derved spares der mange penge på portoen, og trykningen af
bladet bliver også lidt billigere.

Nu er det sommer

I

LEDER
Henning Granslev,
landsformand

Nu er det sommer. Mange har været på ferie inden skole
ferien begyndte. Når man ikke har skolesøgende eller
hjemmeboende børn, er det lettere og samtidigt billigere at
drage på ferie og afslapning i landet inden det store turist
ræs starter. Man har også lov at vente til efter højsæsonen.

Selv om det er ferietid går alting dog ikke i stå. Der er i
COPA stadig og uheldigvis nogle problemer, vi vil prøve at
løse til glæde og gavn for medlemmerne.
I sidste blad stod der omtalt, hvorledes de 7 Bycirkel
kommuner i Nordsjælland forlanger, at borgerne ved levering
af stomihjælpemidler fra egen valgt leverandør selv skal
betale og udlægge hele beløbet. Herefter sendes kopi af
regningen til kommunen. Ølstykke kommune har nu som
Slangerup kommune valgt at ændre denne beslutning. De
øvrige 5 kommuner har endnu ikke haft tid til at besvare
henvendelsen fra Stomiforeningen COPA. Men vi er
tålmodige, og forventer selvfølgelig et svar på den skriftlige
henvendelse.
Nu til noget helt andet. Normalt er der ikke problemer for
stomiopererede at gå i svømmehallen vedr. regler og forbud
fra svømmehallen. Det største problem for stomiopererede er
i begyndelse at have lyst og mod til at vise sig offentligt i
omklædningsrummet med en pose på maven.
Desværre er der ganske få gange blevet nægtet adgang
for en stomiopereret til en svømmehal eller et
varmtvandsbassin. Sidste eksempel på dette er fra maj i år.
Ebeltoft Kommune har nægtet at visitere en borger til
bassintræning ved et kommunalt genoptræningscenter.
Begrundelse er: "X har en kolostomi, og det er kontra
indiceret for at komme i bassin hos os". COPA vil selvfølgelig
gøre alt for at ændre denne beslutning. Der har gennem de
sidste 20 år været ganske få lignende tilfælde. Men når der
så er blevet foretaget vandprøver før og efter COPA
svømning, har badevandet aldrig været mere urent efter
vores besøg. Det må vel være fordi, at både vi og posen er
helt tætte. Ebeltoft kommune bør derfor ændre denne
beslutning meget hurtigt.

Portosagen. Her er der endnu ikke kommet en afgørelse
om Danmark har ret til at give økonomisk støtte. På et EU
møde først i juni blev der lovet en afklaring på dette. Men
punktet er blevet udsat til sidst i juni.Kulturministeriet har dog
oplyst i en pressemeddelelse, at 1257 blade/tids-skrifter
opfylder kravet om at blive tildelt økonomisk støtte. Puljen er
på 28,4 mio. kr. mod den tidligere portostøtte på godt 150
mio. kr. Den gennemsnitlige støtte bliver ca. 22.000 kr. Det vil
selvsagt ikke være noget at råbe hurra for. Selv om COPA vil
få gennemsnitsbeløbet kan det langtfra dække merom
kostningerne på ca. 125.000 kr. Vi vælger dog at se fremad,
og har efter vores bedste overbevisning tilpasset os
situationen. Bladet er blevet trykt i en tyndere papirkvalitet,
Copa 4/2004
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pressen har der været skrevet om Tips/Lottospillet p.g.a.
EU regler om det frie marked skal udbydes til andre end
Dansk Tipstjeneste. Heldigvis ser det ud til, at mange lande i
EU har samme holdning som Danmark. Det er staten, der er
spilleaktør, den udbyder spillet, får afgifter i statskassen og
udlodder en vis procentdel til idrætsforeninger, kulturelle
formål, sociale formål og patientforeninger m.m. DSI har
nedsat en arbejdsgruppe for at se på problematikken vedr.
ændringer til flere Tips/Lottoudbydere. Der er umiddelbart
ikke grund til bekymring. Da der er mange lande, som har
samme holdning og glæde (skatteindtægter) vil det være en
dårlig ide at ændre denne praksis. Den danske stat får ca.
1.5 milliarder i statskassen. Der bliver udloddet ca. 1. milliard
til fordeling til mange gode gøremål. Gennem DSI får
Stomiforeningen COPA årligt tildelt lidt over 1 mio. kr. Hvis
der ikke var denne lovgivning til Dansk Tipstjeneste om
udlodning ville mange foreninger virkelig have store
økonomiske problemer.
Vi vil ikke være pessimister og bekymre os om denne sag.
Den burde kun være en formsag i EU til videre-behandling
om mange år fra støvet mappe i arkivet eller en tur direkte i
papirkurven.
Når I læser dette blad, har der være afholdt COPA sommer
arrangement i Frederikshavn. Der deltog 70 personer. Der
var overtegnet med ca. 15 personer, (deltagere fra sidste år).
COPA har derfor kunnet opfylde ønskerne fra alle
interesserede om at komme på ferie i Frederikshavn.
Der er tidligere skrevet om, at både sommerarrangemen
terne og Midt i Livet har været pænt overtegnet. Derfor har
det selvsagt ikke været muligt at opfylde alles ønsker om at
blive tildelt pladser. Det er desværre kun et tilbud med et
bestemt antal pladser, der tildeles på en fornuftigt og reel
måde. Mange har spurgt, om COPA ikke bare kunne bestille
ekstra pladser. Det ville være muligt nogle steder. MEN,
foreningens budget kan ikke klare denne ekstra udgift.
Egenbetalingen udgør kun ca. halvdelen af de totale udgifter.
Der bliver hvert år i november lagt og godkendt et budget.
Der kræves (heldigvis) en meget god forklaring for at
overskride dette.
Ude i det rigtige liv og på mange arbejdspladser er der også
tilbud om at komme i firmasommerhus eller få tildelt et
fagforeningstilbud om sommerophold til rabatpris. Her gælder
reglen også, at det er et tilbud med x antal pladser. Men det
er ikke et krav, at man kan komme i betragtning hvert år.
Sådan er livet. Det er altid tilladt at ønske sig noget. Det er
dog langtfra sikkert, at ønsket bliver opfyldt. Man kan håbe,
det bliver opfyldt. Det bliver det helt sikkert i COPA. Måske
ikke lige nu, men så på et senere tidspunkt. Gevinstchancen
er ret pæn.

Til

slut vil jeg ønske alle en god og solrig sommer. Det,
håber og tror jeg, bliver opfyldt mange steder de næste par
måneder i haven, i kolonihaven ved stranden eller hvor man
nu har lyst. Prøv at få det bedst mulige ud af vejret. Som der
bliver sagt: Alle taler om vejret, men der er ikke nogen, der
gør noget ved det. Eller som tyskerne siger: Det er ikke
vejret, der er noget galt med - men påklædningen. Så husk
derfor: Badebukser, en varm trøje, regnfrakke, shorts, uldne
sokker, solcreme, gummistøvler, solbriller og alt det som er
•
helt uundværlig.

(copq)
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Tilbud om rådgivning
Se under lokalforeningerne.

Rådgivning
Alle kan anmode om rådgivning - og
det er gratis. Dette kan gøres ved at
ringe til sekretariatet på
tlf. 5767 3525 eller til en lokalfor
mand. Telefonnumrene på lokal
formændene findes på bagsiden af
dette blad.
Der tilbydes rådgivning til alle
- uanset om man er medlem af COPA
eller ej.
Rådgivningen udføres udelukken
de i henhold til patientens ønsker, og
den kan foretages i hjemmet, på
sygehuset eller telefonisk.
Foreningens rådgivere er alle
stomi- eller reservoiropererede, og
de har et afklaret forhold til deres
situation om at leve med stomi/
reservoir. De har været på kurser i

bl.a. samtaleteknik, psykologi og
anatomi. Rådgiverne har naturligvis
tavshedspligt.
Rådgivningen vedrører kun det at
leve med stomi/reservoir samt råd og
vejledning af ikke-lægelig karakter.
Ved specifikke spørgsmål om
stomipleje og medicinske forhold bør
man i stedet henvende sig til sin
stomisygeplejerske eller stomi
ambulatorium.
Sekretariatet eller lokalformanden
vil finde den rådgiver, der skønnes
bedst egnet med hensyn til stomi/
reservoir, alder og køn.
Det er ganske uforpligtende at
ringe til sekretariatet eller en lokal
formand, idet Stomiforeningen COPA
er til for dig og din familie/pårørende.

Liste over stomiambulatorier findes i Copa-blade med ulige numre (1, 3, 5).

3

Copa 4/2004

Inspiration og samvær med norske stomiopererede
Af' Gisela Schjøtt, lokalformand Frederiksborg amt, medlem af COPAs forretningsudbalg
stemning. Ved 23 tiden kørte bussen til
bage til hotellet, og da var det stadig ikke
helt mørkt.

COPAs deltagelse i NORILCOs
repræsentantskabsmøde
i Ålesund 7. - 9. maj 2004.
Vores norske søsterorganisation
NORILCO havde inviteret et FU-medlem
til at overvære deres
repræsentantskabsmøde i år. Jeg var så
heldig at være den, der kom af sted, og
jeg glædede mig meget til at møde vore
norske "kollegaer".
Allerede ved indcheckningen blev jeg
mødt med stor venlighed og efter at
være blevet registreret og have fået
udleveret diverse papirer, var der tid til at
se lidt på byen inden frokost. Allerede på
dette tidlige tidspunkt fik jeg en ledsager
til min gåtur. Ålesund ligger utroligt
smukt mellem fjelde og fjorde. Solen
skinnede fra en skyfri himmel og det var
omkring 21°C. Tænk at gå i solskinnet
med bare arme og kigge lige over på
fjeldene med sne på toppene lige på den
anden side af fjorden, det var et
betagende syn.
Mødet begyndte med en kort omtale
af byen, og så kom den første foredrags
holder, der var overlæge på Ålesund
Sygehus. Det var et meget interessant
foredrag om nye operationsteknikker og
hvilke konsekvenser, det kunne have for
patienterne. Man forskede meget i
kikkert-kirurgi, hvilket er muliggjort ved
udvikling af nye instrumenter med fx
fiberoptik og videolaparoskopi.
Fordelene for patienterne er mindre
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smerter efter operation og kortere hos
pitalsophold. Denne form for kirurgi har
dog sine begrænsninger, da den ikke er
anvendelig ved udbredte sammen
voksninger som følge af flere opera
tioner. Efter en kort pause kom næste
foredrag af en professor fra Trondheim.
Dette foredrag handlede om reservoir
kirugi, og først kom der lidt om reser
voirets historie. Fordelen ved reservoir
er bl.a. kontrol over tømninger. Mange
har undret sig over, at man beholder 1015 cm af endetarmen, men dette skyldes
for kvinders vedkommende, at man på
denne måde undgår at beskadige æg
gelederne. Vi fik at vide, at hvis patien
ten er over 50 år, laves der helst ikke
reservoir.
Om aftenen var der arrangeret en ud
flugt til et stort akvarium, hvor den natur
ligt forekommende fjeldgrund var en in
tegreret del af akvariet. Det gav nogle
flotte bassiner og et spændende rum.
Efter en tur rundt var der arrangeret
fiske- og skaldyrsbuffet og der var pyntet
op med masser af fyrfadslys på klippe
fremspringene, det gav en helt speciel
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Næste dag var der valg til de forskellige
poster, og der blev debatteret livligt. Der
var i alt 93 delegerede, så det var en
stor forsamling, men alt forløb på en god
og saglig måde. Det var interessant at
erfare, at også i Norge er problemerne
de samme som her. Der er dog en stor
forskel: Det er ved lov bestemt, at hos
pitalerne skal informere patienterne om
NORILCO. En anden forskel var ung
domsgruppen. Den er meget aktiv og har
mange medlemmer, her kunne man godt
blive lidt misundelig - vore unge hører
man jo desværre ikke så meget til.
Ligesom vi har støttet Litauen og nu
støtter Ukraine, støtter NORILCO Set.
Petersborg. Mødet sluttede lidt før
beregnet, så igen var der fri til sight
seeing på egen hånd, inden der om
aftenen var festmiddag med dans.
Den sidste dags formiddag gik med ud
checkning inden vi skulle spise frokost
på noget der hedder Fjellstua, byens
bedst beliggende restaurant med en
formidabel udsigt over hele Ålesund og
omegn. Man kunne enten køre i bus
derop eller vælge at gå de 418 trin
derop. Bagagen skulle man dog ikke
bære, den kom med i bussen. Efter
frokost var der afsked og bussen kørte
os til lufthavnen. Der var mange indtryk
at bearbejde, så det var helt skønt at
sidde og slappe af i flyet hjem.
•

dansac •

NOV/.\ X3

Dedicated to Stoma Care

Jeg vil gerne vide noget mere om Dansac Nova X3 produktserien. Send mig venligst nogle prøver.

Stomitype:

Colostomi

Ileostomi

Urostomi

Stomidiameter: --- - --- mm
I-dels

Navn: _______________________ _
Adresse: _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ _ _ _ _ _ _
_

2-dels
Vælg ringstørrelse:

43 mm

55mm

Telefonnr.: _ _ _ _________ _ _ ___ _

For yderligere information henvises til vores hjemmeside www.dansac.dk, eller du kan sende os en mail på salg.clk@clansac.com

Kuponen sendes til:
Dansac & Hollister Danmark • Lille Kongevej • 3480 Fredensborg • Tlf. 48 46 50 36 • Fax. 49 13 85 75

Nordisk kongres for stomisygepleje
REFERAT
Af Henning Granslev, landsformand
Stomiforeningen COPA var inviteret til 1. nordiske kongres i stomisygeplejei Aalborg den 6. - 9. maj.
Temaet for kongressen var "Kunnskab gir utvikling". Nordisk samarbejde for stomisygepleje har eksisteret siden 1992.
Arbejdsgruppen består af stomisygeplejersker fra FS22 i Danmark, SIS i Norge og Stomisektoren i Sverige. Fra Danmark
var Kirsten Bach, Horsens og Lena Thomsen, Aalborg med til at "søsætte" den første nordiske kongres i Stomisygepleje.
Kundskaber kan man ofte læse sig til. Men udvikling kommer ikke af sig selv. Det er en blanding af inspiration,
anderledes tænkning og udveksling af ideer og resultater fra projekter i det daglige arbejde på tværs af faggrænser,
konkurrenter og landegrænser.
Specielt her i Norden er der gode muligheder for at samarbejde til at udveksle kundskaber til udvikling. Langt de fleste
kan næsten forstå hinanden, og vi har en meget ens kulturbaggrund.
Foredragsholderne var derfor naturligvis fra alle tre lande. Og tilslutningen til ideen var stor.
Over 300 stomisygeplejersker fra Norden mødtes i Aalborg Kongres og Kultur Center til denne kongres.

Torsdag 6. maj

Alle deltagerne var torsdag aften invite
ret af Aalborg Kommune til reception på
Nordjyllands Kunstmuseum. Lena
Thomsen bød velkommen til kongres
sen, 1. viceborgmester Bruno Bjørn
Thomsen fortalte lidt om Aalborg og
museumsdirektøren bød velkommen til
museet. De næste par timer var der
mulighed for at betragte de mange
forskellige kunstarter, nyde lidt
taffelmusik, en sandwich, et glas vin og
ikke mindst at tale med mange kolleger
fra tidligere kongresser. Starten til
kongressen var god og hyggelig.
De næste dage ville byde på en
masse foredrag/ indlæg om stomipleje/
operationer, information og fremvisning
af nyt fra producenterne af hjælpemidlerne.

Fredag 7. maj

Kongressens første indlæg var om
sårpleje og hudproblemer. Sår bliver ofte
behandlet med hudbes
else fra
stomihjælpemidleme. æring er af stor
betydning for god sårheling. En lidt
usædvanlig sårsyningsteknik fra Afrika,
med agraffer (myrer), blev omtalt og vist
på billeder. Det er ikke lige min kop te.
Tænk at få myrer stukket i såret. Når de
bider, vrider lægen kroppen af myren, og
vupti, så er der klar til næste sting. Jeg
vil gerne være gammeldags, med nål og
tråd, tak.
Næste indlæg om "Den perfekte stomi findes den" blev præsenteret af over
læge Søren Meisnerog stomisygeplejer
ske Lis Balleby fra Bispebjerg Hospital.

Lena Thomsen holder åbningstale ved receptionen
i Nordjyllands kunstmuseum (til venstre Den Nordiske Kommite).

Lis Balleby har ca. 150 ambulatoriebe
søg om året. Det mest almindelige
problem er desværre bro . For at undgå
et evt. senere brokproblem er der i Sve
rige lavet forsøg med at indoperere en
meche ved stomianlæggelse. Det er dog
endnu for tidligt, at afgøre om dette er
den rigtige måde for at formindske
antallet af brokproblemer.
Der er også beviser på, at personen
har den perfekte stomi, men "patienten"
er ikke perfekt.
Barn og stomi blev præsenteret af over
læge/ dr. med/ børnepsykiater Trond
Diseth fra Norge. Syge børn gør altid et
stort indtryk på mine følelserne. Men
man kan dog trøste sig med, at nyfødte
børn ikke kan mærke smerte eller huske
dette!! Når en læge eller en
sygeplejerske skal forholde sig til,
hvorledes barnet fungere i dagligdagen,
kan der ofte komme forskellige svar.
Svaret afhænger af. om barnet er alene
eller sammen med forældrene, og ikke
mindst om, hvorledes spørgsmålet
stilles. Det er vigtigt at spørge direkte,
om hvorledes stomien/ reservoiret
fungerer eller livet i det hele taget. Trond
Diseth fortalte at 3/4 af alle børn med
analatrasi har problemer med "lækager",
(fortsætter side 8)

åbningen.
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FLAIR XTRA

3). Træk nu med et snuptag med venstre hånd betrækket
mod venstre. Betrækket løsner sig og efterlader halv
delen af hudpladen og den indvendige opsamlingspose synlig som vist på fig. (3)

TM

i1
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4). Gentag proceduren i den modsatte retning med højre

Verdens første stomipose med en opsamlings
pose der kan skylles ud i toilettet
Welland Flair Xtra har revolutioneret problemet med at komme
af med en brugt en-dels colostomipose.
Flair Xtra har verdens første og eneste udskylbare opsamlings:
pose.
Opsamlingsposen og hudpladen bliver nedbrudt over tid og
opløses simpelthen af de bakterier, der findes i kloaksystemet
(det toger 2-4 uger).
Posen former sig omkring afføringen og man undgår derfor, at
kloaksystemet bliver tilstoppet.

hånd så betrækket helt kan fjernes.
Hudpladen og opsamlingsposen (Fig.4).

Brugsanvisning

V Det er let og ukompliceret at påsætte og
fjerne posen, og det er langt mere hygiejnisk
og diskret at skifte den.
V Det avanceret Dual Dual-Carb® Filter fjerner
flere lugtgrupper end traditionelle filtre.
v" Hudpladen er den meget hudvenlige
HyperFlex® Hydrocolloid.

kroppen og rengør som normalt.

6). Smid opsomlingsposen i toilettet med hudploden
opad. Vent et øjeblik til posen er fyldt med vand og
skyl ud. (Fig.5). Opsamlingsposen vil langsomt blive
opløst på dens vej gennem kloaksystemet
(2-4 uger).
Sæt en ny Flair Xtro pose på.

_,

...

Smid betrækket ud på normal vis via
dagrenovationen.

1). Lad posen sidde på kroppen, mens du med højre hånd
presser hudpladen mod kroppen som vist på fig. ( l). Tag
fat om betrækkets kant ved markeringen med din venstre
hånd.

•AstoTec

Man slipper for at havne i alle de situationer, hvor det er ube
kvemt at komme af den brugte pose og man kan koncentrere
sig om mere vigtige ting i livet.

v" Den biologisk nedbrydelige opsomlingspose
der kan skylles ud i toilettet, giver mulighed
for, diskret at komme af med den brugte
pose.

5). Fjern forsigtigt hudpladen med opsamlingsposen fra

Forestil dig hvor meget lettere det vil være, hvis du kan bruge toilettet.
2). Det er vigtigt, at du ikke

Ja tak - jeg vil gerne have tilsendt prøver på Welland Flair XtraTM *

samtidig får fot i den ind
vendige opsamlingspose.
Fig. (2) viser, hvordan sto
miposen består af et bet
ræk og en indvendig
opsamlingspose. Du vil fin
de fingermarkeringer på
b,egge sider af betrækket
for at hjælpe med dette.

Navn
Adresse_ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ _
_
Postnummer _____
Stomidiameter
*Welland Flair XtraTM findes udelukkende som en-dels lukket pose.

FIG 2
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Send kuponen til :•AstoTec, Liden Gunvers Vej 9, 7100 Vejle

PPR-INS-DE

og det er vel ikke et godt liv. Uanset om
det er børn, eller voksne der er "utætte",
så kan det gøre livet til et helvede og
ikke til blot et rimeligt liv. Her blev der
kort og godt beskrevet, at en læge til
tider kunne føle, at hvis det havde været
familiens hund eller kat, der levede dette
dårlige liv, så ville den helt sikkert blive
behandlet. Det var ønskeligt, at forældre
måske lidt oftere prøvede at overbevise
sig selv og barnet om, at en stomi/
reservoir måske var en løsning til at få et
liv med betydelig bedre livskvalitet. Det
allervigtigste må være at give barnet
støtte til bedst muligt at leve et godt liv.
Så må vi voksne komme i anden række.
Det er selvfølgelig let for undertegnede
at skrive dette. Jeg har ikke selv stået i
den situation, at skulle vælge en stor
operation/ behandling for min datter.
MEN helt oprigtig mener jeg - og mange
fagpersoner, - at det må være bedre at
leve med stomi/ reservoir end at leve
med "utætte" problemer og deraf have
dårlig livskvalitet.
På kongressen var der også små frie
foredrag/ cases. Der var bl.a et fra
Trondheim Sygehus vedr. et spørge
skema, der var uddelt til 50 stomipatien
ter. Skemaet var spørgsmål om kvali
tetssikring af stomipleje/ behandling.

I alt besvarede 42 personer skemaet
(ligeligt fordelt med 21 kvinder og
mænd). Gennemsnitsalderen var
61 1/2 år, fordelt mellem 16 år og 82 år.
Resultat var flot mht. til stomimarkering,
40 havde fået markeret den rette
stomiplacering på maven, 1 huskede det
ikke, og 1 svarede klart nej. Nej'et kunne
måske have været en akut operation.
Men det er glædeligt, at placeringen af
stomi bliver taget dybt alvorligt af både
stomisygeplejersker og læger. Spørgs
målet vedr. information om muligheden
for at tale med en ligestillet kunne øn
skes bedre. Kun ca. 50% fik tilbuddet.
Mange (ca. 25%) forstod ikke, hvordan
det ville være at leve med en stomi - det
er vel helt naturligt. Konklusionen må
være, at det er vigtigt med tilbud om at
tale med en ligestillet, og at pårørende
bliver inddraget i samtalen/ informatio
nen med sygehusets læge/ stomisyge
plejerske.
Colaplast og Dansac/ Hallister havde
inviteret deltagerne på en lille bustur og
aftenhygge. Jeg var med bussen til Gjøl
Kro. Her ventede der deltagerne fra de
tre lande en traditionsrig dansk middag:
tarteletter, flæskesteg med brune og
hvide kartofler m.m. og fromage. Det var
en rigtig god dansk
sommeraften. Forretten
blev indtaget ude i det fri
under solens sidste
stråler, og herefter var
der dækket op inde i
restauranten.
Tak for en god aften til
Dansac/ Hallister.
Vi sagde lige godnat
til Jomfru Ane
Gade inden
lyset
blev
slukket.
Nordiske deltagere,
Gjøl Kro, fredag 7. maj.
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Overlæge Steen Bunsen:
"Når enden er god".

Lørdag 8. maj

Jomfru Ane Gades lette rus var ovre, og
deltagerne var klar til en ny spændende
kongresdag med masser af input til
hjernecellerne.
Overlæge Steen Bunsen beskrev kort
og godt, hvorledes følgende sætning kan
blive til virkelighed: ,,Når enden er god".
Nu skal man ikke tro, at det er lige noget
kirurgen gør med den ene hånd på
ryggen. Det er en meget stor operation.
Da jeg ikke er fagperson, vil jeg blot
nævne, at det er en operation, hvor man
flytter en stor muskel fra låret til
endetarmen, samtidigt indopereres der
en pacemaker til at give signal til
lukkemusklen.. Der er lavet en
undersøgelse om tilfredsheden med
denne operation. 73% ligger i den gode
ende, 27% nærmer sig den dårlige ende.
Kort sagt, det er ikke alle operationer der
giver en "happy end".
Stomiterapeut Ph.D Ina Berntsson fra
Sverige havde et indlæg om "Kan
patienter med inflammatoriske
tarmsygdomme få børn?" Nu er det ikke
kun et problem for denne gruppe
personer, om der fødes et barn. Selv
"normale" personer kan have svært ved
dette. Mellem 10% og 15% af alle par er

barnløse. Men det er bevist, at der hos
manden bliver nedsat fertilitet ved
behandling med Salazopurin. Efter
afslutning af medicinering er chancerne
helt normale. Hos kvinder med ulcerøs
eolit er der ikke nedsat fertilitet. Men ved
bækkenkirurgi sker der en dramatisk
nedsat reducering til at blive gravid.
Kvinden kan god få hjælp med 'In Vitro
Fertilisering' (reagensglasbarn, red.), og
chancerne for graviditet øges da til helt
normal. Selvfølgelig kan nedsat dårlig
almentilstand også påvirke fertiliteten.
Sygeplejerske Lone Holst Rosager fra
Odense Universitetshospital havde et
indlæg om kvalitetssikring af stomiplejen
til børn. Der er her tale om nyfødte børn.
Måske et barn på 600 - 1500 gram der
skal have anlagt en stomi, og der skal
være plads til plade-/posesystem på den
lille mave. Her blev der vist mange foto
af meget små kroppe, der lå med
slanger, drop, ilt og poser m.m. Det er
utroligt, at de små individer har kræfter til
at overleve denne proces. Det nye med
disse foto er at give kolleger og forældre
mulighed for bedre forståelse og vej
ledning til udførelsen af den rette indivi
duelle stomipleje til barnet. Samtidig kan
forældrene bruge billederne til at forklare
søskende, slægtninge og venner om
deres nuværende svære situation.

Indlægget gjorde et stort indtryk på
undertegnede. Jeg håber, at det er helt
normalt, da børn i min opfattelse skal
være raske, livlige, glade, sure og gale,
men ikke ligge helt livløse i en hospitals
seng.
Efter dette indlæg kunne man godt
trænge til lidt fest og halløj. Ønsket blev
ovenud opfyldt. Kl. 19.30 samledes alle
kongresdeltagerne i festtøjet til vel
komstdrink i forhallen til Europahallen.

(fortsætter side 10)

Kirstine, Mardam
Vi har altid
førende
produkter
på lager!
Coloplast
dansac
@)ConvaTec
IT:>biotrol µarro

- når det gælder:

Stomi-artikler
Sårbehanlingsbandager
Inkontinens-produk.ter
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
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Måbjerg Skolevej 46-48 · 7500 Holstebro
Tif. 97 42 32 33 · Fax 97 42 80 14
E-mail: post@hardam.dk
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Inde i salen var der dækket op til den
helt store festaften. Der var flotte 8
personers borde. Og da der var ca. 300
kvinder og vel 30 mænd, kan man vel
tænke sig til, hvorledes fordelingen blev
ved bordene. Der blev 4 borde til
mændene, og resten var dameborde.
Nej, man havde vel pli, og sagde ja tak
til at dele bord med syv damer. I øvrigt
havde CCF og COPA valgt at være ved
samme bord. Og det gik ganske godt, vi
have en god og hyggelig aften. Så vi
forventer et godt samarbejde ude i
landet mellem de to foreninger: Colitis
Crohn Foreningen og COPA.
Aftenen blev et brag af en festaften. Der
var div. taler, sange, og et orkester som
kunne spille god gammeldags rock.
Lena Thomsen havde fået fat i et lokalt
band med en frontfigur (ortopæd kirurg,
overlæge fra Aalborg Sygehus), der
kunne synge og spille keyboard. De
øvrige i bandet var også helt i toppen.
Inden festen var slut blev orkesteret
nødt til at spille ekstra numre flere
gange. Hvis der er nogen, der ikke tror,
at piger ikke kan feste og danse, synge
og skråle næsten alene, så kære herrer,

så kom til fest med FS22, SIS og Stomi
sektoren. Men husk I skal være indbudt,
og det er et lukket selskab.

Søndag 9. maj

Toril/ Olsen fra Norge fortalte om
resultatet af en stor undersøgelse af
tilfredsheden om pleje og opfølgning af
stomipatienter. Der var blevet udsendt
spørgeskemaer til 327 personer. 66%
skemaer (216 stk.) kom retur.
Stomisygeplejersken giver sig meget
god tid til samtale med patienten og
pårørende. Lægen kan naturligvis også
inddrages i samtalen. Normalt afsættes
en time pr. besøg. 40% er meget
tilfredse, 25% godt tilfredse. Så er der
den sidste tredjedel, som ikke er helt
tilfreds med systemet. Måske har de
overhørt noget, eller har ikke forstået
tingenes tilstand. Når der blev spurgt
om, hvem der havde givet oplysning om
noget, kunne svaret være: Det har
lægen. Selv om sygeplejersken
udmærket var klar over, at det ikke var
det rigtige svar. Men det beviser jo blot,
at når en person er alvorlig syg, og skal
gennemgå en stor operation, så lukker
man til tider af for fakta og realiteter.
Måske ønsker man selv at svare på
spørgsmålet med et anderledes svar,
selvom dette ikke er det rigtige.
Festaften.
Formanden for COPA og formanden for
Colitis Crohn Foreningen sad ved samme
bord. • Revy. • Een mand og syv damer ved
hvert bord. • Stående klapsalver.

Efter udskrivelse er det meget vigtigt
med opfølgning i stomiambulatoriet.
Over 90% mente det var vigtigt. Der var
forskellige ønsker om, hvor mange
gange dette var nødvendigt.
Sexolog/ psykiater Anette Løwert fra
Danmark havde et meget spændende
og forståeligt indlæg om kropsæn
dringens betydning for seksuallivet.
Mennesker er forskellige, tak for det.
Nogle vil tale om sex, for andre er det
tabu, nogle gør det, andre ved ikke,
hvorfor de gør det osv. Det er også et
spørgsmål om kultur, religion, opdra
gelse, erfaring, selvværd, familie, venner
mm. Andre faktorer kan være påvirkning
af medicin, arbejde, bolig og økonomi.
Hvornår er man på toppen? Er det når
man er karrierefikseret, har villa, sports
vogn og masser af penge i banken?
Alligevel er det ikke sikkert, man lige har
tid til det der. Vi har vel alle gode og
dårlige perioder. Som Anette Løwert
også sagde, når man er nyforelsket, gør
man det meget ofte, senere lidt mindre.
Når der er en nyfødt, der skal have ble
og mad bliver der ofte heller ikke tid til så
meget samvær mellem de voksne. Men
der er ikke aldersbegrænsning på denne
hobby. Selv om man er syg og måske
ikke er helt oppe på mærkerne, eller er
blevet forhindret i dette, så er der andre
løsninger.
Hvis man vil hjælpe sig selv lidt, kan
man da udmærket se i spejlet, at det nok
ikke er et sexidol, der ser tilbage på en.
Men husk så på alle de måder, man kan
give hinanden lidt varme og hotte
følelser. Et kærligt klap på kinden, et lille
kys, en varm hånd og søde ord til
hinanden - det er også ægte kærlighed.
Med tiden vil langt de fleste så kunne
overse div. skavanker, der er på kroppen
efter f. eks. en stomianlæggelse. Og så
skal livet nok blive herligt igen.
Ovenstående er kun et udpluk af fore
dragene. Der var mange. Men det vil
kræve en fagperson at referere dem
korrekt. Derfor har jeg valgt kun at om
tale få af kongressens foredrag.
Alt får en ende. Også denne kongres.
Der var lidt stille til frokost søndag mid
dag. Mange var draget hjem til konfir
mation. Producenterne havde pakket
udstillingerne sammen. Trætheden (og
måske alderen) var ved at kunne
mærkes.
Jeg vil meget gerne takke kongreskomi
teen for mange indholdsrige og forskel
lige foredrag/ indlæg. Det gjorde I godt. I
må gerne være stolte, det fortjener I alle.
Selvfølgelig også tak til de øvrige FS22
bestyrl;llsesmedlemmer, alm. medlem
mer, producenterne, oplægsholderne og
alle I andre der var med til at give en god
stemning alle dagene.
Det er nu rart, at det urene (afføring og
urin), kan føre til "Kunnskap gir utvikling".
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STOMI/BROK

Specialfremstillede støttebandager og undertøj
�\odel 825

• Optimal pasform
• Korrekt placering af stomihul
• Holder et brok effektivt på plads

�\odel 809

• Giver god støtte
• Komfortabel i brug
• Ingen generende sømme
• Hurtig levering
• Fremstilles i Danmark

Rekvirer brochure på:

Tlf.: 64 46 13 30
Fax: 64 46 18 30

E-mail: info@stomibandager.dk

Elo
GARMENTS

- saft as silk, strong as steel

Elo GARMENTS ApS • Bredgade 16 · 5592 Ejby · Tlf. 64 46 13 30 · Fax 64 46 18 30

E-mail: sales@eto-garments.com . www.eto-garments.com · www.stomibandager.dk

Når det sker

- hvordan man kommer tilbage til livet

Baggrunden for artiklen er, at ConvaTec i efteråret i samarbejde med et par
repræsentater fra COPA udskrev en konkurrence om at fortælle, hvordan man
kommer tilbage til livet efter en stomioperation. Juryen, som bestod af
sundhedspersonale samt stomiopererede, valgte Hannegrethe Søndermølle som
vinder. Hannegrethe blev fejret d. 28. januar 2004 i samarbejde med COPA
Nordjylland.

Selv da Hannegrethe Søndermølle blev
alvorligt syg, kunne hun ikke forestille
sig nogensinde at skulle leve med en
stomi. Det kom hun til alligevel.
"Det sker simpelthen ikke for mig".
21-årige Hannegrethe Søndermølle
synker tilbage i sin stol og lukker af for
lægen på den anden side af
skrivebordet. Hun har kigget på sine
røntgenbilleder, accepteret diagnosen af
en alvorlig og kronisk betændelse i
hendes tarme. Nu fortæller lægen, at
sygdommen, Colitis Ulcerosa, i nogle
tilfælde udvikler sig så slemt, at pa
tienten som sidste udvej skal leve med
en stomi. Altså en lille pose på den
udvendige side af maven, der opsamler
afføring, så patienten ikke selv skal gå
på toilettet.
Den unge kvinde gyser. Året er 1991.
Hun har lige bestået sin svendeprøve
som bager, er kæreste med Claus og
har egentlig altid set sin fremtid som lys
og lykkelig. Lige indtil forleden dag, hvor
toiletkummen var rød af blod, da hun
rejste sig. Nu sidder hun i lægens
konsultation og lader hende tale uden at
hæfte sig ved detaljerne. Hannegrethe
Søndermølle er fast besluttet. "Det er
ikke mig, det her", tænker hun og
skubber risikoen for en stomi langt væk.
"Det sker ikke for mig".
Hun bliver sat i medicinsk behandling,
men hendes mave bliver ikke bedre.
Hun har konstant diarre, løber på
toilettet 20-30 gange i døgnet og kan
ikke passe sit nye job i bageriet. Hun må
sige op efter kun tre uger. Efterhånden
må hun også opgive at tage med Claus i
teatret, på cykeltur eller bare ud at
handle. Ikke engang deres lille, sorte
puddelhund Lady kan hun gå med ud at
lufte uden nøje planlægning af rute og
tidspunkt.
"Jeg var helt afhængig af at være i
nærheden af et toilet", fortæller Hanne
grethe Søndermølle i dag. "Sådan noget
som at tage i biografen eller ligge på
stranden - jeg kunne bare ikke. Jeg
Copa 4/2004

kunne ikke lede efter et toilet eller stå i
kø og vente på, at det blev min tur. Tit
måtte jeg sende Claus afsted alene og
selv blive hjemme, fordi jeg simpelthen
ikke kunne bevæge mig mere end ti
skridt væk fra toilettet.
Der går to og et halvt år. Hannegrethe
Søndermølle får det værre og værre. En
januardag i 1994 bliver hun indlagt på
sygehuset i Aalborg. Hendes tyktarm er
så medtaget, at lægerne vil fjerne den
og give hende en stomi i stedet. De
siger, at stomien kun er for et års tid. At
der ikke er noget at diskutere.
På opvågningsstuen har narkosen
dårligt fortaget sig, før hun slår øjnene
op og tænker på at komme på toilettet.
Det plejer hun jo at skulle. lettelsen
føles enorm, da den skyller ind over
hende sammen med sygeplejerskernes
påmindelse om, at de evige toiletbesøg
ikke længere er nødvendige. På siden af
hendes maveskind fem-seks centimeter
fra navlen ligger en pose af plastik og
klarer det for hende. Hun lukker øjnene
og slapper af.
"Selvfølgelig var det lidt underligt
pludselig at få den der stomi. Den
boblede og brummede og overtog helt
styringen af min afføring. Men det gik
godt med at klare den", husker
Hannegrethe Søndermølle.
Da hun bliver udskrevet går der ikke
længe, før hendes verden ligner sig selv.
Næsten. Hun går til koncerter, i
biografen, fester med vennerne og
traver lange ture med Claus og Lady. Og
hun er lykkelig for at have fået sit liv
tilbage. Men inde under tøjet bærer hun
rundt på den lille pose, som ikke plejer
at være der. Stomien virker, som den
skal, og sparer hende for en masse
besvær. Alligevel glæder hun sig til at
slippe af med den igen.
Efter et år får hun opereret en såkaldt
pauch ind i maven, så hun ikke længere
behøver stomien, men kan gå på
toilettet som normalt. Det fungerer
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fortræffeligt. Endelig er hendes liv
ligesom alle andres. Hun ligger på
stranden, shopper, går til svømning og
har i det hele taget travlt med at
indhente alt det forsømte. Indtil hun
under en ferie i Ungarn pludselig får
stærke smerter i maven. Tanken om, at
sygdommen er vendt tilbage, lurer i
baghovedet. Hannegrethe Søndermølle
rejser hjem med bange anelser.
Det viser sig, at pauchen har givet
hende tarmslyng og straks må fjernes.
Hun skal have en ny stomi og leve med
den resten af livet. Der er ingen anden
udvej, siger lægerne. Hannegrethe
Søndermølle bander indvendigt. Hun er
ked af det, havde sådan håbet. ..
"Da jeg havde sundet mig lidt, var det
fuldstændigt lige meget. Jeg havde fået
nok af smerter og hospitalsophold. Jeg
ville bare gerne være rask og leve
normalt - med eller uden stomi. Jeg
kunne ikke andet end at se positivt på
situationen", siger Hannegrethe
Søndermølle, der fik sin stomi i 1996 og
i dag endelig har sat punktum for sin
sygehistorie. Undervejs har hun været
igennem ti store operationer, kæmpet
mod grimme bivirkninger og mistet
evnen til at få børn. Men som 34-årig er
hun nu glad og rask og fri til at gøre,
som det passer hende.
Hun blev gift med Claus i 1998. Og
sidste år blev parret godkendt som
adoptivforældre, efter at de ansvarlige
myndigheder ved selvsyn havde
konstateret, at Hannegrethe
Søndermølles liv er så godt som nogen
andens.

"Jeg er så taknemmelig for at være
blevet rask og igen kunne se lyst på
fremtiden. Uden støtten fra min familie,
mine venner og alle lægerne var det
aldrig gået. Men det er stomien, der har
givet mig mit liv tilbage", siger hun.
•

Esteern
synergy

TM

Esteem synergy - bandage systemet, som forener det
bedste fra traditionelle en-dels- og to-dels bandager.
Esteem synergy har, i stedet for den hårde plastring, en
fleksibel vedhæftningsoverflade, hvor posen klæbes fast.
Posen kan skiftes uden at skifte hudpladen, så dermed
skåner man huden med færre skiftninger.
Stomahesive® * giver dig en tynd og fleksibel hudbeskyt
telse, som følger dine bevægelser.
lnvisiClose TM er en integreret poselås på tørnbare
poser, som giver dobbelt sikkerhed, der både kan høres
og mærkes.
Esteem synergy - bandage systemet er udformet, så
du får mere tid til andre ting.

Prøv en ny stomibandage allerede i dag!
Kontakt vores kundeservice på tlf.: 45 87 60 11
eller 80 30 60 11. Så sender vi dig prøver på
Esteem synergy samt yderligere oplysninger.
*Stomahesive Flexible med hydrakolloid klæbeflade
er en af de tyndeste hudplader på markedet.

ConvaTec, Lyngby Port, Lyngby Hovedgade 98, 3.sal 2800 Kgs. Lyngby. Kundeservice 45 87 60 11 eller 80 30 60 11
www.convatec.dk

Arsberetning fra COPA
Perioden 1. januar

til 31. december 2003.

Kære medlemmer. Det er igen tid til at aflægge beretning for årets gang i Stomiforeningen COPA.
Af: Henning Granslev, landsformand

Generelt

Et spørgsmål og svar som mange fore
ninger altid venter på med spænding,
når året rinder ud, det er sikkert: Hvor
mange nye medlemmer kom der i vores
forening? Svaret er 54 nye medlemmer.
Det kan vi så glæde os over, selv om det
er noget mindre end de 87 der kom i
2002. Helt nøjagtigt er der nu 3.200
medlemmer i COPA. Selvfølgelig vil vi
gerne have flere medlemmer.
Når man tænker på, at der er ca.
10.000 stomiopererede her i landet, er
der da plads til betydelig flere
medlemmer. Men det er jo ikke sikkert,
at man syntes, det er nødvendigt at
være medlem af en patientforening, og
man ønsker måske heller ikke at gå til
medlemsmøder for at høre om alverdens
dårlige (og gode) sygehistorier. Vi har
måske en løsning. Tænk lidt over at
blive medlem i foreningen. Copa-bladet
tilsendes 6 gange om året. Her kan
læses om de nye stomiposer m.m., og
man støtter foreningen i dens arbejde
med at arbejde som talerør over for
myndighederne.

Møder

I 2003 blev der holdt 6 forretningsud
valgsmøder (FU) og hovedbestyrelses
møde i april og budgetmøde i novem
ber. Der har tidligere været afholdt lidt
flere FU møder. Men selv i COPA har vi
prøvet at følge lidt med tiden. Så når der
kun har været få punkter til diskussion i
forretningsudvalget, har vi i fællesskab
fundet en løsning ved at sende mail.
Og som noget nyt blev budgetmødet i
Odense holdt som et dagsmøde. Herved
kunne foreningen spare et pænt beløb,
ca. 15.000 kr. Dette beløb er blevet
fordelt til lokalforeningernes grundbeløb.
Mødet blev klaret til tiden, så budget
mødet til november i 2004 vil derfor også
være et dagsmøde.

Kræftens Bekæmpelse

2003 var 75 års jubilæum for Kræftens
Bekæmpelse (KB). Så der blev selv
følgelig sat lidt ekstra spot på KB man
ge gange i årets løb. Gennem mange år
har COPA haft en samarbejdsaftale med
KB. Aftalen er god for vores forening, da
Copa 4/2004

COPA gennem denne aftale i mange år
har modtaget økonomisk støtte til
aktiviteter for vores medlemmer. Helt
nøjagtigt får vi tildelt kr. 160.000.
Støtten er blevet fordelt til følgende
aktiviteter: Sommerophold, lokale kurser
for vores rådgivere, genoptryk af
brochuren .Kender du COPA" og til
kørselsudgifter i forbindelse med
rådgivning. Den 12. marts blev resultatet
af en arbejdsgruppes forslag til en
,,fællesaftale" for patientforeninger
underskrevet ved en reception hos
Kræftens Bekæmpelse på Strand
boulevarden i København. Samme dag
blev Internetportalen www.cancer.dk
præsenteret. I denne portal står der bl.a.
meget om de lokale Kræftrådgivnings
centre, Rehabiliteringscenter Dallund,
sygdomme, behandlinger og kost. På
siden er der også links til alle de patient
foreninger, som har en samarbejds
aftale med KB. Alle 75 års fødselsdage
fejres normalt med en stor fest. KB var
ingen undtagelse. Den 23. oktober var
der en Jubilæumsforestilling i Det Kon
gelige Teater, København. Forestillingen
var for særlige indbudte - d. v. s. alle
med tilknytning til KB - medarbejdere,
medlemmer, samarbejdspartnere m.m.
Hele overskuddet gik ubeskåren til KBs
aktiviteter. Billetterne hertil var for egen
regning.

De Samvirkende
lnvalideorganisationer

COPA har også i 2003 haft stor glæde af
danskernes spillelyst i Dansk Tips
tjeneste. Heldigvis har Folketinget lavet
en lov om, hvorledes en del af overskud
det i Dansk Tipstjeneste skal fordeles.
De Samvirkende lnvalideorganisationer
(DSI) modtager hvert år en fastlagt pro
centdel af dette overskud. Alle forenin
gerne under DSI får tildelt økonomisk
støtte efter meget præcise udregninger.
COPA havde budgetteret med ca.
1.000.000 kr. Danskerne har en stor
spillelyst, så tilskuddet blev til 1.090.000
kr. Det har vi da ikke spor imod. Så spil
blot videre, husk dog at der er
forpligtigelser til at betale div. udgifter,
kost, husleje, tøj m.m.
Som skrevet i sidste års beretning blev
det besluttet at holde et stort weekend-
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møde i forbindelse med DSI repræsen
tantskabsmødet. På dette møde i Grenå
den 9. - 10. maj blev der optaget 2 nye
foreninger. Dansk Fibromyalgiforening
og Osteoporoseforeningen havde søgt
om at komme ind i varmen hos DSI.
Foreningerne præsenterede sig for de
delegerede, og resultatet blev et ja til
begge.
Hidtil har der været lidt skepsis blandt
foreningerne i DSI, når der var nye an
søgninger om optagelse i DSI. Begrun
delse herfor var, at der derved ville blive
et mindre økonomisk tilskud til forenin
gerne. Til dato har COPA (og sikkert
langt de fleste foreninger) dog klaret
dette problem.
Det er nøjagtigt som i det daglige liv.
Får man lidt mindre at gøre godt med,
må man prøve at tilpasse sig den nye
situation. Dermed ikke sagt, at man ikke
tænker: Nå skal vi nu have et lidt mindre
stykke af kagen - den var elles så god.

Portosagen

I august måned fik alle foreninger
gennem div. medier en meget dårlig
nyhed. Regeringen havde i oplægget i
den nye Finanslov for 2004 ønsket en
afskaffelse af portostøtten til alle for
eningsblade. Hurtigt kom mange for
eningsblade og en del politikere med
indlæg i aviser om, at det var en utrolig
dårlig ide. Det danske foreningsliv, som
vi alle roser så meget, og som er opbyg
get gennem mange år ville derved få en
økonomisk lussing. Den hidtidige porto
støtte har været fundamentet for at
bringe foreningernes budskab og
information ud til deres medlemmer og
andre interesserede.
Stomiforeningen COPA skrev protest
breve til Trafikministeriet, Social
ministeriet og nogle folketingsmedlem
mer for at bede om forståelse om
problemet med en kraftig
portoforhøjelse. Vores forening ville med
de informationer, der var tilgængelig i
august/september få en ekstra årlig
udgift på mellem 125.000 kr. og 270.000
kr. Så gode råd var dyre og nytænkning
ikke skadelig. Netop denne regering
lovpriser jo alle de frivillige foreningers
meget vigtige engagement med de
unge, de svage, de syge og de gamle.

Kort sagt næsten alle frivillige hænder
kan gøre gavn og nytte i samfundet. De
bør dog helst ikke være en økonomisk
belastning for statsbudgettet.
Resultatet blev bl. a., at DSI prøvede at
indsamle oplysninger om alt vedr. med
lemsblade fra medlemspatientforenin
gerne, embedsmænd udsendte spørge
skemaer og komiteer blev nedsat for at
finde en løsning på problemet vedrø
rende portoudgifterne.
Resultatet blev, at der var ca. 4800
frivillige foreninger i Danmark.
Halvdelen (ca. 2400) kunne måske få
økonomisk støtte fra en nyoprettet pulje
på finansloven. Puljen ville for år 2004
blive på ca. 27 mil. kr. Uden regnema
skine kan enhver jo se, at en gennem
snitsstøtte på ca. 10.000 kr. ikke rakte
særlig langt. Det værste var vel alle de
forskellige svar fra Post Danmark, når en
forening ønskede oplysninger om bl.a.
de nye vægtgrænser, antal blade, rabat
ter og takster vedr. pasning af adresser
ne til modtagerne af medlemsbladene.
Stomiforeningen COPA fandt frem til
følgende model, for at fremtidige budget
ter stadig kan bære den nuværende ak
tivitet. En årligt kontingentforhøjelse på
kr. 25 pr. medlem, papirkvaliteten lidt
tyndere for at komme under 100 gr. pr.
blad og oplaget nedsættes med nogle
hundrede. Disse tiltag vil efter vores
bedste overbevisning kunne klare de
ekstra portoudgifter.

Arbejsgruppe, Patientklagenævn
og Serviceloven

DSI har i årets løb inviteret til temadage
med politikere på Christiansborg bl. a.
vedr. det fremtidige offentlige sundheds
væsen, behandlingstilbud og hjælp til
handicapgrupperne i Danmark.
Tilskuddet fra Dansk Tipstjeneste til de
mange frivillige organisationer (incl.
COPA) er absolut nødvendigt for at
overleve og for at kunne tilbyde arran
gementer, blade, råd, vejledning m.m. til
gavn og glæde for medlemmerne. Derfor
ønskes der nedsat en arbejdsgruppe i
DSI for at se på evt. problemer, der kan
opstå når og hvis, der kommer uden
landske spilleaktører på banen i
Danmark.
COPA har meldt sig til denne arbejds
gruppe. Her er et område, hvor vi sikkert
kan gøre lidt nytte. I mange af de andre
udvalg i DSI regi, må vi nok erkende, at
her er der brug for kræfter og erfaringer
fra andre patientforeninger. Man kan så
glæde sig over, at vi just ikke hører til
den gruppe af handicappede, der kræver
ekstra personlig pleje, speciel under
visning, særlige forholdsregler til byg
ninger og m.m. Dette er ikke skrevet, for
at vi skal gradbøje, hvem der er mest
handicappet, og hvem der har ret til

hjælp. Vi lever heldigvis i et rigt og rart
land, hvor langt de fleste får, hvad loven
siger og måske lidt til. Men der vil altid
være uheldige grænsetilfælde, og selv
følgelig kan der da altid laves ændringer
til noget bedre.
COPA har udpeget Elsemarie Kraul,
Århus lokalforening til repræsentant i
Patientklagenævnet. Her er det rart, at
have en person med kendskab til nøj
agtig de problemer, der kan opstå i
forbindelse med anlæggelse af stomi/
reservoir.
Enkelte kommuner tolker loven lidt
kvajet og ikke særlig borgervenlig. Det
gælder f. eks. i Serviceloven §§ 97 og
98 vedr. Personlige hjælpemidler. Hvis
en borger vælger af købe sine stomi
poser m.m hos en anden leverandør
end kommunens valgte leverandør, har
kommunen ret til at kræve prisdifferen
cen betalt af borgeren. Men der står til
gengæld også, at en borger ikke bør
have økonomisk belastende udlæg, når
man selv vælger leverandør. Der er de
sværre eksempler på, at kommuner
forlanger, at borgeren selv betaler for
hjælpemidlerne ved modtagelsen. Her
efter refunderer kommunen det beløb,
der svarer til kommunens aftalte udgift.
Her vil DSI hjælpe COPA med, at lov
teksten ændres til klart og tydeligt at op
lyse, at regningen altid tilsendes kommu
nen. Herefter kan kommunen sende en
regning på prisdifferencen til borgeren.
Herved vil der ikke mere blive store
udlæg ved køb af stomiposer m.m.
COPA ser positivt frem til ændring i
denne lovtekst. Men husk, ting tager
ofte den tid, der er nødvendigt for et godt
resultat, nogle gange endda lidt længere
end ønskeligt.

FS22

Det årlige møde med FS22 (Sammen
slutningen af stomisygeplejersker i Danmark)
og COPA blev holdt den 25. marts i
Odense. Her enedes man bl.a. om at
ændre lidt i rækkefølgen af punkter i
samarbejdsaftalen. FS22 ville gerne
vide, om COPA kunne acceptere, at der
blev arrangeret et årligt møde mellem
FS22, COPA og CCF ( Colitis Crohn
Foreningen). COPA lovede at tage spørgs
målet op til vores HB møde den 26. april.
Resultatet blev et enstemmigt ja.
Det sædvanlige spørgsmål og ønske
fra COPA om at blive brugt noget mere
til rådgivning af ligestillede blev bragt på
banen. Desværre er der ikke nogen for
nuftig forklaring på dette. Ønsket fra
COPA er, at alle nyopererede og evt.
deres pårørende får information om
vores forening.
Både FS22 og COPA kan sagtens
blive enige om, at det er et rimeligt
tilbud. Det burde dog kunne fungere

15

noget bedre ude i den virkelige verden.
Men man kan som sagt ikke tvinge en
hest til at drikke af truget, selv om der er
vand i dette.!! Lad os nu se, vi skal altid
være optimistiske. COPA havde to
repræsentanter (Merete Møller og
Torben Hansen) med til FS22 kongres
sen i Fåborg i november måned. På
FS22 kongresser er der mulighed for at
se alt nyt i stomiposer fra producen
terne, hilse på mange af forhandlerne,
høre nyt om operationstekniker, behand
linger, og uddele information om vores
foreningstilbud til interesserede
stomisygeplejersker.
(Læs mere i Meretes Møllers referat fra
kongressen i Copa.blad nr. 1/2004).

Rådgiverkursus

I 2003 ønskede forretningsudvalget, at
lokalforeningerne selv skulle arrangere
et møde med rådgiverne og
stomisygeplejer-skerne. Resultatet
skulle være, at det var en mulighed for,
at sygeplejerskerne kunne få sat ansigt
på rådgiverne, spørge dem om deres
egne erfaringer og få en dialog i gang
om at supplere hinanden med vores
forskellige tilbud (den faglige og den
ligestillede) til de nyopererede.
Rådgiverne kunne ved samme lejlighed
spørge om sygeplejerskerne erfaringer,
hvorledes man bedst kommer i kontakt
med de nyopererede.
Alt nyt er ikke altid godt. Det kan være
farligt at springe lidt uden for den nor
male tekst. Ønsket om dette arrange
ment kunne desværre ikke opfyldes i alle
lokalafdelingerne. Men OK, så vender vi
tilbage til "den normale model" med
arrangementer for rådgiverne i hele lan
det. Det er et møde fra lørdag til søndag
med forskellige oplæg fra f. eks. en
læge, sygeplejerske eller en psykolog fra
Kræftens Bekæmpelse.

Nordisk og Internationalt samarbejde

Nordisk Komitemøde blev holdt i Sverige
den 24. - 26. januar. Her en kort orien
tering om mødet: det fælles nordiske
stomikort, der manglede et logo. Dette
problem blev hurtigt løst. Samarbejde
med producenter/bandagefirmaer. I de
nordiske lande er der stor forskel på,
hvor mange steder, man kan købe sine
poser m.m. I Danmark er der få
forhandlere, i Norge og Sverige er det
meget normalt at købe hos apotekerne.
Det kommende IOA møde i Thailand
blev diskuteret - det blev siden besluttet
af aflyse dette p.g.a. SARS. På en
fælles Nordisk hjemmeside ønskede
man links til respektive lande. Indlæg til
det ordinære nordiske møde i Finland til
august blev fremlagt, hvorefter opga
verne blev fordelt mellem landene.
Produktschef Leif Thingvall og markeds
chef Kristin Dahle fra ConvaTec/Sverige
Copa 4/2004

havde et indlæg med et ønske om at
holde fællesmøder med et par repræ
sentanter fra hvert nordisk land og
personer med ansvar for det nordiske
arbejde/salg fra producentens side.
Deltagerne var positive. Resultatet blev
at udpege et par repræsentanter i hvert
af de nordiske lande for at oprette et
Nordic Advisory Board med ConvaTec,
der betaler omkostningerne til møderne.
Sidste punkt var information om tids
punkt og sted for mødet i Finland til
august - på Hotel Gustavelund den
21. - 24. august i Tuusula.
Nordisk møde i august torsdag den 21.
til søndag den 24. august
Torsdag. Fra Danmark deltog følgende
repræsentanter: Lis Lene Carstensen,
Marianne Andersen, Merete Møller og
undertegnede. Vejret var fint herhjemme
i Danmark, så der kunne godt have
været bedre vejr end silende regn, da vi
landede i Helsinki og senere kom til
Hotel Gustavelund. Vores finske værter
undskyldte meget og fortalte, at der
havde skam været masser af solskin
og varme lige til i forgårs. OK. Sådan er
det også i Danmark. Om aftenen var der
præsentation af deltagerne og en kort
orientering om programmet. Det må
siges, at indledningen til mødet var lidt
kaotisk, ingen af repræsentanterne fra
Finnilco havde før været med til et
nordisk møde, ingen kunne tale svensk,
kendskab til mødeprogrammet havde
de kun haft et par uger. De undskyldte
meget. Vi garvede lovede at bevare
fatningen, at hjælpe med det praktiske
og få det bedst mulige ud af mødet. Der
var allerede en meget bedre og positiv
stemning under middagen.
Fredag. Emnerne i dagens program var
om rådgivning i de forskellige lande. Her
kunne jeg personligt tænke mig et større
antal COPA-rådgivninger. I Norge (ca.
samme antal indbyggere som i Dan
mark) er der næsten 3 gange så mange
personlige førstegangsrådgivninger som
her i landet. Grunden hertil er ikke, at
der bliver foretaget flere stomianlæggel
ser i Norge. Alle var enige om, at det er
vigtigt med et godt samarbejde med
sygehuse, sygeplejersker og læger.
Om eftermiddagen præsenterede pro
ducenterne deres store udvalg i poser
og pasta m.m.
Eftermiddagen var afsat til sight
seeing til bl. a Jean Sibelius· hjem, et
kunstnerkollektiv og et Lottemuseum.
Det var stadig overskyet og lidt regnvejr.
Sidste punkt denne dag var brugerind
flydelse. Her er det utroligt vigtigt med af
få indflydelse på, hvorledes brugerne
bliver sikret deres ret til et få en faglig og
kompetent betjening/vejledning hos
leverandøren, hurtig levering på bopæ
len, frit valg af produkter og at blive
informeret om nyheder.
Copa 4/2004

Aftenen sluttede med en god middag
og socialt samvær. Tænk regnen var
holdt op.
Lørdag. Det planlagte IOA møde i Thai
land sidst i oktober var blevet flyttet
(p.g.a. SARS) til Portugal i 2004. Denne
beslutning var meget rimelig, da der er i
forvejen er arrangeret EOA møde i Por
tugal til august 2004. Hvert 3. år er der
møde i Europa (EOA) og ligeledes hvert
3. år på verdensplan IOA. De nordiske
lande ønsker mere indflydelse i både
IOA og EOA. Derfor vil Norden prøve af
få valgt en kandidat ind i disse organi
sationers komiteer.
Ungdomsarbejde! er altid på dagsor
denen til de nordiske møder. Det er også
vigtigt. Vi bliver alle ældre, og der skulle
gerne være nogen til at drive foreninger
ne videre. Derfor er det vedtaget at invi
tere interesserede og ansvarlige for
ungdomsarbejde! i de nordiske lande
med til møderne.
Norge kunne prale af at have en stor
og velfungerende ungdomsafdeling,
Sverige havde også en del ungdoms
medlemmer. Danmark? OK, vi kommer
med på et tidspunkt. COPA vil meget
gerne have unge i vores forening, og de
kommer helt sikkert. Det tror og håber
jeg, da der er tilbud om familieweekend
med børn, så er der Junior-COPA, og
næste skridt er Ungdoms-COPA. Se
fremad og pludselig har vi også unge
COPA-aktive medlemmer.
Ved de nordiske møder er der altid en
festlig middag lørdag aften. Der var
planlagt det helt store Garden Party.
Men ak, det var gråvejr og koldt. Der var
dog rigelig med grillmad og godt humør.
Så aftenen var fin. Vi ville gerne slutte af
med lidt musik og en øl i baren. Men på
hotellet var der bryllupsselskab meget
tæt ved baren, og festen var ikke for os
almindelige hotelgæster. Tjeneren
anbefalede venligt et sted i nærheden
med musik, dans og bar. Hurtigt kom der
taxaer, og vi indtog forhallen på dette
herlige sted. Tænk det er løgn eller ej,
her var også bryllup og lukket for andre
gæster. Taxaerne var væk, men vi gav
ikke op. Der var lys i restauranten på et
nærlignede hotel, her gik vi på besøg, fik
plads i baren dejlige lænestole, nød en
hurtig øl - restauranten/baren lukkede
nemlig 20 min. efter vi havde bestilt vore
tiltrængte øl eller vand. SÅ GIK VI
HJEM. I vinterhaven på hotellet lavede vi
vores eget helt lukkede party - med øl,
vin og chips til konkurrencedygtige priser
indkøbt i supermarkedet fredag
eftermiddag. Tak til den finske formand
Markku Rossi, Helena P arila og Hannu
Luutonen for at klare skærene og holde
et godt og inspirerende nordisk møde.
Søndag. Da vi have klaret alle mødets
punkter, blev deltagerne enige om at
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forlade hotellet efter morgenmad. Den
danske og den norske delegation be
nyttede lejligheden til at tage på travetur
i Helsinki. Her var der tid til at se bl.a.
Domkirken, den ortodokse Uspenskij
katedral, markedet på havnen og fra kl.
12 var ly i varehuset Stockmann - det
regnede. Vi tog flybussen ud til lufthav
nen, drak en kop kaffe og fløj hjem til
Kastrup. Det var rart, her var der tørvejr.
Tak til Lis Lene, Merete og Marianne for
rart selskab på turen.

( I Copa-blad nr. 6/2003 er der skrevet indtryk
af mødet).

Ukraine

I et par blade har der været skrevet ar
tikler om Stomiliv i Ukraine. Oksana
Møller, der bor i Århus, tog kontakt til
COPA for et par år siden. Oksanas
moder, der bor i Ukraine, fik en stomi i
2001 og havde meget svært ved at
skaffe poser m.m. Så dagligdagen var
ikke nem, når der ikke var mere livs
kvalitet og økonomien ikke kan klare at
købe hjælpemidler.
Århus lokalforening lovede at hjælpe
Oksana med at skaffe "overskudposer"
til moderen. Det var helt sikkert en op
gave, som kunne klares uden de helt
store armbevægelser. COPA oplyste i
medlemsbladet om, hvorledes man
kunne hjælpe ligestillede personer i
Ukraine til et "normalt liv" ved at sende
stomihjælpemidler til COPA. I dag har
Oksanas moder, Galina Petrysenko
kontakt til nogle få andre stomiopere
rede i landsbyen, Tjervonoznamenka .
Hjælpen fra COPA bliver modtaget med
en (for os danskere) enorm stor tak og
taknemlighed for at vore ukrainske
venner atter kan få lov til at leve et liv
uden at føle sig tilovers og udstødt. Det
giver stof til eftertanke, har vi det nu så
dårlig herhjemme?
(I Copa-blad nr. 3/2003 og 1/2004 kan der
læses mere om "Stomiliv i Ukraine").

Rådgivning

Nogle personer og foreninger kan være
svære at gøre tilpasse. Stomiforeningen
COPAs tilbud om rådgivning burde være
et helt oplagt tilbud til ALLE personer,
der skal have anlagt en stomi. Jeg vil
ikke just prale af det antal rådgivninger
COPA giver til ligestillede. Her er en
opgave, der bør kunne klares noget
bedre. Men det kræver selvfølgelig et
godt samarbejde med sygehusvæsenet,
og måske også lidt selvransagelse hos
os. Måske er vi ikke gode nok til at
sælge varen. Der er mange faktorer, der
skal passe sammen. Kemien mellem
rådgiverne, sygeplejerskerne og
afdelingen, accept fra lægerne, at vi ikke
er konkurrenter, men et supplement til
det offentlige system. Et er sikkert, vi

mangler unge rådgivere, mange af os
garvede rådgivere er blevet lidt grå i
toppen og CPR kortet er lidt flosset i
kanten. Vi er dog ikke gået helt ud
endnu. Så kære sygeplejersker: Brug os
endelig til den aldersgruppe, der mat
cher med vores data.
PR
Foreningen har også i 2003 købt nyt ud
stillingsmateriale. Der er købt en ny disk,
den gamle af plastik var præget af lidt
meget transport med fragtbil. Repræsen
tanter fra mange firmaer og foreninger
kan på udstillinger/messer kendes på en
firmaskjorte eller trøje m.m. Det syntes
forretningsudvalget i COPA måske
kunne være en ide. På budgetmødet i
november blev det besluttet at købe
mørkeblå t-shirts eller sweat-shirts
påtrykt et lille COPA-logo. Så nu er det
forhåbentligt muligt at kende COPA
repræsentanterne på de udstillinger vi
deltager i - hvis alle de andre ikke er iført
blå trøjer.
Den meget populære brochure
"Kender du COPA?" er blevet revideret
og genoptrykt i 30.000 eksemplarer.
Udgifterne hertil er betalt gennem
støtten fra Kræftens Bekæmpelse.
COPAs hjemmeside
COPAs hjemmeside var ikke særlig
inspirerende, havde vi fået oplyst fra
flere sider. Derfor var der et stort ønske
fra flere lokalformænd om gøre noget
ved dette. Løsningen er blevet en helt ny
hjemmeside med div. links, gæstebog og
noget nyt for os et forum. Tak til Peter
Mogensen for at klare denne opgave
meget hurtigt. Det tog ca. en måned fra
de første sider blev skrevet til premieren
den 22. december. Se mere på siden
www.copa.dk
Copa-bladet
I medlemsbladet bliver der informeret
om nye produkter, lokalstof om med
lemsmøder, landsaktiviteter, og der er en
læserbrevkasse. Der har været talt om,
der er for meget lokalstof. Men
medlemmerne ønsker altså dette, så
foreløbig er der ikke planer om at ændre
dette. Mange af medlemmerne læser
netop meget grundigt om, hvad der sker/
og er sket i deres lokalforening.
Redaktør Ole Vestergaard er ansvarlig
for medlemsbladet og for kalenderen,
der bliver tilsendt sammen med nov./
dec. bladet. Denne kalender er populær.
Vi tør ikke undlade denne, selv om den er
ret kostbar. Men så får alle medlemmer da
også en lille gave for kontingentet.
Landsarrangementer
Sommerferien blev holdt i Frederikshavn
på Radisson SAS Jutlandia Hotel.
Tilbuddet var en succes uden lige. Over

130 medlemmer ønskede at deltage i
denne. Det siger sig selv, at det kunne
foreningens økonomi ikke klare. Vi satte
dog deltagerantallet op fra 60 til 70
personer. Desværre var der mange, som
blev skuffede, da de modtog et afslag
med post.
Hotellet ligger lige op til gågaden, så
der var rig mulighed for at bruge penge
til indkøb af vand, kager, slik, skrammel
og andre uundværlige seværdigheder
eller bruge pengene i masser af tøjfor
retninger. Der var arrangeret 2 halv
dagsudflugter til henholdsvis Skagen,
Vesterhavet og en heldagstur til Læsø.
Fredag aften blev der holdt en flot af
skedsfest i restaurant Gråanden på
hotellet. Lørdag var det slut med at blive
opvartet. Dagligdagen blev en realitet for
mange, da de kom hjem fra ferie og sol i
,,Lysets Land".
(Opholdet er omtalt i COPA-blad nr. 5/2003).
Midt i Livet blev igen holdt på Hotel
Hjerting, Esbjerg i weekenden 3.- 5.
september. Der var 65 personer, der
ønskede at deltage. Fredag var der et
oplæg om nye produkter fra Coloplast.
Lørdagens bustur var til Marsken og
Vadehavet, middag på restaurant
Kammerslusen og et lille ophold i Ribe.
Den obligatoriske festaften med musik
og dans blev holdt i god stemning under
indtagelse af div. lækre retter og vin.
Søndag formiddag var der mulighed for
at få en guidet tur rundt i Esbjerg
Musikhus. Det var der mange, der havde
lyst til. (Omtalt i Copa-blad nr. 6/2003).
Junior COPA. Forældregruppen havde
arrangeret ophold/badeferie m.m. den 6.
- til 9. juni i Lalandia for de lidt store børn
fra 10 år og opefter (og uden forældre).
Ungerne og deres oppassere benyttede
dagene til badning, restaurantbesøg,
bowling og indkøbstur til Tyskland (læs
indkøb af slik, cola og MEGET mere).
Alle deltagerne og de voksne var meget
trætte efter et par gode dage på sydhavs
øen. (Læs mere i Copa-blad nr. 4/2003).
Familieweekend. Arrangementet hen
vender sig som navnet oplyser til børn
med stomi/reservoir, deres søskende og
forældre. Den 10. · til 12. oktober var der
grund til at gøre lidt ekstra ud af denne
weekend, da det var 10 års jubilæum.
Der var nytænkning med oplæg af
alternativ behandling, zoneterapi m.m.
ved Kim Dehmut, oplæg om erfaringer
med kost og operation ved læge Niels
Quist. Oplevelser ved graviditet og stomi
ved Else Marie Nielsen og en rigtig
fornøjelig festaften med optræden af
Vejle Musikskole og Cirkus Skunk.
(Omtalt i Copa-blad nr. 1/2004).
Interessegrupperne
Urostomigruppen. Mødet for urostomi
opererede, der var planlagt til den 4. ok-
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tober, blev desværre aflyst p.g.a. afbud
fra oplægsholderen. Mødet blev ændret
til lørdag den 27. marts 2004.
Crohn Vest. Der blev holdt et arrange
ment i Crohn Vest den 2. november i
Århus. Emnerne var om alternativ be
handling - bl.a. homøopati, kost og
naturmidlet Aloe Vera. Under Crohn arrangementer er der rig lejlighed til at
diskutere mange daglige problemer med
sygdommene Morbus Crohn og Colitis
Ulcerosa. Flere i Crohngruppen Vest
har levet et godt og næsten normalt liv
med disse sygdomme i mange år. De
mødes 6 gange om året, og kan nær
mest kaldes en selvhjælpsgruppe.
Økonomi
Ar 2002 var et mindre godt år for Stomi
foreningen COPA, kun et overskud på kr.
12.000. Således er det ikke for år 2003.
Der er et meget pænt overskud. Af dette
overskud ønsker forretningsudvalget at
hensætte kr. 100.000 kr. til 60 års jubi
læet i 2011, kr. 100.000 til Stomidagen i
2004 og oprette en legatpulje på kr.
25.000. Derudover kan der hensættes
kr. ca. 84.000 til egenkapitalen (kursre
guleringen udgør kr. 55.000).
Mange medlemmer kan nu spørge, om
det var nødvendigt at sætte kontingentet
op med kr. 25, når der kan hensættes så
meget. Ja, det var det. Portoudgifterne
vil stige meget betragtelig, og foreningen
har fået en regulering for år 2003 på kr.
90.000 fra DSI gennem tilskuddet fra
Tips/Lottomidlerne. En ekstra regulering
er ikke noget man kan indregne i bud
gettet. Kursreguleringen skal selvfølgelig
hensættes til egenkapitalen, det er jo fra
denne vi købte investeringsbeviser, da
alt pegede på, at det var det helt rigtige.
Det mener jeg personligt også har været
fornuftigt på daværende tidspunkt. Vi
kan ikke spå om fremtiden, blot håbe det
bedste. Jeg er optimistisk med hensyn til
vores forenings økonomi. Jeg er sikker
på, at portoudgifterne klarer vi med de
tiltag, der er omtalt i beretningen. Og
værdien af foreningsbeviserne vil vokse
stille og roligt til købsværdien.
Tak der alle der har tænkt på COPA, da
girokortet med kontingentet blev betalt.
En særlig stor tak til KN, Roskilde, for
den flotte julehilsen på kr. 60.000.
Til slut vil jeg gerne takke alle COPAs
lokalformænd, interessegrupper, sam
arbejdspartnere, medlemmer, venner,
støttemedlemmer, læger, FS22, KB, DSI,
sygeplejersker, producenter, forhandlere,
oplægsholdere, forretningsudvalget,
sekretariatsleder Britta Mogensen og
redaktør Ole Vestergaard og ikke mindst
den bedre halvdel til de aktive i COPA og
til slut alle, der er glemt.
•
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Cafemøde

Siden sidst

Carlsberg og frokost
onsdag
den 12/5

Vi mødtes
17 personer
ved Carls
berg
besøgs
center i let
støvregn.
Ved ankomsten fik vi ud
leveret 2 kuponer pr. næse til
øl og vand. Der er nye tider i
bryggeribranchen, de guidede
ture, hvor man før kunne se
produktionen, er en saga
blot. Nu er det et museum,
med videoskærme og table
auer af produktionen. Spæn
dende, men man mister for
nemmelsen af at være på en

stor arbejdsplads. De eneste
levende "ansatte" vi så var
deres bryggerheste. Efter
rundturen ender man i deres
bar, hvor man så kan vælge
mellem forskellige øl og vand,
og jo vi fik lov at smage
bryllupsøllen, "Crown". Der
var enighed om at den var
god, selv klokken 11.00 om
formiddagen. Ned ad bakke
gik det så fra Carlsberg til
Krøgers have på Pilealle,
hvor vi fik selskab af 10 med
lemmer der havde sprunget
Carlsberg over. Der fik vi en
frokostanretning, og i anled
ning af det kommende kran
prinsebryllup, gav foreningen
en øl til maden. Vi var så hel
dige at der var levende musik,
selvom det desværre var for
koldt til at sætte sig uden
dørs og nyde den.

mandag den 20/9 kl. 14.00
Pilegården, Brønshøjvej 17,
2700 Brønshøj.
(Bus 2 A kører til døren, bus 5A
+ 350S holder på Brønshøj Torv
ca. 5-10 minutters gang derfra).
Så starter vi op med en ny
sæson, efter en dejlig sommer.
Vi får besøg af Jeanette Niel
sen fra Dansac. Hun vil vise
os deres produkter, og der er
mulighed for at stille spørgs
mål.Ved mødet vil der blive
serveret en kop kaffe/te med
brød. Vi glæder os til at se og
høre nyt.
Tilmelding nødvendig,
senest 1/9 2004,
til enten Peter Sørensen
tlf.: 3538 9148
mail: nepe@privat.dk eller
Grethe Nielsen
tlf.: 3828 0382.
Kommende arrangement

Cafemøde

torsdag den 14/10 kl. 14.00
Pilegården, Brønshøjvej 17,
2700 Brønshøj.
(Bus 2 A kører til døren, bus 5A
+ 350S holder på Brønshøj Torv
ca. 5-10 minutters gang derfra).
Vi gentager succesen fra
sidste år, hvor vi holdt et
hygge- og snakkemøde, hvor
der er mulighed for at få tid
og lov til at snakke om løst og
fast, helt uformelt og uden
nogen styring.
Er du nyopereret eller har lyst
til at lære os at kende er det en
god anledning til at dukke op.
Vi får lidt varmt at drikke og
lidt blødt brød af en art.
Tilmelding nødvendig,
senest 1/10 2004,
til enten Peter Sørensen
telefon 3538 9148
mail nepe@privat.dk
eller
Grethe Nielsen
telefon 3828 0382.
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Kommende arrangementer

Selvhjælpsgrupper
Grupperne kører helt på
deltagernes præmisser.

Gruppe 1
Onsdag den 01/09
Onsdag den 06/10
Onsdag den 03/11
Onsdag den 01/12

kl.
kl.
kl.
kl.

16.00
16.00
16.00
16.00

Gruppe 2
Onsdag den 08109
Onsdag den 13110
Onsdag den 10/11
Onsdag den 08112

kl.
kl.
kl.
kl.

16.00
16.00
16.00
16.00

Gruppe
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

kl.
kl.
kl.
kl.

18.30
18.30
18.30
18.30

3
den 08/09
den 13/10
den 10/11
den 08/12

Gruppe 4
Onsdag den 010/9 kl. 18.30
Onsdag den 06/10 kl. 18.30
Onsdag den 03/11 kl. 18.30
Onsdag den 01/12 kl. 18.30
Møderne, foregår privat, hvor
kaffe, te, kage og sodavand
kan købes.
Tilmelding nødvendig
senest mandagen før.
Har du lyst eller brug for at
snakke med andre i en
lignende situation, er du
velkommen til at være med.
Ring til
Ehlin Andreassen,
C .J. Brandtsvej 7,
2400 København NV
telefon 3583 0862
bedst 17.00-19.00.
mail
selvhj.stomi@qet2net.dk

Bestyrelsen ønsker alle en
god sommer.
Pb.v.
Peter Sørensen

�.

Københavns amt

�� Lokalforma11d:

Siden sidst

Rundvisning
på Christiansborg

19. maj ville ca. 20 gerne se
og høre lidt om hvor og hvor
dan man regerer Danmark. Vi
startede med et sikkerheds
check fuldstændig som i luft
havnen. Vor vært Morten
Bødskov (A) mf. modtog os,
udleverede flot materiale om
Christiansborg og viste os
derefter rundt og fortalte på
en god måde hvordan
forretningsgangen i store
træk er for en moderne
politiker. F.eks. da vi
passerede en frise på en af
gangene med teksten: "Det
er ikke den høne, der kagler
højest, der lægger æg" blev
oversat til : -"Du skal ikke tro,
at fordi du argumenterer højt
og entusiastisk for en sag, så
bliver den hørt"!
Vi fik også at vide, at før
man (A) går i folketingssalen
for at fremlægge eller
stemme om en sag, mødes
man i gruppeværelserne, og
her afgøres i realiteten, hvad
partiets holdning er, uanset
hvad du så i øvrigt mener.
Det kom nu ikke som nogen
overraskelse. Vi hørte om og
så den originale Danmarks
Riges Grundlov, og kom
meget a'propos ind på EUs
større og større indflydelse
på vort fremtidige liv som
danskere, som bl.a. kan være
med til at vi får en ny grund
lov tilpasset EU. Vi så også
nogle af "girafferne" både
som billeder på væggene og i
virkeligheden bl.a. de 4 (fire)
som var tilstede i Folketings
salen. Man har et glimrende
overblik fra tilhørerpladserne.
Vi sluttede i Snapsetinget,
hvor "vi gik i udvalg" omkring
et bord dækket med sær
deles godt til ganen.
Vi takker vor vært for en
rigtig interessant eftermiddag
som gav svar på nogle
spørgsmål men som også
rejste endnu flere.

Yderligere ko11taktperso11:

Kommende arrangement

Lørdag 28. august
Sang og historier

Viseaften, hvor overlæge,
emeritus, Dr.Med. Poul Danø
vil underholde et par timer.
Jeg tror nok jeg kan
garantere en festlig aften
med en masse kendte og
måske nogle ukendte viser.
Starttid:
kl. 18.00 med spisning.
Sted:
Præstevænget 20
2750 Ballerup
(5-6 min. gang fra
Ballerup S-station)
Pris:
Kr. 125,- pr. medlem
Kr. 200,- for ikke-medlemmer.
Tilmelding:
Tilmelding senest 14. august
Marianne Hemmingsen
tlf. 4583 5258.

fejre sit 25 års jubilæum.
Dette sker bl.a. ved at opføre
en af de større, fejende flotte
og populære operetter nemlig
"FLAGERMUSEN".
Det samlede arrangement
er ikke helt på plads på dette
tidlige tidspunkt så en samlet
pris er ikke besluttet endnu.
Den bliver helt sikkert
favorabel for vore
medlemmer og de første 17
har meldt sig.
Der er ingen antals
begrænsning til selve

forestillingen. Det er spis
ningen, der er maksimum
grænse på.
Tilmelding kan ske
allerede nu til:
Jørgen Vendelbo
Rønne alle 3 A
3500 Værløse
tlf. 4498.6452
e-mail: 3aaa@qet2net.dk
Nærmere i de næste blade.
P.b.v., Jørgen Vendelbo

Kommende aktiviteter COPA-Bornholms amt:
Kontakt venligst lokalformanden

P.b.v.
Marianne Hemmingsen

Stomiprodukter
Kirudan
fra

Kommende arrangement

18. september

BANKO

Starttid: kl. 14.00
Sted:
Præstevænget 20,
2750 Ballerup (5-6
min. gang fra Ballerup
S-station)
Pris:
Gratis! - bortset fra
de spilleplader du
køber og som du jo
vinder på!
Tilmelding:
Carina Christiansen
tlf. 4491 6199
Jørgen Vendelbo
tlf. 4498 6452.
Nærmere i næste blad, men
sæt allerede nu kryds i kalen
deren.

Rådgivning om valg og
anvendelse af produkterne
..,.
Klientafdeling med
/
sygeplejersker og specia1uddannet personale
Fuldt sortiment - alle fabrikciter
Hurtig og diskret levering-- .,,...,...,
Konkurrencedygtige pejs�
Konsulentbistand
V
r t'('.-.,,,, .,

/

Ki ru dan - et godt st�d at handle
3637 9130

Kommende arrangement

Besøg os på www.kirudan.dk
Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby· Fax 3672 8322

Søndag 21. november

kl. 13.30

Operette

+ spisning
Birkerød Musik-Dramatiske
Forening (BMDF) kan i 2004

Klrudan AIS er et landsdækkende handelsfirma. Vi er en af Danmarks
førende leverandører indenfor hospitals-, læge og sygeplejeartikler.
Har du spørgsmdl vedrørende stoml, ring venligst til vor Kundeservice.
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Kommende arrangementer

Abent hus på
sygehuset i Helsingør

Nu er sommeren på sit høje
ste, og nogle har sikkert alle
rede afholdt deres sommer
ferie.
COPA Frederiksborg amt
lukker dog ikke alle aktivite
terne i sommermånederne.
Der er stadig åbent hus den
anden onsdag i måneden på
sygehuset i Helsingør. Her vil
vore rådgivere som
sædvanligt tage imod besøg,
hvis der er nogle, der har
brug for et godt råd til
afhjælpning af problemer af
praktisk art, eller måske bare
har lyst til at snakke.
Kommende arrangement

Medlemsmøde i
Sognegården
18. september
kl.14.00 - kl.17.00

Næste medlemsmøde bliver
lørdag den 18. september.
Reserver dagen allerede nu,
da der er kort frist ti I
tilmelding, hvis I venter til
septembernummeret af
bladet er dumpet ned i
postkassen.
Er der nogle af jer, der kan
spille klaver eller harmonika

Siden sidst

Abent hus d.14. april

Kaj Evan Pedersen (center
leder for KB) kom denne
aften og fortalte om hans
virke inden for Kræftens
Bekæmpelse. Dette gjorde
han på en meget behagelig
måde. Vi sige tak for en
hyggelig aften.

Copa 4/2004

og som har lyst til at
underholde, er I meget
velkomne til at melde jer. Vi
byder som sædvanlig på en
kop kaffe/te. For god ordens
skyld vil jeg lige nævne
adressen:
Frederiksborg Sognegård,
Frederiksværksgade 2B,
3400 Hillerød.
Tilmelding skal være fore
ningen i hænde senest
den 15. september.
Tilmelding til:
Gisela Schjøtt tlf. 4733 4434
efter kl. 18.00.
Ejgil Andersen tlf. 4817 6578
efter kl. 18.00.
Siden sidst

Udflugt til Egeskov
lørdag den 12. juni

Ved redaktionens slutning har
vi endnu ikke afholdt vores
årlige sommerudflugt, men
det bliver der skrevet om i
næste nummer af bladet. Der
er desværre ikke helt så
mange, der har meldt sig til
turen, som man ellers kunne
få indtryk af, da turen kom på
tale på generalforsamlingen.
Alle medlemmer ønskes en
rigtig god sommer.
P.b.v. Gisela Schjøtt

Kommende arrangement

Sommerudflugt
mandag
d. 13. september

Sommerudflugten bliver til et
besøg på Coloplast fabrikken
på Sjælland.
Der bliver opsamling fra
Danneborgsgade, Odense
klokken 8.00. På turen

derover vil der blive ophold
på en rasteplads, hvor be
styrelsen serverer rundstyk
ker og kaffe. Forventet an
komst til Coloplast kl. 11.00.
Coloplast byder velkom
men kl. 11.00. Fra kl. 11.30 til
12.30 byder Coloplast på
frokost; efter frokosten er der
rundvisning på fabrikken. Der
afsluttes med kaffe. Herefter
gå turen mod Fyn igen.
Forventet hjemkomst
Danneborgsgade i Odense
kl. ca. 18.00.
Coloplast er så venlig at
sponsorere turen, så der
bliver ingen brugerbetaling.
Tilmelding er som sædvanlig
nødvendig
senest d. 30 august til
Lars på tlf. 6538 1122
eller 2160 7372;
Dorte på tlf. 6590 6106
eller 2179 6534.
Kommende arrangement

Abent hus
den 20. oktober

Åbent hus onsdag d. 20. ok
tober bliver i år fra kl. 18.30.
Her vil bestyrelsen servere et

Siden sidst

Nakskov er
et beøg værd

Siden sidst har vi været på en
guidet tur i Nakskov, hvor vi
bl.a. så Skt. Nicolai Kirke.
Udover at stamme fra 1200tallet med senere
tilbygninger, er det en meget
stor kirke med fantastiske
billedskærearbejder fra
Christian den IV tid. Noget
helt unikt var en kanonkugle,
der sad fast i loftet, den
stammer fra svenskernes be
lejring og ikke mindst beskyd
ning af Nakskov.
Herudover så vi en katolsk
kirke med sin meget ander
ledes udsmykning bl.a.
kalkmalerier.
Turen gik også til de
mange gamle huse i byen entusiastisk fortalt om af
vores guide. Jo Nakskov er
så sandelig et besøg værd.
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par stykker smørrebrød og øl/
vand. Sygeplejerske Sanne
Djursfeldt fra Teddy på OUH
vil komme denne aften og
fortælle lidt om, hvad der er
af tilbud til voksne med
afføringsinkontinens og hvad
Teddys arbejde med børn
bl.a. handler om. Herefter er
der selvfølgelig tid til
spørgsmål, som syge
plejerske Sanne Djursfeldt
gerne svarer på. Bestyrelsen
serverer herefter kaffe og
brød.
Tilmelding nødvendig
senest d. 15. oktober til
Lars på tlf. 6538 1122
eller 2160 7372
Dorte på tlf. 6590 6106
eller 2179 6534.

Kommende arrangement

Julekomsammen

Julekomsammen onsdag den
8. december. Nærmere
herom i september bladet.
P.b.v.
Inga Andersen

Kommende arrangement

Sommerfest
29. august

Vi har igen i år en sommer
fest på programmet, den
løber af stablen den 29. au
gust kl. 13.00 hos Tessy og
Peter Lohmann, Knagevej 8,
T års, Sakskøbing.
I år vil vi forsøge os med
hjemmelavet mad og måske
mere traditionelt koldt bord,
som de fleste af os af en eller
anden grund godt kan lide.
For at deltage skal man
tilmelde sig til Marianne på
tlf.: 5487 3100.
Derudover kræver det en
beskeden egenbetaling på
kr. 25,- samt at medbringe
drikkevarer til eget forbrug.
Vi i bestyrelsen ønsker alle en
rigtig god og
forhåbentlig varm sommer!
P.b.v., Peter Lohmann

Siden sidst

Udflugt til Stevns

Siden sidst

Tak for opbakning
- 40 deltagere til
generalforsamling

Den 15. maj afholdt lokalfor
eningen generalforsamling
med omkring 40 deltagere.
Under det første punkt på
dagsordenen blev Christian
Ravn valgt som dirigent.
Næste punkt var aflæggelse
af formandens beretning og
informationer om fremtidige
aktiviteter. Der var i forsam
lingen god lydhørhed og inte
resse for beretningen og de
fremtidige aktiviteter i vores
lokalområde blev genstand
for mange forslag, som be
styrelsen vil arbejde videre
med. Beretningen blev
godkendt.
Regnskabet blev fremlagt af
kassereren og blev godkendt.
Der var ingen forslag ind
kommet til behandling på
generalforsamlingen. Under
valg blev Lene Iversen, Aaby
bro nyvalgt som bestyrelses
suppleant. Den øvrige besty
relse fortsætter uændret.
Til revisorer blev Christian
Ravn, Svenstrup nyvalgt og
Tage Jensen, Vodskov
genvalgt. Dirigenten
afsluttede generalforsamlin
gen med punktet eventuelt.
Kirstine Hardam, Holste
bro fremviste de sidste nye
hjælpemidler og svarede på
spørgsmål fra deltagerne.
Mange fik som altid en faglig
og seriøs vejledning af Kir-

Lørdag den 15. maj var vi
nogle stykker fra Storstrøm
Nord der tog på udflugt til
Stevns.
Vi begyndte med at gå på
Stevns Museum og se på alle
de forskellige ting der var der.
Brandbilen gjorde stor lykke
hos vore to små "maskotter",
som det ses på billedet.
Efter at have set museet
gik vi en tur hen til Højrup
Kirke, hvor vi nød udsigten ud
over Stevns Klint, lidt skyet
men en pragtfuld udsigt over
vand og klint.

stine. Det er dejligt at opleve
den store tillid, som mange af
vore medlemmer viser Kir
stine. Lokalforeningen siger
tak til Kirstine Hardam og
hendes medarbejdere i
Holstebro. Det kulinariske
indlæg på generalforsam
lingen blev til fulde indfriet
ved det store frokostbord i
Restaurant Papegøjehaven,
hvor vi hyggede os med god
mad, øl og en dram.
Tak til alle deltagerne og
øvrige medlemmer for opbak
ningen i det forgange år.

Bestyrelsen
COPA-lokalforening
Nordjyllands amt
• Formand
Flemming Jacobsen,
Støvring,
tlf. 98 37 1630.
• Kasserer
Erling Flarup Pedersen,
Frederikshavn,
tlf. 9847 9069.
• Bestyrelsesmedlem
Villy Pedersen,
Hjørring,
tlf. 9892 6940.
• Bestyrelsesmedlem
Irene Bertelsen,
Svenstrup,
tlf. 9838 0713.
• Bestyrelsesmedlem
Kirsten Hansen,
Svenstrup,
tlf. 9838 1628.

De mere kondiorienterede
tog trapperne ned til vandet
for at finde kridt, selv den lille
Amalie tog næsten alle trap
perne op med morfars hjælp.
Efter at have nydt Stevns
Klint og Museum, kørte vi til
Per og Merete for at spise
frokost og kaffe med kage.
Alt i alt en
dejlig dag for
alle der havde
valgt at tage
med på turen.
Lidt få. Vi kunne
godt ønske os,
at lidt flere
kunne afse tid til
at deltage i
udflugter, m.m.
Jan Bøjtrup

(COPA-Storstrøms amt fortsætter næste side)

Sahva
ctP
stomlst
Hos Sahva Care får
en seriøs og kompeten rådgivning.
VI tll
et bredt udvalg af stoml-

Alle COPA-vennerne ønskes
en fortsat god sommer.
P.b.v. , Flemming Jacobsen

Siden sidst

Medlemsmøde Diabetesforeningen og COPA

Onsdag den 2. juni hvor COPA og diabetesforeningen var
tilsteqe kom der 7 og ville snakke.
Jan Bøjtrup
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Patientbutik åbnet
den 1. juni

På Storstrømmens Sygehus
Næstved er der kommet en
patientbutik, hvor man kan få
en snak med ligestillede
mennesker fra de forskellige
foreninger. COPA har valgt at
være i butikken første onsdag
og tredje onsdag i hver
måned. Patientbutikken er
åben hver dag fra kl. 14.00 til
kl. 16.00. Så er der nogen du
gerne vil have en snak med
fra en af foreningerne, er der
mulighed for at møde op. Der
hænger en liste i patient
butikken, der viser hvilken
forening der er på hvilke
dage.
Jan Bøjtrup
Siden sidst

Hyggemøde i
Vordingborg
fredag d. 30. april

Flaget var hejst på en meget
svajende flagstang og humø
ret hos deltagerne var højt
denne fredag i april, hvor vej
ret var helt fint, så fint at man
blev forledt til at tro, at foråret
var kommet; men man kan jo
aldrig spå om det danske vejr,
så det går vi let hen over.
Grethe· s Konditori havde
fået strenge ordrer om at be
grænse antallet af kager;
men det er vist en svær en at
få igennem, så man gik be
slutsom i gang med orgiet.
Lokalforeningen var den gla
de giver, og så blev der hyg
get og talt om næste arrange
ment, nemlig turen til Stevns
Klint, som man ventede sig
meget af.
Der blev udvekslet erfarin
ger om poser (selvfølgelig),
hvad man kan/må/skal spise
og pist, var eftermiddagen
forsvundet. Mange tak til

Grethe og Palle for husly og
god behandling.
P.b.v.
Merete Møller, formand

Information til
vores medlemmer

Siden 2002 har vi
fået mange nye
medlemmer - hele
22 minsandten!
Vi benytter lejlig
heden til på denne måde at
byde velkommen i lokal
foreningen. Strudsen? Ja,
den er taget med, fordi vi af
og til i bestyrelsen har på
fornemmelsen, at mange af
de nye medlemmer går rundt
og stikker hovedet i busken i
stedet for at komme til de
forskellige arrangementer, så
vi kan få sat ansigt på
personerne og lære hinanden
at kende. P.t. er der 141
medlemmer i Storstrøm Nord,
og der går garanteret mange
rundt med gode ideer, som
fortjener at blive udbredt til os
alle sammen. Derfor: Vi vil så
gerne have lov til at hilse på
de nye medlemmer - og da
også meget gerne de
"gamle", så grib chancen, når
bladet kommer, og benyt Jer
af de tilbud, som foreningen
har. Hvis I synes, der mangler
noget, var det da en ide at
komme til f.eks. generalfor
samlingen og lade os få del i
Jeres tanker.
Trafikalt er lokalforeningen
ikke særlig nem, derfor
skriver vi også altid, at der
kan arrangeres samkørsel,
hvis det er nødvendigt. Det
kræver blot, at man siger det,
når man melder sig til, så vil
der blive sørget for det videre
fornødne. Vi plejer at være
gode til det med samkørsel.
Mange venlige hilsener
P.b.v. Merete Møller, formand

Kommende arrangement

Høstfesten på Skovfogedstedet d. 7. september

Dette blot for at huske Jer på dagen! Aktivitetslisten var jo i
sidste nummer af bladet, så I har chance for at være i god tid
med tilmeldingen. Sidste frist: d. 6. september. Så er I advaret!
Deltagerpris: kr. 150.- pr. person for medlemmer, ikke-medlem
mer betaler kostprisen. I skrivende stund ved vi endnu ikke,
hvad den lyder på, da vi ikke har set Skovfogedstedets nyeste
menuliste, men det er jo altid en god ide at melde sig ind som
støttemedlem og få alle fordelene med.
P.b.v., Merete Møller, formand
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COPA i havekontakt

"Jeg ved hvor der findes en
have så skøn". Bestyrelsen
havde påtaget sig at skaffe
solskin og godt vejr til COPA
Ribe amts udflugt i Tambours
have. Vi holder altid hvad vi
lover; skyfrit fra vi kom til vi
gik, og en sådan dag ude i
det fri er der et væsentligt
aspekt. Tambours Have er
resultatet af en naturelskers
lyst til at samle planter fra alle
klodens hjørner og se dem
vokse i egen have.
Skræddermester Tambour
påbegyndte i 1940'erne hvad der skulle blive hans
livsværk - og fik 40 år i
selskab med sine elskede
planter. Blomster, buske,
stauder, træer, krydderurter,
søer med tusindvis af sær
deles aktive haletudser.
Beklager, selv ved jeg meget
lidt om grønt og haletudser,
men et par medlemmer
vidste alt om: Hvad, hvor,
hvordan - også om der er
duft eller ikke; og få en state
lig, rolig rundgang gennem
den store have, der med om
hyggelig vedligeholdelse og
deraf følgende renhed under
streger ro og ren natur havde
vi passende stop, hvor sved
blev bragt fra panden og
ganen læsket for væskeba-

lancens skyld, og vi hyggede
os godt i hinandens selskab.
Parken var delt op i flere af
delinger, og efter det flotte
syn og mærkbare dufte fra
blomster og krydderurter
fandt vi borde og stole der
blev flyttet helt frem på en
stor græsplæne - ikke en
vind rørte sig (trods alt Vest
jylland) og rigeligt med for
skellige franskbrødsmader,
kringler, et par Nielsens, te
og kaffe - fortsatte det fine
samvær. Vi talte om meget,
ikke kun om COPA, mange
hjørner blev rundet.
Feriesnak blev det også til,
inden vi sagde "på gensyn" til
hinanden, med meningen om
at vi alle glæder os til
busturen i august.
En skøn grøn eftermiddag.
P.b.v. John Kyhl

Kommende arrangement

Eto Garments og Egeskov

I august tar' vi på vor årlige udflugt. Vores velkørende COPA
bus er bestilt og turen går til Fyn - først besøger vi Elo Garments.
Hver gang vi modtager Copa-bladet støder vi på Elo-annon
cen, og i bestyrelsen har vi spurgt os selv, hvordan et sådant
firma er startet. Ifølge Per fra Elo Garments er det kun fire år
siden, de blev kontaktet af en stomisygeplejerske, der var
bekendt med firmaets andre produkter og spurgte til en meget
speciel bandage for en stomipatient. Projektet lykkedes, og
snart var andre stomiklinikker og brugere på banen efter speci
elle bandager. Det gav starten på udvikling af stomi-/brok
bandager. Det har vakt opsigt og det brede sortiment er både i
Danmark, Norge, Holland og snart Sverige, og i august er vi
indenfor dørene i Ejby, så vi både kan se, røre og få fortalt om
produkterne. Efter dette tar' vi på besøg hos grev Ahlefeldts
450 år gamle Egeskov med slot, park og museum.
Vi starter ca. kl. 8.00 og er tilbage kl. 19.00, med stop i
Varde, Esbjerg og Vejen. Så sæt et stort kryds i kalenderen
søndag den 15. august og skriv COPA-tur.
Indbydelse med detaljer og pris tilsendes hvert medlem.
P.b. V. John Kyhl
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Lørdag d. 5. juni var vi på vores sommerudflugt, som i år gik til
Jesperhus Blomsterpark.
Efter at have samlet deltagerne op, kørte vi fra Holstebro ad
Margeritruter mod Mors.
Vi kørte ad veje, som ikke ret mange af os havde kørt på før,
og nød den skønne natur.
Ved parkeringspladsen til Spøttrupborg, drak vi vores med
bragte kaffe, sponseret af Kirstine Hardam. Dertil havde vi købt
basser. Derefter fortsatte turen til Pinenhus, hvor vi spiste
middagsmad. Det var meget lækkert, og vi kan varmt anbefale
at køre dertil, hvis man skal ud at spise. Under spisningen
fortalte værten lidt om kroens historie. Da vi alle var godt
mætte, fortsatte turen, det sidste stykke til Jesperhus. Her gik
vi rundt, og kiggede på parkens blomster og dyr i et par timer.
Kl. 16 gik turen direkte hjem, og jeg tror vi alle syntes vi
P.b.v. , Ingeborg Christensen
havde haft en dejlig dag.

Mandag den 17. maj, en dejlig forårsdag med sol og nyud
sprungne træer og buske, aflagde 26 af amtets medlemmer
besøg hos Coloplast Humlebæk, hvor stomiproduktionen
hovedsagelig finder sted.
Besøget blev indledt med en orientering om fabrikken og
den tilhørende stomiproduktion samt stomiposens oprindelse.
Herefter havde vi en interessant rundvisning i fabrikationen,
hvor de forskellige stomiprodukter fremstilles. Ikke alene
tilblivelsen af de enkelte stomiprodukter skabte interesse, men
i høj grad også de maskiner, der fremstillede produkterne. Stor
ingeniørviden og teknisk snilde var nøgleordene for at opnå et
tilfredsstillende ensartet produkt. Et interessant indslag var
ligeledes det forholdsvis nyoprettede museum for stomipro
dukternes udvikling. Efter rundvisning i fabrikationen fik vi en
orientering om den seneste udvikling indenfor stomiprodukter.
Herunder kan nævnes en længe savnet saks til udklipning af
huller i stomiplader. Et vellykket besøg og en stor tak til
Coloplastmedarbejderne Jeanette, Karen, Helene og Jørn.

Sommertur

Besøg på Coloplast A/S

På hjemturen valgte vor buschauffør Søren at køre ad
Strandvejen langs Øresund for at gøre et forfriskende ophold
ved Snekkersten havn.
P.b.v. Johnny, sekretær
Kommende arrangement

Besøg andelsbyen Nyvang

Den 29. august besøger vi andelsbyen
Nyvang, Oldvejen 25, 4300 Holbæk.
Køres over Munkholmbroen mod Holbæk ad Munkholmvej,
mødes Oldvejen på venstre hånd efter landsbyen Tjepperup
umiddelbart før Holbæk.
Andelsbyen beskriver andelstiden i Danmark fra 1870 til
1950 med bygninger, landskaber, tidstypiske aktiviteter og
historiske samlinger.
Programmet er følgende:
Kl. 11.30 Mødes vi på andelsbyens parkeringsplads.
Kl. 12.00 Buffet i den tilhørende cafe.
Kl. 13.30 Rundvisning i andelsbyen med guide.
Kl. 15.15 Kaffe i den tilhørende cafe.
Kl. 16.00 Slut; evt. besøg på egen hånd til kl.17.00.
Egenbetaling 100,- kr. for medlemmer. 200,- kr. for andre.
Transport til og fra andelsbyen ved egentransport.
Medlemmer.der måtte have transportbehov løses ved
samkørsel. Kontakt venligst formanden tlf. 4673 0587.
Ti/melding senest 12. august.
P.b.v. Johnny, sekretær

Støttemedlemmer

Vi vil endnu engang fra bestyrelsen i Ringkøbing amt opfordre
ægtefæller og pårørende til at melde sig som støttemedlemmer.
Det koster kun 125 kr om året og deraf får lokalforeningen
de 65 kr.
Det vil fremover koste lidt mere at deltage i arrangementer,
for de der ikke er medlemmer.
Vi vil gerne gøre en indsats for at få flere medlemmer i
foreningen da det giver større mulighed for arrangementer til
glæde for medlemmer og støttemedlemmer.
P.b.v., Ingeborg Christensen
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Urostomimøde
11. maj i Aabenraa

Hanne Roth
forlader
Sønderjylland

Fra Hanne Roth,
sygeplejerske med
specialfunktion indenfor
stomiplejen /stomi
ambulatoriet på Sønderborg
Sygehus, har Copa-bladet
modtaget følgende:

Det er med vemod at jeg
har været nødsaget til at
opsige min stilling på
Sønderborg Sygehus, fordi
jeg ikke tror jeg vil kunne
magte at bevare helheds
plejen med de (efter min
opfattelse) indskrænkede
ressourcer der følger i
kølvandet på lukningen af
Haderslev Stomiambula
torie. Sønderborg Sygehus
skal nu servicere alle
stomister i amtet. Jeg har
søgt og fået en stilling på
Odense Universitets
Hospital afdl A4 som
almindelig basissygeple
jerske og starter samtidig
stomiterapeutuddannelsen
som vil blive afsluttet om
et år.
Jeg vil sende alle jer
stomister, som jeg gennem
de sidste 2 år har været i
kontakt med, en stor varm
tanke. Jeg har erhvervet
stor erfaring og menne
skelige kundskaber gen
nem jer. I kan og skal
fortsat kontakte stomi
ambulatoriet på
Sønderborg Sygehus, hvis
I får behov for råd og
vejledning. Sygeplejerske
Lotte Færgemann fra K21,
som også har erfaring
indenfor stomiområdet,
afløste mig 1. juli sammen
med personalet på denne
afdeling, indtil der kommer
en ny stomisygeplejerske.
Hjertelig hilsen
Hanne Roth

Stomiambulatorierne
Sønderjyllands amt
- ny struktur

Fra 1. juni 2004 samles sto
miambulatorierne på
Sønderborg Sygehus.
Sygeplejersken kan træffes
på alle hverdage
kl. 8 - 9 og kl. 12.30 - 13.00
på telefon 7418 2237.
Lise Lauridsen,
Oversygeplejerske
Parenkymkirurgisk afdeling
Sønderborg Sygehus

Farvel til stomiambu
latoriet på Haderslev
Sygehus. Goddag til
Sønderborg

Den 1. juni lukkede stomi
ambulatoriet på Haderslev
Sygehus. Får I problemer
angående jeres stomi, skal I
for fremtiden kontakte am
bulatoriet på Sønderborg
Sygehus afd. K 21.
Vi vil her på falderebet
gerne sige tak til stomisyge
plejerske Inga Aagaard,
Haderslev Sygehus, for det
store arbejde du har ydet til
vores medlemmer i det
nordlige af amtet. Inga du
ønskes held og lykke med dit
nye job på Aabenraa Sygehus.
Efter et par år på Sønder
borg Sygehus ønsker syge
plejerske Hanne Roeth at
videreuddanne sig inden for
stomipleje. Hanne du ønskes
også til lykke med dit nye job
på Odense Sygehus.
Tak til både Hanne og
Inga for det gode samarbej
de vi har haft. Også tak for
jeres interesse for at komme
til mange af vores møder og
holde foredrag. Held og
lykke i fremtiden til jer begge.
Til jer som har benyttet
stomiambulatoriet på
Haderslev Sygehus: Har I
problemer med at få den
hjælp I har brug for, så
kontakt COPAs sekretariat
tlf.:5767 3525 eller underteg
nede på tlf.:7450 6333.
Jytte Holdt

Vi var meget spændte på hvor
mange der ville komme til
dette møde på Folkehjemmet i
Aabenraa, især da der ikke er
så mange urostomister i vores
amt i forhold til kolo- og
ileostomister.
Ingen grund til panik: Vi var
i alt 62 personer denne aften.
Vi er overbeviste om, at
urostomisygeplejerskerne
Anne Hauge og Berit Kiesby
fra Skejby Sygehus, var det
store trækplaster denne aften.
Berit fortalte om de for
skellige urostomioperationer
de har på Skejby Sygehus.
Dette var meget spændende at
høre om. Vi blev da opmærk
somme på at dette er ingen
lille operation. Den operation
der bliver lavet flest af var
bricherblære. Berit fortalte
også, at 150 bliver opereret på
grund af cancer hvert år.
Anne Hauge fortalte om
selve indlæggelsen på deres
afdeling, og deres arbejdsgang
generelt. Mange får først gang
i deres tarm efter hjemkomsten
(for bare få år siden var man
på sygehus indtil både "input
og output" var i orden). Vi fik
mange flere gode oplysninger,
som vi kunne bruge. Jeg vil
ikke ga i detaljer om dette,
men kan sige: Bare ærgerligt
for jer som ikke var med denne
aften.
Der var 15 sygeplejersker
fra hjemmeplejen i vores amt,
som havde interesse for at
komme denne aften samt to
elever. Vi er glade for at I mød
te op og håber I kan bruge
jeres nye viden til kommende
stomister. Tak til jer.
Forhandler Kirudan var og
så tilstede. En tak til konsulent
Helle Laugesen for din orien
tering af jeres firma og tak for
din hjælpsomhed over for
mange af vores medlemmer.
Det betyder meget at vi som
bruger af hjælpemidler, kan få
en samtale under fire øjne.
Vi må til slut sige, at det var en
"grau glant auden". Tak for
kaffe til Kirudan. Jytte Holdt
62 var med til urostomiaften.
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Konsulent fra Kirudan,
Helle Laugesen.

Anne Hauge
fra Skejby Sygehus.

Berit Kisbye
fra Skejby Sygehus.
Siden sidst

Urostomiopererede
får julelys i øjnene
når de hører
navnet Berit

På urostomimødet i Aaben
raa fik vi fortalt en masse om
urostomi. Blandt andet om
urinafledningsmåder, mest
om urostomi, om de
forskellige grunde til at det er
nødvendigt at lave en stomi,
om hvad der sker før og
under operationen og ikke
mindst om de problemer, der
ofte opstår efter en operation.
Det var rigtig godt igen at få
tænkt på og talt om disse
ting.
Jytte har ret når hun siger,
at urostomister får julelys i
øjnene, når vi snakker om
Berit Kisbye.
Derfor vil vi gerne sige en
stor tak til Jytte og hele besty
relsen fordi I også lytter, når
vi urostomister kommer med
nogle ønsker. Fremmødet
viste også tydeligt, at der var
stor interesse, også fra
hjemmesygeplejerskerne ude
i kommunerne, det synes jeg
var meget flot. Så tusind tak
for det.
Venlig hilsen
Ingrid og Lorenz Lorenzen
Tråsbøl

Siden sidst

Mere ros til arrangørerne af urostomimødet

r------------------�
Klippes ud og hænges p{J køleskabet
Kommende arrangement

Det er jo så sjældent, at det er urostomi det handler om. Vi er
jo godt nok i undertal. Så der skal lyde en tak til formanden,
fordi hun lyttede til mindretallet, så vi fik et urostomimøde.
Det var i alt fald ikke kedeligt, det sørgede Berit Kiesbye og en
kollega for. Det var virkelig et meget godt foredrag de to holdt,
det skal I have tak for. Det var meget oplysende og I kom godt
omkring mange af de svære ting. Også tak til Kirudan, som
viste en del nyheder om hjælpemidler. Der skal da også lyde
en tak til stomisygeplejerskerne Hanne og Inga som gjorde
godt rede for de nye ting inden for de sønderjyske sygehuse
og især det, at man nedlægger stomiambulatoriet i Haderslev.
Der skal lyde en rigtig stor tak til Jytte for det store arbejde
du lægger i foreningen.
Venlig hilsen, Johannes

Hvad får man for en "HUND"?
(ikke ret meget)

Men se her hvad COPA-Vejle amt kan tilbyde:

En skøn bustur til Munkemose i Odense, hvor vi skal ud
og sejle på Odense A.
Vi sejler ind til ZOO. Med i prisen er formiddagskaffe
med rundstykker, sejltur, indgang til Zoo, frokost i Zoo
Cafeen, eftermiddagskaffe med kage. Men skynd jer
med tilmeldingen, da der er begrænset plads på båden.
Drikkevarer er for egen regning.
Hele turen starter som sædvanlig med opsamling:
Horsens Banegård
kl. 09.00
kl. 09.15
Statoil Hedensted
Danmarksgade i Vejle kl. 09.30
Kolding Rutebilstation kl. 10.00
Fredericia Banegård kl. 10.30.
Når vi alle er samlet, går turen mod Odense, med en kort
formiddagspause, hvor der vil blive serveret kaffe med et
rundstykke.
Når vi kommer til Munkemose går vi om bord på båden
kl. 12.00, den sejler os til ZOO.
(De der ikke vil sejle, kan kører med bussen til ZOO.)
Der starter vi med Frokost i Zoo-Cafeen, derefter er der
X antal timer på egen hånd, inden vi mødes igen for at
starte hjemturen, der vil også blive en "ud af bagdøren"
kaffepause med kage på hjemturen.
Prisen for alt dette er kun 100 kr. for medlemmer, og
150 kr. for ikke medlemmer.
Tilmelding senest: Mandag d. 9/8.
Tilmelding kan ske til:
Lotte pa tlf.:75893345 el. E-mail: lwackerhagen@ofir.dk
Else pa tlf.:75524512 el. E-mail:elsera@stofanet.dk
P.b.v.
Else Rasmussen

Kommende arrangement

Handicapdage i Legoland
fredag 17. og lørdag 18. september

Alle handicappede tilbydes gratis entre/fri adgang til alle
aktiviteter i LEGOLAND (dog med undtagelse af trafikskolen).
Fredag har LEGOLAND åben 10.00-18.00 og lørdag 10.0020.00.
Om lørdgen er der underholdning på Piratscenen med bl.a.
Keld & Hilda.
Husk kvittering for betalt COPA kontingent 2004.
Kommende arrangement

Kommende arrangement

Foredrag 7. oktober

Husk at sætte kryds i
kalenderen den 7. oktober til
foredrag med John Engel
brecht i Teatersalen pa Hotel
Harmonien i Haderslev.
Mere herom i næste blad.

Julefrokost
21. november

Julefrokost og banko er
søndag d. 21. november
kl. 12.00. Vi prøver et nyt
sted I ar; sa turen gar til
Kværs Kro, Kværsgade 9-11,
6300 Grasten.

Alle ønskes en god sommer. Vi ses.
P.b. V. Jytte Holdt

�------------------�
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Sommerudflugten

Den 5-6-04 startede vores
sommerudflugt i strålende
solskin. Vi mødtes på P-plad
sen ved Hessellandbrugs
museum, hvor Vagn Færch
bød velkommen, vi gik alle på
opdagelse på museet, der
var mange ting at se. Efter
denne rundtur var der god tid
til vi skulle mødes på
Hvalpsund Marina. Derfor
foretog vi en lille rundtur og
så på det smukke landskab.
Derefter ventede der os en
lækker buffet, som vi nød,
mens vi kunne nyde udsigten
over Limfjorden.
Der var delt sanghæfter ud

Siden sidst

En spændende dag

COPA-Vejle amt afholdt
forårsmøde i Økolariet i Vejle.
Økolariet er et viden/ople
velsescenter for hele
familien, om vores natur og
miljø.
Vi var ikke så mange som
jeg havde håbet, men de, der
var mødt, fik en hyggelig og
spændende dag.
Det var interessant at se,
hvad der forgår under jorden,
i kloakkerne, i træstammerne,

på bunden af havet, og hvad
der sker med vores affald,
vores vand, ja idet hele taget
hvad der sker, når vi men
nesker blander os i naturen.
Der var også tøj lavet af
naturmateriale.
Virkelig en interesant dag
som sluttede med en skøn
frokost i Torvehallerne, hvor
der var frokostjazz under
spisningen.
P.b.v.
Else Rasmussen

og selvom der ikke var nogle
operettesangere i blandt os,
så hyggede vi os med lidt
sang. Fra Kirudan havde vi
besøg af sygeplejerske Helle
som viste os forskellige
produkter og gav alle der
havde spørgsmål angående
stomiproblemer gode råd og
vejledning.
Eftermiddagen blev
afsluttet med kaffe og kranse
kage. Vagn fik alle til at give
Helle en hånd og takkede alle
der var mødt op for at deltage.
Hele bestyrelsen er meget
modtagelig for ideer til vores
udflugt til næste år - hvis
nogen brænder inde med
ideer. P .b. v. Birgit Pedersen
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Kommende aktiviteter COPA-Vestsjællands amt:
Kontakt venligst lokalformanden.

Rådgivning på
Arhus Amtssygehus
Indgang 1 A, 2. Sal

Lokalet til venstre for
trappen/elevatoren, mellem
afdeling 260 og 280.
(Mulighed for en samtale med
en ligestillet)
Rådgivningen holder
sommerferie i juli måned.
Vi starter igen i august:
05. august
16.00 - 17.30
19. august
16.00 -17.30
02. september 16.00 -17.30
16. september 16.00 -17.30
30. september 16.00 -17.30
14 . oktober
16.00 -17.30
Kommende arrangement

Svømmeaften

- nyd en aften i Spanien
onsdag d. 22. september

Når dette blad udkommer står
ferien for døren og er for man
ge allerede startet. Mange er
ude på bølgen den blå i som
merferien. Midt i september
er badesæsonen ved at være
slut men i COPA holder vi os
ikke tilbage, derfor vil vi
mødes i Spanien (Århus).
DU er meget velkommen, da
formålet med en tur i svøm
mehal er at turde gå i bad og
svømme blandt andre men
nesker, selv om man har
pose på maven. Af samme
grund er vi altid flere råd
givere/ posebærere med både mænd og kvinder. Vi vil
nyde nogle raske eller af
slappede svømmeture, spa
bad, massagebad, sauna og
dampbad med salt og vel
duftende olie, (eller hvad vi
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nu har lyst til), for herefter i
samlet trop, at begive os ind
på et hyggeligt spisested,
hvor COPA vil være vært ved
et måltid mad og et glas vin.
D.v.s. at denne herlige aften
er gratis for dig, bortset fra
trans-port, så tag imod vores
gode tilbud og mød op i
indgangen til svømmehallen
kl. 18.00.
Vi vil meget gerne se nye
ansigter. Vi hygger og
snakker og har det altid sjovt.
Desuden kan vi garantere, at
du efter denne dejlige aften,
vil gå hjem både ren,
velduftende og mæt.
Sæt allerede nu kryds i
kalenderen og tilmeld dig til
Mariann senest d. 20. sept.
Med svømmehilsen
Mariann Olesen,
telf. 8696 3449
(bedst man. - tars.)

urostomioperede på urolo
gisk afsnit. Berit fortalte også
lidt om de forskellige opera
tionsformer inden for uro
stomi. Der blev talt både om
de fysiske facts en patient
skal have, men også om de
mere psykologiske aspekter
ved en operation. Efter ope
rationen er der også en op
følgning på stomiambulato
riet, hvor patienterne bliver
fulgt i nogle kontroller efter
behov. I øvrigt er de altid vel
kommen til at vende tilbage,
hvis der senere skulle opstå
problemer.
Herefter blev der uddelt en
COPA-plakat i ramme til

amtets stomiambulatorier.
Der blev også uddelt en COPA
sweat-shirt til hver rådgiver,
så de altid kan repræsentere
foreningen på bedste vis.
Vi sluttede aftenen med at
få noget meget lækkert mad
fra Veri-Centeret. Det var
overvældende med alt det
mad: Diverse fisk, kød, stor
salatbar og dessert. Alle gik
mætte af indtryk og mad,
hver til sit og var enige om, at
det havde været en god
aften.
Vi takker foreningen for
tilskuddet til aftenen.

Siden sidst

noget, da
guiden den
dag havde
dårligt ben.
Vi kom derfor
ikke til også
at betale for
en rund
visning. Vi
kikkede derfor
Guiden
selv på det smukke fortæller.
område, som bunkermuseet
ligger i, og var bl.a. nede og
se på kildevældet, der dagligt
leverer kildevand til et af vore
store bryggerier. Samtidig
nød vi udsigten over
Silkeborgsøerne.
Det blev også til en tur på
Silkeborg Bad Kunstmuseum,
hvor der blev tid til at studere
de to udstillinger der var.
Som altid når vi mødes,
blev der også denne gang tid
til at nyde en kop kaffe og et
lækkert stykke tærte i Cafe
en. Og samtidig tid til en god
snak mens vi nød den.
P.b.v.
Elsemarie Kraul

Silkeborg
Bunkermuseum

Lørdag den 17. april mødtes
en flok glade og forventnings
fulde "COPA-folk", for nu
skulle vi rigtig se Silkeborg
Bunkermuseum og det
tilhørende parkområde med
bl.a. flere bunkere fra anden
verdenskrig.
Da vi var samlet, gik vi ned i
bunkeren, hvor den bestilte
guide fortalte utroligt spæn
dende og meget levende om
selve museet og historier fra
krigens tid. Derefter var det
tid til selv at se de mange
udstillede ting og sager. Det
kaldte rigtig mange minder
frem fra en svunden tid.
Det var så meningen, at vi
skulle på en guidet tur rundt i
parkområdet, og her se de
øvrige bunkere, og høre mere
af historien om disse. Det
blev desværre ikke til
Historien

Siden sidst

Rådgiverarrangement
den 27. april 2004

I 2003 blev der ikke afholdt
rådgiverkursus i COPA regi. I
stedet blev pengene delt ud
til de enkelte amter, der selv
skulle sørge for at afholde
arrangement for deres råd
givere. I Århus amt blev dette
afholdt den 27. april 2004 på
Langenæs Handicapcenter i
Århus. Vi var 11 rådgiver og 3
stomisygeplejersker, der del
tog i mødet. Vi startede kl.
18.00 med kaffe og lidt frugt.
Herefter holdt Berit Kisbye fra
urologisk afsnit på Skejby
Sygehus et foredrag med
emnet: 'Hvordan man vejleder
m.v. kommende og allerede
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P.b.v. Helle Jørgensen

Regionalt rådgivermøde, lørdag den 17. april 2004 i Ringsted
REFERAT

Af: Per Madsen, bestyrelsesmedlem COPA-Vestsjællands amt
Deltagerne var formænd og
rådgivere fra COPAs lokal
foreninger i Vestsjælland,
Lolland/Falster og
Storstrøm Nord, samt
stomisygeplejerskerne
Per Herlufsen, Hvidovre
Hospital og formand for
FS 22, Annette Madum,
Næstved Centralsygehus,
Heidi Bertelsen, Central
sygehuset i Slagelse samt
Inge Vestergaard,
Holbæk Centralsygehus.
Der udspandt sig en rigtig
god og afslappet dialog
omkring de spørgsmål COPA
inden mødet havde
fremsendt til deltagerne, og
stort set alle disse blev
besvaret og uddybet på
bedste måde. Der var i og for
sig ikke noget nyt under
solen. Vi kunne godt
identificere os med det"
typiske patientforløb", mod
tagelsesproblematikker, og
om samtaler før/efter en ope
ration der blev berettet om fra
stomisygeplejerskernes side.
Konklusionen på hele dette
lange forløb blev da også, at
man godt kunne bruge os
,,rådgivere" noget mere specielt ved planlagte
operationer, hvor der var
bedre tid til at involvere
COPA og snakke "tiden efter"
med patienten. Ved akutte
operationer kneb det
naturligvis med tid, særligt de
hospitaler, der har mange
akutte patienter med en
dårlig prognose.
På spørgsmålet om synlig
gørelse af COPA generelt,
blev det da også meldt ud, at
man f.eks. i en patientsam
tale altid spurgte, om man
kendte COPA, hvilket mange
af patienterne gjorde på
grund af de oplysninger, man
efterhånden kan finde på
nettet om mave-/tarmsyg
domme, samt hvilke patient
foreninger der måtte være at
finde i tilslutning hertil.
Om synliggøreisen af COPA i
afdelingerne, var det vores
fornemmelse, at det ikke alle
steder var lige godt, men vi
kunne f.eks. som på Hvid
ovre Hospital - som forsøg

komme med en af vores
udstillinger sammen med en
person fra COPA, og måske
lade udstillingen cirkulere
rundt på de kirurgiske afde
linger, der passer og plejer
patienter med stomi, hvilket i
så fald må arrangeres i
samarbejde med pågælden
de hospitals stomisyge
plejerske/afdeling.
Det er vores opfattelse, at
man synes det var en god ide
at lave regionale møder med
interesserede stomisyge
plejersker for på denne måde
at lære hinanden lidt bedre at
kende. Sådanne regionale
møder kunne godt laves 1
gang årligt. Vores møde blev
afviklet i en god og positiv
stemning, og ingen af os
"rådgivere" følte at vores
spørgsmål og kommentarer
var overflødige, men
tværtimod velkomne.
Sluttelig udspandt der sig
en diskussion om ordet "råd
giver" .Vi fra COPA kunne
godt tænke os at anvende en
anden betegnelse, f.eks:
"besøgsven" (uden at være til
rådighed døgnet rundt) - eller
"vil du have besøg af en fra
" "
COPA - COPAs kontakt
person" eller "konsulent" eller
????? Vi efterlyser den
rigtige betegnelse da titlen

rådgiver på en eller anden
led har overlevet sig selv.
Rådgivning tydes efterhån
den mere hen i retning af en
faglig/teknisk situation, og da
stomisygeplejersker og
plejepersonalet nu har fået så
megen viden om stomipleje,
bandagering m.� ,er vi på
dette område nok blevet lidt
overflødige - men dybere at
kunne forstå den opereredes
problemer, tanker,
fortvivlelse, angst og usikker
hed omkring et nyt og foran
dret samliv med andre i tiden
der kommer efter udskrivnin
gen, og er væk fra hospita
lets beskyttende miljø, at
tage kontakt til relevante
myndigheder, hjælpemiddel
konsulenter, hjemmepleje
m.v. Det er der vores egent
lige - og vel også mest na
turlige ressourcer/ styrker
ligger, og derfor skal benyttes
optimal af alle behandlere.
Den viden, vi som opererede
har omkring disse store og
vigtige områder, kan man
ikke lære på en skole eller på
et hospital. Så på spørgs
målet om "vi går i vejen" før
og efter et patientforløb, var
det dejligt at få at vide at "vi
går alt for lidt i vejen".
Så kære behandlere, brug
os noget mere og i den rette
•
sammenhæng.
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Per Herlufsen i aktion.

Der arbejdes og tænkes tanker.

Livlig debat.

Per Herlufsen, formand for FS22.

Copa 412004

Invitation til de 14 til 16 årige fra DSI

Er du i alderen 14 - 16 år, så har du nu chancen for at deltage i
et spændende seminar den 17. til 19. september på Pindstrup
Centret. De Samvirkende lnvalideorganisationer, som består af
32 forskellige hadicapforeninger og som arbejder for at
forbedre vilkåerne for mennesker med handicap, vil gerne stille
dig nogle spørgsmål og høre din mening. Derfor inviteres 15
unge på weekend og DSI lover, at der også bliver mulighed for
at lave sport og andre aktiviteter i weekenden. Er du

interesseret i at være blandt de heldige som kan komme med,
kan du rekvirere en folder med yderligere information samt
tilmeldingsblanket hos:
Rolf Nielsen
Bøgeskov Høvej 9 B
8260 Viby J
e-mail:
pn-plantedekoration@mail.tele.dk

Tilmeldingsblanket, Rønbjerg Feriecenter 20.-22. august
Navn(e): .....................................................................................................................................................................................
Adresse: ....................................................................................................................................................................................
COPA-medlemsnummer ...........................................................................................................................................................
Telefonnr./Mobiltelefonnr. på kontaktperson mens vi er afsted: ................................................................................................
Bemærkninger (f.eks. spec. kost, "putte ritualer" eller lign.): ....................................................................................................

Har du spørgsmål til turen er du velkommen til at kontakte: Rolf Nielsen, telefon 86 8 7474,
e-mail PN-plantedekoration@mail.tele.dk
Sendes i lukket kuvert - senest 30. juli - til: COPA, sekretariatet, Set. Hansgade 268, 4100 Ringsted

Copa 4/2004
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STOMIFORENINGEN COPA REGNSKAB FOR ÅRET 2003
RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN - I
I
1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2003

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2003

kr.

IND

•

405.300
Kontingenter......................................................
79.650
Gaver og arv.....................................................
387.141
Støtte formålsbestemt.......................................
Tips og lotto....................................................... 1.090.552
208.500
Deltagerbetaling................................................
0
Andre tilskud.....................................................
33.188
Renteindtægt.....................................................
304.269
Annonceindtægt................................................

INDTÆGTER I ALT...........................................
UD

Copa-bladet. .....................................................
Sommerlejr........................................................
Familieweekend................................................
Junior-COPA.....................................................
Midt i Livet.........................................................
Ungdommen......................................................
Rådgiveruddannelse ....................................... ..
Bestyrelseskursus.............................................
Medlemsudgifter............................................... .
Gave, Litauen ....................................................
Kørsel, rådgivning.............................................
Udstillinger, PR.................................................
FU-møder..........................................................
HB-møder..........................................................
Andre møder......................................................
Interessegrupper............ ..................................
Formandsrejser.......... ....................................
Internationale møder.. ....................................
Brochurer................
Lønninger............... . .... . .... .. .... .... .. .........
Lokaleomkostninger....... . ................................
Administrationsomkostninger........................... .

OMKOSTNINGER I ALT...................................

Omkostninger i alt.............................................
Foretagne hensættelser....................................

OMKOSTNINGER. ............................................

INDTÆGTER I ALT...........................................
DRIFTSRESULTAT............................................
Kursregulering...................................................

DRIFTSRESULTAT EFTER
KURSREGULERING........................................

•

Kunst...................................................................
Depositum ...........................................................

20.000
14.300

Girokonto.............................................................
Danske Bank ...................................................... .
Danske Bank.......................................................
Danske Bank ...................................................... .
Danske Bank .......................................................
Danske Bank..................................................... ..
Danske Bank.......................................................
Tilgodehavende KB .............................................
Aktier.................................................................. .
Debitorer.............................................................
Diverse tilgodehavender.....................................
Rådighedsbeløb, landsformanden.....................
Kassebeholdning, sekretær................................
Periodeafgrænsningsposter............................... .
Merværdiafgift .................................................... .

3.151
399.285
170.000
739.167
20.068
316
220.000
165.000
305.553
0
12.310
10.000
80
3.776
18.257

ANLÆGSAKTIVITETER I ALT............................

2.508.600

408.908
276.040
146.842
28,162
117.783
0
68.526
0
314.149
8.531
19.599
36.965
3.649
35.893
12.204
6.400
15.472
31.922

:f.

I

kr.

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT.........................

34.300

2.066.963

AKTIVER I ALT................................................... 2.101.263

43.860
460.648

..

70.461
127.370

2.177.515

Skyldig A-skat, AM-bidrag, m.v...........................
Skyldige omkostninger........................................
Skyldig, for meget modtaget støtte.....................
Forudmodtaget støtte..........................................

. ...
. ...
:

20.418
64.146
12.233
17.000

GÆLD I ALT........................................................

113.860

HENSÆTIELSER..............................................

365.000

36.085

55.692

Egenkapital pr. 1. januar 2003............................ 1.530.626
91.777
Årets resultat.......................................................

EGENKAPITAL I ALT.......................................... 1.622.403
PASSIVER........................................................... 2.101.263

29

Copa 4/2004

Selvhjælp inden for COPA?
I november 2002 blev der i København
dannet en selvhjælpsgruppe, af et af
vore medlemmer. Gruppen har udviklet
sig til 4 grupper af hver 6 personer.
Grupperne har vist sig at dække et
behov, for at kunne tale med ligestillede,
det kan man selvfølgelig også til med
lemsmøder, men det er jo ikke så intimt,
så mange problemer eller løsninger
kommer ikke frem der.
Vi har drøftet ideen i Hovedbestyrel
sen, og er kommet frem til at det er
noget, vi gerne vil støtte.
Er der ude i landet medlemmer ,der
ønsker at skabe en selvhjælpsgruppe, vil
COPA støtte dette, hvis følgende
forudsætninger er opfyldt:
• Grupperne skal forestås af et
COPA-medlem, der står som
ansvarlig for afholdelsen af
møderne; medlemmer i gruppen
opfordres til medlemskab af COPA.
COPAs støtte er af økonomisk art,
man kan ansøge gennem
lokalformanden, om et beløb til
dækning af omkostninger til
kontorhold eller lign. (Lokalafdelin
gen ansøger COPA om dækning).
Der aflægges regnskab, med bilag
for det brugte beløb, når året er
gået. Man kan også lokalt under
søge, om der er kommunale puljer
der kan søges.
COPA er ikke ansvarlig, for de råd
og anvisninger ,der gives under
møderne, men er altid villig til at
stille en rådgiverr til rådighed, hvis
der er behovm det.
Gruppernes møder kan annon
ceres i Copa-bladet under lokalstof

Copa 4/2004

så den lokale formand skal have
besked, hvis man ønsker datoer
i bladet. Husk at checke bladets
deadlines. Nogle kommuner har
lokal hjemme-sider/aviser hvor
man kan informere om tilbuddet
ganske gratis.

per

En selvhjælpsgruppe er en
selvstyrende gruppe af mennesker,
der mødes omkring et behov,
problem eller interesse, som de
sammen ønsker at gøre noget ved.
Det kunne f.eks. være at komme
videre efter en stomi, sygdom. social
isolation, o.s.v. , der er rigtig mange
muligheder.
Der er en igangsætter med til at
starte gruppen, der deltager så
længe der er behov for det.
Som regel mødes man en gang om
måneden eller efter aftale.
Deltagerantallet kan variere, alt
efter hvad det er for en gruppe, men
det ligger som regel på 5- 8 perso
ner.
Samværet og processen i grup
pen hviler på gensidighed og lige
værd og dette er et fælles ansvar
som ligger hos gruppemedlem
merne. Man skal bl.a. kunne lytte og
rumme andres beretninger.
Desuden anbefales det at gruppe
medlemmerne aftaler, at der altid er
"tavshedspligt", også når selvhjælps
gruppen er slut.
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Forudsætninger for
1
se
,f
selvhjælpsarbejde tager
udgangspunkt i deltagernes
erkendte problemer/behov;
det bygger på, at den enkelte
deltager oplever et behov for at
bearbejde sit problem eller få opfyldt
sit aktuelle behov, er motiveret og
har foretaget et valg om at deltage
aktivt;
alle deltager på eget ansvar,
grupperne bygger på gensidighed,
ligeværd og tolerance, grupperne
bygger på en aktiv deltagerrolle,
grupperne bygger på samtale om

følelser og tanker.

Grupperne er åbne for alle mennesker i
alle aldre.
For mennesker i akut krise eller som
er alvorligt syge kan det være for svært
at deltage, det må den enkelte og grup
pen afgøre.
Ehlin Andreasen der har startet
grupperne i København, hjælper gerne
med råd, hvis det ønskes, på telefon
3583 0862,
bedst mellem 1700-1900
eller mail
selvhj.stomi@get2net.dk

På vegne af
forretningsudvalget , COPA
Peter Sørensen

PRODUKTINFORMATION

Produktnyheder fra ConvaTec

Den anden nyhed er en modellerbar
konveks hudplade fra vores system med
klæbekobling, Esteem synergy ™.
Denne hudplade giver på en unik måde
mulighed for personlig tilpasning til
individuelle stornier og øger dermed
muligheder for en sikker bandagering.
• Kan tilpasses mange forskellige
typer af stomi.
• Tilpasses med fingrene uden brug
af saks.
• Klæbemateriale af Durahesive
øger sikkerheden pga. materialets
svulmende egenskaber.
• Kan modelleres om og om igen.
Har du behov for et konveks
produkt, skal du aftale nærmere
med din stomisygeplejerske.

I løbet af foråret har ConvaTec præ
senteret to produktnyheder, en ny
Esteem® urostomipose samt en model
lerbar konveks hudplade til Esteem
synergy rM systemet.
Selvom antallet af urostomiopererede
ikke er så højt som andre former for
stomi, er der selvfølgelig i denne grup-pe
det samme ønske om udvikling af
kvaliteten af bandagesystemer.
ConvaTec er derfor meget glad for at
kunne præsentere en ny en-dels
urostomipose fra Esteem®.
Klæberen af Stomahesive materiale
giver sikker vedhæftning og beskytter
huden. Posen er beklædt med stærkt og
behageligt non-woven materiale, som
tørre hurtigt. Derudover er bandagen
afrundet i formen og har en lav profil, der
gør bandagen diskret. Posen findes i
klar og beige standardstørrelser, samt i
beige i lille. Rummer henholdsvis 510 ml
samt 410 ml.

Nærmere oplysninger om produkterne
samt gratis prøver kan fås ved
henvende/se direkte til ConvaTec
4587 6011 eller
e-mail convatec.danmark@bms.com

Gaver og arv
(Bogført i perioden 10/2-31/5 2004)

,

Frederik Kr. Pedersen..............................................
Lis Hammer.............................................................
Marianne Rasmussen..............................................
Hans Thomasen......................................................
Olaf Petersen ......................................................... .
Madsen ................................................................... .
Bent Lebek Jakobsen..............................................
Inga Sørensen.........................................................
Regnar Skelmose....................................................
Hans Abrahamsen ...................................................
Poul Bentsen...........................................................
Hans Karl Andersen................................................
Peter Jørgensen......................................................
Marianne Hansen....................................................
Knud Skovg. Petersen .............................................
Inge & Sven Kjærsgaard.........................................
Ove Jensen.............................................................
Birgit Rasmussen....................................................
Nanna Møller Nielsen..............................................
Enid Carstensen......................................................
Gudrun Elise Fornæs..............................................
Martin Riis Mølby.....................................................
Lisbeth T homsen ....................................................
Kay Diriksen............................................................
Conni Jensen..........................................................

25,00 kr
75,00 kr
150,00 kr
175,00 kr
75,00 kr
3,00 kr
100,00 kr
25,00 kr
25,00 kr
100,00 kr
75,00 kr
100,00 kr
100,00 kr
25,00 kr
200,00 kr
50,00 kr
500,00 kr
50,00 kr
50,00 kr
125,00 kr
50,00 kr
25,00 kr
75,00 kr
100,00 kr
75,00 kr

Oskar Larsen ..........................................................
Bjarne Paetau ........................................................ .
Kirstine K. Nørgaard................................................
Henning Granslev....................................................
Frede Jensen..........................................................
Jonna Lindhardt......................................................
Inger & Hans A. Madsen.........................................
Finn Syndberg .........................................................
Bente Nielsen.........................................................
Rasmus Hansen.....................................................
Eli Zedlitz................................................................
Margit Groth ............................................................
Tomas Moran ..........................................................
Jan Jensen.............................................................
Astrid Binnerup.......................................................
Tove Grethe Petersen............................................ .
Elly Steenberg.........................................................
Ellen Simonsen.......................... , ............................
A. Beier...................................................................
Flemming Jacobsen................................................
Poul Ejlif Hansen.....................................................
Jane Frisk...............................................................
Ruth Sahlholt..........................................................
Kjestine Rasmussen, FRIMÆRKER.......................

25,00 kr
25,00 kr
100,00 kr
150,00 kr
125,00 kr
100,00 kr
25,00 kr
100,00 kr
100,00 kr
125,00 kr
100,00 kr
275,00 kr
150,00 kr
75,00 kr
100,00 kr
100,00 kr
50,00 kr
75,00 kr
75,00 kr
25,00 kr
100,00 kr
50,00 kr
150,00 kr
150,00 kr

COPA takker på det hjerteligste.
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Afsender:

Returneres ved varig adresseændring

pp

"Magasinpost"

@�
Set. Hansgade 26 B
4100 Ringsted

LOKALFORENINGER / GRUPPER
København / Frederiksberg
Peter Sørensen *)
Århus Plads 6, 2.th.
2100 København 0
Tlf.: 35 38 91 48
Københavns amt
Marianne Hemmingsen
Spurveskjul I
2830 Virum
Tlf. 45 83 52 58

Bornholms amt
Christian Stentoft
Thorkildsvej 78
3700 Rønne
Tlf.: 56 95 21 33
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 31 00

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

DANMARK

De anførte træffetider er kun vejledende

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

Ribe amt
Ander Lund
Holmevej 6
6700 Esbjerg
Tlf.: 75 45 13 22
Ringkøbing amt
Poul Erik Sørensen
Asgården 35, st.tv.
7500 Holstebro
Tlf.: 97 42 05 25

Roskilde amt
Jette Frederiksen
Kirkegårdsvej 7, Gundsømagle
4000 Roskilde
Tlf.: 46 73 05 87

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
Vagn Færch
Norgaardsvej I 12 B
7800 Skive
Tlf.: 97 52 16 86
**) Suppleant i COPA's forretningsudvalg.

Vestsjællands amt
Torben Hansen *)
Prinsessevænget 18, st.th.
4100 Ringsted
Tlf.: 57 61 56 23
Århus amt
Li Lene Car tensen
Hobro,·ej 9_
900 Rander
Tlf.: 6 ..i2 69 79
Forældregruppen
Rolf Nielsen
Bøgeskov Høvej 9 B
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

Crohngruppen
Øst: Merete Møller
Ærtebjergvej 28, Lund
4660 Store-Heddinge
Tlf.: 56 50 80 42

Vest: Frank Berthelsen
Danasvej 9
8450 Hammel
Tlf.: 8696 6511
Urostomigruppen
Ruth Træholt
Nygade 15, 4.th.
9400 Nørresundby
Tlf.: 98 17 10 32
Lotte Andersen
Brovænget 10
2830 Virum
Tlf.: 45 85 64 56

