50 år med stomi
LEDER
Af Christian Stentoft,
landsfonnan.d

Den 5. maj 2001 har Stomi
foreningen eksisteret i 50 år.
Det kan forekomme mærkeligt,
at den ikke er blevet stiftet end
nu tidligere i det forenings
glade Danmark, for anlæggelse
af kolostomier har været fore
taget fra før århundredskiftet.
Måske hænger det sammen
med myten om, at folk med
stomi lugtede. Nogle gjorde det
vel også, for hjælpemidlet var
noget så simpelt som en skål
(porcelæn eller blik) fyldt med
cellstof og holdt fast om
kroppen af et bælte. Nogle har
måske været så heldig, at de har
haft en meget præcis virkende
peristaltik, så de fik afføring på
klokkeslæt, hvorved de kunne
nøjes med ganske lidt til at
dække stomien med.
Så der er vel ikke noget at
sige til, at det at have stomi var
noget, man før i tiden gik stille
med på grund af omverdenens
reaktioner og det kan så være
forklaringen på, at det tog så
lang tid, før nogen tog initiativ
til at danne en forening.
Formålet var at få tilskud til
de store mængder af cellstof,
der var nødvendige samt, at
videregive egne erfaringer til
nyopererede, så de hurtigere
kom over problemerne og fik
lært at tage hånd om deres
stomi, så ingen udover de
nærmeste vidste, eller lagde
mærke til, at de havde en sådan.
I midten af 50erne kom
plastikposerne frem og det var
simpelthen lykken. Her var det
hjælpemiddel, man havde
savnet. Poserne og især klæbe
materialet er blevet meget forCopa 3/2001

. bedret og det hele er langt mere
avanceret i dag. Men der er ik
ke opfundet noget, der kan
erstatte dem, som det luft- og
lugttætte middel de er, og end
nu har man ikke et materiale,
der kan erstatte den PVC, der
gør posen tæt for lugt og luft.
Men der forskes stadig, dels i
operationsteknikker og dels i
hjælpemidler, så måske ser vi
en skønne dag afløseren for
stomiposerne. Reservoirerne
skulle jo være det, men det er
ikke en løsning, der kan kom
me alle til gode.
Men poserne ar for mange
en økonomisk beta tning. Det
lykkede foreningen at for
handle ig til et k anal i
kontantbeløb ho In alideforikringsretten. Dette beløb vi
dereførte under bi tandsloven
og blev flere gange forhøjet i
takt med, at prisen på poserne
steg, som følge af de forbed
ringer, som brugerne stillede
krav om og som den tekno
logiske udvikling muliggjorde
udførelsen af.
Der var dog en slange i para
diset og den hed bistandsloven
§ 58. For efter den kunne det
sociale udvalg be temme. at
hjælpemidlet kulle le ere af
en be temt leverandør og det
var der flere og flere økono
misk trængte kommuner, der
benyttede sig af, ti Istor fortry
delse for de stomiopererede og
dermed foreningen, for på den
måde blev de stomiopererede
stavnsbunden til en bestemt
leverandør og måtte, hvad en
ten de havde lyst eller ej, for
lade den leverandør, de havde
handlet hos i mange år og
havde stor fortrolighed til. Det
føltes som et meget stort ind
greb i den personlige frihed og
fik dem ind imellem til at tro,
at deres stomi var kommunens
ejendom og ikke en intim del
af dem selv.
Man kunne ganske vist sta
dig vælge at få udbetalt kon
tantbeløbet. Men på et tids-
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punkt bestemte folketinget, at
det skulle reguleres med sats
reguleringsprocenten. Den
varierede mellem 1,5 og 2,5 %
årligt. Po epriserne steg IO til
15 % om året. å det siger sig
selv. at kontantbeløbet kom til
at halte langt langt bagefter.
Foreningen henvendte sig til de
skiftende ocialmini tre for at
få beløbet pri reguleret men
blev afvist med. at der for nu
værende ikke kunne amle det
fornødne flertal i folketinget
for en forhøje! e.
På et givet tid punkt dæk
kede kontantbeløbet kun en
måned forbrug. å de fle te
stomiopererede å ig nod aget
til at bide i det ure æble og
anmode om at få dere hjælpe
midler på en kommunal be i I
ling og dermed lade sig pres e
til at handle ho kommunens
leverandør, hvad enten de brød
sig om denne eller ej. Det er
sådant noget som myndig
hederne kalder for en succes.
I efteråret 1987 var Søren
Stauning COPA sammen med
andre handicapforeningers
formænd indbudt til møde med
Socialministeren og Folketin
gets Socialudvalg for at drøfte
mulighederne for opstilling af
en prioriteret handlingsplan for
øget indsats på handicap
området. Organi ationerne
fandt ikke. at det var dere op
gave at prioritere en handling plan. men ifplge demokratiets
arbejd form en opgave for Fol
ketinget. Men organi ationeme

ville meget gerne bidrage med
emner, der kunne indgå i sådan
en plan. Emnekredsen var selv
sagt vidtspændende, fra lem
pelser i praksis til forbedrede
vilkår for visse betrængte om
råder.
COPA's ønskeseddel til so
cialudvalget var i alt beskeden
hed følgende:
I.
Statsstøtte til driften
af foreningen, så den i sit
arbejde blev sat i stand til
at disponere på længere
sigt og evt. knytte profes
sionel assistance til sig.
2.
En realistisk regulering af de offentlige
til kud til hjælpemidler, så
kontanttilskuddet følger
hjælpemidlemes p1isudvikling.
Afskaffelse af
3.
diskriminering af handi
cappede i offentlig ansæt
telse - de ansattes tvangs
bidrag for øget sygelig
hedsrisiko.
4.
Ligestilling i forsikringsmæssig henseende.
5.
Brugerepræsentation i ledelsen af
hjælpemiddelcentraler
som til andre former for
centralisering af formid
lingen af hjælpemidler.
I Socialudvalgets afrunding af
mødet og ved samtaler med en
kelte medlemmer efter mødet
fremgik det. at drøftelserne
havde virket inspirerende for
udvalget medlemmer og at det
(jorrsæuer side 4)
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Fortsat fra side 2:

ville
føre til
konstruk
tiv
handling.
Dette
blev
der
givet
udtryk
for både til
højre
og venstre for den
partipolitiske midterlinie.
På den baggrund drister
COPA sig til at føje nok en
forhåbning til sin buket af håb
for fremtiden.
Hvordan er det så gået med de
ønsker, som Søren Stauning i
1987 fremsatte på COPA's
vegne.
Ad I. Vi har fået stats tØtte
i form af en andel af tips
midlerne til driften. Denne
andel har man så fra politisk
hold skyndt sig at begrænse, for
der var jo nogle organisationer,
der efter politikernes skøn fik
lidt rigelig meget. Misundelse
kender som bekendt ingen
grænser. Så i stedet for som det
oprindelig var tilfældet at mod-

tage en vis procentdel af mid
lerne, blev der nu sat et loft på
60 millioner kroner over til
delingen - færdigt arbejde - .og
det er så, hvad DSI har til
fordeling til 28 organisationer.
Øvrige tipsmidler er blevet ud
delt til forskellige ministerier.
som har skyndt sig at gøre dem
projektorienteret og samtidig
bestemt, at disse puljer ikke
kan søges af organisationer, der
får tipspenge via DSI's pulje sådan venner gør man det!
Det har i høj grad begrænset
de små organisationers mu
ligheder for yderligere tilknyt
ning af professionel assistance
uanset, hvor påkrævet den måt
te være i dagens snirklede sam
fund. Sådan sørger man om
politikker for at stække initia
tiver og fremtid vi ioner (de
skulle jo nødig komme for godt
i gang). Det er noget. der nok
kal trække ælgere til dere
parti. Hvordan var det nu med
det her 50.000 kr skattefri fra
drag, som der ikke skulle
foreligge dokumentation for ?
Jeg håber, at der er nogen, der
har røde ører.
Ad 2. Kontantbeløbet, som
efterhånden kun var af sym
bolsk størrelse, er afskaffet, til

gengæld kan de stomioperede
handle hos selvvalgt leve
randør og hvis denne ikke er
kommunens leverandør, kan en
mindre egenbetaling komme på
tale. Det stemmer ikke helt
overens med den generelle op
fatte) e af. at man skal have
tiIlet hjælpemidlerne gratis til
rådighed. å her er stadig noget
for foreningen at arbejde for.
d 3. Tvang bidraget er af
kaffet.
Ad -t. Flere for ikringsel kaber har tilkendegivet. at
de ikke vil forlange reduktioner
i for ikring omfanget. om
ikke har nogen om hel t til
knytning til handi appet.
Ad - . Loven fore k.river. at
åvel kommuner om amter
kal inddrage brugerrepræ en
tanter og medtage brugerne
generelle kra, i udbudsmate
rialet. amt inddrage bruger
repræ entanten ved gennem
gang af udbudene og valg af
leverandør. Det skal dels tjene
til, at der antages en leve
randør, som har brugernes til
lid, og dels til, at brugerne kan
overtyde sig om, at deres krav
er imødekommet i aftalen.
Desværre er dette ikke rutine
for kommunerne. For brugerne

At glædes og forundres

- Ny COPA-plakat i anledning af 50 års jubilæum

I anledning af COPA's 50 års jubilæum er der fremstillet en plakat
efter et maleri af Hannah Kirstine Anbert. Hun bor i Borup, er 16
år og har altid tegnet og malet.
Plakaten/maleriets budskab:
"At glædes og forundres over livet, at mærke farver og lys".
Originalmaleriet hænger i COPA's sekretariat, Ringsted og
plakater er sendt ud til lokalforeningerne, m.fl.
I din lokalforening kan du se eller måske erhverve - denne
nye flotte COPA plakat.
bm

Hannah Kirstine Anbert, en
dygtig ung kunstner, der har
malet den nye jubilæwnsplakat.
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Maleriet,
At glædes og forundres',
der udgør
COPA's
jubilæumsplakat.
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er nemlig ikke ud tyret med
vetoret o erfor leverandør
aftaler, der ikke tilgode er bru
gerkravene. Så og å her er der
noget at arbejde for.
Nogle af Søren Staunings for
håbninger er gået i opfyldelse,
nogle er det kun delvis, idet der
stadig er knyttet uacceptable
betingelser til dem, andre lader
noget tilbage at ønske. Selv om
foreningen har eksisteret i 50
år og i den tid gjort, hvad den
kunne for at varetage og frem
me de stomi-opereredes inte
resser, er der stadig langt til, at
de alle er tilgodeset og for
eningen blevet så overflødig
gjort. at den burde nedlægges.
Det er kun nullermænd og
lommeuld. der kommer af sig
elv. Rettigheder og goder må
man be tandig kæmpe for at
bevare.

Der er set med mine øjne rigtig
mange gode grunde til at fejre
de første 50 år og samtidig
ønske COPA god vind frem
over.
•

Esteem ...

Technology lh,ough unde,slond;ng

Esteem er ConvaTec' s nyeste

været på markedet i et år, og for at

en-dels StOmipOSe Og er på

få mere viden om stomiopereredes

mange områder noget helt specielt. Esteem er

mening om posen har vi lavet

udviklet i tæt samarbejde med stomiopererede

en brugerundersøgelse i de

og stomisygeplejersker, som har deltaget aktivt i

tre skandinaviske lande.

udviklingsarbejdet med deres krav og ønsker.

Resultatet findes i en

Hovedkravene var, at stomiposen skulle sidde

brochure, som du kan

sikkert, at få mere kontrol over lugten og at

bestille hos ConvaTec.

bevægelsesfriheden blev øget. Esteem har nu

,---------------------------------1

BESTIL BROCHUREN SOM VIL OVERBEVISE DIG OM, AT DU SKAL PRØVE ESTEEM
Send mig også prøver på

D

Navn __ _ _ _ _ __
Adresse _____

Esteem ikke tømbar
______

______

D

Esteem tømbar

_______ _

_____

____ _

Postnr __ _ ____ By _______________ _
Telefonnr_

_

_____

_____________ _

Send venligst kuponen til ConvaTec, Jægersborgvej 64-66, 2800 Kgs. Lyngby.
Bestillingen kan også foretages pr. kundeservice telefon 80 30 60 11.
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Angst

Oscars første sommer...

Nogle får "bare" en stomi andre får en Bodil eller en Oscar!
Af- Lon e lefle Mikkels en
Solen skinner i Danmark.
I Randers sidder jeg og nyder,
at jeg har fået livet tilbage.
Alt imens jeg sid der her og
glæder mig over, at jeg igen
kan leve livet fuldt ud,kommer
j e g til at tænk e tilbage på
sommeren 1998.
98 er året,jeg mindes som trist
og gråt.
Jeg er en pige på 23 år,som fik
diagnosen MB Crohn, da jeg
var 19 år. Jeg var i slutningen
af min HF, da jeg fik ondt i
maven og fik diarre. Da lægen
ikke kunne finde ud af, hvad
der var i vejen, sendte han mig
på sygehuset.
Okay 
"de
kloge"
sagde, at
jeg var
syg - og
hvad så?
Jeg følte
mig ikke
syg,jeg
havde
bare lidt
flere WC
besøg end
tidligere.
Derfor
valgte jeg
at sige til
mig selv:
" Jeg
har en
sygdom i
kropp e n
og d en kan jeg godt leve
m ed, for så m eget mærke r jeg
jo ikke til den. "

Livet går videre

Tid en gik som førhen me d
skole,fest og håndbold - alt var
som før mit sygehusbesøg.
Copa 3/2001

Jeg var en fyldig pige, som
godt kunne trænge til at tabe sig
lidt. Nok mest fordi piger i min
alder altid g erne vil se li d t
bedre ud end netop sådan som
Gud har skabt os. Jeg begyndte
at tabe mig - helt uden besvær
- men det tænkte jeg ikke vi
dere over, det var jo bare dej
ligt.
Som tiden gik. beg ndte jeg
også at ka te op - ikke fordi jeg
fremt ang det. nej - det kom
ganske af ig selv.
Jeg gik til kontrol på syge
hus et hver 3. måned for god
ordens skyld. Her blev vi enige
om,at jeg skulle have Pentasa,
som skulle afhjælpe opkastnin
gern e. Det hjalp ikke!

Ny læge

Så søgte jeg råd og vejledning
hos en naturvejleder. Jeg syn
tes, det hjalp. Grunden til at jeg
selv søgte en naturvejleder var,
at jeg ikke følte mig tryg ved
den behan dling, jeg fik på sy
gehuset. Hver gang jeg skulle
til kontrol, var det alti d hos en
ny læge. Det følte jeg mig ikke
særlig tryg ved, og ud over det
så kom vi heller ikke videre , for
tiden gik altid med, at jeg for
talte min historie forfra til den
ny læge, som jo ikke k endte
noget til mig.

Nytårsaften 1997

Je g var eft e rhånden bl e v et
meget tynd og vejede kun 57
kg. Jeg kunne ikke holde ma
d en i mig - og vægte n gik
stadigvæk nedad. Da klokken
slog 24.00,var min eneste tan
ke : ,,Dette år kommer jeg ikke
til at opleve."
Jeg var så svag. Jeg havde ikke
lyst til noget som helst. Selv på
en nytårsaften sad jeg hjemme
hos familien.
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Fanget af fortiden

Året gik sin gang. Det eneste,
jeg husker er, at jeg sov - forØgte at spise - og kastede op.
Mine venner var flinke til at
be øge mig, men jeg havde
ondt hele tiden,så jeg har hver
ken æret særlig sjov e l ler
pændende at være sammen
med. I , eekend ' erne, når der
kulle fe te . var jeg heller ikke
med. fordi jeg ar bange.
Jeg var bange. for d i min
krop endte nogle ignaler, som
jeg h erken kunne tolke eller
for tå.

De beholdt mig ... jeg kom ikke
i skole. Og nu tartede to måne
der bag lukke de vin d uer på
Randers Centralsygehus. Jeg
havde diarreer konstant - og jeg
skulle skrive op hver gang,jeg
gik på wc.
Efter en uge kom jeg på
Prednison. Det resulterede i, at
jeg plu dselig blev me dicinsk
patient - hidtil hav de jeg været
kirurgisk patient, fordi jeg var
blevet opereret for fistler.
Jeg kunne ikke bære tanken
om at skulle flyttes til en anden
afd eling. Grun de ne til min
skepsis med hensyn til en ny
afdeling var, at jeg aldrig har
æret glad for sygehuse , og at
jeg kendte kirurgisk
afdeling, så der
ville jeg "gerne"
blive. Efter en
smule diskussion
fik jeg min vilje.
Og det var en
stor lettelse.
Pednisonen virkede.
Jeg begyndte at holde maden i
mig. Jeg tog en smule på - og
som om det ikke kunne være
nok,så fik jeg oven i købet lidt
energi.

Optaget på seminariet

Den _ . juli 9 fik jeg et tykt
brev fra ilkeborg emina
rium. Jeg var blevet optaget og
kulle nu til at læ e
til lærer. Det ar
dejligt,nu skulle mit
liv til at starte igen
"troede jeg da". Jeg
mødte også på skolen
den første dag - vel
vidende,at jeg måtte bede den
første uge fri, fordi jeg lige
skulle på sygehus et og have
drænet nogle fistler.
Men det havde jeg jo prøvet
før, så jeg vidste, at det tog
omkring en uges tid at komme
ovenpå igen.
Me d d et held , je g hav d e
haft, burde jeg nok have gættet,
at det ikke ville gå så let.
Ved indlæggelsen blev jeg
nødt til at fo1tælle, at jeg havde
tabt 40 kg det seneste halve år.
Jeg blev derfor undersøgt i alle
end er og kant er på kun tr e
dage ... jeg havde jo travlt med
at komme tilbage til skolen
igen mandag morgen.

Hjem på kort visit

Jeg fik det så godt, at jeg fik
lov til at komme hjem. Glæden
var stor - men den varede kun
kort. Hele natten havde jeg ma
vesmerter, og dagen efter kun
ne jeg ikke bevæge mig.
Jeg måtte krybe til korset
og ringe til lægen på medicinsk
afdeling, hvor jeg blev indlagt
igen - kun 28 timer efter at jeg
lige havde vundet min "frihed"
tilbage.

,
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Mange tanker i
hovedet

Al den der psykologiske snak,
om Af man kun kan tænke en
tanke ad gangen ... det passer
simpelthen ikke! Tankerne
kværnede rundt i mit hoved, og
jeg havde mange gode "bud"
på,
hvad
der
kunne
være i
vejen
med
mig.
Et af de mest skræmmende var:
tarmslyng!
Efter mange undersøgelser,
ultralyd-scanning, GU og efter
mange lægehænders trykken på
min mave, fik jeg endelig sva
ret: ,, Du har.forstoppelse!"
Det lød ganske underligt og lidt sjovt efter halvandet år
med diarreer. Der var åbenbart
ingen middelvej. Det var enten
- eller 1
Den ene dag gik efter den
anden med undersøgelser og
forsøg på at redde min situa
tion - bl.a. med aff01ing mid
ler.

også til en masse undersøgel
ser.Hvor tit - og hvor mange ...
det husker jeg ikke, for dagene
flød simpelthen ud i et for mig.

Paranoid

UHA-da, sikken et ord. Jeg
kendte det godt i teorien, men
det skulle vise sig at blive en
betegnelse, der passede
ganske udmærket på mig.
Hver gang jeg hørte en af
dem med hvid kittel på sige
noget ude på gangen. så ar
jeg overbe i t om. at det
var noget, der blev
agt om mig.
Det var ikke helt uden grund...
Jeg hu ker tydeligt en dag, hvor
jeg havde bevæget mig udenfor
min "etværelses" og hørte en
læge tale om, at det var
mærkeligt, at "hun" ikke kan
komme af med vandet. Jeg
tænkte, at de nu igen havde talt
om mig ...
Der gik da heller ikke 15 mi
nutter, før lægen kom og hen
tede mig. Hun havde planlagt
nogle undersogelser for mig.
Jeg kulle bl.a. scanne i under
li\'et for at udelukke en betæn
del e til tand.
Da jeg lå og ventede nede
på operations-gangen, kastede
jeg op. Det var rødr!!! - Lægen
blev helt mærkelig og begyndte
at tale om mavesår. Min hjerne
kørte på højtryk, hvilken for
klaring kunne jeg give denne
gang?
Tidligere på dagen havde
jeg fået forbud mod at drikke
rød saft, så der var ingen logisk
forklaring.
Mens jeg lå og blev scannet.

t:;:::;;:::::::;::;;;::;;1

Enestue

Jeg var igen blevet medicinsk
patient, det bevirkede, at jeg fik
enestue. Mit humør var i bund.
Jeg lå helt alene med mine tan
ker ... normalt kan jeg godt lide
mit eget selskab, men på dette
tidspunkt var det bare for me
get.
Hele dagen var jeg inde på
min stue. Gennemsnitsalderen
på afdelingen var ca. 60 år, så
jeg gik kun lige 8 skridt ud på
gangen, når jeg var nødsaget til
det for at vælge min mad. Og
jeg gik kun ud, fordi jeg ikke
ville risikere at få serveret fast
føde, for jeg ville jo ikke
forværre min forstoppelse.
Selv kartoflerne blev til
kartoffelmos.

Ultralyd scanning

Men spørg målet om mine pro
blemer med vandladningen
stod stadig tilbage. Klokken
23.00 blev jeg kørt til ultralyd
- et sted, som jeg troede, jeg
først skulle opleve, når jeg en
gang kom i lykkelige omstæn
digheder og skulle se mit barn
på video for første gang.
Man fandt to bylder i bughulen,
og de blev drænet. To dage
senere kom der ikke mere pus.
Men mit CRP-tal faldt ikke.
Det var en øndag aften.
lægen kom ind og agde. at
man i løbet af mandagen ille
tage stilling til, om jeg skulle
have en stomi. Da lægen var
gået, var jeg lykkelig... Det
eneste, jeg håbede, var, at de
mandag morgen ville komme
og sige, at jeg skulle opereres.
Mandag, den 31. august 98
kl. l 0.45 gik døren op, og der
var stuegang ... ,, Lone, vi vil
operere dig i morgen." Gud,
hvor blev jeg glad - nu skulle
jeg være rask igen.
Lægen atte sig ned og for
talte. hvad de ville gøre. Hun
sagde, at kirurgen nok ville sy
min ende sammen. Men det
eneste, jeg kunne sige til det,
var: ,,Jeg skal jo alligevel ikke
/ bruge den til noget."

-\\
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Masser af
undersøgelser

Som tiden gik, fik jeg mere og
mere ondt, og mit CRP-tal steg
utroligt meget. Derfor var jeg

spurgte jeg narkosesygeplejer
sken, om hun syntes, at det
lignede blod. Spontant svarede
hun: ,,Nej". Hendes svar gav
mig så meget ro, at jeg fik over
skud til at tænke videre og prø
ve at finde en logisk forklaring.
Først da jeg igen lå oppe på stu
en, og der kom en pige ind for
at hente mine glas, slog det
mig: sveskejuice!!! Jeg havde
drukket veskejuice, for at få
maven i gang. Så var det op
klaret.

.,.

L

Jeg fik en Oscar

Den 1. september 98 blev
starten på mit nye liv. Ope
rationen gik godt. Og nu var
det bare om at komme frem
ad ...
Det var ikke så let - ikke på
grund af stomien, men fordi
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jeg manglede
kræfterne til at
gøre alt det, jeg
gerne ville.
Selve stomien
havde jeg
accepteret
allerede inden, jeg fik ham ...
Han hedder Oscar, fordi:
Når nogen laver en rigtig god
film, så vinder de en Oscar ...
Jeg syntes, at lægen havde lavet
en flot storni, så derfor kalder
jeg ham Oscar. Jeg syntes også,
at det var mest passende, at det
blev en "han", fordi han til tider
kan være både irriterende og
umulig. Men han er ikke til at
leve uden - så det er det samme
med mænd.
Jeg har et godt liv nu. Jeg
tror, at jeg accepterede min
stomi så hurtigt, fordi "man
lærer at nyde udsigten, når
man har stået tilstrækkeligt
længe ved afgrunden."
Jeg har haft en rigtig god
sommer og ser frem til en god
jul og et godt nytår. Jeg er i fuld
gang med min uddannelse på
Silkeborg Seminarium. Om 4
år er jeg en nyuddannet lærer
med et pragtfuldt liv.

Jeg vil gerne
takke personalet
på B6,
læge Lisbeth
Ambrosius
og kirurg
Knud Thygesen, fordi de
hjalp mig. Det betød meget, at
det i det senere forløb altid var
de samme læger, der havde
med mig at gøre. Det skabte
grobund for tillid til noget, der
var meget skræmmende.
Også tak til venner og fami1ie for stor støtte og tålmo
dighed - ikke mindst fordi I
alle har kunnet acceptere mit
hysteri.
Jeg håber, at min historie
kan hjælpe andre til at indse,
at der er mulighed for et godt
liv - også med en stomi. Mit
liv er faktisk blevet bedre! •
Copa 3/2001

Midt i Livet Weekend 2001

31. august -2. september i Havnsø på Sjællan�
COPA-TILBUD
Af Sven Kjærsgaard Jensen
I weekenden den 31. august 2. september har COPA et godt
tilbud til de 35 - 55 årige (for
trinsvis). Der vil være plads til
skaldede, gråhårede, tykke,
tynde, mænd og piger. Kort
sagt til tidligere deltagere, nys
gerrige, modige og nyopere
rede.
I år igen vil dette arrange
ment blive holdt i Havnsø ved
Føllenslev på Nordvestsjæl
land, på Havnsø Hotel og Kur
suscenter, vi har reserveret hele
hotellet. Hotellet ligger direkte
til havet i den sydlige del af
Sejerøbugten, med en meget
smuk udsigt over Nekselø.
Der er indkvartering fredag fra
kl. 16.00.

Forplejning

Fredag: Middag, 2 retter og
aftenkaffe.
Lørdag: Morgenmad - frokost
- 3 retter festmenu,
musik til middagen
og dans samt natmad.
Søndag: Morgenmad- frokost.

Aktiviteter

Følgende aktiviteter er plan
lagt:
Fredag
Under middagen hilser vi
på hinanden. Efter
middagen vil en konsulent
fra firma Hollister vise og
fortælle om firmaets
stomiprodukter samt give
gode råd til et liv med
stomi. Herefter kaffe og
socialt samvær.
Lørdag
Der er planlagt og bestilt
en sejltur til Sejerø.
tidspunkt oply e enere.
Der er mulighed for selv
at tage på udflugt til nær
liggende naturseværdig
heder. For eksempel det
store fredede naturområde
Vesterlyng, Dragsholm
Slot, Fårevejle Kirke,
Egnsmuseet i Kirkebyen.
Lørdag aften er der musik
og dans efter middagen.
Søndag
Morgenmad og mulighed
fo r at gå en tur inden
frokost.
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Havnsø er

mulighedernes
område

Der er i�Jangt til
Kalundborg.,
.._" ..�"5
Holbæk og Nykøbing S ._.. _
60

-t-

Tilmeldin�

---idholm"
.
Tilmelding senest d. 31.
juli- --r!.;::ierj;St,.�nFE:��
2001. Kun ved henvendelse til
Havnsø. Nærmeste station er
COPA, Set Hansgade 26 B,
Jyderup med busforbindelse til
4100 Ringsted, tlf. 5767 3525.
Havnsø. Afstand Slagelse til
Kalundborg: 38 km. Slagelse
Bemærk
til Holbæk: 46 km.
Hu k at alle deltager skal være
medlem/støttemedlem.
Pris
Der er i år bestilt plads til 60
personer. Er der mere end 60 Prisen for dette arrangement er
deltagere vil du/I komme på uhørt billig: Kun 700,- kr pr.
venteliste. Husk at opgive tele person.
fon, adresse og medlemsnum
Yderligere oplysning
mer.
Efter tilmeldingsfristens Henning Granslev,
udløb vil du få tilsendt giro og tlf. 8628 1124
en deltagerliste, således at de (bedst mellem kl. 14 og I 8)
der ønsker samkørsel har mu eller
lighed for dette. Denne kørsel Sven Kjærsgaard Jensen
skal I dog selv sørge for:
tlf. 7445 4204
Der er togforbindelser til (bedst efter kl. 17.00).
UJ

Mu holm

''"'-�

r--------------------------------------�

TILMELDING MIDT I LIVET WEEKEND 2001
HAVNSØ HOTEL, Føllenslev

31.08-02.09 2001

NAV N(E).................................................... ................................................................................................................................

ADRESSE ..............................................................................................POSTNR ............................BY.....................................
TELEFON..............................................................................COPA-MEDLEMSNUMMER.........................................................
ANTAL PERSONER ....................... ANTAL ENKELTVÆRELSER ..................... ANTAL DOBBELTVÆRELSER................
SÆRLIGE FORHOLD - KOST (vegetar/diabetiker)..................................................................................................................

Sendes senest den 31. juli 2001

�--------------------------------------�
i lukket kuvert til COPA, Sekretariat, Set. Hansgade 26 B, 4100 Ringsted eller fax 5767 3515
(OBS: Send ingen penge nu, giro tilsendes efter tilmeldingsfristens udløb).
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. . . . . ØNSKER DE LÆNGERE BÆRETID

verer
frihed

De mange muligheder gør det nemt at finde den helt
rigtige løsning.
• Et udvalg af lukkede-, tørnbare- og urostomiposer er til rådighed.
• Stort udvalg i størrelser - forudstansede og opklippelige versioner.
• Valgfrihed af flangetype, der kan imødegå de fleste situationer.
• Konveks flange til effektivt at imødegå problematiske stornier.

Ny FlexWear hudplade.
• Hollister har udviklet og patenteret en hudplade, der gør det
muligt at bære pladen i længere tid.
• Fibrene er krydsbundne.
• Det giver større sikkerhed og færre skift.
• Beskytter imod hudirriterende afføring.

Ny konveks hudplade.
• Hollister Conform 2 konvekse hudplade er også krydsbunden,
hvilket giver komplet komfort, sikkerhed og lang bæretid.
• Findes i forudstanset og opklippelig version, for at imødegå de
fleste storniers forskelligartede faconer og størrelser.

D Jeg vil gerne bede om en brochure
D Jeg vil gerne afprøve Conform 2
D Jeg vil gerne kontaktes af en sygeplejerske
Stomistørrelse: ..............
D Colostomi
D lleostomi
D Konveks hudplade
D FlexWear hudplade
D Tømbar pose
D Lukket pose
Navn: ......................................................................
Adresse: ..................................................................
Postnr: .................. By: ............................................

#Hollister
Sammen gør vi en forskel
Hollister Danmark
Hejreskovvej 10 F
DK - 3490Kvistgaard
Telefon
+45 484651 00
Fax
+4548465110
E-mail:
hollisterdk@hollister.com

CE

2001 Hollister og Hallister Conform 2, FlexWear og
CenterPointlock logo er varemærker for Hallister lncorporated.
Al ret reserveres. © 2001 Hallister Limited.

1951 til 2001
COPA50ÅR
Af Christian Stentoft, landsformand

Den 5.maj 2001 er det 50 år
siden, at de hr. Aage Bitsch
Christensen Hedehusene, hr.
Carl Rasmussen Godthåbsvej 7
København, hr. Aage Jensen
Bellahøj København, hr. Aage
Rasmussen Engvej 44 Odense,
hr. V. Larsen Torvet 4 Faaborg
sammen med hr. W. Bronee
Folver Svendborg stiftede
"Landsforeningen af Colosto
miopererede i Danmark" på et
møde i Odense. De indskød
hver 50 kr. og med denne ka
pital begyndte foreningen sit
arbejde. Kontingentet blev sat
til 5. kr. om året.
De seks herrer var alle ko
lostomiopererede. Mødet var
kommet i stand på initiativ af
W. Bronee Folver, som selv var
blevet opereret et år tidligere
og havde lært sig at leve med
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sygdommen og stomien. Han
havde forbedret et støttebælte
og havde talt med mange ny
opererede og det var gennem
disse samtaler at tanken om at
starte en forening opstod.
Den fundamentale ide med
foreningen var dels at få In
valideforsikringsrettens tilsagn
om støtte til kolostomiope
rerede, og dels at give råd og
vejledning til nyopererede. Hr.
W. Bronee Folver blev fore
ningens fØr'8te konsulent, en
opgave han havde gode for
udsætninger for at løse, som
det gode eksempel han var på,
at man ikke må give op.
Dengang var hjælpemidlet
cellstof, som blev lagt ind i en
porcelænsskål, som blev fast
holdt mod stomien af et bælte.
Det var store mængder cellstof,
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der gik til. De erfarne kunne
nøjes med 2 - 3 kg om måne
den, medens de nyopererede
brugte 6 - 7 kg.
Ritzaus Bureau sendte med
delelse ud om foreningens start
og sålede ble det kundgjort
for de tomiopererede, at der
nu var liftet en forening, der
ville aretage dere interesser
og som de kunne blive medlem
af ed enten at ringe eller
skrive. Det ar imidlertid vært
at oparbejde en medlemskred
for på det tid punkt var en
colo tomi en ty affære.
Man kunne ikke komme i gang
med ho pitalerne og posen ar
ikke opfundet. Samtidig var
foreningens konomi så stram,
at man ikke havde råd til at
udsende et blad.
Aa. Bitsch-Christensen var
formand frem til l954 og han
opnåede i sin formandstid, at
de stomiopererede fik en til
deling af cellstof og at
foreningen fik oparbejdet et
nogenlunde tilfredsstillende
medlemstal.
I årene 1954 -61 havde for
eningen skiftende bestyrelser
og skiftende formænd. Med
lemstallet dalede år for år og
var til sidst nede på 90. Ifølge
protokollen måtte den ordinære
generalforsamling i hånd
værkerforeningen 5. maj 1961
afly es på grund af manglende
tilslutning. Det tod klart for
enhver, at der måtte ske noget
radikalt, hvis foreningen fortsat
skulle bestå. Man måtte finde
en ny formand. En der havde
helbred, alder og evner til at
yde den indsats, der var nød
vendig.
W.Bronee Folver fandt ham
og han skal kort før sin død ha
ve udtalt, at Alex Christensen
var den eneste, der var egnet
til at føre foreningen videre.
Folver havde set, at der var den
rette dynamik i Alex til at få
noget ud af en hensygnende
forening med kun 90 med
lemmer, fordi Alex var i besid
delse af en evig brændende
kærlighed til COPA.
Han var også i besiddelse af
et snakketøj, som brasede på

og opnåede mangt og meget for
foreningen og i særdeleshed
dens medlemmer. Han blev
valgt på en generalforsamling
i Håndværkerforeningen med
74 stemmer af 91 mulige. De
fleste stemmer var brevstem
mer, for der var kun mødt 28
til selve generalforsamlingen.
Han gik i gang med at få op
rettet lokalafdelinger i provin
sen. I 1971 var der afdelinger i
Sydjylland, Midtjylland, Nord
jylland, En repræsentant i Vej
le, Odense, Næstved, Lolland/
Fal ter og København, der re
præ enterede resten af Sjæl
land. Han førte også forhand
linger med Invalideforsikrings
retten om hjælp til de poser, der
nu ar kommet på markedet.
Foreningen havde ca. 35 kon
sulenter spredt over hele lan
det.
Han fik etableret et repræ
sentantskab på ti personer.
Formanden for dette var Over
kirurg Tyge C. Gertz, Gentofte,
de øvrige medlemmer var Pro
fessor Erik Amdrup Århus,
Direktør TH. Eyrich Hellerup,
Professor Poul Holm-Nielsen
Århus, Generalmajor Erik
Kragh Hellerup, Reklamechef
N. J. Lauritsen Gentofte, 1 .
reservekirurg Erik Miinster
Gentofte, Fabrikant F. Nexøe
Larsen København, Overlæge
Povl Riis Gentofte, Overkirurg
Frithiof Trueisen Odense.
Repræsentantskabet mødtes en
gang om året og var ellers til
disposition med råd og vej
ledning.
I 1962 udgav han det første
duplikerede medlemsblad. Der
blev udsendt mellem 2 og 4
numre årligt. Det første blad
hed ikke noget. De fremtidige
numre fik efter en lille kon
kurrence navnet COPA. CO er
de to første bogstaver fra "co
lostomi" og PA er de to første
bogstaver fra "pa-tient" og det
hedder bladet stadig. Det er det
navn, der er kendt og aner
kendt ude i offentligheden, så
en navneændring vil ikke føre
til en større udbredelse selv om
læserne af og til undrer sig over
navnet. For i dag omfatter for-

SVENDBORG
BÆLTET
Dame- og hencbæltc1
t� Colo- lleo- Urctcrostomi
giver llyghed og
sikkerhed.
All,J,o>1IW>lf,((/11rtø.]o;:NJJn,,
p.,,.,J,,J,•'4tl1/ll11r.

• Nye moderne stoffer
a Ny selvklæbning til llA<ni"lg
•A1e modellerleveres
med eller uden S11'01'Tl)ebånd
• Målkori fremsendes

••.•.••••..........
Alex Christensen,
landsformand / 961-1978.

eningen jo mere end kolosto
mipatienter. Logoet på forsiden
er resultatet af en konkmTence
der blev udskrevet i 1980. Der
var indsendt hen ved 50
forslag. hvoraf de tre bedste
blev valgt og præmieret. De tre
forslag kan ses i COPA nr. 67
DEC/80. Den strenge dommer
komite udpegede forslaget fra
Henning Høxbroe som nr. 1.
Indtil 1994 udkom bladet i AS
format. Men i 1994 udvidedes
formatet til A4 og gik fra 4 til
6 årlige numre med udsendelse
i de ulige måneder.
Alex Christensen kone var
sygeplejerske og sin mand en
god støtte. Hun var altid parat
til at aflaste ham med telefon
pasning o.l. og hun var en me
get gæstfri og elskværdig vært
inde.
Selv om Alex Christensen
var en dynamisk person, blev
foreningsarbejdet efterhånden
så omfattende, at det krævede
sin formand fuldt og helt. Det
var på sit højeste i 1976 med
4.000 medlemmer. Hidtil hav
de formandshvervet været u
lønnet, men i 1969 gik Alex
over til at være lønnet formand
og sagde sit job som d1iftsleder
fra sig. I 1970 blev han medlem
af lnvalideforsikiingsretten, et
hverv han også havde efter
bistandslovens ikrafttræden.
Han holdt mange foredrag
for kirurger, hospitalspersona
le, medlemmerne og alle, der
var interesserede. Han var en
farverig person, der forstod at
skabe opmærksomhed om
kring foreningen og de stomi
opereredes interesser, hvilket
fik afsmittende virkning for de

Svendborgbæltet. Et meget
kendt bælte i 70'eme.

opererede i orge. Sverige og
Finland med foreningsdannelse
til følge.
I Alex Christensens tid fik
foreningen tre æresmedlem
mer. Den 6. november 1966
udnævntes fhv. hjemmesyge
plejerske frk. Elise Christensen
ved en lille højtidelighed i
Håndværkerforeningen til fore
ningens første æresmecllem.
Hun havde lige forinden mod
taget udnævnelsen til årets
sygeplejerske.
Det ar Eli e Chri ten en.
der fik ideen til. at det nye
pla tikmateriale måne kunne

bruges til at lave stomiposer af.
Hun fik ejeren af et lille firma
interesseret i sine planer og fik
ham til at lave de første stomi
poser. Det lille firma voksede
og hedder i dag Coloplast og
er verdenskendt firma, der
eksporterer 95 % af sin pro
duktion.
Den 9. eptember 1971 ud
nævnte COPA's første for
mand og medstifter Viceskole
in pektør Aage Bitsch-Chri
sten en til æresmedlem for sin
indsats for foreningen.
Den 3 J. august 1976 i 25året for foreningen tiftelse.
udnævnte fru Valborg Bronee
Folver til ære medlem i tak
nemmelighed for det banebry
dende arbejde hun og hendes
mand W. Bronee Folver havde
indledt j året 1951.
Efter 17 år på posten blev
Alex afløst af Johannes Brems
fra Odense. Under hans for
mandsskab lykkedes det at få
oprettet lokalforeninger, så he
le landet var dækket, ikke blot
amtsligt men også geografisk.
Der blev oprettet to ungdoms
grupper. en øst og en vest for

Storebælt.
Ungdom
men star
tede en
sommer
lejr op for
ungdom
men, som var et godt initiativ
og blev en succes. Det skal jeg
senere vende tilbage til, bl.a.
fordi her var kimen blevet lagt
til, at ungdomsgrupperne
mistede deres repræsentation i
Hovedbestyrelsen og reduce
redes til inter essegrupper.
Netop ungdommens mang
lende samarbejdsvilje var
noget, der satte dybe spor i
foreningsarbejdet og det
smertede Brems dybt. Han
havde set hen til, at ung
dommen ville benytte deres
indflydelse positivt og kon
strukti vr til gavn for hele
foreningen.
Johannes Brems optog også
samarbejdet med Kræftens
Bekæmpelse. Et samarbejde
der er blevet til stor gavn for
foreningen, dens rådgivning og
dens medlemmer. Foreningen
er Kræftens Bekæmpelse me

Kaj Lund har bedt Copa-bladet meddele:
Firma Inge Lise Sørensen fortsætter med samme navn
og samme ansatte.
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gen tak
skyldig.
I 1983
ønskede
Johannes
Brems
at træde
tilbage på grund af alder.
Han fyldte da 70 år. For
eningen valgte Søren Stauning,
der hidtil havde været redaktør
til ny formand.
I Søren Stauning fik for
eningen en fo1mand, der i skrift
og tale forstod at gøre opmærk
som på de stomiopereredes
særlige behov. I disse økono
miske nedgangstider formåede
han at overbevise myndig
hederne m.fl. om, at man måtte
tage særlige hensyn til de sto
miopererede. Søren Stauning
havde en meget demokratisk
indstilling, men havde tillige
den opfattelse, at livskvalitet i
høj grad hænger sammen med
individets muligheder for at
tage hånd om sit eget liv. Der
for talte Søren Stauning også
mod enhver bureaukratisk for
anstaltning, der ville medføre
indskrænkninger i individets
muligheder for selvbestem
melse. Eksempelvis kan næv
nes artiklen om de sorte kom
muner, hvor han pegede på de
stomiopereredes stavnsbinding
til en bestemt forhandler uden
reel mulighed for at skifte den
ne forhandler ud med en selv
valgt, hvis de ikke var tilfredse
med den behandling og service
de fik eller mangel på samme.
Søren Stauning satte også focus
på rådgivningen og behovet for
rådgivning til de nyopererede
på sygehusene. Han engage
rede Hanne Hovind til at ud
færdige en rapport om, hvor
dan det stod ti I med råd
givningen for storniopererede,
herunder hvorledes de profes
sionelle opfattede foreningens
frivillige rådgivere og hvad der
kunne gøres for at bedre for
holdene.
På grundlag af rapportens
konklusioner blev foreningens
rådgivning og kravene til de
frivillige rådgivere sat under
lup og førte til en formel udCopa 3/2001

dannelse af dem, som de pro
fessionelle kunne forholde sig,
lagt i faste rammer med
professionel deltagelse.
. Men ikke alt var lutter frem
gang og Søren Stauning op
levede den store skuffelse, at
sommerlejren 1988 løb af spo
ret med eksklusioner af tre
medlemmer til følge.
Sommerlejren foregik fra
starten i Kliplev. Ungdommen
stod selv for gennemførelsen af
den. Tilrettelæggelsen gik på
skift mellem øst og vest. Lejren
blev en så stor succes, at den
blev den udvidet så alle for
eningens medlemmer unge
som gamle kunne deltage. Der
var mange der kom ud af deres
skal og kom af med mindre
værdet under disse lejrophold,.
For dem blev lejren starten på
et bedre liv. Man havde indført
den ordning at ungdom grupperne på skift skulle stå for
at arrangere lejren. Inden året
lejr sluttede valgte man blandt
deltagerne dem der skulle være
med at tilrettelægge næste års
lejr under forsæde af et ung
domsmedlem. Udvalget sørge
de for alle aftaler og aktiviteter.
De sørgede for avertering i
COPA og modtog tilmelding
samt sørgede for at opkræve
betaling og den endelige
afregning med alle. Betalingen
blev opkrævet ved ankomsten
til lejren. Foreningen gav et
tilskud til lejren svarende til
huslejen.
Denne ordning fungerede
rimelig godt indtil lejren 1988,
kaldet Familielejren. Da smed
de øvrige medlemmer af ud
valget allerede ved første møde
reverenter talt ungdomsmed
lemmet på porten, som derved
ikke fik indflydelse på pro
gramlægningen. Det program
for lejren, som det reducerede
udvalg fremkom med, var som
sådan godt nok og det gennem
førtes også til deltagernes
tilfredshed. Men der var visse
brister i gennemførelsen og det
var især styringen af økono
mien, der lod meget tilbage at
ønske. Det gjaldt i særdeleshed
afregningen med lejrfatter og
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vognmanden med busserne. ning og stadige uvilje til sam
Resultatet blev, at COPA måtte arbejde afstedkom, at ungdom
udrede godt 23.000 kr. udover mens indflydelse indskræn
det afsatte tilskud til lejren. Det kedes til kun en repræsentant i
var naturligvis en ordentlig bet hovedbestyrelsen og da uviljen
for foreningen. Forretningsud fortsatte mistede de også den
valget uspenderede omgående plads og blev reduceret til en
medlemskabet for de tre, der interessegruppe. I nyere tid har
havde dannet lejrudvalget. De de dog opnået igen at få en
blev senere ekskluderet af for- repræsentant i hovedbestyre!eningen efter, de havde haft sen.
lejlighed til at forklare og
Som erstatning for Kliplevforsvare deres handlemåde lejren arrangerede forretningsudvalget et sommerferieophold
overfor hovedbestyrelsen.
Eksklusionen var en tung af en lille uges varighed på Set.
beslutning for hovedbestyre!- Knudsborg i Båring Vig på
sen at tage.
Nordfyn. Efter tre år på Set.
Den gav i øvrigt anledning Knudsborg skiftede man til
til mange knubbede ord og en- Skudehavnen i Rudkøbing,
kelte udmeldinger, idet det hvor man også var i tre år.
faldt nogle for brystet, at en Derefter var man tre år på Hohumanitær organisation, hvis tel Fåborg Strand, men i senere
formål var at yde støtte til med- år har man skiftet til nyt sted
lemmerne, kunne få sig se! v til hve11 år. Valget af sted er meget
vigtigt, idet der gerne skal være
at kride til ek klu ion.
For ikke at få en gentagelse oplevelser at hente for alle,
af manglende ryring af lejren
såvel for dem som har bil, som
økonomi, traf hovedbesfy- for dem der ikke har bil. Arranrelsen den beslutning at til- gementet er meget populært og
melding, betaling for ophold pladserne er hurtigt optagne.
og samtlige afregninger skulle Det er mest foreningens ældre
gå over sekretæren/ kassereren medlemmer, der benytter sig af
og samtidig blev antallet af tilbuddet. Det er desværre meressourcepersoner der.fik op- get få unge mennesker med
holdet betalt sat til fem.
børn, der tilmelder sig, selv om
Det fik ungdomsrepræsen- man [)å de steder, der vælges,
tanten for øst der stod for den kan få oprednjnger og
næste lejr at vide. Kort tid efter reduceret betaling for børn.
meddelte ungdomsgruppe Øst I 1990 ønskede Søren Stauning
at de ikke ville bøje sig for dis- at træde tilbage på grund af
se vilkår. De aflyste COPA's tiltagende døvhed.
reservation i Kliplev og overI stedet blev undertegnede
tog selv det reserverede tids- valgt til landsformand.
rum. De havde besluttet selv stå
Jeg fortsatte med at arbejde
for lejren. Det undrede os i for oprettelsen af flere stomiforretningsudvalget meget at ambulatorier og med at udbyglejrfatter ikke selv satte sig i ge det gode samarbejde med
forbindelse med foreningen for FS 22 Stomisygeplejerskerne.
at forhøre sig om rigtigheden Vi lavede to samarbejdsaftaler,
af denne rokering, men en for samarbejdet generelt og
forholdt sig tavs nu han havde en for samarbejdet mellem
fået dækket sit udlæg af lokalforeningerne og stomiforeningen.
ambulatorierne indenfor lokalNogle år senere gik lejren områderne.
imidlertid ind dels på grund af
for få deltagere og dels på
·�,
0 /
50 AR
grund af vanskeligheder med �
at få sponsorstøtte fra firmaer"-../� (
ne, fordi man ikke mere kunne
�
søge i COPA's navn.
Denne mangel på indord-

rr,

�

Samarbejdet med Kræftens Be
kæmpelse blev ligeledes for
maliseret. I marts 1996 blev der
indgået en samarbejdsaftale,
som har fungeret uden æn
dringer siden.
I 1996 lykkedes det et flertal
udenom regeringen at vedtage
en ændring til § 58 i bistands
loven, så stomihjælpemidler
blev betegnet som særligt per
sonlige kropsbårne hjælpe
midler. Brugere af disse hjæl
pemidler fik ved denne æn
dring mulighed for at handle
ved selvvalgt leverandør mod
en eventuel mindre egen
betaling, hvis de ikke ønskede
at handle ved den leverandør,
kommunen havde truffet aftale
med. Det var især Kirsten Ja
cobsen fra Fremskridtspartiet
og Stefan G. Rasmussen fra
Det Konservative Eolkeparti
samt Formanden for Folke
tingets Socialudvalg Willy
Søvndal foreningen kunne
takke for, at denne ændring
blev foreslået og vedtaget.
Ordningen er uændret overført
til § 97 stk. 4 i Serviceloven.
der er den nu gældende lov på
området og som har afløst
Bistandsloven.
Bistandsloven var i disse år
under revision og Socialmi
nister Karen Jespersen fore
stillede sig at den nye Lov skul
le deles op i tre områder. De
samvirkende Invalideorga
nisationer (DSI) havde sæde i
det udvalg, der skulle for
berede lovene. Fordi COPA
havde nogle anskuelser ved
rørende hjælpemidler og leve
randører, der faldt lidt udenfor
normen for de øvrige hjælpe
midlers forvaltning og an
skaffelse, overlod DSI det til
mig at tage en snak med handi
capkontoret om de stomiope
reredes særlige ønsker. Hvor
vidt denne snak var medvir
kende til at § 58 blev overført
uændret til serviceloven som§
97 og denne paragraf fik tilføjet
et punkt om brugerindflydelse
skal være usagt. Men jeg mødte
en meget positiv indstilling hos
ministeriet ove1for foreningens
synspunkter.

En ting, jeg stadig er meget
glad for, er, at det lykkedes at
få etableret en forældregruppe
til børn med stomi og få den i
god gænge. I Lisbet Refer
Dalsgård har gruppen haft en
entusiastisk leder, der brændte
for sagen og for COPA.
I 1996 blev Flemming
Lejbølle valgt til Landsfor
mand, idet jeg ikke ønskede
genvalg. Flemming Lejbølle
var medlem af Ringkøbing
amts bestyrelse, men havde
ikke prøvet at være lokal
formand og ikke været medlem
af hovedbestyrelsen. Så han
manglede måske Lidt erfaring i
den henseende. Men han var
skoleleder, så alle anså ham for
at være et godt bud til for
mandsposten Han blev også en
populær formand i vide kredse,
men måtte alligevel afgive po
sten efter bare to år. Hans stør
ste fejl var nok, at han lovede
mere støtte til nogle af vore
samarbejdspartnere end både
forretning udvalg og hovedbe
styrelse kunne gå med til og det
var det, der gjorde udslaget. da
de fik kendskab til aftalerne
omfang og kon ekvenser for
foreningens økonomi.
I stedet for blev Arne Niel
sen Ringkøbing amt i 1998
valgt til Landsformand. Han
gik meget op i forenings
arbejdet. Han var god til at sty
re økonomi og lægge budgetter
og i hans tid blev der iværksat
forskellige tiltag omkiing vores
brochuremateriale og vores
samarbejde med Litauen. Han
sørgede for, at vi fik et lille
medlemsmærke forestillende
foreningens logo til at bære i
knaphullet eller som broche.
Gennem samarbejdet i Kræf
tens Bekæmpelse blev han in
volveret i arbejdet for "Mænd
med Kræft". Men forenings
arbejde tog mere og mere af
hans tid og det gik ud over den
tid, han gerne ville ofre på sin
familie, så allerede i januar må
ned 2000 efter knapt to år,
meddelte han, at han ikke
ønskede at blive genvalgt.
I stedet blev jeg igen valgt
til Landsformand. Men jeg

betingede mig, at det kun var
for to år. De to år kunne hoved
bestyrelsen så bruge på at finde
en kandidat til formandsposten,
som kunne føre foreningen
videre, som havde den for
nødne tid og som kunne træffe
nogle fornuftige beslutninger,

tæ

så han kunne
få lov til at
varetage
posten lidt
længere
end bare
en
valgperiode.
Foreningen har i dette forår
afholdt et bestyrelseskursus og
deltagerne mente at foreningen
skal gøre mere ud af det op
søgende arbejde og rådgiv
ningstjenesten og bl.a. uddanne
flere yngre rådgivere. Større
synliggørelse af foreningens
eksistens, lokalt og på lands
plan, er også noget af det, der
trænger sig på. Om dette er nok
til at sikre foreningens fortsatte
eksistens vil kun fremtiden
kunne vise.
•

I DET JYDSKE STOMICENTER

- med detailforretninger i Randers og Aalborg - fører vi alle de store
mærker i hjælpemidler til bandagering af colostomi, lleostomi, uro
stomi og incontinens.
Sygeplejeartikler og bandager er det eneste, vi beskæftiger os med,
si vi er altid velinformerede om det sidste nye, samtidig med at vi er
fortrolige med de anerkendte produkter.
Vi klarer papirgangen for Dem, hvis De ønsker det, ligesom vi også
sørger for automatisk levering pr. posL
- Og ikke mindst kan vi garantere en engageret og venlig service, hvor
vi altid sætter kunden i CENTRUM

• Coloplast

-dansac

Mærsk-Andersen aps
SYG EPLE JEAR T lKL ER

8900 RANDERS. TORVEGADE 1. TLF. 86426262
9000 AALBORG. 0STERÅ 3.
TLF. 98122488
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- 50 års

Tipsmidlerne gav 5.000 kr. til foreningens blad
fire sider A4 - og oplysende foredrag på rad
gav endnu flere medlemmer, da de første 20 år var rundet
- og annoncørerne var også COPA-bladet positivt forbundet.
Gaver blev givet til 20-års jubilæet i 10.000 kroner-vis
fra Plafinco og Coloplast til fødselarens pris
og som hjælp og støtte til foreningens 35 konsulenter,
der akkurat som i dag besøger og vejleder nye patienter.

- Til alle lokalformænd er der udsendt følgende

forslag eller inspiration. En prolog der kunne
oplæses ved de lokale jubilæumsfestligheder.

Rådgiverne kom på kursus - ligesom de gør det den dag i dag,
h or de trænes i at hjælpe og vejlede, som det er COPA's sag.
Erfaren mand og kvinde er god at gæste
- en andhed, som erkendes af de fleste:
Den, der har skoen eller posen på, ved nøjagtigt, hvor den trykker og han eller hun ved også hvordan det føles, når livet går "i stykker".

COPA50ÅR
Af' Helga Domino
I dag bli'r der festet overalt i hele Danmark og Europa
- i anledning af verdens første stomiforening - COPA!
50 åt er der gået siden den 5. maj i 195 l da foreningen blev stiftet af en lille kreds,
som var samlet i Odense med det formål for øje
at hjælpe lidelsesfæller, der med stomi måtte døje.
Foreningen kom 5. maj - som en stor befrielse,
men den blev ikke skabt for stifternes berigelse.
Seks heffer indskød som startkapital en 50·er hver,
- og modtog kun en beskeden TAK om .,salær'·,
for med bare 5 kroner årligt i medlem -kontingent
så var foreningens økonomi ikke meget bevendt!

Vi har "bladret" i de gamle skrifter med flittighed
- og fundet, at der også var plads til lidt vittighed:
En patient spurgte lægen efter sin operation: ,,Ja, jeg skulle jo
opereres i hovedet, men nu har jeg også en bandage om
maven. Er det tilladt et almindeligt menneske at spørge
hvorfor?" Lægen svarede: ,,Jo, forstår De hr. Olsen, der var
en gruppe udenlandske læger til stede under Deres operation.
De applauderede (klappede) så kraftigt, at jeg anlagde en
kolostomi som "ekstranummer"."
Trykr i jubilæumsskrifter 1971, oprindeligr fra der svenske blad ILCO.

Med stomi skal man aldrig fjante ...for det sagde pigens tante!
Et par unge mennesker blev forelskede og forberedte sig på
bryllup. Den unge mand blev imidlertid syg, indlagt og
opereret,kor sagt: han fik anlagt en kolostomi.

Og medlemstallet blev mindre år efter år
efter IO år med kun 90 - det bund-rekord når
COPA var nær ved at blive ophævet igen,
men ... så kom der ny bestyrelse med både kvinder og mænd!
Skuden blev vendt gennem de glade 60'ere
regnskab, møder og beretninger lød meget "tilfreds'ere".
Og COPA fik helt op til 4000 medlemmer
- det gjorde arbejdet betydeligt nemmer' .. .
En 6-sidet brochure med vejledning råd til ny-opererede
blev lavet, fordi en anonym pengemand finansierede-.

En nævenyttig tante advarede om, at dette ægteskab var døds
dømt på forhånd, fordi den unge mand ville være et stinkende
dyr, og at deres eventuelle børn ville blive åndssvage.
I dag ved vi, at stomi-opererede ikke stinker, og at deres
eventuelle børn har samme muligheder som alle andre for at
blive normale menneske,: Men tanten derimod skulle have
holdt mund med sine fejlagtige påstande. Historien er kun
cirka 30 år gammel - og den var desværre sandfærdig!
Trykr i jubilæumsskrifter 1971.

I medlemsbladet op tod en brevkasse med spørgsmål om "tykt
og tyndt" - svarene lød:
- drik mere vand,
- stop med grønsagereller se at få begyndt!
Ja - vi har kigget og læst i de gamle COPA-blade
om hvad, der gjorde bestyrelsesmedlemmer glade.
Foreningens ry og virke var blevet kendt i udlandet ...
der kom indmeldelser fra Amerika og fra Sverige - blandt andet!
Men ak - hvor utroligt det end kan lyde,
måtte kasserer Aage Schmidt la' sig byde,
at hele 75 medlemmer skyldte kontingent i 1964
- med den sag var Schmidt så langt fra tilfreds!
Med hjælp og bistand fra overlæge, dr. med. Povl Riis
blev COPA-bladet i 10.000 eksemplarer på snildeste vis
trykt og indlagt i "Ugeskrift for Læger"
- den slags gi'r PR, så det straks medlemstallet præger.
Copa 3/2001
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Vi higer og søger - i de gamle bøger:
Allerede i 1710 foreslog en fransk læge en kolostomi.
Patienten døde, fordi lægen ikke fik lov,
så den historie var bestemt ikke så sjov . ..
Først i 1776 blev forsøget gjort,
operationen gik godt, men den hjalp ikke stort,
- efter kun 20 dage døde patienten,
så på succes var der immervæk lang tids venten
- og på den tid foregik operationen helt og aldeles uden bedøvelse
så for de stakkels patienter har det ikke været nogen "fornøwelse"! ! !
I 70'erne sku' vi alle bruge sikkerhedsseler
- det er ikke så rart, mens stomien "heler"...
COPA skrev til justitsministeren og bad
om dispensation for stomister, der ikke gad
at spænde selen og risikere
at posen skulle eksplodere ...
Så stornisterne fik lov til selv at bestemme,
dog sku' attesten ikke glemmes derhjemme.

I selskaber ka' det godt være lidt svært,
når stomien "snakker med" - det er lidt prekært
når knurrende lyde - li'som fra en hængt kats mjav'en
blander sig højlydt... og det så stammer fra maven!
Hvad gør man så, når borddamerne "dåner"???
Jeg foreslår, at du finder på noget og skåner
dem for dit "problem" ... og bare muntert si'r : ,,Det er katten, den har jeg altid med ud til selskab om aft'nen og natten."

Stornier kan desværre også være for børn
- her ta'r COPA's forældregruppe sin tøm
de laver udflugter og weekends med sjov i gaden
og hjælper med vejledning om børnemaden ...
Vi har samlet på COPA-historier fra det virkelige liv
COPA'nere dyrker bl.a. svømning som tidsfordriv ...
5 flotte fyre under bruseren samlet var
og mødte en mere - men hva'be'har' ....?
"Staklen" manglede "noget" - og var i mindretal
- den historie stammer fra Århus Svømmehal.

De vil tro du er gal. .. hellere det end at du sidder og fjærter
- bare skyd skylden på Pjevs, så det er hans ry du sværter.
Sådan skrev Søren Stauning i COPA-bladet i 1977
- nu har jeg genfortalt det hele - og det endda på vers!
En stomist gik tur på stranden... og han havde det rigtig rart
han mødte et par strandløver: ,,Nej, hvor er det altså smart at gå rundt i badebukser med en hel pose penge på sin mave,
sådan en opfindelse ku' vi også godt tænke os at have... "
De troede, del var forløberen for vor tids bæltetaske
- sådan en er jo praktisk, når man i vand skal pjaske!

En rådgiver gik en aften i byen...
hvor hun fandt... hurtigt som et lyn
en ny ven, som hun bød på kaffe og hygge,
men der var et lille "men" ved den nye lykke.
Posen blev afsløret - men så vidt vi har hørt
blev hyggen alligevel gennemført. ..
HAN sagde bare til HENDE: ,,Før vi ska' hygg',
så tror jeg lige, at jeg ta'r og smider min paryk."
Det kan være svært - og der kan være meget i vej'n
men det hjælper at huske på dette Gruk af Piet Hein:
,,Der er mangt og meget, man ikke kan...
og af mange gode grunde
men som det dog kun kom an,
på at ville, for at man
ville kunne kunne."

Vi springer lidt videre i COPA-historien
i 1986 ku' vi fejre og pudse glorien:
da Motorcykelklubben "Tænd-rørene" blev støttemedlem
hvem fik mon det medlemskab hevet hjem - ? ? ?
Næstved Tidende bragte billede af hele "banden" - plus Merete Møller
- og avisen skrev at "læder-jakker" er interesserede i andet end -"øller".

En "efterlysning" med følgende signalement
blev også bragt i COPA-bladet engang:
Store, små, tykke og tynde
ka' som medlemmer roligt begynde
på samvær med andre unge og gamle
som i COPA på glade stunder vil samle.

COPA fest i hele landet- jubilæum 5. maj med udflugt, middage og blandt andet
gode ønsker for dig og mig.

Til den slags stunder blev der skrevet
en sang i begyndelsen var den ikke så særlig lang
"Vi er ikke som de andre" - sådan sang De Gyldne Løver
I COPA-sammenhæng vi stadigvæk stemmerne øver
og flere vers er kommet til efterhånden,
skrevet, når nogen har været grebet af ånden ...

Femti år har vi på bagen i foreningen som så...
og COPA-samvær er bare sagen,
vi kan ALT, når vi sammen stå.

I COPA hygger vi os med møder og kaffe
- en go' sponsor kan vi næsten altid skaffe.
Men vi nøjes nu ikke med bare at tænke på os selv
Polen, Rumænien og Lithauen har haft det held
at få støtte fra Danmark med både poser og penge
- vi ved jo godt, at også andre til hjælp kan trænge.

Her er stemning, her er glæde, her er bægerklang og sang
og alle os, der er her til stede
nyder fest, vin og traktement.
Der var dage, som var svære, og hvor stemningen var grå
for som "stomister", vi måtte lære
at leve livet med pose på.

Vi samler ind... ja, nogen er bogstaveligt talt oppe på frimærkerne
- f.eks. yder Kjestine �asmussen i Odense - sit bidrag til værkerne.
Kjestine samler på frimærker og har gjort det igennem år og dag
så derfor skal hun ha' en særlig TAK for sin støtte til COPA's sag.

Posen rasler lidt og "gnaver", men det ta'r vi med et smil,
for uden pose på vore maver
ville vi næppe være til.

Stomidagen blev "opfundet" i 1993 - vi kom i både radio og TV
- formålet var, at de såkaldt "normale" over hele landet skulle se,
at COPA arbejder for medlemmerne lokalt
og også yder god stomi-støtte internationalt.

Vi er ikke som de andre - vi er noget for os selv
for ud af vejen, der vil vi vandre
med en pose, fuld af held.

I 1996 blev doktor Zilvinas fra Lithauen inviteret
og fik råd om dansk stomipleje demonstreret. ..
han rejste hjem og dannede straks en ny forening
- så COPA's hjælp gi'r stadigvæk rigtig go' mening!

Hver COPA'ner - løft pokalen for vi har et fælles mål.
Et højt HURRA lyde skal i salen,
nu vil vi drikke COPA's skål..!
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Nu kan
tidligere
Dansac Nova er den nye generation af
poser, der - takket være en banebrydende
filterteknologi - tillader gasser at slippe
ud, samtidig med at væske bliver holdt
effektivt tilbage.

Komfort uden konkurrence

Dine fordele med Nova er en roligere
nattesøvn og en sikker og tryg dagligdag.
Med det nye filter behøver du ikke
bekymre djg om lækager; li0esom det
effektivt fjerner lugt og minimerer bal
londannelse. æsken kommer slet ikke i
kontakt med selve filteret og kan derfor
heller ikke blokere filteret.

Hemmeligheden bag Nova

Kernen i Nova's filter er et dobbelt lag af
I 00% aktivt kul, der virker 4 gange så
effektivt som de allerede effektive Dansac
filtre. Det kan resultere i en lugtfri oplev
else i op til 48 timer. Men vi er gået skrid
tet videre og har forseglet filteret bag en
membran, der tillader luft og gas at træn
ge igennem, men samtidigt lukker helt af
for væske. Det er hemmeligheden bag
den unikke brugerkomfort med Nova.

En gennemført produktserie

ova ville ikke være en Dansac-produkt
serie, hvis den ikke var tænkt helt til ende.
Det vandafvisende stofbeklædning på for
og bagside har en struktur; der forhindrer

Dansac Nova er posen, hvor
summen af egenskaber gør
din hverdag nemmere.
Her sidder filteret, der
hllader luft 09 gas al
slippe igennem, mens
en membran stopper
væske.

Den bløde stofbeklædning
hindrer friktion fra hud 09
tøj. Det er vandafvisende
09 hurtiqttørrende.

NOVA

Posen består af 5 lag, der
har hver deres nødvendige
09 funktionelle egenskab.

Dansac Nova i 3 varianter:
Den hudfarvede, den klare
og den lille minipose.
De er alle designet, så de
følger kroppens anatomi.
Del sikrer stor komfort.

friktion fra hud og tøj Posen består af en
5 lags folie, der hver især har en funktio
nel egenskab. endvidere er ova designet,
så den følger kroppens anatomi. Nova er
et gennemtænkt produkt.

Glæd dig til at prøve Dansac Nova

Vil du opleve de mange nye fordele med
Dansac Nova og få gavn af bl.a. den sikre,
hudvenLige klæber samt garantien mod
lækage, skal du udfylde og sende svar
kortet med det samme - eller ringe på
tlf 48 46 50 36.
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Den bløde stofbeklædning
er behageligt og hudfarvet.
Den er vandafvisende som din egen
hud og føles meget naturligt at røre ved.
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Som del ses er to lag akhvl kul sat sammen, så luft
og gasser får den længst mulige vandring 09
der111ed bedste filtrering, før de slippes ud.
Del er så præcist dimensioneret, al man på
sa111111e hd minimerer ballondanne/se.
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Send mig venligst en gratis prøve.
Stomiens diameter: ____ _ mm

D
D
D

avn: ___________________

Jeg ønsker en hudfarvet pose (470 ml)

Adresse: _____________ _____

Jeg ønsker en klar pose (470 ml)

Postnr.: _____ By: ____________

Jeg ønsker en minipose (300 ml)

Kuponen sendes i lukket kuvert til:
Dansac Danmark
Hejreskovvej lOF
3490 Kvistgaard

dansac 0

NYT FRA
� LOKALFORENINGERNE
Efter valget fik vi en kop kaffe
og en god snak.

Siden sidst

Cafemøde

Siden sidst

Ny lokalformand

Den 09/02 2001 afholdt lokal
forening København/Frede
riksberg ordinær generalfor
samling, det var dejligt at se
det store fremmøde, 36 med
lemmer, til vores store glæde
var der blandt de fremmødte en
del nye ansigter. Velkommen til
dem.
Vi startede traditionen tro, med
et stykke smørrebrød.
Kaj Svendsen blev valgt til
dirigent og ledede med sikker
hånd mødets gennemførelse.
Valg af referent; Peter Søren
sen blev valgt. Valg af stem
metæller; Ruth Svendsen blev
valgt. Formand Grethe Nielsen
aflagde beretning om det for
gangne år og om kommende
aktiviteter.
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Beretningen blev godkendt.
Revideret regnskab fremlagt af
Grethe Nielsen, der havde va
retaget regnskabet de sidste 6
måneder af året. Regnskabet
blev godkendt. Der var ingen
indkomne forslag.
Valg af formand:
Grethe Nielsen ønskede ikke
genvalg, Peter Sørensen op
stillet og valgt for l år, dette
for at få valgperioderne rettet
ind i henhold til vedtægterne.
Valg af bestyrelse:
• Hans Abrahamsen
genvalgt for 2 år.
• Arne Hansen
opstillet valgt for 2 år.
• Grethe Nielsen
valgt for l år.
• Litta Po1ter ønsker
ikke genvalg,
valgt som
suppleant for I år.
• Valg af revisor:
Rita Richter
foreslået,
valgt
for
l år.
• Kirsten
Schou
genvalgt
som
revisor
suppleant.

Den 30/03 havde vi et hyg
geligt cafemøde på Pilegården,
hvor vi havde besøg af Helene
Mortensen, fra Dansac. Vi må
indrømme at starten blev lidt
hektisk, med fremskaffelse af
ekstra borde og service, da der
mødte 32 interesserede med
lemmer op. Skønt!!!! Luksus
problemer kan vi godt lide.
Vi modtog en fin informa
tion om nye produkter, samt et
lille "påskeæg" til alle, Dansac
var endvidere så flinke, at de
betalte kaffe og ostemad.
Spørgelysten var som altid
stor, og efter køen ved Helene
Mortensens bord at dømme var
der mange, der ville prøve de
nye produkter eller have et godt
råd.
Endnu en gang tak til
Dansac for en hyggelig dag.
Siden sidst

Åbent hus Hvidovre
Hospital

København/Frederiksberg har
i samarbejde med Københavns
Amt deltaget med en stand ved
Hvidovre Hospitals 25 års jubi
læum den 31/03. Der var man
ge patientforeninger til stede.
Der var mange besøgende,
men vi må indrømme, at det
kun er folk, der selv har, eller
kender nogle med stomi, der
henvender sig. Det tager sin tid
at nedbryde tabuer.
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Tag med på
sommertur den 9. juni

Lørdag den 09/06, kører bus
sen ud i det blå, med 24 glade
medlemmer fra København/
Frederiksberg og 24 fra Kø
benhavns amt, som sædvanligt
er målet henuneligt indtil vi når
frem. Vi er hjemme først på
aftenen.
Vi bliver samlet op af bus
sen på Pilegården, Brønshøjvej
17, klokken 09.30 præcis.
Når vi er klar, kører vi til
Ballerup og afhenter vores ven
ner fra amtet.
Vores sædvanlige chauffør
er bestilt, og selvfølgelig det
gode vejr.
Prisen bliver i år 125,- kr.
pr. næse, der betales på selve
dagen.
Tilmelding er nødvendig,
inden den I /6, og er bindende.
Da vi kun har 24 pladser, må
vi lave listen efter først til mølle
princippet.
Tilmelding kan foregå til
Peter Sørensen,
telefon 3538 9148 eller
Grethe Nielsen,
telefon 3828 0382.
Hvis der er telefonsvarer på
numrene, læg venligst navn og
telefonnummer, så skal vi nok
ringe op.

Tak

Jeg vil gerne benytte lejlig
heden til at takke alle for den
støtte og opbakning jeg har fået
i forbindelse med nyvalg som
formand. Det gælder alle både
medlemmer og bestyrelsen.
Man føler sig velkommen i je
res selskab.

Jeg synes, også vi skal takke
Grethe for det store arbejde
hun har udført som lokal
formand, og udtrykke glæde
over at hun stadig er i besty
relsen, og vil give en hånd med.

Et lille suk

Jeg kan udfra medlemslisterne
se, at vi ud af ca. 270 medlem
mer, kun har 26 der er under
50 år. Hvis I på jeres vej møder
yngre stomipatienter, så prøv
at få dem med til et møde eller

til at kontakte mig, for yder
ligere information.
Jeg kan eventuelt kontaktes
på E-mail nepe@privat.dk
Ud af de 270 medlemmer,
har vi kun 20 støttemedlemmer,
her må der da kunne gøres no
get.
Så frem med argumenterne
for at støtte en god sag.

kun opererede men også pårø
rende.
Stor tak til Svend Aage
Under den mere formelle del
måtte Marianne meddele at
Svend Aage på grund af svig
tende helbred desværre må
nedlægge hvervet som kasserer
og træde ud af bestyrelsen. Det
bliver en arbejdskraft der bli
ver svær at hamle op med, vi
der mister i bestyrelsesarbej
det. Herfra skal der på med
lemmernes vegne i almindelig
hed og på bestyrelsens vegne i
særdeleshed lyde en foreløbig
stor tak ikke kun for dit altid
store engagement og arbejde
med at skabe gode, sjove, og
spændende arrangementer til
stor glæde for alle os der har
været kloge nok til at deltage,
men også for det kæmpearbej
de du har lagt i COPA gennem
årene. Tak!

Pb.v.
Peter Sørensen

Den nye bestyrelse
Det betød, at den nye besty
relse kom til at bestå af følgen
de medlemmer:
• Marianne Hemmingsen
formand:

Siden sidst

Årlig generalforsamling 24. februar 2001

Vi kunne glæde os over et lidt
større fremmøde end tidligere
og det på trods af at nogle af

de trofaste rnr forhindret. Det
betod til gengæld flere nye
ansigter og det \·ar dejligt. Ikke

• Carina Christiansen
næstformand;
• Anne-Marie Nordraak
kasserer;
• Lotte Andersen
bestyrelsesmedlem;
• Flemming Johannesen
bestyrelsesmedlem;
• Jørgen Vendelbo
bestyrelsesmedlem og
ansvarshavende
bladskribent;
• Vibeke Johannesen
intern revisor;
• Birthe H.Hansen
intern revisorsuppleant;
• Kirsten Plannthien
suppleant;
• Mons Monsen
suppleant.
Velkommen til de nye som på
tog sig job og ansvar med det
kommende arbejde i betyrel
sen.
God debat og afslutning
Iøvrigt blev såvel regnskab
som formandens beretning
godkendt uden sværdslag. Vi
skulle så slutte af med en af
slappende kop kaffe og kringle
og så skete det meget glædeli-

INGE - LISE
SØRENSEN�

SPECIALISTER I SYGEPLEJEARTIKLER

STOMI · KOMPRESSIONSSTRØMPER · BRYSTPROTESER
SÅRBEHANDLING · BANDAGER · INKONTINENSPRODUKTER
Nu også specialbutik med alle former for hjælpemidler, bandager,
NYHED sygeplejeartikler,
sundt og ortopædisk fodtøj og meget mere.
Individuel tilpasning
Rådgivning ved speciale3
uddannede sygeplejersker
i eget hjem
e3 Intet ekspeditionsgebyr
Levering fra dag til dag
Fragtfri levering
e3 Salg til private

OBS! Måltagning: Tidsbestilling anbefales

Badevej 2 • 3000 Helsingør
Tlf. 49 21 00 44• Fax 49 21 02 57• email: info@ils.dk
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ge, at der korn en rigtig god de
bat i gang. Alle mulige spørgs
mål dukkede op og svar på de
der umiddelbart kunne besva
res blev givet eller og ellers
noteret ned. En af de lærerige
ting der korn ud af debatten, var
at man aldrig må glemme vore
pårørendes indsats.
Tak til alle gamle som nye, der
mødte frem og viste interesse
for bestyrelsens arbejde med at
prøve på at løse foreningens
opgaver over for vore med
lemmer. Det skulle glæde os at
se alle plus måske yderligere
nogle nye til næste år, og hvem ved måske også til nogle
af de kommende arrangemen
ter?

Siden sidst

Banko

Vi havde banko 17. marts. Alle
vi spillefugle var mødt op og
havde igen en dejlig efter
middag. Det spændende ved
spillet er jo at alle kan vinde.
Men det er jo fru Fortuna som
bestemmer hvem, selvom Arne
ihærdigt prøvede at påvirke
resultatet ved at besværge hø
jere magter til at holde sig lidt
bedre orienterert om hvilke
numre han lige manglede. Det
er bl.a. den slags små bemær
kninger der, affyret på rette tid,
letter på spændingen og udlø
ser et stort grin.
Også her var det en stor glæ
de at se opbakningen fra de
"gamle" medlemmer og ikke
mindst at se at det var lykkedes
Svend Aage at løsrive sig fra
lænestolen og komme og che
cke om vi nu gjorde det or
dentligt. Ligeledes var det en
fornøjelse også at se nye med
lemmer troppe op. Velkommen
til de kommende arrange
menter.
Vi var efter spillet til ur-pre
miere på afdelingens præsen
tationsvideo produceret af Kø
benhavns amts svar på Zentro
pas "Ålen", nemlig Mogens
Bekker. Det er en særdeles
svær opgave at producere
noget som på samme tid skal
Copa 2/2001

være seriøs oplysning og tilpas
interessant til at folk vil se den
til ende, men resultatet var en
flot blanding af smukke bille
d�r, relevant oplysning givet af
vores kompetente og sædvan
ligvis meget smilende formand
og derudover små situations
billeder fra arrangementer,
besstyrelsesrnøde. Alt ialt et
vellykket resultat af et meget
stort arbejde udført af Marian
ne og Mogens.

Siden sidst

50 års
fødselsdags reception
d. 5. maj 2001

Selvom der, her i skrivende
stund, er længe til, vil jeg kigge
i krystalkuglen og forsøge mig
som spåmand og frækt forud
sige følgende:
"Dørene åbnedes kJ. 13.00
og i begyndelsen var der fint
plads til alle. Efterhånden som
dagen skred frem voksede til
strømningen af gæster og det
gjaldt alle som har en interesse
i COPA, var mødt op. Da dagen
var omme kunne vi jublende
konstatere at vi havde haft beøg
af ialt xzxzxzxzx #P.#UPJlP.
Pokkers osse! Der slap kry
stalkuglens batterier op! Så må
I vente med resten til næste
nummer.

til at bussen i år starter i Brøns
høj.
Bussen afgår som følger:
Afgang:
Pilegården". Brønshøj
kl. 09.30;
Ballerup S-Station
kl. 10.00;
Præstevænget 20. Ballerup
kl. IO.OS.
Dato:
9. juni 2001.
Tid:
Se ovenfor.
Pris:
kr. 125,00 pr. person for
det hele! (dog exe!.
drikkevarer).
Tilmelding:
Marianne. tlf. 4583 5258.
Senesr:
I. juni 200 I.

Kommende arrangement

Svømmeaften i august

I august måned prøver vi igen
at lokke Jer i svømmehallen.
Nærmere senere.

i skikkelse af Mogens Bekker.
Han har lovet en lige så in
teressant aften som sidste år,
hvor vi lærte, hvordan man
smager på vin. Drikke vin kan
vi jo alle, men hvis man vir
kelig er interesseret i at blive
bare lidt klogere på hvilke vine,
man selv bedst kan lide, så man
får købt den rigtige næste gang,
så er chancen der. Foruden vin
s rnagn i ng af mindst IO for
skellige vine, vil der blive ser
veret noget passende til, for
modentlig noget tørt brød! måske nok noget mere.
Daw:
28. september 2001.
Tid:
kl. 19.30.
Sred:
Præ tevænget 20, Ballerup
(5 min. gang fra Ballerup
S-Station).
Pris:
I anledning af, at det
stadig er jubilæumsår, vil
din pris for hele arrange
mentet være: kr. 50,00 alt
incl.

Kommende arrangement

Vinaften i september

Den 28. september vil vin
guden "Bachus" besøge os igen

Pb.v.
Jørgen Vendelbo

Kommende arrangement

Skovtur 2001 d. 9. juni

Grøn er vårens hæk (næsten)
og om ikke så længe skal vi på
vor årlige dejlige skovtur.
En tur ud i det blå eller det
grønne eller begge dele? Hvem
ved? Som sædvanlig er det kun
de særligt indviede, der ved
hvor turen går hen, men det
plejer jo at være en del af op
levelsen. Nogle få oplysninger
er sivet ud:
Også i år har vi fået lov at
være sammen med Kbh./Fre
deriksberg så derfor læg mærke

Siden sidst

Åben hus
d. 14. februar

Vi har afholdt årets første åben
hus aITangernent - der var mødt
mange medlemmer også nye
dejlig at se.
Vi havde fået overlæge
Niels Qvist fra OUH tiIat kom
me.
Han var utrolig interessant
at høre på, der blev stillet
mange gode spørgsmål, som
gav gode svar igen.
Alle gik hjem med noget nyt
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og mere viden om hvad der
sker af nyt inden for operation/
stomi i dag.
Aftenen sluttede med kaffe
og brød.
Siden sidst

Generalforsamling
d. 23. marts

Vi har fået afholdt vores årlige
generalforsamling. Der var i år
mødt 26 medlemmer op. Kai le
blev valgt til dirigent, med bi
fald. Han takkede for valget og

indledte generalforsam I ingen
med at give Lars ordet.
Lars berettede om året der
er gået. om Copa på landsplan.
Så blev det Gerdas tur hun
fremlagde regnskabet - ingen
kommentar til dette. Lars op
fordrede til at komme med nye
forslag til kommende arran
gementer. Der blev bl.a. op
fordret til: Bowling rur - som
merudflugt ud i det blå m/mad
pakker - sejltur m/Svanen på
Odense å.
Der blev bl.a. diskuteret
nogle gode forslag til at få flere
nye medlemmer med til vores
arrangementer.
Igen i år var der valg. På
valg var Lars - Birgit og Inga
og alle tre ble\' genvalgt. Dorte
og Vagn blev også genvalgt.

Bestyrelsen ser ud som føl
gende:
• Formand
Lars Nielsen.
• Kasserer
Gerda Pedersen.
• PRchef
Birgit Nielsen.
• Sekretær
Inga Andersen.
• Bestyrelsesmedlem
Verner Larsen.
• Suppleant
Kaj Olesen.
• Revisor
Dorte Hansen.
• Revisorsuppleant
Vagn Madsen.
Kalle afsluttede generalfor
samlingen som forløb livligt,
og han fik igen en stor klap
salve for sin indsat.
Herefter var bestyrelsen
vært med kaffe og brød.

Flot fremmøde til
generalforsamling

Der blev afholdt generalfor
samling den 17. marts på
Eskilstrup Hotel. hvor belig-

Vi i bestyrelsen takker for det
store fremmøde.

Kommende arrangementer

Bestyrelsen arbejder på sagen - i næste blad kommer vi med nye
datoer for sommerens og efterårets aITaniementer 1

Pb.1·.
Inga Ander en

Tove Frithioff

Daglig leder

Birgit Madsen

Ekspedition

Vi er til for Dem

Ulla Sørensen

Sygeplejerske

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

Ekspedition

Stomacare

Vangeleddet 77 · 2670 Greve · Telefon 43 69 02 00
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Henrik
FosdaiµJensen

lager ogforsendelse
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genheden var optimal med
hensyn til offentlige trans
portmidler.
Der var et flot fremmøde på
22 deltagere, hvoraf flere var
nye.
Formanden og to bestyrel
sesmedlemmer var på valg- de
blev alle genvalgt med applaus.
Som ny suppleant valgtes Pe
ter Lohmann fra Sakskøbing.
Efter generalforsamlingen var
der hyggeligt samvær, hvor vi
nød Hotellets kaffe og kage.
Inden vi gik hjem blev der
serveret lune kyllingelår meget lækkert'
På bestyrelsesmødet den 2.
april konstituerede bestyrelsen
sig som følger:
•Marianne Andersen,
formand.
• Jytte Wittchen,
næstformand og sekretær.
• Anne Marie Hougaard,
kasserer.
• Kirsten Steinmeier,
bestyrelsesmedlem.
• Inge Lauridsen,
bestyrelsesmedlem.
• Jens Wittchen,
suppleant.
• Peter Lohmann,
suppleant.

Kommende
arrangementer

Under eventuelt blev forslag tiI
kommende arrangementer dis
kuteret. Efter gentagne opfor
dringer undersøges nu mu
lighederne for en bowlingaften
med spisning (pizza) - betales
af den enkelte, pris ca. 70.- .
Seriøse henvendelser om inte
resse ønskes, da der skal være
minimum 10 deltagere. Bow
lingen forventes afholdt en
onsdag i slutningen af sep
tember, såfremt tilstrækkelig
tilmelding opnås. Ring derfor
ti I
Marianne Andersen 5487 3100
eller
Peter Lohmann 5477 -+015
inden udgangen af august. om
du/I har lyst til at deltage.
Som arrangement i augu t un
dersøges muligheden for en
historisk rundvisning i dom
kirkebyen Maribo, med guide.
Nærmere herom i et senere
nummer af Copa-bladet.

Pb.,•.
Peter Lohmann

om "rigets tilstand" for COPA
på landsplan.
Aktivitetsplan for det kom
mende år blev debatteret med
forsamlingen, som kom med
gode forslag. Bestyrelsen ar
bejder nu videre med disse.
Der var genvalg til de med
lemmer af bestyrelsen, som var
på ,·alg. Den hyggelige og var
me �temning fortsatte under
fortæring af smørrebrød med
ol/,and og sluttelig med kaffe
og lagkage.

Jubilæumsudflugt
d. 25. maj

l forbindelse med jubilæums
udflugten til Frilandsmuseer d.
25. maj har vi sammen med
Lolland-Falster valgt at ud
sende en invitation med alle
detaljer omkring tidspunkter
og opsamlingssteder, så alle
har det på skrift.
Vi har bestilt godt vejr til
dagen som sædvanlig. og vi
plejer jo at ,·ære ret heldige.
Sidste frist for tilmelding ,·ar
d. I. maj ifolge ,·ores aktivitets
plan. så dette er kun en op
følgning for at sætte deltagerne
i den rette stemning, så det
sædvanlige gode COPA-humør
kan medbringes.
Vel mødt d. 25. ds.!

Et godt sommertilbud

Siden sidst
Lørdag, den 31.03. afholdt
COPA's lokalforening ordinær
generalforsamling på Park
Copa 2/2001

Hotel, Aalborg. Formanden
fortalte i beretningen om ak
tiviteterne i lokalområdet og

Normalt ligger vi brak i juni og
juli; men et aktivt bestyrelses
medlem syntes. der skulle ske
noget, selv om det var som
merferietid. Der kunne jo være
en del. som ikke rejser bort i
ferien, så derfor ...
På Møn ligger "Villa Aurora",
der huser Møn's Kunstud
stilling, som i perioden 8.6. til
18.7. viser en fin udstilling af
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Jubilæumsfest
til august

Den tidligere omtalte afholdel
se af landsforeningens 50 års
fødselsdag her i Nordjyllands
amt har ikke kunnet indpasses
i kalenderen her i maj 200 I.
Derfor er det besluttet, at
jubilæumsfesten først afholdes
i august måned 200 I her i
Nordjylland. Nærmere om det
te arrangement kan du læse om
i Copa-bladetjuli/august 200 I.
Pb.v.
Flemming Jacobsen

antikke russiske ikoner. der ba
re venter på at blive set og be
undret. Desuden boede stum
filmstjernen Asta Nielsen sine
sidste år i "Villa Aurora". så
der er også mulighed for et in
teressant foredrag om fi Im
divaen.
Entre: kr. 20.- for voksne børn under 14 år kommer gratis
ind.
Man kører selv til stedet og
kan medbringe madkurv, kaffe
o.s.v. til fortæring i de hyg
gelige omgivelser.
"Villa Aurora" ligger 7 km
fra Stege på adressen:
Enghaven
Landsled, 4780 Stege.
Hvis man er ønsker at deltage i
en samlet Copa-tur til stedet. så
ring senest d. I. juni til under
tegnede på 5650 8042 eller
bestyrelsesmedlem Eva Kjers
gaard på 5581 1922.
. Hvis der kan samles f.eks. 2025 deltagere, finder vi en dato.
Når vi har overblik over inte
ressen, vil det også være nem
mere at arrangere eventuel
samkørsel.
Pb.F.
Merete Møller; formand

l.K.Sats og Grafik i Haderslev
har sponsoreret farvetryk af
invitationerne til jubilæum.
Pris ca. 1.000,- kr.
Vi vil hermed i bestyrelsen
og på medlemmernes vegne
sige tusind tak. Pengene skal nu
være med til at gøre det endnu
mere pændende at være
medlem af foreningen her i vort
amt.
Jytte Holdt

Hvordan får vi
pengene til at yngle i
lokalforeningen?

J januar 200 l provede jeg at
søge forskellige firmaer og
fonde i vo1t amt, for om det var
muligt at finde midler til nogle
af foreningens aktiviteter. Dette
var ikke prøvet før. men '"hvo
.
intet vover intet vinder ..
Til min store glæde modtog
jeg den 12. februar brev fra
fabrikant Mads Clausens Fond,
indeholdende check på kr.
7.500,-.
Den 3. april modtog jeg
bekræftelse på, at Lions Club i
Vojens vil støtte os med 2.000,
kr.

Siden sidst

Møde i Tønder

Til mødet i Tønder 2. april var
i alt fremmødt 20 personer. An
ni Sjøberg fra Kirudan fo1talte
om stomipleje og brok. Der

blev stillet mange spørgsmål til
Annj om forskellige problemer
som blev besvaret godt. Anni
var vært ved kaffen. Efter kaf
fen var der underholdning og
fællessang. Det var en meget
hyggelig aften og alle var enige
om at fortsætte i Tønder hvert
år.
På lokalforeningens vegne
Anne Lise Hansen
Kommende aktivitet

Medlemsmøde i
Aabenraa
19. september

På Folkehjemmet i Aabenraa
har vi medlemsmøde den 19.
september kJ. 19.00. Tilstede:
Carina Petersen fra Dansac.
Ulla Toft kommer og fortæller
om sit spændende liv. Hvordan
hun tjener penge på lægerne?
- og sit virke som sogneråds
formand, revyforfatter, skue
spiller på lokalplan, aktiv spej
der og meget mere.
Pb.v.
Jytte Holdt

Stor tak til
Sven
Kjærsgaard Jensen

Kære Sven. Vi i bestyrelsen vil
gerne takke dig for det arbejde
du har gjort for medlemmerne
her i amtet. Jeg har fået fortalt,
at du har været bestyrelses
medlem i ca. 25 år og formand
i 18 år. Det er mange år. Vi
ønsker dig god bedring og held
og lykke i fremtiden. Vi er
glade for du stadig er rådgiver
her i amtet og derfor kan holde
kontakten ved lige.
Som ny formand blev un
dertegnede valgt. Jeg har været
suppleant i bestyrelsen i 3 år
og kun været i bestyrelsen i ca.
3 måneder, derefter blev jeg
valgt som konstitueret formand
p.g.a. Sven's sygdom til og
med generalforsamlingen. Jeg
er kommet ind i en helt ny ver
den meget, meget hurtigt, men
har fået stor støtte fra med
lemmer og bestyrelsen-jeg vil
gøre mit bedste for at repræ
sentere foreningen.
Jytte Holdt

Kirstin& ,Hardam
Vi har altid
førende
produkter
på lager!

Coloplast
dansac

®

HOLLISTER.

m ConvaTec

� blotrol �

- når det gælder:

Stomi-artikler
Sårbehandlingsbandager
Inkontinens-produkter
Vi løser hver opgave
individuelt og giver os
altid god tid, så netop
du får den løsning, der
er bedst for dig!

• Portofri levering fra dag
til dag.

• Ingen ekspeditions
omkostninger.
• Ingen grænse for mindste
leverance.
• Fordelagtige priser
• Konsulentbistand

Permanent udstilling af
alle produkter
Kontortid hver dag fra:

kl. 8.30 - 16.00 på
tlf. 97 42 32 33

NS GRAFISK CENTRUM HERNING
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Måbjerg Skolevej 46-48 · 7500 Holstebro
Tlf. 97 42 32 33. Fax 97 42 80 14
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Generalforsamling
COPA
Sønderjyllands amt
Referat

På Folkehjemmet i Aabenraa
var til generalforsamlingen 27.
marts fremmødt 34 personer.
Jytte Holdt bød velkommen og
præsenterede landsformand
Christian Stentoft. Derefter
ifølge dagsorden valg af diri
gent- Krista Jensen - og to
stemmetællere - Laila+ Carl.
a) Beretning fra formanden,
Jytte. Senere suppleret af
Sven.
b) Beretning af kasserer, som
aflagdes af Sven.
c) Valg af formand.
Valg af 2 bestyrelsesmed
lemmer for 2 år.
Valg af I bestyrelsesmed
lem for I år.
d) Eventuelt.
e) DSI-epræsentant.
Landsformanden blev budt
velkommen og opfordret til at
besvare eventuelle spørgsmål
fra medlemmernes side hvis
sådanne fandtes. Coloplast
repræsenterede nyhederne af
Bina+ Marianne - efter kaffe
Ady Enemark.
Krista Jensen konstaterede
generalforsamlingen rettidig
indvarslet.
Konstitueret formand Jytte
Holdt aflægger beretning p.g.a.
Svens sygdom. Godkendt med
akkl. samtidig fremtidsplaner.
Sven indledte med at han ikke
var kasserer, men at man af
praktiske grunde havde valgt at
lade kassen forblive ved ham,
systemet var overtaget efter
tidligere formand Børge
Wilhelmsen. Busturen synes
dyrt, rådgivning. Listen blev
fremvist - Internet omtales beretning godkendt med be
mærkninger fra medlemmernes
side, at der gerne skulle vælges
revisor i aften - flere mente at
regnskabet fremtidig ikke
kunne blive godkendt uden
revisor hvilket blev taget til
eften-etning.

Copa 2/2001

d) blev fremsat inden valgene
- ingen forslag eller spørgsmål
stillet.
c) Sven havde trukket sig Jytte blev foreslået og valgt.
2 - på valg var Hans-Arne
Madsen og Ernst-Gi.inter
Hansen som begge havde
erklæret sig villig til at modtage
genvalg - hvilket skete. Blev
valgt Krista Jensen. K.J. mod
tog valget.
3 - på valg var Dorthe ielsen
- som blev genvalgt og mod
tog valget. Som ny suppleant
blev Carl Sørensen valgt og
modtog valget.
4 - til revisor blev foreslået
H.J.Klindt, Bredebro som blev
valgt og modtog valget.
5 - forslået som revisorsup
pleant blev Flemming Holdt,
som blev valgt og modtog
valget.
e) DSI-repræsentant. På valg
var Anne-Lise Hansen som
modtog genvalg.
Derefter fik landsformanden
ordet og takkede for invi
tationen og fortalte lidt om for
eningen på landsplan bl.a.
jubilæet - lokalformand med
partner ville have mulighed for
at deltage i festen. Ellers skulle
jubilæet fejres i lokalt regi som
passende kunne benytte lejlig
heden til at synliggøre sig og
søge omtale da patienterne i_kke
kunne nås da hjælpemidler
modtoges anonymt. Også nye
hvis de er bedre. Leverandør
aftalen med kommunen - egen
lev. Kan medføre egenbetaling
af forskelsbeløb - Forhandlere
har forskellige priser (det var
blevet konstateret). - Råd
giverlisten fik nogle pæne ord
med på vejen (ville have været
bedre med foto, hvad vi bevidst
ikke har været indstillet på).
Hjemmesiden var tænkt fra
menneske til menneske, hvor
for der opfordredes til at be
svare spørgsmål i gæstebogen
hvis man altså kunne.
Derefter rejste Anne-Lise
sig og takkede dirigenten for
veludført gerning. Herefter gik
ordet til Coloplast som fem
lagde deres nyheder og bl.a.

viste lysbilleder af Svendborg
bæltet og andre beholdere som
dengang var de eneste ban
dagemuligheder indtil posen
blev opfundet i 50'erne
(1951?)
Jytte takkede Coloplast for
en interessant fremlæggelse af
deres produkter og efterlyste
spørgsmål som Colo. i rigelig
omfang måtte besvare.
Efter kaffen - som Colo
plast var vært for - en særlig
tak for det - indtog Ady Ene
mark scenen og holdt et fore
drag om kinesiologi/schiatsu,
som igennem meridianbanerne

i mennesket kan rette op på
mange forskellige skavanker
som bl.a. retter rygsøjlen, be
handlingen tænder for kon
takten hvorefter kroppen selv
skal arbejde sig ud af pro
blemerne. Teorien blev afprø
vet på nogle forskellige "ofre"
som efter flere gange højlydt
havde udstødt forskellige smer
telyde syntes at kunne spore en
reaktion i kroppen. Alt i alt en
vellykket demonstration af en
for de fleste for os lukket og
mystisk verden.
Påforeningens vegne
Ernst Gunther Hansen

Bestyrelsen COPA Sønderjyllands amt
pr. 27-3-2001

• Formand (nyvalgt)
Anne Jytte Holdt
Østerskovvej 2, 6500 Vojens
Tlf.: 7450 6333.
fax: 7450 6303.
• æ tformand
Anne Li e Han en
Gåskærgade 17B. I.tv.
6100 Haderslev
Tlf.: 7452 0091.
• Kasserer (genvalgt)
Ernst-Giinther Hansen
Runesvinget 41
6336 Padborg
Tlf.: 7467 1922.
• Sekretær (genvalgt)
Hans Arne Madsen
Skovparken 30
6400 Sønderborg
Tlf.: 7442 9645.
• Sekretær (nyvalgt)
Krista Jensen
Korshøj 5, Asserballe
6440 Augustenborg
Tlf.: 7447 3370.

Husk fest 15. juni

Husk vi holder jubilæumsfest
fredag d. 15-6. Der er sendt bre
ve ud. Amtsborgmester Bent
Hansen har givet tilsagn om at

24

• Suppleant
Dorthe Nielsen
Gåskærgade 29, 2.th.
6100 Haderslev
Tlf.: 7453 6460.
• 2.suppleant (nyvalgt)
Carl Chr. Sørensen
Åvej 6
6270 Tønder
Tlf.: 7472 3981.
Biltlf.: 4063 3981
e-mail: ces@post l .dkn.dk
• Revisor
Flemming Holdt
Østerskovvej 2
6500 Vojens
Tlf.:7450 6333.

DSI-repræsentant
Anne Lise.

komme og åbne jubilæums
festen.
Håber vi ses!
Pb. v., Inga Andersen

Husk vores udflugt

Udflugt d. 16 juni
går
(som skrevet i marts
bladet, er udflugten
flyttet til d. 16-6)

til
Glud Museum,
hvor vi får kaffe
og rundvisning.
Derefter går turen til Snaptun,
hvor vi spiser aftensmad, den
består af "Det store kolde
Bord" Pris 140,- kr. pr. person
excl. drikkevarer. COPA beta
ler busturen,
entre,
rundvisning
og kaffen.

Afgang fra:
• Kolding Rutebilstation
kl. I1.00.
•Fredericia banegård
kl. 12.30.
• Vejle, bag banegården i
Danmarksgade kl. 13.00.
• Horsens banegård
kl. 13.30.
Ankomst til Glud Museum ca.
kl. 14.00, hvor vi får kaffe,
derefter en rundvisning eller
omvendt.
Her er en kort beskrivelse af
hvad der findes på Frilands-

museum i Glud. Guld Museum
er grundlagt i 1912 af maler
mester Søren Knudsen. Han
samlede indtil sin død i 1955 i
alt 10 huse fra Bjerre Herred
og flyttede dem til museet. Der
er kommet flere til siden. Søren
Knudsens hus Hildesheim blev
åbnet for publikum i 1997. På
museet findes bl.a. Rasmus
Thomesøns stuehus fra 1662,
en sulelade fra 1688, et fisker
hus fra Bjørnsknude fra 1725
en Herregårdssmede fra 1753,
et spændhus fra 1780 og Dan
marks smukkeste bondegård
Badensminde fra 181 I. Alle
husene er fuldt udstyret og
møbleret. Flere af husene er le
vendegjort bl.a. smeden der laver hestesko
og
fiskeren
der
bøder
sine garn,
der bliver
skåret
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træsko i huggehuset. I stuerne
sidder kvinderne og spinder,
væver, knipler og orkerer. Så
jeg tror det bliver en spæn
dende tur tilbage til fortiden. Vi
kører fra Glud kl. ca. I 6.30 til
Snaptun, hvor vi skal spise
aftensmad, ca. kl. 17,30.
Hjemturen starter ca. kl. 20.00,
og går modsat udturen, først
Horsens, så Vejle, Fredericia
og til sidst Kolding, hvor vi
forventer er være ca. kl. 22.00.
Jeg håber det har jeres in
teresse, og at rigtig mange
melder sig til turen, sidste til
melding erfredag cl. 25. maj.
Tilmeldingen er ske til:
Licy på tlf 7585 3058
Else på tlf 7552 4512.

Pb.v.
Else Rasmussen
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Veile amt fortsat:
Rettelse

Det er en rettelse til
Generalforsam I ingen

På grund af børnenes skoleferie
er generalforsmnlingen flyttet
tiI lørdag den 6/10, da mange
måske rejser på ferie fra den
I 6/10 og derfor ikke kan kom
me til generalforsamling. Så vi
har fremrykket mødet en uge
og håber så der kommer rigtig
mange, det er jo næsten hele
bestyrelsen der skal vælges, så
vil I være med til at bestemme
hvem der skal i bestyrelsen i de
næste 2 år må I jo møde frem.
Som I kunne se i COPA bladet
fejre næsten alle lokalfore
ninger COPA's 50 år's fødsels
dag i maj, men ikke Vejle amt,
det mente jeg ikke vi kunne
gøre, da vi havde Forårsmøde
i April og skal have udflugt i
Juni. Hvis vi så også skulle
holde fødselsdag i maj, ville
der nok ikke komme nogen, da
det svært nok i forvejen at lå
medlemmerne til at komme,
det er de samme der kommer
hver gang og det er skønt at "de
gider" at værdsætte bestyrel
sens arbejde, det er at få et ar
rangement op at stå. Da jeg fik
at vide at COPA kunne fejre 50
år's dag i maj i år, havde vi
arrangeret både forårsmødet og
sommerudfiugten og det var
for sent at aflyse.
Men som jeg før har skrevet
kan vi måske markere dagen til
efteråret, hvis det har jeres in
teresse, men jeg har ikke hørt
fra nogen af jer endnu, det vil
jeg gerne snart, så vi har god
tid til at arrangerer noget, der
har jeres interesse.
Vejle amt lokalforening vil
gerne ønske COPA et stort
tillykke med dagen og håbe den
forsætter i mange år endnu.
Selv om der er nogle der ik
ke ved hvad vi står for, så kan
de jo bare kontakte os eller lå
andre til det, hvis de ikke selv
har kræfter eller mod, vi er til
for alle, så som "gamle" med
lemmer og alle nyopererede,
Copa 2/2001

men vi må ikke få navn og ad
resser på nye stomister, så vi
kan ikke komme i kontakt med
de nye før de har givet os grønt
lys, enten gennem sygehuset
eller andre, men så er vi der
også, med gode råd og vej
ledning. Da jeg selv for ca. 7
år siden fik stomi, fandt jeg
nogle brochurer i opholdstuen,
hvor der stod noget med stomi,
og det var jo det jeg havde fået,
så det måtte jeg da læse noget
om, jeg kendte ikke spor til
stomi eller COPA, men inden
jeg kom hjem fra sygehuset var
jeg medlem af COPA og har
ikke fortrudt, da man jo også
selv må vise flaget ellers sker
der jo ikke noget. Vi (min
mand og jeg) har haft mange
gode og sjove oplevelser med
COPA medlemmer. både mø
der, udflugter, sommerferie og
Midt i Livet ferie.
Med venlig hilsen
Else Rasmussen
Bjolderupvej 18
6000 Kolding
Formand for Vejle amt

Rettelse

Vejle amt inviterer til
fødselsdag og udflugt

På side 25 i dette blad står. at
vi skal på udflugt den 16/6
200 l til Glud Museum. med
spisning i Snaptun. og prisen
er 140 kr. pr deltager. Det har
jeg en rettelse til, for vi får et
tilskud fra landsforeningen til
alle medlemmer og støttemed
lemmer, så denne spisning på
Snaptun er gratis. For ikke
medlemmer/støttemedlemmer
er prisen stadig l 40 kr. - så
husk at tilmelde jeres partner
(så hurtig som mulig) som
medlem eller som støttemed
lem. Prisen for medlemmer er
200 kr. for støttemedlemmer
I 00 kr. om året. Det er så kun
drikkevarer I selv skal betale.
Så meld jer nu til, for på denne
måde at markerer COPA's 50
års fødselsdag. Det skulle ger
ne blive en hyggelig dag, med
rigtig mange der vil hylde CO
PA for de første 50 år, og med

ønsket om god vind de næste
50 år.
Vin, øl, vand og spiritus er
for egen regning.
Indmeldelse som medlem eller

Siden sidst

Vi glæder os til
fremtidige aktiviteter
- uændret bestyrelse i
Vestsjæl/ands amt

Generalforsamlingen blev af
holdt i Dianalund, der geo
grafisk ligger i centrum. Der
mødte 17 deltagere op. Vi star
tede med spisning og en lille
en til halsen, så stemningen var
i top, da generalforsamlingen
blev åbnet.
Torben Hansen, vores for
mand. kom i sin beretning ind
på. at vi i bestyrelsen i år 2000
kom ud for noget. som vi ikke
for har prøvet - vi måtte aflyse
et medlemsmode om "Kost og
.
stomi .. Sorgeligt nok. da vi i
bestyrelsen syntes. at det er en
vigtig del af stomipatienters
hverdag at spise sundt og godt.
Torben efterlyste forslag til ar
rangementer iblandt deltager
ne.
Der har i det forløbne år
været en stigning i antallet af
medlemmer, hvilket vi er glade
for - det er jo den vej det skal
gå. Vi håber på, at jubilæums
arrangementet d. 5. maj i år vil
give flere medlemmer, da vi til
festen indbyder alle med
lemmer og stø1temedlemmer tiI
en egenbetaling af 50,- kr. og
200,-kr. for ikke-medlemmer,
så ved at blive støttemedlem
kan man spare 50,- kr. på
medlemskab til foreningen.
Lokalforeningen får 65, -kr. om
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støttemedlem kan ske til:
Stomiforeningen COPA, Se
kretariatet, Set. Hansgade 26 B
4100 Ringsted
eller
til undertegnede.
Pb.v.
Else Rasmussen

året pr. medlem, og de penge
kan vi godt bruge, bl.a. til flere
gode arrangementer og PR
arbejde.
Der har i årets løb været bud
efter COPA Vestsjælland flere
gange til Social- & Sund
hedsskolen samt sygeplejesko
lerne. Det giver eleverne ind
blik i stomipatienters hverdag
samt et kendskab til COPA 's
frivillige rådgivning. Til råd
givningsbrug har alle råd
givere. der har været på kursus,
en A4-mappe. Den har skoler
ne nu fået et eksemplar af.
Omtalte mappe er p.t. under
omredigering til mere handy
størrelse.
I det forløbne år er vi gået
sammen med Kræftens Be
kæmpelse om at mane begrebet
"Fik ført afføring ud igennem
siden" til jorden. Der er skrevet
til de 23 kommuners ledende
hjemmesygeplejersker i amtet,
i håb om at få et samarbejde
op at stå. Det ser vi meget frem
til i det kommende år.
Valg til bestyrelsen gik let
og smertefrit, da alle på valg
modtog genvalg - og blev valgt.
Vi havde i dagens anledning
inviteret Carina Petersen fra
Dansac, der startede med at ud
dele en flot indpakket påske
gave til samtlige deltagere. Den
indeholdt diverse produkter fra
Dansac samt lidt mundgodt.
Carina tog udgangspunkt i
denne pakke ved at fortælle om

et af deres nye hudplejepro
dukter, der specielt kunne bru
ges som forebyggende middel.
Da stomipatienter belaster de
res hud ekstra ved jævnligt at
afplastre stomien for atter at
tilplastre den, kom hun ind på
vigtigheden af god og rigtig
pleje af huden, samt hvor vig
tigt det er at leve sundt. drikke
meget samt være påpa selig
med brug af sæber. i så fald da
sæber med en pH på 5. Dansac
har også udviklet et produkt
ved problemer med lugtgener.
Yderligere omtalte Carina en
fast form for barrierecreme
formet som en ring. der er me
get let at arbejde med. specielt
hvis man har problemer med
ujævnheder i huden omkring

Siden sidst

Silkeborg: Overlæge
fortalte om stomi

Onsdag den 14. februar var der
møde i Rosengårdscentret, Sil
keborg. Overlæge. kirurg Er
ling Østergård fra Silkeborg
Sygehus fortale om årsager til
anlæggelse af kolo- og ileo
stomi. Inden operationen prø-

stomien. Endvidere havde Ca
rina opsat en flot stand, hvor
alle interesserede kunne se,
mærke og dufte produkterne
�amt stille personlige spørgs
mål til hende. Spørgelysten var
stor. og mange fik hjælp og
vejledning. Vi takker for ind
sats samt kaffe, brød og en tår
at drikke.
Vi afslutter med at takke vo
res samarbejdspartnere for
året, der er gået, og retter end
videre tak til vores medlem
mer, der trofast er mødt til vo
res arrangementer og glæder os
til alle fremtidige aktiviteter i
fælles interesse.
På bestyrelsens vegne
Torben Hansen
formand

Yer kirurgen i amarbejde med
tomisygeplejersken at finde
det bedst egnede sted for pla
ceringen af stomien.
Men der vil altid være per
soner, som kan få problemer
med stomien, det kan f. eks.
være brok omkring stomien, en
for lang eller kort stomi. Mu
lighederne for at afl1jælpe disse

Siden sidst

En stomiaften i
Kalundborg

Dansac A/S, Fredensborg, havde
inviteret interesseret personale fra
Kalundborg sygehus og hjemme
sygeplejersker fra tilstødende kom
muner til stomiaften på Havnsø
hotel onsdag den 28. marts. Un
dertegnede var inviteret for "at
lytte med" samt sige lidt om COPA
og den stomiopereredes vilkår.
Arrangementet var utroligt vel
besøgt, idet 60 ud af 67 inviterede
var mødt frem for at få suppleret
sin viden om korrekt bandagering,
det rette valg af materialer/pro
dukter til de forskellige stomityper
samt generelle råd om stomipleje
m.v. Deltagerantallet talte sit ty
delige sprog: at man gerne ville vi
de mere om bandagering. stomi
pleje, ligesom man med stor iver

problemer kan selvfølgelig
være meget forskellige fra pa
tient ti I patient.
Sygeplejerske Pia Ahrens
dorf, ligeledes fra Silkeborg
Sygehus fortalte, at mange af
de små stomiproblemer hel
dig\ is klares ved henvendelse
til ho pitalerne stomiambu
latorier.
Efter dette indlæg fortalte
sygeplejerske Jane Kristensen
fra Mogens Kjærulff A/S om
sit arbejde med råd og service
m.h.t. hjælpemidler til stomi
opererede.
Tak til alle, både de 45 med
lemmer og statisterne, for en
god aften og en særlig tak til
Mogens Kjærulff A/S for kaffe
med brød.
Siden sidst

Silkebo,g: 0l'er!æge Erling Os1e1gård 1a/er 0111 s10111i.

gik op i de forskellige praktiske
opgaver inden for stomipleje og
bandagering. Den opdaterede vi
den vil uden al tvivl komme de sto
miopererede til gode i lokalsam
fundet, såvel på sygehus som i
hjemmeplejen i de berørte kom
muner. Sygeplejerske og kon
sulent Carina Pedersen. Dansac A/
S ledede "slagets gang", på en
humoristisk og charmerende måde
- og med behørig hjælp fra kol
leger og direktør Erik Brydholm.
Som stomiopereret, kan jeg
kun ønske. at dette initiativ må
blive gentaget i andre dele af am
tet, og gerne med deltagelse af
COPA-rådgivere o.a.
Til slut en stor tak til Dansac
A/S for invitationen og aftenen
iøvrigt.
Med venlig hilsen

Per Madsen, næstformand
COPA-Vestsjælland

ønske. Til sild og smørrebrød
var der købt snaps og øl for at
,,hilse og skåle med Leif'.
Efter lidt af bordets glæder
var det tid til ordinær general
forsamling.
Til dirigent blev Joan Chri
stensen valgt. De næste punk
ter var formandens (Henning
Gran lev) beretning og aflæg
gelse af regnskab ved kasserer
(Lis Lene Carstensen). Næste
punkt var valg af formand og
bestyrelsesmedlemmer m.m.
Valget blev følgende:
Genvalg af formand, Henning
Granslev; genvalg af besty
relsesmedlemmer Helle Jør
gensen og Lis Lene Carstensen.
Valg af bestyrelsessuppleant,
Niels Brund. Genvalg af reviÅrh11s: 0Perlæge Pål Wara
1a/er 0111 s10111i.

Århus: Overlæge
fortalte om stomi og
genvalg af
lokalformand

Lørdag den 17. marts var det
tid til den årlige generalfor
samling i lokalforeningen.
Første punkt var omtale af :
LeifNielsen's Mindefond. Vo
res tidligere bestyrelsesmed
lem LeifNielsen ønskede med
denne fond at sprede I idt glæde
ved fremtidige medlemsmøder.
Vi er begyndt at opfylde dette
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sor, Joan Christensen og re
visorsuppleant, Bent Friis.
Dirigenten takkede for god
ro og orden, og det var tid til
røg og strække ben inden næ
ste punkt.
Overlæge Pål Wara fra År
hus Amtssygehus fortalte om
stomioperationer, årsager til
stomi og om evt. kompli
kationer med stomien efter
operationen. Et problem, som
kan være vanskeligt at tackle,
er brok. Skal der opereres eller
ikke? Mange vil få brok igen,
efter at kirurgen har prøvet at
"bortoperere" denne. I grove
tilfælde kan man få "ind
opereret et net" til forstærkning
af bugvæggen.
Fremgangsmåden blev vist
på en lille film. Det var ret
fantastisk at se, hvad der kan
gøres gennem (små huller) i
maveskinnet.
Sygeplejerske Annemette
Bach var behjælpelig med at
forklare, på alm. dansk, om de
forskellige problemer med en
stomi.
Posenyt fra ConvaTec blev
præsenteret af sygeplejerske
Anne Boel.
Det var dejligt at se mange nye
ansigter til vores møde. En del
havde set omtalen af foredraget
i den lokale presse. Tak til jer
alle 44 der mødte op.

Bestyrelsen
Århus lokalforening
2001/2002
• Formand
Henning Granslev.
• Kasserer
Lis Lene Carstensen.
• Sekretær
Helle Jørgensen.
• Bestyrelsesmedlem
Anita Lind.
• Bestyrelsesmedlem
Elsemarie Kraul.
• Suppleant
Niels Brund.
• Revisor
Joan Christensen.
• Revisorsuppleant
Bent Friis.
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Sæl med
CD
afspiller
og
CD-ere.

Siden sidst

Randers: At håndtere
en bowlingkugle

Fredag den 16. marts holdt
Randersklubben sæsonafslut
ning hos 'Bøf og Bowl'. De ca.
30 deltagere fik en aften med
både sjove, gode, nye og lat
terlige måder at håndtere en
bowlingkugle på. Men det vig
tigste er jo at have en god og
munter aften sammen med
ligestillede. Så kommer poin
tene i anden række. Alle får jo
trods alt lidt at spise efter kraft
anstrengelserne.
Efter et par timers hyggelig
samvær med mad og drikke
takkede sportsfolkene af for
vintersæsonen til "trænerne"
Anne Marie Malling Olesen,
Lis Lene Carstensen og holdets
sygeplejerske Hanne Jepsen
(de lokale COPA-kræfter
Randers).
På gensyn til efteråret.

Siden sidst

Messe i Århus

I weekenden den 6. - 8. april
deltog COPA i udstillingen
,,Sund Livsstil" i Århus. For
ventningerne om antallet af
besøg til vores stand var ikke
just store. Det kan være svært
at hamle op med smagsprøver,
massagetilbud og test om det
ene og andet til et bedre hel
bred.
På de tre messedage var der
trods alt ca. 30 seriøse hen
vendelser og ca. 50 osere ved
COPA-standen. Det er vel ikke
så ringe endda. Det totale be
søgstal til messen var små
9.000.
Plakaten med "Kvinde i
forår" af Monica Ritterband
trak en del af oserne til standen.
Mange havde set glasmosaik
ken på Kvindemuseet i Århus.
Og når de nu spurgte til pla
katen, kunne de jo lige tage en
brochure med om vores for
ening. Desværre er der stadig
mange, som tror, at en stomi
opereret har posen i siden, og
ikke på maven. Efter denne
weekend er der lidt færre, der
har denne opfattelse.

CD-afspillere
og Fønix Musik

. positive tilbagemeldinger
fra sygehusene

I sidste COPA-blad var der in
formation om vores projekt
(Lions Solbjerg) vedr. CD
afspillere og afslapningsmusik.
Lokalafdelingen er meget glad
for de positive tilbagemeldin
ger fra hospitalerne med tak til
COPA for vores betænksom
hed med at sprede lidt glæde
til patienterne under indlæggelen.
Vi giver hermed takken
videre til Lions Clubber,
FØNIX-Musik og Salles TV
Center.

Ny butik,
ikke ny forhandler

Mange kunder hos Sahva Care,
Århus har helt sikkert væres på
besøg i den nye butik ca. 100
m væk fra de tidligere lokaler i
Sønder Alle. Søndag den 29.
april var der reception i de nye
lokaler på Rådhuspladsen 3 A.
Det må nok siges, at nu er der
plads til både kunder, varer og
personale i den store flotte
butik med masser af luft og lyse
omgivelser. Vi håber, at per
sonalet kan finde kunderne, nu
står de jo ikke mere og træder
dem over tæerne. Et stort til
lykke fra COPA med den flotte
butik.

Åbent Hus på
Langenæs
HandicapCenter
9. juni

Lørdag den 9. juni fra kl. IO til
kl. 16 er der temadag på Lan-
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genæs Alle 21, Århus. Det vil
være om Handicap/Frivillig/
Livskvalitet- Frivilligt arbejde
for bedre livskvalitet trods
handicap.
Kl. I 0.15 er der foredrag
ved Psykolog Rikke Blæsbjerg
,,Om at leve med et handicap også som pårørende".
Foreningerne tilknyttet Lan
genæs HandicapCenter er til
stede med repræsentanter, som
kan informere om deres for
eningstilbud.
Det vil være muligt af købe
kaffe, brød og snitter til rime
lige priser.

Arrangementer
til sommer
- se næste Copa-b/ad

Da lokalforeningen endnu ikke
(den 10.4.) har fået tilsagn om
midler fra § I 15 fra en del hen
vendelser tiI kommunerne. kan
vi ikke tilbyde de helt store
sommertilbud til vores med
lemmer. Men vi håber og tror.
at det vil være muligt i næste
blad at tilbyde nogle små som
merarrangementer. Her tænkes
f.eks.på besøg i AQUA, Sil
keborg - Regnskoven. Randers
og en tur i Den gamle By, År
hus.
Når næste blad udkommer. har
vi været til 50 års-fest, og så
har vi et bedre overblik over.
hvad lokalforeningens øko
nomi kan række til resten af
året.

Pb.v.
Henning Gransle1·
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., coloplast

Coloplast Danmark NS
Kokkedal Industripark 2
DK-2980 Kokkedal
Telefon 49 11 12 13
Telefax 49 11 12 12
- ---�
-

Jeg anvender i dag:

0 Coloplast O Andet mærke_______
0 1-dels system O2-dels system
Jeg bruger convex system

0
0

Adresse: ________________
Postnr:, _____ By: ___________

Stomidiameter.: _____ mm

0

Navn: _________________

Ja tak, jeg ønsker prøve på
Assura Urostomi Natpose

Telefon:

Ja tak, jeg ønsker prøve på
Assura Urostomi Minicap2-dels

Kuponen sendes til:
Coloplast Danmark A/S
Kokkedal Industripark2
DK-2980 Kokkedal

Ringstørrelse

O 40mm O 50mm

Ja tak, jeg ønsker prøver på
Assura Basisplade Ekstra
Ringstørrelse

O 40mm

QSOmm Q60mm

Du er også velkommen til at ringe på telefon 4911 12 08

Mødekalender
DATO/TID
25-05
kl. 08.00 - ca. 19.00

medio maj - mediojuli

STED / MØOEBESKRIVELSE / ARRANGØR
Flere opsamlingssteder og tider. Se udsendt
invitation til medlemmer i Storstøm ord.
Jubilæumsudflugt til Frilandsmuseet i Sorgenfri.
(Arrangement sammen med Lolland/Falster).
Arrangement k1111 for medlemmer i Storstrøm ord
og Lolland/Falster.

DATO/TID

STED / MØDEBESKRIVELSE /ARRANGØR

13-06 kl. 17.00-19.00

Sygehuset Øresund, Helsingør.
Rådgivning og åbent hus.

Frederiksborg amt

Storstrøm Nord
09-06 kl. 09.30

2001

15-06

Pilegården. Brønshøjvej I 7, Brønshøj.
Sommertur med bus ud i det blå.
(Arrangement kun for medlemmer i Københavns
amt og København/Frederiksberg)

Brev vedrørende tid og sted er sendt ud til alle
medlemmer i Viborg amt.
Jubilæumsfest, COPA 50 år. (Arrangement k1111
for medlemmer i Viborg amt)

Viborg amt

Kpbe11hav11/Frederiksberg
Flere opsamlingssteder og tider.
Se dette blad side 20.
Sommertur med bus ud i det blå.
(Arrangement k1111 for medlemmer i København
amt og København/Frederiksberg)

09-06

16-06

Flere opsamling steder og tider.
e dette blad side 25.
Udflugt til Glud museum.(Arrangement kun for
medlemmer i Vejle amt)

Vejle amt

K1>be11hav11s amt

Har du arrangementer til den gule mødekalender
så send en 'gul seddel' (kan rekvireres på COPA's sekretariat) med almindelig brevpost til:
COPA, Sekretariatet, Set. Hansgade 26 B, 4100 Ringsted. Eller: mail via Internet til: bladet@copa.dk
Skriv: Tid - sted - kort beskrivelse af mødet.
Tidsfrist materiale til næste 'Mødekalender' i Copa-bladet: I 0. juni (arrangementer perioden medio juli - medio september)

Stomiambulatorier / Stomiklinikker

r

Telefonnummer (& evt. ringetid)

Konsultation

35 45 24 26
(09.00 - 09.30)

Efter aftale
alle hverdage

35 31 26 96
(man.14.00-15.00. tirs-tors 08.00-09.00)

Efter aftale
alle hverdage

43 23 27 47
(man.-fre. 8.30-09.00)

Efter aftale
alle hverdage

Hvidovre Hospital, afsnit 300, opgang 3.12.sal, Stomiambulatoriet
2650 Hvidovre. Sygeplejerske Per Herlufsen

36 32 36 21
(man.-fre. 08.30-09.00)

Efter aftale

2730

KAS-Herlev, 16. sal, stue 17
2730 Herlev. Sygeplejerske Annelise Paterson

44 88 44 88. perso'lsøger 633
(man.-fre. 08.30-09.00)

Efter aftale
alle hverdage

2900

KAS-Gentofte, kir.amb. D 732
2900 Hellerup. Sygeplejerske Jannie Morte

Postnr

Sygehus

2100

Rigshospitalet, Stomienheden, afd. C2-12-3
2100 Kbh. Ø. Sygeplejerske Dorthe Skaarup Schmidt

2400

Bispebjerg Hospital, Stomiambulatoriet
2400 Kbh. NV. Stomisygeplejerske Lis Ba�eb>;,

2600

(
KAS-Glostrup, Stomiklinikken
2600 Glostrup. Sygeplejerske Vibeke K�ufmann

2650

3000
3400
3700

I

J

n

Sygehuset Øresund Helsingør, plan 2 afd. �)
3000 Helsingør. Sygeplejerske Birgitte Andersen

.._,

Hillerød Sygehus, Stomiambulatoriet
3400 Hillerød. Sygeplejerske Lotte Voergaard
Bornholms Centralsygehus
3700 Rønne

Copa 3/2001
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39 7 39 77 lokal 3337
)(man.-fre. 08.00-0{.00)

Man.-fre.: 08.00-14.00
Efter aftale

)48 29 23 3� / 4� 29 23 18
9ors�Od��

Efter aftale

7

V4829 35 6�)
(man.,ons.,tors. 08.00-09.00)
56 95 11 65 lokal 2123

30

... ',

Efter aftale
1. og 3. torsdag i måneden
09.00-13.00

Postnr

Sygehus

Telefonnummer (& evt. ringetid)

Konsultation

3900

Dr. Ingrids Hospital, kir.afd. K2
3900 Nuuk, Grønland

00 299 34 00 00 lokal 4251
(man.-fre. 12.00-19.30; lokaltid: 08.00-15.30)

Efter aftale

4000

Roskilde Amtssygehus, Fælles kir. ambulatorium
4000 Roskilde

46 32 32 00 lokal 2529
(man. 08.00-09.00)

Efter aftale

4200

Centralsygehuset i Slagelse, Indgang 43
Fælledvej, 4200 Slagelse

58 52 19 00 lokal 2133
(man.,tors.,fre. 08.00-09.00)

Man.,tors. og fre : kl. 08.00-15.00;

4300

Centralsygehuset i Holbæk, Afd. A1, stomiambulatoriet
4300 Holbæk. Sygeplejerske Jeanette Nielsen

59 48 43 60 personsøger 6301
(man., ons.,tors. 08.30-09.00

Efter aftale
man., ons. og tors.

4600

RASK, Stomiamb. Kir. ambulatorium
4600 Køge

56 63 15 00 lokal 3925
(tirs.+tors. 13.00-13.30)

Efter aftale

4700

Centralsygehuset i Næstved afd. 19 stuen,
4700 Næstved. Sygeplejerske Annette Madum

55 72 14 01 lokal 4208
(man.-fre. 08.00-09.00 & åbningsdage 09.00-09.30)

Man. - tors. : 09.00 - 15.00

4800

Centralsygehuset iNykøbing F
4800 Nykøbing F. Sygeplejerske Kirsten Skov

54 88 53 23
(08.00-09.00)

Ulige uger: Tirs, ons, tors.: 08.00-15.30
Lige uger: Man., lirs, tors.: 08.00-15.30

5000

Odense Universitetshospital, ved afsnit A4, 13.etage
5000 Odense C. Sygeplejerske Jette Kundal

65 41 15 27
(lirs.+ tors. 11.30-12.00)

Tirs. + tars.: 08.00-15.00
efter aftale

5500

Middelfart Sygehus, Organ.kir.afd., 2.sal
5500 Middelfart. Sygeplejerske Hanne Andersen

63 48 41 50

Fre: 08.00-14.00
efter aftale

5600

Fåborg Sygehus Kir.amb., Stomiamulatoriet
5600 Fåborg

63 61 15 31

Man.-fre.: 09.00-14.00

5700

Sygehus Fyn Syd, Svendborg, Stomiamb. Dagafsnit K
5700 Svendborg. Sygeplejerske Lis Hellegaard

63 20 20 93

Ons.: 08.30-14.30

5800

Sygehus Fyn Nyborg, Stomiambulatoriet
5800Nyborg

65 31 31 31 lokal 1230
(hverdage 09.00-12.00)

Tirs.: 12.00-14.00

6000

Kolding Sygehus. Stomiamb. D.2.
6qoo Kolding

75 53 32 22 lokal 3105

Man. og tors.: 12.00-15.00

6100

Haderslev Sygehus, Stomiambulatoriet
6100 Haderslev. Sygeplejerske Henriette Roland

74 27 35 35
(lirs. 11.00 - 11.30)

Tirs..: 08.00 - 16.00
efter aftale

6400

Sønderborg Sygehus afd. K21
6400 Sønderborg

6700

Centralsygehuset i Esbjerg, Stomiambulatoriet
6700 Esbjerg. Stomisygeplejerske Anna Kragh.

7000

Fredericia Sygehus, afd. A7
7000 Fredricia

.=-'

'
)

�

74430311

le

79 18 20 00 lokal 4113
(man.,tirs.,tors. 08.00-09.00)
75 92 45 88 lokal 2729
(11.00 - 11.30)

---..

Tirs.-tors.: 08.30-14.30
Man., tirs. og tors.:
09.00 - 15.00, efter aftale

l\f

Tirsdag i lige uger kl. 11.00-14.00

�
��

7100

Vejle Sygehus Stomiambulatoriet, A16
7100 Vejle. Sygeplejerske Grethe Hansen

79 40 56 52
(ons. og fre" 09.00 - 10.00)

7200

Grindsted Sygehus, Stomiambulatoriet
7200 Grinds(;d. Sygeplejerske Hanne Kristensen

76 72 22 01 / 76 72 22 04
(tirs.-tors. 10.00-13.00)

7400

Herning Centr\lsygehus, Stomiambulatoriet
7400 Herning. Sygeplejerske Hannah St�un

99 27 21 83
(tirs. 13.30-14.Wog fre. 08.00-09.00)

7500

Holstebro Centralsygehus, Stomiklinikken, Afd. K1.
7500 Holstebro. Sygeplejerske Grethe Vendelbo

99 12 53 10
(man.-fre. 10.00-12.00)

7800

Skive Sygehus, Stomiambulatoriet, Kir.sengeafsnit K2141
7800 Skive

97 52 76 22- klartone tryk 2141
(man.-fre. 08.00 - 12.00)

8000

Århus Amtssygehus, Stomiambulatoriet, indgang 11 A
Tage Hansens gade 1 -2 , 8000 Århus

89 49 75 49
(man.-fre.. 08.00-09.30)

8000

Skejby Sygehus, Brændstrupgårdsvej, Urostomiamb.
Afd. K1, 8000 Århus. Sygeplejerske Berit Kisbye

89 49 59 70

8600

Centralsygehuset i Silkeborg, Parenkym kir.afd.
8600 Silkeborg. Sygeplejerske Pia Aerensdorff

82 22 24 31
(lirs. og ons. 08.00-08.30)

Tirs. og ons.: 08.00-15.00
efter aftale

8700

Horsens Sygehus, Stomiklinikken
8700 Horsens. Sygeplejerske Kirsten Bach

79 27 44 44 lokal 2221
eller 79 27 44 45, 2221

Man.-fre.: 08.00-16.00
efter aftale

8800

Viborg Sygehus, Organkir. afd. K11-1 , Stomiambulatoriet
8800 Viborg

89 27 21 10

Ons: 10.00-13.00.
samt efter aftale

8900

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

89 10 25 76
(dgl. 08.00-09.00)

Man.-fre.: 09.00-14.00

9000

Aalborg Sygehus SYD, Stomiklinikken, 4.sal
9000 Aalborg

99 32 25 28
(dgl. 07.30-08.30)

Efter aftale

9800

Hjørring Sygehus, Stomiklinikken
9800 Hjørring. Sygeplejerske Tove Christensen

99 64 20 71
(man.-fre. 08.00-14.00)

Man.-fre.: 08.00-14.00
efter aftale

Ons. og fre : 08.00-16.00

(
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Efter aftale
alle hvrdage
Tirs.: 10.00-18.00;
Fre.: 08.00-15.00
Tirs. og ons.: 08.00-16.00
efter aftale
Efter aftale
Man. - fre.:08.00-15.00
efter aftale
Ons.: 08.00-16.00

"

LOKALFORENINGER / GRUPPER
København / Frederiksberg
Peter Sørensen
Århus Plads 6, 2.th.
2 l 00 København Ø
Tlf.: 35 38 91 48
Københavns amt
Marianne Hemmingsen
Grønnevej 253, l-3
2830 Virum
Tlf. 45 83 52 58

Bornholms amt
Inge Skovgaard Petersen
Pæretræsdalen 2 I
3700 Rønne
Tlf.: 56 95 65 30
Frederiksborg amt
Gisela Schjøtt
Birkemosevej 30
3550 Slangerup
Tlf.: 47 33 44 34
Fyns amt
Lars E. Nielsen
Nyborgvej 16
5550 Langeskov
Tlf.: 65 38 11 22
Mobiltlf.: 21 60 73 72

Lolland-Falster
Marianne Andersen *)
Mejerivej 4
4892 Kettinge
Tlf.: 54 87 3 I 00

Nordjyllands amt
Flemming Jacobsen*)
Tyttebærvej 7
9530 Støvring
Tlf.: 98 37 16 30
*) Medlem afCOPA's forretningsudvalg.

Storstrøm Nord
Merete Møller *)
Ærtebjergvej 28
Lund
4660 Store-Heddinge
Tlf. og fax: 56 50 80 42

Ribe amt
Anders Lund
Holmevej 6
6700 Esbjerg
Tlf.: 75 -+5 13 22
Ringkøbing amt
Knud Fauerby
Østertorp I 9, Gjellerup
7400 Herning
Tlf.: 97 11 80 16

Roskilde amt
Erik Kristjansen
Jasminvej I
-+600 Koge
Tlf.: 56 65 38 78

De anførte træffetider er kun vejledende
Vestsjællands amt
Torben Hansen *)
Prinsessevænget l 8. st.th.
4 l 00 Rjngsted
Tlf.: 57 61 56 23
Århus amt
Henning Gran lev*)
Bavnegårdsvej I I 0. Kolt
8361 Hasselager
Tlf.: 86 28 11 24 (bedst 14.00- 18.00)
Forældregruppen
Rolf Nielsen
Bøgeskov Høvej 9 8
8260 Viby J
Tlf.: 86 28 74 74 I Fax: 86 28 78 31
Ungdomsgruppen
Dorthe Nielsen
Gåskærgade 29, 2.th.
6100 Haderslev
Tlf.: 74 53 64 60

Sønderjyllands amt
Jytte Holdt
Østerskovvej 2, Simmersted
6500 Vojens
Tlf.: 74 50 63 33

Vejle amt
Else Rasmussen
Bjolderupvej 18
6000 Kolding
Tlf.: 75 52 45 12

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

Crohngruppen
Øst: Merete Møller
Ærtebjergvej 28, Lund
4660 Store-Heddinge
Tlf.: 56 50 80 42
Vest: Mariann Olesen
Skyttevej 21, 8450 Hammel
Tlf.: 86 96 34 49
Urostomi
Jytte Wittchen
Kragesøvej 6
4970 Rødby
Tlf.: 54 60 37 26

