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Henning Granslev,
landsformand

esværre kom der hurtigt endnu en sag om retten til frit valg
af leverandør. Det var Fredericia Kommune, der nu skulle
prøve samme procedure som Aabenraa Kommune. Her hjalp en
telefonsamtale eller en skriftligt klage ikke. Fredericia Kommune
ændrede ikke deres beslutning.

D

a der har været en del sager vedr. retten til at vælge sin egen
leverandør, bevilling til hudplejeartikler m.m. er der sendt
et brev til Socialministeriet om at præcisere reglerne med en helt
klar og tydelig tekst, der ikke kan tolkes forkert.
Det er urimeligt, at stomiopererede skal have alle de problemer med bevillinger til køb af stomihjælpemidler. En sagsbehandler skal ikke kunne tage stilling til, hvilket produkt af poser,
pasta m.m. stomiopererede ønsker at bruge eller har behov for,
for at kunne leve ”et normalt liv”.

h.granslev@gmail.com

N
D

år der er svar fra ministeriet, kommer det selvfølgelig her i
bladet.

e næste par måneder er ferietid for mange, også for lokalforeningerne. Men der kan dog allerede nu læses om mange
kommende arrangementer rundt i landet. Husk nu at sætte kryds
i kalenderen, og giv besked til lokalforeningen, hvis du/I har lyst
til at deltage i et af tilbuddene om socialt samvær med ligestillede.

D

er har i lederen ofte været skrevet om kommuners manglende evne til at overholde loven vedr. bevilling på personlige
kropsbårne hjælpemidler.

A

abenraa Kommune mente pludselig ikke mere, at stomiopererede havde ret til frit valg af leverandør. Det skrev kommunen i et brev til et COPA medlem med henvisning til denne
tekst:
I servicelovens §112, stk. 4 findes en undtagelse til adgangen
til frit at vælge leverandør. Borgerens ret til at vælge leverandør
af hjælpemidler vil således ikke gælde, hvis kommunalbestyrelsen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig
identisk med det hjælpemiddel, som borgeren ønsker at anskaffe.

L

ørdag den 6. oktober er der International Stomidag. Mange
stomiforeninger over hele verden vil fejre dagen med arrangementer. Den første Internationale Stomidag løb af stabelen
i 1993. På et IOA møde (sammenslutningen af stomiforeninger i
hele verden) er det besluttet at holde dagen hvert 3. år på den 1.
lørdag i oktober måned. Temaet vil i år være ”Lad os blive hørt”.
Det kunne passende være, at kommunerne ville overholde loven
vedr. bevillingerne.

V

ores medlem klagede over kommunens beslutning. Desværre stod Aabenraa Kommune fast ved afgørelsen. Herefter
kontaktede stomiforeningen COPA sagsbehandleren og gav information om en skrivelse fra Sundhedsministeriet (januar 2011).
Skrivelsen er følgende:

L

andsforeningen har på budgettet for 2012 afsat et beløb, der
kan søges af lokalforeningerne til afholdelse af stomidagen,
når der i arrangementet er aktiviteter med fagligt indhold.

I
D

næste COPA blad vil der være information om arrangementer
vedr. Den Internationale Stomidag.

Præcisering af reglerne i lov om social service om adgangen til
frit valg af hjælpemidler.

er er stadig pladser til COPA weekenden i Køge den 31.
august – 2. september. Har du/I lyst at deltage? – send da
hurtigt en tilmelding til sekretariatet.
Læs mere om weekendopholdet i dette blad.

C

OPA sendte skrivelsen sammen med en klage over kommunens tolkning af Servicelovens §112.
Hurra. Så skete der noget meget hurtigt. Vores medlem fik hurtigt en undskyldning og kommunen sendte en ny bevilling med
information om retten til det frie valg af leverandør.
Aabenraa Kommune kontaktede foreningen pr. mail med en
tak for materialet og gav en undskyldning for deres forkerte
tolkning af loven.
Sagen blev klaret med et positivt resultat for begge parter.

L

ige nu er der koldt og blæsende – absolut ikke sommervejr.
Men der kommer forhåbentlig lidt mere varme og sol, så vi
kan få ladet batterierne op og lidt kulør på arme og ben.
Lige pludselig er det jo efterår. Vi håber det bedste og må nyde
de sommerdage, der kommer. Vi kan jo alligevel ikke ændre på
vejret – heldigvis.

D

et er ikke kommunalbestyrelsen, der kan stille et hjælpemiddel (læs stomihjælpemidler) til rådighed for stomiopererede
– det er leverandøren.
Hvis sagen drejer sig om en rollator, er det ok, at kommunen
tilbyder en borger dette, når og hvis de har en rollator på deres
hjælpemiddeldepot.
Copa 4/2012

Hilsen og forsat god sommer.
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Foreningens formål:
Stomiforeningen COPA

• Sekretariatsleder: Britta Mogensen.
Sekretariatet
Jyllandsgade 41, 4100 Ringsted
Tlf.: 5767 3525 Fax:: 5767 3515
Træffes mandag, tirsdag, torsdag og fredag:
10.00 - 14.00; onsdag: 16.00 - 18.00.
Foreningens gironummer: 7 09 03 31.
Hjemmeside: www.copa.dk
e-mail: sekretariatet@copa.dk
• Landsformand:
Henning Granslev
Bavnegårdsvej 110, Kolt
8361 Hasselager
Tlf.: 7021 3525 (KUN hverdage:
bedst 14.00-18.00) • Fax: 7021 3515
e-mail: h.granslev@gmail.com
• Vicelandsformand:
Gisela Schjøtt
Birkemosevej 30, 3550 Slangerup
e-mail: schjoett@webspeed.dk
Tlf.: 4733 4434
• Lokalformænd og -grupper:
Se bagsiden.

Medlemsbladet COPA
Copa-bladet udkommer 6 gange om året,
d. 10. i ulige måneder. Næste blad
udkommer 10. september 2012.
Oplag: 4500 stk.
Tryk: Chronografisk, Aarhus.
• Ansvarshavende redaktør:
Cand.scient. Ole Vestergaard,
fax: 9849 9889 • mail: bladet@copa.dk
• Læserbreve, indlæg og artikler:
COPA forbeholder sig ret til at afvise/forkorte eller udskyde indlæg. Manuskripter
sendes via bladet@copa.dk (tekst i word)
eller med PostDanmark til sekretariatet.
Sendes foto/illustrationer pr. mail, skal det
være som selvstændige påhæftede filer, højst
5 MB pr. fil; opløsning 300 pixels. Færdige
højtopløselige-CMYK-pdf modtages også
efter aftale.
Sidste frist for indlevering af tekst
til næste nummer er 10/08.
COPA behøver ikke nødvendigvis dele
meninger bragt i bladet. Eftertryk tilladt
med kildeangivelse, efter indhentet skriftlig
tilladelse hos COPAs sekretariat.
• Illustrationsannoncer:
Næste blad: Tilsagn senest 10/08.
Højtopløselig-CMYK/300 dpi-pdf sendes
med brevpost til Copa-bladet eller mail til
bladet@copa.dk. Andet materiale modtages
også - efter afale. Materialefrist annoncer
normalt 8 dage efter tilsagn. Reproklart
annoncemateriale til næste nummer skal
være Copa-bladet i hænde senest: 17/08.
• Indstik: Med forbehold. Nærmere oplysninger
om tidsfrister mv.: Redaktøren, bladet@copa.dk

ISSN 0901 - 3849

Vedtægternes § 4:
Foreningens formål er at varetage interesser for stomi- og reservoir
opererede 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-bladet.
Copa-blad 4/2012 (juli-august). [Fra første 'Co-Pa' i 1962: nr. 227].
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FERIE
Sekretariatet er ferielukket i uge 31 og 32. Telefonsvareren henviser
til et telefonnummer, der kan benyttes i hastende tilfælde.
Britta Mogensen

COPA-kontingent 2012
Almindelige medlemmer: 250,-kr. / år Pensionist- og støttemedlemmer: 125,- kr. / år

Se også: www.copa.dk
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 udelukkende i henhold til patientens ønsker,
og den kan foretages i hjemmet, på
sygehuset eller telefonisk.
Foreningens rådgivere er alle
stomi- eller reservoiropererede eller har en sygdom, der kan føre til
anlæggelse af stomi/reservoir. De har
alle et afklaret forhold til deres situation om at leve med stomi/reservoir.

De har været på kurser i bl.a. samtaleteknik 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 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: Se COPA-kalender 2012.
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COPA weekend

Program

den 31. august– 2. september 2012

Fredag aften

Roland Næstoft fra Roland Healthcare
fremviser Stomocur stomihjælpemidler. Aftensmenu og herefter er
det muligt at få råd og vejledning om
brug af stomihjælpemidlerne. Der er
også kaffe med brød og mulighed for
at udveksle erfaringer om dagliglivet
med stomi/reservoir.

Hotel Hvide Hus, Køge
I år er Køge valgt til weekendopholdet for
stomi/reservoiropererede samt ægtefælle/
samlever. Tilbuddet er fortrinsvis for de
35-60 årige.
I weekenden kan man slappe af, komme på udflugt ud til flere seværdigheder,
få maden serveret, møde gamle COPA
venner og hilse på nye deltagere.
Der er værelser til kørestolsbrugere –
husk dog selv at sørge for hjælper.
Hotellet ligger smukt, tæt ved strand og
skov. Fra stationen i Køge kan man tage
bus nr. 108 eller 109 til hotellet.

Pris
Prisen for weekenden er pr. person 900 kr.
i dobbeltværelse og 1000 kr. i enkeltværelse.

E
G
A
B
L
I
T
R
E
S
D
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L
P
Å
F

Arrangementet holdes på
Hotel Hvide Hus, Strandvejen 111,
4600 Køge
Tlf. 5665 3690 www.helnan.info

Tilmelding
Tilmeldingfristen er overskredet men prøv
hurtigt at henvende dig til:
Stomiforeningen COPA, Jyllandsgade 41,
4100 Ringsted tlf. 5767 3525
eller fax 5767 3515.
Alle deltagere skal være medlem/støttemedlem. Oplys venligst telefonnummer,
adresse og medlemsnummer.
Der er reserveret plads til 60 personer.
Fra sekretariatet bliver der sendt en deltagerliste med telefonnummer og bynavn,
således at det er muligt med samkørsel
(det skal I dog selv sørge for).

Forplejning
Fredag: Aftensmenu 2 retter og kaffe/te
med kage.
Lørdag: Morgenbuffet – 3 retters festmenu incl. ½ fl. vin, kaffe/te med sødt.
Søndag: Morgenbuffet og frokost
Bemærk venligst, der er ikke frokost på
hotellet lørdag. Vi tager madpakker med
på turen. Pris for udflugten er pr. person
125 kr. Betales på samme girokort som
for opholdet.

Lørdag

Kl. 09.30. Efter morgenbuffet kører
vi på sightseeing til bl.a. Roskilde
Domkirke, Vikingemuseet i Roskilde
og Stevns Klint med Højerup Kirke.
Eftermiddagskaffen indtages på restaurant Gjorslev Bøgeskoven. Hjemkomst
til Køge ca. kl. 17.00. HUSK praktisk
fodtøj til en travetur.
Søndag

Efter indtagelse af en lækker morgenbuffet er der god tid til at gå en tur på
opdagelse i Køge by eller nyde luften
ved standen, der kun er 100 meter fra
hotellet.
Inden frokosten er der tid til evaluering.

Yderligere oplysninger
Ønskes yderligere oplysninger ring venligst til Gisela Schjøtt tlf. 4733 4434 eller
Henning Granslev tlf. 7021 3525.
Ekstra tilbud for egen regning.
Betaling direkte til hotellet. Oplys til
hotellet, at det er i forbindelse med
COPA arrangementet. Ønskes der en
ekstra overnatning, er prisen for natten
til fredag eller mandag følgende:
Dobbeltværelse 850 kr.
Enkeltværelse
650 kr.

Kørestolsbrugere
Der er adgang for kørestole
både på hotel og til udflugten.

P.v.a. COPA Gisela Schjøtt og Henning Granslev

Tilmelding
COPA weekend den 31.august – 2. september 2012.
Hotel Hvide Hus, Køge
Navn/navne............................................................................................................................
Adresse...................................................................................................................................
Postnummer..........................By...............................................Tlf.........................................
COPA medlemsnummer/numre..............................................................................................................................................................
Ønsker at dele værelse med...................................................................................................................................................................
n Enkeltværelse n Dobbeltværelse
Kost: n diabetes

n vegetar

n Kørestolsbruger

n glutenfri

Deltager i udflugten lørdag n ja n nej

Andet.............................................................................................................

Sendes - straks – i lukket kuvert eller på fax. 5767 3515 til:
Sekretariatet COPA, Jyllandsgade 41, 4100 Ringsted. Der må gerne tages kopi.
Der sendes besked og girokort til deltagerne senest uge 33.
Copa 4/2012
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Stomi tilbehør
Nemmere hverdag. Øget livskvalitet.

B. Braun Askina® Barrier film

Til beskyttelse af intakt og ødelagt hud.
•
•
•
•
•

B. Braun Adhesive Remover®
Klæbefjerner.
•
•
•
•
•

Smertefri fjernelse af klæbere/klæberester
'Stripping' minimeres
Enkel at benytte
Hurtigtørrende
Silikonebaseret, ingen svie

FForebygger irritation af huden
K
Kan benyttes på ødelagt hud
Ø
Øger tilhæftningen af stomibandager
SSilikonebaseret og hudvenlig. Tørrer hurtigt
Ka
Kan reducere smerte i forbindelse med skiftning

1 ml 'slikkepind', æske med 25 stk. Varenummer 4000125
28 m
ml sprayflaske. Varenummer 4002812

50 ml sprayflaske. Varenummer AR5001

B. Braun Superfiller

Beskyttende hudbarriere pasta eller stomipasta.
sta.
• Til udfyldning af hudfolder og ujævnheder i huden
en omkringg stomien
• Forlænger stomibandagens levetid
• Forebygger lækager og hudirritation
Tube á 60 gr. Varenummer F05008

B. Braun Ileo® Gel+

B. Braun DeOdour®

• Et superabsorberende pulver der kan minimere skvulpelyde
og forebygge eksempelvis natlige lækager
• Effektiv og nem metode til at omdanne flydende output til en gel
• Sikker og let tømning af posen
• Forlænger effekten af filtret

•
•
•
•
•

Æske med 45 stk. Varenummer 005012N

Æske med 30 stk. Varenummer 005013A

Fastere konsistens af afføringen hos personer med en ilestomi.

Til personer med en kolostomi.
Fjerner lugtgener i forbindelse med poseskift
Stor absorptions kapacitet
Består af 100% naturligt zeolit mineral
Effektiv over en længere periode
Kun 1 pose er nødvendig

For mere information eller vareprøver kontakt B Braun Kundeservice
på telefon 3331 3141 eller pr. mail kundeservice-dk@bbraun.com
Åbningstider: Man-tors. kl. 8.30-16.00. Fredag kl. 8.30-15.00.

B. Braun Medical A/S Dirch Passers Allé 27, 3. sal 2000 Frederiksberg Tlf.: 3331 3141 www.bbraun.dk

Deutsche ILCO jubilæum i München 1. - 3. juni

U

ndertegnede var inviteret
til München for at deltage
i 40 års jubilæet i den tyske
stomiforening Deutsche
ILCO, der var så gæstfrie
at betale for både hotel og
festaften.
Vores tyske venner havde
også inviteret Ria Smeijers,
præsident i EOA – sammenslutningen af de europæiske stomiforeninger og
en repræsentant fra stomiforeningerne i alle nabolandene.

Der var bl.a. en stor tak til Dr.
Gerhard Englert, Helga Englert
og Maria Hass, alle 3 fra Deutsche ILCO og i arbejdsgruppen
til arrangementet.

S

øndag havde værterne arrangeret en 2 timers
sightseeing tur rundt i Münchens centrum. Turen var fin,
men vejret føj – det regnede
næsten hele tiden.

Eftermiddagen brugte jeg til
et besøg i et par af de smukke
kirker og i flot solskinsvejr at
trave rundt i Den olympiske by.

F

redag var der arrangeret
middag i restaurant
Gaver fra COPA til Dr. Gerhard Englert, Helga Englert og Maria Hass.
ak til Deutsche ILCO for
Zum Augustiner til en
et par gode dage sammen
social samværsaften sammen med over
her i vores lille land, selv om vi selvfølmed
mange af deres medlem300 medlemmer i den tyske stomiforgelig heller ikke altid er helt tilfredse med
mer.
ening. Der var en rigtig hyggelig stemning sygehuset eller lægen.
Og tak for hyggeligt samvær med
og god mad tilsat tyrolermusik.
repræsentanterne fra nabolandenes stomirofessor/doktor Y. Lozynsky, Ukraine
Alte Kongresshalle var hele lørdag samforeninger.
takkede for al den hjælp der gives til
lingsstedet for afholdelsen af jubilæet.
Henning Granslev
stomiopererede i bl.a Lviv. Han udtrykte
Der var udstillinger af stomihjælpemidler
stor utilfredshed og frustration over, hvor
fra mange af producenterne. Her var der
dårligt hans land behandler stomiopereRådhuset.
en del produkter, som ikke findes på det
rede. De får absolut ikke noget betalt af
danske marked. Især var der flere forskelstaten. De må klare sig selv.
lige produkter til hjælp ved irrigation.
Et stort ønske var, at Ukraine kunne tilDer var mange spændende oplæg om bl.a.
byde ordentlige forhold til personer med
foreningens historie, samarbejdet med
diverse handicap – ja i Ukraine betragtes
kræftforeningen, hjælpemidler, behandlin- en person som handicappet, når man har
ger af kræft, tilbud til livet efter operatioen stomi.
nen, projektet om at indsamle stomihjælpemidler til ligestillede i Lviv og m.m.
ørdag aften var der middag med

T

P

I

Tyskland er der over 100.000 personer
med stomi. Ca 8.000 er medlemmer
i Deutsche ILCO, så deres procentdel
af potentielle medlemmer er betydelig
mindre end her i Danmark. Her er der ca.
10.000 -12.000 personer med stomi, og
COPA har ca. 3.500 medlemmer.
Alle personer med stomi i Tyskland
betaler 10 EU pr. måned til staten som
en egenbetaling for at få tildelt deres
stomihjælpemidler. Men så er det helt frit,
hvor man handler. Beløbet betales uanset
status, alder, arbejdsdygtighed, pensionist
eller lønindkomst.

L

mange takketaler, festmiddag, musik
og dans.
Restaurant Zum Augustiner.

OL byen.

V

i har i Danmark ofte en diskussion
om, hvilket sygehus der er bedst, og
hvor er de dygtigste læger m.m. I Tyskland har de samme problem med over
600 sygehuse, flere end 50 onkologiske
centrer og 34 kræftcentre, der er certificeret. Hvad skal en borger vælge? Det kan
være svært. Så er det lidt lettere at vælge
Copa 4/2012

6

Når du har
brug for en
enkel løsning

Dansac NovaLife
lukkede og
åbne poser

Topplaceret starthul
Oval klæber
Skjult lukning

Komfort, Diskretion, Sikkerhed

DESIGNET TIL LIVET – FOKUS PÅ DIG


Send mig gratis NovaLife prøver
Prøv den nye generation af Dansacs lukkede og åbne poser.
1-dels

Stomidiameter: _______ mm
Posestr.:

2-dels

Fast hulstørrelse

Opklippelig

Lukket pose

Mini

Midi

Maxi

Åben pose

Mini

Midi

Maxi

(2-dels findes i Mini og Midi)

Navn:

06 - 2012

Adresse:
Postnr./by:
E-mail:
Telefon:
Jeg vil gerne tilmelde mig nyhedsbrev fra Dansac & Hollister Danmark. Jeg kan til enhver tid
afmelde mig nyhedsbrevet. Se mere om beskyttelse af personoplysninger på www.dansac.dk

www.dansac.dk

Slotsmarken 17, 1.  2970 Hørsholm

Jeg ønsker at prøve:

Dansac & Hollister Danmark
+ + + 23716 + + +
0893 Sjælland USF B

Gaver og arv
Bogført 17/01 - 30/04 2012

Fagligt Selskab

Jens Sørensen......................
Victor Eriksen........................
Leif Riis Nielsen....................
Jørgen Schmidt.....................
Birthe Marcussen..................
Erik Munster..........................
Gittte Jensen.........................
Magnus Damborg.................
Marie Olesen........................
Vagn Madsen........................
Nanna Nielsen......................
Rita Jørgensen......................
Erik L. Hansen......................
Jeanette Pedersen................
Svend Knudsen.....................
Anna Larsen..........................
Pia Groth...............................
Lars Jensen...........................
Inge Markvardsen.................
Kristian Pedersen.................
Kim Petersen.........................
Kay Didriksen........................
Ester Møller...........................
Dorrit K. Nielsen....................
Eva Petersen.........................
Kirsten Larsen.......................
Ib Windfeld............................
Kurt Jakobsen.......................
Verna Christensen................
Tove Balogh..........................
Olav Paaske..........................
Sigrid Jensen........................
Eva Wilki...............................
Hans D. Sørensen................
Birgit Nielsen.........................
Bjarne Andersen...................
Lotte Jørgensen....................
Bent Friis...............................
Bent Christensen..................
Maren Christiansen...............
Birgit Rasmussen..................
Lone Mathiasen....................
Leif Pedersen........................
Lillian Jensen........................
Bodil Ingerslev.......................

Copa 4/2012

200,00 kr
250,00 kr
25,00 kr
25,00 kr
500,00 kr
150,00 kr
75,00 kr
100,00 kr
350,00 kr
50,00 kr
50,00 kr
200,00 kr
150,00 kr
150,00 kr
250,00 kr
50,00 kr
75,00 kr
20,00 kr
50,00 kr
50,00 kr
100,00 kr
100,00 kr
150,00 kr
25,00 kr
100,00 kr
150,00 kr
150,00 kr
100,00 kr
100,00 kr
100,00 kr
500,00 kr
100,00 kr
100,00 kr
100,00 kr
100,00 kr
100,00 kr
150,00 kr
50,00 kr
200,00 kr
150,00 kr
100,00 kr
250,00 kr
100,00 kr
50,00 kr
50,00 kr

Valdemar Bramm..................
Lis Bohlbro............................
Mads Læsøe Hansen............
Ole Houge.............................
Bodil H. Andersen.................
Tonny Olsen..........................
Dorit Svendsen.....................
Jan Albrechtsen....................
Ruth Eriksen..........................
Djuka Kaufmann....................
Carl Hulsen...........................
Helle Petersen......................
Ena Pedersen.......................
Kaj Petersen..........................
Ingrid Jøhnke........................
Arne Kristensen....................
Kirsten Mønsted....................
Lis Hammer...........................
Bent Leo Jensen...................
L. Jørgensen.........................
Per Windinge.........................
Marie B. Nielsen....................
Karina Jensen.......................
Brian Georgsen.....................
Leif Petersen.........................
Jørgen Thomsen...................
Kirsten Nielsen......................
Lisbeth Jensen......................
A. Østbjerg............................
Inga Holm..............................
Peter Christiansen................
V. Flex-Nielsen......................
Margit de Groot.....................
Inge Rasmussen...................
Karin Hansen........................
Kamma Bøgballe..................
Sidse Juul.............................
Sonja Christiansen................
Helge Olsen..........................
Birgit L. Madsen....................
Erik P. Harfot.........................
Jørgen Jørgensen.................
Anne Mette Thomsen............
Eva S. Jensen.......................
Mette Aabel Jensen..............

100,00 kr
50,00 kr
350,00 kr
100,00 kr
300,00 kr
350,00 kr
50,00 kr
50,00 kr
50,00 kr
50,00 kr
150,00 kr
250,00 kr
50,00 kr
50,00 kr
50,00 kr
50,00 kr
50,00 kr
50,00 kr
50,00 kr
150,00 kr
50,00 kr
100,00 kr
150,00 kr
100,00 kr
150,00 kr
350,00 kr
50,00 kr
50,00 kr
50,00 kr
175,00 kr
50,00 kr
50,00 kr
500,00 kr
100,00 kr
50,00 kr
50,00 kr
50,00 kr
100,00 kr
50,00 kr
50,00 kr
100,00 kr
150,00 kr
100,00 kr
250,00 kr
100,00 kr

Anna Marg. Hansen..............
Gustav Mielke.......................
Jan Andersen........................
Rita og Niels Larsen..............
Helle Petersen......................
Susanne Johansen...............
Henning Granslev..................
Hans Christensen.................
Bente Nielsen........................
Ulla Thorsen..........................
Villy Søgaard.........................
Marianne Hansen..................
Lars Rasmussen...................
Johs. Andersen.....................
Jan Jensen............................
Pia Groth...............................
Bjarne Weyhe........................
Kisten Strand.........................
Britta Johansen.....................
Sigrid Løfberg........................
Kirsten Andersen...................
Søren Finnerup.....................
Gitte Pedersen......................
Knud S. Petersen..................
Emma Jensen.......................
Tage Larsen..........................
Poul P. Rostgaard.................
Emma Jensen.......................

COPA takker på det hjerteligste.

Fagligt Selskab for sygeplejersker i stomiplejen

er et selskab for sygeplejersker, der arbejder med pleje af stomiopererede.

Fagligt Selskab for sygeplejersker i stomiplejen

afholder kurser og mødeaktiviteter på landsplan for sygepeljersker og
interesseorganisationer.

Fagligt Selskab for sygeplejersker i stomiplejen

udgiver det elektroniske tidsskrift StomiNyt og medvirker til opretholdelsen
af stomiklinikker i Danmark. På det faglige selskabs hjemmeside
www.dsr.dk/fs22 kan du blandt andet finde en opdateret oversigt over
stomiklinikkerne, information om kongresser m.m.

Ønsker du mere information så kig ind på: www.dsr.dk/fs22
Formand: Birgittte Dissing Andersen bidian01@heh.regionh.dk - også kontaktperson COPA
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50,00 kr
50,00 kr
150,00 kr
100,00 kr
100,00 kr
50,00 kr
50,00 kr
50,00 kr
50,00 kr
50,00 kr
50,00 kr
150,00 kr
100,00 kr
50,00 kr
150,00 kr
75,00 kr
50,00 kr
100,00 kr
100,00 kr
100,00 kr
50,00 kr
50,00 kr
50,00 kr
200,00 kr
500,00 kr
50,00 kr
100,00 kr
500,00 kr

NY Confidence Natural med Aloe Vera
Salts Confidence Natural Urostomi
- nu med den unikke Flexifit® klæber med fem slidser og Aloe Vera
(krediteret af The British Skin Foundation)

CONFIDENCE
ET NATURLIGT VALG
Salts Confidence Natural Urostomi

Hul / mm
Varenr.
MIDI / opklippelig
13*
NU13
MIDI / forudstandset
25
NU25
MIDI / forudstandset
28
NU28
MIDI / forudstandset
32
NU32
Naturlig form
MIDI / forudstandset
35
NU35
Unik Flexifit klæber med 5 slidser
MINI / opklippelig
13*
NUS13
– bøjes, formes og følger kroppen perfekt.
*opklippelig klæber, kan klippes op til 70 mm bred og 55 mm høj

Naturlig blødhed

Klæberen har de samme unikke egenskaber som klæberen
Klæberen indeholder Aloe Vera som blødgør.
i Harmony Duo 2 dels systemet. (se beskrivelsen nedenfor)

Naturlig beskyttelse

Hudvenlig hydrocolloid. Videnskabelig forskning
som er bekræftet af The British Skin Foundation.

Salts Harmony Duo 2 dels system
Naturlig pasform

Nu findes
den populære
plade
med
5 slidser
og Aloe Vera også
Slidserne
i klæberen
skaber femFlexifit
bøjelige og
fleksible
dele.
Dette gør,
at klæberen
lettere
følgerfindes
kroppens
naturlige
De
tilhørende
poser
både
somformer.
tømbar og lukket.

i serien.

Naturlig form
Naturlig blødhed
Unik Flexifit klæber bøjes, formes og følger
Klæberen indeholder
Lettere tømning og rengøring
kroppens bevægelser. Fem slidser i klæberen
Aloe Vera som blødgører
Ny blød og stabil lukkemekanisme, der er let at håndtere.
skaber fem fleksible vinger.
og reducerer rød og irriteret hud.
Let at sætte sammen
En lille forhøjning på pladen, passer sammen
med en markering på posen.
Perfekt pasform
Fremragende fleksibilitet og vedhæftning.
Ideel
til brokCONFIDENCE
og ujævn hud.
Salts
Natural
Beskrivelse

Hul/mm Antal

Tømbar Stor,

Naturlig beskyttelse
Hudvenlig hydrocolloid. Videnskabelig
forskning som er krediteret af
The British Skin Foundation.

Tømbar

Vare nr.
Tømbar pose

Flexifit®
plade
hydrocolloid klæbekant og Aloe Vera
beige med
delt med
forside
Opklippelig*)

13*)

30

NDL13

Tømbar Standard,
beige med delt forside
Opklippelig*)
Forudstandset
Forudstandset
Forudstandset
Forudstandset

13*)
25
28
32
35

30
30
30
30
30

ND13
ND25
ND28
ND32
ND35

Salts Confidence Natural har en Flexifit klæber med
slidser som giver perfekt pasform. Delt forside giver
mulighed for inspektion af stomien. Blødt stof og
blødHarmony
svejsekantDuo
giver
naturlig
komfort.
Flexifit
plade
medDen
Aloeførste
Vera
stomiklæber med Aloe Vera som giver naturlig blødhed,
Hul/mm
Varenr.
men ikke påvirker den gode vedhæftning.
13-32
FHD1332
Tømbar pose findes i størrelserne
13-50
FHD1350
Stor, Standard og Mini.
13-70

FHD1370

Harmonykan
Duo Flexifit
fleksibel
pladedin
med
Produktet
købes
hos
Aloe
Vera og hydrocolloid
klæbekant
nuværende
forhandler.
Hul/mm

Tømbar Mini,

Produkterne
kanforside
købes hos din nuværende forhandler.
beige med delt
*)
*)
30 32 33NDS13
Opklippelig
Bestil gratis vareprøver på13tlf.
97 42
eller
*)
Opklippelig
klæber,
kan
klippes
op
til 70 mm bred og 55 mm høj.
e-mail:
post@hardam.dk
883444M Kirstine Hardam Annonce 05/10/05 10:27 Side 1

13-32
13-50
13-70

Varenr.

Bestil
gratis vareprøver
FHDF1332
på
tlf. 97 42 32 33
FHDF1350
eller på
FHDF1370
post@hardam.dk

883444M Ki

Måbjerg Skolevej 46-48, 7500 Holstebro
Tlf.: 97 42 32 33
Fax: 97 42 80 14
E-mail: post@hardam.dk Hjemmeside: www.hardam.dk

Adressen / logo ønskes som i Copa blad 2 – 2011 midtersiden

– når det gælder:

Salts Confidence Natural Urostomi
- nu med den unikke Flexifit® klæber med fem slidser og Aloe Vera
(krediteret af The British Skin Foundation)

CONFIDENCE
ET NATURLIGT VALG

Forlig om skattereformen – store konsekvenser - få forbedringer
DH MENER

R

egeringen har indgået en
aftale om en skattereform
med Venstre og Det Konservative Folkeparti. En aftale der
sætter rammerne for danskernes
indkomst og skat frem til 2023.
En aftale der vil få store konsekvenser for mange personer med
handicap.
DH hæfter sig særligt ved, at
der gives skattelettelser, som
medfører færre indtægter til det
offentlige, og derved lægger
op til yderligere besparelser i
velfærdssamfundets ydelser til
bl.a. personer med handicap. Og
samtidigt skaber skattereformen

planlagt. Det
soner med handicap, der har været
lyder ikke af så mange penge.
så heldige at blive en del af det
Salts Confidence Natural Urostomi
Men her skal man huske på, at fx
danske arbejdsmarked. Men det
/ mm
Varenr.
førtidspension for det første er en
er desværre således, atHul
personer
MIDI
opklippelighar en ledighed,
13*
permanent forsørgelse. For det
med/ handicap
der NU13
MIDI
/ forudstandset
andet rammer denne besparelse
Ændringen af grænsen for, hvorer langt
større, end det25
er tilfældet NU25
MIDI
/ forudstandsetsom helhed.
28
NU28
den del af befolkningen, som har
for befolkningen
når man betaler topskat, betyder
MIDI
/ forudstandset
32 til fleks- NU32
den absolut laveste indkomst,
ikke, at personer med handicapNaturlig
Blandt
personer
visiteret
form
MIDI
forudstandset
35%.
NU35
og for det tredje vil en reduceret
job5 /er
ledigheden ca. 30
får flere pengeUnik
i lommen.
er med
FlexifitDet
klæber
slidser
MINI / opklippelig
13*
NUS13
stigning i indkomsten hos bl.a.
meget
begrænset,
hvor
mange
– bøjes, formes og følger kroppen perfekt.
*opklippelig
klæber,med
kan handicap,
klippes op til 70 mm
bred og 55 mm høj medføre en
førtidspensionisterne
personer med handicap, der vil
Der er personer
større økonomisk forskel mellem
som har været så heldige at have
blive omfattet af ændringen. LiNaturlig blødhed
dem, som
der erklæberen
på arbejdsmarkedet
gesom grænsen stadig ligger langt Klæberen
en pensionsopsparing.
vil egenskaber
har de sammeDe
unikke
Klæberen indeholder Aloe Vera som blødgør.
og
dem,
der
er udenfor: Den økoover, hvad de, der fx modtager
være
glade
for,
at
pensionstillægi Harmony Duo 2 dels systemet. (se beskrivelsen nedenfor)
nomiske ulighed stiger.
førtidspension, ledighedsydelse,
get ikke bliver reduceret via en
Naturlig
revalideringsydelse eller
kontant-beskyttelse
ændring af folkepensionen.
Hudvenlig
hydrocolloid. Videnskabelig forskning
Dermed må det konkluderes, at
hjælp, tjener.
som er bekræftet af The British Skin Foundation.
den nye aftale om en skattereform
Financieringen sker blandt andet
har en social slagside, som vil
Beskæftigelsesfradraget kommer
ved, at overførselsindkomsterne
blive mere og mere markant. n
kun til at betyde noget for de perskal stige med 5,1% mindre end
større økonomisk ulighed mellem
dem, der er på arbejdsmarkedet,
og dem, der er udenfor arbejdsmarkedet.

Salts Harmony Duo 2 dels system

Naturlig pasform
PRODUKTINFORMATION
i serien.

Nu findes
den populære
plade
med
5 slidser
og Aloe Vera også
Slidserne
i klæberen
skaber femFlexifit
bøjelige og
fleksible
dele.
Dette gør,
at
klæberen
lettere
følger
kroppens
naturlige
former.
De tilhørende poser findes både som tømbar og lukket.

Lettere hverdag for stomibrugere
Naturlig form

Naturlig blødhed

EasyDrainer er en patenteret tømmepose der forhindrer sprøjt og plask ved tømning af
Unik Flexifit klæber bøjes, formes og følger
Klæberen indeholder
stomiposer. Ud over en forbedret hygiejne på toilettet giver posen brugeren en tryghed
Lettere
tømning
og
rengøring
kroppens bevægelser. Fem slidser i klæberen
Aloe Vera som blødgører
for at tøjet ikke får stænk. Samtidig
giver
mere privatliv
støjen
ved
Ny blød
ogEasyDrainer
stabil lukkemekanisme,
der da
er let
at håndtere.
skaber fem fleksible vinger.
og reducerer rød og irriteret hud.
toiletbesøget reduceres og tømmeposen skylles ud efter brug.
Producenten GP Medical Devices ApS har indgået samarbejdsaftale med
Let at sætte
sammen
Kirstine
Hardam
A/S om distribution af produktet Easy Drainer i Danmark, Island,
En
lille
forhøjning
på pladen,
passer sammen
Naturlig beskyttelse
Færøerne og Grønland.
EasyDrainer
er allerede godkendt med fuld støtte som
med
en
markering
på
posen.
Hudvenlig hydrocolloid. Videnskabelig
forbrugsartikel til ileostomi og urostomi i Sverige, og er nu på vej ud på det
forskning som er krediteret af
danske marked.
Perfekt
pasform
The British Skin Foundation.
EasyDrainer
består af bionedbrydelige materialer der er uskadelige ved udskylning
Fremragende
fleksibilitet
og vedhæftning.
i toilettet.
Produktet
er pakket
i 25 og 100 stk emballager men forventes i løbet af året at
Ideel
til brokCONFIDENCE
og ujævn
blive
tilgængeligt
i flerehud.
pakningsstørrelser
og der udvikles
på en speciel ”visitkort
pakning”
Salts
Natural
Tømbar
Salts Confidence Natural har en Flexifit klæber med
somBeskrivelse
er let at tage med når man
er i festtøjet.
Hul/mm
Antal Vare nr.
slidser som giver perfekt pasform. Delt forside giver
Tømbar pose

mulighed for inspektion af stomien. Blødt stof og

EasyDrainer.

10

– nå
Sto
Sår
Ink

* Po
* Fo
* Ko

– nå

– når det gælder:
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Inkontinens-produkter

883444M Kirstin

Tømbar Stor,
Kirstine
Hardam
har
fåethydrocolloid
EasyDrainer klæbekant
på lager, og og
harAloe
sendtVera
produktet til afprøvning
blødHarmony
svejsekantDuo
giver
naturlig
komfort.
Flexifit®
plade
Flexifit
plade
medDen
Aloeførste
Vera
beige med
delt med
forside
stomiklæber
med
Aloe
Vera
som
giver
naturlig
blødhed,
*)
hos Opklippelig
personale*)og patienter på
udvalgte
sygehuse
i
landet.
13
30
NDL13
Hul/mm
Varenr.
men ikke påvirker den gode vedhæftning.
”Kirstine
Hardam er kendt for at give en fantastisk individuel service og sætte brugernes
Tømbar Standard,
13-32
FHD1332
Tømbar pose findes i størrelserne
beige
delt forside
behov
for med
en sikker
og lettere hverdag højt.” udtaler adm. direktør Henning Hedegaard
13-50fra
FHD1350
Stor, Standard og Mini.
*)
13*)er vi 30
Opklippelig
GP Medical
Devices, ”Derfor
stolte afND13
at Kirstine Hardam vil forhandle EasyDrainer.”
13-70
FHD1370
Forudstandset
25
30
ND25
Harmonykan
Duo Flexifit
fleksibel
pladedin
med
Forudstandset
28
30
ND28
Produktet
købes
hos
”Vi Forudstandset
glæder os til at præsentere
for vores kunder.” udtaler Uffe Hardam.
32 EasyDrainer
30
ND32
Aloe
Vera
og
hydrocolloid
klæbekant
nuværende forhandler.
”Vi Forudstandset
tager tømmeposen med 35
rundt til30møder ND35
i COPA og håber EasyDrainer kan bevilges
Hul/mm
Varenr.
Tømbar
brugerne
påMini,
lige fod med andet stomi tilbehør.”
Bestil
gratis vareprøver
Produkterne
kanforside
købes hos din nuværende forhandler.
13-32
FHDF1332
beige med delt
*)
*)
på
tlf. 97 42 32 33
30 32 33NDS13
Opklippelig
Bestil
gratisoplysninger:
vareprøver på13tlf. 97 42
eller
13-50
FHDF1350
Yderligere
eller på
*) Opklippelig
klæber, kan klippes op til 70 mm bred og 55 mm høj.
e-mail:
post@hardam.dk
13-70
FHDF1370
883444M
Kirstine
Hardam A/S,
Annonce
05/10/05Skolevej
10:27 Side
1 7500 Holstebro 97 42 32 33
Kirstine
Hardam
Måbjerg
48,
post@hardam.dk
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PRØV
”DEN LILLE
NOGET
NYT!
SORTE”

Coco Chanel lancerede ”Den lille sorte” i 1920’erne.
Siden da har den været et sikkert valg.
Denne ”lille sorte” har desuden en smidig to-lags
klæber, som gør at den sidder korrekt.

Vores bademodel Camilla Franzén

Hvem
siger,
atEdition
en og blev glad
har testet
IloBa Black
for både farven og to-lags klæberen:
stomibandage skal
“– Posen sidder perfekt og jeg er meget
være
hudfarvet?
glad for den sorte farve! Den er perfekt
®

på badestranden!”

Prøv den nye sorte
stomibandage,
Black Edition.
Samme høje kvalitet
men med en ny følelse.

Black Edition 1-dels bandage
finnes
både
LUKKET
Og….
sort
passer
til og
alt!TØMBAR.
LÆS MERE OM DEN SORTE POSE PÅ:

www.hardam.dk

NYT

Black Edition 1-dels bandage

PRODUKT

KoloBa SOFT BLACK EDITION, LUKKET
Beskrivelse

Hul

Varenr.

MIDI, volume 200 ml

Opklippelig 15-60 mm

730880

MINI, volume 100 ml

Opklippelig 15-50 mm

730881

IleoBa BLACK EDITION, TØMBAR
Beskrivelse

Hul

Varenr.

MIDI, volume 310 ml

15-60 mm

730882

For yderligere information eller
gratis vareprøver kontakt venligst:
Kirstine Hardam A/S, Måbjerg Skolevej 48, 7500 Holstebro
Tlf.: 97 42 32 33
Fax 97 42 80 14
E-mail: post@hardam.dk

Vi ønsker at gøre en forskel - fordi vi kan li´ det
Engagement og indlevelse i den enkeltes behov er drivkraften hos ConvaTec
COPABLADET PÅ
BESØG HOS CONVATEC
ConvaTec's nordiske hovedkontor finder man i Danmark
– i Birkerød, nord for København. Chef for ConvaTec Danmark er Helle Egebjerg Kure.
COPAs medlemmer vil nok
især kende to andre ansigter,
produktspecialisterne Malene
Bojer og Dorte Rind. Alle der
ringer til ConvaTec's kundeservice vil endvidere kende
Anika Kestenholzs stemme.
I et åbent, lyst og rart
kontorlandskab, med Gribskov som levende kulisse lige
udenfor vinduerne – bliver
Copa-bladets udsendte bænket
ved et morgenbord. Seks piger
er klar til at fortælle.

Positiv forandring
Helle Egebjerg Kure fortæller:
-”Hos ConvaTec anser vi os
selv for at være repræsentanter
for positiv forandring. ConvaTec startede i 1978 inden for
segmentet stomipleje og har
i mere end 30 år kombineret
teknologi og behandling. ConvaTec søger altid nye ideer og
måder at forbedre verden på.
ConvaTec er globalt repræsenteret. Vores hovedkontor
er i USA, vores forskning og
udvikling foregår primært
i USA, Wales og Danmark.
Vores nordiske hovedkontor er
her hvor du sidder nu (Birkerød) og vi er lokalt tilstede på
alle de nordiske markeder, så
vi kan arbejde tæt på vores
kunder.
Som udvikler af innovative medicinske teknologier, brænder vi for at finde
kreative løsninger på problemer og forbedre menneskers
liv – hver eneste dag. Vi er
stærkt repræsenteret indenfor
følgende områder: Sårbehandling, stomipleje, kontinens- og
intensivbehandling. Vi dækker
et bredt spektrum af produkter
til sundhedssektoren, lige fra
Copa 4/2012

Fra venstre mod højre: Landechef og salgschef Helle Egebjerg Kure,
produktspecialist (vest) Dorte Rind, produktspecialist (øst) Malene Bojer samt
Anika Kestenholz, kundeservice.

intensivafdelinger til hjemmeplejen.
Innovation er DNAét i
ConvaTec. Vi står bl.a. bag
udviklingen af Hydrofiber®,
Stomahesive® og ConvaTec
Moldable TecnologyTM. Vores
investeringer i forskning og
udvikling vil hjælpe os med at
videreføre vores tradition.
Vores produktsortiment
bakkes op af en engageret
support, der omfatter alt fra
veldokumenterede produkter
til professionelle medarbejdere. Vores engagement har
gjort det muligt at skabe tætte
relationer til vores kunder.
Vi stræber efter professionalisme og vi arbejder
ud fra strenge etiske regler.
Vi har tilladelse til at anvende Eucomeds nylancerede
”Ethical Business Logo”.
Det er betryggende for vores
patienter, brugere, kunder og
forretningspartnere at vide.

Vi ønsker at blive opfattet som
en god virksomhed – både at
handle med og arbejde hos."

Kundeservice
Når man ringer til ConvaTec's
kundeservice (4816 7475) vil
det næsten altid være Anika

Kestenholz der tager telefonen. Anika tager Copa-bladets
udsendte med ind på sit kontor. På døren et skilt: "Conversation in Progress!".
Anika sidder til daglig ikke i
det åbne kontorlandskab.
Anika fortæller:
-"Når stomiopererede ringer
til mig, kan der være spørgsmål som jeg gerne diskret vil
kunne svare på. Derfor har jeg
mit eget 'bur'. Vi respekterer
på alle måder vores kunder.
I kundeservice bestræber vi
os på, at gøre det allerbedste
for, at man oplever en service
i særklasse - kort sagt at man
altid føler sig rigtig godt hjulpet. Jeg lægger vægt på altid
at have det enkelte menneske
i centrum, sætte mig ind i den
enkeltes behov og dermed
tilbyde den bedst mulige
løsning."
God kundeservice kræver
viden og erfaring. I ConvaTec's kundeservice hjælper og
supporterer man både fagpersonale og patienter. Anika
fortsætter: -"Vi er lydhøre og
ansvarlige for alle henvendelser og forsøger hver eneste
gang at matche behov for
information og rådgivning. Vi
sætter en ære i at dele ud af
vores viden og erfaring, og har
på alle produktområder kompetente produktspecialister.
(fortsætter side 14)

Chef for ConvaTec Danmark: (Country Manager) Helle Egebjerg Kure.

12

I ConvaTec's kundeservice og salgssupport sidder også - foruden
Anika Kestenholtz - Lisbeth Steenholm Larsen og Lene Bramstrup Tegner.

Stomibogen
ConvaTec har udgivet ’Stomibogen’ – et hæfte på 42 sider,
hvor man overskueligt og nemt kan læse om de hyppigste
stomityper, hudpleje, kost, motion og meget andet som hører
til livet med stomi. Bogen er tænkt som en nyttig støtte inden
operationen, men den besvarer også mange af de spørgsmål,
som naturligt dukker op efter
en operation.

Undervurdér
ikke betydningen
af et kram

Ønsker man bogen gratis tilsendt,
så ring til Anika Kestenholtz,
tlf. 4816 7475.
Kundeservice sidder klar ved telefonen
mandag - torsdag fra kl. 08.00 til 16.00
og fredag fra 08.00 til 15.00.

Vores modellérbare hudplade
er helt enkel

ConvaTec

ConvaTec Moldable Technology lægger sig tæt omkring

I mere end 30 år har ConvaTec skabt
innovative produkter. ConvaTec's mærker
inden for stomipleje, sårbehandling og
hudpleje anerkendes verden over.
ConvaTec beskriver tre "søjler" i deres
virksomhedspræsentation:

de mest uregelmæssige stomier. Det er enkelt at påsætte
hudpladen. Med fingrene ruller man hullets kanter ud,
til man har stomiens omtrente størrelse. Man påsætter
hudpladen og former materialet omkring stomien – med

EN STÆRK OG SOLID ARV
"Vi er stolte af vores stærke tradition for fornyelse og kreativ
problemløsning. Det er den arv af opfindsomhed, kombineret
med empati, der gør det muligt for os at finde enestående løsninger på de sundhedsproblemer, som almindelige mennesker
møder i deres dagligdag."

fingrene. Den perfekte pasform opnås ved hjælp af
Moldables indbyggede hukommelsesmateriale, som gør
at kanterne ruller tilbage af egen kraft og lægger sig tæt
om stomien, som et trygt kram. Kan det blive enklere?

EN PASSION FOR AT FORBEDRE MENNESKERS LIV
"En passion for at gøre flere personlige sejre mulige er, hvad
der driver alle ansatte hos ConvaTec fremad i vores søgen efter
at forbedre sår-, hud- og stomipleje. Vi betragter os selv som
repræsentanter for positiv forandring. Hvad enten det drejer sig
om reducering af risiko for infektioner, genskabelse af værdighed
eller fremskyndelse af muligheden for at vende tilbage til tidligere
levevis, er vi engagerede i at udfordre status quo."

* For yderligere information se brugsanvisningen i pakningen.

Undervurdér
ikke betydningen
EN VISION AF HVORDAN DET KAN VÆRE
"Hos ConvaTec udvider vi grænserne for det forventede i vores
af et kram
søgen efter interessante nye løsninger og problemer. Vi forestil-

Ring og bestil gratis prøver på telefon

ler os konstant nye produkter, der vil hjælpe sundhedspersonale
til at gøre deres arbejde endnu bedre. Vi er engagerede i at
undersøge flere og bedre
metoder
til at forbedre
patienters liv."
Vores
modellérbare
hudplade

© 2012 Convatec Inc. Symbolerne ®/™ angiver
varemærker tilhørende ConvaTec Inc.

ConvaTec Moldable Technology lægger sig tæt omkring
de mest uregelmæssige stomier. Det er enkelt at påsætte
hudpladen. Med fingrene ruller man hullets kanter ud,
til man har stomiens omtrente størrelse. Man påsætter

AP-0012134-SC

er helt enkel

48 16 74 75

www.convatec.com

Fortsat fra side 12:

Derfor kan jeg stille om
til f.eks. Malene eller Dorte,
hvis det ønskes."
For COPA-medlemmer øst
for Storebælt er Malene Bojer
et kendt ansigt og vest for
Storebælt er det Dorte Rind
der stiller sig til rådighed.

Modellérbar
hudplade
Dorte Rind henter en hudplade
til Copa-bladets udsendte, så
han kan se og prøve med fingrene at modellere pladen.
Dorte Rind fortæller:
-"ConvaTec's stomiplade
med Moldable teknologi
revolutionerede markedet for
hudplader for nogle år siden
med sin helt unikke løsning
- en hudplade der kan modelleres, så den kan slutte tæt om
stomien, selv om stomien er
ujævn. Langt fra alle har en
perfekt og symmetrisk stomi.
Form og størrelse forandres
pga. tarmen og kroppens
bevægelser. En dårlig tætning
mellem hudpladen og stomien
er den mest almindelige årsag
til hudproblemer. Med vores
plade kan man forebygge
hudproblemer - minimerer
risikoen for lækage på huden.
Med traditionelle hudplader
vil man typisk efterlade et

mellemrum mellem hullet i pladen og stomien, men det øger risikoen for, at huden eksponeres
for skadeligt tarmindhold med
hudirritation og nedbrydning
af huden tilfølge. ConvaTec's
Moldable plade er i et hudvenligt materiale med opsvulmende
egenskaber; ved med fingrene at
modellere pladen får man en let
og sikker bandage uanset stomiens form. ConvaTec's Moldable
plade er forebyggende pleje,
første trin til effektiv pleje af
huden rundt om stomien.
Der er ikke behov for at
klippe eller måle, så det er
nemt at lære at bruge.
ConvaTec's Moldable plade
er også kendt for at være
problemløser. Forebyggelse er
vigtigt. Så hvorfor ikke vælge
pladen som første valg?"
Malene Bojer tilføjer:
-"Vores annonce med
teksten 'Undervurder ikke
betydningen af et kram' skal
tages helt bogstaveligt - med
ConvaTec's Moldable plade
får man et kram om stomien."

Nye
endelsog todels
stomiposer
Stomibandager kan
inddeles i to
hovedgrupper,
1-dels og
2-dels
Anika Kestenholz, Kundeservice (Customer Service Coordinator).
bandager.
1-dels bandage: Posen og
Moldable hudplade eller en af
hudpladen er svejset sammen
ConvaTec andre hudvenlige
til en enhed. Hele bandagen
hudplader. ConvaTec tilbyskiftes ud, når man skifter
der både plader med og uden
stomibandage.
konveksitet.
2-dels bandage: En 2-dels
Malene Bojer fortæller:
bandage består af en hudplade
-"De nye poser giver mere
med koblingsring og en pose
komfort, mindre lugt og bedre
med en tilsvarende ring, som
sikkerhed end vores tidligere
man knapper sammen til én
modeller.
enhed. 2-dels bandager fåes
Det nye kulfilter eliminerer
også med klæbekobling, posen praktisk talt al lugt samtidig
klæbes blot på hudpladen. Pomed, at konstruktionen i væsen udskiftes efter behov, men
sentlig grad reducerer risikoen
pladen kan sidde i flere dage.
for ballondannelse. Mindre
risiko for tilstoppelse.
ConvaTec har netop udviklet
Et nyt materiale gør de nye
nye stomiposer til ileostomier
+ poser blødere og derfor mere
og kolostomier. De nye +
stilfærdige. Sammen med en
poser findes til både 1-dels og
ny rundere form er poserne
2-dels systemerne (i 2-dels
mere komfortable end før.
enten med ring- eller klæMaterialet tørrer hurtigere og
bekobling). Poserne kombier vandskyende.
neres med enten den unikke

Produktspecialist (Key Account Manager) Dorte Rind
og produktspecialist (Account Manager) Malene Bojer.

ConvaTec Moldable Technology™ hudplade
er designet, så den former sig efter stomien.
I modsætning til andre hudplader, som kan
nedbrydes nærmest stomien, hæver
hudpladen op og danner en "rullekrave" for
bedre at beskytte huden omkring
stomien.
• Det øverste klæbestykke opsuger
fugt og svulmer langsomt op rundt
om stomien. Derved beskyttes
huden yderligere.
• Klæberen er også eftergivelig og udvider sig og trækker sig
sammen i takt med at stomien ændrer sig.
• Du slipper for at klippe. Hullet formes med fingrene.
• Klæberen bevarer den individuelt tilpassede pasform.

Copa 4/2012
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Oplev
ConvaTec
design

+ for nyt højeffektivt kulfilter

På de tømbare + poser er
en ny lomme som gemmer
poselukningen. Lukningen
rulles sammen og stoppes ned
i en lomme, hvilket gør den
tømbare model lige så lille og
praktisk som den lukkede."

Leif skriver:
-"Få i ConTact™ magasinet
de svar du og
din familie har ConTact
brug for til at
ConvaTecs nye
stomiposer
hedder Plus
leve livet fuldt
TM
ud. ConTact
H
magasinet har
mange
informative tips
og behandler en række emner,
som er relevante for netop
dig."
Hej!

En af mine bedste venner har et fascinerende arbejde, som vi sjældent taler om.
Forklaringen er den, at jeg ikke forstår,
hvad han siger. Han er nemlig matematiker og underviser på universitetet, mens
mine egne enkle regneøvelser mere handler om hverdagens plus og minus.
Ikke desto mindre hænder det, at jeg
opsnapper et matematisk begreb, som
jeg kan forstå eller vurdere på min egen
måde, f.eks. asymptotisk kurve.
Jeg kan naturligvis ikke beskrive denne
kurve matematisk med tal og krummelurer, men det drejer sig om to linjer, der
gradvis nærmer sig hinanden uden nogensinde at mødes. Ligningen beskriver
en slags evig rejse mod fuldkommenhed,
en rejse, der aldrig når målet, men som
kontinuerligt kommer stadigt nærmere.
Grunden til, at jeg fæstnede mig ved
dette begreb, er, at det så elegant beskriver ConvaTecs arbejde med hele tiden at
udvikle nye og endnu bedre stomiprodukter. Vi vil aldrig komme til at se den endegyldige bandage, der sætter punktum for
al videre produktudvikling, for det er altid
muligt at komme en asymptotisk omgang
videre og yderligere højne kvaliteten. Og
derefter endnu én osv...
Hermed videre til dette nummer af
ConTact Nyhedsblad, som præsenterer
ConvaTecs nye forbedrede stomiposer.
Helt passende hedder de ”Plus”.

AP-0011578-SC

Et team

Hvad er den vigtigste egenskab ved en stomibandage?
Svar: At den sidder sikkert på huden. På ConvaTec har vi fremstillet vores klassiske bandager efter dette princip i alle årene.
Og efter det samme kloge princip er vores nye stomiposer
udviklet. Lad os præsentere Plus-poserne.
vorfor udskifter vi brillestel, tøj,
møbler og andre ting, også
selv om de ikke er gået i stykker? Det gør vi, fordi de fleste
af os holder af fornyelse. Det
gamle og velkendte bliver nemt kedeligt,
mens nyheder automatisk vækker vores
nysgerrighed og lyst.
Dette almenmenneskelige behov for
noget nyt og frisk i hverdagen er drivkraften
bag det bestandige udbud af nye gadgets.
I markedsføringslitteraturen findes der til
og med en model for de perioder, som et
produkt gennemløber i sin livstid. Præcis
som en levende skabning fødes den og
blomstrer for siden at visne og dø.

Leif Thingvall,
produktchef,
stomi

Ingen regel uden undtagelse. Hudbeskyttelsespladen Stomahesive® blev lanceret
allerede i 1972 og burde for længst være
gået i graven ifølge ovennævnte livscyklusmodel, men den blomstrer stadig 40 år efter
sin fødsel. Hvorfor? Jo, fordi Stomahesive®

+ for ny InvisiClose
poselukning

var en klokkeren fuldtræffer fra begyndelsen.
Den hudbeskyttelsesteknologi, som blev
opfundet på det tidspunkt, er endnu ikke
blevet overgået, men blot videreudviklet af
os selv.
Det forhindrer ikke, at et produkt, som
har været med i næsten et halvt århundrede, til sidst kan blive kedsommeligt almindeligt i nogles øjne, ikke mindst set i lyset af
nyere stomibandager, som lokker med den
eneste nyhed, som Stomahesive® mangler:
nyhedens interesse.
Men på ConvaTec har der aldrig været
nogen tvivl om, hvilken fokus vi skal have i
vores virksomhed. Bandagens funktion er
alfa og omega, dvs. at den sidder sikkert,
at den er skånsom mod huden, og at den
giver en effektiv tætning mellem stomien
og pladen. Alle andre egenskaber hos en
stomibandage er sekundære i sammenligning med hudsikkerheden. Grunden hertil
er åbenlys: En bandage, som ikke klarer
at holde tæt, som lækker tarmindhold eller
urin, er den almindeligste årsag til hudpro-

CONTACT NYHEDSBREV DK • 1/2012

+ for et nyt og
bredere udløb, der
gør tømning og
rengøring lettere

Vi stræber efter at
gøre en virkelig
forskel
ConvaTec udtrykker:
"Vi stræber efter at gøre en
virkelig forskel. Som udvikler
af innovative medicoteknologier er vi dybt engagerede i
at finde kreative løsninger på
problemer og forbedre menneskers liv - hver eneste dag.
Vi har et holistisk syn på,
hvordan vi kan bidrage med
løsninger til sundhedsplejen.
Vores løfte er at give dig de
bedst mulige produkter og
services. Vi vil også give den
bedst mulige information
og viden om nuværende og
fremtidige produkter og deres
anvendelse.
Copa-bladet siger tak for at
måtte kigge forbi.
n

Vores nye poser hedder Esteem®+, Esteem synergy®+
og Natura®+. De findes til ileostomier og kolostomier.
Et ekstra + giver vi til Stomahesive®-teknologien, der
har beskyttet udsat hud omkring stomier i 40 år.
Prøv vores nye bandager og lad huden tale for sig
selv – huden taler altid sandt.

Ring og bestil gratis
prøver på telefon

48 16 74 75
© 2012 Convatec Inc. Symbolerne ®/™ angiver
varemærker tilhørende ConvaTec Inc.
AP-0012135-SC

Produktchef Leif Thingvall.

+ for ny lomme til
diskret at gemme
poselukningen

Nyhedsbrev 1/2012

Til stomiopererede i Danmark,
Finland, Norge og Sverige

En strålende undtagelse

Anika, Lene, Lisbeth, Malene,
Dorte og Helle betonede flere
gange at de er et team - sammen leverer de serviceydelser
fra hovedkontoret i Birkerød.
Da Copa-bladets udsendte
var på besøg, manglede en
i teamet, produktchef Leif
Thingvall.
På www.convatec.dk eller hos Anika på 4816 7475
kan man bestille ConTactTM
magasinet som Leif Thingvall
er redaktør på og/eller bestille
ConvaTec's elektroniske nyhedsbrev.

+ for nyt vandafvisende og hurtigtørrende non-woven
materiale

www.convatec.com

COPA 2011

COPA REGNSKAB 2011

- fortsat fra Copa-blad 3-2012

kr.
IND
Kontingenter................................................. 513.023
25.525
Gaver og arv................................................
Støtte formålsbestemt.................................. 465.760
11.500
Diverse indtægter.........................................
Tips og lotto................................................. 1.064.389
Deltagerbetaling........................................... 278.926
57.189
Renteindtægt og aktieudbytte......................
Annonceindtægt........................................... 466.090
Udlodning fra arv.......................................... 115.194
INDTÆGTER I ALT...................................... 2.997.596

FORMANDENS
BERETNING 2011

UD
Copa-bladet................................................. 524.411
Sommerlejr................................................... 231.715
Familieweekend........................................... 231.841
39.299
Junior-COPA................................................
61.870
Weekendophold...........................................
32.240
Ungdommen.................................................
Rådgiveruddannelse.................................... 102.388
19.922
Bestyrelseskursus........................................
Udgifter lokalforeninger (60-års jubilæum kr. 75.000).... 451.160
41.127
Ukraine........................................................
28.507
Kørsel, rådgivning, m.v................................
19.094
Udstillinger, PR incl. legater.........................
60 års jubilæum........................................... 229.748
6.590
FU-møder.....................................................
37.313
HB-møder....................................................
19.637
Andre møder................................................
59.148
Interessegrupper (anvendt gave Forældregruppen kr. 42.148)..
15.898
Formandsrejser............................................
22.855
Internationale møder....................................
17.402
Kostbrochure, stomikort m.v.........................
Lønninger..................................................... 630.014
Lokaleomkostninger..................................... 226.775
Administrationsomkostninger....................... 150.843
31.000
Honorar.........................................................
OMKOSTNINGER I ALT.............................. 3.230.797

Formandens beretning kan læses i Copa-blad 3-2012.

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN
1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2011
DRIFTSRESULTAT..........................................
Kursregulering..................................................

79.502
-89.033
-9.531

Kursregulering, arv .................... 67.713
a) Renter arv.......................... 81.561
b) Anvendt i.h.t. testamente... 53.046
Modtaget gave 2011,
formålsbestemt.......................... 162.773
Renter gaver..............................
248
Anvendt, gaver........................... 62.148

100.873

DRIFTSRESULTAT EFTER KURSREGULERING SAMT REGULERING AF
ØREMÆRKET ARV- OG
GAVEBEHOLDNING.......................................

187.570

96.228

COPA møde- og aktivitetsplan resten af 2012
23.-26. august
Ordinært NOA møde i Trondheim, Norge
31. august –
2. september COPA weekendophold
22. september
Urostomimøde Vest
6. oktober
International Stomidag
12. 14. oktober
Familieweekend
Oktober		
Rådgiverkursus - holdes øst for Storebæl
Efterår		
Colitis-Crohnmøde Vest
Efterår		
Møder for unge i Aalborg og København
4.-6. november Kongres for Stomisygeplejersker
25. november
Aktivitets - og budgetmøde, Ringsted
		

Omkostninger i alt........................................ 3.230.797
Anvendt tidligere hensættelser..................... -312.703
UDGIFTER I ALT......................................... 2.918.094
INDTÆGTER I ALT...................................... 2.997.596
UDGIFTER I ALT......................................... 2.918.094
DRIFTSRESULTAT......................................
79.502

Egenkapital pr. 1. jan. 2011.......................... 2.214.376
Årets resultat, excl. arv, kursregulering
samt afkast heraf..........................................
-9.531
Arv og gaver, formålsbestemt....................... 2.522.052
EGENKAPITAL I ALT................................... 4.726.897

• Der vil blive holdt kvartalsmøder i Colitis-Crohn Vest.
• FAP holder et møde i deres gruppe evt. i samarbejde med en
lokalforening.

Copa 4/2012
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Welland HydroFrame®
- kantsikring for ekstra sikkerhed

- den mest anvendte kantsikring blandt de danske stomisygeplejersker
HydroFrame® er en elastisk kantsikring, der hjælper til en større
sikkerhed og en længere bæretid.
HydroFrame® er hudvenlig, åndbar og med afrundede kanter.

sikkerhed, komfort
og fleksibilitet

hvis du har et stomibrok
hvis din hudplade løsner sig langs kanten
hvis der er hudfolder eller ar omkring din stomi
hvis det er varmt og du sveder - eksempelvis ved fysisk aktivitet
eller simpelthen hvis du blot ønsker lidt ekstra sikkerhed

samme sikkerhed
bare mindre

hvis du har behov for en mindre forstærkning
hvis du vil beskytte sart og beskadiget hud
hvis du vil beskytte huden mod tryk fra bælteører
HydroFrame® er meget let at anvende:
Fjern den
midterste
del af papiret

Placer en eller to
HydroFrame®
efter behov

VAREPRØVER:
TELEFON: 7584 1166

MAIL: stotec@stotec.dk

Fjern de
sidste dele
af papiret

NYT FRA
LOKALFORENINGERNE
København/
Frederiksberg
Lokalformand:
Kontakt
venligst
COPAs
sekretariat
sekretariatet@copa.dk

Aktiviteter COPA København/Frederiksberg:
Kontakt venligst COPAs sekretariat.
Flotte husfacader.

Storkøbenhavn

timer inden vi – de fleste af os – gik hen og hørte musik og fik et
par drinks.
Næste morgen skulle vi være ude af vores kahytter kl. 07 og så
hankede vi ellers op i vores bagage og gik ned og ventede på, at
bussen kom fra borde og samlede os op.
Vi kørte en tur gennem Gdynia, hvor Jacob – som har kørt
turen mange gange – fortalte om byen. Så kørte vi mod Gdansk
og dér havde vi så nogle timer på egen hånd inden vi alle mødtes
til frokost.
Det er en flot by med tanke på, at den blev total bombet
i 1945, men stadig kan man se ruinrester af det oprindelige
Gdansk. Vi fik frokost – en speciel Gdansk pølseret – og vi hyggede et par timer inden vi kørte videre ud til et outlet-lagersalg.
På turen derud kørte vi forbi Lech Walesas hus, men kunne desværre ikke se så meget igen på grund af høje mure der omkransede grunden.

Lokalformand:
Marianne R. Bodi
Ved Store Dyrehave 44, st.th.
3400 Hillerød
Tlf.: 2343 0353 (bedst 16.00-18.00)
Yderligere kontaktperson:
Lene Lund-Thomsen,
Vejlebrovej 20, 1. 2635 Ishøj
Tlf.: 4061 3371
Siden sidst

Forårstur til Polen
Fredag d. 13. april var vi 13 der drog afsted til Gdansk. Vi kørte
til Karlskrona hvor der ventede os en 12 timers sejltur til Gdynia.
Vi mødtes til middagen i restauranten og havde et par hyggelige
Udlevering af kort.
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Kommende arrangementer

Outlet-lagersalgsstedet var
et slags storcenter, men
var bygget som om man
gik i gader. Hver butik var
bygget som et lille hus og
indimellem var der små
torve/rundkørsler hvor der
var bænke. Vi tilbragte et
par timer hvorefter vi kørte
mod Gdynia igen, og holdt
en pause på havnen, hvor
vi bl.a. kunne se et Sørøverskib, der var indrettet
museum ombord.
Så ombord på færgen og
en 12 timers sejltur tilbage
til Karlskrona og til Ballerup/København.

Minigolf
Vi vil arrangere en minigolf aften engang til efteråret. Nærmere
i næste blad.

Foredrag om livet med stomi
Foredrag om livet med stomi af afspændings- og bevægelsespædagog Jes Lysgaard. Hør om udfordringerne med at vende
tilbage til livet efter stomioperation d. 29.september i Ballerup.
Jes Lysgaard er udover at være pædagog også certificeret
terapeutisk coach og har en bachelor i psykologi. Han har haft
ileostomi i 13 år. Læs mere detaljeret om foredraget i næste
nummer af bladet.
Vi ønsker alle vores medlemmer en rigtig dejlig sommer.
P.b.v. Marianne R. Bodi

Bornholm

Jørgen og høj cigarføring.

Lokalformand:
Harald Lund
Arnagervej 22, Arnager
3700 Rønne
Tlf.: 5697 2062
ernaharald@gmail.com

Det var en dejlig tur og dejligt selskab med en fantastisk stemning og snak – så tusind tak til alle jer der var med og gjorde
turen til en uforglemmelig tur.
Og tak til Roskilde turistfart og vores chauffør Johnnie og vores
egen guide Jacob.
Ventetid på maden.

Siden sidst

En almindingenstur rigere
12/5 var vi et lille
selskab på 10 der kørte
til Lilleborg i Almingen.
Efter en lille time på
Lilleborg i solskinsvejr
tog vi til Christianshøjkroen, hvor vi fik en
chokoladekage samt
kaffe og te, som COPA
var vært for. Efter ca et
par timer på kroen med hyggesnak kørte vi hjem - hver til sit en almindingenstur rigere.
P.b.v. Harald Lund

ROLAND – STOMOCUR®

Vi tænker individuelt – det giver bedre løsninger!
Prøv
STOMOMOCUR systemet
NY KONVEX
Nye tilpasninger
Nyt klæbesystem

STOMOMOCUR systemet

Det sikre valg – også når det er vanskeligt.

Mange forskellige
hulstørrelser og former

Kontakt os for rådgivning
og STOMOCUR -prøver
Vi har et bredt sortiment
- også til individuelle behov
Hvidehusvej 34 • 3450 Allerød • Tel.: 4814 2080 • Fax: 4814 2038 • E-mail: info@roland1.dk • www.rolandhealthcare.dk
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Frederiksborg

Vestsjælland

Lokalformand:
Gisela Schjøtt
Birkemosevej 30
3550 Slangerup
Tlf.: 4733 4434
E-mail: schjoett@webspeed.dk

Lokalformand:
Eddy Tersløse
Rolighedsvej 19
4571 Grevinge
Tlf.: 6063 0747
e.t@mail123.dk

Kommende arrangement

Kære medlemmer.

Medlemsmøde lørdag
den 8. september i Sognegården

I den skrivende stund skulle det efter kalenderen være sommer,
men det minder mere om efterår. Men mon ikke sommervejret er
kommet, nu hvor I har modtaget bladet.
Jeg vil lige kommentere på den omtale der har været i bladet
og på vores hjemmeside omkring problematikken, om det ikke
godt kan blive markeret, at kørestolsbrugere kan deltage!
Jeg bliver endnu en gang nødt til at sige: Danmark har skrevet
under på FN´s Handicapkonvention! Det indebærer, at Danmark
vil/skal efterleve! Ikke, at diskriminere mennesker med et Handicap! Danmark undertegnede konventionen den 30. marts 2007.
Danmark ratificerede konventionen den 24. juli 2009 og trådte i
kraft den 24. august 2009.
Da COPA er en del af en Handicaporganisation (DH) hvorfra
vi modtager midler! så er det selvklart en selvfølgelighed, at vi
tager hensyn til de Handicaps vore medlemmer har! Det er helt
uhørt! hvis en handicaporganisation skal skilte med, hvorvidt
deres medlemmer har mulighed for, at deltage i de aktiviteter de
afholder! Den må ligge lige til højrebenet for enhver handicaporganisation, at det er helt naturligt!
Man skal så som medlem huske, at gøre opmærksom på, at
man for eksempel er bruger af, kørestol/rollator osv. osv.

Der afholdes International Stomidag i oktober i år. Frederiksborg Lokalforening har fået tilsagn om leje af Frederiksborg
Sognegård den 8. september, hvor vi så markerer den Internationale Stomidag, da det er den dato, hvor vi har et egnet lokale.
Programmet ligger ikke helt fast endnu, men jeg kan dog nævne,
at mødet bliver afholdt i samarbejde med Dansac/Hollister og
stomisygeplejerske Lotte Voergaard fra Hillerød Hospital. Lotte
vil gerne fortælle om hudproblemer ved en stomi, da det har vist
sig, at rigtig mange har problemer uden rigtig at gøre noget ved
det. Hudproblemer kan give vanskeligheder i forbindelse med
bandagering. Vi prøver også at få fat på en bandagist, da brok i
forbindelse med stomi også forekommer hyppigt, og er en ekstra
besværlighed for mange. Der vil i dagens anledning blive serveret lidt godt at spise og drikke, så derfor er tilmelding til arrangementet nødvendigt.
Mødet bliver fra kl. 1300 til kl. 1600, og lokalet er
tilgængeligt med rollator og kørestol.
Adresse: Frederiksborg Sognegård,
Frederiksværksgade 2B, 3400 Hillerød.

Vi vil fejre Stomidagen den 11. oktober 2012 på Benløse Kro.
Bestyrelsen havde ellers tænkt sig det skulle forgå i COPAhuset!
Vi har indbudt CCF ”Colitis-Crohn Foreningen” til at være med
til, at fejre Stomidagen.
Sidst vi afholdt et arrangement sammen med CCF var det en
succes! Vi var så mange, at huset var godt og grundigt fyldt op!
Derfor har bestyrelsen truffet beslutningen om, at Stomidagen
afholdes på Benløse Kro.
Bestyrelsen har inviteret en leverandør til at præsentere deres
produkter og nyheder indenfor vort område! Der er ligeledes
inviteret læge/sygeplejeske som vil fortælle om deres viden
indenfor tarmsygdom/stomi/brok m.m.
Vi starter kl. 18, hvor vi lige hilser på hinanden og finder en
plads, hvorefter vi får noget at spise. Når vi er færdige med at
spise - vil der blive en pause, så vore indbudte gæster kan gøre
sig klar til at dele ud af deres viden. Der vil blive rig lejlighed til
at stille spørgsmål til dem.

Tilmelding senest onsdag den 5. september til: Bodil Gønss,
tlf. 4817 3613 eller Gisela Schjøtt, tlf. 4733 4434. Man kan også
tilmelde sig på den mailadresse, der står i bladet under
Frederiksborg Lokalforening
Oversigt over resten af årets aktiviteter: Medlemsmøde lørdag
den 8. september 2012, julemøde lørdag den 24. november 2012.
Generalforsamlingen er planlagt til lørdag den 9. marts 2013.
Siden sidst

Sommerudflugt

Vi har haft vores sommerudflugt til Køge Mini by søndag den 17.
juni 2012, men da bladets deadline for indlæg er før denne dato,
kommer der først noget om turen i næste nummer.
P.b.v. Gisela Schjøtt

Roskilde
		

Lokalformand:
Jette Frederiksen
Kirkegårdsvej 7, Gundsømagle
4000 Roskilde Tlf.: 4673 0587

Selv om det er sommer og man bestemt ikke tænker på jul, er det
nu altid godt at være i god tid! Da alle har travlt i december, vil
jeg derfor gøre opmærksom på, at vi afholder julefrokost i Vommevad Forsamlingshus søndag den 9. december 2012 kl. 13.

jettebfrederiksen@hotmail.com www.roskilde.copa.dk

Tilmelding til Stomidagen den 11.oktober 2012, kan ske til:
Lene Christiansen på telefon. 6111 8888
Janne Christophersen på telefon: 2332 9280 Bedst efter kl. 13.
Eddy Tersløse på Telefon: 6063 0747 eller mail: e.t@mail123.dk
Sidste frist for bindende tilmelding er: Søndag 23. september.

Kommende arrangement

International Stomidag d. 2. oktober
Vi planlægger en tur til Nordisk Film, Mosedalvej 14, 2500
Valby. Her vil en guide møde os og give en spændende rundtur.
Efterfølgende vil der være frokost i et nærliggende spisested.
Der følger flere detaljer i næste COPA medlemsblad.
P.b.v. Johnny Frederiksen
Copa 4/2012

Jeg vil på vegne af bestyrelsen ønske alle vore medlemmer forsat
god og varm sommer.
P.b.v. Eddy Tersløse
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Storstrøm Nord

Høstfest 22. september

Lokalformand:
Merete Møller
Ærtebjergvej 28, Lund
4660 Store-Heddinge
Tlf.: 5650 8042
E-mail: eterem@privat.dk www.storstrom-nord.copa.dk

Høstfest d. 22. september kl. 13.00 på Traktørstedet Højeruplund
ved Stevns Klint, hvor vi plejer at være. Tilmelding senest d. 10.
september til enten Jan Bøjtrup (5538 5836) eller Merete Møller
(5650 8042/mail: eterem@privat.dk) Deltagerprisen kan blive en
overraskelse, men med garanti ikke højere end sidste år.
Kommende arrangement

Stomidag 6. oktober
Siden sidst

Stomidagen lørdag d. 6 oktober afholdes i samarbejde med
COPA Lolland-Falster og CCF Storstrøm. Hold øje med næste
Turen til Zoologisk Have i København måtte vi desværre aflyse
blad, hvor der kommer oplysninger om arrangementet, tilmelding
på grund af for få tilmeldinger.
At det var pinselørdag har nok været medvirkende til den ringe m.v. Der er et spændende program med overlæge Niels Quist,
OUH, og Mads Pedersen, Siriuspatruljen.
interesse; men det var altså den dag, vi landede på.
(COPA Storstrøm Nord fortsætter næste side)
Udflugter er tilsyneladende
bedst, når de foregår med en bus
– men, men det kræver altså, at
der er mindst 30 tilmeldte, ellers
hænger det ikke sammen økonomisk. En bus skal jo bestilles
i meget god tid, og hvis der så
ikke er interesse nok, koster det et
afbestillingsgebyr. Det skal man
lige tænke over.
Eakin Cohesive® absorberer mindst 25 % mere end andre

Lækage forebyggelse !

Anvend den stomiring der absorberer bedst !
stomiringe på markedet *

Lolland-Falster er
bare tiltrækkende!

Polakkasernen i Tågerup førte
os langt tilbage i tiden, hvor vi
fik indblik i de hårde vilkår, de
polske kvinder arbejdede under.
Det var ikke for sarte sjæle. At
de overhovedet magtede at rette
ryggene ud efter en lang arbejdsdag, var en gåde. Hakkejernene
var ganske korte, så de var nødt til
at gå foroverbøjet og med garanti
har kendt hver eneste roe, når
arbejdsdagen var forbi.
Tak til vennerne i det sydlige –
ikke mindst for den lækre lagkage
til kaffen – deres gode humør og
det dejlige vejr, som de selvfølgelig havde bestilt i dagens anledning.
Merete Møller m. ledsager
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Der var reklameret med en tur
til fortid og fremtid, og vi var
to herfra, som meldte os til – og
det var en spændende oplevelse.
Solcellefabrikken i Holeby (- som
vi fandt efter at være svinget til
venstre en gang for meget) var
sandelig gået ind i fremtiden, og
det var interessant at se, hvordan
tingene fremstilles.
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*Klinisk afhandling ved Dr Grace McGroggan, KTP Associate, Queens University Belfast

Hvad betyder det for dig som stomiopereret ?
Den bedste beskyttelse mod lækage

bedste beskyttelse af huden omkring stomien
 Den
til at forlænge bæretiden af
 Den mest effektive
posen/pladen
 Maximal komfort og tillid for dig som bruger.

Eakin Cohesive® ringe
Med succes gennemprøvet og testet i mere end 30 år!
For mere information og gratis
prøver,kontakt venligst :

Focuscare Denmark ApS.
Østervangsvej 21
DK-8900 Randers
Telefon: +45 49 26 13 99
Fax: +45 49 21 02 57
Email: info@focuscare.dk
www.focuscare.dk

COPA Storstrøm Nord fortsat:

Kommende arrangement

Kommende arrangement

Sommerfest lørdag d. 4. august

Julemøde 1. december

I sidste blad skrev jeg at det er lørdag 5. august, undskyld min
tastefejl. Der er heldigvis flere der har set fejlen og fået sig et
godt grin..
Sommerfesten lørdag d. 4. august hos Gunna og Henning
Munkbøl, Korterupvej 2. Søllested.
Vi starter spisningen kl. 12.30. Menuen, den er hemmelig.
Man bedes medbringe sit eget service, kopper, kagetallerkner,
drikkelse og dagen før, opsende en bøn om dejligt vejr.
Lokalforeningen sørger for mad, kaffe / te og kage.
Der er en beskeden egenbetaling på 30,00 kr. pr. person.
Bindende tilmelding senest d.25. juli på tlf. 5487 3100 /
2964 8431.

Julemødet lørdag d. 1. december kl. 13.00 på Restaurant Lanterna i Rødvig. Her får I også flere detaljer i de kommende blade.

Skulle der snige sig noget andet ind i mellemtiden, vil vi sørge
for at sende besked pr. brev.
Vi ønsker alle en rigtig god sommer og håber at se jer veloplagte og solbrændte til de ovenstående aktiviteter.
P.b.v. Merete Møller

Kommende arrangement

Lolland/Falster

Spændende besøg på "Globen"
Lørdag d. 15. september er der et planlagt et spændende besøg på
”Globen” Visual Climate Center. Fabriksvej 2. 4960 Holeby.
Besøget starter kl. 13.00. Vi mødes på P pladsen.
Man får et kig på vores verden, vores landes og oceaners forandringer og udvikling.
Forandringerne i havenes temperaturer og et gæt om fremtiden.
Mange har sagt at et besøg på ”Globen” er meget interessant.
Vi slutter besøget med kaffe / te og kage.
Der vil være en egenbetaling på 30.00 kr. pr. person.
Bindende tilmelding senest 1. september på tlf. 5487 3100 /
2964 8431.

Lokalformand:
Marianne Andersen
Mejerivej 4, 4892 Kettinge
Tlf.: 5487 3100
marianne.seks@gmail.com
www.copa-lollandfalster.dk

COPA Lolland/Falster Rådgivning
• Hver mandag
kl. 17.00 – 19.00
i ”Frisehuset”, Frisegade 25, Nykøbing F.

Med ønsket om en god sommer til alle - vi håber på solskin, dog
kun let ømme rygge når der plukkes jordbær, og at vi husker at
nyde den sommer som skulle komme. P.b.v. Marianne Andersen

• Sidste torsdag i måneden
kl. 14.00 - 16.00
Info-stedet, Næstved Sygehus

Fyn

Siden sidst
Dansk Solenergi: Lokalforeningens besøg på Dansk Solenergi i
Holeby, var en fantastisk spændende dag.
En af virksomhedens ansatte, Jan Gunnar, fortalte og forklarede en masse ting. Hvordan og hvor den første opfindelse blev
foretaget, den videre udvikling af projektet. Flytningen til Lolland hvor Lolland Kommune havde været en stor hjælper med
alle de ting der hører med, papirer, tilladelser osv.
Vi blev vist rundt på fabrikken - meget spændende. Der skal
snarest ansættes flere medarbejdere så fabrikken kan arbejde på
2 holds skift. Der er dog så travlt på fabrikken, at de endnu ikke
har haft tid til at montere solceller på eget tag… Solenergi er
fremtiden.
Lokalforeningen havde gæster fra Storstrøm Nord, dejligt at I
kørte sydpå.

Siden sidst

En rigtig god dag
Søndag den 3. juni var COPA Fyn på en kør selv tur med medbragt
mad. Vi var 14 der mødtes ved Humlemagasinet i Harndrup.
Humlemagasinet startede i 1990, og har siden udviklet sig til
et sted med vekslende kulturhistoriske udstillinger. Der vises to
store udstillinger årligt, hele sommerperioden en kongelig udstilling, og i november og december en overdådig juleudstilling.
I 2007 åbnede det historiske dukkemuseum med kopier af
autentiske kostumer fra Gorm den Gamle til kronprinsesse Mary.
I 2001 åbnede Danmarks eneste humlemagasin, som fortæller
stedets historie gennem 100 år.
Museum for digteren og forfatteren Sigfred Pedersen blev indviet 10. marts 2003, på 100 års dagen for hans fødsel i Harndrup.
Danmarks største humlehave, anlagt i 1991. Derefter Fynsk
æblehave med 30 gamle fynske sorter.
2001 åbnedes en Engelsk rosenhave med David Austin roser
og en agavehave, og i 2007 åbnedes en rododendronhave.
Dronning Ingrid-haven blev indviet i 2011.

Polakkasernen i Tågerup: Det var slemt at se, hvad de polske
arbejdere blev budt dengang, det var misbrug af mennesker.
De blev tvunget til at leve mange sammen i elendige huse, skure
og til en ussel løn.
Huset fortalte en historie som ikke er så gammel alligevel.
Det var stolte mennesker som værnede om deres medbragte
husaltre. Deres fine tøj til besøget i kirken om søndagen, skoene
blev først taget på foran kirken, dertil var det støvler eller om
sommeren, bare fødder.
Det var et hus der gav stof til eftertanke.
Vi sluttede af ved at låne husets borde på loftet, hvor vi sad
godt - bænket med kaffe og lagkagerne som Dorte medbragte.
Copa 4/2012

Lokalformand:
Poul Erik Andersen
Mullerupvænget 12
5230 Odense M
Tlf.: 6615 8512
/ 3011 4296

Det var en rigtig god dag, der var mange der gik glip af en spændende eftermiddag.
P.b.v. Poul E. Andersen
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INDBYDELSE
International Stomidag 6. oktober

INDBYDELSE
COPA Fyn 50 års jubilæum 27. oktober

Hermed indbydes til international Stomidag
lørdag den 6. oktober kl. 11.00- 16.00 på
Rosengårdsskolen
Stærmosegårdsvej 51
5230 Odense M.

I anledningen af COPA Fyns 50 års jubilæum
vil vi gerne invitere alle medlemmer og støttemedlemmer
til fest lørdag 27. oktober på
Næsbylund Kro
Bogensevej 105 , 5270 Odense N.
Vi mødes kl. 17.30 til velkomstdrink, derefter går vi til bords
og nyder en tre retters menu med diverse vine.
Efter middagen serveres der kaffe og småkager.
Der vil være musik og underholdning og andre festlige
indslag.
Kl. ca. 24.00 serveres der natmad.
Alt dette til en pris på 150 kr pr person.
Betaling ved ankomst (husk lige penge).
Der er mulighed for overnatning med morgenmad.
Dobbeltværelse 250 kr pr person. Enkeltværelse 150 kr ekstra.

Kom og få en snak med rådgivere fra Coloplast og COPA.
Endvidere kommer stomisygeplejerske Henriette Skov, Sygehus Fyn, Svendborg. Henriette Skov vil fortælle om hudproblemer og svare på spørgsmål.
Der bydes på sandwich, øl og vand, vin
mellem 12.00 og 13.00
Alle er velkomne.
P.b.v.
Poul E. Andersen

Tilmelding til Jørgen Rasmussen senest 15. august på
tlf. 4022 1960 eller 2924 1340.
Tilmeldingen er bindende.
På festudvalgets vegne
Jørgen Rasmussen

STOMI/BROK

Specialfremstillede støttebandager og undertøj
22 m. lomme
po
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Model 801

• Optimal pasform
• Korrekt placering af stomihul
• Holder et brok effektivt på plads
• Giver god støtte
• Komfortabel i brug
Model 902
• Ingen generende sømme
• Hurtig levering
• Fremstilles i Danmark
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Let elastikbælte til
sport og intimt brug.

GARMENTS

Rekvirer brochure på:
Tlf.: 64 46 13 30
Fax: 64 46 18 30
E-mail: info@stomibandager.dk

– soft as silk, strong as steel

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
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Sydøstjylland

Heldagstur til Fyn
En busfuld veloplagte medlemmer tog fredag den 1. juni på tur
til ”Den Fynske Landsby” - med opsamling flere steder kørte vi
mod Fyn. Ved ankomsten til ”Den Fynske Landsby” stod Dorte
Rind fra ConvaTec og tog imod os. Dorte havde frivilligt meldt
at hun gerne ville deltage denne dag. Den første time var på egen
hånd, hvor man kunne se lidt af de gamle gårde og danne sig et
billede af, hvordan det så ud i gamle dage.
Efter en time mødtes vi igen, så gik turen til Carlslunde Kro,
her fik vi den berømte æggekage, som blev spist med velbehag
(der var æggekage ad libitum).
Godt mætte skulle vi ud at trave i landsbyen sammen med guiden. En studerende ved navn Mette skulle guide os rundt, temaet
var et ”Bondeliv”.
Livet fra 1800-tallet illustreres gennem en række tableauer i
Landsbyens gårde og huse, også ved at følge to mennesker fra
vugge til grav. Husmandssøn Jørgen Hansen Ellegård levede fra
1805-1871. Hans livsforløb kan man følge i landsbyens bygninger. Møllerdatter Karen Johansdatter levede fra 1841-1884,
hendes liv var mere velhavende. Menneskers liv afhang af om de
var hus- eller gårdmænd, kvinder eller mænd. Desuden var der
forskel på livsvilkårene i 1800-tallet. Guiden var rigtig god, hun
fortalte om livet på de forskellige gårde, på møllen og i præstegården. En rigtig god rundviser, som alle forstod.
Et medlem havde for seks uger siden fået et nyt knæ, der var
ingen forhindring over brosten og ind i husene med 2 krykker
(super Kæthe).
Inden vi sluttede i landsbyen gav Dorte kaffe med jordbærtærte, samtidig med hun viste produkter fra ConvaTec. Tusind
tak for den dejlige dag Dorte. Uden regn og kun lidt blæst. Tak
for kaffen.
Så gik det hjemad med lidt forhindring undervejs, men hjem
kom vi med en dejlig oplevelse af dagen.
Tak alle sammen for en god tur.
P.b.v. Christa Jensen

Lokalformand:
Hanne Westergaard
Violvej 126 B
8700 Horsens
Tlf.: 7564 1086
h.westergaard@stofanet.dk

Kommende arrangementer
Kommende arrangementer i COPA-Sydøstjylland:
Kontakt venligst lokalformanden.

Sønderjylland
Lokalformand:
Christa Jensen
Korshøj 5, Asserballe, 6440 Augustenborg
Tlf.: 7447 3370.
kajchrista@hotmail.com

Åben rådgivning Sygehus Sønderjylland,
Aabenraa
Mød en COPA-rådgiver
Der vil være en rådgiver til stede
Mandag d. 6. august kl. 10.00 til 13.00
Mandag d. 1. oktober kl. 10.00 til 13.00
Mandag d. 3. december kl. 10.00 til 13.00
Uden for denne tid vil der altid være mulighed for at
ringe til:
Lokalformand Christa Jensen tlf. 7447 3370
tlf. 5767 3525.
COPAs sekretariat		
Anne Lise Hansen
tlf. 7452 0091 / 2961 2776 • achansen@webspeed.dk
Siden sidst

Temaaften i Tønder

Det var en rigtig god aften flere medlemmer havde meldt sig til,
vi var næsten 30. Hygge er der altid ved sådan små temaaftner,
medlemmer får rigtig snakket sammen.
En veloplagt kabaretgruppe underholdt med deres viser og
fortælling, det er jo altid spændende, at høre, hvad tema de har
medbragt. På besøg var Marianne Gottenborg, som viste deres
produkter fra Coloplast og en god forklaring fik vi på produktets
virkning. Der blev serveret kaffe med hjemmebag/æblekage, som
altid er velforberedt af ældre køkken-personale. Tak for kaffe
Marianne og Coloplast. Tak for en dejlig aften.

Copa 4/2012
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Ringkøbing
Lokalformand:
Anders Kristensen
Vendelbovej 2
6900 Skjern
Tlf.: 6154 4039
vendelbovej@skjern-net.dk
Siden sidst

Sommerudflugt

Jeg har aldrig været i paradiset,
men det var jeg lørdag den 9/6.
Sammen med 15 andre var vi en tur
i Olsens paradis, Bramminge som
er et besøg værd.
Vi samles kl. 9.00 hvorefter vi
kørte syd på for at indtage kaffe og rundstykker på en rasteplads.
Derefter gik turen gennem små hyggelige veje til Aare kro, hvor
vi fik frokost.
Så var der en lille halv times kørsel til vi kom i paradiset. Hvor
var det overvældende at se, hvordan man kan forvandle 15000 m2
grund til en oase med forskellige landskaber, såsom bjergarrangement, ørkenhave, bølgehus og meget mere.
Trods det dårlige sommervejr var humøret højt - vi måtte
bruge en time på at se alle de flotte landskaber. Til slut fik vi
kaffe og kage i Elefanthuset - som der også er.

var færdig blev vi guidet til studiet, hvor aftenens nyhedsudsendelse skulle ”prøvekøres”, vi overværede denne, hvilket var
meget spændende, og især da vi jo lidt senere, ved kaffebordet,
kunne se den færdige nyhedsudsendelse på TV. Da den var færdig, kom TV-værten ind for at svare på spørgsmål fra gæsterne.
Massimo Grillo, som studieværten hedder, svarede beredvilligt
på de stillede spørgsmål, som i øvrigt var mange; det var rigtig
spændende, bl.a. om TV-Syd støtteklub med 24000 medlemmer,
der hver betaler 110 kroner i årlig kontingent.
Efter at vi var færdige med kaffen, blev vi, af Rasmus, guidet
rundt i huset. Det var meget interessant at se de forskellige lokaler, blandt andet studiet, hvor udsendelserne bliver optaget, og
redigeringslokalerne. Der er meget at holde styr på, fandt vi ud
af, men vi fik en meget fin og oplysende forklaring på, hvordan
tingene fungerer.
Efter en meget fin og interessant aften, var tiden kommet til
at tage afsked med TV-Syd, vi tog hjem – en stor oplevelse rigere.
P.b.v. Jonna Pedersen

Kommende arrangement

Torsdag den 6. september
Da skal vi nemlig ud og bowle hos
Bowl lN fun Mads Bjerres Vej 5, 7500 Holstebro
Vi bowler fra 18.00 til 19.00,
hvorefter der vil være buffet, med dessert og kaffe.
Alt det for kun 100,00 kr. for medlemmer og 200 for ikke medlemmer. Tilmeldning senest den 20. august:
Anders 6154 4039 eller Lars 2052 1771.
P.b.v. Lars Elvig

Medlemsinformation

Nyt fra Bowlingklubben

Vi er mange, men der er plads til flere, så ring til Anette på tlf.
2785 5978 efter kl. 14 og meld dig ind i klubben. Inden spillet
bliver du i god tid ringet op, eller får indbydelse tilsendt.

Sydvestjylland

Kommende arrangementer

Årets bustur og International Stomidag
Årets Bustur bliver lørdag den 18. august, med indlagte sidespring....
International Stomidag lørdag den 13. oktober i auditoriet,
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.
Indbydelser udsendes, og mere i næste blad.
P.b.v. Lona Spaanheden

Lokalformand:
Lona Spaanheden
Ådalen 4 E
6710 Esbjerg V
Tlf.: 4117 7051 lo.spa@hotmail.com
Yderligere kontaktperson:
Børge Kjærgaard, tlf. 2068 9200.

Gl. Viborg amt

Siden sidst

COPA kør-selv-tur til TV Syd i Kolding

Lokalformand:
Vagn Færch
Norgaardsvej 112 B
7800 Skive
Tlf.: 9752 1686

På årets første rigtige sommerdag, tirsdag, den 22. maj 2012,
var en flok medlemmer fra COPA Sydvestjylland, 25 i alt, på
besøg på TV-Syd, som ligger på Elvej 2 i Kolding. Vi mødtes
udenfor på parkeringspladsen, hvor vi fik en god snak, før vi
blev inviteret indenfor kl. ca. 18.30.
Kl. 18.45 blev vi budt velkommen af Christian og Rasmus,
hvorefter vi så en video, en såkaldt præsentationsvideo, om TV-Syd.
Det var en god optakt til en meget interessant aften. Da videoen

Kommende arrangementer
Kommende arrangementer i COPA-Gl. Viborg amt:
Kontakt venligst lokalformanden.
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Dagens program:
Kl. 10.00
Vi mødes udenfor Den Gamle By og går
		
samlet hen til Hobrohuset, hvor vi bliver
		afhentet.
Kl. 10.30
Rundvisning i Møntmestergården.
		
Det prægtige borgerhus fra 1683 er opført af
		
Kongens møntmester og lå oprindelig i
		
Borgergade i København. Rundvisningen giver
		
indblik i husets og beboernes historie.
		
I 1700-tallet boede møntmester Wineke i huset.
		
Hans mestermærke var det lille hjerte, som
		
også i dag findes på danske mønter. Genop-		
		
førelsen af huset, der har kostet 60 mio. kr., er
		
udført med en lang række gamle og næsten
		
glemte håndværksteknikker. Husets smukke 		
		
sale med det imponerende fugleloft og de
		
malede gobeliner er en helt særlig historie om
		
principper for restaurering og genskabelse.
Kl. 12.30
Frokost i Hobrohuset.
Menu: Flæskeæggekage med sennep, rugbrød
		
og rødbeder. Drikkevarer for egen regning.

Århus
Lokalformand:
Dorte Nyholm Jensen
Kragelund Tværvej 28 B
8600 Silkeborg
Tlf.: 6167 0351 (bedst 18.00 - 20.00)
aarhus@copa.dk

Stomiposer til Ukraine
OBS: Ved alle arrangementer i Århus lokalforening er
der mulighed for at medbringe ”overskudsposer” og
aflevere dem til bestyrelsen.
Vi vil samle dem sammen og sørge for, at de kommer til
Ukraine, hvor der er hårdt brug for dem.

Rådgivning på Århus Sygehus THG
indgang 1 A, 2. Sal
Lokalet til venstre for trappen/elevatoren
(mellem afdeling 260 og 280)
Mulighed for en samtale med en ligestillet.
9. august
kl. 16.00 - 17.30
23. august kl. 16.00 - 17.30
kl. 16.00 - 17.30
6. sept.
20. sept.
kl. 16.00 - 17.30

Herefter den Gamby By på egen hånd
Kaffe/te med lagkage og småkager i
Kl. 15.30
		Hobrohuset.
Kl. 17.00
Den Gamle By lukker.

Aktivitetskalender COPA Århus
15. august
25. august
12. september
19. september
10. oktober
11. oktober
17. oktober
6. november
7. november
14. november
21. november

Se mere om Den Gamle By på www.dengamleby.dk

Silkeborgklubben
50 års jubilæum i COPA Aarhus
Aarhusklubben
Silkeborgklubben
Aarhusklubben
Afholdelse af international stomidag
Silkeborgklubben
Medlemsmøde i Silkeborg
Svømmeaften i Aarhus
Aarhusklubben
Silkeborgklubben

Prisen for hele dette arrangement er kr. 100 pr. person
Tilmelding senest den 13. august til
Dorte Nyholm Jensen, 6167 0351.
Ved tilmelding bedes oplyst, hvis man er pensionist, førtidspensionist eller efterlønner i Aarhus Kommune, da der er gratis entre
for disse personer. Se hvilken dokumentation, der kræves herunder: Den skal medbringes på dagen og forevises ved indgang.
• Pensionister bosat i Aarhus Kommune:
Husk sygesikringsbevis.
• Førtidspensionister bosat i Aarhus Kommune: Husk 		
sidst til sendte pensionsmeddelelse fra kommunen.
• Efterlønnere bosat i Aarhus Kommune:
Husk lønseddel fra A-kassen.
P.b.v. Dorte Nyholm Jensen

Siden sidst

Bowling - 22 spillede på livet løs
Torsdag den 26. april kl. 17.45 mødtes vi ved indgangen til
MASTER BOWL i RANDERS, hvor vi skulle bowle.
Vi var 22 tilmeldte, så vi var et pænt hold. Først fik vi udleveret sko, og fik derefter fundet ud af hvem vi var på hold med.
Under hyggeligt samvær, blev der spillet på livet løs og fundet en
vinder på hver bane.
Da vi havde spillet en time, skulle vi have noget at spise, og
der ventede os en stor og flot buffet med dessert og kaffe.
Det blev en rigtig hyggelig aften, med en lystig snakken.
Tak for et flot fremmøde og tak til COPA for en god aften.
P. b. v. Jes Petersen

Kommende arrangement

Medlemsmøde i Silkeborg
Sæt allerede nu X i kalenderen d. 6. november.
Medlemsmøde i medborgerhuset på Bindslev Plads.
Vi skal høre et foredrag af overlæge Ole Bonderup.
Møde stomisygeplejerske Susanne Green.
Og hilse på OneMed (tidligere Danpleje).
Læs mere i næste nummer af COPAs medlemsblad.
P.b.v. Mariann Olesen

Kommende arrangement

50 års jubilæum 25. august
- vind en sviptur tur Oslo

Kommende arrangement

Århus Lokalforening fylder 50 år i år. Jubilæum vil blive fejret
lørdag den 25. august i Den Gamle By.
På dagen vil der blive trukket lod om nogle gavekort til en
sviptur til Oslo.
Copa 4/2012

Silkeborgklubben
Den 3. onsdag i hver måned mødes vi her i Silkeborg til en
hyggelig snak om livet med stomi og meget andet. Det foregår
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i det splinternye medborgerhus på Bindslevs Plads, lige overfor
parkeringspladsen og ved siden af Den Kreative Skole. COPA er
vært ved en kop kaffe og kage, så kom den 3. onsdag kl. 19 til
21.30. Næste møde er onsdag d. 15. august.
Kontaktperson er Ingelise Lund Pedersen, tlf. 8682 5492.

Colitis-/Crohngruppen Øst
Kontaktperson:
Marianne R. Bodi
Ved Store Dyrehave 44, st.th.,
3400 Hillerød
Tlf.: 2343 0353 (bedst 16-18)

Kommende arrangementer
Kommende arrangementer i Colitis-/Crohngruppen Øst kontakt venligst Marianne R. Bodi.

Kommende arrangement

Aarhusklubben
For at sommerpausen ikke skal blive alt for lang, vil der blive
afholdt møde i Aarhusklubben onsdag d. 12. september. Da de
nye lokaler på Carl Blochs Gade endnu ikke vil være klar, mødes
vi på Langenæs som vi plejer.
Der vil denne eftermiddag være besøg af et medlem fra lokalbestyrelsen, og til oktober vil Merethe være tilbage.
P.b.v. Dorte Nyholm Jensen

			

Colitis-/Crohn
gruppen Vest
Kontaktperson:
Tom Rasmussen
Tousparken 1, 2. th, 8230 Åbyhøj
Tlf. 3011 2501 / 5150 4529
tom_rasmussen25@hotmail.com

Kommende arrangementer
Kommende arrangementer i Colitis-/Crohngruppen Vest kontakt venligst Dorte Nyholm Jensen.

Tilbehørsprodukter
Pasta - Ringe/Plader/Strips - Pulver
Neutralisering af lugtgener - Granulat til tynd afføring

Kontakt os på tlf. 3637 9130 for rådgivning og vareprøver
Mediq Danmark A/S, Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby, www.mediqdanmark.dk

Urostomigruppen
Kontaktperson:
VEST:
Anne Lise Hansen
Gåskærgade 17 B, 1.tv.
6100 Haderslev
Tlf.: 7452 0091 / 2961 2776

Nordjylland
Lokalformand:
Jørgen Dresfeldt
Søndre Kongevej 56
9400 Nørresundby
Tlf.: 4050 0990

Kontaktperson:
ØST:
Kontakt
COPAs
sekretariat

www.nordjylland.copa.dk
nordjylland@copa.dk

Kommende arrangement

Yderligere
kontaktperson:
Kim Sass Lund
Foldageren 5,
9400 Nørresundby
Tlf.: 2211 3331

21. - 22. september
Arrangement i Urostomigruppen
Hotel Harmonien, Gåskærgade 19 i Haderslev.
Få en GO` oplevelse med COPA og ConvaTec!
Mød op allerede fredag aften (21. september),
hvor der er mulighed for:
2 retters middag 80 kr pr. person kaffe 30 kr. pr. person.
ConvaTec betaler halvdelen af overnatning på Hotel Harmonien
for 2 personer i dobbeltværelse for de 6-8 første tilmeldinger,
hvilket betyder at du kun skal betale 425 kr. for overnatning med
morgenmad. Her gælder selvfølgelig ”først til mølle” princippet.
ConvaTec vil være tilstede for at skabe hyggelige rammer og
spændende dialog.
Aftenen er også tilegnet dem med colo- eller ileostomi, da lørdag udelukkende er urostomi.
Tilmelding: senest 4 september til
sekretariatsleder Britta Mogensen på telefon 5767 3525.
Evt. spørgsmål til arrangementet rettes til Anne Lise Hansen på
telefon 7452 0091/2961 2776
Program lørdag den 22. september

10.00 – 11.00
11.00 – 11.15

Kaffe og rundstykker.
Velkommen.
v/Anne Lise Hansen, COPA.
11.15 – 12.30
Urostomier - problemer man kan
møde ved urostomier, såsom hudproblemer pga dårligt
placerede- og dermed utætte stomier, infektionsproblematikker, sten, nyreinsufficiens, metaboliske problemer, strikturer,
muligheder for re-operationer, alternativer til urostomier,
kontinente vs våde urostomier etc. v/ afdelingslæge
Karsten Zieger, afd. K, Aarhus Universitetshospital Skejby.
12.30 – 13.30
Middag*)
13. 30 – 14.45 De forskellige urinafledninger - Historisk
		
udvikling gennem tiderne mht operationer,
		
forløb m.m - hjælpemidler - før og nu.
Hudpleje - forebyggelse af hudproblemer.
		
v/ stomisygeplejerske Berit Kiesby, Aarhus
		Universitetshospital, Skejby.
14.45 – 14.55
Kaffe
14.55 – 15.30
Nyt fra ConvaTec
15.30 – 15.35
Afslutning
v/Anne Lise Hansen, COPA

Mød en COPA-rådgiver
Vi træffes i "Patient til Patient Rådgivningen" (forhallen til
venstre for elevatorerne) torsdage i lige uger kl. 12-14
(dog ikke juli og december).

Hjemmesiden
Se de seneste billeder fra vores arrangementer på vores
hjemmeside www.nordjylland.copa.dk
Siden sidst

Generalforsamling
35 medlemmer var mødt frem til årets generalforsamling
på Skalborg Kro 15. april med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent. Søren Bendixen blev valgt.
2. Formanden aflægger sin beretning til godkendelse.
Beretning blev godkendt.
3. Kassereren forelægger lokalforeningens reviderede regnskab
for sidste kalenderår til godkendelse. Regnskabet blev godkendt.
4. Bestyrelsen fremlægger sin aktivitetsplan for det kommende år.
• Udflugt til Vendsyssel 9. juni.
• International Stomidag fredag den 5. oktober.
• 50 års jubilæum også fredag den 5. oktober.
• Julefrokost i november eller december.
• Bowling til foråret.
• Generalforsamling i april.
5. Behandling af indkomne forslag. Der var ingen.
6. Valg af formand og to bestyrelsesmedlemmer.
Jytte Baarup og Lene Iversen ønskede ikke genvalg. Bjarne
Baarup ønskede at træde ud af bestyrelsen selv om han ikke var
på valg og blev erstattet af suppleant Randi Hansen, der skulle
derfor vælges en suppleant for et år. Valget blev derfor således:
Jørgen Dresfeldt - genvalgt. Randi Hansen - overtog Bjarne
Baarup’s plads i bestyrelsen. Lise-Linda Nielsen - nyvalgt som
bestyrelsesmedlem. Lasse Bønnerup - nyvalgt som bestyrelsesmedlem. Inger Hansen - nyvalgt som suppleant for et år.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Erling Flarup Pedersen - blev genvalgt som revisor. Niels Larsen - blev genvalgt som revisorsuppleant.
7. Eventuelt. Jørgen Dresfeldt orienterede om den nye informationsfolder fra DH - Aalborg.
Bjarne Baarup, Jytte Baarup og Lene Iversen blev takket for deres mange års arbejde i bestyrelsen. Bjarne Baarup vil dog stadig
fortsætte med lokalforeningens hjemmeside,
samt rådgiver i landsforeningen.

*) 2 retters menu, betalt af COPA
- drikkevarer er for egen regning.

Inden generalforsamlingen fik vi kaffe og et rundstykke og efter
generalforsamlingen hyggede vi os med kroens buffet.

P.g.v. Anne Lise Hansen
Copa 4/2012

Rådgivning på Aalborg Sygehus Syd
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Lokalforeningen vil gerne takke Coloplast (som skulle have vist
deres nyeste produkter) for deres støtte til forplejning, selv om
kundeservicechef Anne Føns måtte melde afbud i sidste øjeblik,
på grund af sygdom.

Familiær Adenomatøs
Polypose

Bestyrelsen i COPA Nordjylland
Formand: 		
Næstformand:
Kasserer: 		
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Suppleant: 		

Interessegruppens repræsentant og
kontaktperson Vestdanmark:
Susanne Jakobsen, Elsdyrvej 15, Strandhuse
6000 Kolding
Tlf.: 2165 9460
susanne.elsdyrvej@gmail.com

Jørgen Dresfeldt.
Kim Sass Lund.
Lasse Bønnerup.
Randi Hansen.
Lise-Linda Nielsen.
Inger Hansen.

Kontaktperson Østdanmark:
Vakant.
Henvendelse COPAs sekretariat.

Vedrørende FAP-medlemsmøde
og temadag i Odense
2. juni 2012

Kommende arrangement

International Stomidag 5. oktober 2012
Den Internationale
Stomidag afholdes også
denne gang i forhallen på
Aalborg Sygehus Syd
den 5. oktober
kl. 10.00 til 14.00.
Coloplast,
Dansac & Hollister,
ConvaTec, B.Braun, Kirstine Hardam (Salts) og selvfølgelig
COPA Nordjylland vil være der med hver sin stand, så mød op
hvis du har spørgsmål eller bare vil se de nyeste produkter.

FAP-gruppen har desværre været nødt til at aflyse medlemsmødet & foredraget med nyt om FAP – behandlingsformer og genforskning med fokus på de andre
sider af sygdommen med overlæge, professor Ph.d.
Anne-Marie Gerdes, Rigshospitalet og overlæge Niels Jespersen,
Hvidovre Hospital pga. for få deltagere.
Aflysningen betyder også, at der foreløbig ikke er taget stilling
til:
En ny repræsentant øst for Storebælt til styregruppen.
•
Hvordan vi fremtidig vil afholde oplysende, rådgivende
•
og sociale aktiviteter for FAP-medlemmer.
Hvordan vi bedst kan samarbejde/afholde
•
fællesarrangementer med lokalforeningerne.

Kommende arrangement

50 års jubilæum 5. oktober 2012

De næste måneder vil jeg bruge tid på at kontakte lokalforeningerne med henblik på et evt. samarbejde. Da jeg ikke har en
oversigt over, hvor mange FAP-relaterede medlemmer der er i
de enkelte lokalforeninger, vil jeg bede hvert FAP-medlem om at
kontakte lokalforeningen og meddele, at du/I er FAP-medlemmer.

Lokalforeningens 50 års Jubilæum vil blive fejret på
Sohngaardsholm Slot, Borgmester Jørgensensvej 1,
9000 Aalborg, kl. 18.00 til ???? med bl.a.:
Velkomstdrink.
5 retters gourmet middag med tilhørende vine.
Kaffe med køkkenets lækre petit fours.
Musik, underholdning m.m..

Jeg har indgået aftaler med overlæge, professor
Ph.d. Anne-Marie Gerdes og overlæge Niels Jespersen om
faglige indlæg til COPA-blade og regner med det første indlæg i
efteråret 2012.
Til slut vil jeg ønske jer alle en god sommer.
		
Med venlig hilsen Kontaktperson Vest
Susanne Jakobsen
		
				

Drikkevarer efter middagen er for egen regning.
Prisen for medlemmer/støttemedlemmer er 250 kr. og
ikke medlemmer 500 kr.
Betalingen bedes indsat på reg.nr. 9280 konto nr. 4578396042
(husk jeres navn(e) i meddelelse til modtager.)

Ungdom

Tilmelding senest fredag den 21. september på tlf. 40 50 09 90
eller på nordjylland@copa.dk
Sohngaardsholm Slot.

Kontaktperson:
Ida Engblom
Stærevej 16, 1.tv. 2400 København NV
Tlf.: 5136 3063 ida.j.engblom@gmail.com

Kommende arrangementer
Kommende arrangementer i COPA-Ungdom:
Kontakt venligst Ida Engblom.

P.b.v.
Jørgen Dresfeldt
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Forældregruppen

Interessegruppens repræsentant
samt gruppens kontaktperson:
Morten Holmgaard
Amaliehaven 20, 7080 Børkop
Tlf. 5047 5007 / 3510 5907
perret-holmgaard@hotmail.com

Vi garanterer spændende aktiviteter for både ”de mindste, de
mellemste og de største”. Det er bl.a.:
• Tegne, male, DVD, playstation, lego, spil, fodbold, 		
biograf, bowling osv.
• Det er samvær på børnenes og de unges præmisser. 		
med ”passende voksen styring”.
• ”Noget” for juniorer.

Foreløbig invitation til
Forældregruppens Familieweekend 2012
for familier med stomi-/ reservoiropererede børn og unge
eller børn og unge med afføringsproblemer.
Styregruppen for forældregruppen har her den fornøjelse af at
fremlægge foreløbig invitation til Familieweekenden.
Det er i weekenden 12.-14. oktober 2012. I år på Hotel Comwell
i Middelfart (http://www.comwellmiddelfart.dk/).
Comwell Middelfart ligger ca. 1 km fra den nye Lillebælts bro
– og ca. 4 km fra Middelfart banegård.
Detaljeret program med detail tider kommer i Copa-bladet der
udkommer d. 10. september – OBS på, at SU er d. 17. september.

Fælles program
• H.C. Andersen parade. Et fantastisk show om og over
H.C. Andersens eventyr. Paraden har optrådt og bjergtaget mange mennesker over hele verden.
• Trylleshow for store og små,
• Disco med konkurrencer, børnedrinks m.v.
• + Vi håber at kunne præsentere en lille overraskelse til
søndag…
Så skal vi selvfølgelig alle snakke, grine, udveksle erfaringer,
hygge og spise god mad.
Lørdag aften holder vi festmiddag og underholdning for alle;
”store som små”…

Vi arbejder med at få de sidste detaljer til at falde i hak. Hovedlinjerne er dog på plads. Der er i år igen et ”separat” voksen +
børn/unge program og ”noget fælles”.
”Temaet” for familieweekenden 2012, vil vi gerne se om vi
ikke kan sætte fokus på ”Solstråle historierne”. Altså ”hvad er
det der går godt.. og hvorfor er det det gør det”…
Vi starter derfor med et foredrag fredag aften med bl.a. med
emnet ”Find styrke i de små lyspunkter” i livet…

Tilmelding og betaling
Senest 17. september, således:
1. Deltagelse er betinget af medlemskab i COPA (som regel det
”syge” barn).
2. Send mail til COPA sekretariat med angivelse af medlemsnummer, navne på alle deltagere og børnenes alder.
sekretariatet@copa.dk
3. Indbetal egenbetaling via bankoverførsel til COPA:
Reg.: 4955 Konto: 000 7090 331
VIGTIGT:

Foreløbig er programmet således:
Voksen program
Foredrag med Bubber:
…Bubber er kendt i offentligheden som manden, der har
bevaret barnets uskyld og nysgerrige åbenhed. Hans smil og
stemme er landskendt, og hans ligefremme, lattermilde og ikke
mindst uspoleret åbne tilgang til verden nedbryder alle barrierer hos tilskueren.

• Husk at påføre medlemmets navn og medlemsnummer i bemærkningsfeltet.
• Oplys gerne mail adresse, så vi kan sende deltagerlister m.v. til jer.
• Tilmelding er ikke ”godkendt” før sekretariatet har modtaget betaling.

Bubber har hele sit liv været ordblind. Han har aldrig set det
som et nederlag eller som en hindring, Tværtimod. Det har
snarere motiveret ham til at arbejde i andre retninger. Hør Bubber fortælle om troen på sig selv, om stædighed og om evnen
til at navigere i et problemfyldt farvand. Når Bubber holder
foredrag er det hudløst ærligt og personligt…
http://www.strongmind.dk/foredragsholdere-alle/bubber-nielschristian-meyer
Undervisning med Psykolog Charlotte Jensen:
Charlotte vil overvære vores præsentationsrunde og tager i sin
undervisning udgangspunkt i runden.
Undervisningen derefter bliver en veksel mellem undervisning,
oplæg og diskussion i grupper.
Charlotte har stor erfaring med kontakt til og undervisning af
forældre til kronisk syge børn. Hun har ved siden af sin praksis
og undervisning også skrevet bogen ”Det kroniske syge barn
og livet i familien”.
http://www.charlottejensen.dk/start_page.php

Egenbetaling pr. deltager: 0 – 2 år : kr.: 0,00
			
3 – 15 år : kr.: 300,00
			
16 år - : kr.: 400,00
Husk ved tilmelding at oplyse om evt. diæt el. lign. samt om de
unge – som vi rigtig gerne ser mange af – ønsker at dele værelse
med hinanden.
Bemærk, at det efter serviceloven §41 er muligt at søge om
tilskud til egenbetalingen gennem jeres sagsbehandler i jeres
kommune.
Hvis I søger om tilskud - og af kommunen bliver bedt om,
at beskrive programmet - kan I fremhæve, at der gennemføres
undervisning og gruppearbejder af Psykolog Charlotte Jensen.
Vi ser frem til at se rigtig mange af jer til denne fantastiske weekend… Både de familier der har været med før og de familier der
ikke har deltaget i familieweekender før…
Vi glæder os til at tage imod jer. Evt. spørgsmål kan rettes til
undertegnede.
På styregruppen i Forældregruppens vegne
Morten Holmgaard

Børn / unge program
Aktiviteter i aktivitetsrummet (som ligger lige ved siden af det
rum forældrene undervises i) Aktiviteterne varetages af ansvarlige voksne.
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PATIENTNETVÆRKET FOR TARMKRÆFT
INVITERER TIL

INFORMATIONSMØDE
4. september 2012
kl. 17 - 21
Ruskjærholm, Ruskærvej 19, 7441 Bording
Der er mulighed for en guidet tur på Ruskjærholm med start kl. 16.00
(gi’ besked i.f.m tilmeldingen, såfremt du ønsker rundvisning)
www.ruskjaerholm.dk
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Program:
Velkomst samt netværk
Udviklingen indenfor
mave/tarmkræft
Livet med kræft som
patient og pårørende

v/professor Frede Olesen, formand for Kræftens
Bekæmpelse
Oplæg v/overlæge Niels Hald
Oplæg v/administrerende direktør Søren Gade
samt fhv. chefpolitiinspektør Per Larsen

Mødet er gratis og arrangeres i et samarbejde mellem kræftpatienter og Kræftens
Bekæmpelse. Der vil blive serveret sandwich m.m.
Tilmelding (senest den 27. august) og yderligere information skal ske ved henvendelse til kontaktpersonerne:
Kræftens Bekæmpelse
Birgitte Olsen
birols@cancer.dk

tlf. 3038 2314

Arrangør/kræftpatient
Jette Lyngholm jette.lyngholm@mail.dk

tlf. 4031 8418

Hvis du er forhindret i at deltage, men synes at patientnetværk er en god idé, som
du gerne vil høre mere om, så skriv en mail til en af kontaktpersonerne.
Der vil være en repræsentant fra Stomiforeningen COPA tilstede:
MØD OP OG VÆR MED – VI HAR BRUG FOR HINANDEN
Det føles godt helt ind i hjertet at være mange til at dele håb og tanker
Netværkets hjemmeside: www.tarmkraeft.dk
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LOKALFORENINGER / GRUPPER

(Landsforeningen: tlf. 57 67 35 25)

Lokalforeningerne dækker de tidligere amter, der var gældende til 31.12.2006.
Undtaget herfra er København/Frederiksbergs, Storstrøm Nords og Lolland/Falsters lokalforeninger.

København / Frederiksberg
Kontakt
COPAs
sekretariat

Storkøbenhavn
Marianne R. Bodi
Ved Store Dyrehave 44, st.th.
3400 Hillerød
Tlf.: 23 43 03 53 (bedst 16-18)

Frederiksborg
Gisela Schjøtt *)
Birkemosevej 30
3550 Slangerup
Tlf.: 47 33 44 34

Bornholm
Harald Lund
Arnagervej 22, Arnager
3700 Rønne
Tlf.: 56 97 20 62

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

Vestsjælland
Eddy Tersløse
Rolighedsvej 19
4571 Grevinge
Tlf.: 60 63 07 47

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

Lolland-Falster
Marianne Andersen
Mejerivej 4
4892 Kettinge
Tlf.: 54 87 31 00

Nordjylland
Jørgen Dresfeldt
Søndre Kongevej 56
9400 Nørresundby
Tlf.: 40 50 09 90

Fyn
Poul Erik Andersen *)
Mullerupvænget 12
5230 Odense M
Tlf.: 66 15 85 12

Familiær Adenomatøs Polypose
gruppen
Susanne Jakobsen
Elsdyrvej 15, 6000 Kolding
Tlf.: 21 65 94 60

Sydøstjylland
Hanne Westergaard **)
Violvej 126 B
8700 Horsens
Tlf.: 75 64 10 86

Forældregruppen
Morten Holmgaard
Amaliehaven 20, 7080 Børkop
Tlf. 50 47 50 07

Sønderjylland
Christa Jensen *)
Korshøj 5
Asserballe
6440 Augustenborg
Tlf.: 74 47 33 70
Sydvestjylland
Lona Spaanheden *)
Ådalen 4 E
6710 Esbjerg V
Tlf.: 41 17 70 51

Ringkøbing
Anders Kristensen
Vendelbovej 2
6900 Skjern
Tlf.: 61 54 40 39
Gl. Viborg amt
Vagn Færch
Norgaardsvej 112 B
7800 Skive
Tlf.: 97 52 16 86
Århus
Dorte Nyholm Jensen
Kragelund Tværvej 28B
8600 Silkeborg
Tlf.: 61 67 03 51

*) Medlem af COPAs forretningsudvalg.

Ungdom
Ida Engblom
Stærevej 16, 1. tv.
2400 København NV
Tlf.: 51 36 30 63

Colitis-/Crohngruppen
Østdanmark: Marianne R. Bodi
Ved Store Dyrehave 44, st.th.
3400 Hillerød
Tlf. 23 43 03 53 (bedst 16-18)
Vestdanmark: Tom Rasmussen
Tousparken 1, 2. th.
8230 Åbyhøj
Tlf.: 30 11 25 01

Urostomigruppen
Vestdanmark: Anne Lise Hansen
Gåskærgade 17 B, 1.tv.
6100 Haderslev
Tlf.: 74 52 00 91 / 29 61 27 76 (mobil)
Østdanmark:
Kontakt
COPAs
sekretariat

**) Suppleant i COPAs forretningsudvalg.

