgsmål 6

Hvor godt virkeliggør du
dine dybeste drømme for tiden?

1 meget godt
2 godt
3 hverken godt eller dårligt
4 dårligt
5 meget dårligt

8. Objektive faktorer
Den objektive livskvalitet vedrører hvor

_godt ens tilværelse er set udefra, med
andres ojne. Disse ojne vil altid være
præget af den kultur man lever i. Objek-
rir.- flktorer er altså ikke "urorlige sand-
heder". men noset der vedrorer ydre og
Ic-t ktrnstatc'rbarc lir storhold. som mange
ia_vtagere kan blire eni_ge om. Det kan
f.eks. r'lrre indtæ,et. reeteskabelig status,
helbredstilstand eller antal daglige kon-
takter med andre mennesker.

Det sker ikke sjældent. at andre med
denne objektive vurderin-g af livskvalitet
kommer frem til et andet resultat. end
personen selv - (den subjektive vurde-
ring). Søren Ventegodt citerer et mund-
held : "Man kan -eodt være ulr kkelig i en
sportvosn men hkkeli_e i en sporvogn".

SpcnsmÅl 8

Hvor mange af sømfundets normer
lever du op til for tiden?
l'Samfundets normer" definerer vi
her som det at hat'e o)arbejde,b)ud-

dannelse.''kernefamilie, og
r'mindst to fortrolige venner, du

kan tale med om alt - og gør det).
I alle fire normer
2 tre ud af fire nonner
3 to ud af fire norner
4 en ud af fire norrner
5 ingen af disse nonner

7. Behovsopfl'ldelse
Behovsbegrebet indgår nemt os naturligt
i vores sprog: "Je,e har behor fbr en kop
kaffe", "jeg har behov for den tn_ghed en

familie giver".
Videnskabeligt er behovsbegrebet mere

uklart. Et behov kan tilfredsstilles udefra
(f.eks. drikke kaffe) eller indefra (f.eks.

realisere en livsdrØm, noget man selv skal
udrette eller tilføre sin egen eksistens).
Hvem eller hvad i personen (egoet, selvet,
det tillærte, forventningerne) er det egent-
lig, der får tilfredsstillet et behov?

Maslow har opstillet en ofte citeret
5. Det indre livs orden/ biologisk infor- behovspyramide, hvor han nederst angi- Måling af liVSkValitgt
mationssystem ver, hvilke behov vi først skal have op- ISørenVentegodtsundersøgelsereroven-
Sammenhængmellemlivskvalitetogsyg- fyldt. Grundliggende behov for at over- stående spørgsmål 4 (om livsmening) og

dom kan belyses ud fra en teori om men- leve som individ og som art: Mad, søvn, spørgsmål 5 (om biologisk orden) ikke
nesket som et biologisk informationssy- sociale relationer og sex. Højere oppe i medtaget. Begge repræsenterer de noget

stem. Et menneske er en levende organ- pyramiden findes mere abstrakte begreber af det dybeste i mennesket, som er svært

isme, en koloni af celler, der har intens som at virkeliggøre sig selv. (fortsættes side 16)
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Coloplast ffi Syrtems

Vil du være med til
at påvirke udviklingen af
vore fremtidige produkte r?

Coloplast er idag en af verdens førende producenter af stomiproduk-
ter og i denne forbindelse er nøgleordene kvalitet og pålidelighed.

En af Coloplast's målsætninger 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 al 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 produKer udfyld
da venligst nedenstående svarkupon. Har du spørgsmål eller ønsker
du yderligere oplysninger kontakt da vor kliniske koordinator:
Dorte Stabel Nissen, Farmaceut på Tlf.: 49 11 13 44.

Med venlig hilsen

t, Coloplast

Ja, jeg vil gerne deltage i

afprøvningen og udviklingen
af nye produkter.

Adresse:

Postnr./by:

-

-

Coloplast
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at udtrykke i ord. Spørgsmålet
om livsmening liggertæt op ad

religiøse errrner, hvorfor man i
et så lidt religiøst land som
Danmark nemt kommer til at

fremkalde rutinesvar, der ikke
er velovervejede. Spørgsmålet
om det biologiske informati-
onssystem forudsætter et sær-

kendskab.
Søren Ventegodt erstatter i

sin undersøgelse disse to grup-
per med andre, nemmere
spørgsmål, der indirekte er
udtryk for det samme.

I bogen "Måling af livskva-
litet" beskrives teorier på frem-
ragende vis. Bogen er ikke
alene en dokumentation til fag-
fæller af livskvalitetsunder-
søgelsernes teori og metode,
men er også en invitation til
studerende, sundhedsperso-
nale, socialforvaltninger o. s.v.

om at sætte livskvalitet på dag-
sordenen og foretage egne un-
dersøgelser.

Ønsker man selv at foretage en

måling af en gruppe personers

livskvalitet, bringer Søren Ven-
tegodt i bogen en tabel, man
kan bruge til sammenligning. I
bogen er tabellen mere udfør-
Iig; COPA-bladet tillader sig
at bringe en forenklet udgave,
se tabel 1.

-"Resultater af videnskabelige
undersøgelser der omhandler
mennesker skal altid tages med

et gran salt", skriver Søren
Ventegodt.

Søren Ventegodt finder sam-

menhænge, ikke årsager. Han
argumenterer og fremlægger
sin omfattende teori om livs-
kvalitet på en sober og ydmyg
måde.

Søger man at øge livskva-
liteten for en person eller en

gruppe, må man også være i
stand til at konstatere, om ind-
satsen rent faktisk lykkes. Det
forudsætter, at man kan måle
livskvalitet. Med bogen "Mål-
ing af Livskr,alitet" har Soren

Ventegodt sat en milepæ1. Man
er ikke i tvi\,l efter at have læst

den: Livskvalitet kan måles.

Patienterskal
med på råd
Søren Ventegodt poinenterer:
-"Bruger man livskvalitets-
undersøgelser til at træffe vig-
tige valg for andre, risikerer
man at gå glip af hele poin-
ten". Det er vigtigt at tage
udgangspunkt i forståelsen,
ikke i tallene. Og hvor det er
muligt er det altid rigtigere at

lade den pågældende person

selv træffe valgene i eget liv.

Søren Ventegodt's teori og
videnskablelige metode som
beskives i bogen "Måling af
Iivskvalitet", ligger til grund
for de livskvalitetsundersøgel-
ser. der udsprin_eer fra Forsk-
nin_sscenter for Livskvalitet.

Tabel 1 qrirai i frqnmqtk ILivskvalitetiDanmark 
I

Befolkningensgennemsnitligelivskvalitetio/o I

Ha'-det-godthed 7 2 
ILivstilfredshed 69 
ILykke 66 
IBehov 69 
|

Familie, arbejde, fritid 7 6 
|

Tilfredshed med forhold 68 
ILivudfoldelse 4 5 
|

Objektive faktorer 71 
|Samletlivskvalitet 67 |

Socialsikring
inden for EU
Kan man få udbetalt folke-
pension, hvi s man f lytter ti I
et andet EU-land? Svaret
og mange flere findes i en
ny gratis EU-håndbog om
socialsikring.
Hvem betaler hospitalsreg-
ningen i forbindelse med
sygdom, hvis man midlerti-
digt opholder sig i et andet
EU-land? Hvilke pensions-
rettigheder har en lønmod-
tager, der i flere år har ar-
bejdet i et andet land?

Der dukker hurtigt mange
spørgsmål op, hvis man be-
slutter sig for at rykke telt-
pælene op og flytte til et
andet EU-land.

I en ny puplikation kan du
få mere at vide om, hvor-
dan man er sikret socialt
indenfor EU's grænser.

F.eks. vil man som ho-
vedregel få udbetalt sin fol-
kepension uanset hvor man
opholder sig eller er bosat
indefor EU.

Fæl lesska bsåc, ste m me I ser
om social sikring.
Deres rettigheder, hvis De flytter
inden lor Den Europæiske Union.
Kontoret for EU's Officielle Pub-
likationer, Luxenbourg 1995.
42 sider. Gratis.

Ny piece

Min ret som kræftpatient
Pjece om de sociale rettigheder man har som kræfipatient og/eller pårørende.
KRÆFTENS BEKÆMPELSE. Gratis. 48 sider.
Fås på bibliotekerne, de praktiserende Iæger, socialforvaltningerne, sygehuseneeller hos KB.

At få konstateret kræft skaber
angst og usikkerhed hos pa-
tienterne og deres pårørende.
Livet ændres ikke bare hel-
bredsmæssigt. Oven i bekym-
ringer om sygdommen kom-
mer de mange sociale og øko-
nomiske problemer, der ofte
opstår i forbindelse med kræft,
og som gør situationen endnu

mere uoverskuelig for den en-
kelte. Det er Kræftens Bekæm-
pelses baggrund for nu at ud-
give en vejledning om de so-

ciale rettigheder, som kræft-
patienter har.

Pjecen er ikke ment som er-
statning for den personlige,
professionelle rådgivning,

hvor der er mulighed for at gå

i dybden med den enkelte pa-
tients situation. Men pjecen
besvarer mange af de umid-
delbare spørgsmål af social
art, som ofte opstår hos kræft-
patienter og deres pårørende -
samt fortæller, hvor man kan
henvende sig for at få hjælp
og støtte.

Pjecen indeholder afsnit om:
- Arbejde og sygdom - Anden økonomisk hjælp - Psykologhjælp/socialrådgivning

- Støttegrupper og besøgstjenester
- Klager og anker

- Pensioner
- Bolig

Copa 129, 1995

- Behandling og pleje
- Støtte fra KB

kræftpatient
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Præsentation af
FS22
Af: Lena Thomsen
Som flere afjer ved, er FS22
en faglig sammenslutning af
sygeplejersker beskæftiget
med pleje af patienter med
stomi. D.v.s. vi er alle med-
lemmer af Dansk Sygepleje-
råd og arbejder enten direkte
eller indirekte med stomiope-
rerede.

Vi er samlet i en forening
for bl.a. at have fælles forum
hvor vi kan mødes og udveksle
viden og erfaringer, arrangere
kurser- og undervisningstilbud
i relevante områder, samar-
bejde på tværs af landet og
herved være med til at forbed-
re kvaliteten af stomiplejen.
Foreningen arrangerer hvert
år to temadage (en på Sjælland
og en i Jylland) og et landskur-
sus for vore medlemmer og

andre interesserede sygeple-
jersker. Temadagene tilbyder
undervisning i grundlæggende
stomipleje og er dermed et
tilbud til sygeplejersker, der
endnu ikke er bekendt med
området.

Landskurset er et intemat-
kursus stræklende si_g over -l

dage. Emreme eller temaerne
behandles fra forskellige vink-
ler af hojt kvalificerede under-
visere og er et tilbud til alle
vore medlemmer.

Vi har inden for de senere år
påbegyndt et samarbejde med
de øvrige nordiske lande med
hvem vi mødes et par gange

om året.

På nuværende tidspunkt er
vi 5 sygeplejersker i FS22's
bestyrelse.

Det er:

Formand Lena Thomsen,
Aalborg Sygehus.
N æ s tformand Kir s ten B ac h,

Horsens Sygehus.
Kasserer

Karen Timm Kristensen,
Århus Amtssygehus.
Sekretær Hanne Søgaard,
Caritas, Århus.
Bestyrelsesmedlem
Alice Nielsen,
Holbæk Centralsygehus.

Bestyrelsen har delt de for-
skellige ansvars- og arbejds-
opgaver mellem sig og for
nuværende er det:

- Alice Nielsen der er kontakt-
person til COPA og Colitis
Crohn Foreningen.
- Kirsten Bacåt område er det
nordiske- og internationale
samarbejde. Hun er dansk de-

legeret i WCET (World
Council of Enterostomal
Therapists).
- Karen Thimm er koordinator
til Fuglsøcentret. hvor vores

landskurser aftroldes hvert år.

Hanne Søgaard er FS22's PR
kyndige, sørger for at ind-
hente diverse tilbud på rekla-
meartikler.
- Mine områder er det nor-
diske samarbejde, kontaktper-
son til bl.a. firmaer og DSR
(Dansk Sygeplejeråd).

Denne sammensætning af be-
styrelsen er gældende til næ-

ste valg, som er nu til efterå-
ret.

Dette var en kort introduktion
og præsentation af FS22.

Der vil fremover komme
lobende informationer til
COPA-bladet om no_set at det.

der rorer sig i forenin_een.

@@

af denne viden. Og ligeså vig-
tigt er det. at personalet er i
stand til at formidle denne
viden. Så jo mere viden per-
sonalet er i besiddetse af. jo
større er chancen for, at den
opererede lærer at mestre si-
tuationen, og således opnår
højeste grad af livskvlitet.

Måden for plejepersonalet
at opnå den fornødne viden på
er foruden tilegnelse af prak-
tiske færdigheder, gennem-
førelse af uddannelse, delta-
gelse i projekter, overværelse
af kongresser, studierejser for
nu at tage mulighedeme i den
rækkefølge, som jeg, som
medlem af legatudvalget og
som landsformand for Stomi-
foreningen, har valgt at prio-
ritere ansøgningeme efter, idet
det er den orden, som jeg
mener bedst tilgodeser de sto-
miopereredes tarv.

Jeg håber, at rigtig mange
vil benytte sig af de mulighe-
der, legatet således åbner for
og senderen ansogning frem".

Hvis du onsker nærmere in-
formation kan du kontakte:
Produktchef Ghita Gaarde-
\issen på tlf. 49 ll 12 05.

Dansk Coloplast Stom i legat
Dansk Coloplast indbyder sy-
geplejersker, der arbejder med
stomiopererede, til at søge
dansk Coloplast Stomi Legat
på 30.000 kr.

Ansøgningen skal være
Dansk Coloplast, Kokkedal
Industripark 2, 2980 Kokkedal
- i hænde senest 7. august 95.

.A.lle ansøgere vil senest l.
september tå besked om resul-
tatet.

.A,nsogningeme vil blive be-
domt af et udvalg på 5 medlem-
mer: Oversygeplejerske Jea-
nette Bech, Københavns amts
Sygehus i Glostrup, Oversyge-
plejerske Kirsten Bach, Hors-
ens Sygehus, Produktchef Ghita
Gaarde-Nissen, Coloplast,
Markedschef Jesper Jul, Colo-
past samt Christian Stentoft,
Landsformand COPA.

Chr. Stentofi udtaler:
-"At få en stomi er en ny og
fremmed situation for den o-
pererede, som denne først skal
lære at mestre. Det kræver, at

den stomiopererede får opiys-
ning om og oplærin-e i. hvordan
stomien skal passes og pleles.

Derlor er det rierigr. at det
plelepersonale. der skal bi-
t'nnge penonen r iden om pleje
oe pasnine. selv er i besiddelse
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KAREN BLOK Specialcenter
Forhandling og individuel rådgivning om
korrekt valg og anvendelse af hjælpemidler
til mennesker der
. ET STOMIOPEREREDE
O er brystopererede
o har ufrivillig vandladning
o har behov for støttestrømper
o brokbælter efter mål
O overtræksposer efter ønske

Forsendelse og rådgivning er gratis

Kontakt sygeplejerske/konsulent
Karen Blok

KAREN BLOK Specialcenter
Gammel Havn I - 7100 Vejle - Tlf: 75 84 00 22 - Fax: 75 84 03 22
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Landsforeninqen COPA - Reqnskab for 1994

Kontingenter..............
Gaver og arv.......
Kursgevinst ved udtrækning af
obligationer................
Landsindsamling.........
Tilskud, Lotto.........
Tilskud, Superchancen....................
Renter.......
Diverse indtægter....
BRUTTOINDTÆGTER

Anonceindtægter
Medlemsblad inkl. porto
BLADET

Sommerlejr, indtægt
Sommerlejer udgift
SOMMERLEJR

Tilskud Kræftens Bekæmpelse
Tryksager
Rådgivning/kørsel
Rådgiver uddannelse
KR,0FTENS BEK,'EMPELSE (Sam-

menholdes med udgifter til sommer§r)

Tilskud, Tipsmidleme
Tilskud, Handicappuljen

Interessegrupper
TIPSMIDLER (Sammenholdes med ud-
gifter til sommerlejr)
Tilskud Socialministeriet
Udgifter til Landsformandens rejser
FORMANDENS REJSER...............

362.011 Kr.
57.523

2.77 |
0

712.792
0

5t.545
4.055

t.2s0.697

459.778
-443.293

57.305
- 186.534

r59.t29
-32.420
-30.664
-7t.045

16.485

-r ro ,rQ

2s.000

50.000
16.688
66.688

-s4.053

14.606
17.026

12.635

-2.420

RESULTAT AF ARETS AKTIVITETER............. -11 <)O

RESULTAT FØR ADMNISTRATIO\S-
OMKOSTNTNGER M.V........... 1.173.168

Administration, lokale og andre

omkostninger, jfr. omstående specifikation x)........... f.160.895
ÅRprs nBsur-rn r........................................ .......t2.27 3

AKTTVER

Den Danske Bank, 4955-915-89-5......
Den Danske Bank, 3532-03996-7.......
Den Danske Bank, 3532-05959-3.......
Den Danske Bank, 3532-05959-3 reserveret til 50 års jubilæum, overført tilkøb af obligationer....

Obligationer nom. kr. 13.000 Kreditforeningen Danmark, anskaffelsessum (kursværdi kt. 13.227)....

Obligationer nom. kr. 387.000 Dansk Statslån ST.L. 2000, anskaffelsessum (kursværdi kr. 387.387)...

Obligationer nom. kr. 80.000 Dansk Statslån ST.L. 2000, anskaffelsessum (kursværdi kr. 80.080), reserv. til 50 års jub........

Tilgodehavender Kræftens Bekæmpelse.
Saldo pr. 1. januar 1994.............. 6.707

Afskrivninger.................. 2.236

Depositum...
Satdo pr. 1. januar 1994......................... 54.437
Afskrivninger.................. 14.980
Rådighedsbeløb landsformand
AKTMR I 4LT......................................................................................................................................
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*) Specifikation af administration, lokale
og andre omkostninger:

Gager inkl. ATP
4ER..........
Interne tryksager....
PR-udstillinC.........................
Mødeudgifter...............
Litauen......
Stomidag...
Nordisk møde og IOA..............
Kontorhold og telefon....
Porto.........
Anskaffelser..........................
Husleje, el og varme
Rengøring m.v............
Kontingenter og forsikringer......
Gebl,rer og serveiceaftaler.........
Revision og regnskabsmæssig
assistance 1994...........
Revision rest 1992....
Ådr okathonorar...............,..,..
Dnftstilskud. lokalforeninger.....
Foreningskursus.....................
Legater......
Gaver........
Lokalforeninger, jubilæer.........
Udgifter, Estland.......
Diverse udgifter......
4fskrivninger........................
UDGIFTER I ALT...............

Kr.
346.396

1.050
15.17r
52.802

125.764
2.529

0
46.208
36.1 89
41.431
36.32r
55.678
4.739

3t.73t
2t.849

11.875
0
0

t82.387
73.151

6.000
13.905

0
37.775

t22
77.216

1.160.895

Kr.
85.565

514
0

468.839
0

8.496
398.142

87.770
159.129

39.457
10.000

1.269.583

4.471
7.200
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Kr.

Revisionspåtegning:
Foranstående årsregnskab for Stomiforeningen
COPA, har vi revideret.
Regnskabet omfatter resultatopgørelse samt balance,

og omfatter perioden 1 januar til 3 l.december 1994.

Revisionen er udført i overensstemmelse med al-
mindeligt anerkendtr revisionsprincipper og har
omfattet de revisionshandlinger, som vi har anset

for nødvendige.
Regnskabet anses for aflagt i overensstemmelse
med foreningens vedtægter og formålsbestemmelser,
og giver, efter vor opfattelse, et retvisende billede af
årets resultat, samt den økonomiske stilling pr. 31.

december 1994.

Ringsted, d.1.marts 1995

Revisionsfrmaet Lops & Brandt a/s,

Søren Windahl Pedersen

statsautoriseret revisor

Chr. Stenrofr Anni Pedersen

Landsformand Sekr.Leder

Gaver Litauen

Agnethe Ussing......... 50,00 kr
Niels Børge Jensen...... 25,00 kr
Anette Ludvigsen....... 50,00 kr
Kjestine Rasmussen..... 300,00 kr
Jens Møller 50,00 kr
Ernst Andersen.......... 50,00 kr
C. Thorenfeldt........... 50,00 kr
Peter Petersen............ 50,00 kr
Ib Holst..... 100,00 kr

Foreningen takker på det
hjerteligste

HUSK STEMPLEDE FRIM,IERKER
TIL COPA
Sendes til:

Kjestine Rasmussen

Skibhusvej 171, l.th.
5000 Odense C

I DET JYSIG STOMICENTER

- med detailforretninger i Randers, Aalborg og
Århus -lører vi alle ie store mærker i njæIpe-miOter
til bandagering af colostomi, ileostomi, urostomi og
incontinens.
Sygeplejeartikler og bandager er det eneste, vi
beskæftiger os med, så vi er altid velinformerede
om det sidste nye, samtidig med at vi er fortrol.ige
med de anerkendte produkter.
Vi klarer papirgangen for Dem, hvis De ønsker det,
ligesom vi også sørger lor automatisk levering pr.
post.
- Og ikke mindst kan vi garantere en engageret og
venlig service, hvor vi altid sætter kunden i

centrum...

Vi forhandler f.eks.

ConvaTec
for ekstra sikkerhed og komfort

.cot_oPLAs-r
sikkerhed, tryghed, diskretion

.donsoc
stomiprodukter
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G.Mærsk Andercen's DIII. A/S
SYGEPTEJEARTIKLER . EANOAGER

89OO RANDERS TORVEGADE 1 T1F.86426262
9OOO AALBORG OSTERAGADE 3 TLF. 98 122488
81OO ARHUS C FREDERIKSGADE 44 . TLF. 86 19 87 44
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Referat fra Europæisk møde
i lsrael 28.maj - 1.juni 1995

Af: Anni Pedersen, Sekretariatsleder

Turen startede i Kastrup Lufthavn, hvor
vi, efter at have checket ind, skulle svare

på en masse spørgsmåI, som "hvem har
pakket din kuffert?", hvem ejer din kuf-
fert og indholdet?", "har du modtaget
noget fra nogen?", har nogen rettet hen-
vendelse til dig?", "kender du nogen i
Israel?", "rejser du i en gruppe?. "hvor-

for rejser du til Israel?". o.s.r'.. o.s.r'.
Efter vi havde svaret på alle disse spørgs-

måI, kom der en anden og spurgte om
mange af de samme spørgsmål igen, så

skulle vi åbne vores bagage, for at se om
nogen havde været i kufferten. Endelig
kunne vi få lov at gå om bord i flyveren.

Vi blev aftrentet i lufthavnen og kørt til
hotellet, hvor vi fik vores værelser og lidt
at spise. Dagen efter startede EOA-konfe-
rencen, hvor Brenda Flanagan - præsident

for EOA - bød velkommen og fortalte om
aktiviteterne på europæisk plan i de sidste
3 år siden sidste møde. Regnskabet blev
fremlagt og godkendt. EOA har nu 39

medlemmer, Danmark har været med fra
starten i 1990, da EOA blev officielt
godkendt i Ungarn.

De 5 deltagende lande fra østeuropa -
Bulgarien, Ungarn, Polen, Tjekkiet og
Hviderusland - præsenterede deres stomi-
organisation og fortalte om forholdene i
landet og de problemer de havde med
hjælpemidler, penge og de offentlige myn-
digheder. Generelt er hjælpemiddelom-
rådet blevet forbedret, men ofte er de me-
get dyre og med en del begrænsninger,
enten i antal eller mærker.

Sidst på dagen var emnet "strategisk
planlægning" og vi var forberedt på et
langtrukkent indlæg, hvor det ville knibe

Erf ari ngsudvr

med entusiasmen, men oplægget kom fra
Darlene Smith, en meget aktiv og ener-
gisk dame, hvilket smittede af på os andre,

EOA står for European Osteomy Association.
'En sammenslutning af stomiforeninger i:
Algeriet, Øslrig, Belgien (3.adresser), Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet (2 adresser),
Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, lsland, lsrael, ltalien,
Libanon, Luxenborg, Holland, Norge, Polen, Portugal, Rusland (3 adresser), Slova-
kiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Tyrkiet, Ukraine, England (4 adresser),
samt Jugoslavien.
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rksling i lsrael

og tid til at småblunde blev der ikke. Alle
deltog med ideer og forslag til organisa-

tionernes stærke og svage sider samt mu-
ligheder og trusler. Alt dette blev skrevet

ned på transperanter, kopieret og uddelt,

så vi alle fik noget med hjem at arbejde
videre på.

Om aftenen var vi i Abo-Gosh og spise

en nærmest arabisk middag sponsoreret af
Hollister. Vi sad ude på en overdækket

terrasse, men da vi befandt os ca. 800 m
over havets overflade, var aftenen ret
kold, men dejligt var det.

Næste dag var der workshops om formid-
dagen, hvor emnerne var børn og unge

med stomi samt samarbejdet med offent-
lige myndigheder. Vi blev delt i 2 grup-
per, men begge grupper behandlede begge

emner og samledes til sidst i plenum for en

fælles opsummering.

Vores gruppe var så heldige at have delta-

gere, der selv havde haft stomi fra barn,

samt John B. Malcolm, der er formand for

@
forældregruppen i England. Små historier
og anekdoter blev fortalt og mange gode
spørgsmål og erfaringer blev udvekslet.
Samarbejdet med de offentlige myndighe-
der var tilsyneladende mere eller mindre
ens over hele Europa. Stomi er et skjult
handicap og derfor ikke noget man behø-
ver at tage sig så meget af. Luis Pinto
Aguiar fra Portugal fortalte, at for nogle
år tilbage var der en luksusskat på 30Vo på
hjælpemidler, men da premierministeren
selv fik stomi, faldt denne luksusskat
pludselig væk, så alle var enige om, at alle
beslutningstagere skulle have en stomi.

Om eftermiddagen var der valg til EOA-
kommiteen. Karoly Illy, Holland blev
præsident, Heinz Wolff, Israel, vicepræ-
sident og Vladimir Kleinwachter, Tjekkiet
blev medlem.

Italien vil aftrolde det næste EOA-møde i
1998 og Danmark i 2001 i forbindelse
med vores 50 års jubilæum. Så var der

afslutning af selve konferencen og om
aftenen rundvisning og middag i Jaffa - nu

en del af Tel Aviv - sponsoreret af
ConvaTec. Man havde glemt at fortælle,
at vi skulle gå rundt i byen en times tid
inden sabbatten sluttede kl. 21.00, så de

fleste af damerne havde "fine" sko på,

der absolut ikke var e-enet til en travetur på

Jaffas ujær'ne gader. hvilket resulterede i
mange omme tæer.

Søndag var der udflugt til Jerusalem,
sponsoreret af Dansac, en meget spæn-

dende og interessant tur med en guide, der
vidste alt det, der var værd at vide om
Jerusalem. Desværre kunne det kun blive
en appetitvækker, da man skal bruge
mindst en uge, for at se det hele. Galla-
middagen blev sponsoreret af Coloplast
og foregik i et bibelmuseum, som vi så før
middagen. Under middagen var der en

dame, der spillede på harpe - en anderle-
des men meget dejlig og rolig musik-
baggrund. Denne middag var afslutnin-
gen af den officielle del af turen.

Mange, incl. os fra Danmark, havde valgt
at blive 3 dage yderligere for egen reg-
ning, hvor vi blev vist rundt i store dele af
Israel afen guide med en viden, der er helt
ubeskrivelig.

Vi varpå Massada, en klippefæstning som
Herodes havde bygget og som romeme

belejrede i 3 år, inden de indtog den og
fandt den mennesketom, da alle var blevet

(fortsættes næste side )

Jerusalem. Grædemuren.
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Jesu dåbssted. Yardemit -
Jordan floden.

Deltagere i EOA-mødet.

E

Massada.

dræbt af 10 udvalgte, som tilsidst
begik selvmord. Det viste sig, at der
var forråd til endnu 12 års belej-
ring. Det var en meget varm tur med
ca. 38 grader i skyggen, hvilket der
bogstaveligt talt ikke var (slqgge,
red.). Det er længe siden jeg har
drukket så meget vand på så kort
tid. Bagefter var vi ude og bade i
Det Døde Hav, efter vi var blevet
smurt ind i noget sort mudder - et

syn for guder. Det var en sjov for-
nemmelse ikke at kunne synke, på

grund af havets saltindhold på ca.

30Vo (Kattegat har ca. 3Vo). Områ,-

det er verdens laveste, knap 400 m
under havets overflade.

Tirsda_e korte vi til det nordlige
Israel og Genezareth Sø. Vi fort-
saue hojt op i Golan-hojderne, ad

en smal og me-set snoet vej op, med
en pragtfuld udsigt. både over Is-
rael men også til Sl,rien o-e Liba-
non, hvor vi spiste frokost i en

Kibbutz med udsigt over søen. Da

vi stod og talte om, hvad det egent-

lig var vi fik at spise, kom der en

dansk pige og hilste på os. Hun
havde været der i 3 uger og skulle
være der 3 måneder i alt.

Derfra fortsatte vi til Capernaum,
hvor vi så resterne af byen og syna-
gogen, et fantastisk bygningsværk
fra Herodes tid. Han var en sand

bygningskunstner, der byggede
større og anderledes end alle andre,

både for og siden. Vi overnattede i
er Kibbutzhotel helt nordpå tæt ved

den libanesiske grænse. men uro-
ligheder mødte vi ingen af på noget

tidspunkt af turen.

Den sidste dag gik turen først til
Akko, en gammel korsfarerby ved
middelhavet, hvor vi igen kunne
undres over de ældgamle bygnings-
værker, man har været i stand til at
bygge på den tid uden hjælp af
moderne maskiner. Herfra kørte vi
til Haifa og videre op på Car-
melbjerget, hvor vi havde en fanta-
stisk udsigt over hele Haifa.

Vi spiste frokost i Caesarea, med
udsigt over middelhavet og så bag-
efter de romerske ruiner, som
Herodes også var mester for. Bl.a.

et romersk amfiteater med plads til
ca. 1800 tilskuere og det bliver

brugt den dag i dag til koncerter og
skuespil. Hele dette område var langt
mere frodigt end resten af landet,
med bananpalmer, oliventræer,
mangotræer og dadelpalmer. Israel
får alt sit vand fra Genezareth Sø,

der føres i lange pipelines til hele
resten af landet, og man er selvføl-
gelig meget påpasselig med at kon-
trollere vandstanden i søen, der
"fyldes op" af smeltet sne fra høj-
derne om vinteren.

Vi sluttede i Netanya, en turistby
helt ud til middelhavet. Hotellet
havde egen badestrand, og da vi for
en gang skyld havde næsten 3 timer
til middagen, var det bare om at

komme op på værelset, smide kuf-
ferten - tØjet var alligevel krøllet
efter at have ligget der et par dage -
og i badetøjet. Vandethavde samme

farve som på postkortene og var lige
tilpas varmt og selv luften var beha-

_eelig. En dejlig middag og dans i 2
timer bagefter, for i Israel må man
kun spille til kl. 23.00. Nå, vi havde
nok også godt af at komme tidligt i
seng, for vi skulle forlade hotellet
allerede kl. 7 næste morgen.

Vi blev kørt til Ben Gurion lufthav-
nen og skulle endnu engang igen-
nem deres sikkerhedssystem - lidt
trættende, men som de sagde, var
det for vores egen skyld. Vi landene
planmæssigt i Kastrup 14.20 iregn
og rusk. Man skulle alligevel være

blevet dernede 14 dage mere.

Capernaum, Synagogen.

Akko
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Siden sidst
Klæder skaber folk, hed det
engang for længe siden, og om
aftenen d. 10. maj fik flere af
os syn for sagen (eller sagn). I
Lily Breidings iscenesættelse

gik tre COPA-damer og en

enkelt tilløber mannequin på

næsten professionel vis. De
førte sig diskret men dog ind-
bydende rundt på gulvet i
Pilegårdens store sal til ledsa-

gende musik, og det var musik

der passede fint til tøjet og til
dem, der bar det. Tøjet, da-
meme bar til skue var fra en

mondæn kjoleforretning i
Brønshøj. Referenten kan op-
lyse, at hans ægtefælle blev så

glad for en af de dragter, hun
fremviste, at hun købte den.

Referenten betalte. Pris 800
kr. Ja, det blev en dyr aften.
men heldigvis var kaffen 

-era-
tis.

Sommerudflugt
I skrivende stund, sidst i maj
måned, har vi til dato ikke
oplevet rigtigt forår eller som-
mer for den sags skyld. Det
har vi jo været forvænt med
tidligere år. Regnen er godt
for haverne. Javel-ja, men
hvad så med alle de der ingen
har? De, og vi i COPA vil
meget hellere have sol, som-
mer og varrne. Men oven o-
ver alting stråler Moder Sol,
og det håber vi den gør den
dag vi atter skal på farten.
Det skal vi torsdag d. 3I .au-
gusf, hvor vi skal på virksom-
hedsbesØg hos DANSAC.

Turen tager sin begyndelse
ved vort sædvanlige møde-
sted, Valby Medborgerhus,
og det er kl. 10.00, hvor vi
sætter kursen mod det nord-
sjællandske, hvor DANSAC
har sit domæne, nærmere be-

Møde med
overlæ ge T orben Pedersen
I september, det bliver d.15. kl.
14.00, bliver der møde med
overlæge Torben Pedersen, Fre-
deriksberg Hospital, kendt af
mange. Herom i næste nr. af
COPA-bladet.

P .b.v.
Bent William Rasmussen

tegnet i Fredensborg.
Ved ankomsten venter der os

et traktement, medens 6n af de

Iedende medarbejdere fortæller
om produkterne og virksomhe-
den, som vi herefter får fore-
vist. Når denne rundvisning er
forbi er DANSAC væft ved en
frokost. Bagefter returnerer vi
til vort udgangspunkt, Valby
Medborgerhus, hvortil vi an-

kommer ca. klokken 16.00.

Hank op i ægtefællen, din
svigermor, eller hvem der nu
har lyst til at få lejlighed til at s6,

hvorledes stomihjælpemidler
bliver fremstillet. Ring da og
meld jer til. Enten Inga på tele-
fon 3l 59 41 35,eller til Jørgen
på telefon 46 56 55 75, meget
geme så hurtigt som muligt, så

vi ved, om vi skal bestille en

stor eller lille bus. Turen er iøv-
rigt ganske gratis!

(Kbh's amt fortsætter næste side)

** i 

Københavns

Kommende aktiviteter
Vikingeskibe
I juli sker der ikke noget i
COPA, men d. 26.august er
der bustur til Roskilde. Besø-
get i denne købstad gælder

Vikingeskibene og derefter er
der frokost. De, der bagefter

konger og dronninger i Dom-

kirken, får tid til det, og de,

der hellere vil have en ø1, kan
gørehvad de har lyst til. Det er
tanken med turen, at den skal
være så fri og afslappet som
mulig.

Tilmelding skal ske til Litta
Porter senest d. 18. august.
Der kan telefoneres til hende

**,

København /
Frederiksberg

NYT FRA
LOKALFORE,NINGE,RNE

(men ikke faxes) på numme-
ret 31 10 26 25 . Deltagelse
koster 90 kr. incl. frokost,
men ønsker man hertil at
drikke vin, Øl eller mælk må
det være af egen lomme. Start
fra Pilegården kl. 10.30 og
hjemkomst cirka 16.30.

Og jeg skal hilse fra besty-
relsen og sige, at medlemmer
fra naboamterne erme_qet vel-
komne til at kore med.

En monnequinopvisning med ynde og elegance
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Oplevelser fra
Centraleuropa
på dias
Lørdag d. 16. septemberfårvi
besøg af en gammel kending,
nemlig Jan fra Roskilde. Jan

har et par gange været ude hos

os og vist lysbilleder fra for-
skellige steder på kloden. Han
har senest været i Centraleu-
ropa, og deterderfrahan denne

dag vil vise os billeder. Det
kræver jo lidt tid at stable ud-
styret på benene med henblik

på lysbilledefremvisning, men
vi regner med at kunne starte

som sædvanli gtJol,ken l4 .00 .

Så kom og få en hyggelig
eftermiddag her deme sen-

sommer-lørdag.

Flere fremtidige
medlemsmØder
Lørdag d.28. oktober og
Lørdag d. 25. november,
begge dage kl. 14.00 i Valby
Medborgerhus.

Bestyrelsen

løsning på sygdommens
fremadskriden.
Dr. Nørgaard Larsen's fo-
redrag blev ledsaget af dias
og plancher med engelske
og-latinske tekster. Han
var dog eminent til klart
og kortfattet at anskuelig-
gøre indholdet for os * og
mange af os opdagede, at
vi kendte de latinske or-
ganbetegnelser bedre, end
vi troede.

Derefter var der tid til
at svare på spørgsmåI.

Mig forekommer det,
at man skal nære den stør-
ste tillid til den ildhu alle
kontinenters ekspertpane-
ler indenfor mave-tarm-
sygdomsområdet arbej der.

De arbejder intenst på at
løse transplantations-
problemet - og de er meget
nær ved målet. Og de to
sygdomme angriber over-
vejende yngre mennesker,
der tåler en stor operation.

Mødet udviste et initia-
tiv, man meget gerne ser

fulgt op. Man er mere fri
og afslappet, når man vil
spørge om noget, end i et
hospitalsambulatorium,
hvorman i baghovedet har
det fyldte venteværelse, og
synes man bør s§nde sig.

En mødedeltager

Frederiksborg
amt

i

Skovturen 20. maj
På generalforsamlingen i februar måned vedtog de fremmødte
medlemmer, at sommerudflugten denne gang skulle være lidt
anderledes. Det blev besluttet, at vi skulle ud at sejle på Furesøen.

Vi modtes på Li'ngb1' Station. og gik i samler flok ned til
bådfarten i Lyngbi'. Vi var lidt skeptiske med hensyn til vejret,
men når Frederiksborg amts lokalafdeling skal på udflugt, arter
vejret sig selvfølgelig.

Vi havde en dejlig sejltur i en af bådene, der var chartret specielt
til os. Efter ca. en halv times sejllads på en dejlig rolig sø og med
solskin ombord, lagde vi til ved Regatta Pavillonen, hvor der
ventede os en lækker frokostplatte.

Efter frokosten, der blev indtaget i et separat lokale, blev der
tid til at gå en tur i den skønne natur ved søen. Efter spadsereturen
blev der serveret kaffe for os, og bagefter var der mulighed for at
nyde solen på restaurantens terrasse og få hyggesludret, medens
vi ventede på, at båden skulle hente os og bringe os tilbage til
udgangsstedet.

For de 37 fremmødte personer blev det en dejlig dag.

P .b.v.
Gisela Schjøtt

(Frederiksborg amt fortsætter side 26)

Siden sidst
Striptease erstatter
lagkage
Onsdag d. 19. april fejrede
COPA's lokalafdeling, Kø-
benhavns amt, Inge Boserup
Larsen's 50 års fødsels-
dag. For egen regning
havde hun inviteret til åbent
hus i Valby Medborgerhus,
og mange gratulantermødte

op.
Vi spiste pindemadder

med øl og dråber til med
efterfølgende kaffe/«in gle
- og så sang vi, så det gjal-
dede. Kære kendte fødsels-
dagssange plus nogle nye.
Fødselaren blev tvunget til
omvendt strip-tease, men
hun er jo slank nok til at

bære "lag på lag". Det er-
stattede "lag"-kagen.

Transplantation
Lørdag d. 22. april kon-
centrerede medlemmerne
sig om noget mere alvor-
ligt.

Læge Peter Nørgaard
Larsen fra Rigshospitalets
mavekirurgiske afsnit kom
og orienterede de frem-
mødte om de to alvorlige
og invaliderende tarm-
sygdomme Crohn og Coli-
tis ulcerosa, som formange
patienters vedkommende
ender med en stomi. Selv
det er ikke altid en radikal
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Coloplast Assura

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

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

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

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

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

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

Assura er systemet, der forener hudvenlig-
n"1!o sikkerhed.

Gratis prøve

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

Stomistørrelse: 

- 

mm

Stomitype: I Kolostomi E lleostomi E Urostomi

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

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

Navn:

Adresse:

Postnr.:

Telefonnr.:

Dansk Coloplast A/S, (coroprasrA/s), Kokkedal lndustripark 2,

I

Goloplast
By:

Dansk Coloplast A/S
(Coloplast A,/S)

Kokkedal lndustripark 2
2980 Kokkedal
Telefon 4911 1208
Telefax 49 11 1212

Nyhed. Låsen nu på posen

^:.rt
I 2980 Kokkedal. Telefon 49 11 12 08, Telefax 49 11 1212t_

a
o
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Fyns
amt

Diskussionsaften

F rederiksborR amt fortsat :

Kommende aktiviteter

Foredrag onr ileostomi
HUSK: Medlemsmøde d.9. sep-

tember kl. 14.00 hos Inge-Lise
Sørensen i Helsingør. Der vil
blive foredrag om ileostomi.
Reserver dagen allerede nu.
Nærmere herom i næste num-
mer af bladet.

Rådgivning
Uanset situationen omkring
sygeplejerskeme aftroldes råd-
givningen som sædvanligt den

anden onsdag i hver måned
fra kl. 17.00-19.00. Alle er
velkomne.

Kirstine Hardam en stand, hvor
alle kunne se de forskellige
stomihjælpemidler hun leve-
rer. Jeg synes det var rart at få
en snak med Kirstine, da vi jo
harjævnlig kontakt med hende.
Mange var interesseret i at se

nærmere på de udstilllede "va-
rer".

Inden generalforsamlingen
var Nordjyllands amtskreds
vært ved middag, hvortil
Convatec gav vin/øllvand og
Kirstine Hardam gav kaffe og
kage. Lokalforeningen vil
gerne herigennem COPA-
bladet rette en stor tak til
Convatec og Kirstine Hardam.
Formanden for Landsforenin-
gen. Christian Stentoft, var
modt op til ,eeneralforsam-
lingen. Han blev valgt til ord-
styrer. hr,orefter generalfor-
samlingen be-e1,ndte.

Flemming, formanden for
COPA's afdeling i Nordjyl-
land, fortalte i sin beretning
om de aktiviteter, der har væ-

ret i Nordjylland i det sidste
års tid og om samarbejdet
mellem sygehusene, Kræftens
Bekæmpelse og COPA. Be-
retningen blev herefter god-
kendt uden yderligere kom-
mentarer.

Det næste punkt på dagsor-
denen var regnskabet. Vores
kasserer, Erling, gjorde rede
for de forskellige poster, hvor-
efter regnskabet blev god-
kendt.

Aktivitetskalenderen for det
kommende år blev fremlagt af
Flemming. Det blev besluttet
at sommerudflugten i år går til
Jesperhus Blomsterpark.

Fredagsklubben holder
sommerferie til den første
fredag i september.
med hensyn til frit valg af
leverandør af hjælpemidler,
er der nedsat et udvalg, der
skal se på sagen. COPA er
repræsenteret via DSI's for-
mand.

Der var ingen forslag på ge-

neralforsamlingen, hvorfor
dette punkt hurtigt var over-
stået.

Der var herefter valg til be-
styrelsen. Kirsten og Erling

blev genvalgt og Gunnar
Johansen fra Gistrup blev sup-
pleant. Revisor blev Tage Jen-
sen, Vodskov, og Verner
Nørrevang, Aalborg, blev re-
visorsuppleant.

Efter generalforsamlingen
fortalte Christian Stentoft om
foreningens overordnede akti-
viteter og samarbejde med an-
dre foreninger i udlandet. Det
var et meget spændende fore-
drag. der gav indblik i forenin-
gens virke.

Alt i alt var det en udmærket
generalforsamling.

P .b.v.
Malene Hey

Den nye bestyrelse i
Nordjyllands amt
Efter generalforsamlingen har
bestyrelsen på et møde konsti-
tueret sig således:

Lokalformand:
Flemming Jacobsen, Støvring,
tlf.: 98 31 16 30.
Kasserer:
Erling Flarup, Frederikshavn,
tlf.: 98 41 90 69.
Sekretær:
Malene Hey, Svenstrup,
tlf.: 98 38 07 76.
Bestyrelsesmedlem:
Dorte Thomsen, Nørresundby,
tlf.: 98 19 0l 43.
Bestyrelsesmedlem:
Kirsten Møhlenberg, Saltum,
tlf.: 98 88 1151.
Bestyrelsesmedlem:
Ellen Østergaard, Hjørring,
tlf.: 98 92 51 15.
Bestyrelsessuppleant:
Gunnar Johansen, Gistrup,
tlf.: 98 31 42 08.

( Nordjy I lands "^, fu ,:;:r,::ri;

Tak for
stempledefrimærker

tircoPA
Jeg takker for alle bidrag,

både små og store,
alt kan bruges.

Ønsker alle en god sommer.

Kjestine Rasmussen
Skibhusvej 171, 1.tv.

5000 Odense C

3. maj
Ved årets generalforsamling
blev der fremsat et ønske fra
nogle medlemmer.

Dekunne tænke sig en diskus-
sionsaften, hvor problemer og
erfaringer kunne udveksles.

Der blev sendt invitationer
ud til medlemmerne og I 5 mødte
op.

Snakken gik livligt, og der
kom mange erfaringer, såvel
positive som negative frem. De
fremmødte gav udtryk for, at

det var en god aften, som de

havde haft gavn af.
Et medlem, Inger Nielsen fra

Fåborg, havde bagt kringle og

boller til kaffen. Det var meget
flot gjort, og vi siger hende
mange tak for det.

P .b.v.
Sonja Nielsen

Generalforsamling
Årets generalforsamling blev
afholdt d.26.apr1l i gæstesalen i
restaurant "Papegøjehaven" i

Copa '129, 1995

Nordjyllands
amt

t

Kommende
åbent hus møder
Første åbent hus møde på

Kræftens Bekæmpelse efter
sommerferien er 3. august kl.
19.00.

Husk der er almindelig hyg-
ge og snak over bordet. COPA
giver kaffe og brød som vi
plejer.

Men: Alle som vil tale per-
sonligt med en rådgiver er
selvfølgelig også velkommen.

COPA på Fyn Ønsker alle
sine medlemmer en rigtig god
sommer. (Jeg holder ferie uge
2l +28+29\.

\-enlie hilsen
Vagn .lladsen

ÅrBNr HUs MøDER
Kræftens Bekæmpelse
Vesterbro 46, Odense
j, august kl. 19.00

2, novenber kl. 19.00

7. december kl. 19.00

Aalborg Kongres- og kultur-
center. Der var 64 deltagere i
generalforsamlingen.

Udenfor gæstesalen havde
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Med COPA i ZOO
Onsdag d. 10.maj var ca. 62

medlemmer fra COPA, Nord-
jyllands amtskreds på rundvis-
ning i Zoologisk Have i Aal-
borg, hvor vi stort set så alle

havens dyr.

Vi var delt op i to hold, der

hver havde en guide med.

Susanne og Morten, guider

i Zoo, viste os rundt i hele

haven, og fortalte undervejs

lidt om de forskellige dyr, vi
så. Det var et par meget sPæn-

dende timer, vi tilbragte i ha-

ven. Der var mulighed for at se

de fleste dyr på meget nær

hold. Børnene fik lov til at røre

ved gedeme og de mange ge-

dekid, der på en gang var både

nysgerrige og bange.

Vi fik svar på en masse ting
vedr. dyrenes forhold. Det gav

mig en større forståelse for,
hvorfor nogle af dyrene ikke
har særlig gode vilkår. Der er

dog sket store fremskridt in-
den for de sidste år, og det var

tydeligt at se forbedringer for
nogle af dyrene.

Dyrene i Zoologisk Have har

fået mange unger i år. Der var

2 meter høje girafunger, bjør-
neunger, løveunger og kroko-

dilleunger. Susanne fortalte.
at det nogle gange er nodl'en-
digt at aflive nogle af rov-
dyrenes unger, fordi der ikke

er plads til dem i haven.
Vi fik også historien om en

lomvie, der var blevet fundet
smurt ind i olie. Zoologisk

@
Have tog sig afden, og den dag

i dag holder den stadig til i
haven sammen med pingvi-
neme, selvom den kan flyve
væk, når den har lyst.

Efter rundvisningen blev vi
vist ind i skoletjenesten, hvor
vi kunne prøve at røre ved
slanger. De fleste var lidt skep-

tiske, men til sidst fik nogle af
os rørt ved både en slange og
en rotte.

Jeg synes det var en både spæn-

dende og udbytterig tur i Zoo-
logisk Have. Det er min opfat-
telse at både voksne og børn

havde etpar dejlige timer sam-

men. Da jeg er temmelig ny i
foreningen, synes jeg det var
en god måde at lære nogle af
foreningens medlemmer at

kende.

Næste gang Nordjylland laver
et arrangement, håber jeg vi
ses igen. Næste tur går til
Jesperhus Blomsterpark, 1ør-

dag d. 26 august.

Med ønske om en rigtig god og

varrn sommer.

Malene Hey

(Nordjyllands amt fortsætter på
næste side)

Vi vil gerne gøre

opmærksom på:

Grundkursus for rådgi-
vere på Hotel Pejse-
gården i Brædstrup i
weekenden 22.-24.

september.
Kurset er arrangeret af
stomiforeningen COPA.

Skulle der være nogen i
Nordjylland som ønsker/
har interesse for at komme
på dette grundkursus, så

ring venligst til et medlem
af bestyrelsen.

Eftermiddagstur til Rold Skov
og Rebild Bakker
Tid: Lørdag d. 16. september, kl. 14.00

Mødested: Parkeringspladsen ved Rebildhus og

Spillemandsmuseet i Rebild.

Vi går en tur i skoven med Har du besluttet dig for
guide, som vil fortælle om turen inden d. 16. septem-

skovens og egnens histo- ber, så tilmeld dig gerne til
rie. Vi får mulighed for at et bestyrelsesmedlem for-
se Spille-mandsmuseet og inden, så vi kan vide
kan eventuelt nyde en kop hvormange der kommer.
kaffe sammen.

Har du lyst til en lille
skovtur, så mødes vi i Får du lyst til turen på

Rebild lørdag d. 16. sep- selve dagen, så mødes vi
tember kl. 14.00. bare i Rebild.

Rådgivere i Nordjyllands amt
I weekenden d. 10. - 11.

juni deltog flre COPA med-

lemmer fra Nordjyllands
amts lokalforening i et
basiskursus for rådgivere/
vejledere. Kurset Yar ar-
rangeret af Kræftens Be-
kæmpelse og blev afholdt i
kursuscentret Skæring
Strand ved Århus.

Vi i Nordjyllands amt
føler os således endnu bedre

"klædt på" til at deltage

aktivt i den rådgivnings-
funktion, som vi mener er
relevant for kommende og/
eller nuværende "pose-
brugere".
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Nordjyllands amt .fortsat :

Sommerudflugt
Tid: Lørdad d. 26. august.
Udflugtsmål: Jesperhus Blomsterpark.

COPA
Til efteråret påtænkes aftoldt
et arrangement i samarbejde
med Colitis-Crohn foreningen i
Nordjyllands amt.

Vi forsøger at få aftaler med
to foredragsholdere. En person

som har Crohn og stomi og har

Afgang fra:
Frederikshavn rutebilstation
Hjørring rutebilstation
Aalborg rutebilstation, perron

Hobro rutebilstation

kl. 08.30.
kl. 09.15.

17 kl. 10.00.
kl. 10.45.

Herfra kører vi videre og nyder turen og landskabet. Vi
forventer at være på Mors - øen bag havet og udflugtens mål:
Jesperhus kl. 12.00.

Der er mulighed for at spise sin medbragte mad i Jesperhus.

Så husk at medbringe en god madpakke og øllvand. Du kan
også vælge at købe mad i Jesperhus's hyggelige spisesteder.

I Jesperhus kandu opleve Nordeuropas størsteblomsterpark,
bl.a. fire attraktioner under tag, sommerfugleland med 1000
tropiske sommerfugle, Danmarks største fugle Zoo, akvarium
med bl.a. piratfisk og elektriske å1, terrarium med bl.a. øgler,
slanger, krokodiller, samt legeland.

Alle seks attraktioner er gratis når entreen er betalt.
Efter dagens oplevelser vil man blive beværtet med en god
middag. Stedet hvor vi skal spise middag er endriu en
hemmelighed. Frank's Turistbusser fra Arden kører os og der
kan købes kaffe, øl og sodavand i bussen til rimelige priser.
Pris:
Prisen for denne dejlige tur er 135,00 kr pr. person - beløbet
dækker bustur, entr6 i Jesperhus med alle attraktioner betalt
og en god middag.
Hvem kan deltage:
Det kan medlemmer med pårørende. Så ønsker du at dele en
god dag med din ven/veninde, bestiller du selvfølgelig blot to
pladser. Reserver nu lørdag d. 26.august. ta,e telefonen og
tilmed dig dette enestående tilbud.
Tilmelding:
Senest d. 18. august.
Tilmelding til:
Et bestyrelsesmedlem. Navn og telefonnummer finder du her
i bladet på side 26.

FællesmØde Colitis- deltaget i TV-udsendelse samt

en person som har haft Colitis
ulcerosa og har stomi og har
deltaget og vundet medalje i
en olympisk diciplin.

Så husk i egen interesse og for
at læse om et kommende
spændende arrangement:
"Køb" næste nummer af
COPA-bladet.

Crohn Foreningen/

Håber at

energi til
alle vil nyde sommerens sol og vafine, som jo giver
resten af året. fredag d. l. september.

Med venlig hilsen, Flemming Jacobsen Der udsendes invitation.

Næstved

Siden sidst

Lørdag d. 22. maj var der
grillfest på Stevns. Vejr-
udsigterne havde set truende
ud - men miraklet skete - d.

22. var det fint veir fra mor-
genstunden. Højrebet blev sat
i sving om formiddagen, og
snurrede duftende på grillen,
da de første ankom ved 14-

tiden. Der var tid til velkomst-
drikkelse og naturvandring før
maden, så appetitten var i or-
den. da vi gik til bords.

Da fadet var gået rundt før-
ste _qang. san_q vi vores Næs-
tved-sang. som er fast tilbehor
ved alle arrangementer. Lidt
senere sang vi et _eenoptryk fra

oå Stevns; et udsnit af deltagerne.

en af høstfesteme. Der var højt
humør bordet rundt, og der
blev gået til både fade og glas.

Alt blev spist op - næsten.
Der var også gang i gnav-
benene, som den lokale hunde-
hvalp ivrigt overvågede. Efter
spisningen strakte vi ben og
besigtigede dyreholdet.

Tak til alle de fremmødte,
der medbragte både godt hu-
mør og en herlig appetit! Også
tak til de gæster, der for første
gang deltog i et af Næstveds
arrangementer. Vi håber at se

jer alle igen, næste gang der
inviteres I

P .b.v.
Merete Møller

Kommende
aktiviteter

Generalforsamling
Generalforsamling på
Grønnegades Kaserne,
Pejsestuen - lørdag d. 19.
august kl. 14-17.
Der udsendes invitation.

Høstfest
Høstfest på Kullebo's Kro,
Nyråd -

STøTCOPA

HUSK AT
SENDE

BRUGTEFRIM/EBKER
TIL:

Kjestine Rasmussen
Skibhusvej 171, 1.th.

5000 Odense C

Grillfest på Stevns
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Ribe
amt

Siden sidst
Lokalforeningen har afholdt
generalforsamling på Hotel
Agerbæk.

Dagsorden var udsendt.
I beretningen kom forman-

den ind på den oplysnings-
kampagne, som man havde fo-
retaget koncentreret om biblio-
tekeme i Ribe amt. Hvor man-
ge der har set oplysningstavlen
er ikke til at sige, men efter
forbruget af materialer ser det

ud til, at en del trods alt har
været interesseret.

Formanden nævnte også de

arrangementer som foreningen
havde indbudt til i årets løb.

På Centralsygehuset afd. 251
prøver man på at lave et
stomiambulatorium fra 1.juni.

Lokalforeningen havde fået
en henvendelse fra Colitis
Chron foreningen, som har

oprettet en lokalafdeling i Ribe
amt.

Henvendelsen gik ud på et

samarbejde på nogle områder.

Vi har svaret, at vi naturligvis
er interesserede i et samar-
bejde, blot vi ikke må opfatte
Colitis Chron foreningen som
en konkurrerende forening.
Dertil har de sagt, at de ikke i
deres forening havde nogle
ønsker om at optage stomi-
opererede.

På modet i Bramming havde

der været et onske fremme om.

at vi i lokalforeningen arran-
gerede en lille ferieudflu-et på

et par dage. Bestl'relsen har

derfor taget kontakt til vores

sædvanlige busselskab for at

få nogle forslag. I bestl'relsen
prøver vi således at arbejde
videre med arrangementet. Vi
vil derfor på et tidspunkt ud-

sende indbydelse til en sådan

ferietur.

Efter generalforsamlingen for-
talte konsulent Dorthe Terkel-
sen om FS 22 sammenslutnin-
gen af sygeplejersker, samt
orienterede om de nye hjælpe-
midler og poser fra Dansac.

Den nye bestyrelse
i Ribe amt
Bestyrelsen ser således ud ef-
ter generalforsamlingen:

Elsa Dahl Sørensen, Esbjerg.
Else Kristiansen, Tarp.
Hans Jensen, Hejnsvig.
Anders Lund, Esbjerg.
F rede Jensen, Langetved.
Suppleant:
E I I e n H e nne I und, Krogager.

Rådgivning
Råd_eiver lokalet er åbent næ-

ste gang d. 28. september fra
1-r- 16.

Vi ønsker alle en god sommer.
P .b.v .

Frede Jensen

@@

Roskilde
amt

Siden sidst

Medlemsmøde
Mandag d. 8. maj havde vi
medlemsmøde på Duebrødre
Kloster i Roskilde. Svend-Åge
Lauersen fortalte om sine rej-
ser i Østen (Bali og Java) . Det
blev en hyggelig aften med en
god fortæller.

Udstilling
Eurohospital & Rehab d. 16.-

18. maj i Bella Centret i Kø-
benhavn.
Igen i år var COPA repræsen-

(fortsættes næste side )

Birgit Madsen
Ekspedition

Tove Frithioff
Daglig leder

Vi er til for Dem Ulla Sørensen
Sygeplejerske

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

Stomacare Henrik
Fosdam Jensen

lager og forsendelseVangeleddet7T .2670 Greve.Telefon 43 69 02 00

Any Petersen
Ekspedition
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@
teret med en stand i hal 82
sammen med andre patient-
foreninger under D.S.I.
Det var en flot opbygget messe

Kommende aktiviteter
Sæt 4 kr1'ds i kalenderen

med en masse udstyr til hele
plejesektoren, men besøgstal-
let var ikke så højt som i 93, da

vi sidst var i Bella Centeret.

Vejret var med os. Det be-
gyndte først at regne, da vi kl.
16.00 tog afsted igen.

P .b.v.
Sve n Kjærs gaard .iensen

God aften i Tønder
Lokalmødet i Tønder 3.maj
Vi var 13 personer og endte
med at være 35 personer*) til
kaffe og underholdning.
Conni Wagner, ConvaTec, var
tilstede og fortalte om det
sidste ny,e inden for ConvaTec.
Der kunne stilles spørgsmål
og alle fik et venligt svar. Vi
fik kaffe med hjemmebag. Ef-
ter kaffen underholdt en ret
stor flok af omsorgscentrets
underholdnings gruppe, med Ib
Kromann ved klaveret og Ju-
dith Gregersen som instruk-
tør. De gjorde det alle godt, vi
havde en virkelig god aften.
En stor tak til alle i gruppen.
Tak til Conni Wagner, Conva-
Tec, for vært ved kaffe og
kage.
*) Foreningen deltog ved underholdningen.

Venlig hilsen
Sven Kjærsgaard Jensen

og Anne Lise Hede.

Siden sidst
Hyggelig aften -

selv om nogle afforvent-
ningerne ikke blev indfriet
Medlemsmøde blev afholdt på
Ellehøj i Vejle onsdag d. 17.

maj. Vi havde set frem til at
skulle høre et interessant fore-
drag af overlæge Quedens,
Horsens sygehus, om den me-
dicinske behandling af Colitis
og Crohn forud for en evt.
operation og anlæggelse af
stomi. Det var et ønske fra en
del af vore medlemmer, som
herved så kunne opfyldes, -
men desværre udeblev fore-
dragsholderen (uvist af hvil-

Sønderjyllands
amt

t

Vellykket udflugt

x Mandag d. 14. septemberkJ.
19.00 mødes vi på Duebrødre
Klosters Festsal, Sct. Agnesvej
2, 4OOO Roskilde.

Programmet ligger ikke helt
fast endnu.

* I uge 38 ellerS9 skulle der
så blive et fælllesmøde med Co
litis Crohn foreningen i Køge.

Den årlige bustur d. 20. maj
gik til Legoland, hvor 31 del-
tog og havde en meget spæn-

Copa 129, 1995

* Mandag d. 16. oktober
generalforsamling på Møllebo
i Køge.

* Mandag d. ll. december
julestue på Møllebo i Køge.

P .b.v.
Erik

dende dag. Det er en stor park
med mange forskellige aktivi-
teter både for børn og voksne.

ken årsag). Trods dette havde
vi alligevel en hyggelig aften,
hvor hjælpemidlerne fik en
større gennemgang ved for-
handler Karen Blok, Vejle, og
konsulent Conny Wagner fra
ConvaTec. Vi fik også rørt
sangstemmerne en del ved
hjælp af Højskolesangbogen.
Vi fik som sædvanlig en god
behandling i form af snitter,
ølfuard og kaffe. Tak til både
Karen Blok og Conny Wag-
ner.

P.b.v.
Emil Larsen

(Vejle amt fortsætter næste side)

På COPA's stand i Bellacnteret kunne man se en lille udstilling med
nye og gamle hjelpemidler

$-*.,
Vejle
amt

30
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Offentlig mØde onsdag d.
13. september kl. 19.00
på Folkehjemmet i Aaben-
raa med overlæge Øster
fra Tønder Sygehus og
konsulent Dorthe Ther-
kelsen fra Dansac vil være
tilstede.

Tirsdag d. 7. november er
. det lykkedes os at fåjour-

nalist Erik Ohlsen fra Ra-
dio Syd til at komme og
fortælle om sit arbejde.
Konsulent Ula Jørgensen
fra firmaet Hollister vil
være tilstede. Mødet hol-
des på Folkehjemmet i
Aabenraa k]. 19.00.

P.b.v.
Sven Kjælrs gaard J ensen



Viborg
amt

t
Lørdag d. 22. april besøgte
lokalforeningen Stomiambu-
latoriet på Viborg Sygehus.

Ambulatoriet åbnede d. 18. marts

94, og giver patienter i Viborg

amt tilbud om hjælp vedrørende

pleje og oplæring. Ambulatoriets

leder, sygeplejerske Gunhild
Agger, orienterede om det dag-

lige arbejde og udviklingen på

ambulatoriet.
P.b.v. Lisbet Hedegaard

@

Sommerudflugt
12. august
Desværre måtte vi aflyse ud-
flugten d. 17. juni p.g.a. mang-
lende tilslutning. Vi er dog se-
je jyder, så derfor forsøger vi
os igen med en udflugt lørdag
d. 12. august.

Turen går til Jesperhus
Blomsterpark i Sallingsund,

(fortsættes næste side)

Ve.ile amt fortsat:

Udflugt
Som nævnt i sidste COPA-
blad, så er udflugten planlagt
tll lørdag d. 12. august Turen
går til det smukke Nordsjæl-
land, - nærrnere Fredensborg,
hvor Dansac er beliggende.

Vi starter fra banegårds-
pladsen i Horsens t/. 7.00 præ-

cis og samler op i Vejle på

parkeringspladsen bag bane-
gården kl. 7.30. I Fredericia
ved banegården er der afgang
kl. 8.00. Medlemmer fra Kol-
dingområdet vil blive kørt til
Fredericia i privatbiler. Vi fort-
sætter så til Knudshoved og

tager færgen kl. 9.30.
Husk evt. kaffe/brød til at

nyde under overfarten.
Efter ca. times kørsel på

Sjælland ankommer vi til Fre-
densborg. Ved ankomsten til
Dansac bliver vi modtaget af
Dansac's personale, der dagen

igennem vil være værter for
os. De vil fortælle om Dansac

og vise os rundt på fabrikken.
Rita i køkkenet laver som sæd-

vanlig en lækker frokost og

senere serveres kaffe med kage.

Efter at have ny'dt kaffen og

fået stillet de sidste sporgsmål
starter hjemtuten ca. kl. I 5.00.
- Forventet hjemkomst til Hor-
sens k/. ca. 20.00,

Da der kun er plads til max.
40 personer, er tilmelding nød-
vendig snarest muligt og se-

nest d. 14. juli. Husk at nævne

hvor du vil stå på bussen, antal
deltagere og telefonnummer.
Prisen for turen er kr. 90.00
pr. deltager, som dækker fær-
gebilletten.

Konsulent Dorthe Therkel-
sen, Horsens, som er ansat ved
Dansac, vil være med os på

turen. Vi tager sanghæfteme
med, så vi kan røre stemmeme
undervejs. Vi har også en lille
forfriskning med om bord.

Tag en rask beslutning, tag

telefonen og bestil plads inden
turen bliver udsolgt, - og kom
og vær med til dette arrange-
ment. På gensyn 12. august.

P .b.v.
Emil Larsen

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

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

Så er det vigtigt at vide
hvor man får hjælp! Derfor
@
jerske dig gerne et besøg.

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

Gratis prøver - portofri levering

,i,liaturligvis kan vi finde frcm

-r-t 

tla / G-

til netop det stomihiælæmiddel

der passer dig bedst tt

Vi fremstiller Coloflonel og
Støttebandager samt over-
træksposer syet efter må1.

Så ring til os og spørg om
alt det du er usikker på, så

vi i fællesskab kan hnde
frem til den løsning der pas-
ser dig bedst.

INGE-LISEsØnrUSrN
- os med Svendborg bæltet
Sundtoldvej 8 C
3000 Helsingør
Tlf . 49 2100 44
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hvor vi først vil nyde parkens
skønhed og særpræg, for siden
at slutte af med middag i par-
ken.
Der vil afgå bus fra Viborg
(Tinghallen) kl. 13.00, med
opsamling på Skive Station ca.

13.30. Ligeledes vil der afgå
bus fra Thisted (havnen) kl.
13.15 med opsamling på Ny-
købing station ca. 13.45.

Prisen for hele herligheden,
altså bus, entr6 og middag bli-
ver kun 75,-kr pr. voksen og
40,-kr pr. barn.

Snyd ikke jer selv for en dejlig
oplevelse, hvor i kun skal tænke

på forplejning i løbet af efter-
middagen og godt humør, rest-
en vil vi forsø ge at gøre så godt
som muligt.
Busserne til henholdsvis Vi-
borg og Thisted afgår fra par-
ken kl. 19.00.

Vi håber mange har lyst til at

deltage.
Tilmelding senest 23. juli hos:
Mette Madsery 91 94 51 3l;
Aase Steenberg, 36 62 94 48;
Inga Andersen,9T 92 15 97.

P'b'v'
Lisbet Hedegaard

Vi ankom til TV-byen kl.
13.00. Så gik vi til kantinen og
spiste. Derefter fik vi kaffe, og
vi sad og hyggede os 1 time.
Så var der rundvisning i TV-
byen i hold på 10, så vi havde
rigtig mulighed for at spørge.

Så alt i alt havde vi en meget
hyggelig og rar oplevelse.

P.b.v.
Torben

hver. Tak for dette. I har vel
fået plantet blomsten?

Køreturen hjem blev lidt an-

derledes end op. Vi fik set
industrikvarteret i Viborgs
nordlige del, rundt og rundt
kørte vi. Til sidst kom chauf-
føren dog på rette spor, og ad

en meget smuk vej nåede vi
Randers. Herefter videre til
Århus, hvortil vi kom kl. 19.30.

Vejret kunne have været
bedre, men turen var nu gan-
ske hyggelig alligevel. Nogle
af os fik jo også en ny lille
stikling med hjem.

Vestsjællands
amt

Dejlig forårsudflugt
til TV-byen
Forårsudflugten startede i Ka-
lundborg med opsamling i
Slagelse, Sorø, Ringsted og
Holbæk.

Tilslutningen var ikke så

stor, men dem der mødte op
kom med godt humør.

Arhus
amt

CoPA-udstilling i Arhus

I weekenden 7.-9. april var
COPA med i udstillingen
"Sundhed for alle" i Marselis-
borghalleme i Århus.

Mange patientforeninger var
tilstede med deres respektive
udstillingsplancher, brochurer
og rådgivere.

Selv om flere og flere
menesker prøver at leve lidt
sundere, er der jo trods alt
mange der får en sygdom og
måske et handicap. Herefter er

det rart at kunne få hjælp af
ligestillede personer.

I de tre dage udstillingen
varede, fik vores rådgivere talt
med ca. 120 personer, som
ville vide noget om stomi og
foreningens tilbud. Adskillige
andre tog en brochure, så vi
kan jo håbe at COPA vil blive
husket, hvis et behov skulle
opstå.

Hele udstillingen blev be-
søgt af 10.000 mennesker.

Sommerudflugten
Lørdag d. 20. maj kørte vi
med De Blå Busser til Jesperhus

B lomsterpark. Efter opsamling
i Sitkeborg, Århus og Randers
(hertil kom vi ad omveje) kørte
39 glade personer ud i som-
merlandet, det var i det mind-
ste solskin, da ølpausen fandt
sted. Jo længere nordvest vi
kom, blev skyerne mørkere og
mørkere. Uha.

Nå i tørvejr kom vi til rej-
sens måI.
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Vi satte os straks til bords.
Menuen var sild, fiskefilet,
frikadeller, ost og kaffe. Her-
efter kunne man gå på opda-
gelse i parken. Men desværre,

vejret var ikke med os, det

øsregnede. Så det var godt, at

der var mulighed for at nyde
Jesperhus i de store drivhuse
og ved de overdækkede area-

ler.
Inden vi tog afsted fra par-

ken fik vi en kasse blomster
som tak for besøget, en til

Kommende aktiviteter

Hospice i Århus amt
Sammen med Kræftens Be-
kæmpelse i Århus vil en gruppe
patientforeninger, heriblandt
COPA, prøve at få samlet un-
derskrifter til med offentlige
midler at få oprettet et Hospice
i Århus amt. Dette procekt vil
nok rage U2 tll3l4 år. Grup-
pen vil også prøve at få sat en

debat igang i aviserne med
læserbreve. Til efteråret vil
der blive holdt et debatmøde
med politikere i Rådhushallen,
Århus.

Udstilling i Ridehuset
I weekenden 29.-30. septem-
ber og l. oktober vil COPA
Lokalafdeling være til stede i
Ridehuset, Århus. Her vil være

en udstilling som hedder "Æl-
dre, Krop og Sjæl i Bevæ-
gelse. Alle interesserede fore-
ninger i Århus kommune har
fået tilbudt at være med i dette
arrangement. Århus kommune
betaler udgifterne.

(Århus amt fortsætter næste side)

Leif, Helle og Henning på "arbejde" i Marselisborghallerne.
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Hyggeklubben
Hyggeklubben holder sommer-
ferie i juli måned. Men torsdag
d. 10. august kl. 14.00 er der
igen kaffe/the og hyggeligt
samvær i vores lokale på Sil-
keborgvej 78, Århus. Så sæt

kryds i kalenderen, der er også

plads til dig.
Vil du vide mere om Hygge-

klubben, kan du ringe til Elna
Marie (tlf.: 86 16 24 04) eller
undertegnede (Henning, tlf.:
86 28 r1 24).

Vi håber alle må få en rigtig
dejlig sommer med masser af
sol.

Vi skal ses igen lørdag d.2.
september kl. 14.00 hos:

Aggi Gunnekær. Kanalens
Kvt. 106, 2.th., Albertslund;
Tlf.: 43 62 39 19. Du må

*-i

Crohn klubben
Øst

Hedvig Agnete Johansen, som
var kontaktperson i Hygge-
klubben døde her i foråret. Vi,
der kendte dig Hedvig, vil hu-

ske dig som et smilende og rart
menneske. Tak, fordi du var
med til at sætte Hyggeklubben
i gang.

Æret være hendes minde.

En rigtig god og solrig som-
merferie ønsker Århus lokal-
afdeling til alle COPA-med-
lemmer.

P .b.v.
Henning Granslev

meget geme ringe til Aggi el-
ler Eva (44 66 04 54) efter kl.
20.00 og sige om du kommer.
Du er velkommen til at tage en

med.
Vi glæder os meget til at se

dig.
Med venlig hilsen

Marina. Louise og Erc.

Flere har ytret ønske om yder-
ligerekendskab til, hvad Crohn
klubben egentlig er.

Hvem er vi? - Hvorfor mø-
des vi? - Hvad laver vi i grup-
pen?

Dette vil jeg prøve at be-
svare så kort og fyldestgørende
som muligt:

Vi er en lille gruppe på fem
personer (tre kvinder og to
mænd) som alle lider af samme

sygdom: Morbus Crohn, en
sygdom der (kort fortalt) er
kronisk betændelse i tarmene,
med svær opblussen af varie-
rende mellemrum. Sygdom-
men kan forekomme overalt
på slimhinden fra mund til
anus. Der forekommer for-
skellige, ubehagelige. volds-
omme følgesygdomme som
gi,et. fistler mr'.

Cq@

Mange Mb. Crohn patienter
ender med at få anlagt stomi
bl.a. p.g.a. fjernelse af større
eller mindre dele af tarmene.

Vi har ikke cancer, men er
disponerede.

Betegnelsen der nok vil dække
vores gruppe bedst er selv-
hjælpsgruppe. Vi mødes fordi
vi er lidelsesfæller, vi støtter
og hjælper hinanden når der er
behov for det.

I en selvhjælpsgruppe skal
du være parat til at give og yde
såvel som at modtage.

Vi har tavshedspligt.
Vi mødes en gang om måne-

den, nyder hinandens selskab

og hygger.
Der er altid plads til en til.

Med venlig hilsen
Mariann Olesen

STøTCOPA: HUSKATSENDE BHUGTE FRIMIERKER,
se side 19.

ft*,
Crohn klubben
vest

Colitis Crohn og antibiotika

Der er statistisk hold i, at

forekomst af colitis Crohn
er høj i den del af verden,
hvor man rimelig ukritisk
har anvendt antibiotika,
som f.eks. USA, England,
Skotland og Sverige. Hvis
vi derimod retter blikket
mod befolkninger, hvor
man af økonomiske årsager

ikke har strøet om sig med
antibiotika, hverken i dyr
eller mennesker, f.eks. de

underudviklede lande, ja så

er colitis Crohn nærmest
en ukendt sygdom.

Reference:
Demling, L.
Is Crohn's disease caused by
antibiotics?
Hepato-Gastroenterology 41,6
(1994) side 549.

Antibiotika igrise - neitak
Den stigning der har været i
forekomst af Crohn's sygdom
indenfor de sidste 50 år,falder
sammen med den øgede an-
vendelse af antibiotikapå men-

nesker og dyr. Utilstrækkelige
doser af antibiotika kan be-

virke, at bakterier får lov at
producerer toxiner (stoffer,

der er giftige for mennesker) i
så stor mængde, at bakteri-
erne bedre er i stand til at
trænge ind i vores celler.

Manmener, atcolitis Crohn
er en sygdom, der rammer
arveligt belastede personer.

I en ny artikel mener man,

at sygdommen hos disse arve-
ligt modtagelige personer er
forårsaget af tarmbakterier,
hvis biologiske egenskaber
(men ikke deres ydre udse-

ende) er ændret af antibiotika.
Altså: Colitis Chron er en in-
fektionssygdom.

Mycobacterium paratuber -
culosis har gentagne gange

været sat under mistanke, uden
man dog har et afgørende be-
vis på, at den er årsagen til co-
litis Crohn.

Et faktum er, at hos perso-

ner, der ved en operation får
afsnøret et tarmafsnit, forbed-

res betændelsen i dette afsnø-
rede afsnit; betændelsen /or-
yærres igen, hvis afsnittet at-
ter forbindes, så der er gen-
nemløb for det normale tarm-
indhold (inklusiv mycobacte-
rium paratuberculosis).

En vigtig opdagelse er det, at
der er en forbindelse mellem
anvendelse af antibiotika i
små mængder og tarmbakte-
riers øgede toxinproduktion.
Sådanne organismer, der er be-
gyndt atproducere mere toxin,
kan overføres til (smitte) an-

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

Tak til Per Hartley
Christensen
Endelig en urostomiopereret
person. der mener som jeg. at

der er for lidt åbenhed og op-
lysning om vores problem.
Men hvor er det dejligt at man
kan få denne Brickerblære.

For mit vedkommende er
jeg kommet fra "helvede" til
"himlen" efter 16 år med di-
verse problemer, som det vil
føre for vidt at skrive om. Jeg

fik Brickerblære oktober 93,
bor på Bornholm, hvor man
siger, at jeg er alene om det
problemet her, og har derfor
ingen at tale med. Igennem
COPA har vores lokale for-
mand skaffet mig to adresser

på to søde og hjælpsomme
damer - henholdsvis på Lol-
land og Sjælland. Her har jeg
fået megen hjælp o-e _sode råd.

De er be-g-ge me-eet 1'n-ere end
jeg og har haft Brickerblære i
flere år. Vi synes alle tre. at på

COPA mødeme bliver uro-
stomi overhovedet ikke nævnt.
Det er kun colo- og ileostomi,
der bliver talt om. Det er da

også et stort problem, men
hvorfor urostomi ikke bliver
omtalt. kan vi ikke forstå. Jeg
har et eksempel her fra Born-
holm - ikke et ord om urostomi
- skont mødet varede | - 2
timer.

Jeg klarer mig godt alene. Jeg
har haft problemer med vacuum

i dagposen om natten. Det har
hjulpet meget, at jeg forbinder
dag og natpose med en stump
slange med ventil - et råd fra
firma Inge-Lise Sørensen. Et
problem mere med luft i nat-
pose, har en sygeplejerske rå-
det mig til at stikke et lille hul
øverst i natposen, så blev det
problem løst.

Endnu engang tak til Per
Hartley Christensen i Rudkø-
bing. Else Eriksen

3770 Allinge

F or æ ldr efor e ninge n B ør n

og Unge med Kræft -
har i forbindelse med et
genoptryk omskrevet
deres informationspjece.

Foreningen, der blev
etableret i 1983, er en
selvstændig, landsdæk-
kende forening med 800
medlemmer fordelt på fire
lokalafdelinger. Disse er
centreret omkring de fire
behandlingssteder for
børnekræft, København,
odense, Århus og Ålborg.

Pjecen og andet infor-
mationsmateriale om bøm
og unge med kræft kan
rekvireres på Kræftens
Bekæmpelse's Rådgiv-
ningscentre i:
København (35 43 40 04)
Odense (66 1l 32 00)
Århus (86 19 88 tl) og
Aalborg (98 10 92 11).
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Under overskriften "Patient-
forening får nu e-eet sekreta-
riat" indbod Colitis Crohn For-
eningen til åbent hus tirsda-e

16. maj på deres n1,e adresse

Birkegade 11,2200 Kbh. N.
Jeg tog imod indbydelsen,

og så derfor de nye lokaler og
jeg fik hilst på foreningens nye
formand, Hans Thorvald Arild-
skov.

I forbindelse med åbningen
af sekretariatet, benyttede man
nemlig lejligheden til at mar-
kere et formandsskifte. Efter
seks år som formand, takkede
Peder Esben af, og formands-
posten er overtaget af den tid-
ligere næstformand, Hans
Thorvald Arildskov, 62 år.
Han har været med i forenin-
gens arbejde siden 1992, hvor
han blev valgt som formand
for lokalafdelingen i Vestsjæl-
lands amt.

Colitis Crohn Forening har fået eget
sekretariat
Af: Erik Kristjansen, COPA-lokalformand Roskilde amt

I nd e nf o r d esidsfe seks år h ar Co I iti s C ro h n Fo re n i n g e n
etableret I 2 lokalafdelinger, der tilsammen tæller knap
3500 medlemmer. Nu har foreningen åbnet et fælles
sekretariat i Kø benhavn

Det nye sekretariat vil frem-
over være bemandet to gange

om ugen med frivillig ulønnet
arbejdskraft, fortrinsvis af
medlemmer fra Hovedbesty-
relsen samt den lokale afdeling
i København.

Colitis Crohn Foreningen blev
stiftet i 1989 afnu afdøde Bir-
the Stubbe. Foreningen arbej-
der på at forbedre kendskabet
til de to tarmsygdommen
Colitis Crohn og Colitis Ulce-
rosa.

Jeg må sige, jeg blev godt
modtaget af den nye formand.
Vi fik en lang og fornuftig
snak om COPA og Colitis
Crohn Foreningen.

Det lover på et godt samar-
bejde i fremtiden.

Sygdommen
Colitis Crohn
Colitis Crohn
rammer især unge
mellem 15 og 25
år.
I Danmark er ca.
10.000 ramt af
sygdommen - en
alvorlig betæn-
delsestilstand i

tarmsystemet.

Vedvarende blodig
diar6 med toilet-
besøg på op til 10-
20 gange daglig,
smerter og træthed,
er nogle af de
handicap, som
Colitis Crohn
patienter ofte må
leve med.

I svære tilfælde kan
patienterne hjælpes
med en stomi.
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Foreningsmeddelelser

Evaluering af foreningskursus
Chr. Stentoft har sendt følgende til COPA-bladet. 16 CoPA-bestyrelsesmedlemmer har været på
Hotel Pejsegården i Brædstrup - 22.03-24.03 - for at lære om forenings- og bestyrelsesarbejde.
Her er nogle af kommentarerne:

l.
Hvad syntes du var godt ?

Tilrettelæ ggelse og ledelse :
- Kurset var godt tilrette-

lagt. Robert Eggersen var en

behagelig og inspirerende kur-
susleder. Han havde humori-
stisk sans og var god til at

aktivere alle deltagerne, Iige-
som han sørgede for en god
dialog.

Han sørgede for, at kursus
forløb i en afslappet atmos-
fære med passende variation
mellem fremlægning, pauser
og gruppearbejde, der førte til
gode diskussioner og erfarings-
udveksling.

Emnerne:
- Det var en virkelig god

præsentationsrunde, hvor man
fik en viden om den enkelte
deltagers baggrund straks fra
starten og derved fik en chance

for bedre kunne kommunikere
sammen.

- Bestyrelsens ansvar, opga-
ver og delegering af disse samt
krav til bestyrelsesmedlemmer.
Der var en god mØdeorden
blandt deltagerne, alle fik mu-
lighed for at blive hørt og der
var godt med sange.

- Det var særdeles godt at få
indblik i foreningens status,
hvor tiden måske er til foran-
dring.

- Foreningens faglige og po-
litiske mål og foreningens or-
ganisation og vedtægter er
relevante emner for alle CO-
PA's medlemmer og burde
måske gentages ved enhverlej-
lighed. Christians og Emils
fremlægelser var interessante
og lærerige.

- I erfaringsmæssig hense-

ende var kurset meget lærerigt
sammenlignet med andre for-

eningskurser. Tiden blev over-
holdt og deltagerne oplevedes
meget engagerede og positive.

)
Hvad svntes du var mindre
godt ?

Tidsplanen:
- Kurset var noget sammen-

presset. Der var for lidt tid til
at lære hinanden at kende, når
man er helt ny.

- At vi skulle arbejde lørdag
aften efter middagen. Vi kunne
have arbejdet til kl. 19.00 og
først da gået til middag og så

holdt aftenen fri til socialt sam-

vær.
- Tiden kunne have været

brugt bedre, såfremt vi havde
måttet ryge i undervisnings-
lokalet.

Emnerne:
- Markedsføring/synlig-

gørelse af foreningen og dens

fremtid.
- Mødeteknik og psykologi

var for tamt, især med hensyn
til psykologi blev forventnin-
gerne ikke indfriet.

Rollespil:
- Underviseren havde ikke

forudsætningerne i orden til
selv at deltage i rollespillet.
Det blev derimod helt perfekt,
da han valgte at lade to af
deltagerne gennemføre det i
stedet.

3.

Har du forslag til
forbedringer ?

Tidsplan:
- Arbejde til kI.1900 om lør-

dagen og så intet arbejde efter
middagen, det er deltagerne
ikke motiveret for og det er

synd for et ellers godt kursus-
forløb.

- Prøv at få mere tid til er-
faringsudveksling !

Emner:
- At der bliver gået mere i

dyb-den med mødeteknik og
psykologi. Den psykologiske
dimension mellem mennesker
bør have en større vægt i dette
emne.

- Der bør være tid til at be-
handle emner, som deltagerne
"smider" på bordet. Der forelå
flere forslag, der blev glemt
eller overset og derfor ikke
blev behandlet. Tiden var for
kort - men hvad er tid i det hele
taget.

- Der må godt være mere
gruppearbejde !

{.
Fremtidige onsker ?

- At der gøres alt for at
bevare COPA, så der et sted
for stomister - nye som gamle
og at foreningen får flere med-
lemmer.

- Taleteknik under anven-
delse af video, så man kan se

og lære af sine fejl.
- At fremtidige møder må

blive aftroldt på Pejsegården,
da forholdene er ideelle.

- Aflroldelse af forenings-
kursus en gang årlig. Enegent-
lig foreningskonference synes
ikke så nødvendig.

- At alle bestyrelsesmedlem-
mer kommer på lignende kur-
ser. Jeg tror det vil gøre arbej-
det mere interessant og ef-
fektivt.

- Videreudvikling af kurser
på samme stadie. Jeg kunne
tænke mig et kursus som vej-
ledte i psyko/sociale problem-
stillinger med henblik på at

vejlede os i , hvor vi skal hen-
vende os, når nogen har beho-
vet. Hvorfor ydes der ikke
hjælp til hele familien. Hele
familien rammes jo, når et fa-
miliemedlem får en stomi.

- Selvstændigt kursus, evt.
som overbygning på dette, i
mødeteknik og psykologi, sam-

arbejde og arbejdspsykologi,
gruppedynamik og indenfor
dette; samarbejde, formidling,
hj ælpearbejde, information og
psykologien bag dette.

- At foreningskursus som
det her afholdte, bør aflroldes
med rimelige mellemrum for
nye medlemmer og gamle som
opfriskning alt efter ønske og
behov. Underviseren vil få
større kendskab til COPA og
vil med sin organisatoriske
viden og evne til at formidle
og undervise kunne forbedre
og forme foreningskursus, så

det er dækkende for netop
COPA-medlemmers behov.

Har du bemærkninger til
de ydre rammer ?

- De ydre rammer har været
helt perfekt og maden har væ-
ret pragtfuld.

- Vi får altid en god modta-
gelse på Pejsegården. Værelse,
maden og betjeningen er ok,
god og venlig. Frokost og mor-
genmad er et overflødigheds-
hom af oplevelser.

- Det er et dejligt sted med
god forplejning og service.

- Det er et utrolig dejligt
sted. Velegnet til fremtidige
kurser, især for arbejdsgrup-
per, der arbejder med intern/
ekstem kommunikation, kur-
ser og uddannelse. Til dem vil
det være ønskeligt med en
arbejdsweekend, hvor alle kan
være samlede og hvor facilite-
ter og apparatur er til rådig-
hed.
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Weekendophold Vi ldbjerg Fritidscenter
12.-13. august 95

Z Ja tak,1eg vil gerne deltage.

Navn..

Adr....

Evt. telefonnummer.....

Tilmeldinq senest: 20. iuli.

L
Sendes i lukket kuvert til:

Charlotte Rønneberg, Vester Kirkestræde 10, 3., 8900 Randers.

For unge COPA-mennesker (18 - 30 år) er chancen nu kommet til at
deltage i en weekend, hvor man hygger sig, deltager i fælles-
arrangementer og udveksler erfaringer.

Weekenden bliver aftroldt d. 12.-13. august i Vildbjerg Fritids-
center (nær Herning). Her er der rig mulighed for at bruge sine timer
på en sjov og fornuftig måde.

Vi disponerer over 10 dobbeltværelser.

Prisen for ophold med middag om lørdagen (2 retter), samt
morgencomplet og frokost om søndagen er kun 150,- kr. inkl. kaffe
eller the morgen/midd agl aften.

Kommende ForretningsudvalgsmØder

Unq fi lTt
Vildbierg Fritidscenler

Tilmelding

_t

Besked vedrørende
kan tilmelde dig på

transport gives efter tilmeldingen. Du
ovenstående tilmeldingsblanket.

Med venlig hilsen
Charlotte Rønneberg,

Vester Kirkestræde 10, 3.,
8900 Randers.

Tlf.: 86 41 89 26, bedst aften.

Har du en sag, der skal til
behandling i COPA's for-
retningsudvalg (FU) -

legatansøgning mv. - vil
dit spørgsmål blive behand-
let på førstkommende
møde.

Bag på COPA-bladet er med-
lemmer af forretningsudvalget
markeret med x).

FU's mødekalender for næ-

ste kvartal ser sådan ud:

19. august og
16. september. 

I

Ferielukning
COPA's landssekretariat er lukket i
uge 27+28+29.

Henvendelse kan eventuelt rettes til
landsformand Christian Stentoft,

I m. so gs gt st.

Portræt af COPA's nye vicelandformand er desværre udskudt. l

Ungdommens
mand

Som omtalt i sidste COPA-
blad kom undertegnede i
COPA's forretningsudvalg.
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Mit arbej dsomr åde bLev " U n g -

domsarbejde og arbejde for
øvrige interesseområder".

Jeg vil geme have at duf
kontakter mig, når behov måtte
opstå. Selvfølgelig viljeg også

kontakte de interessegrupper,
som står bag på COPA-bladet.

Så mit ønske vil være et godt
samarbejde med diverse inter-
essegrupper.

Ungdommen er jo kommet
ud af starthulleme, se ovenfor
her på siden om tilbudet i au-
gust måned. Jeg håber I vil få
en god weekend sammen.

Tak til Charlotte Rønneberg,
for det store arbejde, der er
gjort for at stable dette arran-
gement på benene.

Henning Granslev,
Lokalfurmand i Århus amt og

medlem af COPA's forret-
ningsudvalg
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Tak for
hiælpen
Dansac har
udviklet
stomiprodukter,
dertilgodeser
individuellebehov;
stomisterhar
underuejs været til
storhjælp

Det er gået stærkt for Dansac

A/S gennem de sidste 3 år. Det

startede i januar 1992 med lan-

ceringen af Dansac So/o - po-

sen, der i daglig tale ofte om-
tales som "den lille skrå pose".

Det var det første man lagde
mærke til ved den lukkede
pose. Men det mest revolutio-
nerende ved Dansac Solo var
dens graduerede hudbeskyt-
telsesplade, der med sin rhom-
beformede facon både tilbod
sikkerhed og en inponerende
fleksibilitet. Dansac Solo
grundlagde Dansac's succes af
nyere dato.

PRODUKTINFORMATION

På baggrund af tilbagemeldin-
ger fra stomister og sygeple-
jersker over hele verden, for-
tsatte Dansac med at udvikle
varianter af Dansac Solo.

Således kom vi, som de før-
ste i Danmark, med en oval
hudbeskyttelsesplade - Dansac

Solo Oval, idet vi erkendte, at

ikke alle stomier er runde.
Dansac Solo serien blev des-

uden udvidet med en Dansac
Solo Mini version - poser der
var 15 - 3OVo mindre, fordi
stomisterne naturligvis har
forskellige aldre, størrelser og
behov.

I efteråret 1992 lancerede vi
Dansac Duo. Vores første to-
dels bandage. Udfra stomi-
sternes og s1'geplejerskemes

tilbagemeldinger tilpassede vi
Dansac Duo til en mere fleksi-
bel og diskret todels bandage -

Dansac Duo Sofi, der i da-e

regnes som et behageligt alter-
nativ til dem, der foretrækker
Dansac Solo's enestående for-
dele i en to-dels version.

Det sidste skud på stammen er
Dansac Ligåt. Posen, der er
forsynet med stofbeklædning

på både for- og bag-
side, et nyt velfunger-
ende kulfilter og en
endnu tyndere gradu-

eret hudbeskyttelses-
plade. Omtale af po-
sen, og med dette mu-
ligheden for at rekvi-
rere prøver, er at finde
andetsteds i COPA-
bladet.

Tømbare poser i
Dansac Solo samt Dan-
sac Duo Soft serien vil
fra den 15. juni 95 og
fremover blive produ-
ceret og siden leveret
med en ny blød clips
foruden den vanlige
Iukkeklemme. Vi har
valgt dette tiltag for at
imødekomme stomisternes
forskellige behov og ønsker.
Denne forbedring ændrer ikke
på produkternes pris.

Dansac har mange spændende

planer for fremtiden, der fort-
sat vil kræve et tæt samarbejde
med stomister og sygeplejer-
sker i hele verden. Dog vil vi
geme benytte denne lejlighed
til at takke alle der har bidraget
med ideer, kommentarer og
erfaringer gennem tiden, så

det har været muligt for os at

læO

C€
SIKKERHEDS

GARANTI

Nyeste skud på stammen hos Dansac -

Dansac Light.

udvikle stomiprodukter, der til-
godeser et individuelt behov.
Vi er undervejs blevet mødt
med megen interesse og villig-
hed til at deltage i afprøvning
af produkter under udvikling.
Denne positive tilkendegivelse
for vort firma og produkter har
været os en uundværlig hjælp,
som vi håber på også at kunne
nyde godt af fremover.

Med ønske om et fortsat godt
samarbejde,

Dansac AIS

KRÆFTENS BEKÆMPELSE MED KLAR BESKED

Kræftens Bekæmpelse går ind for at hiælpe patienter med at dø, ikke tilaldø

Knap 16.000 danskere dør
hvert år af kræft. Derfor har
arbejdet med døende altid haft
en høj prioritet for Kræftens
Bekæmpelse.

- "Der bør være en rettighed
for patienter og pårørende at
være medbestemmende om,

hvordan de ønsker patienter-

nes sidste levetid skal tilbrin-
ges," sagde formanden for
Kræftens Bekæmpelse, Jens

Kr. Gøtrik, på foreningens re-
præsentantskabsmøde i Kol-
ding sidst i maj.

-"Derfor går vi ind for etable-
ring af hospicetilbud i offent-
lig regi uanset patienternes
opholdsted. For os er hospice

således ikke et spørgsmål om
mursten eller institutioner.
Hospice er en filosofi for den

lindrende pleje og omsorg, det

er muligt at yde til den uhel-
bredeligt syge", fastslog Jens

Kr. Gøtrik.
-"Med udbredelsen af hos-

picetilbud mener Kræftens Be-
kæmpelse, at det er muligt at

hjælpe den døendes familie til

at nå en personlig afklaring og
dermed være forberedt på dø-
dens indtræden. Dermed bli-
ver en værdig død en realistisk
mulighed".

-"En værdig dødhar intet at
gøre med legaliseringen af ak-
tiv dødshjælp. En værdig død
kræver derimod aktiv hjælp
indtil døden. Det kræver
flexibilitet og åben dialog mel-
lem patient, piirørende og be-

handlere, hvor de sidste skal

have både viden og uddannelse,

undersffegede J. Kr. Gøtrik."

Kræftens Bekæmpelse mener,
man skal hjælpe patienter med
at dø, ikke til ar dø.

I forbindelse med en forventet
lovbehandling i Folketinget,
på baggrund af en redegørelse
fra Det Etiske Råd, vil Kræft-
ens Bekæmpelse tilkendegive
deres holdning: Nej til aktiv
dødshjælp. Derimod skal valg-
mulighederne for, hvordan den

sidste levetid tilbringes, for-
bedres.

3t Copa 129, 1995
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juli - augUSt (+ september)
Har du aktiviteter, du ønsker omtalt i den gule mødekalender, så skriv til COPA.

Giv en kort beskrivelse af mødet, dato, klokkeslæf og mødested.

]2-07 n. 17.00- 1e.00 
ilil1#ilr:fi:ll,alersinsØr.

Frederiksborg amt

0e-08 kr. 17.00 - re.00 
irrr;l#ilfffi:::,rHersingør.

Frederikborg amt

t2-o8 Mødested: Se dette blad under Ny fra
Lokalforeningeme, Vejle amt.

Udflugt til Dansac.

Vejle amt

Medlemsmøde i Sorø.

Vestsjællands amt

1e-08 k,' 14'00 - 17'00 
i,?l?ål'ir"',13#ijå111,,Xå1"-"'

Næstved Lokalforening

26-08 kr. 10.30 
;tj;:j:.a*, 

Brønshøjvej 17, Kbh.NV.

Kø b e nhavnl F rederiksber g

Mødested. Se dene blad under Nyt fra
Lokalforeningeme, Nordjyllands amt.

Sommerudflug til Jesperhus, Mors.
Nordjyllands amt

31-08 kl. 10.00 Valby Medborgerhus.
Virksomhedsbesøg, Dansac.

Københavns amt

Copa 129, 1995 38

Mødekalender

0l-09 kl. 18.00 Kullebo's Kro, Nyråd.
Høstfest sarnmen med Lolland-Falster
Lokalforening.

Næs»ed Lokalforening

01-09 kl. 14.00 - 17.00 Huset, Hasserisgade 10, Aalborg.
Fredagsmøde.

Nordjyllands amt

04-09 kl. 19.00 Duebrødre Kloster, Festsalen,

Sct.Agnesvej 2, Roskilde.
Medlemsmøde.

Roskilde amt

09-09 kI. 14.00 tnge-Lise Sørensen, Helsingør.
Medlemsmøde.

Frederiksborg amt

13-09 kl. 17.00 - 19.00 Sygehuset Øresund, Helsingør.
Rådgivning. Åbent hus.

Frederiksborg amt

13-09 kl. 19.00 Folkehjemmet Aabenraa.

Møde med overlæge Øster, Tønder.
Sønderjyllands amt

16-09 kl. 14.00 Valby Medborgerhus.
Medlemsmøde, lysbilledeforedrag.

Københavns amt

16-09 kl. 14.00 Rebild.
Parkeringspladsen v/Rebildhus/i\,Iuseet.
Skovtur med guide + museum.

Nordjyllands amt

2l-09 kl. 19.00 Kalundborg Sygehus.

Fællesmøde med
Colitis Crohn Foreningen.

Vestsjællands amt

17-08



Stomiambulatorier
2300 Sundby Hospital Organ.kir.amb.

2300 Kbh. s
32 34 32 'l 1 lokal 3212 Man.-fre.: 08.00-1 4.00

2400 Bispebierg Hospital, Stomiamb.
2400 Kbh. NV

35 31 26 96 lokal 2696
(man.{re.: 08.30-09.00)

Efter aftale

2600 KAs-Glostrup,
2600 Glostrup

43 96 43 33 lokal 5516 Man.-fre.: 08.00-1 6.00

2650 Hvidovre Hospital, atd.212+215
2650 Hvidovre

36 32 28 44 lokal 212
36 32 22 13 lokal 214

Man.-fre.: 09.00-1 5.00

2730 KAS-Herlev afd.107, 7.sal
2730 Herlev .a7 

44 53 53 00 lokal 533 Man.-fre.: 08.00-1 5.00

2900 KAs-Gentofte, kir.amb. D 732
2900 Hellerup rl 31 65 12 00 lokal 5865

(man.-fre.: 08.00-09.00)
Man.-fre. : 08.00-1 4.00

3ooo Sygehuset Øresund Helsingør, $. *r,
3000 Helsingør ,

48 29 23 32 Efter aftale

--
3700 Bornholms centralsvoeht/

s7ootuiæ /
ut{-,, 6s rokar 2r2o 1. og 3. tirsdag i måneden

09.00-13.00

4200 ,#ffi 53 52 19 00 lokal 2264 Man.{irs.: 08.00-1 5.00;
Fre.: 08.00-1 4.00

4300 '.t:#F{x olbæk, Stomiamb. afd. I 1 53 43 32 01 lokal 2102 eller søger 5806
(dgl. 08.00-08.301

Efter aftale

4600 

^N'tramb''i[ 

ard' At s6 63 15 oo rolåt/æoo
(man.-fre.: 1 1.00-12.00)

Efter aftale;
Man.-fre.: 07.00-15.00

4700 c.r,tffi"f,rr"t i Næstved afd. 19 stuen,
4700 Næstved --\

§\72 14 01 lokal 4208
(nfn.-tre.: 08.00-O9.OO)

Tirs.:08.00-16.00;
Tors.: 08.00-15.00

4800 Centralsygehuset i Nykøbing F

4800 Nykøbing F ^r) ^ il " 'o 
33 rokar 3sso Tirs.:12.00-16.00;

Tors.: 12.00-16.00

55oo ( A Middelfart Syqehus, Organ.kir.afd.
I ) ssoo uiooetrårt \ - 

V * o, 21 21 tokat 166s 
f\ 

Fredase efter aftare

5600
*rm*rfl,;hus 

Kir'amb' J 1
\ ozor *ry{ d-? \ Man.-rors.: os.oo-1300

600 0
I Kolding Sygehus. Stomiamb. O.2. §

6000 Kolding ,J 't ,5rf...r[rtfu
)."*. 

os tors. l2.oo-15.00

I
640 0 \§xu"s,*"il"n?""'o'*'' 7 No\" ( 1)'n"'-tors': 08'30-14'30

71 00
*å):i:"'stomiamu' { \ ):nQ1g*' 

ouou

)
Ons. og fre.: 08.00-15.00

7200
#**x'::nus'stor(y' \ l',f,il.r*t\ I Efter aftale.

7 400
i;åå tff ''vo " 

r' 

"' 
(Er§ 3/,*rffi , o 

"n ÅMhh I [, #,',1;Ll ;',''

7500 Horstebro ""noil[#iGi!il'",il7500 Holstebro "V;"d,ilb:mf.:,Sff'/"
Tirs.: 09.00-16.00,
eller efter aftale

8000 Århus amts Sygehus
Sooo Århus i: ;;,::.rh#Il: 1 4 0 0 - i 5 0 0 ) L13; ig,iB l';il: :(:h$-:"

8600 Centralsygehuset i Silkeborg, Parenlrym kir.afd. 86 82 16 00 lokal 2431

8600 Silkeborg
Tirs. : 1 2.30-1 4.30 ;ro|,)llrj-r s.oo
Begge dage efter aftale

8700 Horsens Sygehus, Stomiklinikken
8700 Horsens

79 27 44 44 lokal 2221 Man.: 09.00-15.30;
Tirs.-fre.: 09.00-15.00

8800 Viborg Sygehus, Organkir. afd
8800 Viborg

K1 1 86 61 30 00 lokal 2110
(dgl.: 08.00-12.00)

Ons: 10.00-1 3.00.
Efter aftale

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

86 41 82 00 lokal 5704 Man.: 08.30-11.00;
Fre.: 09.00-12.00

9000 Aalborg Sygehus SYD, Stomiklinikken,
9000 Aalborg

99 32 25 41

99 32 25 22
(afd. 1)
(afd.2)

Man.: 12.00-15.00;
Tors.:12.00-15.00

9800 Hjøning Sygehus, Organ.kir.afd.
9800 Hjørring

98 92 72 44 lokal 2071
(man.{re.: 08.00-14.00)

Fredage efter aftale

Liste med stomiambulatorier bringes i alle COPA-blade med ulige nummer.
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LOKALFORENINGER / GRUPPER / KLUBBER De anførte træffetider er kun vejledende

København / Frederi ksberg
Helene Christensen
P. Bangsvej 107, l.
2000 Frederiksberg
Tlf.: 38'/16231
Kontaklper,son:
Litta Porter, Ane Katrinesvej 34,

2000 Frederiksberg. Tlf.: 3l l0 26 2-5

(Træffbtid: 09.00 - 10.00)

Københavns amt
F u n ge re nd t' loka[o rnta ru l ;

Marianne Hemmingsen

Grønnevang 253. l--3

2830 Virum
Tlf. 45 83 52 58 eller 46 56 55 75

Kontaktperson:
Inga Robinson, Televænget 30.2170 Kastrup
Tlf.: 3l 59 41 35 eller 46 -56 55 75.

bedst efter kl. 10.00.

Bornholms amt
Inge Skovgaard Petersen

Pæretræsdale n 2l
3700 Rønne
Tlf.: 56 95 65 30

Frederiksborg amt
Bent H. Larsen x)

Emil Noldesvej 32

3000 Helsingør
Tlf 42 22 06 16

(træff'es bedst 17.00 - 18.00)

Fyns amt
Vagn Madsen
Svanevej 25

-5492 Vissenbjerg
Tlf .:64 47 24 46 iefter kl. 16.00)

Rådgiver : Gerda Pedersen,

Carl Blochsvej 1,2., 5230 Odense M.
Tlf.: 66 11 26 84 el. 66 19 26 84.

Lolland-Falster
Marianne Andersen
(rådgiver og formand)
Askhavnsvej 8, Femø
4930 Maribo
Tlf.: 53 91 50 30
Rådgiver; Jytte Hampe

Nørre Boulevard 4, l. , 4800 Nykøbing F.

Tlf.: 54 85 09 08

Nordjyllands amt
Flemming Jacobsen

Tyttebærvej 7

9530 Støvring
Tll'.: 98 37 16 30.

Ritdgiver:
Kirsten Møhlenberg, Nielsmindeve.j 16

9493 Saltum .Tli.: 98 88 1l 5l

Næstved
Merete Møller
Ærtebjergvej 28, Lund
4660 Store-Heddinge
Tll.: 53 70 80 42
(bedst hverdage 10.00 - 12.00)

Ribe amt
Frede Jensen

Langetvedvei 2 I

6630 Rødding
Tlf .: 74 84 71 27

Ringkøbing amt
Ame Nielsen *)

Rudesvej 20

7-500 Holstebro
Tlf .: 97 42 21 19

Roskilde amt
Erik Krrstjansen ;')

Jasnrinlej I

J(rt)0 f.6gg
Tlt.: 5-i (r5 -iS -s

Sønderjyllands amt
Sr'. Kjærsgaard Jensen 'r
Mollehaven 2.A

6430 Nordborg
Tlf .:74 45 42 04 (bedst efter 17.00)

Veile amt
Emil Larsen

Søndervænget 87

8732 Hovedgård
Tlf.: 75 66 12 13

Viborg amt
Inga Vestergaard Andersen

Fårtoftevej 144

7700 Thisted
Tlf .:9'7 92 15 97

Vestsiællands amt
Torben Hansen

Harhoffs }Jle 4
4100 Ringsted
Tlf.: 53 61 5(t 23

Århus amt
Henning Granslev *)

Bavnegårdsvej 1 10. Kolt
8361 Hasselager

TIf.: 86 28 11 24 (bedst 14.00 - 18.00)
Rådgiver: Ellen Sørensen,

Hedevej 8, Årslev. t1900 Randers
Tlf.: 86 49 16 I I (bedst 09.00 - 12.00)

Crohn klubben øst
Er,a Larsen
Pærevangen 2. l.tv.
2765 Smørum

Tlf.: 44 66 04 54 (efter kl. 17.00)

&
Marina Larsen

Lyngbyvej 293 A
2900 Hellerup
Tlf.: 31 65 65 07

Crohn klubben vest
Mariann Olesen
Skyttevej 2l
8-1-50 Harnm!-l
Tlf.: 86 96 -1-l 19

Forældregruppen
Lisbet Reter Dalsgaard

Bredemosevej 16. Elsborg
88,10 Rodkærsbro

Tlf.: 86 65 90 12

J-pouch
Christina Hartmann
Nebs Møllevej 54
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.

*) Er medlem af COPA's Forretningsudvalg


