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Træls og ikke træls - forår 2005 byder på kampe 09 lyspunkter

LEDER 

Henning Granslev, 
landsformand 

Det er træls. at der i enkelte kommuner skal 
kæmpes for. at rettigheder og love overholdes 

Nu er vi alle på vej mod lysere tider, hvis vi skal gå efter
kalenderne. Den sidste "rigtige" vintermaned er forbi, og 
vi kan alle se, at dagene bliver længere og længere. 

Derfor bliver alt langtfra lyst og dejligt. Nogle 
kommuner gør deres til, at hverdagen skal være træls, 
mørk, kedelig og fyldt med besværligheder. 

I servicelovens paragraffer står der klart og tydeligt, 
hvorledes det offentlige skal forvalte og opfylde borger
nes rettigheder. Folketingets medlemmer har på demo
kratisk vis stemt for eller imod de mange forskellige 
lovforslag, ministerier eller medlemmer fremlægger om 
alt muligt. Afgørelsen af div. forslag forventes selvfølgelig 
at blive rettesnor i den videre behandling om borgernes 
rettigheder i alle landets kommuner. Derfor er det træls, 
at der i enkelte kommuner skal kæmpes for at rettigheder 
og love overholdes. 

Her følger et par eksempler på en dårlig og forkert 
behandling af servicelovens § 97 og 98. 

• I Nordjylland er der indgået en samarbejdsaftale
vedrørende indkøb af hjælpemidler i følgende
kommuner: Hirtshals, Hjørring, Sindal og LøkkenNrå.
Hjørring kommune har sendt et brev til borgerne med
oplysning om, at nu er det ikke mere muligt selv at
vælge leverandør, og at man herefter fra en bestemt
dato SKAL købe hos leverandør X.
Det er urigtigt. Man kan stadig selv vælge sin
leverandør, dog mod at betale en evt. prisdifference.

• Ålborg kommune skriver i et brev, at hvis man selv
vælger en leverandør, skal regningen sendes fra
leverandør til bruger. Og herefter kan man få
refunderet et beløb, der svarer til kommunens pris
hos deres valgte leverandør. Det passer heller ikke.
Regningen på kommunes andel fra leverandøren
SKAL også i disse tilfælde sendes til kommunen.
Borgeren skal fra leverandøren kun have tilsendt en
faktura på prisdifferencen.

Da jeg har kopier af breve sendt fra kommune til bor
ger, har jeg her i lederen skrevet præcis, hvilke kom
muner det drejer sig om. Her i bladet er der oplysning om 
teksten i Servicelovens §§ 97 og 98 på side 6. 

COPA ser frem til, at der sker en bedre og mere smidig 
sagsbehandling vedr. køb af personlige hjælpemidler. 
Mange kommuner behandler selvfølgelig deres borgere 
helt i overensstemmelse med lovens krav. Men hvis du 
får eller har problemer, vil COPA gerne have information 
om dette. 
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Det er ikke træls, at COPA-medlemmer kan 
glæde sig til at besøge 11Stomibussen11

• m.m. 

Nu ser vi fremad. Mange sidder måske med rejse
kataloger og drømmer sig til fjerne steder eller hjemlige 
sommerdage med varmt badevand, museumsbesøg, 
afslapning eller måske en lille bustur. 

En rejse kan man ikke bestille hos Stomiforeningen 
COPA. Men der er et tilbud om at besøge en helt speciel 
bus. Coloplast NS Danmark kører landet tyndt med 
"Stomibussen". Du kan ikke få en køretur. Men der bliver 
en god lejlighed for se og opleve "Stomibussen", da den 
vil gøre ophold i mange byer rundt på turen. I bussen er 
der mulighed for at se nye stomiprodukter fra Coloplast 
og samtidig få råd om stomipleje fra deres konsulenter. 
COPA har fået lov at være med på hele turen tværs 
gennem Danmark. I bussen er det således muligt at hilse 
på den lokale repræsentant fra din forening. Vi giver 
meget gerne et par råd om dagligdagen med stomi og 
om COPA. Har du et spørgsmål, som du gerne vil 
diskutere med en ligestillet, er der her en oplagt 
mulighed. (Se venligst mere om turen midt i bladet). 

Nu er valget vel overstået, og i Folketinget, i ministerier
og i de mange offentlige kontorer arbejdes der på 
højtryk med den nye strukturreform. COPA vil deltage 
aktivt i relevante møder (bl.a. i DSI) om denne proces. 
Resultatet skulle da gerne blive, at COPA er parat til 
starte en ny epoke fra 2007, måske med en lidt 
anderledes inddeling af lokalforeninger. Selv om vi "kun" 
er en patientforening kan vi ikke sidde fremtiden og 
tidens nye tanker overhørig. Vi skal også være parate til 
at tage imod de nye udfordringer. Resultatet kan 
forhåbentligt være, at der bliver en bedre mulighed for at 
samle kompetente personer med en god viden og 
erfaring til at varetage borgernes mange vidt forskellige 
behov. Om ikke andet bliver der skåret i antallet af 
kommuner, og så er der da lidt færre kommuner, der 
ikke kan fortolke loven efter deres egne spilleregler. 

Da det snart er forår og tiden nærmer sig til mange
helligdage, vil jeg slutte med at ønske jer alle et rart og 
dejligt forår. Og husk nu: Vi venter p� jeres besøg i 
,,Stomibussen". •
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Stomiforeningen COP A 
• Sekretariatsleder: Britta Mogensen.
Sekretariatet
Set.Hansgade 26 B, 4100 Ringsted
Tlf.: 5767 3525 Fax:: 5767 3515
Træffes mandag, tirsdag, torsdag og
fredag: 10.00 - 14.00;
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Bavnegårdsvej 110, Kolt
8361 Hasselager
Tlf.: 7021 3525 (bedst 14.00- I 8.00)
Fax: 7021 3515
e-mail: h.gransle\ la mail.tele.dk
• I "icela11ds(orma11d:

Merete Møller
Ærtebjergvej 28. Lund
4660 Store-Heddinge
Tlf. og fax: 5650 8042
• Lokalformænd og -grupper:

Se bagsiden.
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Copa-bladet udkommer 6 gange om 
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• Ansvarshavende redaktør:

Cand.scient. Ole Vestergaard,
fax: 9849 9889.
E-mail: bladet@copa.dk
• Læserbreve, indlæg og artikler:
Manuskripter sendes på bladet@copa.dk
eller med PostDanmark til sekretariatet.Foto/
illustrationer gerne med PostDanmark; sen
des de pr. mail, skal det være som se/1·stæ11-

dige påhæftede filer, opløsning 300 pixels.
Sidste frist for ind le, cring af tekst
til næste nummer er 10/0-1.
COPA behøver ikke nødvendigvis dele
meninger bragt i bladet. Eftertryk tilladt
med kildeangivelse, efter indhentet
skriftlig tilladelse hos COPAs sekretariat.
• Illustrationsannoncer:

Tilsagn: 1 måned før bladet udkom
mer. Reproklart materiale sendes til
sekretariatet. Materiale- og annulle
ringsfrist normalt 21 dage før udgivel
sen. Annoncemateriale til næste num
mer skal være Copa-bladet i hænde
senest: 20/04. Nærmere oplysninger:
Sekretariatet og redaktøren.
• Indstik:
Med forbehold. Nærmere oplysninger om
tidsfrister mv.: Redaktøren.
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Foreningens formål: 
Vedtægternes § 4: 

Foreningens formål er at varetage interesser for stomi- og reservoiropererede 

samt personer med sygdomme, der kan føre til anlæggelse af stomi/reservoir. 

Stk. 2. Dette søges gennemført ved: 

- at udøve oplysende, rådgivende og opsøgende virksomhed.

- at virke som medlemmernes talerør over for myndighederne.

- at hjælpe hinanden med råd og vejledning og i særlige

tilfælde at yde støtte i form af et humørlegat.

- at udgive et medlemsblad, COPA.
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Se også: � 

Tilbud om rådgivning: Se under lokalforeningerne. 

Rådgivning/vejledning 
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 1

leve med stomi/reservoir samt råd og 
1 

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. 

3 Copa 2/2005 
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Køben havn/Frederi ksberg

Københavns amt

Bormholm amt

Roskilde amt

Frederiksborg amt

Vestsjællands amt

Storstrøm Nord

Lolland-Falster

Nordjyllands amt

Ringkøbing amt

Viborg amt

Arhus amt

Vejle amt

Ribe amt

Sønderjylland amt

Fyn amt

Udland

2il

306

41

119

1U

1M

100

76

2æ

129

95

346

186

77

127

236

15

26',|'

330

41

131

191

147

111

82

276

133

105

369

191

74

131

236

16

267

353

50

1v

219

147

114

85

274

145

116

425

191

80

150

236

16

259

355

50

1U

222

156

114

80

M
't38

117

448

191

80

136

235

15

260

365

il
139

206

158

114

79

276

138

123

482

192

87

166

2',|'8

14

268

366

49

145

225

159

129

80

270

141

122

504

186

94

167

225

16

270

369

45

145

219

170

143

92

269

1il

118

491

192

93

188

226

16

260

372

45

149

227

169

143

88

260

145

121

477

197

98

'189

224

12

Samlet 2703 2825 3002 3024 3071 3146 3200 3176

Antal COPA-medlemmer de sidste 8 år (1998 - 2005)
pr. lokalforening og landsplan (samlet).

Udarbejdet af COPA-web-master Peter Mogensen.
sTATT

HUSK

KON INGENTCOPA 2005
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Tryghed
og trivsel

H0LLISTER har gennem generationer

udviklet og produceret stomiprodukter -
funktionelle hjælpemidler - som brugerne

har stor tillid til. Det er unikke produkter, som

opfylder de krav, som man må og skal stille til
sikkerhed, hygiejne, komfort - og diskretion.

H0LLISTERS produkter er udviklet på basis af den viden

og erfaring, vi har fået gennem samarbejde med brugere,

læger og stomisygeplejersker verden over.

H0LLISTERS hjælpemidler er af høj teknisk og klinisk kvalitet,

og alle produkter fremstilles af gennemtestede og hudvenlige materialer

- under streng kontrol.

En intensiv forskning og løbende produktudvikling har placeret H0LLISTER,

som en af de førende producenter indenfor stomiprodukter - en position, som vi vil

udbygge og fastholde - så du får en bedre hverdag.

Er du interesseret i information om Hollisters produktprogram, så ring på 4846 5101 eller

mail til hollister.dk@hollister.com

Lille Kongevej
DK-3480 Fredensborg

Tel. 4846 5101

Fax 4846 5110
hollister dk@hollister.com

www hollister.com- det naturlige valg!
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Seruiceloven §§ 97 og 98

c4

lxi'",'t,i sHANDICAP.POLITIK

Af: Hen n i ng G ra n slev, la ndsforma nd

Der er desværre stadig kommuner,
der ikke overholder lovens
bestemmelser ved køb af personlige
hjælpemidler. Derfor vil vi gerne
oplyse medlemmerne om borgernes
rettigheder i denne lov:

Bekendtg ø?else? om ydelser
of hjelpemidler og
forbrugsgoder efter
serryiceloven

f medfgr al 897, stk. 7 og
§98, stk. 7, i lov om socio!
service, jf . lovåckcndtgmclsc
nr. 708 af 29. juni 2dX,
fostscttcs:

Hjclpemidler
§ 6. Kommunen eller amts-
kommunen kan bestemme, at et
hjælpemiddel skal leveres af
bestemte leverandører. I forbindelse
med kommunens eller amtskom-
munens indgåelse af leverandør-
aftale skal repræsentanter for
brugerne inddrages ved udarbejdelse
af kravspecifikationer.

Stk. 3. Ved køb af særligt personlige
hjælpemidler skal fakturaen fra den
leverandØr, som ansøgeren vælger,
sendes og afregnes direkte med
kommunen eller amtskommunen.
Ansøger hæfter selv for
egenandelen, der betales direkte til
leverandøren. Det skalfremgå af
fakturaen, om ansøgerens evt.
egenandel er fratrukket.

Stk. 4. Særligt personlige
hjælpemidler, jf. stk.2, omfatter
kørestole, som forudsætter individuel
tilpasning og nødvendigvis må
benyttes i hovedparten afdagens
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timer, ortopædisk fodtøj, arm- og
benproteser, støttekorsetter og
bandager m.v., parykker, bryst-
proteser, stomihjælpemidler samt
kropsbårne synshjæl pemidler.

Læg mærke til, at der i loven klart og
tydeligt oplyses, at regningen for
kommunens andel skal sendes
direkte til denne. Og der skal ind-
d rages bru gerrepræsentanter ved
indgåelse af leverandøraftaler.

Hvis der er tvivlstilfælde, eller du
ønsker hjælp med et problem eller
misforståelse i kommunens for-
tolkning i loven vedrørende køb af
stomihjælpemidler kan sekretariatet
kontaktes: llf .57 67 35 25.

Stomiforeningen COPA vil meget
gerne have information om
kommuner, der ikke selv kan klare
forståelsen om, at loven gælder for
både borgere, sagsbehandlere og
div. udvalg rundt i landet.

Det er for dårligt, at den/de
ansvarlige i kommunerne ofte giver
denne undskyldning: Jeg var ikke
lige var klar over, at der stod det og
det i loven. Og at det heller ikke var
dem selv, der havde lavet aftalen,
men det var en kollega fra en anden
afdeling.

Leverandøraftalen kan også laves
ifællesskab med andre kommuner.
Så er undskyldningen meget ofte:
den ansvarlige for indkøb af
hjælpemidler troede, at lovens
bogstaver i aftalen var overholdt. Det
er altså en dådig undskyldning. Man
bør ikke indgå eller underskrive en
aftale, uden at være klar over teksten
i denne. Det kan kun være i alles
interesse, at lovens paragraffer bliver

Ioverholdt.

6
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Esteern
synergy

Esteem synergy - bandage systemet, som forener det

bedste fra traditionelle en-dels- og to-dels bandager.

Esteem synetgy 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.

lnvisiGloserM er en integreret poselås på tømbare

poser, som giver dobbelt sikkerhed, der både kan høres

og mærkes.

Esteem synetgy - bandage systemet er udformet, så

du får mere tid til andre ting.

<r>

Prøv en ny stomibandage allerede i dag!

Kontakt vores kundeservice på tlf.: 45 87 60 1 1

eller 80 30 60 1 1. Så sender vi dig prøver på

Esteem synergy samt yderligere oplysninger.

*Stomahesive Flexible med hydrokolloid Hæbeflade
er en af de tyndeste hudplader på markedet.

@9
ConvaTec, Lyngby Port, Lyngby Hovedgade 98,3.sa1 2800 Kgs. Lyngby. Kundeservice 45 87 60 1 leller 80 30 60 1 1

www.convatec.dk

I
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Regionol ekspertise må ikke ignore?es
- "Hondicoppede kommer i klemme, hvis ikke stoten begrenser det konmunote
selvstyre på en rekke områder. Stoten må sikre sig, of kommunerne hor hsrt den
refevonte ekspertise, når de tretfer afgørelser orn hondicoppedes liv og velferd.
Vi er bonge for, of kommunerne undervurderer opgoverne pE hondicopområdet
- eller of de overryurderer sig selt'',
siger Stig t-ottgvod, formond for De Somvirkende fnvolideorgonisotioner.

HANDICAP-POLITIK

Krrur"rne får efter strukturrefor-
men det fulde ansvar for de tilbud,
der gives til mennesker med handi-
cap. Men selv den største kommune
kan ikke vide alt. Sjældne handicap,
specialiserede behandlinger og
komplicerede hjælpemidler kræver
en faglig og økonomisk bæredyg-
tighed, som i nogle tilfælde skal
findes på regionalt plan. I andre
tilfælde på nationalt plan. Derfor skal
regionerne kunne træde til og tilbyde
de specielle løsninger og ydelser.

M"n ,"g"ringen mener, at det skal
være helt op til den enkelte kom-
mune, hvilke regionsaktiviteter, den
vil benytte sig af. Det holder ikke!

De samarbejdsaftaler, kommuner
og regioner skal indgå, bør være
præget af ekspertise og indsigt i

handicappedes behov. Den indsigt
kommer ikke fra kommunerne selv.
Den kommer fra det regionale sam-
arbejde - og fra den kommende
nationale videns- og specialrådgiv-
ningsorganisation, VISO. Men efter
forslaget til strukturreform er det
alene kommunerne, der bestemmer.
Det er et problem!

De Samvirkende lnvalideorganisa-
tioner mener, at kommunerne skal
forpligtes til at benytte den faktiske
viden på handicapområdet. Det
gælder ikke mindst, når kommuner-
ne skal planlægge det regionale
samarbejde omkring specialrådgiv-
ning og tilbud tilde sjældne og sær-
lige handicap.

En ræfte nuværende amtslige
institutioner og tilbud skal ved
reformens start overgå fra amterne til
de nye regioner. Naturligvis, kunne
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man sige, da brugerne kommer fra
hele regionen eller landsdelen. Men
regeringen lægger op til, at de lokale
kommuner kan nedlægge disse
institutioner når som helst, de ønsker
det. Det er uacceptabelt.

De regionale tilbud til mennesker
med handicap må tværtimod sikres
et vedvarende højt fagligt niveau - og
mulighed for udvikling og forbedring.
Det bliver meget vanskeligt!
Regeringen foreslår årlige forhand-
linger mellem regionens kommuner
omkring disse tilbud. Det er en alt for
snæver tidshorisont. DSI mener, at
kommunerne må indgå mindst
fireårige samarbejdsaftaler, når de
planlægger de regionale tilbud. Og
en kommune skal ikke ensidigt
kunne trække sig ud af dette
samarbejde:

-ttHri. en kommune skal have lov
til når som helst at trække sig ud af
det regionale samarbejde, fordi den i

kassetænkningens hellige navn
mener at kunne klare opgaven
billigere selv, så trækker den
sandsynligvis totalt tæppet væk
under det regionale tilbud, der nu
umuligt kan leve op til samme faglige
niveau - og da slet ikke til samme
pris som før", siger Stig Langvad.

DSt ,"n"r, at staten må begrænse
det kommunale selvstyre på disse
specialiserede og begrænsede
områder. Staten må sikre sig, at
kommunerne har de nødvendige
forudsætninger, hvis de ønsker at
drive egne tilbud i stedet for de
regionale tilbud.

Hvis en kommune ønsker at forlade
det regionale samarbejde, må sagen
tages op idet regionale udviklings-

råd. Det har kommunen ingen pligt til
efter lovforslaget. DSI mener, at det
regionale udviklingsråd skal have
mulighed for at inddrage sagkund-
skaben fra f.eks. VISO til at analy-
sere, hvad der er den bedste løsning
for de handicappede borgere i regio-
nens kommuner. Hvis den bedste
løsning afuiger for meget fra en
kommunes ønsker til det regionale
samarbejde, så må udviklingsrådet
kunne bede det relevante ministe-
rium om at gribe ind.

LovarbejOet omkrin g stru kturrefor-
men har været præget af hastværk.
Det er absolut nødvendigt, at social-
og undervisningsområdet nu ana-
lyseres, så vi kan få etableret et
sagligt beslutningsgrundlag for at
finde den rette organisatoriske pla-
cering af de specialiserede tilbud.
Hvilke institutioner, skoler og tilbud
kan drives af kommunerne, hvilke
kræver regional ekspertise? At lade
den fordeling være op til de kom-
munale markedskræfter - det er at
spille hasard.

Se DSI's høringssvar til
strukturreformen: http://
www. hand i ca o. d k/orojekter/
strukturreform

De S a mvirkend e I nva I id eorga n isatio ne r
Kløverprisvej 108, 2650 Hvidovre
Tlf.: 3675 1777 - Fax: 3675 1403

E-post: dsi@handicap.dk - hjemmeside:
vvww.handicao.dk

De Samvirkende lnvalideorganisationer er
samarbejdsorgan for 32 landsdækkende

ha nd i ca pforen i ng e r, d er ti lsam men
repræsentere mere end 320.000 medlemmer

og alle typer handicap.
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Ny film fro KB
- COPAs londsformonds hovde foretnrkket, ot filmen
- med hensyn til stomi - hovde toget udgongsprnkf, i,
of monge foktisk hor et normolt liv med stomi og sex

Venus Film har lavet en film om
kræft med støtte fra Nordic Cancer
Union, Pfizer Danmark og Sygekas-
sernes Helsefond. Titlen er,,l Nød og
Lyst" og tegner et varmt og nuan-
ceret portræt af mennesker, der har
eller har haft kræft. Journalist Stine
Frost har lavet manuskriptet og tager
udgangspunkt i seksualitet og iden-
titet.

Mange klip er gode, menneskelige
og forståelige. Filmens person med
stomi, har ikke fået anlagt stomi
p.g.a. kræft, men som en følge-
sygdom af kræftbehandlingen. Jeg
havde foretrukket, hvis der var taget
udgangspunkt i, at mange faktisk har
et normalt sexliv med stomi. Dermed
ikke sagt, at der overhovedet ikke
kan være problemer med stomi og
SEX.

Husk dog, at du kan få hjælp til at
løse problemet, hvis du og din part-
ner er parat til at tale om det. Man
skal selv være åben og ærlig. Og der
skal måske gå lidt tid efter operatio-
nen, inden man igen er helt klar.
COPA vil gerne være behjælpelig
med at give råd om stomi og sex. Vi
har rådgivere, som er undervist i at
tale om alle emner. Rundt på syge-
husenes stomiambulatorier er der
ligeledes fagpersoner, der gerne
giver et par gode råd.

Henning Granslev

Filmen "l Nød og Lyst" kan købes for kr. 199
som DVD og VHS hos Venus Film
flf. 33 14 40 11

COPA har et par fllm, der kan lånes af
lokalformanden til COPA-arrangementer.

STOMI/BROK
Specialfremstillede støtteband ager og un dertØi

øf stomihal
{rodel 809

på pløds

tto
Rekvirer brochur.e p&
T'lf.:64 46 t3 30
tax:64 46 laSO
B-mail: info@stomibandager.dk

GARMENTS
- soft as silk strong as steel

tlo cenunNrs aps - Bredgade t6 - i5gzEiby . Ttf.64 46 tj io .Eax64 46 tB jo
E-mail sales@eto-garments.com . www.eto-garnents.com . www.stomibandager.dk

,Nlodel dz)

. Holder et brok
. Giuer god. stØtte

. Kornfortøbel i hrag
. Ingen generende

. Fremstil Danmørk
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Hond icoporgonisotioncrne :

Det centrole element i strukturreformen
søs@ttes med huller i bunden og PA forked kurs
"Det burde v@te vigtigt f or regeringen at f å de, der omfottes af forondringerne, til ol .f.øle sig 

^
trygge.Det gør deiklie, kon je! hilsZ og sige. Monge er i tvivl om, hvor de fremover skol hente råd og

støiie. Debotten blondt hondicoppede er præ.get of utryghed",
siger formonden for De Somvirkende Involideorgonisotioner, Stig Longvod om strukturref ormen.

HANDICAP-POLITIK

Menne*er med handicap er ofte
afhængige af den rådgivning og den
støtte, de kan få fra det offentlige.
Når strukturreformen er gennemført,
så vil det sige: kommunen. Selv de
største kommuner kan ikke vide alt.

Hvis handicappet er sjældent eller
kompliceret, så skal eksPertisen -
også efter reformen - findes regionalt
eller på landsplan.

Men ,eformen giver ikke borgerne
fri adgang til denne ekspertise - og
løsningen er uklart beskrevet, fyldt
med skævheder og tilfældigheder.

Reg"ringen vilsamle alle råd-
givende institutioner og centre i

statsligt regi. VISO - videns- og
special rådgivningsorganisationen -
kaldes denne nyskabelse. For
handicaporganisationerne er dette
strukturreformens omdrejningspunkt.
Kommer VISO til at fungere, så ser vi

frem til reformen med fortrøstning.
Men kører VISO af sPoret, sætter vi

årtiers vidensindsamling og
handicappedes retssikkerhed på spil.

Regeringen vil søsætte VISO med
huller i bunden og på en forkert kurs!

Det er gået for stærkt. Det er for til-
fældigt, hvilke vidensfunktioner, der
skal indgå i den nye organisation.
lndholdet og konstruktionen er alt for
uklar. Der mangler analyser af
området.

D" nrr-r"nde videnscentre har
opgaver inden for mange sektorer.
VISO fokuserer i lovforslaget alt for
ensidigt på de sociale opgaver. Der-
med bliver der huller i den samlede
reformpakke. DSI vil have fastslået i

lovgivningen, at VISO skal samarbej-
de med andre sektorer, herunder

Copa 212005

beskæftigelse, sundhed og uddan-
nelse.

De eksisterende videnscentre er
opstået ret tilfældigt og dækker ikke
alle handicapområder. Det er en af
grundene til, at DSI hilser tanken om

en statslig organisation bag videnscen-
trene velkommen. Men udgangspunk-
tet for VISO bliver desværre, at man

accepterer de eksisterende huller, der
er i vidensdækningen. Det er for ringe.

DSI ,"n"r, at borgerne må have et
retskrav på at få den bedst mulige
rådgivning omkring deres funktions-
nedsættelse. Det gælder også, når
der er tale om sjældne eller kompli-
cerede handicap. Regeringen vil ikke
forhindre borgerne i at få generelle
råd fra VISO's institutioner og centre,
men hvis borgerne ønsker foretaget
en egentlig udredning - en helheds-
orienteret anbefaling af behandling,
hjælpemidler, uddannelse osv. - så

skal man først have lov af kommu-
nen. Det er uholdbart.

Vi ,", allerede i dag, at kommuner-
ne har en tendens til selvovervurde-
ring - selv de mindste kommuner
hævder at kunne klare enhver oPga-
ve, der tidligere lå i amtsligt regi.
Nogle på grund af en skræmmende
mangel på respekt over for opgavens
omfang, andre på grund af kassetænk-
ning. Man kan gøre det billigere selv,
mener man. DSlfrygter, at kommu-
nerne vil nægte borgere at oPsøge
den nødvendige, faglige ekspertise.

VrSO kan ikke leve op tilforventnin-
gerne om uafhængig rådgivning, hvis
den som regeringen foreslår under-
lægges en eksisterende styrelse un-
der Socialministeriet. VISO bør blive
en selvstændig enhed - med bruger-
ne som en vigtig samarbejdsPart i

bestyrelsen.

Reg"ringen mener, at bestyrelsen
for VISO kan styre og planlægge i

detaljer. Det mener DSI ikke -
området er alt for bredt og
kompliceret. Bestyrelsen må
suppleres med fagråd på logisk
sammenhængende opgave-områder,
f.eks. synshandicap, hørehandicap,
adfærdshandicap osv. Her skal de
relevante bru gerorgan isationer være
med.

Det er gået for stærkt!
" Der er ikke nogen, der har et

overblik over, hvordan det
nuværende system af specialiseret
rådgivning og vejledning er skruet
sammen. Så er det altså svært at
snakke forandringer! Vi er ikke imod
forandringer. Men de må indføres på
baggrund af tilstrækkelig viden -
ellers går det galf', siger Stig
Langvad.

Statsministeren udskrev valget for
at få en grundig debat i Folketinget af
strukturreformen. Forhåbentlig hu-
sker partierne dette, når valget er
ovre. Hvis mennesker med handicap
skal kunne fungere og bidrage aktivt
til samfundets udvikling, så skal der
ske væsentlige ændringer i refor-
men.

Se DSI's høringssvar til
strukturreformen: http://
www. hand ica p.d k/projekter/
strukturreform

De Samvirkende lnvalideorganisationer
Kløverprisvej 108, 2650 Hvidovre
Tlf.: 3675 1777 -Fax'.3675 1403

E-post: dsi@handicaP.dk -

hiemmeside: www.handicao.dk

De Samvirkende lnvalideorganisationer er
samarbejdsorg an for 32 landsdækkende

handicapforeninger, der tilsammen
repræsenterer mere end 320.000 medlemmer

og alle typer handicaP.
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Denne aftikel har været bragt i
CONTACT 1/2004 og iNORlLCOnyt 1/2005.
Med tilladelse fra ConvaTec videregives
arliklen her i Copa-bladet.

Midt i kroppen, på højde med
nederste ribben, sidder nyrerne, der
ligner to bønner på størrelse med
knytnæver. Hvert døgn strømmer der
'1500 liter blod gennem dette dobbelt-
organ, der skal rense blodet for
affaldsprodu kter fra stofskiftet.
Rensningen forgår i flere forædlede
trin, hvor slutproduktet er koncen-
treret urin. Den normale døgnpro-
duktion er 1-2liter. På varedekla-
rationen kan man læse, at urin
består af g5% vand. Resten er salte,
urinstoffer og små mængder andre
restprodukter. Den gule farve skyldes
det forvandlede galdefarvestof
bilirubin.

Nyrerne har en meget begrænset
lagerkapacitet, og derfor pumpes
den færdige urin straks til urinblæren
via de to urinledere. Her opbevares
urinen, indtil den tisses ud via urin-
røret.

Dette transportsystem er lige så
sindrigt konstrueret som alt andet i

kroppen. Urinlederen er ikke passive
slanger. De består af muskler, der
arbejder uafhængigt af viljen og
presser urinen ned til urinblæren ved
hjælp af regelmæssige rytmiske

... .og lidt til

sammentrækninger. Hele stræknin-
gen (25-30 cm)tager cirka 1 minut.
Urinblærens rumindhold er ca. 0,5
liter, men den kan udvides som en
ballon. For at beskytte mod lækager
sidder der en kontraventil ved
urinlederens munding og en lukke-
muskel rundt om urinrøret. Blæren er
med andre ord udstyret med vand-
tætte døre både bagud og fremad.
Urinen opbevares desuden under
meget lavt tryk, indtil du skal tisse.
Herefter øges trykket kraftigt, og
blæren tømmes.

En anden særlig egenskab ved
urinblæren er dens særlige (fottsætter næste side)

Naturens egen metode til at tømme urinblæren er - som altid - den bedste. Men når den ikke
fungerer, må urinen tømmes ud på en anden måde. I dag er forskningen kommet så langt, at

indvendige slimhinde, som også
findes i urinlederne og urinrøret samt
i nyrebækkenet, hvor den færdige
urin opsamles. Slimhinden i urin-
vejene kan ikke optage stoffer fra
urinen ogføre dem ud i kroppen -
unægtelig en fornuftig mangel, når
man tænker på, at urin kun
i n d ehold er affa I d sprod u kte r.

Endelig er selve det at tisse resul-
tatet af et vellykket samarbejde
mellem refleksstyrede muskler i bl.a.
urinblæren og den viljestyrede
muskel rundt om urinrøret.

l1

en urostomi i clet mindste ikke udgør en praktisk hindring for et i øvrigt normalt liv.

Copa 212005

n

_ Kroppen skol udskille l-2 liter urin hvert degn.
5å large mGkineriet fungerer, som det skol, er dei ren rutine

ot tisse, en flygrtig fslelse of velbehog.
lrlen nå , bliver nrtinen meget vigtig,
sedig tnon skol hovc en ur"ostomi.

Her fortallcr vi om, hvod det kon betyde.

FOTO: Ketit Born
(Copa-bladet beklager don uskarpe kvalitet af vlsse foto i denne artikel.
Det skyldes, vi ikke har haft de originale foto til vores rådighed).
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Årsoger til urostomi
Så længe dette fantastiske maskineri

fungerer, som det skal, er det ren,

tankeløs rutine at tisse. Men når

maskineriet svigter, bliver rutinen
pludselig meget vigtig, særligt når

fejlen er så alvorlig, at den eneste

løsning er at bortoperere urinblæren

og fortage tømning ved hjælP af en

kunstig åbning i maven, en såkaldt

urostomi.
Der er flere årsager til, at man kan

blive nødt til at fortage en urinafle-

dende operation, først og fremmest
medfødte misdannelser af urinblæ-

ren, skader på nerverne i urinblæren

med ukontrollerede lækager til følge'

såkaldt urininkontinens og kræft i

urinblæren. Den sidste årsag er den

mest almindelige.
Man bør huske, at en urostomi

ikke er lægens førstevalg, når han

har stillet en af ovennævnte diag-

noser. Tre ud af fire blæretumorer
kan bortopereres uden fare for urin-

blæren. Mange tilfælde af urininkon-

tinens kan desuden behandles til-

fredsstillende med medicinering eller

anden behandling. Men når disse

skånsomme metoder ikke er til-

Copa 212005

strækkelige, kan en urinafledende

operation være den rette løsning.

Man bør også huske På, at en

urostomi, På trods af at den kan

være ubehagelig, indebærer, at man

kan blive forskånet for en livstruende

sygdom eller blive fri for et socialt

handicap.

Forskellige uFostomier
Urostomi er et område, hvor kirur-

gerne i årenes løbhar udviklet

forskellige operationsmetoder. Valget

af metode afgøres i hvert enkelt

tilfælde af flere faktorer: Sygdoms-

eller skadetYPen samt Patientens
alder, helbredstilstand og personlige

ønsker.
Der findes tre hovedmetoder til

urinafledning:
1. Bricker-urostomi,
2. kontinent urostomi
og
3. blæresubstitut.
I alle tre tilfælde fjernes urin-

blæren, men herefter er operationer-

ne forskellige. I det følgende beskri-

ver vi operationsmåderne mere
præcist.

Bricker-urostomi
Den enkleste metode til at gendanne

urinkanalen er også den mest

almindelige. Den har navn efter sin

opfinder, den amerikanske kirurg
Bricker, der lancerede løsningen
allerede i begyndelsen af 50'erne.

Urostomi ifølge Bricker indebærer
følgende procedure: urinblæren

flernes. Herefter laver kirurgen en

urinbeholder af et ca. 20 cm langt

stykke tarm, der tages fra tynd- eller

tyktarmen (begge kan bruges, men

den første er den mest almindelige).
U rinlederne fastgøres til tarmstykkets

ene ende, mens den anden ende

føres ud gennem bugvæggen og sYS

fast som en stomi. TarmstYkket
erstatter altså ikke urinblæren, men

er i stedet en forlængelse af
urinlederne. Nogle gange lader man

urinlederen gå direkte fra nyrerne til

bugen, men denne metode er mindre

almindelig.
Eftersom tarmstYkket kun fungerer

som urinleder, løber urinen

ukontrolleret ud af stomien. Brickers

stomi er med andre ord inkontinent,

og der skal derfor bruges Pose På

maven, en stomibandage, til at

t2

Bricker-urostomi

Den kontinen," rro=,orn,I
har en ventil i kroPPen 

i

og tømmes med k ter. '

Nyri

Korrtincnt
urinrt'scrvoir v

r Urinror
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opsamle urinen. Det mest almin-
delige i dag er at vælge en todelt
bandage, der består af en hudplade
med koblingsring og en pose, der
monteres på ringen. Kvaliteten af
disse forbindinger er fremragende.
Risikoen for lækage eller lugt er
meget lille.

Fordelen ved Bricker-urostomi er
den ukomplicerede, trygge urinaf-
ledning. Ulempen er posen på
maven.

Kontinent urcstomi
De øvrige operationsmetoder er
teknisk mere komplicrede en Bricker-
stomien, men til gengæld resulterer
de i kontinente urostomier. Urinen
løber med andre ord ikke ukon-
trolleret ud af kroppen, men samles
først i en slags reservoir i bughulen,
hvis udløb gennem bugvæggen er
forsynet med en slags ventillås.
Reservoiret tømmes ved at føre et
kateter ind gennem ventilen på
maven. Både reservoiret og ventilen
er lavet af patientens egne tarme, og
både tynd- og tyktarmen kan bruges.
Selve kontraventilen er som regel
konstrueret af en naturlig ventil, der
sidder mellem tyndtarmen og blind-
tarmen og regulerer transporten af
tarmindholdet til tyktarmen.

Der findes flere varianter af den
kontinente urostomi. Tidligere var det
såkaldte Kock-reservoir mest
almindeligt. I dag foretrækker mange
kirurger lndiana-reservoiret. I Lund
har man udviklet sin egen variant
med navnet Lu ndiana-reservoiret.
Den åbenlyse fordel ved en kontinent
urostomi er, at man slipper for at
have en pose på maven. Ventilens
munding er oftest placeret langt nede
på højre side og dækkes diskret med
en lille kompresforbinding. Ulempen
er brugen. Man skalselv holde styr
på sine tissetider, da kroppen ikke
længere giver signal, når blæren er
fuld.

Blc,resubstitut
Den tredje metode er den mest
naturlige. Den er ikke bare kontinent

- man kan også tisse gennem urin-
rørel.

Metoden kan anvendes ved
blæretumorer, hvor urinrøret ikke
skalfjernes. Princippet er det samme

som ved kontinent urostomi. Kirur-
gen fremstiller et reservoir af et
stykke tynd- eller tyktarm. Reser-
voiret tømmes ikke via en ventil på
bugvæggen, men gennem det
tilsluttede urinrør. Evnen til at kon-
trollere tømningen forudsætter, at
kroppen egen lukkemuskel rundt om
urinrØret fungerer. Man skal også
lære en ny presseteknink.

Fordelen ved blæresubstitut er, at
man slipper for stomiposen og tisser
på den naturlige måde. Ulempen er,
at man kan lække urin, hvilket er
mere almindeligt om natten end om
dagen. Lækagen er dog normalt lille,
og et enkelt trusseindlæg er i de
fleste tilfælde tilstrækkel igt.

En anden ulempe er den særlige
tisseteknik, der kræves. Det er ikke
sikkert, at det lykkes en at tømme
den nye blære, og man kan blive
nødt til at lære at aftappe sig selv
ved hjælp af et kateter.

Generelt er de kontinente uro-
stomier mere komplicerede end en
Bricker-urostomi og indebærer derfor
også større risiko for komplikationer.
Det forhindrer dog ikke de kontinente
metoder i at være de foretrukne
blandt yngre og midaldrende men-
nesker.

(fortsætter næste side )

Lækage er klart den almindeligste
komplikation iforbindelse med urostomi, men

det er ikke noget, man forventes at acceptere.
En urostomi skal ikke lække. Det er næsten

altid muligt at lukke for dråberne.

For moderne mennesker er urin
noget beskidt. Det gule vand
opleves som en ulækker trussel
mod vores rene badeværelser, tøj
og kroppe. Sådan tænkte man
ikke tidligere. Da var urin et
udmærket univeralmiddel med
både medicinske og magiske
kvaliteter.

Allerede iantikken blev urin
brugt flittigt som lægemiddel mod
alle mulige sygdomme og
skavanker. Og kvinderne idet
gamle Rom brugte deres
morgenurin som et højt skattet
mundskyl. Det er kvalmende
læsning med moderne briller,
men faktum er, at disse metoder
beviseligt blev praktiseret i Norge
så sent som i 1930'erne for at
modvirke tab af tænder.

Eftersom antikkens medi-
cinske autoriteter brugte urin til
både diagnose og behandling,
behøvede ingen være itvivlom
dens nyttige egenskaber. En tysk
læge i 1600tallet forklarede
ligefrem, at urin kunne erstatte al
anden medicin. Og derfor har
vores forfædre drukket deres
egen urin, århundrede efter
århundrede. I 13OO-tallet drak
man for at beskytte sig mod
pesten. I 1800'tallet for at undgå
kolera, og på andre tidspunkter
har man villet helbrede koldfeber,
dysenteri, gulsot og andre
elendigheder.

Urin blev også brugt mod
epilepsi hos børn. lfølge over-
troen skulle barnet - det arme
barn - drikke sin mors urin ifyrre
dage itræk, det samme antal
dage som antallet af uger i

moders liv.

Tja... man kan sige, hvad man
vil om vore forfædres medicinske
kundskaber, men de var gode til
at tænke på genbrug.

l3 Copa 212005
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Komplikotioner
Stomioperationer er omfattende
indgreb i kroppen og udføres derfor
kun på større urologiafdelinger. Som
efter alle store operationer kan der
opstå direkte komplikationer fra
f.eks. hjertet, lungerne eller tarmen,
og der findes desuden sene
komplikationer, der er specifikke for
disse operationer, frem for alt de
kontinensskabende metoder.

Der kan dannes sten i reservoirer.
For at mindske denne risiko skal
man være omhyggelig med tøm-
ningerne. Resturin kan nemlig
bidrage til stendannelsen. En anden
mulig komplikation er ardannelse i

forbindelsen mellem urinlederen og
reservoiret. Hvis det er slemt, er det
nødvendigt med en ny operation.
Risikoen for, at der går hul på
reservoiret, er ikke slørre end 1o/o,

men hvis det sker, får man akutte
mavesmerter og skal selvfølgelig
straks indlægges.

Ellers er urinlækage den mest
almindelige komplikation. Patienter
med blæresubstitut kan mindske
eller helt udrydde problemet med
enkle rutiner og hjælpemidler. Hvis
man har en kontinent urostomi,
skyldes lækagen, at afløbet ikke
holder tæt. I ca. 10% af alle tilfælde
skal afløbet justeres ved en ny
operation.

Hvad angår kroppens nyre-
funktion, stofskifte og saltbalance er
negative konsekvenser meget
sjældne.

At leve med stomi
Det anslås, at ca. 10.000 danskere
lever med en pose på maven.

Uden på nogern måde at forklejne
det følelsesmæssige traume, det kan
være at få besked om, at man skal
have en stomi, ved vi, at langt de
fleste vender tilbage til det liv, de
levede inden operationen, hvad
angår arbejde, fritid, kost og motion.
Med vore dages diskrete og smidige
stomibandager kan man leve med
stomi, næsten som om man ikke
havde den.

Måske har nogle af vores læsere
efter denne korte oversigt fået lyst til
at få yderligere oplysninger og
detaljer. De findes mange steder,
bl.a. på ConvaTecs hjemmeside på

ad ressen www.convatec.com

Copa 212005

UROSTO,I I
-"Som COPA siger - og det bør
siges igen og igen - stomi er
ingen sygdom, men en følge af
en operation".

uRosTomr
lda Engblom er 16 år og har
haft kontinent urostomi
siden hun var 8 år.
Den er ikke helt tæt, hun skal
ofte tømme med et kateter.

-"Men det er da bedre
end at gå med

- og blive drillet med-
en stor ble", siger lda.

I

UROSTOfoTI
-"Stomi skal ikke bestemme

over mit liv", fortæller Anne-Lise
Hansen, der har haft urosomi/
Bricker siden 1981. Man kan
hvad man vil - også med en

stomi. Anne-Lise Hansen rejser
^^+ iL,,^^ ,'t^f,^^meget og er meget i byen. "lnden

jeg fik min stomi, havde jeg
smerter i urinvejene og skulle

tisse hvert 1O'ende minut. Nu har
jeg et normalt og godt liv - stomi

er blot noget man har med i

bagagen", siger Anne-Lise
Hansen.

-"Da først jeg kom mig over selve
operationen og vænnede mig til

stomiposen, har jeg levet et normalt
liv", siger Erik Kristjansen, der fik

urostomi i 1978. "Kun lidt
forbigående hudproblemer i ny og

næ, ellers har jeg ikke været
hæmmet af min urostomi. Har passet

mit arbejde og mine hobbyer, været
på ferie, passet mit hus og min have,

o.s.v. Den største ulempe ved
operationen var, at jeg blev steril.

Men da jeg var 50 år dengang, og
havdefåel mrne ønskebØrn - en

dreng og en pige - så har det
overhovedet ikke generet mig".

t4

lda Engblom
København

Anne-Lise Hansen
Haderslev

;

Gurli Vestergaard
Nordjylland

Erik Kristjansen
Køge
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er er stadig brug for
masser af
stomihjælpemidler til
Ukraine.
Stomiforeningen
COPA har sendt en
del kasser med
mange poser til

vores kontaktperson i Odessa. Men
der er stadig brug for hjælp til en
meget stor del af alle de ukrainske
stomiopererede. I Ukraine hjælper
den tyske stomiforening, Deutsche
ILCO, ligeledes med at sende
stomihjælpemidler til mange
personer, der i dag ikke har en
økonomisk mulighed for købe og
bruge en ganske alm. stomipose.

Ukroine
Vi er klar over, at det desværre ikke
er muligt at hjælpe alle de ca. 50.000
personer i Ukraine, der har stomi.
Men vi kan være med til at forbedre
livskvaliteten for en del til at leve livet
betydeligt bedre med vores sendin-
ger af hjælpemidler. Så selv om der
kan være problemer med service-
loven her i landet, må man vel
næsten sige, at det er da til at over-
se. Vi kan vælge og vrage mellem
posemodellerne, uden at leve i

uvidenhed om der nu er poser til mig
næste gang, der kommer en ,,nød-
pakke fra overskudlageret i vesten".

Den danske kontaktperson til
Ukraine, Oksana Møller fra Arhus,

har fået sendt en stor tak for vores
hjælp til bl. a. Odessa. Selv en lille
dråbe idet store hav gør en forskel.
Nu er der valgt en ny præsident og
regering i Ukraine, og så må
fremtiden vise det bedste. Men vejen
er lang og sej. Jeg håber oprigtigt, at
der om nogle få år kan blive sat et
punktum for dette hjælpearbejde til
Ukraine.

Lige har vi fået tilsagn om en stor
portion hjaelpemidler til Ukraine fra
Kirudan.

COPA takker alle, der har tænkt og
støttet vores hjælp til vennerne i

Ukraine. Henning Granslev

Stomiprodukter
fra

Kirudan
Rådgivning om volg og
a nve n del se af p rod uktern e

Klientofdeling med
sygeplejersker og special- ."

uddonnet personale

KifUdan - etgodt sted at handle

3637 91 30
Besøg os p0 www.kirudon.dk

Kornmorksvej I 5-l 9, 2605 Brøndby . Fox 3672 8322

Klrudan A/S er et landsdækkende handelsfrrmo.Vl er en af Danmorks
førende I everandører indenfor hospitols-, l4e og sygeplejea rtlk len
Hor du spørgsmål vedrørende stoml, ilng venltgst til vot Kundeservtce.
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Den rullende

Landsdækkende information
25. april til den 3. juni 2005
med Stomiforeningen COPA.

Hvad er den rullende
stomi information?

En stor bus, der l<ører

rundt og gØr stop i 21 byer
landet over. I bussen får du
information og vejledning
om den daglige pleje af
stomien og de sidste nye
hjælpemidler.

kommer til byen!

Hvem kan du møde?

I bussen møder du
COPA, der giver
information og deler
deres erfaringer med dig.
Du vil også møde syge-
plejersker, og få mulighed
for at få individuel rådgiv-
ning, svar på spørgsmål
samt gode råd og tips
om livet med stomi.

sf omi inf ormation

til alle stomiopererede og deres pårørende - Fra den
arrangerer Coloplast Danmark denne tur i samarbejde

Besøget er gratis!

Du skal ikke bestille tid i

forvejen bare holde øje
med, hvor bussen holder.
Vi glæder os til at møde
dig til en kop kaffe i

bussen!

1l Pn stomioperation behøver
ikke absolut at være en
hindring for at have
masser af liv sl<val itet.
Derfor er vi i COPA glade
for initiativet, som kan
sætfe positivt fokus på,
hvor de stomiopererede
kan søge råd og vejled-
ning om livet med stomi ,,

Henning Granslev
landsformand iCOPA

t

#f
t!

/

I
l
ihlo

§

,t
\
lr



Køreplan 2005
MajAnril,lul ll

I

Dato Sted

25. Havnen, Thisted

26. Sct. Olai Plads, Hjørring

22. Åtborg.

2o. Åtborg.

29. Slotspladsen, Randers

Dato Sted

2. Kulturhuset, Århus

3. Kulturhuset, Århus

4. Torvet, Silkeborg

9. Hjultorvet, Viborg

10. EnghavensParkenngsplads,
Holstebro

11. Markedspladsen, Herning

12. Torvet, Esbjerg

13. Storetorv, ÅOenrå

17. Kirketorvet, Vejle

18. Vilhelm Werners Plads,

Odense

19. Vilhelm Werners Plads,

Odense

20. Torvet op mod Vor Frue

Kirke, Svendborg

23. Slagelsehallen,Slagelse

24. Torvet, Nykøbing F.

25. Parkeringspladsen ved
Kommunen, Næstved

26. Hestetorvet, Roskilde

27. Helsingør.

30. Markedspladsen,Hillerød

31. Stadion, Kgs. Lyngby

Juni
Dato Sted

1. Glostrup.

2. Scandic, Sydhavns Plads

3. Scandic, Sydhavns Plads

rt Goloplost
Coloplast Darrmark A,/S

Møllevej 1 1 -15
DK-2990 Nivå
Telefon 49 11 12 13
Telefax 49 11 12 12
www coloplast.dk

Åøningsfid: kl. lO.OO 18.00
. Stoppested endnu ikke afklaret. Se venlrgst www.coloplast.dk som løbende vil blive opdateret.

Der tages forbehold for evt. ændinger i køreplanen. Har du spørgsmål vedrørende bussen, er du velkommen til at
kontakte Coloplast Kundeservice på telefon 49 1 1 12 13.
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Siden sidst

Cweregn til glode
COPA-medlemmer
38 glade medlemmer fra
Køben havn/Frederi ksberg

samt Københavns amt
havde fundet vej til jule-
hyggens glæder.

Vi fik en dejlig julebuffet,
med alt hvad dertil hører -

Peter Sørensen,
Århus Plods 6,Z.th.

2lOO Kø5enhovn Ø
Tlf.: 3538 9148
nepe@privot.dk

Grethe Nielsen
Enigheds-Allå.17

2700 Brønshøj
Tlf.: 3828 0382

og lidt til. Vi havde i anled-
ning af julen en lille over-
raskelse; foreningen gav
øllvand og en lille skarp til
sild og ost.

Efter maden fik vi kaffe
med risalamande, og der
var gemt 2 mandler i

denne; mandelgaverne var
nok stik mod Ernærings-
rådet, billederne taler vist
for sig selv.

Efter at have sunget en
lille sang - 2 gange - vi var
lidt rustne, var der hygge
og snak. Vi sluttede dagen
af med at udveksle gaver -
sikken fantasi der lægges
for dagen.

Sonja Abrahamsen skal
have mange tak for deko-
rationerne til bordene samt
den gavesæk,, hun foræ-
rede foreningen.

En stor tak til gaveforret-
ningen Flodhesten, Godl
håbsvej 68, Frederiksberg,
der havde doneret et beløb
i tilskud til en julesnaps.

Siden sidst

&neralforsomling
18l2havde vigeneral-
forsamling; refereres i

næste nummer.

Siden sidst

Besøg på Donsoc
2/3 besøgte vi på Dansac;
omtales i næste nummer.

Kommende arranoement

Tog med til
en stor hove og
en lille hove
Onsdag den 27/4 kl. 11.00
Det Kongelige
haveselskab.
Mødested Pilealle/
Frederiksberg Alle - ved
indgangen til
Frederiksberg Have.
Vi har 1 l12lime til at se
haverne og blive inspireret,
det er jo forår.

Efter havevandring, går
vi i en af de små haver, på
Pilealle, hvor vi får frokost.

Prisen for at deltage er
75 kroner for medlemmer/
støttemedlemmer. For
andre 125 kroner.

Tilmelding er nødvendig
senesf 13/4 til enten
Peter Sørensen
telefon 3538 9148
mail nepe@privat.dk
eller
Grethe Nielsen
telefon 3828 0382.

P.b.v., Peter Sørensen

SELVHJÆLPSGRUPPEN FOR STOMIOPEREREDE
Selvhjælpsgrupperne mødes den 1. eller 2. onsdag i

måneden. Begge dage kl. 16.00 eller kl. 18.30.
Der er plads til nye deltagere på alle 4 hold.
Møderne foregår privat i Københavns nordvestkvarter,
hvor kaffe, te, kage og sodavand kan købes.

Har du lyst eller brug for at snakke med andre i en lignende
situation, er du velkommen til at være med.
Mail: selvhi.stomi@get2net.dk
eller ring til gruppen på 3583 0862 bedst 17.00-19.00

Copa 212005
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Morionne
Hemmingsen
Spurveskjul 1

2830 Virum
Tlf .4583 5258

Siden sidst

Bowling 4. febnror
Et flot fremmøde med
entusiaster i alle stilarter.
Det er et populært
arrangement ikke kun på
grund af den altid dejlige
middag som vi slutter af
med ovenpå anstren-
gelserne, men også fordi
ALLE bliver grebet af
konkurrencen. Og det viser
sig gang på gang at det er
ikke altid ham med den
mest rutinerede behand-
ling af de tunge kugler, der
scorer flest points! Der er
plads til alle o'sse dem der
aldrig har Wøvel del f ør.
Så meld jer bare så alle
kan få et godt grin,-måske
også af dig selv.

Siden sidst

&nerallforsamling
Generalforsamlingen
5. marts omtales i næste
blad.

Kommende arrangement

BANKO 3O.opril
Så skal det være!
Vi kaster os ud i et nyt for-
søg og lover dig en for-
nøjelig og afslappet efter-
middag med spændende
præmier. Du er måske
heldig at være sidemand til
en pladevinder, for så er
der også gevinst.

Kom op af stolen! lsær
skulle det glæde os at se
nogle nye ansigter sam-
men med de "gamle"
trofaste.

Corino Christionsen,
5ønderlundsvej 21, st.tv.

2730 Herlev
Tlf .: 4491 6199

HUSK. Du er blandt
ligesindede, som enten
selv er opereret eller
pårørende til en, så invit6r
bare en ledsager med.
Er den pågældende ikke
medlem,, kan man altid
tegne et støttemedlem-
skab på stedet. Det koster
kun kr. 125,- om året og
derved støtter du det
frivillige arbejde der gøres
for din pårørende. Oven-
ikøbet får du den side-
gevinst at du nu også kan
deltage ivore arrange-
menter til reduceret
medlemspris. Faktisk skal
man ikke deltage i ret
mange arrangementer f ør
kontingentet er tjent ind. -
selvom det jo ikke er det
primære mal med at være
støttemedlem.

Dato
30.april
Tid
kt. 14.00
Sfed
Præstevænget 20,
2750 Ballerup
(5-6 min gang fra Ballerup
S-station)

Tilmelding
NU:

Carina Christiansen
flf.4491 6199
eller
Jørgen Vendelbo
ilf. 4498 6452

P.b.v.
Jørgen Vendelbo

Siden sidst

åie efier og
(vol9[lesk
- genvqlg
til olle i besty.elsen
Lørdag den22. januar
kl. 13.00 holdt COPA
Bornholm general-
forsamling i Sagahuset i

Rønne. Traditionen tro
spiste vi gule ærter med
flæsk og pølse bagefter.
Der var igen i år et godt
fremmøde med 22 med-
lemmer. Og når vi ser på
vores medlemsliste, hvor
vi i de sidste par år des-
værre har mistet mange
medlemmer, ja så er det
næsten 50% af medlems-
skaren der mødte op.

Generalforsam li n gen var
varslet efter reglerne, og
dagsordenen var:

7. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af

regnskabet
4. Aktiviteter for det

kommende år (se
næste side her i

bladet)
5. lndkomne forslag
6. Valg - på valg var

næstformand lnge
Skovgaard P og
bestyrelsesmedlem
Osvald Jensen samt
revisor Hanne Jensen.

Z. Eventuelt.

Dirigent blev endnu en
gang Cai Andersen, der på
sin sædvanlige rolige
måde styrede os igennem
de forskellige punkter på
dagsdordenen.

Formandens beretning
samt regnskabet blev

@

Christion Stentoft
Thorkildsvej 7 8, 37OO P.ønne

Tlf .:5695 2133

godkendt uden bemærk-
ninger.

Bestyrelsen havde igen i

år lavet nogle forslag til
kommende aktiviteter, som
stort set blev accepteret.
At vi igen i år havde besøg
på Fru Petersen Cafe
skyldes, at det i 2004 gik i

vasken, da hun havde
lukket den dag vi var der
oppe, så i år vil der blive
bestilt bord så vi er sikre
på at komme ind.
Af andre tiltag der kan
komme på tale var der
lokalteater og revy.
Bestyrelsen vil holde øje
med om der foregår noget
af den slags i det kom-
mende år.

Der var ingen indkomne
forslag.

Der var genvalg til både
Inge, Osvald og Hanne.

Under eventuelt talte vi
om det kommende jubilæ-
umsarrangement, som
endnu ikke har taget en-
delig form. Her var stem-
ningen, at vi brugte Saga-
huset i stedet for at tage
ud i byen. Dette tog be-
styrelsen til sig, og vil
arbejde videre med det
forslag.

Og så blev det tid til en
god omgang gule ærter
med tilbehør, som jo også
omfatter et glas brændevin
eller to, måske tre (vi er jo
nogleder elsker de
klare dråber).

(COPA Bornholms amt
fortsætter næste side)

t
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Dato K. Emne Tilmelding Egenbetaling Sted

T rsdag
d 2212 18.00 Bowling m. spisning Senest 15/2 60.- pr medl. Bowlinghallen i Rønne

Torsdag
d.17t3 19.00 Banko m kaffe og kage

Pakke medbringes
Nej Nej Sagahuset

Onsdag
d.20t4 19.00 Medlemsmøde Nej Nej Sagahuset

Lørdag
d.28t5 13.30 Udflugt til Fru Petersens Cafe Senest'13/5 Ja Almindingsvej 31 Østermarie

Lørdag d. 1116 13.00 Jubilæumsarrangement Naermere
program

Måske Sagahuset

F I I I I I I I I I I I 
- 

I I I I I I I I I I' I I I I I I I I I I I I T I I TI

AKTTVITETSESTE 2005 - COPA Bornholm

Vi tager hul på år 2006 i uge 3, hvor der
lørdag d.21 . januar kl. 13.00 holdes generalforsamling,
men det hører I nærmere om.

Ugerne 27 - 30 holder vi sommerferie

Lørdag
d. 13/8 13.00 Petanque m. grill Ja Ja Snogebæk og Nexø

Fredag
d.26t8 15.00 Kulturnat? Besøg på

Erichsens Gård med
spisning i byen

Senest 18/8 50- pr medl. Laksegade 7 og en endnu
ubestemt restaurant
i Rønne

Onsdag
d.21t9 19.00 Medlemsmøde

- Cai og lnge Andersen vil
fortælle om deres tur til Kina

Nej Nej Sagahuset

Torsdag
d.13/10 18.00 Bowling med efterfølgende

spisning
Senest 5/10 60.- pr. medl. Bowlinghallen i Rønne

Lørdag
d.5/1'l '18.00 Bankospil med spisning

(andesteg)
Senest 28l10 60,- pr. medl. Sagahuset

Lørdag
d.3112 13.00 Julefrokost Senest 25l11 60,- pr. medl. Sagahuset

Copa 212005
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Kommende arrangementer

Ingen orrongementer
i morts og opril
COPA-Nordjyllands amt
ønsker alle medlemmerne
et rigtig godt forår. Der er
ingen arrangementer i

marts og april.

P.b.v.
Kristen og lrene

Merete Møller
Ærtebjergvej 28, Lund

4660 Store-Heddinge
Tlf ./foxt 5650 8042

E-moi I : eterem@compognet.dk

fik i vores område er tem-
melig mangelfuld, specielt i

weekend'erne. Vivilså
vidt muligt prøve at råde
bod på det ved at opfordre
til samkørsel. Altså, oplys
venligst, om man kan have
andre med i bilen, når man
tilmelder sig et arrange-
ment. Somme tider lykkes
det!

Vi glæder os til at se
Jer! Mange nordenstrøm-
ske hilsener.

P.b.v.
Merete M ø I I e r, forma nd.

F I I I I I II I I I I III T I I T TT

SPLAN 2OO5
A Storstrøm Nord

Her er aktivitetsplanen for 2005

- lige til at klippe ud og gemme:

Onsdao d. 25. mai
Coloplast-bussen kommer til Næstved Storcenter
kl. 10-18. Kom om mød repræsentanterfor
Storstrøm Nord. Yderligere oplysninger får I senere.

Lørdag d.4. iuni
Kør-selv udflugt til Knuthenborg Safaripark. Vi mødes
ved indgangen kl. 10.30 og medbringer madkurv og
drikkevarer. Tilmelding senest d. 23. maj. Oplys
venligst, om l/du eventuelt kan have passagerer med.
Ved 20 deltagere får man grupperabat, og det antal
skulle vi nok kunne nå op på.

Juli (dato endnu ikke fastsat.l
Besøg kunstudstillingen "Villa Aurora" på Møn. Mad
og kaffe kan medbringes. Vi venter på programmet
fra "Villa Aurora", før vi finder en dato.

I

edstedet" ved :
enest mandag :

,",."l,lxll:,1"J0" I

r "'. !
I Lørdag d. 1. oktober I
; Medlemsmøde - vi regner med at det bliver i ;
; Næstved. Endnu ervi kun på planlægningsstadiet. i

I

tt
I Tilmelding: I
I Tomås Morån: 55726279, Jan Bøjtrup: 5538 5836 I
I og Merete Møller: 5650 8042. I
L 
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Flemming Jocobsen
Tyttebe.rvejT
9530 Støvring
Tlf.: 98371630

Annolis Pedersen
Østervong 65
9362 Gondrup

Tlf .:9825 9597

Siden sidst

En hyggelig cftermiddog
Fredag d.10-12-2004
holdt stomiforeningen i

Aalborg den årlige julefro-
kost. Vi mødtes kl. 13.00
og der var god tilslutning.
Vi fik dejlig julemad og
spillede gavebanko - det
hele sluttede ved l Ttiden -
en rigtig hyggelig dag.

Siden sidst

&neralforsamling
Referat fra generalforsam-
lingen d. 5. marts kommer
i næste blad.

Kommende arrangementer

Oplys om du kon hove
ondre med i bilen, når
du tilmelder dig
Vi håber, I vil møde tal-
stærkt op til vores arrange-
menter, se følgende
aktivitetsplan 2005 - også
selv om den offentlige tra-

§

Copa 212005
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=S 22 e? en fqlig sommcrclrrtning of sygeplcjerskcr,
bcskcftiget mcd plcjc of poticnter rrcd stomi.

Formand Per Herlufsen . e-mail: per.herlufsen@hh.hosp.dk. tlf.: 3632 3621
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Poul Erik Sørensen
Asg1rden 35, st.tv.

7500 Holstebro
Tlf .: 9742 0525

eeneralforsqmling
Afholdes den 9. marts kl. 1900
på Tobakken, Gasværksgade 2,
6700 Esbjerg - grå lokale 1 sal.
Dagsorden iht vedtægterne. Der
er valg til bestyrelsen
Næstformand og kasserer er på
valg. John og Lona genopstiller.
Forslag til generalforsamlingen
skal være formanden i hænde
senest I dage før mødet.
Har du besvaer med trapperne,
da tag elevatoren til 1 sal.
Mød talstærkt frem vi har brug
for dig!

OBS; Generalforsamlingen er
flyttet til grå lokale på Tobakken.

Stedet for kommende
arrangement i Copa-bladet var
en fejl adresse.

En patient historie
Efter en formentlig veloverstået
generalforsamling byder din
forening på et foredrag. Christian
Bali Friborg fortæller om sin
kamp mod kræften og
oplevelserne deraf på krop og
sjæ1.

Denne invitation udsendes
også direkte til hvert enkelt
medlem i Ribe amt.

P.b.v. Anders

OBS: Dette Copa-blad
omdeles i starten af uge 11 (red.)

Anders Lund
6, 6700 Esbjerg
Tlf .:7545 132?

Aktiviteter i Ringkøbing omt
Kontakt venligst lokalformanden.

Aktiviteter Urgdomsgruppen
Kontakt venligst COPAs sekretariat.

INGE. LISE
SøRENSEN å

Speciolister i sygeplejeartikler
Badevej 2 . 3000 Helsingør . Telefon 4921OO44

Som slomiopererel kon der ofte opstå spørgsmå|, som
kræver indsigt og forståelse fro omverdenen.
Hos lnge-Lise Sørensen ApS hor vi giort det til vores
opgove ol servicere og koncenlrere vores kræfler om
ol løse denne opgove, hvor du som slomiopererel sælles
i hølsæder og hver opgove løses ud fro dir behov.

VITILBYDER:

€ Kompetent rådgivning af specialuddannede sygeptejersker.

e lndividueI titpasning i eget hjem.

1§ Vi bygger på mere end 50 års branche-kendskab.

il 
g Leveringfradagtitda6

a$; Gratis forsendelse af prøver

KOM, SE OG PRØV UDVALGET I:

. Stomiprodukter . Speciale: brokbandager . Undertøj/Lingeri

. lnkontinensprodukter . Hjætpemidter . Sports/Speciatbandager

. Sårplejeprodukter . Fodtøj . Badetøj

. Brystproteser . Såler,/lndlæg . Kompressionsstrømper

Gå ikke over åen
efter vond!
...når du har brug for krops-bårne
hjælpemidter, som f.eks. stomiprodukter.

Husk! iflg. loven er der frit
leverandørvalg. Du kan derfor
benytte os som din leverandør.

Husk! Vi vil gøre alt for at yde den
bedste betjening og du er altid
velkommen til at kontakte os.

Yderligere information alle hverdage
fra kl. 8.00 ring49 21 OO 44.

,J!
tr[il

BEMÆRK ! HT SERVICEBUS OG P-PLADS IIGE VED DøR,EN.

Focus på kroppen!

23
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Ribe omt

HUSK AT MELDE FLYTNING
DIREKTE

TIL COPAs SEKRE RIAT

§§

e

)

Telefontid: mandag-onsdag kl.8-I5. torsdag kl.8-t8. fredag kl. 8-I5

Fax 4921 0257 . www.ils.dk E-mail: info@ils.dk
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Siden sidst

Skct i COPA Roskildc omt
- ny fiemmcsidc - efterlysning, m.m.

Efter den vellykkede
julestue har der været
afholdt et bestyrelses-

erfaring på området, så-
ledes at vi kan få et fyldigt
foredrag/dialog i forbindel-

Kommende arrangement

Husk-husk
Garrolforsamling
onsdog d. 16. tnorfs
kl. 19.00 på FolkehJemnrct
i Aobenrao.
Dagsorden står i januar/
februar bladet.
Meld jer til nu angående
kaffe/te. Vi glæder os til at
se jer. Planlægning for
aktiviteter i2005 er på
plads. Kom og hør hvad vi
har på programmet.
Tilmelding:
Anne Lise t!f.74520091
eller
Jytte tlf. 7450 6333.

Kommende arrangement

ilcdlensmodc
i Trndcr olsdog d. 6. opri!
k!. 19.æ Omsoryrscertrat,
Ribc lotdcwj 39, Trndcr.
Lokal underholdning med
musik og lystige viser. Der
er også fællessang, så vi
får alle mulighed for at
bruge stemmebåndet - det
bedste vi kan.

Kom og hils på sygeple-
jerske Pia Jensen fra Dan-
pleje, Arhus. Pia viser os
deres udvalg af stomi-
hjælpemidler. Hun vil også
være behjælpelig, hvis du

har problemer angående
stomien.

Vi kan også glæde os til
et dejligt kaffebord (slanke-
kuren må så vente til efter
denne aften).

På grund af bagning og
kræs fra køkkenet, er
ti I meld i ng n ødvend ig. Vi
glæder os til at se jer.
Tilmelding:
Anne Lise
ilf .74520091
eller
Carl Sørensen
ilf .74723981.

Kommende arrangement

Bustur
lrlrdog d. 21. mqi,
turcn går til Æro
Nærmere om programmet
i næste blad.
Til generalforsamlingen
kan lfå mere information
om turen, idet jeg i skri-
vende stund mangler de
sidste detaljer.

møde, hvor årets aktivite- se med vores general-
ter, udover den allerede forsamling i Køge.
annonceredebowlingaften Bestyrelsenvilhermed
i Roskilde, blev fastlagt. gørc opmærksom på vor

I det sidste Copa-blad nye hjemmeside, der er at
havde vi en efterlysning finde på adressen
vedrørende medlemmer www.cooa Roskilde.dk
med problemer omkring eller som et link til COPAs
stomi / brok m.v. Der er hjemmeside www.copa.dk
stadig tid til at kontakte Er der mangler eller
bestyrelsesmedlemVagn emnermedlemmerne
Olsen på tlf . 4649 7864 for gerne så medtaget, kon-
at kortlægge problemets takt venligst bestyrelses-
omfang. Det er besluttet at medlem Tove Christiansen
kontakte personer med på tlf. 4613 9628.

Kommende arranoementer

A|cÅ dis
5. juni Sommertur med bus til Knuthenborg

Safaripark Lolland.
3. oktober Generalforsamling, Køge.
2. december Julestue, Roskilde.

Rese rver ve n I ig st d atoe rn e.

P.b.v.
Jette Frederiksen

Foråret er begyndt at titte frem, og solen er begyndt at
afsløre, at huset trænger til en grundig rengøring efter lang
tid med mørke dage. Solen giver ny energi og lyst til at
komme igang med både hus og have - men det 6r nu lige
koldt nok, når næsen kommer udenfor døren her først i

februar. Så derfor har vi brugt energi på at holde møde om,
hvad året skal bringe i vores forening. Vi glæder os meget
til at se jer alle- nye såvel som gamle ansigter. Håber I vil
støtte op om vores arrangementer. Forårshilsen Jytte

Copa 212005

P.b.v. Jytte Holdt

Kommende arrangementer

Infocqfå på Aobcnoo syg€hus
Der vil være en COPArådgiver i cafeen

mellem k|.10 og k|.12
følgende datoer i2005:

.2. maj
. 1. august

.7. november.
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Roskilde amt

I ette Frederiksen
Kirkeg8rdsvej 7, Gundsømagle, 4OOO

Roskilde.
Tlf .: 4673 0587

HUSK
STøT COPA

SEND STEMPLEDE FRIMÆRKER TIL:

Kjestine Rasmussen
Skibhusvej 171, l.tv., 5000 Odense C

Sønderjyllonds omt

Østerskowej 2, Simmersted



lllindeord
Det er med vemod vi

har erfaret, at vor
æresmedlem Einar
Kristian Pedersen,
Padborg, ikke mere

er iblandt os.
Lige fra Stomi-

foreningen COPA
startede i Sønder-

jyllands amt,
har E.K. været med.
I over ti år som aktiv
bestyrelsesmedlem.

Det var for ham
vigtigt at vise

åbenhed om stomi,
uden at kede andre
med sin sygdoms-

historie.
For medlemmer af
foreningen var det
livsbekræftende at
være sammen med

E.K. lforbindelse
med COPAs 40 års

jubilæum ivores amt,
var det for os en

selvfølge at udnævne
E.K. som

æresmedlem.
Det er med taknem-

melighed, vi ifor-
eningen COPA min-
des E.K.s trofasthed
til foreningen - hans
glade smil-optimi-
stiske livssyn og

store hjælpsomhed.

E.K.s egne ord:
"Fordi man har stomi
kan man godt leve et
normalt liv, problemer
er til for at blive løst".

Vore tanker går til
familien.

Æret være
Einar Kristian

Pedersens
minde.

Stomiforcningcn
coPA

Srnderjyllonds omt,
Jfic Holdt,
lokolformond.

Kommende arrangement

Forårsmrde
16. opril kl. 13.q)
Donsk
Sygrepleje-
historisk
iluscum
Vores forårs-
møde går i år
Dansk Syge-
plejehistorisk
Museum.

Museet viser den del af
udviklingen i det danske
sundhedsvæsen, der knyt-
ter sig til sygeplejen i bred
forstand, dvs. sundheds-
forhold, sygehus og hjem-
mesygepleje, sundheds-
pleje og den psykiatriske
pleje, uddannelses- og
levevilkår, og nationale og
internationale relationer
indgår ligeledes. Der er
etableret et betydeligt
bibliotek bestående af
litteratur, der over de sidste

Bjolderupvej 18,6000
Kolding

Tlf .:7552 4572

'150 år har dannet grundlag
for uddannelsen af syge-
plejersker og andre sund-
hedsgrupper. Biblioteket er
tilgængeligt i åbningstiden.
For sygeplejeforskere og
historikere rummer muse-
ets arkiver et bredt materi-
ale, hvori bl.a. indgår
Dansk Sygeplejeråds arkiv
fra 1899.

Baggrunden for museet
Dag efter dag i snart hun-
drede år har medlemmer
af Dansk Sygeplejeråd -
danske sygeplejersker
medvirket til udviklingen af
sygeplejefaget. Et arbejde,
der har sat sig historiske
spor både i form af ting,
der har været brugt i

udøvelsen af faget, bille-
der, bøger, blade og meget
andet. Mange sygeplejer-
sker har med tiden vist
interesse for at lære deres
faglige rødder nærmere at

kende. Erkendelsen af - at
det der skete i går også
har betydning i morgen - er
også baggrunden for
Dansk Sygeplejeråds
historiske projekt og
dermed for, at det første
sygeplejehistoriske
museum åbner dørene for
publikum i sensommeren
1 999.

lndhold
Materialet spænder vidt
over forskel lige tidsepoker
og sygeplejeområder. Det
færdige museum med
udstillinger, arkiv, og bibli-
otek har til huse i de pavil-
loner - Fjordglimt og Gran-
ly - der ligger i forbindelse
med Hotel Koldingfjord.
Bygningerne rummer i sig
selv sygeplejehistorie.
Dengang HotelKolding-
fjord var Julemærkesa-
natorium dannede disse
bygninger rammen om
pleje og behandling af
tuberkuloseramte børn.
På det 500 m2 store ud-
stillingsareal kan museets
besøgende følge, hvordan
plejen af patienter og pleje-
personalets uddannelse

(COPA-Vejle-amt
fotlsætter næste side)

til
trl
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Vejle omt

KARENBLOK
Forhandling og individuel rådgivning om
korrekt valg og anvendelse af hjælpemidler
til mennesker der

D er STOMIOPEREREDE
E er brystopererede
tr har ufrivillig vandladning
E har behov for støttestrømper
fl brokbælter efter mål
E overtræksposer efter 6nske

Forsendelse og rådgivning er gratis

Kontakt sy geplej erske/konsulent
Karen Blok

KAREN BLOK Specialcenter, Gammel Havn 1,7100Vejte
T1ft75840022. Fax.75 8403 22. e-mail: karenblok@karrcnblok.dk. urvw.karcnblok.dk
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har udviklet sig fra forrige
århundrede - og helt frem
til idag.
I udstillingen indgår bl.a.
en rekonstruktion af en
mørk og snavset baggrund
fra 1800- tallet. I storbyen
boede folk ofte stuvet
sammen i små og dårlige
lejligheder. Her
eksisterede de værst
tænkelige
vækstbetingelser for
sygdomme og epidemier.
I 18OOtallet voksede den
moderne lægevidenskab
frem med viden om
smittekilder og om
hygiejnens betydning for
sundhed og trivsel. Det var
idenne periode, at plejen
af de syge blev
professionaliseret.
Sygeplejen blev et fag som
uddan nede sygeplejersker
udøvede - bl.a. på de
nyetablerede sygehuse
rundt omkring I landet.
I kan se og læse meget
mere om museet på:
wtvtv.dshm.dk

Vimødes 16. april
kl. 13.00
Vi mødes kl. 13.00 ude
ved museet på adressen
Fjordvej 152, Kolding.
Efter et par timer der skal
vi hen på Hotel Koling
Fjord og drikke kaffe.
Angående til og fra Strand-
huse finder vi udad ved
tilmelding.

Tilmelding
senesf mandag d. 11/4.
Tilmelding til:
Lotte Wackerhagen
Gesagervej6
8723 Løsning
Tlf: 7589 3345
lwackerhagen@ofir.dk

Else Rasmussen
Bjolderupvej 18
6000 Kolding
rff.:75524512
elsera@stofanet.dk

P.b.v.
Else Rasmussen

Vogn Ferch
Norgoordsvej 112 B,

7800 Skive
Tlf .9752 1686

Akfivitcter i Vibory omt
Kontakt venligst lokalformanden.

Aktiviteter i Vestsjcllonds omt
Kontakt venligst lokalformanden.

Prinsesseve,nget 18, st.th.,
4100 Ringsted.

Tlf .: 57615623.
Q§- E-moil : torbenmichoelhonsen@msn.com

Copa 212005
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Lis Lene Carstensen,
Hobrovej 92, 89OO Ronders

Tlf .:864? 6979

Rådgiming på Århus Amtssygehus
Indgong 7 A, ?. 5ol

Lokalet til venstre for trappen/elevatoren - mellem afdeling
260 og 280. (Mulighed for en samtale med en ligestillet)

7. april 19. maj
16.00 - 17.30 16.00 _ 17.30
21. april 2. juni
16.00 - 17.30 16.00 - 17.30

Kommende arrangement

Så er det tid ot
msdes i 6renå
COPA Arhus amt og Sto-
miklinikken Grenå vil ger-
ne indbyde til en hygge-
aften sammen med stomi-
operede og deres pårøren-
de.

Aftenens emne vil være
åbent og forslag modtages
gerne, men det kunne
VæTE:

- Huden og evt.
problemer samt
løsningsforslag hertil
- Kosten til en ileo-,
uro- eller kolostomi, er
der en forskel?

Der vil være en leveran-

Siden sidst

ttiorked i Ronders
Søndag 6. februar var der
Frivillighedsmarked i

Ridehuset ved Værket i

Randers. Der var 34 for-
eninger repræsenteret med
hver deres stand. lnd imel-

dør tilstede med en stand
af diverse produkter.

Der vil blive trakteret
med kaffe/te, øllvand og
lidt brød til.
Hvornår?
Tirsdag d. 26. april
kt.'19.00 -21.00.
Hvor?
Kulturhuset Pavillonen
Kærvej 11

8500 Grenå.
Tilmelding
senesf d.20. april (af
hensyn til traktementet):
. Lis Lene Carstensen
86426979
eller
. Dorthe Granslev Rafn
8958 571 7

lem var der underholdning
med sang, musik og taler.
Vifra COPA var også til
stede. Vi diskede op med
alle vore brochurer og
lokkede med chokolade-
karameller. Der var dog
ikke mange besøgende, og

Vibory omt

Torben Honsen

COPA-Arhus amt

Stomiposer ti! Ukraine
OBS: Ved alle anangementer i Arhus amt er der
mulighed for at medbringe "overskudsposef og

aflevere dem til bes§relsen. Vi vi! samle dem
sammen og sørge for, at de kommer til Ukraine,

hvor der er hårdt brug for dem.



det var få brochurer, vi fik
uddelt; men der er da en
del, der har lagt mærke til
vor stand og givet sig tid til
at læse vore plakater. Vi
fire fra COPA flk da også
et godt indblik i hvor
mange inspirerende tilbud,
der er i Randers
Kommune.

COPA lokkede med
chokoladekarameller og
brochurer på marked i Randers -
men desværre ikke mange
besøgende.

flr

L.
Siden sidst

|+,tggc;lig often i Silkebory
Så har Silkeborg-klubben haft sin første sammen-
komst, den fandt sted i lokale 4, Medborgerhuset,
Søvej 3, Silkeborg. Vi var B, der havde en hyggelig
aften med snak om livet med stomi og planlægning
af klubbens fremtid. COPA var vært ved en kop
kaffe og kage. Vi aftalte at mødes en aften om
måneden og startede med at fastlægge de første 4
mødertil K. 1g på onsdagene

16. februar
16. marts
20. april og 18. maj.

Kirstine Nonbo (tlf. 86 85 30 85)
er kontaktperson. Vi håber at
se mange flere til de næste
møder. Ring og hør nærmere,

vi glæder os til at møde jer.

@@
Kommende arrangement

Rqndcrs bowling
Kom til bowling i Randerc
Torsdag d. 31. marts kl. 17.45
inviterer COPA traditionen tro til
spis og bowl på Ribevej4.
Vi plejer at være omkring 30
deltagere, men vi har plads til
mange flere. Det er en sjov og
hyggelig måde at mødes med
ligestillede på og man behøver
ikke at have prøvet at bowle før
for at få en morsom aften.
Når vifået motion for krop og
smilebånd og god appetit
sætter vi os til bords og nyder
hyggeligt samvær og en gang
god mad.

Prisen for både spisning og
bowling er kun 30 kr.

Vi skaljo bestille mad og baner,
så vi må bede om forhåndst-
ilmelding senest 27. marts
enten til
Anna Marie Malling Olesen
på tlf. 8643 4337
eller Lis Lene Carstensen
på tlf. 8642 6979.

(COPA Arhus amt fortsætter
næste side)
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Kirstine,,flardam
- når det gælder:
Stomi-artikler
Sårbehanlingsbandager
Inkontinens -produkter

Vi løser hver opgave indMduelt
og giver os altid god tid, såAU

netop du får den løsning,

der er bedst for dig!

Permanent udstilling af alle

produkter

Kontortid hver dag fra:
Kl. 8.30-16.00 på

rlf .97 42 32 33

o Portofri levering fra dag til
drg.

. Ingen ekspeditions-
omkostninger.

o Ingen grænse for mindste
leverance.

. Fordelagtige priser

o Konsulentbistand

Måbjerg Skolevej 46-48 . 7500 Holstebro
T'Lf.97 42 32 33 ' Fax 97 42 80 14

E-mail: post@hardam.dk
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Vi har altid
førende
produkter
på lager!

Coloplast

donsoc O

§ Holrister

@ ConvaTec

[butotrol o-".

Kirctine;
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Kommende arrangement

iledlemsmgde DA

AROS - Århus'ny
kunstmuseum
Onsdog 18. mqi
kl. 17.30
Vi har bestilt en guide til at
vise os rundt i arkitekturen
i det nye spændende hus.
Rundvisningen varer ca.
1 112 time og omfatter en
gåtur rundt på de 9 etager.
Det kan være lidt fysisk
krævende at gå rundt på
de mange trapper. Der er
elevator, men det fulde
udbytte opnås bedst med
gang.

Efter rundvisningen ca.

kl. 19.30 har vi bestilt kaffe
med en sandwich og en
kage.

Det hele forventes at
slutte ca. 20.30 - 21.00.
Hele arrangementer inkl.
Kaffe/kage koster kun 50
kr. pr person (normalt
koster entre alene 60,- kr.)

Vivilgerne have din
tilmelding så hurtigt som
muligt, idet vi skal vurdere,
om vi skal have en eller to
guider bestilt. Seneste
tilmelding er onsdag
den 11. maj.
Tilmelding:
Lis Lene Carstensen,
flf. 8642 6979

Lidt fakta om AROS

Et internationalt billed- og oplevelseshus
AROS er et spektakulært billed- og oplevelseshus
for børn og voksne; en mental servicestation hvor
det nysgerrige menneske kan blive både behaget
og udfordret. Arkitekturen er i international klasse.
Det samme er kunsten. Og begge byder på
oplevelser af hø) karat: Fra lys til gys, fra holdning til
u nderholdni n g, fra lystvandring til udford ring.

Kuben
Danmarks nye internationale kunstmuseum åbnede
8. april 2004 i hjertet af Arhus og er med sine
17.700 m2fordelt over ni etager 6t af Nordeuropas
største.
Bygningen er formet som en kube med et grund-
plan på 52 x 52 meter og en højde på 43 meter.
Gennem kuben er lagt et kurvet snit, der udgør
museumsgaden. Midt i gaden rejser en spiralformet
trappe sig, og ad den kan publikum bevæge sig
rundt til de forskellige gallerier og øvrige faciliteter i

bygningen.

Kommende arrangement

Svrmmcoften
d. 12. opril
Foråret er på vej og nye,

fine spirer har længe piblet
op af havemulden.
Humøret stiger og vi får
mere energi. Energien må
vi benytte os af, vi må ud
af vinterhiet og komme
frem af busken, derfor har
COPA igen et godt tilbud
tirsdag d. 12. april, til
,,vandhunde" på alle
stadier og i alle
afskygninger.
Vi mødes kl. 18 ved
billetlugen i svømmehallen
,,Spanien" - Arhus -, hvor vi
vil få mulighed for at nyde
kolde og varme bade,
boblebade og vi kan endda
få en ægte sveder både i

sauna og i dampbad.
Alt dette er virkelig en lise
for kroppen og hvorfor ikke
forkæle sig selv når
tilbuddet er her.

Der er ALTID rådgivere
med ved disse
svømmeaftener (som vi i

øvrigt afholder 2 gange
årligt, forår og efterår),
BENYT DIG AF DETTE.

Efter svømningen venter
den store præmie tilalle,
nemlig en bid mad, en ø1,

vand eller vin og en kop
kaffe.

Dette tilbud er så billigt, at
du ikke bør holde dig
tilbage.

COPA betaler entre til
badet plus,,præmierne"

Tilmelding senesf (dog
gerne før) d.11. april:
Mariann Olesen
(man. - tors.)
tlf.: 8696 3449
eller
Lis Lene Carstensen
tlf.: 8642 6979.

Kommende arrangement

Sommcrudflugt
d. 19. juni
Arets sommerudflugt!
Traditionen tro skal vi også
i år på udflugt. Det bliver
søndag den 19. juni.
Turen går til Danmarks
Saltcenter, som er
beliggende i Mariager. Det
bliver en spændende dag,
med utrolig meget at se
på, både i selve Saltcentret
og seværdigheder iden
nærmeste omegn.

I kan læse mere om
udflugten i næste nummer
af Copa-bladet.

Glæd jer til udflugten, og
husk allerede nu at
reservere plads i kalen-
deren.

P.b.v.
Elsemarie Kraul

Nygode 15,4.th. ,

9400 Nørresundby
Tlf .:9817 1032

Merete Møller Fronk Berthelsen
Ærtebjergvej 28, Lund Donosvej 9

4660 Store-Heddinge 8450 Hommel
Tlf.: 5650 8042 Tlf.: 8696 6511

Aktiviteter Crohngnrpperne
Kontakt venl igst gru ppernes kontaktpersonerer.

Copa 212005

Akf,iviteter Urcstomigruppen
Kontakt venligst gruppens kontaktpersoner.
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ndial
Er du fyldt 10 år, eller fylder du i år så kan du og din
søskende, der opfylder samme alderskrav, komme
med. Vi drager af sted den 13. og vender næsen
hjemad den 16. maj 2005.
' .Vi sørger for fællestransport og har reserveret ferie
hQlrOer vil være fri adgang til alle Lalandias

tkilviteter og i prisen på kr. 500,00 pr. person er alt
inklusive, så kun hvis du vil købe en lille ting med
hjem har du brug for at medbringe lommepenge.

Med på turen er voksne som er vante med stomier,
så du vil kunne få hjælp hvis du får brug for det.

Frem med kufferten og kast badetøjet i, vi glæder
dig og håber at rigtig mange nye har lyst
e med!
tilmelding er: L april 2005.
g sendes til COPA, Sekretariatet, Sct.

Hansgade 268, 4100 Ringsted. Program, praktiske
oplysninger samt girokort fremsendes sidst i april.

Har du spørgsmål til turen er du velkommen til at
kontakte:
Rolf Nielsen, telefon 86 28 74 74,
efter kl. 16.00 telefon 87 37 67 07
eNer

t#ltttul

@

På vegne af
forældregruppen

Rolf

'o tok, jeg vil getne med ti! l-olondio i dogene fro den 13. mqi til den 16. moj

lemsnummer/-numre......

I

I
I Bemærkninger (f.eks. spec. kost, "putte ritualer" eller lign.): ..........

!

!

!, tend titmetding tit COPA, Sekretariatef, Scf. Hansgade 268, 4100 Ringsted \I - 
senesf den 8. april

I t', --" -' -r"' 
\

Li--- rr- r-r--r----rr-rrrr-rr-rr--rr--\--

I
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I
I
I
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Rolf Nielsen
Bøgeskov Høve1 9 B,

8260 Viby J
Tlf .: 8737 6707
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Gsver og olv
(Bogført i perioden 08112 - 31112 2004)

Lise Brandt..... 125,00 kr
Helga og Bjarne Domino .. 500,00 kr

Margit Gyldenlykke............ 31 ,50 kr

COPA tokker på det hjerteligste.

fuver og orry
(Bogført i perioden 01/01 - 31/01 2005)

Anne Lise Kjær..................... . .

Jeanette K. Pedersen.
Ove Jensen
Leif Petersen..
Lillian Bødtker
Anna Marg. Hansen..
lb Windfeld.....
Torben Andersen..............
lngrid Dalskov
Ebba Hincheli.
Jens Peter Nielsen...
Ettie Larsen..
Lisbeth Thomsen..............
Dorthea Larsen............
Henning Sørensen...............
Astrid Hansen
Charles Bensimon........
Ulla Thorsen.
Keld M. Christensen.. ..
Gunnar Didriksen......,.......
Poul Grene
E. lversen
Ruth Sahlholt.
Preben Rasmussen..........
Gerda & Niels P Nielsen.....
Erik L. Hansen
Bo Persson....
Bennie Rasmussen................
Kirstine K Nørgaard
Henning Elgaard....
Erling F. Pedersen........
GerdaPetersen...
T.E. Larsen...... .

Elly Steenberg
lnger Pedersen.........
Jan Andersen...........
Anna Marg. Stock . .

Karl Petersen.
Gitte Pedersen
Harriet Jensen
Evelyn Andersen.... .

Annelise Jørgensen......

100,00 kr
'175,00 kr
500,00 kr
50,00 kr
50,00 kr
75,00 kr

100,00 kr
75,00 kr
75,00 kr
75,00 kr

100,00 kr
75,00 kr
75,00 kr
75,00 kr
50,00 kr
75,00 kr
25,00 kr
75,00 kr
75.00 kr

125.00 kr
100.00 kr
75.00 kr

300,00 kr
100,00 kr
50,00 kr
75,00 kr

'100,00 kr
50,00 kr

100,00 kr
75,00 kr
25,00 kr

100,00 kr
75,00 kr
50,00 kr
25,00 kr

500,00 kr
100,00 kr
75,00 kr
25,00 kr

100,00 kr
75,00 kr

100,00 kr

Jimmy lllum Hansen................,..
Ole Houge......
Gert Andersen
Ole Nielsen....
Lillian Jensen . .

Mary Skødt
Susanne Bæk
Jørn Christiansen
Else Rasmussen..........
Leif Kristensen
Bent C. Christensen
Kristian Sørensen
Else Mullan
Eva Petersen
lda V. Klattrup.
Gerda og Børge Fanth...
Bodil Christensen ..

Maren M Christiansen
Olav Påske
Birthe Melnyk
Paula Andresen .

Helge Rothe Nie1sen............
Lis Christensen........ . .

Grethe Christensen. . .

kaj Jensen....
Knud Skovg Petersen.........
Erik Andersen
Vivian Nielsen
Erna Christensen . ... ......
Pia Groth.
Anna Høgh.
Henning Granslev.........
Susanne Johansen.. ..
Niels Hansen
G. Knudsen.
Flemming Hansen
lnga Holm
Hilmar Christiansen
Ejnar Kanstrup

25,00 kr
125,00 kr
25,00 kr
50,00 kr
25,00 kr
25,00 kr

100,00 kr
125,00 kr
25,00 kr

'125,00 kr
200,00 kr

25,00 kr
175,00 kr
100,00 kr
125,00 kr
250,00 kr
25,00 kr
50,00 kr

500,00 kr
75,00 kr

100,00 kr
100,00 kr
50,00 kr
50,00 kr
30,00 kr

200,00 kr
25,00 kr

1000,00 kr
50,00 kr
75,00 kr
25,00 kr
75,00 kr
75,00 kr
75,00 kr
3,00 kr

100,00 kr
75,00 kr
75,00 kr

125,00 kr

COPA tokker på det hjerteligste.
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Ny COPA-
brochure
Brochuren Kolostomi - og
hvad så? er genoptrykt i en
revideret udgave. Som
noget nyt er der et lille
afsnit med information om
irrigation (med tilladelse fra
Dansac). Brochuren er
udgivet med støtte fra
Kræftens Bekæmpelse.

Stomikort
Det meget og
længe omtalte
Stomikort er
bestilt til alle
foreningens
stomiopererede medlemmer
hos vores finske søsterorganisation
FINNILCO.
COPA informerer i bladet,
når det kommer til sekretariatet.

@

Henning Granslev

Ncalc til
hondicoptoilct
Et par medlemmer har
spurgt, om COPA havde
kendskab til en nøgle, der
kunne bruges til de offent-
lige handicaptoiletter, f. eks
på banegarde. i lufthavne
eller ved rastepladser.

Det lyder som en drøm.
at man kan købe en
fællesnøgle til handicap-
toiletterne ved de tyske
motorveje. Sa ville det jo
være muligt at skifte pose
under gode og optimale
forhold, da der er WC.
bord, og håndvask i

samme rum. Og der er
formentlig også pænt og
rent.

COPA har undersøgt
sagen. Og det er ikke en
drøm. Der er dog enkelte

krav, der skal være opfyldt
for at blive godkendt til at
købe denne nøgle. Man
skal have invalidebil og/
eller være dådigt gående.
Der skal også udfyldes en
lægeerklæring. Desværre
kan nøglen kun bruges
ved kørsel pa de tyske
motorveje.

Nærmere information kan
fas ved henvendelse til
DSI (De Samvirkende
I nvalideorganisationer).
Ring til
I nval ideorgan isationernes
Brugerservice (lBS)-
flf. 36 75 17 93
fra kl. 10 til kl. 12.

Henning Granslev

3l

Henning Granslev

Copa 212005
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Afsender: Returneres ved varig adresseændring

"Magasinpost"
P P 

DANMARK

Sct. Hansgade 26 B
4100 Ringsted

LOKALFORENINGER / GRUPPER De anføfte træffetider er kun vejledende

København / Frederiksberg
Peter Sørensen *)

Århus Plads 6, 2.th.
2100 KøbenhavnØ
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 381122
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
T1f.: 98 37 1630

*) Medlem af COPA's forretningsudvalg.

Storstrøm Nord
Merete Møller *)

Ærtebjergvej 28

Lund
4660 Store-Heddinge
Tlf. og fax: 56 50 80 42

Ribe amt
Anders Lund
Hohrer ej 6

6700 Esbjerg

Tlf.: 75 45 l3 22

Ringkøbing amt
Poul Erik Sørensen

Asagården 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 112 B
7800 Skive
Tlf .:97 52 16 86

**) Suppleant i COPA's forretningsudvalg.

Vestsjællands amt
Torben Hansen +)

Prinsessevænget 1 8, st.th.
4100 Ringsted
Tlf.: 57 61 5623

Arhus amt
Lis Lene Carstensen
Hobrovej 92

8900 Randers
Tlf.: 86 42 69 79

Forældregruppen
Rolf Nielsen
Bøgeskov Høvej 9 B
8260 Viby J
Tlf.:87 37 67 07; Fax: 86 287831

Ungdomsgruppen
Kontakt
COPAs sekretariat.

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

Vest: Frznk Berthelsen
Danasvej 9

8450 Hammel
Tlf.: 8696 6511

Urostomigruppen
Ruth Træholt
Nygade 15,4.th.
9400 Nørresundby
Tlf.: 98 17 1032

Lotte Andersen

Brovænget 10

2830 Virum
Tlf.: 45 85 64 56




