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Lov om social service er en del af den nye "BistandsloV'

SOCIAL SERVICE

AJ': Flemming Lejbølle

Den nuværende afgrænsning og fordeling af de offentlige sociale

opgaver er resultatet af en lang historisk udvikling.
Den 1.juli 1998 afløses Bistandsloven af etnytlovkompleks, hvor

man har forsøgt at lave en opdeling af opgaver og ansvar, så vi

får tre store lovområder og et mindre; de hedder:

) Lov om retssikkerhed og administration på det sociale

område (rets sikkerhedslov).
) Lov om social service (servicelov)

) Lov om aktiv socialpolitik (aktivlov)
) Lov om social pension (pensionslov).

Den lovdel. som er afinteresse for os er "Lov om social service".

Det er lov nr.454 af 10.juni 1991 . Het er det især §97 stk 3+-1.

der omhandler hjælpemidler, der er af interesse.

Om brugerinddragelse kan der læses i § 1l2; om nærmere regler

for kontantbeløb i §140 stk. 2. Socialministeriet har desuden

Lrdsendt Bckendtgørelse nr. 123 af 19. f-ebruar 1998, der bl.a.

omhandler ovenstående områder.
Vi er egcntlig for iængst begyndt at leve med de nye regler,

idet b1.a. §97 stk. 3+4 allerede i juni 1996 blcv indføjct i
Bistandslovens §58. Men nedenfor er så ordlyd og nummer på

den nr e lovs paragraffer, som det godt kan nytte at henvise til,
hvis man moder vrangvillighed i systemet. Jeg har indenfor det

sidstc i1r. nråttet kontakte adskillige kommuner for at foreholde
dem clele,s pligt til at rette sig efter loven, og det viser sig at

\'ærr- \ irkrlingsfuldt at vide hvilke paragraffer, der omhandler

\ores rL-ttisheder. Skulle dette ikke være nok, vil COPA altid
r ære behle1pe1ig.

§e7

b ruge r ne v ed udarbe i tlel s e aJ kr a'.s s p e c i.l i kctt i o rt e nt e .

end den a.f kommulen valgte, vælge selv at inclkøbe lljtelpenicllet og Itt udgifret tte ltt:r'ril r.t'lirtttlerct. tlctg ltoist tned et

belrtb syctrencle tiL tlett pris, kommtmen eller tttntskommuten kunne hcrre erlnertet ltirclpetttidltt til ltc.t: sitt lcvarctrtlor.

\recl særligt personlige h.iælpemidler forstå,s ortopcedisk fodtø.i , ttrm- og, benprotcser, tcttttlprctte.ser, stttttcktrsettter og

bcu.tdcrger m1,., por\kker, brystproteser, stornihjtelpemicller og kropsbårne sy'nshielpetnicller til p€rsotler rttt'rl turiqt

neclsat sy nsfiutktion eller meclicinsk- olttisk de.fine rede. v ari ge ø.j e nl ide l se r.

Ny landsformand
På COPA's hovedbestyrelses mØ-

de i Ry den 25.april valgte man

ny landsfomand
- Arne Nielsen.

Arne Nielsen er lokalformand
i Ringkøbing amt, og har været

vicelandsformand.
Læs side 72, her skriver Arne

Nielsen om sine lorventninger oe

ideer som ny landsformand.

C OPA's ny e foretningsudv alg :
x Ame Nielsen,
(landsformand)
x Henning Granslev
(vicelandsformand)
* Rent H. Larsen
(bestyrelsesmedl.)
* Marianne Hemmingsen
(bestyrel,sesmedl.)
* Merete Møller
(bestyrelsesmedl.)
* Christian Stentoft
(suppleant).

Tak for positivt samarbejde
Fol ttr rrr .i.lcn tiltlriJtc iag \(ritt iandsformand,

hlnt:t rr.1 Lr.i.'rtL.:. h.,r.-rlbe:t) rcl5e11. og nu cr
\r.t-,: \:,-1.-,.t. H,.1.t.-i.r.o. :it \ algt lor den næste

:,'t .,,.1:.

f),, ',': ..:'. r ril-:t. r lr ntin klare intcntion at

-r,r'.r.-ji .,: -:rrr..'!i.r. 
je-g fandt rigtigt, samtidig med

.ri -'! r .1,.: r rtre lr dhor oYerfbr dcn kultur, der er

. ('()P.\
D:: he:. \ ie rct to år tyldt mcd udfbrdringer og

,rri:.irl;. nrL-d nranqc positive oplcvelser og kun tå
n.'c,i:ir .'. .lcg har i min formandsperiode bestræbt

nriL p.;1 .rt skabe godc sarnarbejdsrelationer til
Krrcitcn: Bckærnpelse, FS22, DSl, producentcr
rrg lorhandicle, de andre nordiske lande og til
andr.c lancle i det hele taget. Og ieg har bcstræbt

nrig pri at la god kontakt til lokalforeningerne.
.\llc disse sarnarbcjdsrelationer har været posi-

tir e. og dct vil jeg gcme sigc tak fbr. En særlig

tak sk1'lder jcg de fbrrctningsudval gsmcdlemnlcr.
jeg har arbcjdet tæt sårmmen med, vores redaktør

og ikke mindst sekretariatsleder Britta Mogensen.

Jeg onskcr alle i COPA god arbejdslyst fiemover.
Flemming LejbølleF lemming Le.jbølle, R7,, 2 5.aPri l.
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Stomiforeningen COPA
S e k r e tur i t t s I t' tler'. Britta \{oeenscn.
Sekretariatet
Odinsrej 5. ll00 Ringsted
Tll.:51 6l i5 15 Far:: 57 67 35 l-5
Trtr:i1!s inanclag. tirsda-t. torsdag og
I'r.cdag: 1{).()0 - l-1.00:

onsclas: 1(r.0(l 1E.00.

Foreninqens sironuntmer: 7 09 03 31.

Lutttl;Jorrrtcrrttl.
.\rne \ ielsen
Rudesve.j 20
1500 Holstebro
Tll.: 97 12 2l 19.

LCtkLtl.lrtt tttLt'ttd ( )! t:t'ttll)(t'.
Sc- brs\rden.

,\Iedlenrsbladet C OP.\
COP.\-ntedlcnt.irl.ld LiJk,\rr nl.r

månedcr. \l,l.t: 1..,1.: rt;. i:ttL-1.,1

10..ju1i: Ltd:c'nJi. : .:-:: 1.,
L)plae: 5ttt ti t .ik
TI-rk; Q1,.,',,... B, -. . .\.:. \ .
lrt't,lr''1,

Cand,scicnt. Olc Vc.r..r-r.r;rrJ.
Postbok: -lS. -+l j)r ) Rrn-r,rr-d.
fa.r: -il (r- (r- t)l .

LLe:e r b ra t e. i rtcl l te.g o g (lrt ikl e r ;

N4anuskriptcr skal sendes til
sekretariatct. Sidste tirst Ibr indleve-
rinq til næste nummer er 10/6- 1998.
COPA behover ikke nodvendigvis
dele menin-eer bragt i bladet.
Eliertryk tilladt med kildeangivelse,
efter indhentct skriltlig tilladelse hos
COPA's sekletariat.

I I I u s t r ct I i o ns ttrlno fi c er ;

Fihn rnv. sktrl sendes til sekretariatct.
Matcrialefiist og annulleringsfrist 2 I
dage f-ør udgivelsen. Dvs. ntatcriale
til n:este nummel' skal være Copa-
bladct i hænde senest: 19/(r-98.
N:ernrcre opll sninc.cr: Sekretlr.i:Llet
og rcdaktøren.

Indsrik.
Med fbrbehold. Kun i kuvcrterede
blade. Nærmer-e oplysningcr om
tidsfiister mv.: Rederktøren-

ISSN 0901 - 3849

@

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

Stk. 2. Dette søges gennemført ved:
- at udøve oplysende, rådgivende og opsøgende virksomhed.
- at virke som medlemmelnes talerør over for myndighedeme.
- 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-bladet 311998 (maj/juni). [Fra første ,Co-pa, i t962: nr. 146].

Indhold:
Lov om social service (Flemming Lejbølle)....................
Tag med til Sankt He1ene............ 4
Stor åbenhed (Stomikongres, Venedig) (Flemming Lejbølle)......... 6
Se Venedig og dø (Stomikongres, Venedig) (Marianne Hemmingsen). 7
Midt i Livet Weekend (Henning Granslev)........ 10
Farvel og goddag (Landsformandsskifte) (Lisbet Refer) ......................... 11
Ny landsformand lægger vægt på samarbejde (Arne Nielsen) 12
Stomistatus - Litauen (Henning Granslev)....... 14
Gaver.......'.... ........................ 15
Læserne skriver
Ikke alcne om at have urostomi (Marianne
Stor tak til Jltte Wittchen (Else Eriksen)..

Nielsen)

Produktinfbrnrirtion.. .. .

forsinket ivelse rund af storkonflikt.

Liste over stomiambulatorier findes i

J

Copa-blade med lige numre.

18

18
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20

30
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Rådgivning

Århus:
Åbent anden onsdag i hver måned
mellem kl. 16.00 - 19.00
(Dog ikke juli).
Sted:
Langenæs A116 21, 8000 Århus.
TIf.: 86 140233.
Aftale om tid til en samtale kan
ske i åbningstiden.
Udenfor åbningstiden:
Tlf.: 86 28 11 24 eL.86 42 69 19.

København:
Åbent første onsdag i hver måned
mellemkl. 13.30 - 15.30.
Sted:
Strandboulevarden 55,2 100 Kbh.Ø.
Tlf.: 35 2511 00.
(Aftale om tid til en samtale mellem
kl. 09.00 , 16.00).

HelsingØr:
Åbent anden onsdag i hver måned
mellem kl. 17.00 - 19.00.
Sred.' Sygehuset Øresund, plan2,
afd.23, Esrumvej 145, Helsingør.
Forespørgsler uden for åbningstid:
Tlf .: 42 22 06 16 eller 48 29 23 32.

Copa 3/98

OBS: Copa-blad 3/98

Copa-bladet udkommer
den 10. hver anden måned (ulige måneder).

Blivei omdelt af PostDanmark over g hverdage. Dette copa-blad skulle
være omdelt i uge 20, men storkonfliktån, Oeiogså-ilåmt

bogtrykkeriel, gør det uvist, hvornår bladet når freri til modtageme.



Tag med til
- der er stadig plads. Send din tilmelding

Program
Søndag:Ankomst fia
kl. 16.00, kafl'e,
præsentation.

M and.ag : Fremvisning af
produkter ved lnge-Lise
Sørensen, tæl1es aktivitet,
grill-hygge.
Tir s clag : Fællesaktivitet,
hyggeligt samvær,

skattcjagt.
Onsdog. Bustur til
Dansac, hyggeligt
samvær.

Torsda g. Naturvandring,
fælles bustur til Bakken.
Fredag: Evaluering,
afslutningsmiddag.
Lørdag. Afrejse.

Forbehold for ændringer.

TILMELDING JA NEJ
Sæt krydsSankt Helene

Jeg er kørestolsbrun"r.......... E n
Ønsker at komme
udflugt til Dansac

med på

COPA medlemsnr
Ønsker at komme
med på Bakken

Adresse.. Ønsker at leje sengelinned
pr. sæt.

Sankt Helene t:[Jif
itmetdins inden 25.mai. 
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Hvilken.

Ledsager/pårørende (voksne skal være medle m/støttemed lem )
Navn......... .............Med1emsnr.... ....Ader

Navn......... .............Med1emsnr.... ....Alder

Navn......... .............Med1emsnr.... ....Alder

L - - F< - - y''' " " :"' :'" n:' "' :" "''" " : :'::":"" "' 
" ":":: :':""':: - - -p<- - -r

Postnr...........................By

40,00 kr
(ikke dyne

Ønsker

og pude)

speciel kost.

Sendes i lukket kuvert senesf 25.maif,ri COPA, Odinsvej 5, 4100 Ringsted
(Hvis du ikke vil klippe i bladet, kan du skrive oplysningerne på et stykke papi)

I

I

Copa 3/98

S.juti - 11.juti

Navn...........



Donsoc Light
- fordi små detoller gør den store forske

Donsoc Light

hor tungfveiende
Blød og behogelig stofbeklædning

H udbeskyttelsesploden lølger hudens bevægelser

Hudbeskyttelsesploden er ollergitesfet

Kulfilter ol IOO/" oktivt kul

S-logs posefilm sikrer dig mod lugtgener

eforde

donsoc O
Donsoc Donmork

Lille Kongevei 348O Fredensborg

Tl 4846 5000 Fox:4848 I891

Sae' X ud lor den ønskede prri,,- !!
s[r,i noyn cg crdressc. ScnC [or e i

en u[.[et kuverl li :

Donsoc Donmork
L e Kongevei

3480 Fredensborg

så sender vi dig en qrolis prøve.
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Hulstørrelse/mm REF JO tOkT send mig en grotis prøve
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Stor åbenhed
STOMIKONGRES - Venedig 27. - 29. marts

Af : FLemming LejbøLle

Marianne Hemmingsen og undertegnede deltog i det
europæiske stomimøde, der i år var i Venedig. Der var
24 lande repræsenteret ved mødet, hvor vi i alt var 70
deltagere. Mødet var præget af stor åbenhed, hvor vi
dels modtog skriftlige rapporter fra en del lande, og
hvor hvert land aflagde mundtlig rapport. Når vi ser
på de tidligere østeuropæiske lande, så er der mange
steder sket store fremskridt for de stomiopererede, men
f.eks. i St. Pedersborg kniber det stadig med hjælpe-
midler og ligeledes i Rusland. I nogle lande kan man
få et bestemt antal stomiposer om månedcn, men kun
af 6t fabrikat. Det kan betyde at nogle, der ikke kan
tåle en bestemt klæber, ikke har det særlig behageli-er.
og at det tager tid for vedkommendc at få 1or, til at
prøve et andet fabrikat.

Bestyrelsen i European Ostomy Association (EOA).
som er organisationens offlcielle navn, har hldtil bestået
af 3 medlemmer. I de nordiske lande mener vi. at det
var lbr sårbart med en bestyrelse med så få medlemmer,
så vi har fbreslået at det blev ændret til 5, men ved
afstemningen blev det ændret fra 3 til 4 medlemmer.
Den nye bestyrelse bcstår af Heinz Wolff fra lsrael, der

Dellagerne ved EOA mødet i Venedig

blev valgt som
vicepræsident,
Tyskland.

i priesident. Vladimir Klcinwåchter fra Tjekkiet blev
samt Thomas Keilv tla En_eland o-u Klaus Schroter fra

I 1995 havde man 1ovct. at

næstc EOA møde skulle
forgåiDanmarki2001,
og på mødet blev det en-

deligt vedtagct, at mødet
vil blive afholdt i Dan-
mark medio maj 2001. I

6Copa 3/98



Se Venedig og dø
STOMIKONGRES - Venedig 27. - 29. marts

AJ : illurianne R. Ht,trunittqse tt

Den 9. EOA kongrcs (tro.\ = European

L)stonrr .{ssociation ) startede torsclag aften
med cn vclkonrstnriddas oå hotellet i

Nlestrc. hvor vi boecle.

Vi fra de nordiske lande. ntødtes
allerede kl. 18 tbr at diskutcre et par
punkter indcn nieste da-e.

N{en snart besl,ndte ca. 70 cleltagerc
fra de eulopæiske storniforcninger (2ul

nationer var tilstcde) at komme ned,
og alle fik travlt rned a1 hilse på hin-
anden os indimellem var der et kcndt
ansigt.

Så qik clorene op til rcstaulantcn. og
med lidt tlere borciopdrtknin_tcr og lidt
onrrokcrinSer bler clc'r pllds til alle.
\brcs italien:kc r:tr1 lrod relkomnten
(hvorfor har cle ntrrn hL-llL'r' ikk!' tagr-t
et alicnkulsu: i itrtlicn:k, 1r-g f .1g3ls;1'

bod Heinz \\'rr1f i'. f r:r'irllnt ior E(1.\.
os alle velkontntin. Sn.rkkcn cti' 1rr It:r
vcd iille borclcnc. nlan \ant l.lr'r .lt: n..

ikke. I,,r'ltlli r:rt l ,rtL, ,,r. nl .i t- .. .

og vi skullc jo viere staltkliir ril nrt:rc
cla-s.

COPA's 50 år jubilæum bliver
en verdensbegivenhed
Næste morgen, inden kongrcsscn
skul1e åbne, havde landsformand
Flemming Le.jbøllc og jeg travlt med
at gore reklamc for Danmark og
COPA. I Israel i 1995 blcv c'lct lovet. at

Danmark skal være vært fbr den nitstc
EOA kongres i 2001. sammc år som
COPA har -50 års jubilæum. Vi havclc
medbragt brochurer og plakatcr. og li
fik et bord i udstillingslokalct sammen
med Coloplast, Dansac, BiotrolÆraun.
Hollister og ConvaTcc.

Kongressen åbner
Kongresscn blev irbnct kl. 9 mecl
velkomsttaler af Heinz WolfT og dcn
italienske delegation. hvorefier Brenda
Flanagan, præsidcnt fbr IOA, også bod
velkommen.

Efter "navne" oprirb. skulle hvert
land kort fortælle om dcres stomi-

foreninger, og det var uhyre interessant at
høre.

I noglc af de østeuropæiske lande har de
stadig mange problemer bl.a. med at få
stomimaterialcr, og de kæmper en hård kamp
for at få en dialog igang med f.cks sund-
hedsmyndighederne.

I noglc sydeuropæiske landc indgår det i
en læges uddannelse, at der skal være et vist

@

antal timer i stomipleje. Og de gør en sror
indsats, for at der skal tilbydes en tera-
peutisk behandling cl'lcr en sromiope-
ration. Der sker en omvæltning i ens liv,
dcr kan opstå problemer af fbrskellig slags,

og for mange kan det være svært at få det
til at fungerc i forhold til arbe.jdsplads,
lamilie og ikke mindst i æ-eteskabct.

(fort.\(.Plte r .\ide E )

;Vå*Csyw§#
#

Er skånsom

mod huden

selrs når posen

tøges øf

Telefon 4846 5100

i8 € {q "e{{s+!qr:
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EOA's nye bestyrelse: Fra venstre Klous Schroter. Heinz Wolff,
Vlodimir Kleinwåchter samt Thomas Keily.

I den første pause blev udstillingen åbnet,
og vores "Danmark" blev godt besøgt.

Resten af dagen gik med landenes
rapporter og diskussion om EOA's love
og regler.

Om afienen mødtes vi i receptionen,
hvor vi flk udleveret to-rbiletter. Hotellet
1å lige overfor stationen. og det tog kun
10 min. med toget til \'enedie. NIen det
lykkedes at samle alle 70 mennesker i
"færgen" der skulle transportere os til
Markuspladsen.

Pludselig går det op for 6n, at man
laktisk står i Venedig, byen man altid har
hørt så meget om. På sejlturen slukkede
"skipper" alt lys inde i båden, og vi fik en
meget flot tur, og jeg kom til at tænke på
sangen, Lone Kellerman sang "Se Vene-
dig og dø".

At stå midt på Markuspladsen, se Do-
gepaladset og den imponerende Markus-
kirke og opleve en by uden biler, cykler
og skate-boards! Fascinerende.

Vi spiste middag i en restaurant, der lå i
en af de små gyder bagved Markusplad-
sen, og vi fik serveret mange tbrskellige
sla-ss f-isk - om fredagen må katolikker jo
kun spisc fisk. Vi havde en hyggelig og
sjov afien, og turcn tilbage til Mestre blev
også ret så fomøjelig. Den endte nærmest
i et marathonløb. idet vi ankom til
stationen 3 min. 1'ør sidste tog afgik. Men
vi havde alle med tilbage - heldigvis.

Delegerede fra cle nordiske lancle. Fra højre: Satu Nurmi,Finland,
Børje Olsson og Britt-lnger Olsson, Sverige, Jorunn S. Movokl og

Arne Holte, Norge samt Flemming Lejbølle og
M arirmne H emming s en, D anmark.

(Desvterre mangler vi Josefin Ritzaman fra St;erige på billedet).

I andre lande bliver man ckskluderet af -senmaden (lørdag) kunne få stcmplet
samfundetl Det var utroligt sundt at få (specielt licmstillet i samarbe.jde med det
tingene sat lidt i relief, og det sætter man- italienske postvæsen) rned EOA's logo,
ge tanker i sving. dato og sted for kongressen. Flot.

mere på dagsordenen. Brenda Flanagan
kom med et alsluttende indlæg, og tid-
Iigere IOA-præsident Ken Aukcrt, fortalte
bl.a., at der er ved at blive planlagt cn
ungdomskonfercnce (alder: 20-40 år) til
efteråret 1999. Der kommer dcltagere fra
helc verden, og der er chancer for, at stedet
bliver København.

See you again in Copenhagen
Kon-eressen blev crklæret fbr slut, og efter
frokost skulle r,i på scjltur i Vencdi_es
lasune - til \{ulano. hvor vi så hvordan
clc blæste -rlas. og vi kunne gii rundt i
butikken o-s nr de s1 nct af de utrolig flotte

-ulastrng. Dcrnæst gik turcn til Burano,
hvor vi havde I tirnes tid til at gå rundt.
Om aftencn var der afskcdsmiddag på
hotellet, og os fra de nordiske lande sad
sammen og planlagde at synge en sang -
"Jo mcre vi cr sammcn" - først skulle vi
synge på hvert vorcs sprog og dernæst på
engelsk, og det blev en vældig succes! ! !

Demæst kom 2 tjenere ind med en "farvel
tærte" - en kæmpe stor kage, hvorpå der
var skrevet/tegnet EOA's lo-go og "See you
again in Copenhagen".

En festlig afsked.
Næste dag gik turen tilbage til Dan-

mark. Det var en oplevelse at værc med
og have mødt så mange mennesker fra så

mange nationer.
Det var cn yderst lærerig tur, og jeg er

glad fbr at have fået muligheden for at
deltage.

Vores italienske værter havde 1ået trykt Efter dagens valg af præsident. vicepræ- Tak til alle jer, der gjorde clet til en ufor-
nummererede postkort, som vi efter mor- sident os komitemedlemmer, var der ikke glemmelig tur. I

Dernæst fortsatte kongressen, og de-
sværre var der nogle sprogproblemer;
nogle kunne kun tysk, andre kun russisk,
men der var "tolke" blandt deltagerne.

I pauseme gik snakken og diskussioner-
ne. Mange lande fik en snak med Josefin
Ritzaman (fbrmand for ungdomsgruppen
i Sverige) og mig, da vi jo begge står for
un-udomsarbejdet.

Om eftermiddasen hdrre r i om plo-
.1ekteme i ISC-\P (Intemarion Stoma Care
Advocacr. Prouramme) og baeelier onr
nogle af resultaterne fra et kursus. der
fandt sted i London sept. 97, "Straregic
Planning Workshop", hvor vi var 2, der
deltog.

Og så blev det endelig vedtaget, at Dan-
mark er vært for den 10. EOA kongres i
år 2001.

Ved lS-tiden mødtes vi igen i recep-
tionen og samme procedure som sidst. Da
vi blev sat af ved Markuspladsen, skulle
vi på gondoltur rundt i de små kanaler.
Vi sejlede under "Sukkenes bro", kryd-
sede "Canal Grande" hvor den båd jeg
sad i, kom ud på en gevaldig vippetur,
idet en motorbåd lige sejlede ud foran os.

Endnu en hyggelig aften, som heldigvis
ikke endte i et hæsblæsende tempo på
Venedigs togstation. Vi havde nemlig ryk-
ket det hele et par timer.

Næste morgen var der ingen, der kom
for sent - alle havde husket at stille urene
1 time frem.
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Assura er udviklet for at give
dig en tryggere hverdag

ff.-æffi#

El godt eksempel på dette samarbelde er Assura. Ønsker du at prøve
Assura eller få mere information, så uclfyld kuponen og send den til os,
Så vil du hur"tigt mærke. hvordan Colop ast kan hjælpe d g med at qøre
din hverdag mere behageiig og tryg.

, - Gla|. a/C,,e- -

Ja tak. sel..:j i- I - - -r 
.:i :: r t.l :t r-.

Ja tal: :.-:'- r -' :l

Assura-systemet

oer om Assura,

selde dig de r gt ge prover

rmiy,pet Kolostomi -_ leostomt lJ Urostomi
pose 2 de s system (pose og plade)

ven gst kryds her tr
m ni I midi E maxi

Helge O sen, ko ostom opereret
"Jeg er ofte ude i natLuen, og
nyder at spadsere i skoven og
langs markerne. lt4ed Assura er
jeg tryg og nyder livet fuldt ud'.

: -:g++

ngrd Grenhclr, lro og koo
stonr opereret
'Lige siden jer.l i)egt,ndte at
anvende Assura tti begge mine
sO"' o a
i at leve sont tidliger.".

Søren Srllesen, ileostomiopereret
"Assura gør mig tryg, når jea
træner. og gør også, at 1eo
kancentrerer mig 100% under
Triathlan konku rrencer og
maratonløb."

II
I dag bruger leg fcigende meerke produktnavn:

Navn f-ødse sår

:-<

T'
Coloplost

Adresse

Postnr. By

T-^lefon

Colopast Danmark A/S, Kokke.:le ndlist.ipiirk 2. DK 2980 Kokkedal. Teclof:191 I 1208 Teeiax,jgl I t2l2

a

.',,'-.-
i.": /

;3æE I

'&

, ,i i::: r'- a":-:' ' - :. -. .-'.' ,-. :- -': .-., -t - a_.rll rtr,e prcaiukt-or.

GZ.
"+,if,o-!

ti..:,:::.::,1.,: 
.

.ii.,::,GolCIp.ast's mål er at udvikle sikre og hudrrenl ge storlr prodlKi-or oe. er
::,1i-..,rtTled::tlat gøre hverdagen mere tryg og behage g for den s,orl cperere

'i.§g.§ertsr 
er alle vores produkter udvik et tæt samarbelde rred clansire



Midt i Livet Weekend
4. - 6. september i Ebeltoft

COPA-FERIE
AJ: Hr*l,rg Grr,nht'

I wcckenden dcn zl.septembcr - 6.septen.rbcr har COPA ct godt tilbud
(ftrrtrinsvis) til de 35 - 55 årige.

Denne gang vil dette arrangemcnt blive holdt på Ebeltofi Parkhotel, tæt

ved Ebeltofi by. Hotellet har en stor opvamct swimmingpottl, sauna og billard.

Der er indkvartering frcdag fia kl. 14.00.

Forple jning:
Fredag: Dinner og aftenkaffc.
Lørdag: Morgcnkompet frokost - eftermiddagskafl'e - middag rncd

dans og natmad.

Søndag: Morgenkomplet - fiokost.

F'Ølgende aktiviteter er planlagt
Fredag
Under rnidda-scn hilser vi pii hinanden. Scnere vil clct'blive vist sttrnli

produkter fl'a Dansac. Unclcr kaft'en ril stonlrsvgeplc.jcrske Lcna Thotlr:cn

fia Aalborg Sygehus holcle forecL.iig ont Boch llrtaSe. Hcr.-1't.'r'soe ialt .atllr rlr.
Lørdug

Dagcn kan bruges til at gii tur i Ebeltolt b1 . beso-ue Frcgatteit Jrllarld eller'

Glasmuscct, m.m. Fra kl. 16 til kl. 17 hal vi lcjet alle 8 bon'lin-ubatlr'r i
Ebeltofi Bowling Center. Alle er velkommen til at plove at r'ælte kcslcnlc.

Lordag afien cr der n.rusik og dans.

Søndcrg

Morgenmad - gåtur - frokost.

TILMELDING MIDT I LIVET WEEKEND
EBELTOFT PARKHOTEL 04.09 - 06.09 1998

NAVN(E)...

ADRESSE.

TELEFON..

COPA-medlemsnr/numre..............

ANTAL
ANTAL
ANTAL

PERSONER..
ENKELTVÆRELSER.
DOBBELTVÆRELSER.

(OBS: Send ingen penge nu.)

Sendes i lukket kuvert

senesf 3.august
til COPA, Sekretariatet, Odinsvej 5, 4100 Ringsted

Ebeltoft er mulighedernes by
I og omkring Ebeltoft er der gode mulig-
heder for at tage på opdagelse enten til
fods eller i bil. F.eks. kan nævnes en biltur
til Mols Bjerge, traveture langs vandet
eller i selve Ebeltoft by.

Tilmelding
Kun ved henvendelse til COPA, Odinsvej
5, 4100 Ringsted,
ttf.51 67 35 25.

Senest den 3.august.
Hvis du ikke vil klippe i bladet, kan du

sende en kopi af tilmeldingen til COPA.
Husk at opgive telefonnummer og

adresse. Efter tilmeldingsfristens udløb vil
du få tilsendt en deltagerliste, således at

de der ønsker samkørsel har mulighed for
dette. Denne kørsel skal I dog selv sørge

for.
Ved hver færgeankomst til Ebeltoft

Færgehavn vil DSB buslinie 123 køre fra
havnen til Århus. Denne bus kan benyttes,
idet bussen kører forbi Ebeltoft Parkhotel.
Husk atbede chaufføren om at standse ved
hotellet.

Pris
Prisen for dette arrangement er uhørt
billig: kun 500,- kr pr. person.

Yderligere oplysning
Sven Kjærsgaard Jensen, tlf.14 45 4204
(bedst efter kl. 17.00)

eller
Henning Granslev, tlf .86 28 ll 24
(bedstmeilem 14og 18). I
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Farvel og goddag
LANDSFORMANDSSKIFTE

AJ. L i s b e I Refe r D als g aa rd, C O PA-Jtt r te I cl re gr up p e

Kære Flemming Lejbølle
I forældregruppen skal vi nu efer kun 2

år tage afsked med di-e som formand. Je_e

skal ikke undlade at si-qe. ar der er med
stor beklagelse. Vi har lært di_s at kende
som en meget positir. o-q enga_seret
formand. der helt klart nod at se. h\.or
meget vores familieu'eekender -gavner
både børn og foræ1dre, Med din altid
smilende, r,enlige og roli-ee fremtræden
har du åbnet manqe dore for COPA. Lige
meget hvor du har optrådt i COPA's regi,
har du vundet stor respekt på foreningens
vegne. o-g det skal du have mange tak for.

Personli-et har vi knyttet et varmt ven-
skab. Det er vi-sti_et at have gode venner,
og dem ved je_s du har fået mange af i din
tid som formand både her i Danmark, i
Norden og på intemationalt plan. Ven-
skaber. som et tabt formandsskab ingen
indfl1'de1se vil få på. Jeg ønsker dig held
og l1,kke fremover.

Kære Arne Nielsen
Fra forældregruppens side skal du natur-
ligvis bydes velkommen som formand. Du
er jo en "-rammel kending" i COPA både
som hor,,edbestyrelsesmedlem. tidligere
forretningsudval_esmedlem og vicelands-
formand, så omvæltningerne vil nok ikke
være overvældende for dig.

Som formand for en forening har vi lige
oplevet, hvor vigtigt det er at være godt
kendt med vedtægter, paragraffer og
gældende norner for at stå distancen. Jeg
håber, at vi må få et godt samarbejde og
stå sammen om at tegne COPA positivt
udadtil.

Lisbet Refer, leder af
Joræltlre gruppen:

-"Vi. skal slå sammen".

Tove Frithioff
I)aglig leder

Arne Nielsen, .lru l na.j 98
n1' lanrlsforntand i en 2 årig pariode.

Ulla Sørensen
S-vgeplejerske

Henrik
Fosdam Jensen

l^ager og forsendelse

Vi er til for Dem
STOI AC-\RE er er uaihængigt stomirådgivningscenter, etableret
i 1979 rned det lbrmal at rådgive og informere om bandager, hud-
skader og psvkiske problemer.
Spørg STONII,{CARE, vort dygtige og venlige personale rådgiver
om samtlige stomiprodukter på det danske marked. Vi leverer
portofrit over hele landet fra dag til dag.
STO MACARE stiller g r a t i s specialuddannet sygeplej erske til
Deres rådighed.
Ævort produktsortiment kan vi nævne Biotrol, Convatec,
Dansac, Dansk Coloplast, Hollister og Perma.

Stomacare
VangeleddelTT . 2670 Greve . Telefon 43 69 02 00

11 Copa 3/98
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Ny landsformand vil lægge
vægt på samarbejde

LANDSFORMANDSSKIFTE

Af: Arne Nielsen

Så kom foråret, på trods af en længerc

pcriode med kulde, regn og blæst, og

inden længc kan vi byde sommeren
velkommcn.

Allerede her først i maj ved vi, at bøgen

springer ud i fuld flor, og alt vil fremstå

som vi mindes hvert år i en srnuk lysegrøn

1arve.

M begynder på et nyt COPA år, idet vi
netop har overstået hovedbestyrelscs-
mødet, som i år forgik i dagene 24. - 25.
april på Ry Park Hotel, Ry.

Her er sket forandring, idct under-
tegnede blev valgt til landsforrnand i

COPA. Jeg håber at kunne levc op til den

tillid, de delegerede I'rermed har vist mi-s.

En hjerteli-u velkomst og til l1'kke til derr

nye vicelandsformand Henning Granslev.

Århus, samt medlemmerne af dct nYe

forretningsudvalg: Marianne Hemming-
sen, København, Merete Møller, Næstved,

Bent H. Larsen, Helsingør, og Christian
Stentofi. Bornholm.

Der er mange opgaver, som venter for-
ude og sammensætningen af forretnings-
udvalget, en -9od blanding af nye o-e crfar-
ne kræfter, vil med stort enga-qement lede

foreningen frem mod det n1'e årtusindc.

I vore lokalafdelinger har der været lagt

et stort arbejde i det fbrløbne år ti1 gavn

og glæde for mange af vore medlemmer.

Jeg håbcr, det vil være muligt at styr-ke

dct fremtidige arbcide til gavn for de sto-

miopereredc.
Også relationerne til vorc stomiambu-

latorier skulle gerne styrkes flet'novcr, o-[

jeg håbcr at kunne medvilke til en positiv

udviklin-s for vote r'åcl-tivere i deres be-

stræbelser for at h.jælpe de nye stot.t.ti-

opelercdc med råd og vejledning, som i

mangc tilfælde kun kan gives af men-

nesker. som har oplevet problcmerne på

egen krop.
Vore forventningcr er som bekendt

store. Vi skulle g.ernc have et slomiam-
bulatorium ved de sygehuse, der anlæg-

ger stomier, og ambulatoriet skulle gernc

ledes af en stomiterapeut eller erfarcn

.lrrrc -\'iclicl. n: ltttttl slctrrtttttttl.

Her lotoqrtt.t't't et \ r.l €tt ridli':ert'
I e j I i,4ltctl. :t,rtt C O P-\'s,. i r t' I utttl :-

lctrtrttttul. crt porl .1rrtt' \ rcl.icir

be.strerl nted entusict.strte og

værtli ghed. Pti -lotogruJiet .sitltler

Arne Nielsen til høire lor Zilvintt.s

Sttladzinskas, Litauen. Netop
etabLering og opbygning uJ'en

strntiJorening i Litauen, var en af
tle sttger, Arne Nielsen lagde

nteget rcegl pir. Arne Ni.elsen,66

tir. hur leret opereret og nreclletn

ul COPA i l0 tir. de sidste 6 ar
t,.1 11 , . 

't1,1",1 I i(, "- (r'/r,',,^. ,//),.

ct ! rrt t' tl I t tn al' I o r re r tt i tt': s i r d t t !'4t' t

.\r,., \. ., 1 r../' ,../ / , - ,'

t irksotrrltt'd t EDB t i l(t ur. tnttt ril
rrr qrr e ol sitt rid ril COP\.

\turrnt til hkke tnecl clat tna jctb.

sygeplejerske. Arnbulatclriet skal værc
"åbent" for alle stomiopererede og dcrcs
plrørendc uden henvisning.

Det liggcr mig megct på sinde sammcn

med lokalformændene at aflægge alle
stol.niambulatolicr et besog, for at styrke
vort samarbejde mcd stomi sygeplcjcrsker
og læger.

Socialministeriets bekendtgørelse nr.

123 af l9.fcbruar 1998. som omhandler

den nye lov om social service af 10. iuni
1991, er netop offcntliggjort og cr kort
omtalt her i Copa-bladet på side 2.

Til slut vil jeg Ønske alle en rigtig god

sunrnrer'. Vi !licderos tilul \e liStig mantle

af Jer på somrncrlejren i Nordsiælland.

Ny vicelandsformand
I Copa-blad 12811995 kan man læse om

Henning Granslev: "Et energibundt har

fået nye udfordringcr". Dissc ord blev
skrevet i forbindelse med, at Hennin-e

Granslev blev medlem af forretnings-
udvalget forår 1995.

Ved COPA's hovcdbestyrelscsmøde i Ry
blev Henning Gransle v valgt til vicelands-

fbrmand.
I de tre år Henning Granslev har været

i forretningsudvalget, har energibundet

Copa 3/98

tiltuldc Icvet op til forvcntningcrnc og

mere til. Det lover godt fbr ticmtidcn mcd

dcn nye titel: vicelandsfi»mand.
Hcnning Granslev har hafi stomi siden

1973 og er 47 år gan.rmel. Har r,æret lokal-
formancl i Århus amt siden 1992.

Varmt til lykke mcd den nyc udfbrdring.

Henning Granslev, ny ticelandsformand..

t2
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æ§æffiwmmffi Systems

at påvirke udviklingen af

Ja jeg vi gerne deltage i

afprøvningen og udvik ingen
af nye produkter

Vil du være med til

Navn:

rt

Adresse:

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 1ægger vaegt på kvalitet og pålidelighed.

Dette opnås gennem udvikling af nye og bedre produkter, samt gennem
forbedring af eksisterende produkter.

I udvik rngsprocessen er af prøvningen af produkterne - hos jer brugere -
-ege: ; !: Q V har derfor'6ynrigt brug for stomt-opererede der vil hjælpe
lS -=l =: a'C'2.:' \3 l'CJ--'a'
a) ^.ue' \'æi,,-s ' Ui' scec e e icrtCsæin nger. ale kan deltage uanset alder,
s:o'r ryce og fore:rur<ne produkier

Hvis du har lyst til at hjæ pe 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. 4g-111341

Med venlig hilsen

Coloplast

- Coloplast
Coloplast fuS
Att.: Helene Bergman
Holtedam 1

+++ 3055 +++
3050 HumlebækPostnr./by:
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Stomistatus r Litauen
LITAUEN
Af : H e nning G r ans I ey, tt i c e landsformand

Fra Dr. Zllvinas Saladzinskas har COPA fået tilsendt en status

over stomisituationen i Litauen, forår 1998.

Placering af stomien
HØjre side: 1I%
Venstre side: 89%.

De opererede's bopæl
By: 51%
Land: 43%.

Stomi varighed
Midlertidi_e:
Permanent:

Stomitype
Dobbeltløbet:
Delt:
Enkeltlobet:

8c/o

927o.

3o/"

90o/c,

Stomipleje (bandager)
Tkkctil.trrkkeli':: -rs',
Til.tr';tkk."',-: il ,.

Stomikomplikationer
Relation mellem sygehus
L ni\ ct.Lt.t.ho'pitril.
I\I- l. .r,.r.. nr.J t.rr.lctri.rrrrr:_:

Stom ikom plikationer
Typer
Hud kompliktrtioncr: 13(,t

Folsnævrin-9 : J c/r

Fremfald: 36%
Prohlernel' nred placcring: 5'l
Stomibrok: 9%.

og komplikation
33"/,

6i.l .

Aldersfordeling
Undcr -50 år:

50 - 59 år:

60 - 69 år.

lO - 79 it:
Over [30 år:

t0%
t8%
390h

25Vo

8"/o.

Fordeling kvinder/mænd
Kvinder: 42%
Mænd: 58ok.

Operationstyper
Fjernelse af endetarm
(abdomino-perinealexcision): 6l%
Fjcrnclse af cndetarm
(antcrior rcscction):
Hartmann's opcration:
F.jernelse ved tyktarrnens
nederste S-fbrmede stykke
(colon sigrloideum):
Andre operations typer:

ffi ebdom,no'p€8nså' exslsion of the r**lun
* ånlerisr re$ection sf the rsctum

*stherop*Ie§sns

9%
197.

5",+

6(,c

CÅ.U§E *F §TSMÅ *REAT'Ii{S

Arsag til anlæggelse af stomi
Kræft i endetam: 10%
Hirschsprungs sygdom: 2%

Kræft i tyktarm på højde med sigmoideum: 2l%
Andre sygdomme: 1%.

f carcif;ona ci lhe råctriF-l

I r Hris.hpidng's disease

ff} 4årcilrcilra 6l siUJx0id c0l0(
L-l rifer diseasat

§ Hsrtm**n'§ opsr€ti0n
i:] §isftsid resee§*fi

§TOMA COMPKICATISN§

§prslap$ sf stoma Uparaslamal her;ri*
tr problem§ 0f stor*a si{ing

LI§T OF *FERÅTICIN§

*soin con1Blieåtions

= 
$triclura of $toma
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Gaver @ogtørt februar og marts lsss)

TageJørgensen....................... 50,00kr
Annelise Jør9ensen.................'1 00,00 kr
Erling Frost...... 50,00 kr
EIse M. Christensen................. 1 00,00 kr
Jeanette Pedersen................... 200,00 kr
Jørn Pedersen. 100,00 kr
FreddieAndersen....................'100,00 kr
lnge-Lise Sørensen................,. 200,00 kr
ColoplastÆS,Thisted......,,,,.. 300,00kr
Harriet Jensen. 20,00 kr
Johannes Hyldgaard ............... 25,00 kr
HansJørgenHo1t.,................... 5O,00kr
Lilly Petersen... 50,00 kr
Elly Steenberg. 50,00 kr
E1seNedergaard..,..,.,,............. 50,00kr
Berit Mathiasen 50,00 kr
Annie-LiseLarsen.,,................. 50,00kr
Mary Skødt...... 50,00 kr
Jørgen Poulsen 50,00 kr
Tina Norrby.,,,.. 150,00 kr
Kaj Jensen....... 25,00 kr
Lydia Christiansen....,,,............. 1 00,00 kr
KammaBø9ba11e..............,....... 40,00kr
Edvin Jeppesen 50,00 kr
E9onKje1d9aard......,...,,........... 50,00kr
Hanne Ruby..... 100,00 kr
Sørine Johansen ..............,,..... 100,00 kr
EstherJohansen..... ......... ...... 100,00 kr
LisbethThomsen,,. ................. 100.00 kr

Jan Jensen...... 50,00 kr
Sv. Kjærsgard Jensen.............. 100,00 kr
Kate Holme...... 50,00 kr
1ngaVAndersen...................... 50,00kr
Edith Pedersen 30,00 kr
Jytte Kristensen 50,00 kr
Vibeke Willesen 50,00 kr
Elly Schytt...... 50,00 kr
Leif Grosen Hansen................. 1 00.00 kr
Astrid Olsen..... 100,00 kr
Mary Kock........ 25,00 kr
Tyge Gertz....... 100,00 kr
Joan A.S. Knudsen................ . 50,00 kr
Andrea Over9aard.................... 25,00 kr
Kirsten Hasse1riis..................... 1 00,00 kr
Mona & Willy Henriksen........... 50,00 kr
Kaj 1und......... 50,00 kr
lnge Bøgeskov. 200,00 kr
Peter Jørgensen...................... 1 00,00 kr
Bent Lykke Andersen............... 100,00 kr
Bruno Pedersen 25,00 kr
Hans NikolajThomasen........... 100,00 kr
Henning Pedersen................... 1 00,00 kr
Henry Jensen... 100,00 kr
Niels Brund...... 100,00 kr
Hanne OvisborS 100,00 kr
Gert Pløger... .. 100,00 kr
Herdis M. Andersen................. 1 00.00 kr
Anna-ltlarie Christensen .. 50.00 kr

Gerda Graversen...................... 1 00,00 kr
Bent Friis......... 50,00 kr
MartinRiisMø1by...................... 50,00kr
Hans Arne Madsen.-................ 50,00 kr
Gudrun Elise Fornæs............... 25,00 kr
Joan Skytte...... 100,00 kr
lnge Gjesing..... '100,00 kr
Lilly Marie Rasmussen............. 50,00 kr
Preben Nyborg 100,00 kr
Oda Pedersen. 25,00 kr
Car1Th.Petersen..................... 25,00kr
Lucie Schou..... 100,00 kr
Litta Porter....... 25,00 kr
Grethe Christensen.................. 50,00 kr
Maren M. Christiansen.............. 50,00 kr
SusanneNie|sen....................... 50,00kr
Alfred Larsen... 200,00 kr
Kjestine Rasmussen
(frimærker)....... 180,00 kr
PeterPetersen. 50,00 kr
LeifKroghClausen................... 50,00kr
Poul-Erik Petersen..............,..... 50,00 kr
Randi Barnbæk 50,00 kr
JensPeterNielsen.................,,. 50,00kr
Ole Lindgaard.. 100,00 kr
Jan Olsen........ 50,00 kr
Ole Houge... .. 50,00 kr
GunnarMatthiesen.................. 50,00 kr
Mogens Jørgensen............. ..... 1 00,00 kr
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Støt GOPA
Send brugte frimærker til

Kjestine Rasmussen

Kjestine Rasmussen
Skibhusvej 171, 1.N.

5000 Odense C

COPA
sommerferie

i

Nordsjælland
15. - 20. juni

Fristen for tilmelding var
1S.april - men der er sta-
dig få ledige pladser.

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

Kontakt sygeplej erskelkonsulent
Karen Blok
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Nye fordele
Sikkerhed og tryghed er grundlaget for ConvaTec's
stomibandager, Combihesive II. Det gælder også for
Combihesive II Plus. Forskellen ligger i komforten.

I det nye Combihesive II Plus system er ileo- og uro-
stomiposerne blevet forbedret med et ekstra lag af et
blødt, silkeagtigt materiale, som f6les behageligt mod
huden. Det ekstra lag reducerer fugt mellem hud og
stomipose. Colostomiposerne er forbedret med et stof-
lignende materiale på bagsiden og et nyt design.

Combihesive II Plus hal samme koblingsring på plade
og pose. Delfor kan de nve poser trygt anvendes sammen
med den "gamle'' stomiplade.

Con.,,aTec går aldrig på kompromis med sikkerheden og
trygheden. Men når udviklingen giver os mulighed for at
øge komforten, gør vi det gerne. Det er baggrunden for,
at Combihesive i dag er verdens mest anvendte to-dels-
system.

fifr) ConvaTec
\7 A Brislol-IIr"rs Squibb Companl

Jægersborgvej 64-66 . DK 2800 Lyngby
Telefon 4587 6011 . Fax 4587 3511

Combihesive' ll
Ja tak,
send mig venligst GRATIS prØver på Combihesive II Plus.

Udfyld venligst nedenstående:
n Colostomi I Ileostomi I Urostomi Ringstr.-

Ring GRATIS på telefon 8030 6011 og bestil GRATIS prøver.

KOMFORT

S!KKER.HED



lkke alene om at have urostomi
Marianne Nielsen
Odensete.j 108,
1700 Næstved

Jeg var d. 28-02-98 til uro-
stomimøde i Odensc, silmmen
med 19 andre "stomister". Det
var en megct positiv oplevelse
og jeg landt da ud al'. ar jee
ikke var helt alene med "min
pose". Eltcr en præscnlllion:-
runde fandtjeg også ud af. at

vi havde nogenlunde sammc
problemer efter indgrebct.

Efier velkomsten var der lidt

godt til hals og mave - og over-
læge Steen Walter - foftalte der-
efter om indelebet. urosronri.
på et plan rlle lorstod oe pa

"dansk". Der var -sod tid ti1 at
sti1le spørgsmål og få svar. Der
var også besøg llr Firma
Mogens Kjærulff A/S, som
også havde gode svar. Efter
kaft'en var der hyggesnak, og
vi skiltes og sagde på gensyn.

Det r,ar en dejlig dag og jeg
si_eer tak tik Jytte, Marianne og
Lars for det store arbejde med
at lave sådan et møde. Da jeg
kom h.1em. kom je-e i tanke om
no-set jeg havde skrevet, mens
jeg var indla-et i maj 1997,
hvor man som patient har god
tid til at tænke. Måske er der
andre, der har haft det på sam-
me måde.

Stomiambulatorier
Stomisygeplejcrske Kirsten
Bach, Horsens, har gjort CO-
PA-bladet opmærksom på flere
I'eil i stomilmbulrtorieor ersig-
ten. Copa-bladet vil være sto-
rniambulatorierne meget tak-
nemmelig, hvis flere ville
meddele ændringcr. Vi hiiber
til næste udgavc at have lået
tilsendt rettelscrne; eventuelt
pa frrx: 51 ttl 61 0l cllet'
51 61 35 15. O.V.

I

Man giver mig smertestillende
- beroligende midler, uden ord -

til rnitt trrostotrri.
llen ln'ad mecl rnine falelser

- og nline tonker - orrt clig
- du ukenclte -

\rr rÅa1 rlu lere imig -

og sammen fØlges på liyets -

forhåbenrlig - lange vej.

Ja, et enkelt indgreb yar det.

Et enkelt indgreb!
Jeg er -

som et eneste storl sår.

Mit :koLl svier
og rrtil sirtd brtrncler.

lmens ligger tnirt griicl
stille - ensom i min lruls.
Mine o.1ne er blanke og -

getnte aJ tarcr.

Dette, der ikke er mere
min krop -

bor nu i mit sincl.

Jeg føler mig uendelig hudløs
- nøgen-

så ensom og alene.

Send
frimærker til

Kjestine
Rasmussen

Så
støtter

du
COPA

I listcn 'Gnvcr' i dctte nurn-
mcr al Copa-bladet side 15

finder du Kjestine Rasmus-
:en rnl'r)r'l nrcd l8U.- kr.

Dct er pcnge lra solgte,
brugte frimierker.

K.jestinc Rirsmussen hur i

mange år samlct fiimzerker
for COPA, og det er vi hcnde
meget taknemmclig for.

Du kirn stØtte COPA ved
at scnde dinc brugte fri-
rnærker til Kjestine. Mcn
klip ikke lur læt. K.lesrine
siger:

"- ind imellem må jcg kas-
scre noqle fiin'rierkcr. fclrdi
takkerne er klippet i stykkcr,
det cr så ærgerligt".

Kjestine har en trofast a-

nonym giver lra Slagelse
kommune - og desuden
mangc privatc personer.
Kjestinc siger ctlLe tak - og
det gør COPA også.

Kjestine Rasmussen
Skibhusvej l71,l.tv.

5000 Odense C

Stor tak til Jytte Wittchen
Urostomimøde i Odense 28-02-98

Else Eriksen
Allinge, Bornholm

En stor tak til Jytte Wittchen,
Rødby. for dit utrættelige ar-
bejde med at gøre noget for os

urostomiopererede.
Du fik samlet så vidt jeg

husker ca. 25 personer fra hele
landet samt landsformanden
fra COPA, Flemming LejbøIle,

Copa 3/98

og ovcrlæge Steen \\'althel tla
Odcnse Univclsitets hospital.
Det var et meget vellvkkct og
godt mødc med spør-esnritl til
overlægen efter, han havde vist
lilm og lbrtalt om ulostomi.
Jcg tror, vi alle havde nogct at
spørge om! og han svarede

meget venligt og forståeligt, så

alle var tilfredse.
Det var også et godt indslag,

at vi alle fik lov at fortælle om
vor sygdoms begyndelse ti1
urostomi, vi blev alle klogere,
fordi det viste sig, at der er fle-
re måder at få og at have uro-
stomi på. Jeg vil gerne her sige
tak til dig Jytte og Jens for
delvis transport, og tak til alle
dine hjælpere, samt hele
selskabet for en rigtig god og
lærerig dag. I
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Nu skal det altså
\'ære

Nu da COPA har lavet en

mulielreLl Iir| rrl ktrmme i

kontakt n.red l.rinanden gen-

nen.r rubrikken "Personlige".

hvorfbr sii ikkc provc dct'?!

Jeg el en f i*. 1i rrr'- .rg.ir.
hvordlrn i ulr e r'.lt'tt he .ktir.'r'
mlut sig re lr pu t't 1' ,,' ,'.,

linier'l
Jcg har Nllorbus Crohn. det

har jcg haft. -siclen ie.-r r rr' 1-.

Jeg er et glad mcnne:kc. dcr
ser positivt pli lir .-t. r)s 1n.-

ner at det beclste cr Lrt hir\ j
nogen at clele sine op1.-r.-lrii
med.
Jcg kan ikk. b.'-k it, rrr-
sclv sådan lilc plL et 1-.xv'

linicr. men skr-rlle rlri har.-
Iyst til at llr:rc Inig nrenrt.rL-

at kenclc cftcl cle nne kor-t:
notits, ja. si cr. cle I nu. .lLr

skrrl skrirc til rrri: - ,, -

choncen.' På gcnhor.

.-r\t Bill, t"t,'r ' ui- ' -e"

ntr'ri iLnrlra nred salnnte
-'. i!l!ritt. :lt.i:q k.Ln Iltl.- at

-: . I i:].'.: .tLrilli rlS .1aa!-pteIe

:i,,It'--,'rt. .l;'g lr1r1. r Slri-rclsc.

. A ..- i

Sådan svarer
du
på

COPA-PERSONLIGE
billetannonce

Scnd et brev med dit
svar til:

COPA-sekretariatet
Odinsve.i 5

1100 Ringsted.

Husk: Anfør tydeligt
billetmærk uden på

ktrverlen.
COPA videresender dit

svarbrev uåbnct til
billetmærk personcn.

srriv llcoPA .ttl z_\personltge
Måske sidder du alene, og vi1

geme have en god ven.
Måske vil du have en ven at

gå i svBr-nnrehal med.

Måske har du problemer med
din stomi og sø-qer andre med

samme stomitype at udveksle
erfaringer med.

Måske....

Mulighederne er mange. COPA-
PERSONLIGE er til dig, der sø-

ger direkte kontakt med et andct
COPA-rnedlem. Al1e breve til
COPA-PERSONLIGE vil blive
behandlet lbrtroligt, og alle ind-
1æg i bladet bringes arlonymt (bil-
letmærk).

Kvinde s6ger
bekendtskab med
rar mand

-17-irig tl'askilt. stc'rmiopc-

rcret kVinde so-ger bckcndt-
skab nred rar ligcstillet og
jrer naldrencle ruand til fæl1es

.1.1 \ Il re cle I se .

::.jt Billetrna,rk 98-006
:::''

Sådan kommer
du

med i

COPA-PERSONLIGE
Send et brev med din
kontaktannonce til:
COPA-sekretariatet

Odinsvej 5
1100 Ringsted.

Du er naturligvis nødt til
at skrivc dit navn og din

adtesse. så vi kan
r iderescnde svar til dig,
nren clu kommcr a11ld

;inrrrl\ [rt tbille tmir:rk)
r blldet.

MEDDELELSER

Efterlysning
COPA har den 12. marts mod-
taget denne meddelelse fra
Girobank:
Følgentle bilug er desrterre
bort kommet.. Yedrore nd e 2 6.02.9 8.

G iro ind b e ta li n g s kct r t

00 t 8092062.5 00.10 t 050 ).

100 kr. indbetalt på Dalgas Posthus.

Det medlem der har indbetalt
100 kr i kontingent på Da1-

gas Posthus den 26.02 1998

bedes ringe til sekretariatet på

tlf . 51 67 3-5 25, så kontingen-
tet kan blive boqfør't Då relte
medlem. B.M

Kontantbeløb pr. lcvartal
(pr-19.februar 98;
servicelovens§§ 97 og 98)

Kolostomi I .170,- kr
Ileostomi 1.320,- kr
Urostomi 1.5 10,- kr.

COPA-sekretariat
holder ferielukket
Sekretariatsleder Britta Mo-
gensen hoider sommerferie fra
den 2. til den 17..juli 1998 beg-
ge da-ee ink1.

Den 2.. 3. samt 6.-l0.juli er
kontoret åbent i telefontiden.
rttcn del cl begr ært.el :cl r itc.

Fra 13.-17.ju1i er sekreta-
riatct h-Lkket.

Kontingent/rykker
Pr. 7..1.1998 cr dcr ca. 250
medlemmer. der endnu ikke
har betalt kontingent fbr 1998.

Da det er dyrt at sende rykkere,
håber jeg, at en stor del af de

250 medlemmer vil skynde sig

at betale kontingent. B.M.

Nye stomiambulatorier
Nyborg
I Nyborg er der åbnet et nyt
anrbulatorium:
Stomismbuløtoriet
Sygehus Fyn, IYyborg
5800 Nyborg
Abningstid.
Tirsdage 12.00 - 14.00

Tidsbestilling:
T1f. 65 31 21 31,

1okal 1230 (alle hverdage fra

09.00 ril 12.30).

Beliggenhed:
Kirurgisk ambulatorium,
undersøgelsesrum B.
Anstarlig:
Afdelings sy geplej ersken
afsnit K3.
Patienter med stomi, enten
kolostomi eller ileostomi,
kan selv henvende sig i
telefontiden og få en tid i

ambulatoriet. Kontakt til
ambulatoriet kan også ske
ved henvendelse fra hjenr-
mesygeplejerske, sygeple-
jerske lia andrc iifsnit, egen

Iægc ellcr lægcn i kir-urgisk
anibulatoriurn.

Roskilde
Nyt storniambulatorium er
åbnet i Roskilde.
Fcelles kinrrgisk
ambulatoriunt
Roskilde amtssygehus
Køgevej 7, 1000 Roskilde
Trf. 46 32 32 00.
lokal 2529.
Mandag 08.00 - 09.00
eller efter aftale.

I næste Copa-blad finder du en
irjourldrt li:le o\ eI lllc .t,,rtti-
:rnrbulatorier.

t9 Copa 3/98



NYT FRA
LOKALFORENINGERNE

København/
Frederiksberg

ils

Københavns
amt

Siden sidst

Sne ingen hindring
Lørdag den T.marts havde vi
lovct bankospil. Denne lørdag
begyndte det allerede fra mor-
genstunden at snc, og.jeg som
trocde, at vi skulle til at have
lidt forår. Sådan sku1lc det
altså ikke viere. Til trods for
dette vejl med sne. mødte der
ca. 2-5 rnedlcmmer op på "Pile-
gården". Vi starteclc med at
drikke kaff'e/te og lik ostemad
hertil. Dette syntes bestyrclsen
forcningen skulle betalc, når
så mange på trods af dct clår-

ligc vejr var mødt op. Hcrefier
lravde vinoglc hyugelige rirncr'
mcd bankospil.

Bustur lørdag 13.iunr

Sommerudflugt
- ud i det blå
Så er dct sornmcr, og vi skal
have en sommerudf-lugt. Dct
bliver lørdag dcn 13. juni. I år
cr Københ avn/Frcderiksbcrg
og Københavns amt blevet
cnige om, at der skal væt"c cn
fællcs sommerudflugt.
Mødestcd og tid er lblgende:

Kl. 9.30, ved Medborger-
huset Pilegården,
Brønshøjvej I 7, Brønshøj'\)
og ved Medhorgerhuset i

SkovlundeB)kl. 10.00.

Med bLrs kører vi så ud i det
blå. Der kørcs lidt sydpå, her
vil bussen holde, og der bliver

Copa 3/98

en halv times pause. til at
strække \ores ben m.m.

Bussen korer herefter videre.
og vi vi1 få både skove os
strande at se. for til sidst ar

komme til en meget h1'_e-eeli-u

kro. Der vil blive sen,eret det

store kolde bord, hvor der også
er Iidt lunt at spise. Elter spis-
ningen holdes en pause, så-
ledes at vi kan bese den smuk-
ke natur omkring kroen. Der
sluttes af med kaffe og kringle.

Forventet hjemkomst vil
være ca. mellem kl. 16.30 og
17.00.

Mere bliver der ikke oplyst
om turen. men alle kan roli_et

g1æde sig til en rigtig skovtur.
Denne skovtur koster kun kr.
125,- (drikkevarer for egen
regning). Men! Der er kun
plads til 38 personer, så hurtig
tilmelding er meget nødven-
digt.

Tilmeldingen er bindende
og skal ske til formand for
København: Grethe Nielsen
tlf . 38 28 03 82.

Ved tilmelding skal oplyses
navn, telefonnummer og
mødestedet, hvortil man vil
møde.

A: "Pilegården".
B: Skovlunde.
Sidste lrisr Jbr rilmelding er

til Grethe den 30.maj.

P.b.v.

Grethe Nielsen

Slden sidst

Nu medlemsmøder
hver anden måned
Lordag den I l.februar afholdt
r i generalforsamlins. Forman-
den. -\larianne Hemntingsen.
atlagde årsberetnrng. både i
amtet. men også COPA's akti-
r iteter pa landsplln. Marianne
fortalte også lidt om fi-emtidige
aktiviteter og ændringer. Be-
styrelsen har besluttet at holde
medlemsmøder hver anden
måned, istedet som tidligere
hver måned. Der har desvære
ikke været den store tilgang til
moderne dct sidste år. Men
r.iser det srg. at der ieen blir.er
.lolt l-rcntntode. holdel r i ger-

ne i_een medlemsmøder hver
måned. Har du nogle nye ideer
til vores møder som du synes
mangler, er du velkommen til
at kontakte Marianne eller
kontaktperson Carina (telefon-
numre står bag på bladet).

Vores inteme revisor. Svend
Åge Jacobsen, aflagde regn-
skab som blev godkendt. For-
manden meddelte, at Jørgen
Anton, som har været bestyrel-
sesmedlem i en del år, er trådt
ud af bestyrelsen. Til slut min-
dedes vi afdøde lnga Robin-
son.

Efter valgct ser bestyrelsen
sådan ud:

Fctrmand.:
Marianne R. Hemmingsen
(valgt for 2 år);

lVæstformand' Carina
Christiansen (valgt for 2 år);

B e s t1'relsesmedlem:
Lotte Andersen
(r'algt for 2 år);

B e stt,reIsesmecllem:

Karin Bach (valgt tbr I år);

B estyrelsesmedlem:
Michael Jensen
(ikkc på valg i år):

Strppleant:
Jørgen Vendclbo;
Supp leant : Arne Poulsen;
Intern revi.sor:
Svend Åge Jakobsen;
I nte r n reviso rsuppleant :

Birthe Hansen.
En stor tak til dirigent Grethe
Nielsen. formand for COPA
Kbh./Frederiksberg, for god ro
og orden.

Vi havde i sidste nummer af
Copa-bladet annonceret, at
landsformand Flemming Lej-
bølle ville ltlrtælle om sir ar-
bejde. Men han måtte desvær-
re melde afbud. I stedet for
havde vi fået Anette Skytte fra
ConvaTec til at komme. Hun
viste og fortalte om nye og
gamle produkter. Annette be-
svarede spørgsmål og kom
med gode råd til hud- og ban-
dageproblemer.

På næste side kan du se et
foto af den samlede bestyrelse.
Vi glæder os alle til at se r/ig
til voles kommendc aktivitetcr.

P.b.v.
Marianne R. Hemmingsen
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Frederiksborg
amt

NS

Bestyrelsert i Kobenhavns ant
lJagerst..f ra t t: tt ; t re.

Sverul Age .lttkobsert. .\rtte PoLtlse n,.lørgen Vendelbo,
Lotte Aruler st'n. -\l it hae I .J e rt se tt.

Frtrrest fi'u venstrt'

Karin Bach. -\Iut iLtt111! R. Hetnrningst:rt, Carino Christiunstn

Siden sidst

Generalforsamling og
medlemsmøde
Lørdag den 2 l. lebruar blcv
der afholdt ordinær general-
forsarnling i COPA, Frederiks-
borg amts nye værested på Fre-
deriksborg Byskole i Hillerød.
Trods dc gode forhold på By-
skolen, befandt vi os ikke rig-
tigt hjemme i det meget store
lokale, der manglede den gam-
le intimitet, så bestyrelsen vil
derfbr pr6ve at finde et andet
egnet lokale, med en central
placering og tilsvarende gode
trafikforbindelser og parke-
ringsforhold.

Som vanlig kniber det med
den store deltagelse til fore-
ningens generalforsamling.
Kun 23 veloplagte personer
var mødt op, heraf 21 stemme-
berettigedc.

Formandcn startede ud med
at bvde r,elkommen. hvorefter
nran grk over til den e-eentli-ue

_seneralforsamlin_q. Vill1,
S.hi.ltt \le r r rrlst til dirigenr.
idct han jo lrar de eriarirrgen
fl'a sidste år. Dirigenten tak-
kede for valget og konstaterede

generalforsamlingen for lovli g

indvarslet.
Formanden gav herefter en

lyldestgørende beretning for
det forløbne år, hvoraf han
bl.a. nævnte:

I Formanden og
undertegnede deltog den
lT.januar i en reception
hos forhandler Inge-Lise
Sørensen, i anledningen af
firmaets 25 års jubilæum,
og Inge-Lises 60 års

fødselsdag.
I 20 medlemmer og en

baby deltog i vores som-
mertur til "Christiania",
med rundvisning og en

oplevelse af det daglige liv
derude, efterfulgt af en
god frokost i restaurant
"Spiseloppen". Dagen blev

21

afsluttct mcd kaffe eller te

eller behag.

I 20.september, mcdlems-
møde og foredrag om
''jordstrålcr" hos Ingc-Lisc
Sørensen. hvor vi blev
meget fint beviertet. En stor
tak til Inge-Lise Sørcnsen.

I 9.oktober besøg hos
"Kirudan". med lav
dcltagelse på grund af en
''nissc" fcjl ivores rrred-

lemsblad. Eficr en gennem-
gang af firmaet med
efierf øl gende rundvi sning,
blev vi her bcværtet n.red

sandwichs, øl og vand m.m.
En got.l al-ten. lak til "Kiru-

dan".
I 29.november, julcmødc,
n.red det sædvanlige gode
jutebord med tilbehør og lin
stemning, og med gæster

fia de to stornirmbulatorier
i Hillerød og Helsingør.
I Der har r,ærct afholdt 4

bestl,rclscsrnøcler. 1 3

ridgirninger og 23 andrc
aktiviteter af r'ådgivende
k arakter.
I Vores lokalforening kan
til næstc år fcjre 20 års
jubilæum onsclag den
9.juni. Hcrtil vil hoved-
forcningcn give et tilskud,
sii r i kun luve lidt "lcstir i-
tas" på denne dag. Forslag
til aJholdelse af denne clag

imødeses gerne.

I På sundhedsområdet på

amtsplan cr dcr blevet
oprettet en ugentlig
"klagedag" på mandnge fia
kl. 16.00 til 18.00. Forste
gang var mandag dcn
l6.februar. Borgere og
medarbejdere kan møde
sundhedsudval g sformand
Carsten Bo Jcnsen under
fire ø.ine i Sunhedsforvalt-
ningcn på Amtsgården.
a I 1991 er der på Hillerød
Centralsygchus oprettet et
stomiambulatorium i til-

Bustur lørdag 13,runi

Skovtur
Så er vi kommet ti1 datoen.
hvor årets skovtul skal lobe
af stabelen. Denne gan_u ho1-

der vi den sammen me d

København/Fre deri k sberg.
Det bliver lørdag den 1-j.juni.
Der vil blivc to opsamlings-
steder: Kl. 9.30 r'cd \lcdbor-
gerhuset "Pi1egårdcn''. Brons-
højvej 17, BronshojA o-s kl.
10.00 Medbor-gerhuset i Skov-
lunde lige ved ved Skovlunde
Stationu) .

M er hiemmc kl. ca. 17.00.

Prisen er 125.- kr.

Hvor turen går hen vil for-
blive en overraskelse, men det
kan dog godt røbes, at vi skal
ned ved en havn. og vi skal
spise en god frokost på en

gammel kro. Så har du,{ lyst
til en tur ud i det grønne og få
en hyggelig dag, så skal I
tilmelde jer ti1 Grethe Nielsen,
tlf. 38 28 03 82 senest den 30.

maj. Da der desvære kun er
plads til 38 personer, er det en

god idd at tilrnelde skal det
gøres hurtigt.

Med sommerhilsen
Bestltrelsen

R ng - hvis du vil med i en

se vhjæ psgruooe

Selvhjælpsgruppe
\ i cl grre t ruang nrccl lrL ctil-
l.l.'r'c .'n :c1r h.j rrlp:rluppe,i
.lOllaLItlPll.'.

Vi h.ir.1:it.ic:t iit kLrr:u:
g.nn.nr Krreitrn Bckle mpcl:c.
.rr111 rrl!,q .pr.iclt \,Pl(ltrt l,,r

os. En stor tak til Nlaric Thu-
rah Nielsen for et virkeligt
godt kursus.

Hvis tler er n()Elen ltl' vore
medlemmer, der har behov og/
eller lyst til at tale med lige-
stillede, så ring til 6n af os og
få en snak.

De næste par måneder vil vi
så lærdiggørc vores planlæg-
ning, og få et overblik over
hvor mangc, dcr cr intcrcssc-
rede.

Læs mcrc i næstc nummcr af
Copa-bladet.

Monge f'orårshilsner
Lotte Andersen.
ttf'. 15 85 61 56

og
Muriunne Hemmingsen,

tu'. 15 83 52 58

Copa 3/98



knytning til organkirur-
gisk ambulatorium.
Henvendelse kan ske til
sygeplejerske Lotte
Voergaard, mandage,
onsdage og torsdage
mellem kl. 08.00 og 09.00
på tlf. 48 29 35 63.
I Stomiforeningen på
Island er kommet på
Internettet.

Da kassereren på grund af
dødsfald i familien var fra-
værende, oplæste formanden
regnskabet, som blev god-
kendt. Herefter blev et spørge-
skema for en aktivitetsplan for
1998-1999 uddelt til medlem-
merne. Forslagene blev hjem-
taget til videre drøftelse og
aktivering i bestyrelsen.

Der var ingen skriftlige forslag
til bestyrelsen.

Herefter var der valg til be-
styrelse som pr. 21. februar
har fø I g ende s amme ns æ tnin g.
Formand:
Bent Larsen,
Emil Noldesvej 32,
3000 Helsingør.
Tlf . 49 22 06 16 (ej på vatg).

Kasserer:
Jørgen Wissing,
Holmegårdsparken 3, st.tv.,
2980 Kokkedal.
Tlf/fax 49 1477 41
(genvalgtforto år).

Bestyrelsesmedlem:
Ejgil Andersen,
Tjømevej 10, 3450 Allerød.
Tlf .48 17 65 78 «e: påvalg).

Bestyrelsesmedlem:
Karin Iwersen,
Skytten 36, 3650 Ølstykke.
Ttf.41 t] 45 70
(genvalgt for 2 år).

Bestyelsesmedlem:
Gisela Schjøtt,
Birkemosevej 30,
3550 Slangerup.
Tlf . 47 33 44 34 (ej på valg).

Suppleant:
Niels Hansen,
Tirsdagsvænget 16,
3400 Hillerød.
Ttt. 42 25 3',7 90.
Mobiltlf. 2116 13 22
(genvalgt for 1 år).

Copa 3/98

Revisor:
Børge Husen,
Sortemosen 26,
3450 Allerød.
Tlf. 48 t7 20 82
(valgt for 1 år).

Revisorsuppleant:
Hjalmar Lauridsen,
St. Lyngbyvej 21,

3320 Skævinge.
Tlf.42 tl 01 19
(valgtfor 1 år).

Ingen bemærkninger under
eventuelt.

Efter generalforsamlingen
var der som vanligt hyggeligt
samvær, hvor Villy Schjøtt
viste lysbilleder og fortalte om
sine oplevelser lra mange rej-
ser på Grønland, herunder om
de meget vanskelige trafikale
forhold, der er deroppe, og de
meget store afstande. Endvi-
dere blev der fortalt om red-
ningsaktioner med helikopter
og formålet med at have in-
spektionsskibe i de grønland-
ske farvande.

Ja, og så var detjo Fastelavn,
så derfor var der som vanligt
fastelavnsboller, kaffe og te til
alle, samt en "hjertestyrkning"
i form af øl og vand efter be-
hag.

Husk
COPA

Fredriksborg amt
fortsætter med

åbent hus
på

sygehuset Øresund,
HelsingØr

den anden onsdag
i hver n.råned

Iia
kl. 17.00

til
r9.00.

Taq med til Fredensboro

Medlemsbesøg hos
Dansac ÆS lørdag
den 2O.juni kl. 11.00
Så er der igen mulighed for et
besøg hos en af vores store
producenter af moderne sto-
mihjælpemidler. Vi besøger
lørdag den 20.juni kl. 1 1.00
Dansac. Lille Kongevcj, Frc-
densborg. hvor vi får lejlighed
ti1 at hore om dc n,veste pro-
dukter og se dc nye facilitcter'
som var under optbrclse ved
vort sidste besog.

Da der under bcsoget vii
hlir e :,et'r eret en let anretning
er ti lme ldin g n ødt' encl i g.

Tilmelding kan ske til:
Formand Bent Larscn.
Emil Noldesvcj 32,
3000 Helsingør.
Tlf. 49 22 06 t6
ellcr
Kasserer Jor-9cn Wissing.
Hoh.ncgårclsparken 3. st.t-,,..

l9E(') Kokkedal.
Tlt,/far 19 1+ i I +7
rr /it \1 I r, tl,r,. ,1, tt I ).ituti.
Be-s-sc tntfTes bcdst nrellcm
kl. 17.00 og 18.00.

P.b.v. .lørgen Wissing

Siden sidst

To nye medlemmer i

bestyrelsen
COPA, Fyns amt, afholdt ge-
ncralfbrsamling d. 27 . fcbruar
på restaurant Stadion. I alt2i
nredlemmcr mØdte op. Det var
måske lidt mindre end vi
havde forventet. Kallc blev
valgt til dirigent. Formand
Lrrr': Niclsen lllagde berctning
tor itret. som desværre har væ-
ret lidt trist. set med medlem-
mers øjne, med en ekstraordi-
nær generalforsamlin-{, og da

vores nyvalgtc kasserer Holger
Nielsen desvæn-e døde sidst på
året.

Jcg har nu overtagct .jobbet

Aktivitetskalender
for COPA

Frederiksborg amt
98/99

( ret t il rendringe r.forbeholde s )

J Lørdag den 20-06 98.
kt. 11.00
Besøg hos Dansac A/S,
Li1le Kongevej,
Fredensborg.
A Lørdag den 22-08 98,
kt. 12.00-16.00
Sommertur. Vi mødes
hos "Big Bowl" i Hil-
lerød hvor vi allc leger/
hygger os lidt sammen
med bowling og indta-
gelse af en lækker som-
meranretning m.m. rHer-
om merc i næste numntcr af
medlemsbladet, men resclver
allerede dagen nu).

J Medio oktober 98
Besøg hos Coloplast A/S,
Humlebæk.
- Lørdag den 28-1 I 98
kl. 13.00 - ca. 17.00
Julcmøde. COPA.
J Lørdttg clen 20-02 99
kl. 13 .00 - ca.17.00
Generalforsamling COPA.

og fremlagde regnskabet.
Vi fik valgt to nye med-

lemmer til bestyrelscn,
Jørgen Thruelsen,
tlf. 65 94 2-5 56 og
Poul Erik Petersen.

rlf.66 17 88 25.
Suppleant til bestyrclsen blev
Vcrner Larsen Søhus. Nyvalgt
revisor blev Dorte Hanscn.
Ryslinge. Revisorsuppleant
blev Ingrid Hansen, Odense V.

Landsformund Flemming
Lejbølle var så venlig at
dcltage. Han fortalte bl.a. om
de to ferietilbud COPA er med
i, COPA's egen landsdækken-
de sommerlejr og turen til Is-
racl. Beg-ee tilbud lød meget

Fyns
amt

I
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Lolland /
Falster

t

tillokkende. Han fortalte også,
hvor r,i-rtigt dct cr. iit vi har så

mangc medlemmer som mu-
ligt. når der skal fbrhandles
om (,rkonomisk hjælp til de for-
skellige stomitypcr og lignen-
dc. Jo flere medlcmn.rer, jo f'le-

re står bag kravene. General-
forsamlingen sluttede med
smøn'ebrød, ø1 vand o-e kaftc.

Gerda Pedersen

Kom til åbent hus

Arbejdet på
stomiafdelingen
Onsdag den l0.juni kl. 19.00

holder vi åbent hus hos
Kræften Bekænrpelse, Vestcr-

bro i Odense.

Til denne aftcn har vi fbr-

Siden sidst

Hyggelig stund
Gcnclllirrr: rinr 1 i n,q:n dr'n

.rlt:lr1> h.tr Jr' lor :,r'l Itt!'.llint

mået at få sygeplejerske Jette
Kundal fta Odense Univcr-
sitets Hospital til at komme og
l'ortælle om rrbejdet på stomi-
afdelingen og dens problemer.
Vi håbcr mange møder op til
nogle hvggelige timer. Der er
mulighed for kaff'e og vand.

P.b.y.

Lars E. Nielsen

PS.' Bestyrelsen for Fyns amt
arbejder på en udflugt til
Sydfyn med sejltur med mo-
torfærgen Helge på Svend-
borgsund cvt. med ophold i
Tr()ense. Nær'mcrc progrirm i

næste nummcr af Copa-bladet,
men reserver allerede datoen.
som er 29. august.

hyggelige rejser og om sit sam-
arbejde med tidligere lands-
lbrmand Søren Stauning.

Mcrete Møller fik dct an-
svarsfulde arbejde at være diri-
gent. Dagsordenen blev klaret,
valget overstået. Der blev be-
svaret spørgsmål fra med-
lemmernc, lyttet til gode idecr.
Snakkct om fremtiden i CO-
PA s lokalafdeling. Kaffen blev
drukkct, kagen spist og snak-
ken var livlig. Så blev dct Me-
rete's tLlr. Dcr var stof til en
hel time, ja meget mere end
det. En dcjlig hyggclig stund.
Søren Stauning, du skal have
en hilsen tra os hcrnede fra
Sydhavsøerne."I har haft det
rart mcd at kørc i tog".

Bestyrelsen er som følger:
Anne Mari Haugaard,
næslJnrnruncl.

Marianne Andersen, forncLntl.
Helmuth Hanscr-r. kassere r.

Kirsten Steinmeier.
bt: st.rnetlle tt.
Torben Adclholrn. bt,st.nedlem.

htte Wittchefl. sekrettr ot

B.'r-it \lrirhi.iscn.':,:,,,'

Kom med til noget nyt

Grisefest
2S.juni kl. I2.00 hos Helmuth
Hanscn, Rødeledsvei 6, Vå-
bensted. Vi vil prøve nogct nyt
i år. E,t mcdlern kom med
denne gode id6. Så mød nu op
den dag.

Menrl. Hclstegl pattcgris
med alt hvad der kan
serveres til.
Drikkeyarer:Dem
medbringer man sclv.
Pris. 30,- kr pr. person.

Dir sla€lleren skal iinde et svin
der passer i størrelsen, er der
bindende tilmelding til besty-
relsen sencst d.14.junil ! ! M ! !

Vi glæder os til, at mange
mødcr op, og selvfølgelig er
vejret godt. Ellers cr der plads
indcndøre.

Skynd jer at ringe tilmel-
dingen til os. Helmuth Hansen
tll. 54 10 51 11. Murianne
Andersen tlf. -54 71 50 30.
Samkørsel'l'??'l??

P.b.v.
,)furiunne Andersen

mcr frenr. Dagcns gte st \,ar
\1r-rete \lrrllcr. :rrnr har de lo-
r r-t .11 lLrlltilllr' rrlll .lll.' Ill3ll!-

Kirudan
- en personlig og professionel stomileverandør

Bredt sortiment fra Coloplast, ConvaTec,
Dansac, Hollister og Biotrol.

Klientafdeling med sygeplejersker og
specialuddan net personale.

Eventuelt besøg og vejledning i eget hjem.

Hurtig og diskret levering.

Konkurrencedygtige priser.

Stort sortiment i stomitilbehør og
al le øvrige sygeplejeprodukter.

KifUdan - et godt sted at handte
Kirudan A/S . Nyholms Alle 30 . 2610 Rødovre . Fax. 3672 8322 . Tlf. 3637 9130

dagligt mellem 8-16, fredag B-15
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Nordjyllands
amt

Foredrag og information

Stomiklinikken og COPA inviterer
- tirsdag den 26.maj kl. 19.00 - ca. 21.00
Aalborg Sygehus Syd, mødelokale 2, 2.sal.
I sidstc Copa-blad omtalte vi mecl clc to nt,e kirursiskc over-
dcnne atien, som vi holcler i læ,qer og ,t,rrriryg.ilcjersker-
samarbe.jdc med stomiafdc- ne. Alle nted interesse for sto_
lingen Aalborg Sygehus Syd mi er velkomne. Mccllemmer
mcd forcdra-e og infbrmation fia COpA med en ægtelblle
vcd kirurgisk overlæge Pcr ven/venin<1e, persor.rale fr1 bå_
Gandrup samt kirurgisk over- de sygehus og hjemmeplcjen.
læge Karen Lindorff, sont også Uncler fbrcdragct serverer
gcrne vil være tilstede. Stomi- COpA øllvand og scnerc kaffe/
sygcplejerske Anette Chri- brød.
stiansen og sygeple.jcrske Ka- Af hensl,n til detrc rraktc-
ren Jacobsen vil også værc cler ment yil yi gcme haye tilrnel_
og fbrtælle o-q svarc på sporgs- cling - screi I T rnui - ril
mål om kost og sex. sanrt have stontikliirikkcl ellr-r
en udstilling nted hjælpe- rådglr.er Kirstcn \lohlenbcr.g.
midler om dctte cmne. rll. 9E Eg I I 51.

skal love for, Jan har oplevet
mange spændende ting på sine
tr-rre til Canada. Der var bil-
leder fra den store parade 4.
juli, hvor folk kommer fra hele
USA, fra hestevæddeløb, gri-
sevæddeløb, ja selv andevæd-
deløb, Rodeo, Dinosaurus-mu-
seum, kæmpe store vandlande,
minebesøg, osv.,osv.

Et af hø.ldepunkterne var
nok et nærbillede af en stor
bjørn - et meget nærbillede af
en stor b.jørn - endda en hun-
bjørn med unger, som Jan
stødte ind i på en af sine ture,
heldigvis slap Jan helskindet
fra mødet.

Vi siger tusind tak til Jan for
en hyggelig eftermiddag, og da
Jan har rejst en del, også andre
steder end Canada, kan dct jo
r'ære. r,i i-een en anden gang
kan få beso-e af Jan.

-lldn,re hilserter
C hristina H(1rtn.ttln

Du kan stadig nå at tilmelde dig

Grillfest lørdag
den 23.maj kl. 14.00
Forhåbentlig bliver det godt
vejr den lørdag - i skrivende

stund øser det nemlig ned.
Dansk påskevejr. Nil, dct er
grilllesten. der dlejer sig om:

Vi mødes på Stevns, nær-
mere betegnet Ærtebjergve.j 28
ved Lund rned udsigt over
Fakse Bugt. Der serveres okse-
hø.jreb med tilbehør, vin, øl
eller vand. Bagcfter er der kaf-
lc og desscrl. Dclragcrpriscn er
kr. 100.- pr. person - og ingen
plejer at 

-eir sulten hjem ! Sidste
tilmeldingsfrist vor l.maj. som
nævnt i sidste nummer af
bladet, men det kunne jo være,
at nogen havde overset dct.

Dcr plejer at være hurtigr
overtegnet - men hvis man
meget gcme vil rned, kan der
nok klemmes et par stykker
ekstra ind.
Telefbnnun.rrene er:

-56 50 80 42
(N{erete Møller)
eller
53 77 lrl 01
(Grethe Christcnsen).

Der er ikkc andct at berctte om
denne gang, da vi nu er ved at
være i agurketidcn renl ak-
tivitetsmæssigt. Vi overlader
det til medlemmernc at nyde
sommeren i ficd og ro.

Mtmge hilsener fra
M ere te M øl I e r, .formand

Vi håber på en -uod aften P.b.y. Kirsten Møhlenberg

Tur til Egholm udsættes

Aflysning
Fredagsnrødet 12.juni med tur til Egholm er aflyst, da alt er
optagct på restaurant Kronborg. Vi udsætter turen til cn
anden gang og mødcs istcdet i "Huset", Hasserisgade 10,
Aalborg, til en kop kaffe/te og en sniik inden vi holcler ferie
i frcdagsklubben frcrn til september. Vi n-røcles igcn frcclag
den 4.september.

God sommer ønsker
Solveig l{ørrevcutg og Kirsten Møhlenberg

Næstved

t

Roskilde
amt

Siden sidst

På gennemrejse i

Canada
Lørdag den l4.marts startedc
vi sieson 98 i Næstved lokal-
fbrening. Vores medlcm smøde
blev holdt i Futura-Centrct, og
inden medlemsmødet holdt vi

Copa 3/98

også årets første bestyrelses-
møde. Vi hiivde valgt at starte
såesonen med lysbilledfo-
redrag. så vi hrrvdc inr ilelet
Jan Dirckhoff, dcr kom og
viste billedcr fra sine rejser i
Canada. Det var et megct
spænclendc lorcdrrg. og jcg

Foredrag

Temamøde om den
nye lov om
socialservice
Medlemsmøde mandag
den ll.maj kl. 19.00 på
Møllebocentret,
Københavnsvej 3, Køge.
Vi håber at få en foredrags-
holder fra sociallorvaltningen
i Køge til at fortælle os om
loven, som skal træde i kraft
den 1.juli 98. Dette møde og
udflugten den 13juni vil I få
et brev om senere.

Frokost i 'Birkegårdens Haver'

Sommerudflugt
I år går sommerudflugten til
Vestsjælland med frokost i
Birkegårdens Haver lørdag
den 13.juni.
S tart fra Rutebilholdepladsen
i Køge (Station) k]. 9.30.
Opsamling:

Solrød Station kl. 9.35
Greve Station kl. 9.40
Hundige Station kl. 10.00
Roskilde Station kl. 10.20.

Vi ankommer til Birkegrården
kl. 11.30, hvor frokosten er

24
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klar til os inklusive 2 genstan-
de til maden.

Efter frokost går vi tur i ha-

ven, der er meget at se på, ste-

det er handicapvenligt.
KI. 15.00 får vi kaft'e/te med

lagkage inden turen igen går

hjem, med forventet ankomst
til Køge kl. 18.00.

Bestyrelsen glæder sig til at

modtage din tilmeldin-s til ud-
flugten den 13.juni. Tilmel-
ding inden 10 juni t1l
Erik Kristjansen, Jasminvej 1,

4600 Køge, t1f. 56 65 38 78.

Siden sidst

God snak
Ved medlemsmodet mandag
den 23. marts \rar aftenes gæst

Anne Grete Olsen lra stomi-
ambulatoriet på Koge S1,-ee-

hus. Tak til Anne Grete Olsen
for en god snak om hendes
arbejde med stomipatienterne
på ambulatoriet.

Slden sidst

COPA på messe
Lordag den.l. os sondao den

5. april har.de COP-\. Roskilde

amt. en stand på helsemessen
i Kogehallerne. Der var ca.
3000 besosende. så r,i fik en

god "snak" med en
resserede.

del inte-
P.b.v.

Erik

K*wmffiffimwÆæwffiffiffi
; deå gæåder:
Stomi-artikler
Sårh'ehandiingsbandager
In'kontinens-p rod u kte r

Permanent udstilling af
alie produkter

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

Portofri levering fra dag
til dag.

Ingen ekspeditions-
omkostninger.

Ingen grænse for mindste
leverance.

Fordelagtige priser

Konsulentbistand

Måbjerg Skolevej 46-48 .7500 Holstebro
TlL97 42 32 33 . Fax 97 428074

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

25 Copa 3/98



**.

Sønderjyllands
amt

Siden sidst

Alarmer til ældre
betales af kommunen
Onsdag den Lapril blev der a1'-

holdt lokalmøde på Akrivi-
tetsccntret Humrneltoft i Ha-
derslcv. Her fortalte stations-
leder M. Mulberg om trygheds-
alarmer til ældre mcnnesker i
cget hjcm. Norn.ralt vil kom-
munen bevillige dem, hvis ikke
rnan købcr dem. dc findes i for-
skellige prisklasser. Falck har
ca. 5.000 årlige besøg.

Konsulent Karina Madsen
fra firma Dansac var lbrhindret
i at kommc, men Jonna Esper-
scn kom i stedet for o-e fortaltc
om Dansac's nye poscr og ma-
tcrialer. Dansac var vært ved
kaflen. Det var cn -eod og hyg-

-eelig cfienliddag, hvor kun 6
personcr deltog.

Mecl t,etilig hilsett
Artne Lise

Siden sidst

Dagligstuemøde og
generalforsamling;
alle genvalgt i bestyrelsen
Mandag dcn 2.marts fbrsøgtc
lokalafdclingen at holde "dag-
ligstucmØde" i Sønderborg på

Sønderborghus, men frcmmø-
det blev ikke stort - kun tre
personer kom.

Mandag dcn 23.marts blev
den årlige generalforsarnling
afholdt. Altencn blev indledt
af sygeplejerske Henrictte Ro-
land, Haderslev Sygehus, ald.
K8. Henriette fortalte. at hun
hrr uddannct sig til stomisyge-
plejerske, og at uddannelscn er
foregået på ct svensk sygchus.
Hun fortalte også om kvalitets-
sikring i arbeldct mcd parien-
ler', som skulle huvc stomi.
Henriette fortalte, at der i løbct
af nogle måncder bliver åbnet
ct stomiambulatorium på Ha-
derslev Sygehus.

Copa 3/98
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Efier dette indlæg fortalte sy-
geplejerske Jette Færk fra fir-
ma Kirudan om firmaet og om
de nye stomiprodukter fia de

forskellige finnaer.
Derefter gik vi over til gene-

ralforsamlingen. Lokalfor-
manden blev valgt til diriqent.
og kom i sin beretning blandt
andet ind på, at der har været
afholdt 4 medlcmsmøder i
lokalafdelingcn med så for-
skellige emner som 'høreap-
parater' og det 'at rejse jorden
rundt på tommelfinger'. Der
har været møder mcd Kræf-
tens Bekæmpelse i Aabenraa
blandt andet om bustransport
fbr patienter, der skal fra hjem-
met og til Odensc Sygehus. I
'Kontaktforum' i Sonderjl I,
lands amt har clcr r,ær'et al-
holdt 2 moder. det ene på Au-
gustcnbors Sr sehus det andet
på Gr'åsten Gigthospital. Den
årlige bustur -sik til Dcn Gam-
1c Bf i Arhus med besøg hos
forhandler Karen Blok, Vejle.
Medlcmstallet er på 121 , og
der har været en del rådgiv-
ning på sygehusene og i h.jem-
mene. Beretningen blev god-
kcndt.

Regnskabet blev forelagt af
lokalformanden og godkendt.
Valg til bestyrelsen var -sen-
valg til Anne Lise Hede. Ha-
derslev og Hans H. Hojer. Til
suppleant blev Katrine Pii
Ncderbl, Hansen. Bor,. -uen-
valgt og som n)' suppleant blev
Jytte Holdt, Simmersted, r,algt.

Forhandler Kirudan var
vært ved kaffen. 20 personer
var mødt op til dette møde.

P.b.v.

Sven Kjærsgaard Jensen

Lokalforeningen Sønderjyllands amt's
bestyrelse

Lokølformønd:
Sven Kjærsgaard Jensen, Nordborg

B e s ty re ls e sme dle mme r :
Enist Giinther-Hansen, Padborg
Hans Arne Madsen, Sønderborg

Anne Lise Hede, Haderslev
Hans H. Lorenzen, Højer

Suppleønter:
Katrine Pii Nederby Hansen, Bov

Jytte A. Holdt, Simmersted.

Sommerudflugt

Sejlads på
Haderslev Fjord
Den årlige bustur er lørda-u den
15.august - turen er til den
gamle grænse og sejlads på
Haderslev Fjord.

Turen starter i Sønderborg
med afgang kl.. 8.30 r,ed P-
pladsen ved Sonderborg Sr,_ee-

hus. Aabenraa kl. 9.00 r,ed
Madevej. Haderslev kl. 9.30
ved Hertu-g Hans Plads.

Derefter sår turen ti1 Chr.i-
:tianrt'eld hr ol mu.eum-tunst-
suide Albert Hojgård kommer
rned bussen og fortæller om
den gamle grænse - toldsteder
- da kongen red over grænsen
i 1920 m.m. Efter dette kører
vi til Haderslev Havn. hvor vi
skal sejle med hjuldamperen
Helene gennem Haderslev
Fjord; under sejladsen ser\,/eres

dagens middag + desserl. Efter
et kort ophold på Årø sejler vi
videre til Årøsund.

Herfra kører vi til Aktivitets-
centeret Hummeltoft i Hader-
slev og får eftermiddagskaffe,
og ca. 15.30 går turen tilbage.

Prisen for denne tur inklu-
sive middag og kaffe er 100,-
kr pr. person.

Tilmelding senesr
den 6.august tll
Anne Lise Hede,
tlf .74 52 00 91 eller til
Sven Kjærsgaard Jensen, tlf.
1 4 45 42 04 (bedst efter kl. 17.00).

Der er plads til 30 personer.

Medlemsmøde

Mere i næste nummer
Næste medlemsmøde er plan-
lagt til mandag den 2S.septem-
ber på Folkehjemmet i Aaben-
raa kl. 19.00. Mere om dette i
næste Copa-blad.

P.b.v.
Sven Kiærs gaard J ensen,

loka$ormand

kursus for stomiopereredc.
Hun har hafi et kursus på Hor-
scns Sygehus i sarnarbejde
mcd Kirsten Bach. Der skal
værc 5-7 deltagere, fbr at dct
kan gennemføres. Jeg venter at
høre fra jer.

COPA-klubberne
COPA-klubberne i Vejle og
Frederici a holder sommerferie
nu. Lis Obel Jakobsen

Vejle
amt

x:

oBs
Den årlige bustur er 

;

blevet flyttet til 
I

lørdag
15.august.

Sæt farver på din
egen styrke
Jeg hiiber. I har haft en god
påskc. Vi har holdt fbrårsfcst
den 28.marts med 32 det-
tagere, det var meget hyg-
geligt. Jeg har fået henven-
delse fra en kunstterapcut,
Kirsten Ulriksen. om vi kunne
tænke os at holde et kursus
"Sæt farver på din egcn styr-
ke", et male- og udviklings-I den
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Viborg
amt

t

Arhus
amt

#
Udflugt søndag 21 .iun

Sommerudflugt
- tag med til
Fregatten Jylland, Ebeltoft
Viborg amts lokalforening for-
søger at arrangere sommer-
udflugt til Fregatten Jylland i
Ebeltoft. Udflugten bliver
søndag den 21.juni.

Der vil blive gratis buskørsel
fra:

Thisted Rutebilstation
kl. 10.00
Nykøbing Rutebilstat ion
kl. 10.3-5

Skive Rutebilstation
kl.11.10
Thinghallen, Viborg
kl. I 1.45.

M vil sørge for guide til rund-
visning på fregatten, som er
indrettet med elevator. så alle

kan deltage. Der vil ligeledes
blive bestilt middag.

Prisen for denne dag, med
bus, entre og middag er 150,00

kr pr. pcrson. Børn under 12

år kommer med for halv pris.
Hvis man Ønsker det, kan man
tage en frokostkurv med på
denne heldagstur, da vi under-
vejs holder pause.

Vi håber, der bliver tilslut-
ning til denne udflugt!

Tilmelding se nest den 2 .juni
hos:
Aase Steenberg

ttf . 86 62 94 18.
Bødvind Andersen
ttf. 86 63 84 53.
Inga Andersen
tli.97 92 15 91.

P.b.v.

Lisbet Hedegaard

Siden sidst

Alle genvalgt i

bestyrelsen
Lørda-e den 21 .f'ebruar blev der
afholdt gcnelalforsamling i
Lansenæs Handiciipcentcr. rl2

deltagere var mødt op til da-
gens arran-qcment.

Efier frokosten startede gc-
neralforsamlingen. Forman-
dcn lrem lagde årsbelelningcn.
Næste punkt var årsregnska-
bet, der på grund af kasse-
rerens fiavær blev frcmlagt af
Joan Christensen. Hcrefier var
der valg af to bestyrelses-
medlemmer. Leif Niclsen og
Charlotte Rønncberg blcv
genvalgt. Valg afen suppleant.
E,lsemaric Kraul blev gen-
vulgt. Valg af revisor og revi-
sorsuppleant. Ligeledcs gen-

valg afdisse poster, Joan Chri-
stensen som revisor og Bent
Friis som suppleant.

Næste punkt på mødet var
cn orientcring om bistandslo-
vens §58. Til sornmer kommer
de pcrsonlige hjælpemidlcr jo
uncler en andcn para-eraf. Men
dct vil ikke bctyde noget fbr
dcn enkeltc bruger, idet ind-
holdet af paragraffcn ikke bli-
ver ændrct. kun nummerct
hlivcr ct andet. Det er jo ;1p1

at vide fbr os under den nu-
værcnde lov nr. 58, at vi stadig
kan få vores h.jælpemidler, selv
om lovcn får et andet nummer.
Alt dctte og mcget mere om
socialloven blcv fortalt og fbr-
klaret af socialrådgiver Kir-
sten Pram fra område SYD.
Århus.

INGE I LISE
SØRENSENS

SPECIALISTER I SYGEPLEJEARTIKLER

STOMI KOMPRESSIONSSTRØMPER. BRYSTPROTESER
SÅNEEF]ANDLING . BANDAGER . INKONTINENSPRODUKTER

æRådgivningVedSpecial-æ>lndividueltilpasning
uddannede sygeplejersker i eget hjem

€Leveringfradagtildagæ>lntetekspeditionsgebyr

.€ Fragtfri levering æ Salgtil private

Sundtoldvei 8c . 3000 Helsingør . Tlf. 49 21 oo 44. Fax 49 21 02 s7



Der blev også tid til kafle og
brød. Undcr dette fortalte og
viste sygeplejerske Conny
Wagner lidt om de nye pro-
dukter fia ConvaTec. KafIe-
bordct blev sponsorcret af
ConvaTec. COPA takker for
dette. Sidste punkt var stomi-
sygeplejerske Annemctte B ach
fra stomiambulatoriet på År-
hus amtssygehus. Annc Mette
lbrtalte lidt oni sit arbejde på
ambulatoriet.

Siden sidst

Nye med til
svømmeaften
Onsdag den 25.marts havclc vi
igen fælles svømrncafien i År-
hus Svømmehal. Desvære var
der frafald fra zl tilmeldtc. NIen
vi 8 der mødte op havdc en -rod
aften. Det er rart. når dcr kont-
mer helt nye medlemmer til ct
arrangement. Mange af os
gamle stomistcr ved jo. hvor
stor overvindelse dcr skal til
for at gå i bad sammen med
andre normale personel'.

COPA, Århus amr, vil prøve
at holde en fællcs svømme-
afien igen sidst på sommeren
eller f'ørst på eftcråret.

Efter badet gik vi til en hyg-

-eelig rcstaurant for at få lidt
godt at spisc. Undcr spisnin-
gen talte vi lidt om det at bade
med pose på mavcn.

COPA gav som omtalt i
sidstc Copa-blad tilskud til
denne aften. Og da vi den 19.

marts fik økonomisk støtte fia
en Lions-Club til vores akti-
r itcter'. blcv bcstyrelsen cnige
om at bruge lidt af tilskuddet
denne aften. Tak til Lions-
Club i Kolt-Hasselager fol
støtten til denne aften. Mætte
og tiltiedse med cn god aften
tog vi afsked og sagde på
gensyn til næste svømmeaften.

Mai tilbud

Besøg Danmarks Radio
Onsdag den 27.maj kl; 19.00
kan du kommc pii ru" rnin.u
på Danmarks !§ .. Olol
Paltles Alli aV1-n.

Vi sk,' Flrs red receprio-t',,,ra'

Copa 3/98

nen kl. 18.50. Herefter bliver
vi vist rundt i radiohuset af en
guide. Rundvisningen tager
ca. I 712 time. Herefter går vi

.i kantinen, hvor der bliver ser-
veret kaffe/te med hjemmebagt
tærte.

Pris for rundvisning og kaffe
med tærte: kr. 25.- pr. / pon.

Vi skal betale et gebyr/. per-
son) lil Danmarks n/§., fot
delle besøg. Derlor l--t-bs du

tilmelde dig senesr d 
1 fr ,!3. 

ma1

til: .O'!\rl
Lis Lene Carstenseiq*
tlf .86 42 69 79 'o,\eller CD,

Henning Gransle $
rlf. 86 28 r t4 q
(bedst mellem k. ll rI- I rl')
Århus Sporvejeq{.rie 14 og 17

kører fra Bane.. {lspladsen og
Park A116 til D narks Radio.

Tag med til Hirtshals

Sommerudflugt,
lørdag den 6. juni
I år kører bussen ti1 Hirtshals.
Her skal vi se Nordsømuseet
med Europas største akvari-
um. Du vil her kunne opleve
at se det fascinerende liv i
havet, næsten som i naturen,
gennem en kæmperude på 6 x
12 meter.
Bussen vil starte ved

P-pladsen ved præstegår-
den, Viby kirke
k1. 9.00
Musikhuset, Århus
kl.9.15
Rutebilstationen. Randers
kl. 10.00.

Ankomst til Hirtshals ca.
12.00. Her vi1 der blive serve-
ret en ø\lvand, middag med
dessert o-e kaffe. Efter mid-
dagen bliver der tid ril at gå
på opdagelse i centret. Kl.
15.00 kan man se sælerne
blive fodret.

Kl. 15.30 kører vi fra Hirts-
hals. Ruten hjem bliver ti1
Rubjerg Knude. her kan vi se

Vesterhavet fra klitterne,
videre gennem Løkken til
Ålborg. Herfra kører vi ad
motorvejen tilbage til:

Rutebilstationen. Randers

kt. 18.30

MLrsikhuset. Århus
kt.19.15
P-pladsen ved
præstegården i Mby
k1. 19.30.

Vi kolcr som sædvanlig i bus
fra PP-Bussclskab. Dcr er
sclvfolgelig toilet i bussen.

Pg,a. entr6billet til Centret
(70.- kr pr'. person) bliver
lrriscn i år 1-50.- kr for voksne
,'S 15.- kl lol honr. Pliscn er
1-or bus. entre. middag med
dcsselt. ol og kaffe.

Tilmcldins \etlesr tlen 3.

.jLtrti ttl Lis Lene Carstcnscn.
lll'. \O +l rrt) -O eller Hcnning
Gransler'. tlf. 86 28 lI 24
(bedst mellem k. 14 og 18).

To møder inden sommerferien

Hyggeklub
Hrggeklubben i Århus. Lan-
genlts HandicapCcnter, Lan-
.-qe nres .\lli 21. cr åbent den
l. rrnsrlaS r rlånedcn frakl. l4
trl kl. 16.

H;r r il drL llticl kunne fli en
]'pp k.riir' ellcr tc ctg socialt
\arn\ iirr. _\llc er r elkontne.

:,{n.ilt den 1 _..1lit11 ,,g

clen itt .juni. Lukket i juli,

To møder nden son-mefferien

Rådgivning
Dcn and!.n trn:rlas i nrineclcn.
Langenre: HendicapCenter.
LanSenrc: \lli 11. Arhus.
.\bcnt tl'.r kl. 16 ril k1. 19. Her
r il tltr k.rrrnc Ir lrd og vej-
lcdnine orr at leve med stomi.
To riidgiverc er tilstede tbr at
h.1ælpe dig. Er du tør i halsen
giver vi ktrffe/te.

Åbcnt clen l3.maj og den
1O..juni. Husk - lukket i juli.

Sidste nyt

Lions støtter COPA i

Arhus amt
Det er med stor glæde, at vi
kan oplyse medlemmeme, at
COPA, Århus Lokalafdeling,
har modtaget en check på kr.
3000,- til vores aktiviteter i 1o-

kalafdelingen. Checken kom

fra Lions-Club i Kolt-Hassel-
ager. Lidt afpengcne er blcvet
bru-et til svømmeatienen den
25. marts. Noget af tilskuddet
vil blive brugt til dclvis dæk-
ning af udgifter ved besø-uet
hos DR den 27.maj. Resten
vil blive brugt i eftcrårct 98.

Vi er meget glade for den
økonomi:kc støttc lra Lions-
Club til vorcs arbejde i lokal-
fbreningen.

P.b.v.
Henning Granslev

Forestillingen
QARRTSILUNI
af teatergruppen

'Teatro Sfera di Om'
spiller på

Entr6 Scenen, Arhus
19. - 23. maj

Se denne forestilling, der
konfronterer publikum med
livcts største tabu: Døden.
En tbrestilling, der med en
poetisk blanding al likrion
og fakta transfbrmerer det
tragiske til noget positivt.

To autentiske historier er
udgangspunkt for forestil-
lingen. De to medvirkende,
Sandra Pasini og Pctra
Lindblom har begge haft
kteft. de har stået ansigt tii
ansi-st rned døden. og de har
beuge overv undet sygdom-
men. Deres da_ebøger fra
sygdonrslorløbet bliver i

forestillingen blandet med
fortællinger fra bl.a. den
latinamerikanske og den
europæiske kulturhistorie.
eventyr, dansc og billeder.
Udtryk der pi lblskelliu vir
fortæller, hvordan livet og
døden gensidigt fbrudsætter
hinanden. Fra den danske
kulturhistorie cr brugt ud-
drag af H.C.Andersens e-
ventyr og sangc af St.St.
Blicher.

Forestil[ngen spiller på Entr6
Scenen i perioclen 19.-23 maj alle
hveldace kl. 20.00 og lordag kl.
17.00. Varighcd ca. 1 time.
Billctpris 90,-kr U ngdonsbillet 30.-
kr. Gruppebillet 70,- kr.
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PRODUKTINFORMATION

lnformation om Combihesive ll Plus

Ny og bedre kvalitet
for stomiopererede
Af: Susanne Thane

P ro dukt c hefl sy g e p I ej e r s k e

I snart 20 fu har ConvaTec
udviklet og produceret to-
delsbandagerne Combi-
hesive. lgennem årene har
det været med til at forbedre
de stomiopereredes daglig-
dag og hemed hojnet iivs-
kvaliteten. Con,aTec's to-
delsbandage Combihesive er

det mest anvendte to-delssy-
stem nogensinde.

I 1994 blev Combihesir.e tiL

Combihesive II. da kob-
lingsringen blei lorbedret pa

poser og piader til endnu
større tryghed for brugerrre.

ConvaTec udtører nu næste

skridt i udviklingen af
Combihesive II stomibanda
gerne og lancerer
Combihesive II Plus. Samme

hudbeskyttelse! Samme sikre

koblingl Men alle stomi-
poserne uanset stomitype
forbedres med helt nye
behagelige materialer og

udformning.

Ny og bedre komfort
Ny posefacon
Valgfrihed
Combihesiye II Plus vil
lobendc blive introduceret i
1998. Der skal ikke være

nogen ombl,tning. da

koblingen er fuldstændig
uændret. Der-for kommer de

nve poser til Cornbiltesit e II
Pftrs lobende ud til
forhandleme af stomi-
produkter. lleostomi- og

urostomiposenre kommer i

foråret. Henover sommefire
kommer kolostomiposerne.
Mod slutningen af året

lancercs stomipladerne til
Combihesiye II Plus.

Vi vil skynde os at flem-
hære. at stomipladens og

posens koblingsring cr
fuldstændig uændret. Det vil
sige, at stomiplader tra
Combihcsivc II systemet,
sagtens kan trykkes sammen
mcd de nye stor.niposer fra
Combihesive II Plus.

Vi ændrer ikke på
sikkerhed og tryghed -
koblingsringen er den
samme!
Hvis der er sporusrnål elier
du onsker produktprøver på

de nye Combihesiye ll PLus

stomiposcr, er du meget
velkommcn til at kontakte
ConvaTec på tlf: 8030 601 I

gratis opkald eller skriye til
os på nedenstående adresse -

husk at anføre stomifipe og
stomiens diameter, ht, o refte r
vi vil fremsende stomi-
produkterne.

I dette blad finder du en

annonce om Combihesiye II
Pltrs. I annoncens højre
h.jørnc siddcr en lille kupon,
som blot skal ufyldes og

sendes til os.

Du er også velkommcn til at
kontakte din stomi-
sygeplejerske ellcr din
forhandler af stomiprodukter,
de vil ligeledes kunne
informere dig om det nye
Combihesive Il Pltts.

En faglig sammenslutning af sygeplejersker, beskæftiget med pleje af patienter med stomi.

Vi afholder kurser og mØdeaktiviteter på landsplan, samt oplysningsvirksomhed for sygeplejersker og
interesseorganisationer. Herunder informationer om udenlandske kongresser og rejser. Vi medvirker til

opretholdelsen af stomiklinikker i Danmark, som løbende opdateres i vort fagblad.

StomiNyt
Ønsker du en nærmere tilknytning eller orientering gennem vort fagblad, da kontakt venligst:

Formand: Lena Thomsen, Karup Krkevej 40,9270 Klarup
tlf.:98 31 75 15

Næstformand: Kirsten Bach, Horsens Sygehus,8700 Horsens
tlf.:79 27 44 44
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lndividuel rådgivning
FOKUS på STOMIAMBULATORET I NYKøB|NG FALSIER

sy'geplejerske Kirsten skot: skriver i en nt, lille pjece om stomiamltulcttorier,
C entralsygehuset, lr,lykøbing Falster :

Alle, der har fået anlagr en stomi, tilbydes
opfølgende ple.je og samtaler i stomi-
ambulatoriet. Ambulatoriet er åbent for
alle, der skal ikke forligge lægehenvis-
ning, men ring og aftal en tid. Formålet
med tilbuddet er at medvirke til en accept
af livet med en stomi. D.v.s. prøve at hjæl-
pe med at mindske evt. løse de problemer
det måtte give i dagligdagen. For stomi-
opererede, og også gerne deres pårørende,
kan emner af betydning fbr hverdagen
drøftes. F.eks.:

*Valg af den rigtige bandage.
*Oplæring i irigation.
*Forebyggelse/hjælp ved stomi-
hudproblemer.
*Samlivs- /sexuelle problemer.
*Økonomiske omkostninger i
fbrbindclse med stomien.

Copa 3/98

Mødekalender medio maj - medio juli

16-05 k1. 08.00

23-05 kl. 14.00

26-05 kl. 19.00 - 21.00

06-06 kl. 09.00

10-06 kl. 19.00

i0-06 kl. 14.00 - r 6.00

10-06kI. 16.00- 19.00

Sønderborg/Aabenraa,/Haderslev.

Bustur.

Sønderjyllands amt

Ærtebjergvej 28, Lund, 4660 St.Heddinge.
Grill-lest.

Næstved
Aalborg Sygehus, Syd. Mødeiokale 2, 2.sal.
Information og foredrag.

Nordiyllands amt

Viby, Århus, Randers.
Sommerudflugttil Hirtshals.

Århus amt

Kræftens Bekæmpelse, Vesterbro, Odense.
Åbenthus.

FJ-ns omt

Langenæs Alle 21. Århus.
Hyggeklub.

,lrhus arnt

Langenæs Alle 21, Århus.
Rådgivnhg.

Århus amt

12-06 k1. 14.00

13-06 k1.09.30

13-06 kl. 9.30 og 10.00

13-06 kl. 9.-30 og 10.00

20-06 kl. 1 1.00 - ?

28-06 kl. 12.00

Huset, Hasserisgade 1 0, Aalborg.
Fredagsmøde.

Nordjyllands amt

Start fra Køge Station.
Udflugt.

Roskilde amt

Pilegaarden,B16nshøj og Skovlunde Station.
Skovtur fælles med Københavns amt.

København I F rederiksberg

Pilegaarden,Brønshøj og Skovlunde Station.
Skovtur læ11es med Kbh./Frb.

København s amt

Dansac, Frcdensborg.
Besog på Dansac.

Frederiksborg amt

Rodeledsr ej 6. Våbenstcd.
Gnsefest.

Lollandl Falster

10-06 kl. 17.00-19.00 SygehusetØresund,Helshgør.
Åbenthus. Rådgivning.

Frederiksborg amt

08-07 kl. 17.00- 19.00 SygehusetØresund,Helsingør.
Åbenthus. Rådgivning.

Frederiksborg amt

Desudcn kan der vejledes i den fbrtsatte
levevis. f.eks.:

*Påklædning.
*Kost.
x'Motion.

I ambulatoriet er der mulighed fbr at følge
med i tilbuddct af stomimaterialer. Der
kan givcs en fa-rlig vurdcrin-s og in-
diliducI rirdsivnin-s af nratelitrlets csner-
hecl tbr den enkeltc stomiopercredc.

Telefontid
Tlf.: 54 85 30 33, lokal 3550
kl. 08.00 - 09.00
(mandag - torsdag).

Kirsten Skov har
man.ge års erfaring
som sygeplejerske,

og har specielt stor
erfaring i sl,gepleje

til stomiopererecle
patienter.

Når Kirsten Skot,

ikke er i
ambulatoriet,

arbe.jder hun på
organkirurgisk

afsnit 320.
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Storn i-opererede

Der l

eller

å

t
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Ring mig venligst op for ncermere a.ftale.

NAVN

POSTNR /BY

Dansac er en af i verden. Vores proclukter cr hpjt
specialiserede individuelle 1linsker og behov.

Da vores er at lbrtsætte r.rdviklingen af stacligt bedre stomtptrser i
et h@jt selvfBlgclig 100% afhængige af brugernes erthrin-uer'. til at

sikre, ver tilpasset i alle detaljer, inden de kommer på markedet.

din hjælp.

fbrudsætninger - alle kan delta-ue uanset alder'. stuutir)pe

Har du lyst til at påvirke produktudviklingen og dermed h-llelpe srctn'rioperelecle i hele

verden, så udtyld nedenstående kupon tydeli-ut og se ncl den r e n lLrkket kur.ert tr1:

Dansac Danmark .Lille Kongevej 3-18{J Freden:borg

Du vil herefter blive kontaktct af Dan:ac 1'ol en uirrrlliqtencle samtale.

\ Ietl r enlis itilsen DrLn.lc donsoc O

TELEFON

ril

Der er



LOKALFORENINGER / GRUPPER / KLUBBER De anførte træffetider er kun vejledende

København / Frederiksberg
Glcthc Niclsen
Enigheds-Ai1d 17

2700 Brønshøj
Tlf.: 38 28 03 82

Københavns amt
Marianne Hemmingsen,')
Grønnevej 253, 1-3

2830 Virum
TIf. 1.5 83 52 58

Ytl e r I i gc rc kott I a k t ltc r ton :

Carina Christiansen.
Sønderlundsvej 21. st.tv.
2730 Herlev Tlf.: 44 91 61 99.

Bornholms amt
Christian Stentoft *)

Thorkildsvej 78
3700 Rønne
Tlf. og fax: 5695 21 33

Frederiksborg amt
Bent H. Larsen *)

Emil Noldesve.i 32

3000 Helsingør
Tll: 49 22 06 lo
(træffes bedst 17.00 - 18.00)

Fyns amt
Lars E. Nielsen
Bakkeskråningen 35

Postboks l6
5270 Odense N
Tlf.r 66 1824 43- Mobiltlf.: 3A4077 13
Y de rI i gere kontak! person :
Cerda Pedersen.

Carl Blochsvej I, 2.. 5230 Odense M.
Tlf.: 66 I I 26 U4 eiler 66 19 26 84

:

tollanC.Fatster
Marianne Andersen

Nordjyllands amt
Flcrnming Jacobsen
Ti"ttebærvej 7
9530 Støvring
Tlf.:98 37 16 30
Y,lt rli.:ert knttt,tktp, rtr,11 '

Kirsten N{øhlenberg.

Nielsmindevcj 16

9493 Saltum. Tlf.: 98 88 I I 51

Næstved
Merete Møl1er *)

Ærtebjer-evcj 28. Lund
,1660 Stole-Heddinge
Tlf.: 56 -s0 80 42
Y tlerl i ge re konta kt per son e r ;

Jytte Aarøe, Ny Vordrngborgvej 67,
4771 Kalr,ehave, T1f. 53 78 80 78;
Christina Hartmann, Vejløvej 108A,
4700 Næstved, Tlf.: 55 '70 06 64

Ribe amt
Frede Jensen

Larrgetvedvei 2l
6630 Rødding
Tlf .:'74811127

Ringkøbing amt
Susanne Andersen
Dyssegården 19

7500 Holstehro
Tlf.: 97 42 14 89

Roskilde amt
Erik Kristjansen
Jasminvej I

4600 Køge
:Tlf.r 56 65 38 ?8

Sønderjyllands arnt
Sv. §iærsgaard Jemen
Møllehaven2A
6430 Nordborg
,Tlf -: "14 45 42 04 (bedst eller 17.00)

Viborg amt
Inga Vestergaard Andersen
Fårtoftevej 144

7700 Thisted
T1f .:91 92 15 97

Vestsjællands amt
Torben Hansen
Hclbogårdsvej ,13

-11 t)0 Ringsted
Tlf.: 5.1 61 56 23

Arhus amt
Henning Granslev +)

Bavnegårdsvcj 1 10, Kolt
8361 Hasselager
Tlf.: 86 281124 (bedst 14.00 - 18.00)
Y d c r I i gcre kott t u kt pe r ron ;

Lis Lene Carstcnsen.
Danmarksgarle g. .l.th.. 8a00 Randcrs
Tlf.: 86 42 69 79

Forældregruppen
Lishet Reler Dalsgaard
Bredmosevej 16, Elsborg
8840 Rødkærsbrrr
Tli.: 86 65 S0 I 2

Crohn klub øst
Eva Larsen
Pærevangen 2. l.tv.. 2765 Smørum
TIf.: 44 66 04 54 (efter kl. 17.CX))

Crohn klub vest
[,fariann 01e*en :

Skyttevej 21. 8450 Hammel
TIf.: 86 9b 34 49

J-pouch
Christjna Berggren
Albanigade 15. l.
5000 Odense C


