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Landsformandsskifte

Medlemmernes

Tak for seks travle og
spændende år

tarv

Christian

lil]

Tak til landsformand Christian Stentoft

Stentoft
på
talerstolen

1 3. april,
holdt lokalformand Frede Jensen, Ribe amt, en takketale til

På COPA-hovedbestyrelsesmødet, Skjoldenæsholm

fo,

Christian Stentoft.

sidste

Frede Jensen kom ind på, at Christian Stentoft i sin
periode som formand fra 1990 - 1996 ikke har ligget på den
lade side: -"Han har taget hånd om mange problemer, der har
været under opsejlin-e, så de ikke fik lov at udvikle sig". Og
her tænker Frede Jensen ikke mindst på mange problemstillinger i bistandslovens §58.

Sang
som

lands-

formand.
(Hovedbestyrelsesmødet

I

Christians formandstid er der sket meget; Frede Jensen

fremhær'ede:
- oprettelse af stomiambulatorier i næsten alle amter,
- udbl'g_eet samarbejde med FS22,
- COPA-sekretariat på selvstændig adresse,
- udbl'g-eet samarbejde med KB,
- samarbejde med de baltiske lande,

13. april).

og familiearrangementer har fået en betydelig udvikling

T

i

Christians tid.
Frede Jensen håber, at Christians efterfølger vil fortsætte
denne positive udvikling. Frede Jensen afsluttede sin tale
med: - "Tak Christian, det har været rart at kende dig".

for døren og med foråret er det også tiden for
aftroldelse af det ordinære hovedbestyrelsesmøde med aflæggelse
af beretning og regnskab, samt aftroldelse af valg og udpegninger.
I år er det et lige år, hvorfor landsformanden er på valg.
Så står foråret atter

Efter at have haft posten i seks år harjeg ikke onsket at fortsætte.
hvorfor der skal vælges en n1'landsformand. Der var anmeldt tre
kandidater. Den nye landsformand blev Flemmin-e Lejbolle med
12 stemmer ud af 17 mulige.

Sekretariatsleder Anni PerJersen takkede for "kampen", og på
foreningens vegne overrakte hun Christian et træskærersæt.
(En af Christians store lidenskaber er træskæring, og flere
medlemmer i COPA har generøst fået foræret meget smukke
arbejder).

Lokalformanden på Fyn, Vagn Madsen, sagde også tak til
Christian. Du er altid kommet til vores arrangementer når vi
har kaldt.
Chrisrian sagde tak for de pæne ord. Min drivkraft har altid
r,æret: Medlemmemes tarv.

Jeg træder tilbage efter seks spændende men også droje år. hvor
foreningen har fyldt mere og mere i min tilr'ærelse. fordi arbejdet

har ført mere og mere med sig. En naturli-s udvikling. når man
søger indflydelse på beslutningerne. Denne sogen indfl1'delse
har medført, at foreningen er blevet kendt, respekteret og
synliggjort. Det har tillige haft den virkning, at ingen mere er i
tvivl om, hvad foreningen står for-og hvad den ønsker.

vil slutte med at rette en tak til alle, i som udenfor foreningen,
for godt samarbejde i bestræbelserne på at synliggøre foreningen,
dens rådgivning og arbejde for oplysning og information til såvel
stomiopererede som almenheden. Et arbejde som jeg håber vil
blive fulgt op og forstærket af min efterfølger.
Jeg

Tak for seks travle og spændende år.
Venlig hilsen

Chr. Stentoft
Copa 134, 1996
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Flemming Lejbølle klar til at overtage landsformandsposten
efter Christian Stentoft. Læs mere om
Flemming Lejbølle på side 18.

@
Foreningens formål:
Vedtægternes § 4:
Foreningensformål er atvaretage interesserfor stomi- og reservoiropererede samt
personer med sygdomme, der kanføre til anlæggelse af stomilreservoir.

Stomiforeningen COPA
k r e ta r i a t s I e der.' Anni Pedersen
Sekretariatet
Odinsvej 5, 4100 Ringsted
Se

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.

Stk. 2. Dette søges gennemført ved:
- at udøve oplysende, rådgivende og opsøgende virksomhed.
- at virke som medlemmemes talerør over for myndighederne.
- at hjælpe hinanden med råd og vejledning og i særlige
tilfælde at yde støtte i form af et humørlegat.
- at udgive et medlemsblad, COPA.

COPA nr. 134 maj/juni 1996
Landsformand:
Flemming Lejbølle
Blomstertoften 43
Tjøning, 7400 Herning.
Tlf.:97 268099 (onsdag 16-18).
Fax:97 26 98 55.

Indhold:
Tak for seks travle og spændende år (Chr. Stentoft)..........
Bøm i krisesituationer (Lisbeth Refer Dalsgaard)..................
Midt i livet weekend (Henning Granslev).......
CoRCE-konference ( Susanne D enwers )....
Endnu et skridt på vejen - Hjæp til Litauen (Arne Nielsen)
Nyhåndbogforrådgivere- Rådgiverkursus (,Iette Kundal)......

Vicelandsformand:

Ame Nielsen

2

4
6
8
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Familieweekend 95 ( Li s bet Refe r D al s gaard )...
Ny landsformand, tre kandidater, men kun een kan vinde..............

18

7500 Holstebro
Tlf .:9'7 4221 19.

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

l9

Lokaformænd og -grupper :

Læserne skriver:
"R" fra Silkebor-e

27

Rudesvej 20

-

rin-e

til

16

Eva!................

Se bagsiden.

Krldsord
Medlemsbladet COPA

13{.

28
29

Losning og vindere kn'dsord 133..

COPA-medlemsblad udkommer
6 gange om året.
Næste blad udkommer 8l0i-1996.
Oplag: 5000 stk.
Tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S.

Produktinformation

Ny colostomipose fra ConvaTec (Naturess).......
Ny ring til vanskelige stomier (tnge-Lise Sørensen).......

Ansvar shave nde redaktør :
Cand.scient. Ole Vestergaard.

30
30

Gaver Litauen

4
31

Læserbreve, indlæg og

artikler:

Manuskripter skal sendes til
sekretariatet. Sidste frist for indlevering
til næste nummer er 716-1996.

Rådgivning

COPA behøver ikke

nØdvendigvis
dele meninger bragt i bladet.

Eftertryk tilladt med kildeangivelse, ef-

ter indhentet skriftlig tilladelse

hos

COPA's sekretariat.
I llustrationsannoncer :

Film mv. skal sendes til sekretariatet.
Materialefrist og annulleringsfrist 21
dage før udgivelsen. Dvs. materiale til
næste nummer skal være sekretariatet

i hænde senest: 1716-96. Nærmere
oplysninger: Sekretariatet.

Indstik:
Med forbehold. Kun i kuverterede
blade. Nærmere oplysninger om
tidsfrister mv. : Redaktøren.

rssN 0901 - 3849

København:

Århus:

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

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

Sted:
Strandboulevarden 55,2 1 00 Kbh.Ø.
Tlf.: 35 25 77 00.
(Aftale om tid til en samtale mellem
kr. 08.00 - 16.00).

HelsingØr:
Åbent anden onsdag i hver måned
mellem kl. 17.00 - 19.00.
Sred; Ambulatoriet (afd.32) på
Sygehuset Øresund Helsingør.
Forespørgsler på tlf.:
42 22 06 16 eller
48 29 23 32.

Sted:

Silkeborgvej 78, Århus C.

Tlf.: 86

18 5622.
Aftale om tid til en samtale kan

ske i åbningstiden.
Udenfor åbningstiden:
Tlf.: 86 28 ll24 el. 86 98 33 49.

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

juli og
S ted

august.

: Centralsygehuset, afd.252.

Liste over stomiambulatorier findes i Copa-blade med ulige numre.
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Børn

i krisesituationer

Referat af: Lisbet Refer Dalsgaard,
Forældregruppen
Hvert år i november måned aftrolder Soci-

alministeriet en konference om børn i
krisesituationer. Her deltog jeg sammen
med 750 andre.

Vi havde hver især på forhånd valgt to
interessegrupper. Een om formiddagen
og een om eftermiddagen. Allerførst var
alle dog samlet i auditoriet, hvor Maria
Arts fra Holland fortalte og viste video om
et meget interessant projekt, som kaldes
Marte Meo. Navnet Marte Meo stammer
fra det latinske "mars martis" og betyder
groft oversat til dansk "Ved e-een styrke".
Navnet er valgt for at sætte fokus på det
centrale i programmet - nemli-e at opda-ee
kriser i familier me,eet tidli,et og ir'ærksætte
hjælp straks i hjemmet. så familier forblir er
"hele". Programmet er baseret på r'ideooptagelser af dagligdagen i hjemmet, som
så bliver minutiøst gennemgået af professionelle sammen med familien. Terapeuteme "lærer" rent faktisk forældre,
hvordan de skal gribe ind og afværge
konfrontationer.

Et stort emne - fremlagt af en spinkel
kvinde på ca. 1,50 m - men med en entusiasme på størrelse med Eiffeltåmet.

Fælles for disse børn gælder, at de ofte
bliver betragtet som "tumlere" eller "fum-

lere", fordi de har vanskeligt ved at
kontrollere deres motorik. De kan reagere
meget voldsomt på lyde, lys, bevægelser
og berøringer, hvilket gør at de ofte

misforstår en situation og selv bliver
misforstået.
Behandling af disse børn er terapi hos
bl.a. psykologer, børneergoterapeuter,
børnefysioterapeuter og talepædagoger.
DAMP er ikke noget, der går over eller
noget man vokser fra. men man kan blive
bedre til at tackle problemet med tiden.

Born og Sorg var eftermiddagens emne.
som også r'ar r'ældi-e interessant. At bom
sorger over tab. er en helt naturli-s tin-s.
Børns sorg kan bare være sværere at
gennemskue end voksnes. Børn går ud og
ind af sorgfølelsen. Det ene øjeblik sørger
de - det næste leger de.
Sikkert er det dog, atbøm gennemgår
en sorgproces ved tab, og de skal hjælpes,
for de kan ikke bearbejde sorgen alene.
Børn føler ikke sorg alene ved dødsfald.
Tab af en funktion kan også medføre

Sorgreaktioner hos børn kan f.eks.

umulige unger" . Emnet blev fremlagt af
en ergoterapeut, og ud fra emnebeskrivelsen havde jeg fået det indtryk, at det

handlede om fysiske handicap. Det
handlede imidlertid om børn med DAMP,
som er en medfødt hjerneskade. Bøm med

DAMP bliver ofte kaldt for både "de
uforståelige børn" og "kropumuli-ee
unger". Det ermeget svært at være forældre
til et DAMP bam. Der kan gå flere år, før
diagnosen bliver stillet, hvor forældre ofte

står uforstående overfor, hvorfor deres
bam reagerer, som det gør. DAMP børn er
enten hyperaktive eller hypoaktive.

De hyperaktive børn er dem, der
billedligt talt sidder med foden på speederen. De opsøger enhver ny udfordring også de farlige, som de burde undgå. De

kan ikke fastholde opmærksomheden
længe nok omkring en aktivitet til at
forstå, huske og lære af situationen.
De hypoaktive børn er dem, der sidder
med foden på bremsen. De undgår for en
sikkerhedsskyld enhver ny udfordring.

Copa 134, 1996

indtryk jeg fik
efter en lang og lærerig dag.

Ja, dette var blot nogle af de

Jeg har med dette indlæg kun refereret,

hvad alle de "kloge hoveder" fortalte, og
står derfor ikke til ansvar for, om der
skulle være nogen, der mener noget helt
andet

.

Gaver Litauen

sorgreaktioner.

DAMP børn: Formiddagens emne for
mit vedkommende handlede om "Krop-

til dem og
svar ærligt på sporgsmåI.
- Forbered, hvis muli_et. inden dødsfald,
skilsmisser, operationer ol.
- Skab faste, trygge og kendte rammer.
- Bøm har behov for ømhed, åbenhed,
fysisk og psykisk kontakt.
- Få kontakt med tavse bøm - det er
vigtigt at vise sorg.
- Tag børnene alvorligt. Lyt

være:

-

Søvnløshed

- Angst og sårbarhed (ser farlighed i
alm. situationer)
- Koncentrationsvanskeligheder
- Vrede og irritation
- Skyldfølelse
- Træthed (kan medføre problemer i
skolen)

- Fysiske klager (hovedpine, mavepine
ol.)
- Tristhed (nogle græder, andre ikke.
Nogle undgår at græde for ikke at gøre
de voksne kede af det).
- Regression (dvs. gå i barndom - dette

er signal om mangel på tryghed).

Men hvordan hjæIpe børn når de sørger?
Det gøres bl.a. på følgende måder:
- Giv informationer om det skete på

Porter
25,00 kr
AxelJakobsen 100,00kr
KjeldB.P.Jensen 100,00kr
G.LykkePedersen 50,00kr
Birthe Sass
100,00 kr
Ema Hansen
50,00 kr
HelgaTvede
25,00 kr
HollisterA,/S
100,00 kr
Marianne Rasmussen 50,00 kr
Niels Chr. R.Thomsen 50,00 kr
SteenNerup
300,00kr
Mons Monsen
100,00 kr
BrunoPedersen 25,00kr
Lis Hammer
25,00 kr
lngaVilladsen
25,00 kr
GeorgJensen
50,00kr
Erling Flarup Pedersen 50,00 kr
LillianJensen
40,00 kr
Britta & Ove Frigast
25,00 kr
Edly lversen
50,00 kr
PerNielsen
50,00 kr
Karl & Juliane Petersen 25,00 kr
Cecilie M. Vestbo
50,00 kr
Anna-MarieChristensen 50,00 kr
EstherJohansen 50,00kr
Hans Jørgen Holt
50,00 kr
Else Marie Christensen 100,00 kr
Henning Granslev
100,00 kr
Marie Louise Hansen
50,00 kr
EjnerJensen
50,00kr
BernhardJørgensen 50,00kr
lnge Lillian Madsen
50,00 kr
EllySchytt
50,00 kr
GudrunJensen 25,00kr
Max Jenne A,/S
100,00 kr
AnneliseJørgensen 106,00kr
Lauritz K. Pedersen
20,00 kr
HansArneMadsen 25,00kr
Børge Hansen
25,00kr
Emmy Hansen
25,00 kr
Kate Holme
50,00 kr
Poul-Erik Petersen
100,00 kr
Coloplast, Dansk Salg
300,00 kr
Ove Larsen
200,00 kr
Litta

alderssvarende trin.

- Stimuler sorgen/mindeme med
tegninger - spil - snak og billeder.
- Informer ydre ting - skoler,
børnehaver, og lignende.

Li ste n fortsæfte r i

næste

Copa-blad.

COPA takker på det hjerteligste

Det komplette

uroslomisyslem
Dansac Duo Soft - to-delt
urostomisystem - er det
fØrste komplette døgnsystem
til urostomister på det danske
marked. Det har været målet
fra starten af. at de enkelte

dele i urostomisystemet tilsammen skulle udgøre en
harmonisk helhed. Således
er systemet i stand til på en
beha-uelig og tryg måde at
dække d6gnets behov.

Hudbeskyrtelsesploden

En hormonisk helhed
\
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Den graduerede hudbeskyttelsesplade kombinerer fleksibiliteten og sikkerheden.
Gradueringen betyder, at pladen er tykkest omkring stomien, hvor der er størst
behov for beskyttelse og tyndest i kanten, så den følger
enhver lille fold og ujævnhed
i din hud. Hudbeskyttelsesventilen vil hjælpe dig til at
pladens overflade er beskyttet betjene denne korrekt og deraf en smudsafvisende film.
med o_qe sikkerheden.
der er nem at ren_gore.

NYHED

Urostomiposen
Posen har en hudtan'et stotbagside. Dermed får du en
l,derst diskret pose, der samtidig føles blød og behagelig

mod din hud. Urostomiposen
har en indbygget tilbagel6bsspærring samt en let håndterbar afløbsventil. En tydelig
dråbemarkering på afløbs-

7

Afløbsposen - til nqtten
Ailobsposen kan indeholde 2
liter o-e er torsl'net med en 95
cm lang slange med stor
lumen. En hvid konnektor på
slangen sikrer en nem og samtidig sikker tilkobling til urostomiposen.
Dansac Duo Soft Urostomisystem vil på en behagelig
måde dække dit dpgnbehov.

donsoc O
Dansac og Dansac Duo Soft er
handelsmærker under Dansac A/S.

C€

Bestil en

ollerede idog

Indsend kuponen til:
Dansac A/S, Lille Kongevej, 3480 Fredensborg. Eller ring
så sender vi straks en gratis pr6vepakke.

pLtlf . 4228 25 00,

Navn:

Postrn/by:

Angiv venligst, hvilken urostomipose du ønsker atprøyei

E

Hudfarvet poseforside

E

Klu, poseforside

Stomiens diameter:

E

AfnyOs her, hvis du også ønsker at prøve afløbsposen til natten.

@

Midt i livet weekend
Af: Henning Granslev, formand Århus amt
Stedet bliver Hotel Vedersø Klit ved
Ulfborg, tæt ved Vesterhavet. På hotellet
er der mulighed for at spille billard, bord-

I sportshallen kan spilles
badminton eller basketball. Der er
legeplads til de små og udendørs pool til
tennis og dart.

rt-

..

vandhundene.

_a,

Ved ankomst fredag aften bliver alle
indkvarteret i værelser med bad og toilet,
radio og TV.
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Forplejning:

Freda_s:
Lordag:

i

Hotel Vedersø

eftermiddagskaffe - middag
med dans -natmad.

å

-!rl

To retters menu.
Morgenkomplet - frokost -

Sondag:

Morgenkomplet - frokost.

Program:
Du må selv bestemme, men følgende er

Klit

planlagt:

Fredag aften
Nu skal vi medlemmer i COPA vise Sverige og Norge at her i Danmark kan stomister
i alderen 35 - 50 år også holde en fælles weekend. I dagene 13. - 15. september vil vi
holde vores første Midt i Livet arrangement. Aldersgruppen er som skrevet for de 3550 årige med mulighed for at tage børn med.

Anni Pedersen, Sven Kjærsgaard og jeg håber, at tilbuddet bliver godt
modtaget. I vores nabolande Sverige og Norge har der været arrangeret
lignende arrangementer med stor tilslutning.

vll Kirstine

Hardam fra

Holstebro vise lidt nyt i stomiplejeartikler.
Lørdag er der mulighed for at gå tur ved
havet, spille bold i hotellets sportshal, eller
attage på shoppingtur i Ringkøbing. Om
aftenen er der underholdning med musik
og dans i restauranten. For børnene er der
legeplads og mulighed for at se en film i

opholdsstuen. Men husk der er ikke

Midt

i tivet weekend; HOTEL VEDERSø

KLIT

13.-15.september

Navn(e)...'...ffi.................Alder''..'....''.''
....A1der..............

arrangeret pasning til børnene.
Der er jo også mulighed for at trave
den friske luft ved havet.

Prisk:r 350,- pr. voksen i dobbeltværelse/
enkeltværelse, opredning til børn i forældrenes værelse kr. 150,-. Der er bestilt
50 pladser: 6 enkeltværelser og 22 dobbeltværelser med mulighed for opredning.

Tilmeld jerldig hurtigst muligt. Først
...Alder.
....Alder.

i

til

mØ1le....

Tilmelding kun skriftligt til COPA's
sekretariat, Ringsted, på tilmeldings-

Adr..............

blanketten her til venstre.
Tilmeldingsfrist er 2617.

Postnr.......... ...E}y.............
l-1 Jeg ønsker enkeltværelse
l-1 Vi ønsker dobbeltværelse
l-] Plus opredning ti|............... ..barnlbørn
l-1 Ønsker optagelse på venteliste ved overtegning

Oplysning om weekenden kan du få ved
henvendelse til:
Sven Kjærsgaard Jensen, tlt.74 45 42 04
(bedst efter kl. 17) - eller

OBS: Betaling først efter du har modtaget en opkrævning fra COPA's sekretariat.

Copa '134, 1996
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Henning Granslev, tlf .86 28 ll24
(bedst mellem kl. 14-18.) - eller

COPA/Anni Pedersen, tlf.57 67 35 25.

Coloplast Assura

-w

Rkerhbd...

\
\

-fordi Assura
hudklæber

af stomier. Vi har I -dels og 2-dels

Hos Coloplast udvikler vi stomiproduKer, der er meget behagelige

systemer både til børn og voksne.
De fleste poser findes i op til 3 for-

og sike - simpelthen fordi vi mener.
at det er ethverl menneskes ret at
kunne nyde livet og et trygt sam-

skellige størrelser.

Dansk forskning i din sikkerhed
Coloplast er den eneste danskejede stomiproducent. Alle vore produkter er udviklet i samarbejde
med danske stomisygeplejersker
og stomiopererede.

vaer med andre.

er så fleksibel,
at du kan gØra,

struktur, der forener hudvenlighed

og sikkerhed. Assura hudklæber
er tynd og smidig, så den kan
følge alle hudens bevægelser.
Det giver stor sikkerhed, og fleksibiliteten betyder også, at hud-

hvad du vil.

Hvis du ønsker at prøve Assura

klæberen er mere behagelig at
have på.

eller få mere information, så udfyld

kuponen og send den til os. Vi
glæder os til at høre fra dig.

Assura er det
komplette system

(|
l't

Assura er et komplet sorti-

rt

ment af meget hudvenlige
stomibandager til alle typer

Coloplast
->4-

l-Gratisprøve

n
n
tr

Ja tak, send mig en gratis prøve på Assura systemet
Ja tak, send mig yderligere oplysninger om Assura
Ja tak, leg Ønsker fremover at få tilsendt information
om nye produkter

Udfuld venligst stomistørrelsen, så vi kan sende de rigtige prøver:

Stomistørrelse:- mm.

Stomitype:

tr Kolostomi n lleostomi E

Jeg vil gerne prøve E1-dels pose E 2-dels system (pose og plade)

Jeg bruger i dag maerke:

Hvis bØrnesystem ønskes saet venligst kryds her:

Produktnavn

Jeg foretrækker posestørrelse

! mini

tr

n

midi

n

maxi

Adresse:
Daofnr.

By:
Dansk Coloplast fuS, (Coloplast A./S), Kokkedal lndustripark 2, DK-2980 Kokkedal. Telefon 49

Telefonnr,:
1

l

12 08, Telefax 49 11 1212

Urostomi

@
Over 2000 stomisygeplejersker deltog
europæisk CORCE- konference
Af : Susanne

D enw

ers,

P

roduktchef

C

onvaTec

ConvaTec har netop afholdt den store
CORCE konference i Frankrig for stomisygeplejersker i Europa. 40 sygeplejersker
fra Danmark deltog i konferbncen.
For 2 år siden blev den første CORCE
konference afviklet i Schweiz for 1600
sygeplejersker. CORCE står for "ConvaTec Osteomy Ressource Center Europe".
CORCE erkommet istand efter en undersøgelse, hvor man spurgte stomisyge-

pldjersker

i

kan fortsætte med at praktisere en optimal
pleje af høj standard, som anerkendes og
beundres afpatienterne. kolleger og overordnede.
Siden den første CORCE-konference i
Schweiz i 1994, har ConvaTec Danmark i

samarbejde med .1 danske stomisl'geplejersker planla-gt en række moderlturser
som er blevet afholdt for kolleger i Danmark. Moderne har bl.a. omfanet "Træning i at unden'ise" el kursus over 3 dage.
hvor 3 dynamiske unden'isere t s1'geplejersker) ledte en'elorganiseret kursus i pædagogisk træning. 3 da-esmoder med undervisning og gruppearbejde i ledelse og administration ( Business-modulerne ). disse
moder er af-r'iklet meget professionelt af
en dansk or-ersr'-eeplejerske.
Undersogelsen om stomiopereredes

hele Europa, om alle de

forskellige elementer der findes i deres
virke som stomisygeplejersker. Undersøgelsen viste, at sygeplejerskerne havde
behov for mere uddannelse. CORCE
etablerede 4 cenffe, hvor hvert center skulle
være en ressourcebank

i

fornedenfornævnte

områder:

- Kirurgisk opdatering (svensk center)
- Undervisningsteknikker ( hollandsk

livskvalitet er på nuværende tidspunkt
ganske omfattende. 16 Europæiske lande
deltager i undersøgelsen, herunder også
Danmark med 12 hospitaler.

center)
- Planlægning og administration
(engelsk center)

- Måling af livskvalitet hos
stomiopererede - Montreux-undersøgelsen (fransk center).

Stomitidsskriftet EUROSTOMA skriver
løbende om de initiativer CORCE repræsenterer og hvordan de anvendes afEuropæiske sygeplejersker. EUROSTOMA er
et gratis tidsskrift for alle med interesse for
stomiplejen.

CORCE blev på grundlag af denne undersøgelse etableret i samarbejde med et rådgivende udvalg, bestående af sygeplejersker fra Europa. Indholdet og materialer
for de 4 områder er udarbejdet i samarbejde
med rådgivende udvalg, som er sanunensa! af stomisygeplejersker fra hele Europa.
Målet med CORCE er at give Europas
stomisygeplejersker kontinuerlig information, som kan hjælpe dem med, at styrke
deres viden og færdigheder i funktionen
som stomisygeplejersker, således at de

I

begyndelsen af marts 1996 blev den 2.
CORCE-konference afviklet i Frankrig
med stor succes.
Kongressen blev den storste konference
om stomipleje, der nogensinde er afholdt i

I løbet af konferencen

center)
- Forskning (tysk center)
- EDB program i kvalitetssikring (tysk
center).
På det seksuelle område fortalte 2 sygeplejersker om, hvordan det havde været at

deltage på et kursus om sexologi. Den
videre plan er, at etablere et rådgivende
udvalg bestående af Europæiske sygeplejersker. De skal udarbejde materialer,
som kan anvendes i plejen af de stomiopererede.

Forskning og projektarbejde er store
ord, kun ganske få sygeplejersker har pr6vet at arbejde med forskning. Planen er, at
CORCE vil udarbejde 3 sektioner med
hver 5 moduler, der måske skal foregå som
et selvstudium. Materialeme skal være for
stomisygeplejersker som er specielt interesseret i dette ganske krævende område.
Også indenfor forskning og projektarbejde vil der blive nedsat et rådgivende
udvalg med sygeplejersker fra hele Europa.

var stomisygeplejersker, somfortalte om
det udbytte de havde

haft af CORCE's
uddannelsesområder.

De fortalte hvordan
kurser og møder var
blevet tilrettelagt for
deres sygeplejerske-

kolleger og hvilken
betydning det havde
haft på deres hver-

Copa 134, 1996

eksperter, som nu har etableret 3 nye centre:
- Seksuelle aspekter i stomiplejen (irs,t

blev det

har fulgt CORCE programmerne de sidste

i

Der var et længere indlæg om kirurgiske
teknikker, som blev et flot teamwork, med
provokerende spørgsmål fra 3 førende kirurger i Europa.
I løbet af konferencen blev der introduceret 3 nye initiativer i CORCE regi.
Områderne blev introduceret af dygtige

klart at Europæiske stomisygeplejersker

Europa.

2 år. Halvdelen af
foredragsholderne

2000 europæiske stomisy geplejer sker deltager

Europæiske- og CORCE flag

stomikonferenc

dag som stomisygeplejerske.

e

8

Endelig det sidste nye initiativ omhandler

kvalitetssikring ved hjælp af et computerpro$am. EDB-programmetkan hjælpe stomisygeplejerskeme med at analysere deres arbejde i detaljer. Programmet
erunder stadig udvikling og justering. Det
er et led i CORCE-initiativet at dette program på et senere tidspunkt, skal kunne
benyttes af stomisygeplejersker i Europa.

Er duinteresseret i at læse mere omCORCE og
den stør ste konfere nc e for stomi sy ge plej er s ker,
er duvelkommentil at rekyirere EUROSTOMA
gratis, ved at ringe til ConvaTec på telefonnummer 80 30 60 1l (frikald).
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Nøgleordet for stomiopererede er
frihed. Hvordan kan man bevare friheden til et naturligt samvær med
andre mennesker?

i
I

Naturess er en ny en-delsbandage udviklet efter grundige samta-

f

Ju tuk, jeg vil gerne have tilsendt en gratis prøvepakke
med de nye Naturess colostomibandager
Navn:

ler med colostomiopererede. Net-

op derfor har Naturess den unikke Deltaform, som flest foretrak.
Det helt nye og yderst effektive kulfilter, er placeret øverst på
posen, en helt ny placering, der giver dig størst mulig sikkerhed og
frihed. Klæbefladen består desuden af en tyndere Stomahesive hudklæber, som betyder at posen er mere fleksibel og giver dig optimal hudbeskyltelse.
lndsend kuponen og få tilsendt en gratis prøvepakke, så du også
kan opleve - en ny frihed med Naturess. Du kan også ringe til os på
8030 60110g bestille prøvepakken, der også indeholder en overraskelse til dig - det er stadigvæk helt gratis - vi betaler samtalen.

Adresse:

Post nr.:

_By:

(ft) ConvaTec
\17

e n.i.tor-r'ryu^ Squibb
lndsendes

til:

ConvaTec Danmark, Jægersborgvej

Compan,

64-66,2800

Ei
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Endnu et skridt pa veien
Nyt om vor affiivitet:
Støtte til Litauen
Med hensyn til informationsmateriale til

Af : Arne Nielsen, vicelandsformand
I begyndelsen af 1993 var vi i COPA

de stomiopererede startede vi med at
oversætte vores "Kender du COPA?" til

begyndt aktiviteter i Estland. Der var bl.a.

skabt gode kontakter og sendt stomihjælpemidler til Estonia Cancercenter. I
Horsens havde oversygeplejerske Kirsten
Bach gennemførl en uddannelse i stomipleje for en estisk læge, samt en sygeplejerske, så vi var godt på vej i Estland.
Den fremtidige forbindelse til Estland

engelsk

af lokalforening

hvorefter

København Frederiksberg.

I efteråret 1993 efter det nordiske møde
i Finland blev det imidlertid besluttet. at

skrevet artikler om stomiområdet i
til aviser. I det

COPA Danmark skulle arrangere
kontakt til Litauen med henblik på at

litauiske tJernsy'n har der været vist indsla-e tia et hospital i Kaunas, hvor han
fortæller om stomi, og de problemer dette

hjælpe de stomiopererede der.

kan medfore Han har deltaget i flere
konferencer i Baltikum og landene her

en

Zilvinas Saladzinskas har været på

misforståelse imellem COPA og den finske
stomiforening FINILCO. Det viste sig, at

stomiforening, og da Estland er nærnere
og forstår hinandens sprog, var det mere
naturligt, at Finland hjalp her.
arangeret af ILCO Sverige og interesserede for
stomiområdet i Letland fik vi mulighed
for at mØde delegater fra Litauen. Det var
4 kirurger som alle viste stor interesse for
stomiområdet. Vi valgte at kontakte dr.
Zilvinas Saladzinskas fra Kaunas Medical
Akademy, Kaunas. Samarbejdet foregik
På en konference i Riga, Letland,

mest

i

form af brevveksling, hvor vi

forsøgte at formalisere under hvilken form

vort fremtidige hjælpeprogram skulle
udføres.

Der var

i

COPA planlagt en indsats på

følgende punkter:
I

)

- Skabe de bedste kontakter til personer
som interesserede sig for de stomiopererede.

2) - Eventuel bistqnd iform af
stomihjælpemidler.

3) - Hjælp med informationsmateriale
om stomiområdet på lilauisk.

4) - Uddannelse af stomipersonale i
Danmark.

5) - Starte en stomiforening i Litauen.
Copa 134,1996

sorqer for trykningen heraf.

lægeli_se tidsskrifter og

vi i

Finland havde haft forbindelse med
Estland og bidraget til dannelsen af en

vi

Vi har i lobet af I 995 udvekslet erfaringer,
og der er sket mange positive tiltag i
Litauen. Dr. Zilvinas Saladzinskas har

COPA

Der var nemlig forud for dette sket

tysk, og foranledigede trykning

i Litauen. Derfor har vi aftalt med dr.
Zilvinas Saladzinskas. at han oversætter
"Do lou kno* COPA?" til lirauisk,

skulle herefter fra Damark alene gen-

nemføres

o_e

heraf. Imidlertid er det ikke løsningen på
længere sigt. idet der er store vanskeligheder med sproget for mange ældre

kursus på Holstebro og Horsens
Sygehuse, l\,marts - 28.rnørts.

Her

ses

Zilvinas foran Horsens Sygehus

omkring, og har meget gode forbindelser
med den lettiske stomiforening.

Under mit besøg

i

Kaunas, Litauen,

Til

novemtrer 1995, som allerede erbeskrevet
i COPA nr. 132, drøftede vi bl.a. ud-

en repræsentant fra deres respektive
donorlande. Vi fra Danmark inviterede
dr. Zilvinas Saladzinskas fra Litauen til at
delta,ee o_e medvirke i vore nordiske

Litauen. Som tidligere nævnt er de litauiske sygeplejersker ikke særlig godt uddannet, så vi blev enige om, at dr. Zilvinas
Saladzinskas skulle komme til Danmark i

stomiforeningers udveksling af erfarin-eer
fik vi ligeledes talt om

marts måned

hvilke ønsker, man specielt havde fra
litauisk side. Med hensyn til en eventuel
hjælp i form af stomihjælpemidler var vi

I

det nordiske møde i Luleå august 1994
havde hvert af de nordiske lande inviteret

dannelse

af stomisygeplejersker

i

fra

1996.

og planer. På mødet

begge af den mening, at det bedste var at
forsøge at klare dette problem direkte fra
sundhedsmyndighederne i Litauen.
Allerede samme år havde samarbejdet
mellem Lithuanian Society of Proctologist

(proctologi=læren om endetarmens
sygdomme, red.) og Lithuanian Invalid

Society resulteret

i fuld

dækning af

stomihjælpemidler fra statens socialfor-

sikringsselskab. Efter anbefaling fra
Lithuanian Society ofProctologist har de
litauiske myndigheder valgt ConvaTec
stomihjælpemidler (combihesive system)
som eneste produkt. Hver stomiopererede
får 5 plader, samt 10 poser om måneden.
En god løsning som vi kun kan ønske

tillykke med.

februar 1996 ansøgte dr. Zilvinas og
V. Zykas hos "Faculty of
Nursing" om tilladelse til at give et kursus
i stomipleje som et obligatorisk emne for
professor

studerende ved fakultetet. Denne tilladelse
givet og så varbasis forbesøg i Danmark

er

i orden.
Mandag 18. marts ankom dr. Zilvinas
Saladzinskas til Karup lufthavn. Vi kørte

til Horsens Sygehus, hvor
oversygeplejerske Kirsten Bach tog imod.
Hele ugen forløb med intensiv undervisning i stomipleje, samt besøg hos
stomipatienter. Efter en meget vellykket
og lærerigt ophold i Horsens og med en
bagage, som var forøget til det dobbelte
med litteratur og lærebøger om stomipleje
derfra direkte

hentede jeg Zilvinas

til Holstebro.
(fortsættes næste side )
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Her fik han lejlighed

til i

weekenden at

stifte bekendtskab med den vestjyske natur.

Vi

var på besøg på den jyske hede, så
sommerhusområderne ved Vedersø klit,

Fiskerihavnen i Thorsminde og Lemvig
og kunstudstilling i Fjaltring. Vi sluttede
med golfspil på Holstebro golfklubs baner

i

Råsted.

Mandag 25. marts modte vi på Holstebro
Centralsygehus, hvor dr. Zilvinas deltog i
stuegang sammen med adm. overlæge
Erik Skovbo Christensen. Derefter besøg
på stomiklinikken, hvor stomisygeplejerske Grete Wendelbo tog imod og fortalte
om det da-elige arbejde på klinikken.

Tirsdag 26. marts startede med et besØg
hos forhandler af stomiprodukter Kirstine
Hardam. hvor dr. Zilvinas fik indblik i de
mange forskellige produkter, som står

Zilvinas

til

fik

set Vesterhavet; her: Nr.VorupØr

rådighed for danske stomipatienter.
Derefter fortsatte vi til COLOPLAST
fabrikken i Thisted. Her blev vi modtaget

af produktchefen som viste os produktionen af stomiposer. Et par timer
senere sluttede vi en interessant dag af
med en kop kaffe o-e en god samtale om
stomiprodukterne.

Onsdag 27. marts modtes vi ieen på
Holstebro Centralsl gehus. hvor dr.
Zilvinas Saladzinskas medvirkede som
kirurg i en interessant operation.
Torsdag 28. marts hjemrejsedag.

Efter sin hjemkomst har dr. Zilvinas
Saladzinskas meddelt mig, at han har haft
Dr. O. Voinic fra Lithuanian

et møde med

Oncological Centre. Hun er leder af
stomipatienter i Vilnius. De besluttede at
organisere oprettelse af Litauens

Zilvinas

i Vedersø Klit

Zilvinas besøger fabrikken
COLOPLAST i Thisted

(LSA på et møde
den 29. april 1996 på Lithuanian
Oncological Centre Conference Hall i
stomipatientforening

Vilnius.

Alt i alt

må man sige at der er lavet et stort

i Litauen til gavn for de stomiopererede. Nu gælder det om at få
arbejde

foreningen godt i gang til gensidig glæde
og gavn. Det er meget vigtigt at holde
forbindelsen vedlige og styrke indsatsen i
fremtidenmedaldenhjælp, vi overhovedet
kan. Vi har endnu et arbejde der skal
gøres, men vi er godt på vej og kan indtil
nu være tilfredse med det opnåede resultat.

Der blev
også tid til
80lf .
Zilvinas
på

I
il

l-

Holstebro
golfbane.
11
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Ny håndbog til
rådgivere
COPA Rådgiverkurcus 22.-24. marts
Referat. Af: Jette Kundal, Sygeplejerske,
O de ns

e

U niv ers

itet s ho sp ital

(Faglig sammenslutning af sygeplejersker beskæftiget
med stomipleje) landskursus i nov.95 forespurgte jeg Christian
Stentoft om det var muligt at få lov at deltage i et COPA
På FS22's

rådgiverkursus.
Jeg ønskede at deltage

i

rådgiverkurset for at få et bedre

indblik i, hvad en stomiopereret gennemgår af teori, før man
bliver rådgiver. Ligeledes Ønskede jeg at få afdækket, hvilke
redskaber en stomiopereret har at gøre brug af, når der skal
rådgives. Med andre ord, hvilket indhold er der i rådgiver-

En af illustrationerne fra den nye rådgiverhåndbog.
En håndbog der af alle hor fået ros. Et professionelt stykke værktøj.
.Vappen vil blive ajourført en gang om året.
Den n-,-e fuindbog blet introduceret på rådgiverkurset 22.-24. marts.

håndbogen.

Sidst

i

februar modtog jeg

besked fra COPA om. at jeg
var velkommen til at deltage i
rådgiverkurset på Vi ssenbjer-e

Storkro.

Jeg ankom fredag 22.marts
kl. 17.00. Jeg blev indlogeret
og fik hilst på de COPA
rådgivere der allerede var
ankommet. Kl. 18.00 var der
middag før rådgiverkursets

til

at stille uddl'bende sporgs-

Re-eional

Den anden video omhandlede,
hvordan fire kvinder med stomi

Herefter præsenterede Susanne
Denu,ers. ConvaTec, det nye
produkt Naturess. Susanne
fortalte kort om Naturess' fordele som er: Nyt plastmateriale

station får 34 mill. kr. Regional

havde lavet en selvhjælpsgruppe for at støtte hinanden.

som består

TV er selvejende institutioner og hver regional-

af 5 lag,

25Vo

stærkere plastmateriale, lavere

begyndelse.

lydniveau, nyt forbedret kulfilter, større fleksibilitet og let
at tørre af efter bad. Der var

KI.19.30 blev vi budt velkommen af Sven Kjærsgaard
Jensen. Herefter præsenterede

lejlighed til at se og mærke og
få prøver af Naturess.
Aftenen sluttede med hygge-

hver især sig selv. Sven Kjærsgaard Jensen fortsatte herefter
med at introducere den nye
rådgiverhåndbog.

ligt

Den nye rådgiverhåndbog
blev gennemgået kapitel for
kapitel af mappeudvalget. Efter

hvert kapitel var der lejlighed

hvis man har er god historie.

måI.

samvær.

Lokal-TV kan bruges
til en god historie
Lørdag blev indledt af redaktionschef Mogens Tanggaard
TV2 Fyn. Mogens Tanggaard
fortalte, at lokal TV kan bruges,

TV får uddelegeret opgaver fra
TV.
Dengang regional TV begyndte, sendte de ikke nyheder. Det kom hen ad vejen.
De emner der sendes i regional TV er journalistiske og
emner med konflikt. Mogens

Tanggaard lagde vægt på, at
enhver god historie er altid båret af en konflikt. Herefter talte
han om. hvad et nyhedskriterie

den lover og den skal respekte-

re privatsfæren/intimsfæren.
Ind imellem kom der forskellige strøtanker om, hvor-

dan COPA eventuelt kunne

Sensation, konflikt, følelser,

gøre brug af TV på stomidagen

frekvens, væsentligt, utvetydigt, dvs. der må ikke være
tvivl om hvordan tingene for-

den 5. oktober 1996.

holder sig, og endelig skal ny-

COPA og PR

heden være

TV

egnet.

Efter kaffepausen gj aldt det PR

i lokalforeningeme vi et image problem?

arbejde
Mogens Tanggaard fortalte om,

hvordan regional TV fik fat i
nyhederne. Han fortalte at nyhederne fremkom ved at folk
ringede ind til TV. Ritzau gav
information til TV. Der kom
breve fra seere og blev udsendt pressemeddelelse. TV
lavede rundringninger til Falck
og politi. Ligeledes kom nyhedeme fra avis, radio og TV.

Undervejs så

vi to for-

godt TV er. Den første video
omhandlede en nabostrid om

et hønsehus, der var ulovligt
opført på naboens grund.

12

fascinerende, identificerende.
Der skal være perspektiv i historien, som skal holde hvad

var. Kriterie for en nyhed er:

skellige videooptagelser, der på
hver sin måde belyste, hvad
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Til sidst var Mogens Tanggaard inde på hvordan TV
skulle være for at være godt.
Hervarkonklusionen, atTV
skulle være informerende,

har

Stomidagen - hvordan synliggør vi os? Marketingkonsulent
Frank Elong redegjorde for de

overvejelser han havde gjort
sig. Han Ønskede en præcisering af, om COPA ønskede,
at COPA skulle være kendt af
alle danskere.

Frank Elong fremhævede, at
ca. 10.000 var stomiopereret,
og der var ca. 10.000 med syg-

domme, der medførte stomi.
Heraf havde COPA ca. 3000
medlemmer og ca. 150 pårørende. Desuden var der en konkurrerende forening.
(fortscettes næste side )

@
Han fremkom med forskellige

metoder

til,

hvordan COPA

om der eventuelt skulle ansæt-

Stomidagen kunne opbygges

op. Han lagde vægt på, at der

tes en ungdomskonsulent.

gennem lokale aktiviteter f.eks.
vandreture, udstillinger og ak-

var - et element afoverraskelse:
- en konflikt indbygget
- læseren skal kunne

Frank Elong fremkom med for-

kunne få øget sit medlemstal.
Der blev talt om vigtigheden af
at investere i rekruttering, ud-

føre kvalitetsarbejde, og at
COPA kunne lave nogle
medlemsfordele. Frank Elong

foreslog COPA at udarbejde
en målsætning, der kunne o-ee
medlemstallet i COPA. Ivled-

lemstallet skulle oges blandt
andelen af ikke-opererede.
opererede, pårorende og andre

slag til. hvordan COPA kunne
rekruttere. Han foreslog motivering af nuværende medlem-

tiviteter, der viser at

mer. få nuværende medlem-

landsdækkende aktiviteter

mertil

kontakte nyopererede
på hospitalet, som ikke er med-

f.eks. sponsorstøtte. Aktiviteter
i lokalforeningerne kunne være

lemmer, samt anvendelse af
testamonials. Ligeledes kom
Frank Elong ind på hvilke PR
aktiviteter COPA kunne gøre

medlemsmøder, rejser og debatter.

at

en
stomipatient lever normalt. Ligeledes kunne der laves nogle

Det blev ligeledes foreslået
COPA at lave hven'ekampagner og prioritere medlems-

medlemsafgang var det vigtigt
at få afdækket medlemmernes

fordelene anderledes, end de er
i dag f.eks. kunne medlems-

behov, ønsker og forventninger og søge at opfylde disse.

fordelene prioriteres således:
Rådgivning, medlemsfordele,
blad, medlemsaktiviteter, ungdomsgrupper og sommerlejr.
Eksempel på medlemsfordele
kunne være tilskud, en særlig
forsikringsaftale og forskelli ge

Sproglig
kommunikation

Når nyheder skulle skrives gik
man den modsatte vej rundt og

befolkningsundersøgelser og

Fyns Stifttidende, der fortalte

medlemsundersøgelser.

om det sproglige eftersyn.
Hvordan skriver vi så det bli-

Til sidst blev der givet et for-

ver kort, interessant og forståeligt? Troels Vinding la-ede ud
med nogle spilleregler for hvor-

til. hvordan stomidagen

sla-e

-S.oktober kunne afr ikles.

Herefter beskrev Troels Vinding hvordan historien skulle

Dramatrekanten begynder
med indledning, præmisseme
og slutter med en konklusion.

Efter frokosten var det redaktionssekretær Troels Vinding

blev det anbefalet at oven eje

muligt.

kendte fra sin skoletid.

Det kunne f.eks. gøres ved

medlemsaktiviteter. Dernæ st

begivenhed
- berøre flest muligt mest

strikkes sammen. Han talte om
dr amat r e kant e n, som de fl este

brug af. Han talte om værdien
afat investere i enjournalistisk
medarbejder der kunne sikre
indlæg i aviser, ugeblade, TV
og radio. For at COPA undgik

støttemedlemmer.

identificere sig
- skildre en aktuel

dan en artikel skulle

begyndte med konklusionen.
Detaljer blev herefter beskrevet og til sidst kom præmisseme for historien.
Undervejs var der forskellige
små øvelser der skulle laves i
små _erupper. Viøvede os i at få

byg-ees

(

J

ort sette s næ ste side )

Kirstine,,llardanr
Vi har altid
førende
produkter
på la$er!

Coloplast
@

HOLLISTER'

@ Conva'Iec
buorolphøn.

- når det gælder:
Stomi-artikler
Sårbehandlingsbanda ger
Inkontinens-produkter
hver opgave
individuelt og giver os
altid eod tid. så netop
du får den løsning, der
er bedst for dig!

Vi

Løser

o Portofri levering fra dag
til dag.
Ingen ekspeditionsomkostninger.
Ingen grænse for mindste
leverance.
Fordelagtige priser

Konsulentbistand

Permanent udstilling af
alle produkter

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

Måbjerg Skolevej 46-48 .7500 Holstebro

Tlf. 97 42 32 33 . Fax 97 42 80
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lavet en rubrik (overskrift) og

frem, således at det er tarmens

skift,

fik

inderside at man ser. Kon-

- undgå løsningsmidler,
- rengør med lunkent vand

udarbejdet forskellige
eksempler på indledninger til
en tekst.

Stomikonstruktioner
Næste dag omhandlede
stomiplejen. Det var stomi-

struktionen af loop ileostomien
blev gennemgået. Kirsten Bach
fonalte herefter om temporære
stomier (midlertidige stomier).
Hun fremhævede at man mange steder i landet var gået bort
fra at lave en transversumstomi

sygeplejerske Kirsten Bach fra

p.g.a. vanskeligheder med at

Horsens Stomiklinik der begyndte med en gennemgang af
de forskellige stomityper og de
mulige årsager til at de laves.
Et nyt punkt var, at man nogle
steder var begyndt at lave

bandagere denne. Desuden har

appendixstomi p.g.a.

træ-e

det vist sig at mange patienter
der får lavet en ffansversostomi
ikke får lukket denne, som oprindeligt planlagt af forskellige
årsager. I stedet for transversumstomien konstrueres nu en

loop ileostomi. De forskellige
altemative operationer som J.

tarm.

- anvend materiale af bløde

fibre
- huden skal være ren og

Montreaux studiet: Kirsten

tør,

Bach kom ind på Montreaux
studiet, hvor hun er nøgleperson for Danmark. Der blev
fortalt at 15 lande nu indgår i

- brug skabelon.
Ligeledes blev bandagering af
børn gennemgået. Undervejs
så vi to videofilm den ene var
praktisk stomipleje, den anden
var videofilmen om lille Rasmus der får stomi.

til irrigation på rejse:

Endvidere fortalte Kirsten om
sin oplevelse i Israel, hvor hun
s t omi s y geplej er

fu n-eere de s om

Pouch og Kochs operation bler'

ske for en gruppe stomiope-

vigtigheden af, at give frie
fedtsyrer ind i tarmen for
reoperation. Det drejede si-e

_eennemgået.

rerede. Der blev gjort op-mærk-

om de patienter, der havde en
midlertidig stomi. Indhældningen af de frie fedtsyrer
begyndte 14 dage før reoperation, der blev givet 2 indhældninger dagligt enten via
stomien eller via endetarmen.
Formålet var at få stimuleret
blodforsyningen til tarmen før

Bandagering: Kirsten Bach gik

operationen.
Herefter talte Kirsten Bach om
den kirurgiske udvikling og de
forskellige måder at konstruere

stomi på. Det blev fremhævet,
at man i dag krænger tarmen

herefter over til at tale om ban-

dagering og bandageringsproblemer. Hun påpegede at en

studiet, der går ud på, at
stomisygeplejersken, efter
patientaccept, udleverer spørgeskemaer til patienten i forlø-

bet efter
Vand

Desuden talte Kirsten Bach om

Stomipleje

afføringsmiddel er det vigtigt
så vidt muligt at nøjes med
magnesia, idet det ikke overtager tarmens funktion.

operationen.

Stomisygeplejersken møder
patienten igen 3, 6 og 12 måneder efter operationen, hvor
de får udleveret nye spørge-

som på. at stomisler der

skemaer.
Spørgeskemaet indeholder
3-l spørgsmå der går på spørgs-

irrigerer må benlrte postevand

mål vedrørende fysisk vel-

de steder. hvor vandet kan

befi ndende, træthed, smerter og

drikkes. Ellers blev de anbe-

livskvalitet efter operationen.

falet at kobe ellerkoge vandet

Inden Montreaux studiet er

før irrigation.

kommet op og stå er der foretaget pilotstudier m.h.p. afdæk-

COPA rådgiver ikke skal

Hudbeskyttelse med og uden

komme med anvisninger på,

alkohol: Forskellen

hvordan eksempelvis hudpro-

og stomahesive pasta blev gen-

blemer skal håndteres. Det er en
stomisygeplejerskes opgave, at

nemgået. Orabase pastaen er

ethvert hudproblem skal ses af
fagpersonale, før det kan behandles. Under bandagering

teret hud, idet den ikke indeholder alkohol, mens

på orabase

god at anvende på rød og

ning af hvilke problemer den
stomiopereredehar. Der er interviewet 150 stomipatienter.

ini-

blev grundreglerne for god

stomahesive pastaen er god at
bruge på hel hud.

hudpleje gennemgået. Det er:
- posen løsnes forsigtigt,
- undgå hyppige bandage-

Afføringsmidler: Hvis man
som stomiopereret har brug for

Hjælp til Litauen
Til sidst fortalte Kirsten Bach,
om det besøg hun havde haft af
en litauisk læge. Han var i Danmark for at \ære/se hvordan en

stomisygeplej erske fungerede.

Det var vanskeligt for ham at

forstå

sygeplejerskernes
selvstændighed i Danmark.
Han skal nu tilbage til Litauen

og uddanne sygeplejersker.
Lægen var kommet til Danmark på initiativ af COPA.

Held og (til)lykke
med
rådgiverhåndbogen
Jeg vil slutte med en tak til
COPA for at jeg fik lov til at

' \ ..'\.4'
. '..\.",

deltage, samt takke for et godt
og lærerigt rådgiverkursus og
ønske COPA tillykke med den
flotte rådgiverhåndbog der udkom på rådgiverkurset. Det ser

ud

til at være et godt ar-

bejdsredskab for jer.
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Coloplastlrr.tems I
Vil du være med til

at påvirke udviklingen af
vore fremtidige produkte r?
Coloplast er idag en af verdens førende producenter af stomi produkter.
En af Coloplast's målsætninger er at bidrage til en øget livskvalitet for
stomi-opererede.

Vi lægger vægt på kvalitet og pålidelighed.
Dette opnås gennem udvikling af nye og bedre produkter, samt gennem
forbedring af eksisterende produkter.
I udviklingsprocessen er afprøvningen af produkterne - hos jer brugere -

meget vigtig. Vi har derfor jævnligt brug for stomi-opererede, der vil hjælpe
os med aI alprøve nye produkter.
Der kræves ingen specielle forudsætninger, alle kan deltage uanset alder,
stomitype og foretrukne produkter.
Hvis du har lyst til at hjælpe med udviklingen af nye produkter, udfyld da
venligst nedenstående svarkupon.

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere oplysninger
kontakt da vor kliniske rådgiver:
Helene Bergmann, sygeplejerske på tlf. nr. 49-111341
Med venlig hilsen

t,

Coloplast

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

::

rt
Adresse:

Postnr./by:

Goloplast

@
Rent kaos - ellefi
Familieweekend 1995
Af: Lisbet Refer Dalsgaard, Forældregruppen

Rent kaos er de mest nærliggende ord for starten på årets
weekend. Hotellets foyervrimlede medforventningsfulde børn.
Nogle var ifærd med at rulle de ægte tæpper sammen, andre

l§,
';

benyttede sofaerne som trampoliner og støjniveauet var enormt.
På det tidspunkt var min eneste tanke: Hvordan skal det her
dog gå?
Efter ca. en halv time havde gemytterne lagt sig og bortset fra
en brændt pegefinger og et klemt hoved i et garderobeskab, må
svaret klart være'. Det gik bare godt.

Swimmingpoolen var bare alle tiders sted at boltre sig.
I ugerne op til weekenden var tilmeldingerne til vores store glæde

strømmet ind. I alt blev det til 18 born i alderen fra 1 måned til
15 år - samt 34 voksne. Over 100or fremgang fra året før. Hvor
var vi stolte og glade. Det måtte jo r'ære tegn på succes.

Lærerig weekend
året 95.

en del afdeltagerne. der gik
et par timer med kaffe, kage
og en masse snak.
Hvad fik onkel så ud af

Jeg vil hermed takke jer
alle for en utrolig lærerig og
hyggelig weekend.

sådan en *'eekend.) Jo forst
o-g fremmest en masse indtryk o-e indsigt hvad en

Dajeg fredag efter arbejdstid kl. 22.00 kørte fra Odense
mod Fåborg, havde jeg ca. en
halv time til at tænke på, hvad
det varjeg var gået ind til, og
hvem jeg måtte møde.

stomi kan give et bam og

Min nevø Kim og hans mor
Gitte inviterede mig med på
familieweekend i Fåborg efter-

Alt fra bondegårdstur til folkedans
\\'eekendens program indeholdt alt lige fra - bondegårdstur for
bornene. foredrag om stomitl'per, årsager til anlæggelse af
stomier hos bom - til almen stomipleje. socialt samvær, svømning,

i

dens

le-e o,s

aften

familie af problematik.

Men også en weekend
hvorjeg mødte

o-e

meget mere holdt os i ånde fra fredag

Tord Jrigsten, som ikke blot er svensk stomiterapeut, men også en

nye
og hyggelige voksne og
børn.
en masse

unik personlighed, var med os hele weekenden. Selv om det
svenske voldte lidt problemer, var alle glade for athøre om hans
erfaringer gennem25 fu som stomiterapeut. Tord taler forældrenes og børnenes sag. Det ligger ham meget på sinde, at bøm og

Så jeg vil her takke jer
alle der var med i Fåborg for

Dajeg ankom til hotellet og fik
parkeret lastbilen, mødte jeg
først nevøen, som fluks viste
mig vort værelse og derefter
ind ipejsestuen, hvorjeg mødte

folkedans. Ja. defte

til sondag middag.

unge har en god opvækst trods handicap.

en hyggelig weekend, og

Inge Dahn fra Rigshospitalets børnekirurgiske afdeling for-

håber vi ses igen til oktober,
hvorjeg vil agere legeonkel.

talte os om sin igangværende uddannelse som stomiterapeut. Inge

Tak til jer alle fra onkel Jan

(fortsættes næste side )

har store forventninger

if

til arbejdet med stomiopererede bøm.

';1
I
Turen

i halmballevognen

bliver sent glemt.
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Lars Rasmussen fra Odense Universitetshospital fortalte om
kirurgien i forbindelse med anlæggelse af stomier.
Han var også med året før, men da var der desværre ikke afsat nok
tid, da spørgelysten hos forældrene var større end forventet. Dette
fik vi så rådet bod på denne gang. Med på turen havde vi ikke
mindre end 3 legetanter og 1 legeonkel, og de havde nok at se til
hele tiden. Lprdag formiddag var der arrangeret en bondegårdstur
for bømene. Det var en stor succes. Rant,eig Skuterud, vores
norske gæst fra Norilco (den norske stomiforening) tog med på
turen, men hun syntes godt nok at lugten var lidt stram. Lørdag
aften spillede 2 lokale spillemænd op til folkedans og sanglege.

Ikke snak om vind og vejr men ægte nærvær

dflden fc^m ilie$øeeKe0rd .for Sfrytt'r bdrn
0!n treda-.r€rn lørtq Vr trl f6br9 hoteJ.
Vi skwlle åelto4e i on weekexi.+orwrn
l'hed storni.6m o.ften Skwlle Vr legeje)
SKcct[e11agt det vov 5jov1*del synde:
ih,nr i;ticHe.Mo»te da-g Stod v' oP- ..

Nok er det godt at få en masse at vide om stomier. men det er
mindst lige så vigtigt at møde andre mennesker med de samme
forudsætnin-eer som een selv. Udveksle erfaringer, knytte venskaber, finde ud af, at man ikke er alene og dele sorger og glæder
med andre - kort sagt: socialt samvær.
Her sidder man ikke og snakker om vind og vejr. Man er på

føXferr Syvyi SKttlle SPiie klokKen 8'sr'l

bølgelæn-ede med det samme og haringenproblemermed atblive
forstået. Alle har vi prøvet det samme.
Jeg vil ikke fortælle mere om weekenden, blot håbe, at alle var
glade for at have været med, og at vi ses igen i år.

ffim:gul1,'J

t*

[:lF"Hw,l,,]r; :åi,"å"?'%''''
f ik i}'oholodøko-ge-

På gensyn til oktober

09 Sa-fterctna-

Bsrflr# ; *uB;' [' ili
Ln kaly om f å dule,dø.

vil je-e allerede nu løfte sløret for, at Middelfart Parkhotel
bliver rammen om dette års arran,sement i dagene 11. - 13.
Så

e.

13,3,S'iL,øo
h.."t Oe-lnlj

en
Seber,Eqgefæ-r Rrc,vlUo rl rmdl Pct.
yognn
vi
fih
spo.dt
ha.t m uo.tnopso.rnler.

oktober.

oq 7, fikglltar.Eo.qet€r ko/i bws5e0
ft Yi1 i2' f ; a
Yffi ''m'r^l'r?P''
som skujle- spilpvrbt
d*rno
"dC"."n Sl<ulle vi ned§ durrsc'""0:.-.
delr^or

po-

Vi har val-et at h1're en psr kolog om lorda-gen. der r il fortælle
om bl.a. "krop og kriser". Som noget nvt bliver deret alrangement
kun for de stomiopererede bom. og naturligvis skal de alle på

ll

udflugt.
Tilmeldin-esblanket bliver bragt

YJ ?,T l6ill

i et senere nummer af Copa-

'#:il*-JrlUr':"*t'**;if{ff

bladet.

miiæi{nfl[lgi*1pxI -r
koulJt sovrnrhgn

-

rJ'Y"b'ff'RiJ
:*,ål Tir?å fie
lY*p;--ui*,
g dt-Pi r. øn g*YY, 1' ls
',

De børn, der kunne undvære
deres forældre, var på

;'

fi

"

o

etl€-'
;[;^.^. g*såuit- 7g1sbØ
Yøn ti9,
h r lS€Dplstr&

bondegårdstur.

Efier festmiddagen
lørdag
afien var
der folke-

:t

dans.
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På et hovedbestyrelsesmØde på

Skjoldenæsholm blev
Flemming Lejbølle,
Tjørring (ved Herning),
med 12 stemmer af 17
mulige.

Ny landsformand
KANDIDAT:
Flemming Lejbølle. VANDT.
Flemming Lejbølle præsenterersig selvog sine ideer
på talerstolen, Skjoldenæsholm,

1

3.april.

Mig selv:
-"Stomiopereret

i

1989".

Ideer:
-"Mine visioner kan samles i eet ord: Livskvalitet.Livet
bliver ikke ringere af, at vi får en stomi. Det bliver

KANDIDAT:
Elsemarie Kraul.

Flemming Lejbølle gav udtryk for, at han mente.
forenin-eens formålsparagraffer er gode. Hertil kommer,

TABTE.

Der var tre kandidater
opstillet. De to andre
Yar: Merete Møller,
lokalformand i Næstved
(3 stemmer) og
Elsemarie Kraul fra
Århus lokalforening
(2 stemmer).

KANDIDAT:

Merete Møller.
TABTE.

at det er vigtigt, at en landsformand er inde i problemstillingerne, at en landsformand kan optræde som
talerør. En væsentlig ting er samarbejde. Flemming
Lejbølle vil gerne styrke samarbejdet i forretnin-esudvalget. og han vil ligeledes arbejde for et godt samarbejde
mellem fonetningsudvalget og hovedbesn'relsen.

Formand

H]

Merete Møller har
siddet i Næstved's
bestyrelse siden 1972.

for Århus

lokalafdeling 19841990.1 dag COPAbestyrelsesmedlem

Merete Møller udtalte
bl.a.:
-" For mig er det vigtigt
at arbejde for:
- et godt samarbejde i
forretningsudvalget,
- FU har en god
forbindelse til
hovedbestyrelsen ,
- at alle lokalformænd
får en fax.
- COPA skal gøre noget
for Morbus Crohn- og

samt DSI's
repræsentant i Århus
amt og nævnsmedlem

i

Sundhedsvæsenets

Patientklagenævn.
Da Elsemarie blev
opfordret til at stille op,
var det kun naturligt for
hende, at imødekomme
henstillingen.
Siden Elsemarie fik
stomi i 1980, har COPA

altid haft hendes store
interesse.

Også Elsemarie
forelagde på
Skjoldenæsholmmødet en række punkter,
hvor samarbejde var et
hyppigt nævnt ord.

1940: Født

i Taars ved Nakskov.

1944-60: Bopæl i Hvidovre.
1960: Afsluttende handelseksamen.
1960-62: Aftjning af væmepligt.
1963: I forretning.
1964:På Luthersk Missionsforenings Bibelskole i 5 måneder.
1968: Uddannet som lærer på Haderslev Statsseminarium.
1968-70: Ansat som lærer på Efterskolen i Løgumkloster.
1970-73: Ansat som lærer ved det Grønlandske skolevæsen
med tjeneste i Jacobshavn.
1973-? Ansat som skoleleder på Midtjyllands kristne Friskole,
og bestyrelsesmedlem i flere organisationer.

"COPA data":

i 1989 medlem af COPA.
Næstformand i Ringkøbing lokalforening siden 1990.
Arrangør af rejse til Israel for stomipatienter.
Rådgiver på Heming Centralsygehus.
Landsformand fra 1. maj 1996.
Efter stomioperation
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Colitis ulcerosapatienter
og også gøre noget for
følgesygdomme hos
disse mennesker
(f .eks.tandproblemer),

- åbenhed til beslægtede
foreninger,

- åbenhed til beslægtede
organisationer ikke
mindst FS22,
- ungdommen,
- men de gamle må ikke
glemmes i
bestræbelseme på at
hjælpe de unge. De
gamle er vores forenings

rygrad".

@

NYT FRA
LOKALFORENINGERNE
København/
Frederiksberg

**,

t
Godt begyndt
Så

fik vi afviklet

men ring venligst dagen før

årets første

medlemsmøde (9.mats). Det
forløb over al forventning, selv
om COPA-bladet knap nok var
udkommet til alle.
Medlemmeme fik lejlig-

hed

til

at komme frem med

Ønsker, spør-esmål og erfaringer. Bestyrelsen vil altid r'ære
lydhør for nye ideer - ring hr is
vi kan hjælpe.
18. marts havde

vi fælles be-

styrelsesmøde med Københavns amt - hvorfor være fjender, hvis man kan være venner? Vi vil fremover tilstræbe,
at aflrolde større arrangementer sammen (sommerturen - se
amtet).

Nytænkning
Lørdag 18.maj kl. 14.00
Har du brug for en samtale
under fire øjne?.. Melder der
sig ofte spørgsmål om at være
stomiopereret- eller andre problemer? Eller har du blot lyst
til at give dine ideer og

erfaringer videre,

til

nogen,

vil lytte på dig?
Kræftens Bekæmpelse har
været så venlige, at stille et
der

hyggeligt lokale

til

rådighed
på Strandboulevarden 55, 2 1 00
Kbh. Ø. Her vil der være nogle
rådgivere til stede, som byder
på en kop kaffe og en god

samtale.

Alle er velkomne,

til: Lilly Breiding,
tlf .39 29 24 61.

Så er det sommer
Def ønsker vi os lørdag 8. juni

Vi vil

sammen med Koben-

havns amt (henvisning til deres
indlæg) arrangere en sommer-

Ifl?"'navns

Ny lokalformand i Københavns amt
Amtskredsen aftroldt sin årlige generalforsamling lørdag 24.februar.
Bestyrelsen har nu følgende sammensætning:
M arianne H e mming s e n, formand
Inga Robinson, næstformand
Jørgen Anton, best.medlem
Lotte Andersen, best.medlem
,\[ichael Jensen. best. medlem
C arina C hristlansen. suppleant.

tur for vores medlemmer. Tu-

Forårsmøde

videre, med forhåbentlig stadig

ren starter kl. 10.00 fra llalby
Medborgerhus med bus. Vi vil

Du lille svale, du som forår
bringer, hen til vort kære gam-

kore mod nord, ad den gamle

le Dannevang. Sådan står der

vi

skreveti een afvore gode, gamle sange, og foråret er nu kommet til Danas Have, men forårstrætte: Næ-Nej. Efter vi nu
har rystet sne, frost og kulde af
os og glemt er de røde næser og
rindende øjne, afholder vi vort

godt humør, til et komfortabelt
vandrehjem (vi skal dog ikke
overnatte) Moltke i HelsingØr,
der ligger lige ned til Øresund.
Hvis man er modig, medbring
venligst badetøj og værs'god

Strandvej. Undervejs holder
en

lille pause, hvoren forfrisk-

ning vil gøre godt.
Derefter gårturen med godt
humør til det komfortable van-

drehjem: Moltke i Helsingør,
der ligger lige ned til Øresund.
Vi vil blive budt på en lækker
frokostbuffet, og derefter trave
en tur efter behov, selv med
regnf*akker ogrøde kinder vil
kaffen gøre godt.
Alt dette vil kun koste 125
kr. minus drikkevarer. Vi håber
på et stort fremmøde!
B i nde nde t i lme I din g : Lilly
Breiding, 39 29 24 61 eller
Inga Robinson,31 59 41 35.

God ferie

Rigtig god sommer til alle! I
juli holder vi sommerferie, men
vi mødes igen 17.august, hvor
der er fællesmøde. Mere om
dette

i

næste blad.
På foreningens ve7ne

Lilly Breiding

at hoppe

i

baljen. Men på

vandrehiemmet venter der os
en lækker frokostbuffet.
Herefter er der mulighed for at

første forårsmøde lørdag

få frokosten sat på plads i

I 1.maj i Valby Medborgerhus,
hvor vi alligevel endnu engang
skal opleve sne, frost etc. Denne
dag vil Hans-Henrik vise lysbilleder fra sin Grønlandsfærd
sidste sommer.

skikkelse af en lille vandretur,
men det er naturligvis ganske

Vi skal naturligvis også
have vores kaffe på stedet.

Sommerudflugt

drage 125,00 kr/person som

frivilligt - ligeså er en eventuel
svømmetur i Øresund.

Deltagerprisen

Lørdag Sjuni skal vi atter på
skovtur. Denne gang går turen

nordpå, dog ikke helt til
Grønland, men derimod til
Helsingør. Vi vil køre ad den
gamle Strandvej, så der bliver
sørget for noget for Øjet og
halsen - idet vi gør en lille
pause undervejs, hvor vi vil
læske ganen. Herefter går turen

19

vil i år an-

bedes betalt ved medlemsmødet I 1.maj i Valby Medborger-

hus.

Tilmelding kan ske til lnga på
tlf. 31 51 30 13 I 3t 59 4t 35
eller Lilly på tlf. 39 29 24 61.

(fortsættes næste side)
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Velkommen til!

Vi

Så hermed er alle mand kaldt

af hus, der er lagt op til en
dejlig dag i selskab med såvel

starter som

vi

plejer:

Klokken 10.00 fra Valby
Medborgerhus med forventet
hjemkomst kl. 17.00.

nye som "gamle" medlemmer
og deres pårørende.

P.b.v.

Jørgen Anton

**,

:f,0"'iksborg

Et travlt år
Status på

Generalforsamlingen 1 0.februar
Generalforsamlingen blev som
sædvanligt afholdt i Hillerød.
Da formanden havde budt velkommen, valgte vi dirigent, o,e
der blev aflagt beretning. Det

har været et travlt år for foreningen. Der har været 5 bestyrelsesmøder, vi har været
ude til rådgivning på Hørsholm
og Helsingør sygehuse og som
konsulenter i Græsted Kommunes selvhjælpsgrupper - og
det blev til 58 gange i alt. Des-

uden har der været afholdt 4
medlemsmøder med meget fin

tilslutning.

aktiviteter, og resultatet blev.
at de tilstedeværende medlemmer ønskede en turtil F/a*-

fortet. og der blev

li-eeledes

ønsket et besog hos Dansac.
der iøvrigt har 25 års jubilæum

i efteråret.

presse.

ældrerådet.

For alle medlemmer i disse
råd, skal endvidere vælges en
stedfortræder.

Klagerådet består af 6 med-

Grunden

lemmer:
3 medlemmer udpeges
mellem medlemmerne af
kommunens ældreråd.
2 medlemmer udpe,ues
blandt medlemmeme af

skal ses i relation til, at han-

også

har valgret og valgbarhed til

til denne opfordring,

dicappede dermed kan få indflydelse på egen kommunes
ældrepolitik, som kan have stor
betydning forunge - såvel som
for ældre - handicappede.

kommunalbestl'relsen.
I medlem udpeges af

- "Stil derfor op i egen kommune, og vær med til at styrke
livskvaliteten for de handi-

invalideorganisationerne
i kommunen.
Dette sidste medlem skal have
fast bopæl i kommunen. modtage socialpension. og r'ære
under 60 år.

cappede".
kasserer

C

Jørgen Wissing,
OPA, F rederiksborg amt

Fyns

amt
t

Få indflydelse på
din kommunes
ældrepolitik
Valg til kommunale ældreog klageråd
Jævnfør lov nr. 333 af 19. juni

skyldes formodentlig,at det var

fremtidige

rigtig grimt vintervejr at vove
sig ud i.
Vi havde besøg af Anette
Skytte fra ConvaTec. der viste
de sidste nyheder og gav gode
rådtil de spørgelystne medlemmer.

følgende betingelser:

1974, §§56a. og b. - ændret 1.

januar 1996 - , skal der rære
valg til de kommunale ældreog klageråd.
Vi anbefaler derfor alle interesserede medlemmer af en handicaporganisation eller -forening i Frederiksborg amt, at

stille op som kandidater til

ldrepolitik.
For at opstille til nævnte
råd, som skal være etableret
æ

inden 1. januar 1997, stilles

Sundhed og Velvære 96
COPA- Fyn deltog fra fredag 23.februar til søndag 25. fe-

bruar i en messe med hovedtemaet " Sundhed og velvære"

Til ældrerådet, der skal bestå
af mindst 5 medlemmer, kan

hed med sidste år blev der også

stemt om de kommende

hed.
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.

Til lejligheden havde vi lånt Det blev desværre ikke den
COPA's udstilling. Lige til mest besøgte messe, men til
dagen før, var der tvivl, om gengæld fik vi en oplevelse
udstillingen kunne komme samt lærte noget, som vi kan
frem på grund

vælges personer, som har fast
bopæl i kommunen, er fyldt 60
år og har valgret og valgbar-
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i kommunen

bladet medhensyntil datoer og
tidspunkter for vore ture.
P.b.v.
Gisela Schjøu

nævnte råd, og dermedfå indflydelse på egen kommunes

Kommende aktiviteter: I lig-

fast bopæl

Der vil som sædvanligt
blive annonceret i god tid i

De bestyrelsesmedlemmer
der var på valg blev genvalgt.
Vi fik dog ny suppleant, nemlig Eigil Andersen fra Allerød,
og Hjalmer Lauridsen blev revisor suppleant.
I anledningen af den nært
forestående fastelavn bestod
traktementet af kaffe og fastelavnsboller, hvilket faldt i smag
hos de 24 deltagere i generalforsamlingen. Deltagerantallet
var noget lavere i år, men det
et

Valget vil foregå efter de enkelte kommuners beslutning,
ved annoncering i den lokale

Kommunen kan dog efter drøftelse med ældrerådet, beslutte
at personer under 60 år, der
modtager socialpension, og har

afsne.

bruge en anden gang.

Kirsten Weng

Abent hus møder på Kræftens Bekæmpelse
Vesterblo 46, Odense
8. august

kl.

19.00, 3. ok;tober kl. 19.00 samt
5. december kl. 19.00

@
Generalforsamling lørdag 2.marts på Ringe Hotel

Gule ærter
- også støttemedlemmer kan deltage!
Formanden Vagn Madsen bød

velkommen

til

de 46 med-

ret mange henvendelser siden
åbningen l. september. Der er

andet et møde med Palle Gad

et fint samarbejde med de andre afdelinger på stedet. Anni
Øllegård Jensen svarede derefter på spørgsmål fra de fremmødte.
Tak til Anni Øllegård Jensen for at hun ville komme og

på Skovgårdsværkstedeme 23.

fortælle om det nye ambu-

lemmer der var mødt frem, og
aflagde derefter beretning fra
året der var gået.
Han fortalte lidt om de (pri

daværende tidspunkt. red.)
kommende aktiviteter. blandt

april. På valg

til

bestyrelsen
var Gerda Pedersen og Sonja
Nielsen. De blev begge gen-

latorium.

valgt for to år.
Carl Eriksen blev genvalgt

ment, gule ærter, hvor40 medlemmer deltog.
P.b.v.
Sonja Nielsen

som suppleant for 2 år, og revi-

sor Poul Erik Pedersen, samt
revisorsuppleant Ingrid Hansen blev genvalgt for 1 år.

Lokalforeningen var vært
ved det efterfølgende trakte-

Revisor Poul Erik Pedersen
påpegede. at lokalforeningens
regnskab, dagsorden til generalforsamlingen, skal sendes ud
sammen med indbydelsen til
generalforsamlingen.

Under eventuelt kom det
frem, at man onskede at Copabladet skrev om. hvordan man

kan blive stottemedlemmer

-

og at støttemedlemmer kan
deltage i modeme.
Anni Øllegård Jensen fra

Lolland/
Falster
t
9.marts havde lokalforeningen den årlige generalforsamling på Højmølle Kro.

samt nye suppleanter, da Ejner
Justesen fratrådte. Nyvalgt til

Formandens beretning blev
godkendt. Regnskabet fra kas-

bestyrelsen blev: Ove Larsen,
Kettinge. Suppleanter: Kirsten
Larsen, Slimminge og Jytte

serer Helmuth Hansen blev

Wittchen, Rødby Havn. For-

godkendt. Aktivitetsplanen
blev fremlagt. Medlemmerne

manden var på valg, men blev

genvalgt.
Under eventuelt gik snakken livligt om en masse ting.

fik en orientering om, hvad der
foregik i hovedforeningen af
forskellige aktiviteter, talt om

Mange spørgsmål, gode ideer,
også konstatering - at ambulatorierne nok glemte at
trække på COPA' s lokale kontaktpersoner en gang imellem,

den internationale stomidag 5.
oktober.

Da Jytte Hampe (nu: Jytte
Aarøe, red.) er flyttet nord for
Storstrømmen, skulle der vælges nyt bestyrelsesmedlem,

Konstituering

(fortsættes næste side )

Vi glæder os
til at betjene dig !

al
bes§relsen
COPA-Fyn:
Formand:
l'ctgn.Vadsen

Stomiprodukter

Næstformand:
Gerda Pedersen

stomiambulatoriet på Odense
Universitetshospital, fortalte

Kasserer:
Dorte Hansen

Ring til os på tlf.3637 9130

efter generalforsamlingen, om
oprettelsen og brugen af det

Sekretær:

a

Sonja Nielsen

Betjening af erfarne og
dygtige medarbejdere.

nye stomiambulatorium.
Stomiambulatoriet var kommet godt igang, der havde væ-

P.R.:
Kirsten Weng
Suppleant:
Karl Johan Eriksen

Bredt sortiment
- neutral produktvejledning.
Enkel bestilling, hurtig
og sikker levering.
Konkurrencedygtige priser.

Abent hus på Fyn
COPA på Fyn vil geme ønske
sine medlemmer en god sommer(ferie).
Dereringen møder i juni og
juli. Det næste møde vil være

Kirudan
et godt sted at handle

S.august på K.B. Odense. Læs
mere om dette møde i næste

blad, der udkommer først

Anni Øllegård Jensen
fortæller om det nye stomi-

i

Kirudan A/S. Nyholms

juli.

A116

30.2610 Rødovre

Fax. 3672 8322 . Tll. 3637 91 30
Mandag-torsdag 8-16, fredag 8-15.

Venlig hilsen
Bestyrelsen på Fyn

ambulatorium
21
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@
også at vi kunne "vise flaget",
som vi siger.
Foreningen var vært ved

kaffen, som 27 medlemmer
hyggede sig sammen om på
Højmølle Kro.

Turen til Gavnø koster 30,00
kr pr. person, som betales ved

velvillighed, når man henvender sig til Kirstine, og hen-

tilmeldingen. Invitationen er
udsendt, får du lyst til at del-

des produkter blev både berørt

tage alligevel, så prøv at ringe
til formanden. Så vil hun prøve, om det kan klares.

mange nysgerrige mennesker,

27.marts konstituerede besty-

relsen sig ved et møde hos
Helmuth Hansen. Sådan er
lokalforeningens bestyrelse :
Ove Larsen. Anne Marie
Hougaard. Helmuth Hansen
(kasserer). Torben Adelholm
(næstformand). Marianne
Andersen (formand).
Suppleanter: Kirsten Larsen
og Jytte Wittchen.

Udflugten 11. maj

Vi

er på plads.

til stor tilslutning og
Gavnø blomsterpark
og kirke. Middagsmaden vil
blive spist på "Menstrup Kro".
maden koster kun 87,50 kr. pr.
kuvert.
ser hen

kører

til

Madkurvturen 16juni

er en

sejltur på Maribo søerne. med
"Anemonen". Vi kommer i
land på BorgØ, sejler videre,
går i land ved "Naturskolen",
hvor vi spiser den medbragte
mad. Husk drikkelse. Derpå
tilbage til Maribo. Turenvarer

ca. 3 timer. Koster 40,00 kr.
pr. person. Vi mødes ved Maribo Domkirke kl. 10.30. Turen
starter kl. 11.00. Tilmeldin-s
er nødvendig.
Tilmelding kan ske til Helmuth Hansen. tif. 5-1 l0 51;;
eller Marianne Andersen. tlf.
53 9 1 50 30. bedst om aftenen.

P'b'r'
Marianne Andersen

og det blev en succes. Desuden

og studeret meget grundigt af

fået deres smagsprøver, gik de
hen til vores stand og stod og
så lidt forlegne ud. Når jeg så
henvendte mig til dem, viste

voksne som børn. Desværre

har vi ikke fået taget nogle
billeder, så du må forestille
dig, hvor flot standen var.

det sig, at de fleste faktisk

Udstillingen strakte sig over
fire dage midt i marts måned.

kendte en, der har eller skulle
have en stomi. Jeg oplyste så
om COPA og især den rådgiv-

Jeg havde sammen med et par

ningsfunktion foreningen har.

stykker fra bestl'relsen fundet

Det er min opfattelse, at mange
mennesker gik fra vores stand
med nogle nyttige oplysninger,
der kunne bruges til noget. Der
var specielt mange bøm, der
spurgte om de ting vi udstillede,

nogle frivillige fra COPA's
nordjydske afdeling. Vi har de

fordelt vagterne mellem

os

efter bedste evne. således at
alle tog de vagter de havde lvst
til. Da jeg skulle tage min torn.
lå der små beskeder fra andre
COPA-medlemmer om. hvordan det var ,gået for dem. \år
jeg samler alle disse sma
meddelelser. og sammenholder dem med mine egne oplevelser. så må jeg nok sige. at
COPA har haft succes med sit
første år som deltager i Forårs-

og det var dejligt at se

**"i

Gulvtæppet der forsvandt
Overskriften til dette indlæg er
måske lidt misvisende i forhold

til

indholdet, men det var
faktisk sådan forårsmessen i
Aalborg Kongres- og kulturcenter startede for COPA's

Jeg kan desværre ikke

stomier, og hvad det betyder at

have "pose på maven". En af

de vigtigste funktioner, vi
havde på standen, var at vise at
vi lever et normalt liv, næsten

ligesom alle andre. Jeg synes,
at vi alle hver især har gjort et
stort stykke arbejde for at få
udstillingen til at køre så godt

gres- og kulturcentret. o_s fandt
på min standplads fire pakker

noget om et gulvtæppe!
Dagen oprandt, hvor udstillingen skulle stilles op. Jeg ankom
sammen med min kæreste og
Flemming Jacobsen, COPA's
formand i Nordjylland, til Kon-
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til at være med en

pakkede de forskellige ting ud.

på disken underværker. Det

successen.

og brugte herefter seks timer
på at sætte standen op. Først
kunne vi ikke finde gulvtæppet, så kunne vi ikke finde ud

med slikket, var der en af de
andre fra COPA der foreslos.

anden gang, hvis

vi

gentager
P .b.v

.

Malene Hay

af hvordan de forskellige

meget sjov ud afvores arbejde,

ganske bestemt at kunne huske

messen. Jeg håber I alle har
haft en god oplevelse, og at I

har lyst

har jeg aldrig set COPA's
udstilling slået op. Anni fra
udstillingen
indeholdt, og jeg synes så

glorde det muligt for COPA,

Nordjylland, at deltage i

trækplasterpå så storen messe,
men her gor en stor dåse slik

plakater skulle sættes op på

mig, hvad

foreninger ikke er det største

som den gjorde. Jeg vil til sidst
rette en stor tak til alle jer, der

af forskellig storrelse. Vi

afdeling i Nordjylland. Jeg har
aldrig før været med til at sætte
sådan en udstilling op, og derfor

sekretarieatet havde forklaret

fortælle

om de andres oplevelser af
messen, men mine egne oplevelser var hovedsagelig positive. Jeg ved godt at sygdoms-

de

forældre. der virkelig gav sig
tid til at forklare deres børn om

messen.

Nordjyllands
amt

stod vi ved siden af en dame,
der lavede smagsprøver på
forårsruller, så når folk havde

det stativ, der skulle være væg

i

standen.

Vi

havde faktisk

Næstved

men som tiden gik, blev det

i

ærlig talt lidt surt. Det viste
sig nemlig, at det vi troede var
et gulvtæppe rent

faktisk skulle

bruges som vægbeklædning.
Alle var trætte, men til sidst
lykkedes det at få en helt hæderlig stand ud af det. Kirstine
Hardam havde været så venlig
at udlåne nogle af sine stomiprodukter til vores udstilling.
Det er dejligt at opleve så stor

22

Kong Vinter vandt
På grund af nærmest kaotiske

vejrlig måtte vi

aflyse

bankospillet l T.februar i

Vi lærer af det passerede og vil næste år rykke
Fakse.

til

marts måned.
Det er nok det sikreste.
sæsonstarten

Futura
Futura er betegnelsen for komiteen for frivilligt socialt arbejde i Næstved. Mange pa-

tientforeninger og frivillige
grupper er med i arbejdet i
komiteen, som har

til

huse i

Næstved, Ringstedgade 20 -

i

(fortsættes næste side )

@
mØdelokaler og kontorer oppe

er død. Vagn Erik Jørgensen
var sammen med sin hustru
Maria flittig deltager i alle lo-

i

kalforeningens arrangementer.

dejlige, nyindrettede lokaler.
Der er caf6 i gadeniveau og
huset.

Der afholdes temadage i
løbet

af

amt

En venlig og humoristisk

t

mand, der med få ord kunne

1996 over følgende

sætte tingene på rette plads. Vi
vil savne ham meget og vore
tanker og dybe medfølelse går
til Maria Jørgensen og fami-

emner:

"At være frivillig".
"Unge og livslang sygdom".

"Mediadag - hvordan
kommer vi igennem?"
"Et indholdsrigt liv som
ung pensionist".

gensens minde.

april i Agerbæk.

lokalforeningen. Det er et
spændende projekt. som vi
forventer os en del af. Det kan
være en ny indfaldsvinkel, som
får offentlighedens øjne op for
COPA. De lokale aviser bringer mere nyt om temadagene.

meddele at
fhv. revisorsuppleant Vagn
Erik Sørensen, Vordingborg,

Merete Møller

Nve åbninostider

generalforsamling torsdag I 1.
I sin beretning kom formanden ind på problemerne med
leveringen af hjælpemidler.
Kommunerne er i øjeblikket
meget interesseret i besparelser
også på følsomme kropsbåme

Stomiambulatoriet,
Centralsygehuset

hjælpemidler, som vi er brugere af. Man er meget optaget
af at lave leverandøraftaler ofte
med eneleverandør, og vel at
mærke uden først at spørge
brugerne om, hvilke Ønsker de

i Næstved

Åbningstid:
man, tirs, ons. og tors.
09.00 - 15.00
(efter forudgående aftale).

men kun 15Vo var interesseret
i månedsmøder.
Derudover nævnte formanden et til dels mislykket forsøg

på at afholde et møde for
sundhedspersonalet i amtet,
men bestyrelsen har ikke op-

givet håbet om engang at få det

(fortsættes næste side )

idet Esbjerg kommune

F

H

medlemmer ser det ud til at
907o ønsker atmødeme foregår
hverdagsaften, 60Vo var interesseret i film om stomipleje,

er

nogle krav til leverandøraftale,

i

(Kopi afbrevet kan fås ved
henvendelse til formanden).
I vores (meget) lille undersøgelse af ønsker fra vores

at udsende le-

således

for Esbjerg kommune stillet
interesseret

EU

gennemført måske på en lidt
anden måde end planlagt.
Formanden var naturligvis
også inde på det vellykkede

har. Formanden har

På åbningsdagene er der
telefontid 09.00 - 09.30;
tlf.: 53 12 14 01.

i

udbud.

Lokalforeningen har aftoldt

P.b.v.
"Unge og livslang sygdom" er
programsat til 17.august, og
en af deltagerne er en ung fra

vering af hjælpemidler

Formandens
beretning

lien.
Æret være Vagn Erik Jør-

"Risikobøm".

Mindeord
Vi må med sorg

Ribe

I

G:!-'

IT;T

.t
l

[/{

.Yr r,i
,,']-

Bir$t

Madsen

Ekspedition

Tove Frithioff
Daglig leder

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

Any Petersen
Ekspedition

Stomacare

Vangeleddel77 . 2670 Greve ' Telefon 43 69 02 00

23

Ulla Sørensen
Sygeplejerske

1.4

"T
--, L

Henrik
Fosdam Jensen

lager og forsendelse
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arrangement som vi havde i
Bramming om at leve som før
med stomi.

Formanden opfordrer

til så

mange som muligt deltager i
udflugten 11. maj; måske kan

dette læses før udflugten så
derfor: Hold dig ikke tilbage
selv om tidspunktet for tilmelding er overskredet. prøv
alligevel at tilmelde dig, hvis

om hans tid som landsformand
for en forening i udvikling på

Svend-Åge Laursen, som sidste
år fortalte os om sin tur til Bali,

mange områder og opfordrede
også til, at man var opmærksom på de ændringer, som var
på vej vedrørende leveringen
af vores hjælpemidler.

vil

denne gang fortælle om

sine rejser

til

med mange af vore medlemmer

Sumatra.

Efter generalforsamlingen er
bestyrelsen den samme som
før.

du har lyst.

bord.

ordet
Efter generalforsaml

Sommerudflugten vil i år gå til
Hojerup på Stevns.
COPA- Roskilde amt har i
år bestået i 15 år. så det vil vi

måned'

Erik

torsdage 30. maj og 27 .juni på

Centralsygehuset
afd. 252 fra 14-16.

i

Sønderjyllands
amt

Esbjerg,

**i

Den årlige generalforsamling
blev aftroldt på Folkehjemmet

Ringkøbing
amt

i Aabenraa 26. marts.
Desværre måtte sygeplejer-

i

ske ved stomiambulatoriet

Velbesøgt møde

Staun ordet og vi fik en grundig

Mød dine
stomisygeplejersker

orientering om arbejdet

i

og
i
det
udenfor stomiambulatoriet
første år. Der er blandt medlemmeme udtrykt stor tilfredshed

Mandag 4. marts afholdt vi
medlemsmøde på Herning

med ambulatoriet, men vi vil
naturligvis -eerne have udvidet
åbningstiderne.

Centralsygehus med temaet,
Mød dine stomisygeplejersker.

Mødet var godt besøgt og vi

Et andet me-qet interessant

havde fornøjelsen at byde

indlæg om at leve med en "Jpouch" varfra et af vore COPA

overlæge M.

Rørbæk Madsen som holdt et

medlemmer Jan Kjeldsen,

interessant og pædagogisk

Herning.

indlæg om emnet "årsager og
anlæggelse af stomi".

sluttede med kaffebord og en
god snak.
Arne Nielsen

fik vore stomisygeplejersker
Betty Østergaard og Hannah

Sønderborg Sygehus, Birgit

Marschner, melde afbud på
grund af sygdom.

Generalforsamlingen blev

afviklet efter vedtægterne og
lokalformanden var dirigent.

Af

beretningen kan frem-

hæves, at lokalafdelingen var
inviteret til at fortælle om
COPA i Haderslev Husmoder-

forening.

Sonderjl'llands amt har
etableret et kontaktforum for

brugeror-eanisationer

på

sundhedsområdet. med det

Et rigtigt godt medlemsmøde

Så

sigte, at forbedre dialogen på
den ene side brugerne af amtets sundhedsvæsen og på den

anden side amtets institutioner, herunder især sygehusene

og forvaltningen.
Som deltagere i dette kontaktforum er repræsentanter
for lokale sØnderjyske enheder
af patientforeninger, sygdoms-

Roskilde
amt

bekæmpende organisationer,

t
Næste medlemsmøde

Duebrødre Kloster, Sct.

Ændret mødedato

Agnesvej 2/22 i Roskilde.

Næste medlemsmØde er man-

Bemærk datoen er ændret.

dag l3.maj kl. 19.00

Pårørende er også velkommen.

Copa 134,'1996

P.b.v.

Næste rådgivningsdage er

ingen
fortalte vores afgående formand Chr. Stentoft levende

til

Det endelige program for
lørdag 8. juni vil blive sendt til
alle medlemmer først i maj

Rådgivning

fik

velkommen

- ogsåjer ude i yderpunkterne
af amtet. Der vil blive aftrentning både i nord og syd. Husk
at notere dagen i kalenderen.

Aftenen slutter med kaffe-

Sommerudflugt
lørdag 8.juni

Alle blev genvalgt

En anden formand

fejre i forbindelse med vor
udflugt. Vi vil meget gerne
prøve at komme i forbindelse

på

fra

sundhedsfor-

valtningens ledelse.
Der har været afholdt 2møder
- det ene på Aabenraa Sygehus
og det andet på Sønderborg
Sygehus. I det forgangne år fik
vi mulighed for at sælge lodsedler til Superchancen. Det
var ikke uden betænkeligheder,
at vi gik ind i dette arbejde, det
var over en lang periode der
skulle sælges. Annelise har
klaret dette arbejde godt, der
blev solgt 1.378 stk. lodsedler.

Efter beretningen blev 1okalforeningens regnskab forelagt til godkendelse. Med en
enkelt slåfejl blev det godkendt.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, var der genvalg af
Annelise Hede, Haderslev og
nyvalg af Hans Lorentzen,
Møgeltønder. Til suppleanter

nyvalgtes Kathrine Pii
Nederby Hansen, Padborg og
Hans Arne Madsen, Sønderborg.

Efter generalforsamlingen

handicaporganisationer, ældreorganisationer og pårørende

fortalte Kirstine Hardam, Holstebro om det nyeste indenfor

støtteforeninger. Deltagerkredsen er begrænset til en re-

gik godt blandt de

præsentant pr. hovedorganisa-

24

sentanter

tion. Fra amtets side er det
sygehusledelserne og repræ-

stomihjælpemidler og snakken

22

deltagere.
P .b.v

.

Sven Kjærsgaard Jensen

@
Aktivitetskalender

Lokalmøde onsdag 1O.april, Harmonien Haderslev

Sønderjyllands amt

Efter velkomsten fik vi

han

kaffe,
vært

Lokalmøde i Tønder
Lokalmødet afholdes onsdag

havde fået sukkersyge, da
var godt 2 år, på grund af et
som firmaet Hollister var
ved. Derkomingenfrafirmaet, chok. Stig mener, det var
da Henning Schuler desværre han ikke havde passet på

8.maj k|.19.00-22.00

måtte ringe afbud

på

Omsorgscentret. Konsulent
Dorthe Therkelsen fra firma

sygdom.

Dansac vil være tilstede. Efter

Jeg havde

kaffen

vil der r'ære under-

holdning af et hold frivillige
ved Kirsten Winter.

grundet

kosten,

kendte ansigter - samt Stig.

Tak

fordi
med
at regningen kom da

var 23 år med - blindhed.
Vi fik en god fortælling i 45
fåetstig Hansenfra minutter, derefter spørgsmåI.
han

til

firmaet Hollister

for kaffe.

Vi ville alle gerne se og
høre Stig igen, hvorfor han
kommer igen 8-5 . Alle der var
forhindret l0.april: Mødopog
få en spændende og sjov aften.

Der var 13 deltagere, heraf
til at
komme og fortælle lidt om at noglenyemedlemmer-detvar
være blind. Stig fortalte, han dejligt at møde såvel jer som

Dansk Blindesamfund

På foreningens vegne
Anne Lise Hede

Den årlige udflugt

lgrdag 15juni
I år går turen til firma M. Kjærulff, Otterup og Odense Zoo.

Start

kl. 8.00
Sønderbor-s Svgehus.
P-plads,
kl. 8.30
Aabenraa ved \Iadevej,
kl. 8.50
Haderslev ved Hertug Hans
Plads,
kl. 10.00
Besøg hos firma \Io,eens
Kjærulff, Onerup.

kl.12.30
Ankomst Odense Zoo.
spisning 2 retter og katTe.

Hjemkørsel ca. kl. 16.00

Prisen for denne spændende
tur er kr. 100.- pr. person.

'r',
fil*
-INFF;*r§E.§?"$HJ§HN

F

,ltlaturligvis

! I

*

/

)

kan vi finde fiem
.-3

Annelise Hede tlf. 7 4 520091
eller
Sven Kjærsgaard Jensen tlf. 74
45 4204,

juni.
P.b.v.

Sven Kjærsgaard lensen

Stomiambulatorium

Aabenraa Sygehus
Mandag 15.april fik Sønderjyllands amt endnu et stomiambulatorium.

Åbningstid: Mandage
11.00 - 12.00.
Telefon: 74 63 16 16 lokal
4025. Alle kan henvende sig
direkte i ambulatoriet efter forudgående tidsbestilling.

jY'runiM-

-...-netop det stomihiælpemidde!
til
ry:':)!W*,.j.ræ
§t*

iLm

der passer dig
-

Tilmelding:

senest I

b>

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

Hos Inge-Lise Sørensen
ved vi noget om stomier. Vi
har været tæt på udviklingen
og brugerne i over 30 år og
0r leverandør af samtlige
Hjælpomidler.

bedsttt

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

e

!NGE-rISEsØnrruSrN

- os med Svendborg bæltet
Sundtoldvej 8 C
3000 Helsingør

Ttf. 49 2t 00 44

Gratis prøver - portofri levering
25
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Coloplast Assura

G«erhbd...

-W

-fordi Assura
hudklæber

Hos Coloplast udvikler vi stomiproduKer, der er meget behagelige

og 2-dels
systemer både til børn og voksne.
De fleste poser findes i op til 3 forskellige størrelser.
af stomier. Vi har 1-dels

og sikre - simpelthen fordi vi mener,
at det er ethvert menneskes ret at
kunne nyde livet og et trygt samvær med andre.

Dansk forskning i din sikkerhed
Coloplast er den eneste danskejede stomiproducent. Alle vore produkter er udviklet i samarbejde
med danske stomisygeplejersker
og stomiopererede.

er så fleksibel,
at du kan gØra,

struKur, der forener hudvenlighed
og sikkerhed, Assura hudklæber
er tynd og smidig, så den kan
følge alle hudens bevægelser.
Det giver stor sikkerhed, og fleksibiliteten betyder også, at hud-

hvad du vil.

Hvis du ønsker at prøve Assura

klæberen er mere behagelig at
have på.

6.'

'/

eller få mere information, så udfyld

kuponen og send den til os, Vi
glæder os til at høreIra dig.

Assura er det
komplette system
Assura er et komplet sorti-

f_1

| -

T'

ment af meget hudvenlige
stomibandager til alle typer

Coloplast

Gratis prøve

n
n
tr

Ja tak, send mig en gratis prøve på Assura systemet
Ja tak, send mig yderligere oplysninger om Assura
Ja tak, jeg ønsker fremover at få tilsendt information

Udfuld venligst stomistørrelsen, så vi kan sende de rigtige prøver:

om nye produkter

Jeg vil gerne prøve E1-dels pose E 2-dels system (pose og plade)

Stomistørrelse:- mm.

Stomitype:

tr Kolostomi tr lleostomi D

Jeg bruger i dag mærke:

Hvis bØrnesystem ønskes saet venligst kryds her:

Produktnavn:

Jeg foretrækker posestØrrelse

Postnr.

E

mini

n

By
Dansk Coloplast A/S, (Coloplast A/S), Kokkedal lndustripark 2, DK-2980 Kokkedal. Telefon 49

tr
midi

E

maxi

Te efonnr.:
1

1 12 08, Telefax 49 11 12 12.

Urostomi

@
Husk at opgive navn,

tlf.

og

hvor du/I står på bussen.
Ønsker du selv at medbringe
madpakke, kan denne indtages
rundt om ved borde og siddepladser i parken. Hvis man
køber drikkevarer, må terrassen ved cafeteriaet benyttes.

I

cafeteriaet kan der des-

uden købes varm mad og smor-

rebrød m.m.
På gensyn 15. juni.

Hyggeklub
Vi holder ikke flere

hyggeklubmøder før efter sommerferien.

Rådgivning
Åbningstider for

Nye lokaler i Fælles
Handicapcenter
Som omtalt i sidste Copa-blad
får lokalforeningen ny adresse.

Dette bliver formentlig fra 1.
- senest 1.august. Stedeter
planlagt til Langenæs Al,Jre2l,
Århus C. Jeg har set lokalerne,
og er blevet positiv overrasket.
Der vil blive et stort mødelokale

juli

rådgivning
på Silkeborgvej 78, Århus:
Onsdagene 8. maj og 12.

juni. begge dage fra kl. 1 6.00

-

med plads

19.00.

derudover

Køkkenfaciliteterne er i orden,
ligeså er toiletforholdene mv.
I næste Copa-blad kan der
forhåbentligt gives besked om,
at Århus Byråd har godkendt
forslaget til dette Fælles Handicapcenter.

Venlig hilsen

Henning Granslev

til ca. 80 personer,
2 mindre lokaler.

Nye åbningstider stomiambulatoriet Arhus Amtssygehus
Tlf. 89 4915 25 (direktet
man - tirs"- ons - tors: 8.30 - 9.30

Abningstider:
Man-tirs-ons-tors: 8.00 -15.00; alle dage efter aftale.

Læserne skriver

OBS: uR". fra Silkeborg:
Ring til Eva igen!

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

Til R. fra Silkeborg der ringede til mig 28-3:
Jeg vil blive glad hvis du vil ringe igen, jeg synes vores
samtale blev lidt kort, jeg sad lidt på nåle, fordi jeg netop
skulle ud af døren til et møde (det fik jeg ikke sagt). Hvis du
vil, så ring igen (e-e fik ikke dit telefonnummer).
Hilsen
Eva. Tårs

KAREN BLOK Specialcenter
COPA-

sekretariat
ferielukket
COPA's sekretariat,
Odinsvej 5,
4100 Ringsted
holder sommerferie

fra 6.iuli

til 28juli.

Sekretariatsleder

Anni

Pedersen

ønsker alle
en god sommer

Forhandling og individuel rådgivning om
korrekt valg og anvendelse af hjælpemidler
til mennesker der
o er STOMIOPEREREDE
o er brystopererede
o har ufrivillig vandladning
o har behov for stØttestrømper
o brokbælter efter mål
o overtræksposer efter ønske
Forsendelse og rådgivning er gratis
Kontakt sygeplej erske/konsulent
Karen Blok

KAREN BLOK Specialcenter
Gammel Havn I - 7100 Vejle - Tlf: 75 84 O0 22 27

Fax: 75 84 03 22
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KRYDSORD. Gopa-blad 134
Send ind

Succes

.

Bøtne-

1

værelse
Ubetyde

lghed

og vind. Find

nøglebogstaverne,
kasseme fomeden her på

skriv dem i
siden, og send senesf Sjuni - nøgleordet til:
COPA, Odinsvej 5, 4100 Ringsted.
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LØSNING/NØGLEORD TIL KRYDSORD i NR. 134:
(Foto refererer til nøgleordet)
1)

2"
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COPA-ansigter

t

Deltagere på
COPA'S
hovedbestyrelses-

møde l3.øpril,

foreviget på
trøppen forøn

Skjoldenæsholru.
(Flemming

c, t:

d

Jacobsen,

t

Nordjyllands amt

a

deltog ikke i mødet
og Torben Hansen,
Vestsjællands amt
havde sendt en

stedfortræder,
Benedikte
Ellehauge).

'1

t

Bøgerste række - fra venstre mod hojre: Arne Nielsen. Marianne Hemmingsen, Flemming Leibølle,
Vagn Madsen og Benedikte Ellehauge.
Midterste række - fta venstre mod heire: Inge Sko';gaard Petersen' Lis Obel Jacobsen,
IngaVestergaard Andersen. Bent H. Lnrsen, Elsemarie Kraul, Erik Kristjansen, Anni Pedersen og Sven Kiærsgaard Jensen.
Nederste række - frø venstre mod højre:
Henning Gransler. Frede Jensen, Merete Møller, Marianne Andersen, Christian Stentoft og Lilly Breiding.

Løsning, krydsord Copa-blad nr. 133:
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Vindere af krydsord
1.præmie (200 kr.):

i Copa-blad nr. 133:

Grethe Hansen
Møllebakken 15, 5300 Kerteminde.
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Løsning på nøgleordet i krydsord, Copa-blad nr. 133:

Aprilsvejr.
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præmie: 200,- kr.
2. præmie: En poloshirt med COPA-logo.
3. præmie: En mulepose med COPA-logo.
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2.præmie (en poloshirt):
Ida Nielsen
Sikavej 38, Ejby, 4623LL. Skensved.

3. præmie(en mulepose):
Anne Lise Hede

Th.Kingosvej 31, 6100 Haderslev.
sig er tillykke.
Gevinsterne kommer med posten en af de nærmeste dage.

Copa-bladet
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Produktinformation
Nyhed:

Hvad er en-delsbandager?

Ny colostomipose fra ConvaTec

En-delsbandager består af en
pose og en hudklæber der er
svejset direkte på posen.
Endelsbandager er meget
diskrete og fleksible
stomibandager. der også
sidder perfekt på ujævne

Nafuress- er en helt ny endelsbandage
med flere fordele til colostomiopererede.

Sortiment

Naturess er en helt n1'
stomipose der er udr-iklet af

Naturess colostomipose
findes i 2 størrelser: Naturess
Standard som er til
almindeligt brug. Naturess
Lille er en noget mindre
stomipose, som kan
anvendes når der er behov

ConvaTec's

for dette.

udviklingsafde lin-e efier
man-ge samtaler med
stomiopererede. hvor vi fik
man_qe _eode ideer o-g onsker
til en n1' colostomipose.

Naturess findes beigefarvet

hudområder.

\aturess

\

brochure om Naturess.
I den kan du læse mere
detaljeret om alle de fordele
den nye Naturess har.

o-e klar, i 4 forklippede
hulstørrelser, samt med
mulighed for individuel
tilpasning.
I pakningerne ligger 50 stk.

stomiposer.

Naturess har
følgende fordele:
*Ny udformning (deltaform),
*Nyt behageligt silkelignende materiale på bagsiden,
*Meget tynd og fleksibel,
*Stomahesive hudklæber,

7

*Nyudviklet effektivt

kulfilter.
Sammen med dette

blad har du modtaget

Copaen

Prøvepakker
Hvis du skulle få lyst til at
prøve den nye Naturess, kan
du indsende den lille talon
fra annoncen om Naturess,
som findes her i bladet på
side 9, eller du kan ringe til
ConvaTec på
telefon 80 30 60 1l

(gratis opkald).

Nyhed:

Ny ring til vanskelige stomier
Inge-Lise S ørensen ApS introducerer
nyt hjælpemiddel til de stomiopererede.
EAKIN COHESIVE-RING er et nemt hjælpemiddel til vanskelige stomier.

\
å**,

t

*å

{
§

EAKIN-ringen
er meget nem at arbejde med
og opfllder et stort behov
hos personer med
vanskelige stomier.

Copa 134, 1996

Helsingørfirmaet Inge-Lise Sørensen ApS kan nu føje endnu et produkt
af hjælpemidler for stomiopererede: EAKIN COHESIVE RINGEN.

til sit program

Der er tale om en ring, der anvendes hvor huden er skadet, hvor der er ar, eller hvis der
er hudfolder omkring stomien. Altså i alle de situationer, hvor der er risiko for lækage.
Ringen placeres på huden rundt om stomien, og kan formes således, at der opnås en hel
tæt overgang til stomipladen eller klæbefladen på posen.

EAKIN-RINGEN er meget let at modelere og forme, og kan bruges til alle stomityper.
Produktet der er veldokumenteret, er udviklet af T.G.Eakin, Nordirland og fås i
henholdsvis 98 mm og 48 mm.

Yderlig oplysning hos:
INGE-LISE SØRENSEN ApS, Sundtoldvej 8C, 3000 Helsingør. Tlf.: 49 2100 44.

30
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Mødekalender
maj + juni

1+

luti)

Har du aktiviteter, du ønsker omtalt i den gule mødekalender, så skriv til COPA.

08-05 kl.

16.00-19.00 SilkeborgvejT8,Århus.

08-06

Nærmere pr. brev

Rådgivning.

til

medlemmer i Ringkøbing amt.

Sommerudflugt.

Arhus amt
08-05 kl. 17.00-

19.00

08-05 kl. 19.00

Ringkøbing amt

til medlemmer i Roskilde amt.
Sommerudflugt til Højerup på Stevns.
Roskilde amt

SygehusetØresund,Helsingør.
Åbenthus. Rådgivning.
Frederiksborg amt

08-06

Nærmere pr. brev

Omsorgscentret, Tønder.

l2-06 kI. 17.00-19.00

Sygehuset Øresund. Helsingør.
Abent hus. Rådgivning.

lokalmøde.
Sønderj-'*llands amt

Frederiksborg amt
12-06

11-05 kr.14.00

k]. 16.00-19.00

Valby Medborgerhus.
Lysbilledforedrag
om Grønland.

Silkeborgvej 78, Århus.
Rådgivning.
Århus amt

Københavns amt
15-06 kl. 09.00

Opsamling:

Lolland I Falster
13-05 kl.19.00

Randers Rutebilstation.

UdflugttilEgeskov.

Start i Nakskov kl. 08.00.
Udfl ugt Gavnø Blomsterpark.

11-05 k1.08..00

kl. 09.45 Århus Musikhus,
kt. 10.00 Viby Torv ved kirken,
kl. 10.20 Skanderborg Banegård.

Duebrødre Kloster, Sct.Agnesvej 2/22,

Roskilde.

Århus amt

Medlemsmøde.

Roskilde amt

1546:

Busturtil Odense:

kt.08.00
kI.08.30
kI.08.50

K.B. Strandboulevarden 55.
Rådgirning.

18-05 k].14.00

Kobe n hav n/ F re de ri k

25-05 kl.15.00

Sonderborg
Aabenraa
Haderslev.

be r g

Sønderjyllands amt

Ærtebjergvej 28, Lund, Stevns.
Grillfest.
Næstved

16-06 kl.10.30

MariboDomkirke.
Madkurvtur på Mariibosøeme

30-05 kI. 14.00-16.00

.

Centralsygehuset i Esbjerg, afd.252

Lolland I Falster

Rådgivning.
Ribe amt

2'1

-06 td,. 14.00- 1 6.00

Centralsygehuset i Esbjerg, afd. 252

Rådgivning.
Ribe amt

08-06 kr.10.00

Valby Medborgerhus.
Skovtur.

10-07

kl. 17.00-19.00

Københavns amt
s

amt Københav

nl F re deriksbe r g

Sygehuset Øresund, Helsingør.
Åbenthus. Rådgivning.

Frederiksborg amt

FORSORG & HOSPITAL '96
Messecenter Heming 21.,22., og 23, maj
alle dage kl. 09.00

-

17.00.

Landsdækkende messe for handicap-, hospitals-, og plejesektoren.

GRATIS adgang mod registrering!
Mere end 500 firmaer/foreninger byder velkommen.
Du kan også finde COPA på denne messe.
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LOKALFORENINGER

/

/

GRUPPER

/

KLUBBER

De anføfte træffetider er kun vejledende

Nordjyllands amt

Vestsjællands amt

Breiding
Emdrupvænge 80
2100 Kbh. Ø
Tlf.: 39 29 24 61
Kontaktperson:
Litta Porter, Ane Katrinesvej 34,
2000 Frederiksberg. Tlf.: 3l l0 26 25
(Træffetid: 09.00 - 10.00)

Flemmin-e Jacobsen
Tyttebæn,ej 7
9530 Støvring
Tlf.: 98 37 16 30
Rådgiver:
Kirsten Møhlenberg, Nielsmindevej 16
9493 Saltum ,Tlf.: 98 88 l1 5l

Torben Hansen
Harhoffs A]-],e 44
4i00 Ringsted
Tlf.: 53 61 56 23

Københavns amt

Merete Møller

Marianne Hemmingsen
Grønnevej 253, l-3
2830 Virum

Ærtebjergvej 28. Lund
4660 Store-Heddinge
Tlf.: 53 70 80 42

Tlf. 45 83 52 58 eller 46 56 55 i5
Kontaktperson:
Inga Robinson, Televænget 30.27i0 Kastrup
Tlf.: 31 51 30 13 eller 31 59 41 35.

Rådgirer.

København

Frederiksberg

Lilly

Næstved

Arhus amt
Henning Granslev *)
Bavnegårdsvej 1 10, Kolt
8361 Hasselager
Tlf.: 86 28 1124 (bedst 14.00 - 18.00)
Rådgiver: Lis Lene Carstensen,
Saturnvej 22, 837 0 Hadsten
Tlf.: 86 98 33 49 (efter kl. 09.00)

J1'tte Aaroe

Crohn klubben øst

Ny Vordingborgvej 67

Eva Larsen

4771 Kalvehave
Tlf.: 53 78 80 78

Pærevan-een

Bornholms amt

Ribe amt

&

Inge Skovgaard Petersen

Frede Jensen

Pæretræsdalen 21

Marina Larsen
Lyngbyvej 293 A

Tlf.: 56 95 65 30

Langetvedvej 21
6630 Rødding
Tlf .:74 84 71 27

Frederiksborg amt

Ringkøbing amt

3700 Rønne

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

-

Arne Nielsen *)
Rudesvej 20
7500 Holstebro
Tlf .:97 42 21 19

Roskilde amt
Erik Kristjansen *)

Crohn klubben vest
Mariann Olesen
Skyttevej 21
8450 Hammel

Tlf.: 86 96 34 49

Forældregruppen

Jasminvej 1
4600 Køge
Tlf.: 53 65 38 78

Lisbet Refer Dalsgaard
Bredmoseve.j 16, Elsborg
8840 Rødkærsbro
Tlf.: 86 65 90 12

: Gerda

Sønderjyllands amt

J-pouch

ll

Møllehaven 2A

Vagn Madsen
Svanevej 25

5492 Vissenbjerg

Tlf.: 64 47 24 46 (efter kl. 16.00)
Pedersen,
Carl Blochsvej 1,2., 5230 Odense M.

Tlf.: 66

2900 Hellerup

Tlf.: 31 65 65 07

18.00)

Fyns amt

Rådgiver

2. 1.n'.

2765 Smørum
T1f .: 44 66 04 54 (efter kl. 17.00)

26 84 el.66 19 26 84.

Sv. Kjærsgaard Jensen *)
6430 Nordborg
Tlf .:74 45 42 04 (bedst efter 17.00)

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

*) Medlem af COPA's fbrretningsudvalg.

Christina Berggren
Dianavænget 23,z.th.
5250 Odense SV
(COPA's sekretariat, 57 67 35 25,
oplyser telefonnummer)

Vejle amt
Lis Obel Jakobsen

Ungdomsgruppen

Overgade 5, Skærbæk

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

7000 Fredericia

Tlf.: 75 56 28 20

Viborg amt

&

Inga Vestergaard Andersen

Michael Jensen

Fårtoftevej 144

Løvgårdsvej 7, st.
2830 Virum
Tlf.: 45 85 28 87

7700 Thisted
Tlf.: 97 9215 97

