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Forsikring(€r)
Af:Christian Stentoft

Foreningen af danske medicinalfabrikter (MEFA)

afholdt 1.februar 1995 et temadag om Patient- og

lægemiddelforsikring i Gammel Dok, Strandgade

på Christianshavn. Emneme var dels de eksisterende

Patientforsikringsordninger og dels lægemiddel-

forsikring s ordninger.

Siden 1. juli 1992 har der eksisteret en patientforsikringsordning i Danmark om-

fattende alle offentlige sygehuse og sygehuse, det offentlige har driftsoverenskomst

med. Sådanne patientforsikringsordninger eksisterer også i Sverige, Norge og Finland.

De praktiske erfaringer, behandlererfaringerne og de legale perspektiver, set i national

og international belysning, blev gennemgået. Der blev under gennemgangen også peget

på, hvad der kunne gøres for at forbedre den danske ordning.

Med hensyn til lægemiddelforsikringsordninger var der ikke nogen dansk erstat-

ningsordning for lægemiddelskader. Der eksisterede ganske vist en produktansvarslov,

men den dækkede kun selve produktet og ikke de såkaldte udviklingsskader. I Sverige,

Norge og Finland har man lægemiddelforsikringsordninger, der dækker for disse ska-

der. Ordningeme er enten på frivillig basis eller vedtaget som lov.

Manhartidligere væreti gang herhjemme for atetablere enfrivillig forsikringsordning,

der omfattede alle producenter og udbydere af medicin på det danske marked, men man

afventede et EU-direktiv om produktansvar. Det kunne jo være, at en forsikringsordning

enten var i modstrid med direktivet eller var blevet overflødiggjorl af direktivet.

Det har vist sig , at ingen af delene var tilfældet, og MEFA er derfor gået i spidsen

for at få etableret en sådan erstatningsordning for lægemiddelskader baseret på fri-
villighed omfattende såvel producenter som udbydere. Ordningen indebærer, at tvister

skal afgøres ved et Voldgiftsinstitut for lægemiddelskader. Sundhedsminister Yvonne

Herløv Andersen opfordrede i sin indledende tale til, at man også lod sager prøve ved

domstolene, idet hun havde fuld fortrøstning til, at domstolene kunne varetage og af gøte

sådanne sager på fuldt betryggende vis.

Som lægemiddelskader forstås sygdom eller anden skade af legemlig art, som skade-

lidte med overvejende sandsynlighed godtgør er forårsaget ved brug af lægemid-

let.Overvejende sandsynlighed foreligger, når skaden mest sandsynligt skyldes brug af

lægemidlet end andre forhold.( Manglende effekt er dog undtaget). Vaccinationsskader

indgår ikke i ordningen, da de er omfattet af en lov fra 1978'

Desværre er der ikke tilslutning til den foreliggende ordning fra alle, der leverer

medicin til det danske marked, hvilket MEFA dog håber på nok skal komme. Men denne

usilikerhed omkring ordningen fik straks deltageme til at rette en kraftig appel til de

tilstedeværende politikere om at tage sagen op i folketinget, så der kunne skabes

dækning i hvert eneste tilfælde, uden problemer for patienteme om, hvorvidt de ville
kunne få erstatning. En sådan folketingsdrøftelse/- behandling kan efter det på stedet

givne tilsagn derfor snarligt imødeses.

Inovember 1993 indgikDe Samvirkende Invalideorganisationerog Assurandørsocietetet

en aftale, ifølge hvilken handicappede skulle kunne tegne en ulykkesforsikring på lige

fod med ikke-handicappede hos de forsikringsselskaber, der var medlem af Societetet.

I "Sclerosen" fortæller en 26-åtrig kvinde fra Bjerringbro om de vanskeligheder/

afvisninger, hun stødte ind i hos nogle af de selskaber, som hun henvendte sig til. I
tilknytning til arliklen er der en advarsel om at læse klausuleme godt igennem, så man

ikke køber katten i sækken med hensyn til tagne/skrevne forbehold for bestemte lidelser,

som kan betyde ringe eller ingen erstatning, hvis uheldet skulle være ude.

Såfremt nogle af medlemmeme har erfaringer, gode som dårlige, med tegning/ brug

af ulykkesforsikringer efter 1993 er jeg meget interesseret i at høre derom.

Foreningen har rettet henvendelse til "Foreningen til bedømmelse af antagelse til
forsikring", i det daglige kaldet "BedØmmelsesforeningen", om at få oplysninger om

antagelsesbetingelseme for tegnelse af livs-
og pensionsforsikring for:

- en person med colitis ulcerosa; såvel
i medicinsk behandling som efter an-
læggelse af stomi,

- en person med morbus crohl; såvel i
medicinsk behandling som efter anlæg-

gelse af stomi,
- en person der på grund af cancer har

fået anlagt en stomi,
herunder hvilken indvirkning en symp-
tomfri årrække har på betingelseme og

hvis der forlanges en symptomfri pe-

riode, da hvor lang denne skal være.

Foreningen har bedt om at få oplysnin-
geme i en sådan form, at de kan bringes i
COPA-bladet.

Den hidtige direktør i Den Almindelige
Danske Lægeforening, Ninna Wiirtzen,
er blevet udnævnt til ny administrerende

direktør i Kræftens Bekæmpelse. Hun
efterfølger Erik E. Lauridsen i direktør-
stolen. Erik Lauridsen er blevet admini-
strerende direktør i Forenede Danske Mo-
torejere.

Nina Wiirtzen blev cand.jur. i 1911.

Herefter fik hun ansættelse i forskellige
ministerier, og hun blev vicedirektør i
Undervisningsministeriet, inden hun i
1984 blev adm.direktør i Lægeforenin-
gen.

Familien omfatter ægtemanden Hans

Wtirtzen, der er direktør i TeleDanmark
samt to voksne døtre.
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Stomiforeningen COPA
Sekretariatsleder: Anni Pedersen
Sekretariatet
Odinsvej 5, 4100 Ringsted
Tlf.: 57 67 35 25 Fax'. 57 6'7 35 15

Træffes mandag. tirsdag, torsdag og
fredag: 10.00 - 12.00;
onsdag: 16.00 - 18.00.
Forenin-qens -eironummer: 7 09 03 31.

Landsformand:
Chr. Stentoft
Thorkildsvej 78, 3700 Rønne
Tlf.: 56 95 91 31 . Landsformandens
telefon vil normalt svare mandag til
fredag fra. kl. 09.00 - 13.00.
Under bortrejse og lravær giver
telefonsvareren nærmere besked.
Fax: 56 95 97 35.

Viceland,sformand:
Erik Kristjansen
Jasminvej 1, 4600 Køge
T1f.: 53 65 38 78.

Lokafformænd og -grupper :
Se bagsiden.

Medlemsbladet COPA
COPA-medlemsblad udkommer
6 gange om året.

Næste blad udkommer 415-1995.
Oplag: 5000 stk.
Tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S.
An sva rs ha ve nd e reda ktør :

Cand.scient. Ole Vestergaard.

Læserbre,,,e. indlrzg og artikler :

Manuskripter skal sendes til
sekretariatet. Sidste frist for indleve-
ring til næste nummer er 114-1995.
COPA behøver ikke nodvendigvis
dele meninger bragt i bladet.
Eftertryk tilladt med kildeangivelse.
efter indhentet tilladelse hos COPA's
sekretariat.

I I lus t r at io n s anno nc e r :

Film mv. skal sendes ti1 sekretariatet.
Materialefrist og annuileringsfrist 2 1

dage før udgivelsen. Dvs. materiale til
næste nummer skal være sekretariatet
i hænde senest: 15/4-95. Nærmere
oplysninger: Sekretariatet.
Rubrikannoncer:
Tekst sendes til sekretariatet. Til
næste nummer er indleveringsfristen
1/4-95. Nærmere oplysninger:
Sekretariatet.

rssN 0901 - 3849
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Foreningens formål:
Vedtægternes § 4:
Foreningens formål er at varetage interesser for stomi- og reservoir-
opererede samt personer med sygdomme, der kan føre til anlæggelse af
stomilreservoir -

Stk. 2. Dette søges gennemført ved:
a) - at udØve oplysende, rådgivende og opsøgende virksomhed.
b) - at virke som medlemmemes talerør over for myndighederne.
c) - at hjælpe hinanden med råd og vejledning og i særlige

tilfælde at yde støtte i form af et humØrlegat.
d) - at udgive et medlemsblad, COPA.
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Liste over stomiambulatorier findes på side 29

Rådgivning
København:
Åbent første onsdag i hver måned
mellem kl. 13.30 - 15.30.

Sted:
Strandboulev arden 55,2100 Kbh.Ø.
Tlf.: 35 43 40 04
(Aftale om tid til en samtale mellem
kl. 08.00 - 16.00).

Hørsholm:
Åbent anden onsdag i hver måned
mellem kl. 17.00 - 19.00.
Sted:
Ambulatoriet på sygehuset Øresund
Hørsholm.
Forespørgsler på t1f.:

42 22 06 16 eller
48 29 29 29 lokal 2641.

Århus:
Åbent første onsdag i hver måned
mellem k1. 16.00 - 19.00
(Dog ikke juli).
Sted:
Silkeborgvej 78, Århus C.
Tlf.: 86 I8 56 22.
Aft.ale om tid til en samtale kan
ske i åbningstiden.
Udenfor åbningstiden:
Tlf.: 86 28 11 24 eL.86 49 16 tI.

Esbjerg:
Åbent sidste torsdag i hver måned
mellem kl. 14.00 - 16.00. Lukker
juli og august.

Sted:
Centralsygehuset, afd.252.
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Mænd
rngen
adgang
T,{Y HANDICAP
KVINDEFORENING:

"Danske Kvinder med H an-
d,icap" er et netværk af
kvinder, hvor hver kvinde
repræsenterer et specifikt
handicap. Netværket blev
etableret i 1992. Nu arbej -

des på at stifte enforening
med samme navn.

Netværket "Danske Kvinder
med Handicap" Ønsker at om-

danne gruppen til en forening.

En forening, der er åben for
alle kvinder med fysisk handi-
cap.

Foreningen vil synliggøre
kvinder med handicap i lige-
stillingsarbejdet, i kvindeor-
ganisationer og i andre kvinde-
sammenhænge samt sætte focus
på kvinder i det handicappo-
litiske arbejde - i det hele taget
gøre opmærksom på handicap-
pede kvinders situation både

nationalt og interaationalt.
Foreningen ønsker at styrke

den enkelte kvinde, bl. a. gen-

nem aftroldelse af kurser og

temadage.

Foreningen er ikke en ny han-

dicaporganisation i almindelig
forstand. Den skal ikke udføre

det handicappolitiske arbejde ,

som eksisterende organisatio-
ner allerede nu udfører. Men
foreningen ønsker at være et

led mellem kvindeorganisa-
tioner og handicaporgani-
sationer. Foreningen ønsker at

arbejde tæt på græsrodsn iveau.

hvor den enkelte kvinde får
mulighed for udfoldelse efter
lyst og behov.

Stiftende
landsmøde
Danske Kvinder med Handicap
Iægger dog ikke op til en "bevæ-

.selse" men en egentlig forening.
Der er stiftende landsmøde 28.-

29. april på Kalundborg Vandre-
h-jem. Landsmødet starter fredag
kl. 17.00 og slutter lørdag kl.
l-1.00. Det koster 150,-kr at del-
tage (personlige hjælpere gratis).

Fredag aften er programsat et

indlæg ved Jytte Lindgård, for-
kvinde for Danske Kvinders Na-
tionalråd samt Anneli Joneken,
projektet "Kvinnor och Handi-
kapp": Hvorfor mangler der en

forening for kvinder med han-
dicap - og hvordan kan en fore-
ning bidrage til arbejdet i kvinde-
og handicaporganisationerne
nationalt og internationalt?

Lørdag fortsætter det stiftende
landsmøde, hvor der bl.a. skal
vælges en bestyrelse.

Man kan tilmelde sig eller få
yderligere oplysninger hos

Janne Sander Knudsen,
31168541-

el1er

Susanne Olsen.

42 48 41 55.

FN-topmøde
I forbindelse med FN's Sociale

Topmøde i marts i København
afholder Danske Kvinder med
Handicap en workshop med te-

maet "Fosterdiagnostik som me-

tode til selektion af kvindekønnet
og mennesker med handicap".

4

Stomiprodukter
Sygeplejerske- og konsulentbistand
Neutral vejledning - alle anerkendte fabrikater
Landsdækkende service - hurtig ler-ering
Stort udvalg - konkurrencedygtige priser
Fortrykte bestillingskort letter bestillingen

Jette Færk

sygeplejerske

Fyn- Sdr.- og
Midtjylland

Karen Petersen
sygeplejerske

Midt- og Nord-
jylland

København og

Siælland
Kobenhavn og

Sjæl1and

Hanne Warthoe Erik Madsen

sygeplejerske konsulent

Kirudans medarbejdere vejleder og rådgiver Dem gerne,

enten pr. telefon - eller ved at vi aflægger Dem et besøg.

* Kirudan forhandler også andre sygeplejeartikler, f.eks.
produkter for inkontinens - diabetes - sårpleje m.m.

Kirudan - et godt sted at handle!

Ring tir os på trf. 36 37 91 00

Kif UdåIl els Nyholms A116 30, 2610 Rødovre

Mandag - torsdag kl. 8.00 - 16.00. Fredag kl. 8.00 - 15.00

Copa 127,1995
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Stomisygeplejersken -
derkom
op ilyset
Kirsten Bach når det hele -
u n de rvi sn i ng, ad m i n i strati on og
patienter.
Det sidste arbejde er detvigtigste!

Af: Steen Venbjerg
Efter tre års arbejde er stomi-klinikken på
Horsens Sygehus kommet op i lyset. Bog-
staveligt talt, for indtil for nylig var denne

funktion placeret i kælderen, hvor patien-
teme kun kunne få det indtryk, at lige
netop deres sygdom var et anliggende, der
helst skulle stuves af vejen. Stomi-klinik-
ken beskæftiger sig med de patienter, der
har fået foretaget en operation, hvor urin
eller afføring ledes ud i en plastpose, og
med vejledning af patienter. der står over
for en sådan operation.

Samtidig håber klinikkens leder. over-
sygeplejerske Kirsten Bach, at klinikken
ikke alene er kommet op i jordhøjde i
fysisks forstand, men at der samtidig er
kommet et øget respekt for det arbejde,
hun udfører.
- Der er en tilbøjelighed til, at de syge-
plejefaglige specialer hægtes på lægemes
specialer, fortæller Kirsten Bach. Det
gavner hverken læger, sygeplejersker el-
ler patenter, for der findes en række ar-
bejdsområder, hvor sygeplejersken er den
naturlige nøgleperson. Både i kraft af de

arbejdsfunktioner, hun udfører, og i kraft
af den viden, sygeplejerskerne har på
deres fagområde.

Kirsten Bach er uddannet som stomi-
sygeplejerske i England, og hun har nu
praktiseret i sin klinik i tre år. Tidligere
har hun udøvet sit speciale på en "almin-
delig" sengeafdeling. Det er et brud med
vanetænkning at have enklinik på sygehu-
set, der ledes af en sygeplejerske, og
Kirsten Bach har måttet kæmpe sin egen
kamp for at få sit speciale anerkendt. Rent
administrativt er hun placeret som klinisk
oversygeplejerske, og i denne kategori er
hun helt alene i Vejle amt. Titlen betyder,
at man har anerkendt de kvalifikationer,
Kirsten Bach besidder. Vel at mærke på de

sygeplejefaglige felt. Det normale er, at
karrierevejen for en sygeplejerske drejer

som om arbejdsledelse og administration.
For den kliniske or ersr.geplejerske er der
tale om en karrierer ej. der er bundet til
arbejdet med patienteme.
- Det har givet anledning til man,qe diskus-
sioner, fortæ1ler Kirsten Bach om denne

problemstilling. Man er vant til at en

person, der har kvalificeret sig specielt
inden for et fagligt speciale, enten avance-
rer til en post med mere administrativt
arbejde eller til rent undervisningsarbejde.
Jeg VIL arbejde med patienterne. De har
brug for mig og for det, jeg har lært.

Undervisning
Dette standpunkt betyder ingenlunde, at

Kirsten Bach holder sig fra undervisning.
Tværtimod er hun til rådighed for kursus-
afdelingen på Horsens sygehus, ligesom
hun har deltaget i undervisning af 1æger

og sygeplejersker i Østeuropa og i de

baltiske lande. Her er det blevet mødt med
stor undren, at det var en sygeplejerske og
ikke en læge, der repræsenterede eksper-
tisen.

En stor del af Kirsten Bach's arbejde
med patienterne består også i undervis-
ning og vejledning. Stomioperationer kan
være ganske belastende for en patient.

Ofte foretages operationeme i forbindelse
med cancer, så der er bekymringer nok i
de familier, Kirsten Bach besøger. Mange
kommer på klinikken, men ofte er det en

fordel at besøge patienterne i deres hjem-
lige opgivelser. Så er det også muligt at
inddrage familien til støtte for patienten.

Der findes ca. 15.000 stomi-patienter i
Danmark, heraf bor 600 i Vejle amt og ca.

110 i Horsens, og man skal ikke forestille
sig, at der udelukkende er tale om ældre
eller midaldrende mennesker. Alders-
spektret strækker helt ned til nyfødte, der
er født med misdannelser, der gør en
operation nødvendig, og det siger sig
selv, at der kan være store psykologiske
problemer i forbindelse med en stomi-
operation.

En af Kirsten Bach's opgaver er da også at
udbrede kendskabet til de stomi-opereredes
forhold. Der er tale om problem, man
sjældent taler om ved middagsbordet, og
resultatet kan let blive, at patienten isole-
rer sig, selv om det faktisk er muligt at
leve en ganske normal tilværelse efter
operationen. Synliggørelsen af patienter-
nes forhold er et af de vigtige led i Kirsten
Bach's arbejde. Og det gælder ikke alene
over for "almindelige mennesker". At
hendes klinik er kommet op i dagslyset har
allerede forbedret samarbejdet med de
andre personalegrupper på sygehuset, der
beskæftiger sig med stomi-patienter, og
for patienteme er det en forbedring, at de
ikke længere oplever, at deres sygdom
betyder, at de skal behandles på et sted,
der er godt gemt af vejen i kælderen.

Kirsten Bach er elsket af alle. Her ses hun i samtale med Lokalformand Emil Larsen

Copa 127, 1995

.c



@
Patienter har mistet en ven - overlæge Stig Jarnum, Rigshospitalet

Stig Jarnum
I .7.1926 -

16.12.1994

Stig Jarnum døde afkræft i spiserøret, efter et
halvt års svær sygdom.

Jarnum var født i Skagen, hvor hans far var
overlæge. Han bley student fra Herlufsholm
kostskole i 1944. I 1952 tog han medicinsk
embedseksamen og i 1964 blev han special-
læge og ansat på medicinsk afdeling P, Rigs-
hospitalet; I 1965 blev han leder afmedicinsk
gastroenterologisk afdeling A; overlæge fra
1972. Denne afdeling A blev de følgende år
center for behandling og forskning vedro-
rende kronisk inflammatorisk tarmstgdorn og

korttarmssy gdom.

Jarnum begyndte som en af de forsre i
verden at behandle korttarmspatienter nted

hj emme-parenteral- ernæ r in g, o g han s arbej d e

inden for dette område har været banebn'-
dende.

Mindcsrd
Det var med stort vemod jeg mellem jul og
nytår modtog meddelelsen om, at over-
læge Stig Jarrum ved gastroenterologisk
afdeling på Rigshospitalet var dØd.

Siden min indlæggelse for colitis ul-
cerosa i 1967 på P 9. 1. på Rigshospitalet,
hvor han var reservelæge, har jeg følt et
meget nært forhold til ham, fordi han tog
sig så enestående af mig og mit tilfælde.
En interesse og omsorg som også skin-
nede igennem, når jeg kom til kontrol og
som jeg især mærkede, da sygdommen i
1978 gik grassat og resulterede i en
ileostomi.

Jeg vedframange af minemedpatienter,
at denne omsorg og interesse for patien-
teme var et særkende for Stig Jamum.
Netop omsorgen og interessen for patien-
teme, foruden hans banebrydende forsk-
ning på området, var årsag til, at forenin-
gen valgte ham til modtager af forenin-
gens jubilæumslegat i 199I.

Men Jamums store indsats for alle os og
den megen tid, han brugte på det, var kun
mulig med stor hjælp og forståelse fra
familien, som vi sender vore bedste tanker
og vor deltagelse i sorgen over hans død.

ÆRET VÆRE HANS MINDE
Chr. Stentoft

Copa 127, 1995

Mindeord
Lektor og overlæge dr.med. Stig Jarnum er
død kun 68 år gammel. Jeg var een afhans
mange patienter på afd. A, -qastro-
enterologisk afsnit på Rigshospitalet. og
jeg ved, atjeg på manges vegne kan sige,
at det var med stor sorg vi modto-g med-

delelsen om, at Jamum nu ikke er her
mere.

Det er et stort tab. at vi har mistet
overlæge Jamum. Han var dvbt engageret

i sit arbejde o_e ligeså hojt elsket af sine

patienter. thi for Jarnum kom hans patien-

ter altid i forste række. Han var på afd. -\
fra tidli-e mor_sen til sen aften og tog endog
meget ofte arbejde med hjem.

Da COPA forud for -l0-års-dagen i
199 1 skulle finde en kandidat som modta-

ger af et forskningslegat, var valget ikke
SVært.

Stig Jarnum havde igennem alle årene
gjort et stort og dygtigt arbejde, herunder
forskning for mave-tarm- og stomipa-
tienter.

For mit eget vedkommende lever jeg i
dag med parenteral-hjemmebehandling,
og jeg kan - tillige med mange andre -
takke Jamum for, at vi er nået så langt i
dag.

Overlæge Jarnum havde en ægte varme
(rg omsorg for os alle på afd. A. Blot man
på *eaneen horte hans karakteristiske
morke .tenrme. lolte man 5is tryg og
hjemme.

.ERET \-.ERE H.1.\S \INDE
Inge Boserup

llindeord
For os med sr gdomme i mave-tarm kana-
len var overlæse dr.med. Stig Jamum en

kolossal tn.ghedstaktor. Det gjaldt også,

selvom vi var patienter andre steder end på

hans afdeling på Ri_eshospitalet, for han
fulgte med i. hi'ad der foregik rundt om,
og han blev ofte spurgt til råds afkolleger
på andre hospitaler.

Med overlæge Jarnums dod den 16.

december har vi patienter nristet en ven.

hvis omsorg for hver enkelt af os var
legendarisk, og tabet for den intematio-
nale forskning inden for mave-tarm syg-
dommene er føleligt.

Overlæge Jamum anså det for vigtigt,
at hans patienter var vidende om deres

sygdom, og at de kunne indgå i vurderin-
gen af undersøgelser, behandlingsformer
m.v. Den indstilling hos ham kom klart til
orde, da jeg for 2l år siden var ny patient
hos ham. En dag stillede han mig over for
valget mellem to undersøgelsesformer.
Jeg var 6t stort spørgsmåltegn. Det må De
da vide, sagde jeg, det er jo Dem, der ved
noget om tarme, jeg aner intet. De skal
vide besked, svarede han fast og forlod
stuen.

Jeg vidste af egen erfaring, at tame
kunne arte sig rædselsfuldt, men jeg var
blank med hensyn til tarmsystemets op-
bygning, indretning o.s.v. Og hvor skaf-
fer man sig viden om emnet?

Igen og igen lød det for mit indre øre: De
skal vide besked!

Her i skrivende stund hører jeg atter
overlæge Jamums dybe, smukke stemme
med fasthed sige: De skal vide besked!
Overlæge Jarnum tilstræbte ved den hold-
ning, at hans patienter skabte sig forud-
sætninger for også selv at udføre et ar-
bejde for at få det bedre, og i konsekvens
af den holdning var det naturligt for ham
at være medlem af COPA, idet en af
COPA's opgaver netop går ud på attllføre
patienter med mave-tarm sygdomme en
viden om deres situation.

Da COPA i 1991 holdt sit 40 års jubi-
læum overrakte foreningen overlæge Stig
Jamum et æreslegat, der dels var en tak for
hans indsats i bekæmpelsen af mave-tarm
sygdommen og dels beregnet som støtte til
den videre forskning inden for dette om-
råde. Denne hædersbevisning fra patien-
ternes egen kreds gjorde et meget dybt
indtryk på Stig Jarnum, som over for en
kollega gav udtryk for, at COPA's legat
var den af alle de påskønnelser, han i livets
løb havde modtaget, som i særlig høj grad
glædede ham.

Vi er mange, der kan takke Stig Jarnum
for' at vi i dag er 

"'u"' ,rrrn stauning
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Donsoc'Solo oiver dio
de bedste kor[på hånten
Dansac Solo'er gennemtænkt ned
til mindste detalje. En stomipose,
der er skræddersyet til dig og dine
behov. Både hvad angår fleksibili-
tet, hudvenlighed, sikkerhed og
komfort.

Hudbesffielsespladen er gra-
dueret, så den er tykkest omkring
selve stomien, hvor risikoen for
læk er størst, og §mdest ude ved
kanten, så den følger selv de mind-
ste folder i huden. Samtidig er
Dansac Solo'nok den pose på mar-
kedet, som er mest skånsom mod
din hud.

Formen på den lukkede pose er
tilpasset din krop, så den ikke
generer dig i lysken, selvom du
bøjer dig eller sidder ned.

Bagsiden er utrolig let, blød og
luftig, så den hele tiden føles be-
hagelig mod huden.

Dældlmen fiernes i et stykke.
Derved er Dansac Solo'nem og
hurtig at sætte på.

Dansac Solo' sørger for, at du er
dækket ind. Det eneste, du
behøver at tænke på, er at tage
stikket hjem.

Donsoc Solo' '--*-=-//

- fordi små detolier gør den store forskel

Indsend kuponen til
Dansac A/S, Lille Kongevej,
3480 Fredensborg eller ring på

telefon 422825 00. Såsendervi
straks en gratis prøvepakke.

Postnr./By:

Navn:

Adresse:

Angiv venligst, hvilken pose-§pe du ønsker

ffi Hudfarvet E rc*

E Lrkk"tpo." ft Tømbarpose

Stomistørrelse: 

- 

mm
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Efterlysning

Du
kan

Oplev.

bestemme Vær sammen.

rid,

selv
Hei ungdoffi,
her er chancen !

D", må være nogle unge mennesker
(ca. 15-30 år) i COPA. som kunne tænke
sig at deltage i en weekend, hvor man kan
hygge sig, høre foredrag og udveksle
erfari nger. Prisen vil være absolut
overkommelig.

M E N ,ol. at dette kan lade sise
gørc. skal der nogle til at arrangere det.
Derfor meld jer under fanerne. Vær med til
at lave netop den weekend I har Iyst til.
Der er selvfølgelig nogle
"støttepædagoger" at hælde hovedet til -
bade hvad angår økonomi og selve
arrangementet.
I kan selv være med til at bestemme
indhold, tid og sted.

-IJI ling til sekretariatet hvis du har lyst til
at deltage og/eller arrangere.
TIf. 57 67 35 25.
Ønsker du yderligere oplysninger er du
også velkommen tilat ringe.

For at weekenden kan nå at blive til
noget i år, må du gerne kontakte os så
hurtigt som muligt, senest 31. marts.

Mangehilsener
Anni Pedersen

sted,
indhold,
og
pns



Let og ligetil
Fleksibel og sikker
Et af de bedste argumenter for at
vælge Dansac Duo Soft'er den ene-
stående koblingsring på hudbesk],t-
telsespladen. Denne ekstremt flade
koblingsring er udformet, så du kan
få fingrene ind under ringen, og der-
ved er det langt lettere at skifte
posen, samt sikre at denne sidder
korrekt.

Y**
Selve hudbesffielsespladen og
koblingsringen arbejder uaftrængigt
af hinanden, så du vil ikke opleve, at
posen "falder af'basispladen, når du
bevæger dig. Den lave ringhøjde gør
Dansac Duo Soft'yderst fleksibel og
blød.

Let og behagelig
Dansac Duo Soft'er enestående i
kraft af sin graduerede hudbeskyt-
telsesplade, der følger enhver
ujævnhed i huden, og samtidig yder
fuld besffielse. Dansac Duo Soft'er
et to-delt system, du kan stole på. Æt
sidder som det skal, selv nar du buk-
ker dig eller sidder på hug. Jo tætte-
re du kommer på Dansac Duo Softl
jo bedre føles den.

Alle Dansacs
produkter er
udviklet og fremstillet i Danmark

Donsoc Duo Soft'

I

OONSOC

gør den

o
Navn:

- fordi små detolier store forskel

Gør dine egne ertaringer med Dansac
Duo Soft! og oplev den behagelige følelse
af fleksibilitet, sikkerhed og komfort,
det nye system giver.
Bestil en gratis prøvepakke allerede idag.

Indsend kuponen til
Dansac A/S. Lille Kongevej.
3480 Fredensborg eller ring på
telefor 42 2825 00.
Så sender vi skaks en gratis prøvepakke.

Adresse:

Postnr.,/By:

Angiv venligst, hvilken pose.type du ønsker.

G Lukket pose *Tømbar pose Medium ftTømbar pose I-arge

* Hudfarvet EtCar Stomistørrelse: 

- 

mm

o

Grotis pr1øve!



Anmeldelse
To nve piecer. der direkte henvender sig til kræftpatienter med stomi

Nye pjecer om
de hyppigste

Kræftens Bekærnpelse har udgivet
18 nye pjecer om de almindelige
kræftsygdomme. Den nye serie

erstatter "Værd-at-vide" pjecerne,

To af pjecerne. henvender sig
direkte til stomipatienter.

Kræftpatienter har været med til
at beslemme pjecernes indhoid. og

målgruppen for pjeceme er
patienter og deres pårørende.

Den første halvdel af hver p-iece

indeholder oplysninger om

sygdommen. For eksempel fakta
om undersogelser, behand-

lingsformer. bivirkninger o-e

årsager til den pågældende

kræftsygdom.
Den sidste halvdel af hver pjece

er guide til, hvordan patienten kan

[å mere at vide om sin sygdom.
Ingen patienter opfatter kræftsyg-
dom ens, og ofte a(er den sarrune

sygdom sig forskelligt hos

forskellige mennesker. Den sidste

halvdel af hver pjece bliver en

hjælp til. hvor man kan få svar på

nogle af de mange individuelle
spørgsmå|, en pjece aldrig vil
kunne svare på.

Endelig opfordres læserne til at

komme med gode råd og forslag
til ændringer i pjecerne med

henblik på næste oplag.
Fjeceserien er blevet distribueret
til sarr*tlige danske hospitals-

afdelinger, som behandler kræft-
patienter. Sygeplejerskeme vil
sørge for. at alle kræftpatienter
fremover tilbydes den pjece, der
er relevant for dem.

Pjecerne er også sendt til
samllige apoteker og praktiserende

læger i Danmark. Der kan man få
pjecen, hvis man spørger efter
den. Endelig vil pjecerne også

kunne rekvireres fra Forsendelsen

i Kræftens Bekæmpelses hoved-

kontor.
Pjeceserien er sponsoreret af

medicinalfi flnaet Bristol*Myers
Squibb med 200.000 kroner i

1994 og det samme beløb i 1995.

oo

Kræft ityktarmen og
endetarmen
Mit indtryk af pjecen

er, at den er skrevet på

et forståeligt dansk og

giver en god informa-
tion om kræft i tyk- o-e

endetarm for kom-
mende patienter i for-
bindelse med indlæg-
geise.

Pjecen informerer

-eodt om. hvad kræii
er. hvordan det kan
udrikle si_e. pa hril-
ken måde undersogel-
sen fore-eår - lia rekto-
skopi ti1 skanning. Pje-
cen kommer godt om-
kring operation - stomi
- komplikationer - strå-

U*sr0itæ#øh,t&a*g
Et spændende afsnit om samtale med

lægen, hvor der lægges vægt på, at patien-
ten skriver dagbog under hele behand-
lingen og stiller spørgsmål til lægen.

Ni gode råd til mødet med lægen
1) Skriv alle dine spørgsmål ned på en

seddel inden mødet.
2)Kom til mødet i god tid, så du får ro på
dig selv.
3) Tag en ven eller et familiemedlem med
til mødet. Bagefter kan I så diskutere,
hvad lægen sagde, og på den måde sikre
jer, at I forstod det hele.

Kræft i

urinblæren
Denne pjece er skrevet og illustreret i et let
forståeligt sprog, hvor alle stadier af sygdoms-
forløbet er godt behandlet.

Som urostomiopereret kanjeg anbefale denne

pjecetil dem, der skal igennemenblæreoperation.
Erik Kristjansen

4) Fofiæl 1ægen, hvad
du selv tror om din
tilstand.

U'{[tir:{*i*+,

Ed1r,.l"ri-' rr"-''".
t oa dcnr bcLondlint nrnger og skriv dem

erÅru"Itn"d. Før dem
bagefter ind i dag-
bogen.
7) Hvis du bliver be-
handlet af alternative
behandlere, så fortæl
lægen om det.

8) Hvis du bestiller tid hos din praktise-
rende læge, så forlæl i telefonen, hvad
det dreier sig om.
9) Hvis du bliver i tvivl om noget efter
mødet. så kontakt lægen igen.

Pjecen slutter af med, hvor man kan få
hjælp og rådgivning samt patientens rer-

tigheder.
Så jeg kan anbefale, at patienter som

skal igennem behandling, får denne pjece
til gennemlæsning.

Sven Kjærsgaard Jensen

ffi_
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§tl,,,gH:-lst,nsen5e
2600 Glostrup. TIf.43 43 57 00.

Underskrift

*t
I

rng
Hiælp os med at teste et nyt produkt

Hollister har udviklet et nyt 2-delt stomi-system med lukkede, tømbare og urostomiposer.
Det specielle ved produktet er bl.a., at der til poserne fås hudplader med ekstra lang bæretid.

Vi søger kontakt med stomiopererede
Som har:

1. Mindre end 2 døgns bæretid med deres nuværende system
og som kunne tænke sig en længere bæretid.

eller

2. Normal bæretid (3-5 døgn) med deres nuværende system,
men kunne tænke sig en endnu længere bæretid.

Har du lyst til at hjælpe os med at afprøve dette nye system, så udfyld og send os
nedenstående kupon - eller ring til os for en nærmere aftale på telefon 43 43 57 00.

Du kan forvente en lille gave som tak for hjælpen.

Underte§nede'vil,gerne' hjælp' med at
afprøve det nye:2-delte s5rstem fra Hollister

Navn:

Jeg

Adr.

Hollister Danmark
Formervangen 5-9
+++ 0623 +++
2600 Glostrup

kan kontaktes på

Post-nr. og by:

Tlf.nr. dag:- /aften:-
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Problemererblot
opgaver, derskal løses

Referat
Coloplast Stomiseminar

Af: Christian Stentoft

Den 6. - 7. december afholdt Coloplast
stomiseminar for stomisygeplejersker på

Globetrotter hotel på Amager med over-

skriften "Livskvalitet". Jeg var inviteret
og havde sagt ja til at deltage i seminaret,

dels fordi emnet var interessant, og dels

fordi det skulle ses i relation til det at have

fået anlagt en stomi.
Der var 6 1 deltager, hvoraf de fleste var

stomisygeplejersker. To af dem var fra
Island og de øvrige kom fra hele Dan-

mark. Efter at være blevet indlogeret og

spist frokost lagde læge Søren Ventegodt,
der er leder af forskningscenter for livs-
kvalitet på Rigshospitalet, for med "Sund-

hed og Livskvalitet". Ved det efterføl-
gende gruppearbejde skulle vi blandt an-

det diskutere, om der er en sammenhæng

mellem livskvalitet og sygdom, om vi har

en livsholdning, som bestemmer, hvor-

dan vores tilværelse vil forme sig, hvilke
ressourcer og barrierer vi har, og hvad vi
skal arbejde med for at forbedre vores

livskvalitet.
Det kom der mange interessante svar på

og eftermiddagen svandt hurtigt hen.

Vi fik at vide, at vi skulle stille omklædt
kI.1730 i forhallen, da vi skulle i byen og

spise. Vi blev kørt ind til Højbro Plads og

sat af ved Storkespringvandet. Herfra gik
vi til Risorante Pasta Basta bag Hellig-
åndskirken. Efter spisningen blev vi kørt
ind til Pdvatteatret, hvor vi så John Mo-
gensen cabaretten "Så længe jeg lever".
Efter forestillingen kørte vi til hotellet,
hvor der ventede os en bid brød og en god-

natdrink.
Næste dags første emne var "Humor og

Livskvalitet (humor som medicin)" ved

filosof John Engelbrecht. Ham havde jeg

oplevet på Fuglsangcentret under som-

merferien, så jeg havde store forventnin-
ger til hans optræden. Han skuffede heller
ikke. Han leverede et sandt festfyrværkeri
af knaldperler, så vi alle 1å flade af grin,
- jo vi lik humormedicin.

Næste emne var "Livskvalitet i relation til
et ændret kropsbillede og ændret sexual
funktion" ved 1. reservelæge Ellids Kri-
stensen fra Rigshospitalets sexologiske
klinik. Hun kom ind på forskellige
årsager til sexuelle forstyrrelser og mang-
ler i parforholdet samt, hvad der kunne
iværksættes for at løse op for knudeme.

Efter frokosten glaldt det "Danskemes
syn på livskvaliteten i fremtiden" ved
forskningsleder Maria-Therese Hoppe fra
Institut for Fremtidsforskning. Hendes
foredrag byggede på statistiske undersØ-

_eelser indeholdende både bløde og hårde
data som relaterede ti1 holdningen til Sund-
hedsr'æsenet år 2004. hvor man forven-
tede. at der r ille blive la-et o_eet vægt på de

menneskelige aspekter. Endvidere på at et
godt lir o-g tilr'ærelse er noget. som man
selv skaber og at problemer blot er opga-
ver, der skai loses.

Sidste indslag i seminaren ar om Coloplast
Brevskole, hvis formal. indhold og
varighedblev ridset op af or ersl'geplejer-
skeAlice Nielsen Holbæk. sreeplejerske
Hanne Fisker Ålbor-e. ston.risvgeplejerske
Anette Christiansen o_s atdelingssygeple-
jerske Hanne Jepsen Randers. Kl. 15.30
kunne Ghita Gaarde-\issen fra Coloplast
runde et godt og læreri_st seminar af og

onske os eod hjemrejse.

Børni krisesituati oner
Referat fra konference

Af: Lisbet Refer Dalsgaard

Torsdag d. 10.11.94 deltog jeg, som rådgi-
ver i COPA, i den 5. nationale konference
om børn i krisesituationer. Konferencen
var arrangeret af Socialministeriet og blev
afholdt i Herning Kongrescenter.

Vi var 600 deltager, hvoraf hovedpar-
ten var pædagoger, psykologer og sund-
hedsplejersker og så mig, stort set som

den eneste "almindelige".
Forud for konferencen havde alle delta-

gere meldt sig til 2 interessegrupper. Een

formiddag og een eftermiddag.

Mange af interessegruppeme handlede

om omsorgssvigt af børr, i forbindelse
med forældre, der enten har alkohol-
problemer, er narkomaner, psykisk syge

mØdre, åndssvage mØdre og forældre, der

bare ikke magter rollen som opdrager.

Der var ingen grupper om børn med

funktionshæmninger, så om formiddagen

Copa 127, 1995

havde jeg meldt mig til sundhedsplejerske

Si,erid Riises gruppe. der handlede om

sundhedsplejerskens obsen ation i tami-
lien. Sigrid Riise er kendt fra radioens

program "Far, mor og born". Hun har

været sundhedsplejerske i 33 år o-s oste

villigt ud af sin erfaring.
Denne gruppe bestod hovedsageligt af

sundhedsplejersker men også en del pæ-

dagoger fra både vuggestuer og den kom-
munale dagpleje.

I sit virkeligt gode oplæg kom Sigrid
Riise ind på, at vores samfund i dag
forkæler forældrene og svigter bømene,

og det kunne de fleste af deltageme kun
bifalde. Der bliver i dagens Danmark
taget meget mere hensyn til forældre end

til børnene, og dette er virkelig frustre-
rende for mange pædagoger i daginstitu-
tioner.

Efter en overdådig frokost skulle jeg
deltage i en gruppe, hvor emnet var "Kva-
liteten i omsorgen for børn". Foredrags-

holderen her var en norsk professor fra

Oslo L nir ersitet, Henning Rye. Henning
Rr e har i mange år arbejdet som børne-
psrkolog i Norge. I de senere år har han
dog arbejdet med afprøvning af strategier
lbr tidli,e indsats for bøm med "risiko"
tbr udviklingsproblemer. Han har b1.a.

rejst meget i Afrika, hvor samfunds-
strukturen er totalt anderledes end vores.
Der foregår store dele af opdragelsen

-gennem selvdigtede historier og sange,

der handler om dagligdagen.
Henning Rye mener, at her i den vestlige
verden bliver forældrenes intuitive evne

til at forstå børn ofte Ødelagt af professio-
nalisering i behandlersystemet.

Som afslutning på dagen kom Povl
Kjøller og underholdt os med alle sine
gamle kendinge fra halvfjerdseme - der jo
på det seneste har fået en utrolig renæs-

sance.

I mit evalueringsskema anføfte jeg, at der mang-

lede noget om handicappede bøm - men måske

erde ikke omfattetaf bøm i krisesituationer.Hvis
jeg skalkommemedet Iille-men- ja, såføltejeg
mig utrolig alene. Hvis jeg får mulighed for at

deltage næste år, viljeg godt nok geme ha' en
at følges med.

t2



Coloplast Assura

Hudvenlighed og sikkerhed
i perfekt samspil
Sikker hudklæber, let at aftage
Som den eneste hudklæber har Assura en unik spiralstruk-
tur, der forener hudvenlighed og sikkerhed. Assura hud-
klæber kombinerer to klaebematerialer med forskellige
egenskaber. Det ene materiale sØrger for, at posen sidder
sikkerl. Det andet gør, at den er nem at aftage.
Ved at forene disse to materialer i en spiralformet klæber,
sikres en minimal belastning af huden.

Nyt Iåsesystem på 2-dels poser
Låsen på Assura 2-dels system er flyttet fra pladen til
posen. Det giver bl.a, disse nye fordele:

I Endnu større sikkerhed. Det er blevet endnu lettere
at sætte pose og plade sammen, Assura er nu blevet
endnu mere sikkert.

I Mere hygiejnisk. Nu er pladen blevet
meget nemmere at rengøre ved skift
af pose.

I Endnu mere fleksibel. Pladen er blevet
mere bøjelig og fleksibel. Derfor er den
mere behagelig at have på.

Et komplet system
Assura er et komplet sortiment, som om-
fatter 1-dels og 2-dels systemer til både
kolo-, ileo- og urostomier. Der er også ud-
viklet en komplet produktserie til børn.

Assura er systemet, der forener hudvenlig-
n"1pg sikkerhed.

Gratis prøve

Ja tak. Send mig gratis prøve på Assura poser.
Udfyld venligst nedenstående, så vi kan sende de rigtige prØver..

_mm

Jeg vil gerne prøve:

E Kolostomi E lleostomi I Urostomi

E t -oets pose E 2-dels system

Hvis børnesystem ønskes sæt venligst kryds her: I
Jeg vil gerne have: ! Hudfarvet pose ! Klar pose

Navn:

Adresse:

Postnr.:

Telefonnr.:

Dansk Coloplast A/S, (coroptast A./s), Kokkedal lndustripark 2,

r
Stomistørrelse:

Stomitype:

Goloplast
By:

Dansk Coloplast A,/S
(Coloplast A/S)

Kokkedal lndustripark 2
2980 Kokkedal
Telefon 4911 1208
Telefax 49 11 1212

Nyhed. Låsen nu på posen.

::'. -.rt
| 2980 Kokkedal. Telefon 49 11 12 08, Telefax 49 11 1212r_

o
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Børn med ileostomi kan
I

spise næsten alt
Det kunstige sødemiddel
sorbitol virker allørende -

skumbananer kan gøre
bandageskift nemmere - og
kærnemælk afhjælper
tarmluft; det er blot nogle af
de råd du kan læse om i
denne artikel

Hjemmesygeplejerske June Rogers,
Liverpool England har skrevet arliklen
tilEUROSTOMA.
ConvaTec har givet COPA-bladet
tilladelse til at gengive.

Der er ingen børn, der kan lide at være

anderledes end deres kammerater, og så-

fremt bamet med en ileostomi ikke lider
af andre medicinske problemer, så kan det

få normal velafbalanceret kost, der passer

til dets alder. Forældrene vil helt naturligt
være meget nervøse for, hvordan deres

barns kost vil påvirke stomiens funktion.
Hvis bamet har været placeret på diæt

tidligere på grund af f.eks. ulcerøs colitis,
så vil forældrene og bamet have brug for
at blive beroliget med hensyn til introduk-
tion af mad, der tidligere var forbudt.

Al ny mad bør indføres gradvist, og

hvis der opstår problemer, så bør dette

fødeemne udelukkes i et stykke tid og

genindført senere. Kun hvis fødeemnet

bliver ved med at give problemer, bør det

helt udelukkes fra kosten. Nogle børn vil
dog geme tolerere mindre problemer, blot
for at kunne have fornøjelse af at spise

noget ganske specielt! Måden, hvorpå
maden er blevet tilberedt, kan også på-

virke stomien; så hvis en favoritspise
forårsager problemer, bør den tilberedes

på en anden måde, f.eks. bages i stedet for
at steges, for at man kan se, om det skulle

Iøse problemet.

Når man drøfter kosten med familien,
er det bedst at være så ligefrem som

muligt. Hvis de er klar over de eventuelle

problemer, der kan opstå, som f.eks.
diar6 eller øgede lugtgener, vil de bedre

kunne klare dem.
Der synes ikke at være noget problem
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med forstoppelse ved ileostomier, men

når det opstår, skyldes det som regel for
stor fiberindtagelse. Blokerin-e af stomiens

funktion sker oftest som folge af ufordøjet

mad og kan ledsages af mavesmerter og -

kramper. Man bør altid soge h-iælp. hvis

man er bekymret.
Diar6 er imidlertid et problem. der kan

berøre nye ileostomiopererede. indtil de

har læfi at finde ud af. hvem de er entuelle
"syndere" er. Grotttte o>rottsa?(r sige. at

give flest problemer. selv om det kan

variere fra person til person. Det er derlor
vietigt. at barnet eksperimenterer nled

forskelli-ee lrugter og gronsaser. Det.

bomene skal patse på. er r i::e iormer ior
slik. navnlig pebenntnre. der kan inde-

holde et kunstigt sodestof kaldet sorbltol.

som kan virke som et attbringsmiddel.
Barnet og dets familie bor altid sikre sig,

at de læser deklarationen på a1t det slik ,

de køber, og undgår det, der indeholder
sorbitol.

Visse fødevarer kan forårsage en mere

lydende afføring, og man bør sørge for at

indtage mere væske for at kompensere

herfor. Hvis barnet imidlefiid fortsætter

med at miste væske, bør man søge læge-

hjælp, navnlig for små børn og babyer,

hvor væskemangel meget hurligt kan blive
alvorligt.

Lugt er et problem, der kan give flest
gener, og som oftest skyldes æg,fisk eller
/øg i kosten. Overraskende nok har grønne

grønsager som f.eks. rosenkål ikke ten-

dens til at forårsage ret megen lugt, øjen-
synlig som følge af manglen på tarm-
bakterier. Man har konstateret , at yoy-

hurt og kærnemælkkan afhjælpe tarmluft
og lugt, så de kan med fordel indtages

efter et måltid. Mange stomiprodukter har

filtre, der hjælper med at nedsætte lugt-
generne, og der findes deodorantspray og

dråber, man kan benytte. Barrret kan prøve

sig frem med de forskellige produkter for
at se, hvad der passer bedst. Selv om
grønne grønsager ikke har tendens til at

give ret mange lugtgener, så synes de dog

at forårsage for megen tarmluft i lighed

med 1øg og brune bønner. Den unge

ileostomiopererede kan blive nødt til at

spise en burger uden 7ø9, hvis proble-

merne fortsætterl D ås e s odav and kan også

medføre for megen tarmluft, og skal der-
for kun drikkes med måde.

Mange familier vil være bekymrede

for, hvordan fjernelsen af tatmen vil på-

virke optagelsen af mad og næringsstof-

fer. Man bør forklare dem, at tyktarmens
hovedfunktion er at optage vand. Såfremt

bamet spiser en velafbalanceret kost, så

har det ingen grund til at bekymre sig om
mangel på næringsstoffer.

I de første par uger efter operationen
kan der dog være grund til at være bekym-
ret for væske- og mineraltab. Bamet bør
derfor indtage rigeligt med væske i form
af appelsinjuice, der giver ekstra kalium,
og saltholdige drikke som f.eks. Bovril@.

der giver natrium.
Det bør pointeres over for bamet og

dets familie, at en begrænset væskeind-
tagelse ikke nedsætter mængden af udskil-
lelsesprodukter fra stomien. Man har
påvist, at ileostomiopererede har et nedsat
plasmavolumen som følge af væsketab,

selv om de ikke synes at være klinisk
dehydrerede. Man bør understrege betyd-
ningen af tilstrækkelig væskeindtagelse,
navnlig når vejret er varmt, eller hvis der
har været Øget udskillelse fra stomien.

Ekstra salt kan tages som en bestand-

del af drikke el1er som almindelig salt,
man sffør på maden. Vi opfordrer alle til
at spise mere sundt, navnlig teenagers, der
har en tendens til at spise/øst food. Den
unge stomiopererede er ingen undtagelse,
og såfremt der ikke er andre problemer,
bør vedkommende have salnme friheds-
grad. Den unge stomiopererede lærer fak-
tisk hurtigt, hvad der er sikkert at spise,

og hvad der ikke er, og kan tilpasse sig

herefter. Nogle er også blevet meget op-
findsomme. En ung pige fandt ud af, at

hvis hun spiste "marsh mallows" (skum-

bananer) en halv time før hun skiftede
bandage, så gjorde det afføringen mere

klæbrig og mindre flydende, hvilketgjorde
bandageskiftet meget nemmere !

Hvis de unge patienter passer lidt på, så er

der ingen grund til at de ikke kan spise den

samme mad som deres familie og venner.

t4
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Du fan altid stole trygt på
Combihesive ll. Vi har forbedret :

koblingssystemet, så det er helt
sikkert, uanset i hvilken situation l
du befinder dig.

De diskrete "klik" fortæller dig,
at posen sidder helt fast til hudbe-
skyttelsespladen, som udelukkende
er fremstillet af det hudvenlige
Stomahesive.

Ønskdr du yderligere information
eller en
prøve pa

3il[Yfr""i," rl E

så ring på
vort
frikalds-
nummer
8030 601 1.

A Bristol-Myen Squibb Company

din sikkerhed - din tryghed
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pa ferie i

Faaborg
26. juni - 1. juli.

Sted: Hotel



@
Af: Anni Pedersen
I år er sommeraffangementet henlagt til
"De fynske Alper", nemlig Faaborg,
som ligger ved foden af Svanninge
Bakker med udsyn over det Sydfynske
Øhav. Man kan tage en af de små

færger tll Lyø, Avernakø og Bjømø,
eller man kan tage en tur til Gelting i
Tyskland (husk pas). Fribilletter kan fås

i receptionen.
Byen menes at være gundlagt i 1100-

tallet, så der er rig mulighed for at
opleve det gamle købstadsmiljø.
Klokketåmet, der er det eneste der er
tilbage af Sct. Nicolai Kirke, er byens
vartegn og har Fyns største klokkespil.
Der er et meget smukt kunstmuseum
med den største samling af fynske
kunstnere og flere gamle bygninger,
der er indrettet som museum.

Hotel Faaborg Fjord ligger lidt uden
for selve byen, men der går bus derind.
Der er idyllisk med udsigt til både skov
og strand, og skulle vejret ikke arte sig
som det bør om sommeren, er der
mulighed for et dukkert i "pølen" og
varme i saunaen. Alle værelserne har
bad, farve-TV, telefon samt fransk altan
eller terrasse.

Der vil selvfølgelig også være
forskellige arrangementer på hotellet,
f.eksl underholdning - fynsk humor, du
kan høre om COPA's projekt i Estland
og lidt om hjælpemidler. Ib Hoch, tidl.
salgschef, fra Kræftens Bekæmpelse vil
fortælle om "Fra mismod til livsmod",
og som traditionen byder: Festmiddag
med musik og dans. Udflugten går til
Ærø med rundtur.
Vi disponerer over 25 dobbeltværelser
og 10 enkeltværelser. Prisen for
ophold, de 3 hovedmåltider, kaffe/the
formiddag, eftermiddag og aften er kun
kr. 1.050,- pr. person i dobbelwærelse
og kr. 1.350 i enkeltværelse. Ønsker
man opredning til bøm, kan dette også

lade sig gøre. Børr. 1-72 fu er halv pris
og 0-6 år gratis.

Kommer man med offentlige transpofi-
midler kan der arrangeres bus fra og til
Odense Banegård. Dette skal bestilles
sammen med tilmeldingen.

Tilmeldingsblanketten sendes til
sekretariatet senest den 28. april 1995.
Tilmeldingen vil blive bekræftet snarest

efter modtagelsen. Endeligt program og
opkrævning af deltagerbetaling vil blive
sendt til deltagerne i løbet af maj
måned.

Tilmeldingsblanket
til feriearrangement 1995

Tilmeldingsfrist: Senesf 28. april 1995

Navn(e)

Ad r..

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

Deltagerpris: kr. 1050,- pr. person i dobbeltværelse;
kr. 1350,- pr. person i enkeltværelse.

(betales ved tilsendelse af girokort).

kryds:

Jeg ønsker enkeltværelse

Vi ønsker dobbeltværelse

Plus opredning til .........barnlbørn

Transport fra og til Odense Banegård

Ønsker optagelse på ventelisten ved overtegning

Vil gerne deltage i udflugten

Sendes til: COPA's sekretariat, OdinsvejS, 4100 Ringsted

Sæt
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tr
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Swimmingpool - naturligvis! Værelsefløj på Hotel Faaborg Fjord
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Læserneskriver

Har du et indlæg til COPA-bladet, så skriv til COPA, Redaktionen, Odinsvej 5, 4'100 Ringsted.
Du kan godt få dit brev anonymt i bladet, men redaktionen skal kende dit navn og din adresse.

Legat
Overlæge Steffen Bii-
low fra mave-tarmki-
rurgisk afdelig på Hvi-
dovre Hospital fik d.
10. januar tildelt køb-
mand Bernhard Ras-
mussen og hustru Meta
Rasmussensmindelegat
på 100.000 kr.

Det skete efter ind-
stilling fra Kræftens Be-
kæmpelse.

Steffen Biilow mod-
tager legatet til et forsk-
ningsprojekt for tidlig
diagnose afkræft i tyk-
tarm og endetarm.

At blive glad!
En dag som var lidt mørk og
ffist for mig, det hænder jo
når ens søde kone er borte for
a1tid.

DakompostenmedCOPA-
bladet. Alene forsiden med
den søde familie gjorde 6n
glad.

Artiklen med 3 dejlige fo-
tos om en dejlig weekend som
de familier med børn havde
haft, gjorde at dagen blev god
(trods alt). Tak COPA.

Kærlig hilsen
Kurt Halvorsen

Tårnhusstræde 7, 2.

2700 Brønshøj

En kommentar til poser i COPA-
bladet

til problcmet. \{an i,il jo
godt selv besteurme , hven't
der skal vide om de s1,g-

dornnre man har'. Nå men
Anni Pedersen sluttede af
med at sige, at firmaet ikke
villc bctale for kuvert.

Nå rnen så lod jeg det korn-
nre op pii bestyrelsesmøde
og bad vores formand Arne
Nielsen om at lade det gå
vidclc ti I hovedbestyrelscn
cllcl hvcnr dcr nu mencr. al
kunnc linde ud al'del ro-
dcli. Men det laclel jo til. ut

dcr nu endclig sker noget.

Jeg forstårgodt det anonyrne
rnedlcrn. cler bcklug.cr sig i

rlr. 126. Jeg var ucle lbr en

dum oplevelse ijanuar 1 99-1.

I nr. 120 r,ar der clgsii poser
i. Bladet konr med posten
kl. 9.30. og det viste sig. at
po\en \'ar laldet ud. Den
l'irndt vi i indkørslcn. da vi
p.ik trd lor at handlc vcd micl-

dagstid.

Jeg indrømmcr'.at jcg hlcv
sur', dcl ser lo ikke smart ud

nred poser i indkorslen. Jeg

ringede til Anni Pcdcrsen.
merr der mødtc jcg ikke
megen florståelse lor min
(r'ores) situation. der var vi
nok bedrc hjulpcn med en

påkontoret, som selvkendte

Venlig hilsen
Verner Pedersen

Hentin.q

De Samvirkende
I nv alide org ønis øtio ne r
er fLyttet...............
DSI har købt hus i Hvidovre.

Huset ligger tæt ved
Hvidovre Station.

Adressen er:

Kløverprisvej 10B

2650 Hvidovre
Tlf.: 36 75 11 77
Fax: 36 75 14 03.

Gæster er
velkomne
Lørdag den 8. oktober 1994
afholdt Næstved lokalforening
medlemsmøde i Pejsestuen,
Grønnegades Kaserne i Næs-
tved, hvor vi med hjælp fra
Inge-I-ise Sørensens kunde-
kartotek, mødte mange nye
mennesker, som ikke varmed-
lem af COPA.

Vi fiken dejlig eftermiddag
med kaffe og Grethes hjem-
mebag, hvorefter Charlotte
Andersen fra firmaet Conva-
Tec (som var vært ved kaffe-
bordet) viste og fortalte om
det nye Combihesivesystem.

En rigtig god eftermiddag,
som vi fra lokalforeningen hå-

ber har givet også de frem-
mødte "ikke medlemmer" lidt
med hjem. Det er ikke altid
"posesnak".

De skal fremover være lige
så velkomne til vore medlems-
møder.

Jan Bøjtrup
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hånden kender.

tigtq

sammen.

dørsstævne med 80 skytter.

ned ved foreningens landsmøde

som det vigtigste, men kun

Fåborg fredag eftermiddag
til farnilieweekend. Fredag
aften kørte Steffen og hans
far så hjem igen (en tur på
200 km) for at deltage i stæv-
net lørdag. Lørdag aften kørte
de så tilbage til Fåborg.

Steffen fik en tredjeplads,
og det synes vi alle sammen
var vældig flot.

Tak til jer lra Nordjyl-
land. som var skyld i. at alles
interesser blev tilgodeset.

PS: Er der ikke andre bøm i
COPA, der kunne tænke sig
at fortælle, hvad de laver i

fritiden?
Med venlig hilsen

Lisbet Refer Dalsgaard

-F orældregruppen

Humørlegat - bueskydning
I1992søSeogfikjegCOPA's som gav ham yderliget'e inter-
humorlegat på 1000 kr. til esse og en ma§se selvtillid.
min søn Steffen, som de flit- I oktober måned i år skulle
tige COPA-blad læsere efter- Steffens klub afholde inden-

§teffen havde fattet inter- Dette stævne faldt desværre

esse for bueskydning og lega- sammenmed COPA's familie-
tet blev brugt til en fin bue. weekend i Fåborg, så Steffen

I den lokale bueskytte- kunneikkedeltage-troedejeg
forening, der hedder BUEN da. Da dette så ved en tilfæl-
og har hjernsted i Bjerringbro dighed kom Nordjyllands råd-
(Midtiylland), kænes der flit- givere for øre i september må-

Forudea Steffen er der 3 -ja,såmentedegodtnokatjeg
andre jævnaldrende drenge, varenværreegoist,atjegikke
der har det vældigt hyggeligt så min sons hovedinteresse

Steffen dehog i sit første min egen som medatrangør af
stævne i april 93, hvor han weekenden.

blev amtsmes.ter som mini. For at gøre en lang historie

Detvarjoenvældigflotstarl, kort, kørte hele familien til

18
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ting I kender i forvejen.
I bestyrelsen har vi valgt

den linie, at mindst dn gang
årligt vil vi give medlemmeme,
især nye, mulighed for med
egne øjne atiagttage, hvad der
findes af stomihj ælpemidler på
markedet. Der vil naturligvis
blive lejlighed til at stille og få
besvaret spørgsmål til de to
repræsentanter for firmaet, der
vil være til stede.

I april måned, nærmere be-
tegnet lørdag den 22. april,
har vi været så heldige atfåfat
på een af de læger fra RH, der
forsker i mulighederne for
tarmtransplantation. Over-
læge, dr.med. Allan Hjortrup
vil under sit foredrag berøre
mave-tarmsygdomme, hvor en

TARMTRANSPLANTATION
kan komme på tale. Overlæ-
gen vil efterfølgende naturlig-
vis besvare spørgsmåI. Det at

transplatere nyrer, hjerter, le-
vere og bygspytkirtler har jo
fundet sted i en del år efterhån-
den, men at man nu også er i
stand til at foretage TARM-
TRANSPLANTATIONER,
var der næppe mange, der hav-
de troet dette muligt. Men det
er det altså nu. Alt dette vil
overlægen fortælle om og me-
get mere denne lørdag. ALLE
er særdeles velkomne til at
ovefl/ære dette foredrag om et
sådant revolutionerende emne.

Emnet MÅ have manges inter-
esse. Så sæt allerede nu kryds
i kalenderen ud for den 22.

april 1995. Alle møder starter
klokken l4:00.

Kommende medlemsmøder er
anført nedenfor med en korl

t9

1995 blev indledt d. 20. januar

med et møde i "Pi1egården".

hvor sekretariatsleder Anni Pe-

dersen fortalte om COPA-ar-
bejde på landsplan og hvor
redaktør Ole Vestergaard talte

om arbejdet med COPA-bla-
det. Der blev stillet iornutiige
spørgsmål fra salen ti1 redak-

tøren, spørgsmål han sikkert
kan bruge til noget.

Fredagsmøderne er disse:
d. 1013 og d.7tl. begge dage

kl. 14 i "Pilegården" (og en-

hver ved nu at bus 2 går lige til
porten). Sidste møde kalder
formanden for et påskemøde.

Om dette betyder andet og mere
end den kalendermæssige nær-

hed til påskehøjtiden vides ikke
i denne stund.

Onsdøg d. 10/5 er der møde

kl la. ja. om aftenen. det erjo
maj, de lyse nætter er begyndt,
oplyser formanden. Det bliver
et fællesmøde med Colitis-
Crohn foreningen (lokalafd. i
S torkøbenhavn). Hvad der skal
ske på dette møde vides endnu
ikke. Sted: Pilegården.

Der er kommet nytårshil-
sen til COPA-København fra
\'-ivian Esko (læge) og Janni
Kuck (sy' geplej erske), Estland.
De blev for ca. et år siden ef-
teruddannet på Horsens syge-
hus, og de er meget glade for at

have haft denne oplevelse; de

sender en hilsen til alle som
husker dem.

P .b.v.
B.W.Rasmussen

ralforsamlingsreferat samt en

liste over den nye bestyrelses
sammensætning.

Næste medlemsmøde bli-
ver lørdag den I8. marts ,hvor
vi har indbudt en forhandler,
hvis produkter mange afjer vil
nikke genkendende til. De vil
medtage nye ting, der just er

kommetpåmarkedet såvel som

Københavns
amt

emnebeskrivelse:
Lørdag den 13. maj -

Tøj-party.
Lørdag den 17. juni -

Skovtur.
Torsdag den 31. august -
Virksomhedsbesøg.

De tre sidst nævnte datoer vil
blive omtalt mere detaljeret i
næste nummer af COPA.

Vel mødt til arrangemen-
terne i Valby Medborgerhus,
Valgårdsvej 4, lige ved Tofte-
gårds Plads.

P.b.v. Inge Boserup

Spørgeskema-
undersøgelse
I efteråret 1994 udsendte be-
styrelsen i Københavns amt et
spørgeskema, hvori vi bad om
tilkendegivelser af medlem-
mernes syn på de forskellige
arrangementer, som har været
afholdt gennem de seneste år,

og samtidig opfordrede vi til at

man fremkom med forslag ti1

nye aktiviteter.
Vi har modtaget 135 besva-

relser, hvilket vil sige at næs-

ten 40Vo af medlemmerne har
fulgt opfordringen, og det er
ganske pænt.

En opgørelse af afkrydsnin-
gerne viser, at der er et over-
vældende positivt syn på de

traditionelle arrangementer -

også blandt medlemmer som
sjældent eller aldrig deltager i
dem. Topscorer er foredrag af
1æger/sygeplejer sker (93%
positive) og foredrag af andre
specialister (90Eo). Besøg på

(fortsættes side 20)

Generalforsamlingen den 25.

februar forløb som nu gene-

ralforsamlinger gør det. Be-

styrelsen forandrede udseende

en lille smule. Tak til de med-

lemmer, som mødte frem og

satte deres præg på det fremti-
dige virke i amtskredsen. De,
som måtte Ønske det, kan hos

formanden rekvirere et gene-

Copa 127, 1995
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Bornholms
amt

fabrikker og hos forhandlere
(7 7 %) arr angementer, der både
er underholdende og vejle-
dende (76%) og skovtur/
j ulearrangem enter (7 )Va) r an-
gerer altså lavere interesse-
mæssigt, men pudsigt nok er
der ret mange til netop disse
arrangementer, så taget under
eet må bestyrelsen opfatte re-
sultatet som en opfordring til
at fortsætte den hidtidige linie.

Naturligvis er vi også ind-
stillet på fornyelser, men i den
forbindelse må vi konstatere,
at vi i det væsentlige må støtte
os til vor egen fantasi, for det
var kun ganske få, der benyt-

COPA på Bomholm var re-
præsenteret med en udstilling i
en Forbrugermesse, der fandt
sted den sidste weekend i no-
vember 94.

Vi havde vores (COPA'$
"egen" udstillingsvæg, som det
fremgår af billedet nederst her
på siden. Den var præsentabel
og tog sig godt ud. så den er vi
meget begejstede for.

Det er 2. år COPA udstiller
på denne messe, og ingen tvivl
om, at "Ting Tager Tid". Vi
har mange besøgende der blot
ser på væggen, men som ikke
henvender sig. Vi har andre
besøgende der vil snakke, ikke

tede forslagsrubrikken til at
fremsætte Ønsker om nyheder
eller ændringer i arangemen-
terne, men vi har noteret os

ønskeme og vil i muligt om-
fang søge at efterkomme dem.

I øvrigt er medlemmerne
altid velkommen til - enten
mundtligt eller skriftligt - at

komme med forslag til fore-
ningens aktiviteter.

En stor tak til alle, der har
brugt tid på at give os denne

vejledning med hensyn til det
fremtidige arbejde.

P.b.v.
Hans-Henrik Weiergang

fordi de måske selv har en

stomi. men fordi "de kender
no-sen". der har.

Bestl'relsens formå1 med at
r ære med pa denne messe er så

afgjort, at vores logo skal
brænde sig fast på nethinden
hos folk, således at de altid har
os i erindring såfremt der måtte
blive brug for os. Men dette er
ikke gjort ved en enkelt eller to
udstillinger, nej man skal blive
ved. Det er svært at måle ef-
fekten her og nu, men også

denne vil kunne mærkes på

længere sigt.
Fra os på Bornholm skal

blot lyde til de andre afde-

linger: Tab ikke modet fordi I
måske føler, at anstrengelser
ikke står mål med henvendel-
ser fra folk. Vi er helt sikre på,
at jo flere gange man ser COPA
ude blandt "folket", jo lettere
bliver det for folk at henvende
sig.

Bornholm

Udstillingen løber i to dage,
og i år var det Inge Andersen,
Poul Lund og Lis Landin der
velvilligt stillede sig til rådig-
hed for folks henvendelser.
(Tak tiljer alle tre, det harjeg
vist ikke fået sagt).

P.b.v Inge Skovgaard Petersen

Hvad skal vi foretage 0s i 1995
År.t .r allerede -eodt i gang, og spørgsmålet en Hvad skal
vi lave i 1995 for at få medlemmeme til at samles omkrins
arTangemeltterne.

I I 994 var det Bestyrelsen der kom med en del forskel-
lige forslag. som nlau så kunne krydse af. De med flest
krydser konr pa listen til årets akriviteler. Der var en god
tilbagemelding. nren man har ikke været så god ril ar møde
frem ved arrangementerne som vi kunne pnske os.

I ar har r i sendr er blankr papir ud til medlemmeme,
hvor de så har mulighed for selv at skrive nogle ting som
man kunne onske at Bestvrelsen skulle sætte i scene.
Svarfristen er ved at lobe ud. og vi venter spændt på mange
gode forslag. således at t i kan få lavet en samlet
aktivitetskalender og således melde ud n.red årets arrange-
menter. små som store.

Har I ikke tattet blr,anten endnu. så gor det. Vær med
til at præ-ue COPA Bornholm. således at foreningsarbejdet
bliver sjovt. Det er af stor berydning. at vi i Bestyrelsen
t'øler, at det er rnedlemmeme vi arbejder for.

Frederiksborg
amt

Aktiviteter i 1995
I denne skrivende stund, er
generalforsamlingen den 18.

februar 1995 endnu ikke af-
holdt.

Selv om den nuværende be-
styrelse har nogle ideer for
aktiviteter i det kommende år,
har vi besluttet, at aktivitets-
planen først bør udarbejdes
endeligt efter generalforsam-
lingen.

Vi mener, at det vil være
rart at hØre medlemmerne, om
Ønsker til næste års aktiviteter,
ved generalforsamlingen. Der
sidder sikkert medlemmer med
enmasse gode ideer om, hvilke
former for aktiviteter, firma-
besøg m.m. vi bør satse på i
det - de kommende år.

Vi kan oplyse at bestyrelsen,
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med ref. til vort 15 års jubi-
æumsafl:angement sidste år,
kunne tænke sig at lave noget
tilsvarende i år. Det kunne for
eksempel være et sommer-
arrangement, der evt. skulle
afholdes inden ferieperioden
rigtigt begynder.

Mere herom, når aktivitets-
planen udsendes i COPA blad
m. 128 for maj-juni 1995.

BEM,ORK!!!
På trods af lav deltagelse ved
vore månedlige rådgivninger i
ambulatoriet på Sygehuset
Øresund Hørsholm, fortsætter
vi foreløbig disse, som vanlig,
anden onsdag i måneden fra
kl . 17 .00 til 19 .00 . Se den gule
mødekalender side 31.

P.b.v. Jørgen WissingNæsformand Inge Andersen har besøg af Landsformanden
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Fyns
amt

Mødet hos Kræftens Bekæmpelse
torsdag den 12. januar
Bestyrelsen fra COPA Fyn var sammen med de andre brugere af
huset indbudt til at høre om centret og dets arbejde. Der var modt
ca. 25 personer.

Centret har haft gruppearbejde for pårorende. der har mistet
et familiemedlem af kræft.

Endvidere har der r,æret afholdt nogle foredragsaftener med

Lolland-
Falster

Så må vi igang med forenings-
arbejdet, efter vi har vendt
kalenderen og skriver 1995.

Generalforsamling
Den årli-ee generalforsamling
afholdes lordag d. l8/3.
Mødested "Hotel Våbensted",
kl. 14.00.

Dagsorden ifølge forenings-
lovene. Firma Inge Lise Søren-

sen Helsingør, kommer med
en udstilling. Kom frem med
spørgsmålene, eller få nogle
gode råd og ideer. Kom og hils
på og lad os få en god eftermid-
dag.

(fortsættes næste side)forskellige emner.

Flere grupper fortalte om deres ar-
bejde, Kalle fortale på COPA's vegne om
vores rådgivning på Fyn.

Hanne Syrak skal i gang med nye ting
for de knap så kendte kræftgrupper og kan
derfor ikke benyttes så meget mere af os.

Kræftens Bekæmpelse bød på et lille
traktement bestående af en ret, hvor op-
skriften var fra kogebogen "Med mange
grønsager", udgivet af Kræftens Bekæm-
pelse.

Åbent Hus mødet hos Kræftens
Bekæmpelse den 2. februar
Der var mødt 15 medlemmer.

Knud viste en serie lysbilleder fra en tur
til Ukraine, som Gerda og Knud havde
været på sammen med en hjælpeorgani-
sation.

Det var virkelig gribende at se hvilke
forhold, der er demede, de er helt ube-
skrivelige og slet ikke ti1 at forstå for os

forvente danskere.

Det var en skam, at der ikke var mødt
flere op til denne aften. de -eik glip af
meget.

Tak til Knud og Gerda for no-ele gode

lysbilleder og en god fortælling.
P .b.t, . Sonja

Kræftens Bekæmpelse
arrangerer to foredrag.
Vesterbro.16. Odense

Torsdag d. 16. marts
19.00-21 .30,

Hvordan er det at være ung, når
man mister sin far ellere mor?
v/unge der har mistet.

I To;rsdag d.20. april
19.00-21.30,

Kræftog psyke
v/chefpsykolog, dr.med. Jørn Beck-
mann. Klinisk psykolog afd.,Fyns amt.

Kære COPA-medlem! Coloplast
Har De lyst til at hiælpe med at
afprøue nye produktet?
COLOPLAST A/S var som bekendt det første firma i verden, der startede
produktionen af stomiposer. Det var i 1954, og siden da er der sket en rivende
udvikling, såvel hos COLOPLAST som hos andre firmaer, der senere kom til.

COLOPLAST satser på kvalitet og pålidelighed og er gennem udvikling af
nye produkter og forbedring af eksisterende, med til at bidrage til en øget
livskval itet for stomiopererede.

Før et nyt produkt kommer på markedet, har der været en lang forudgående
proces rgang.

En meget vigtig del af denne proces er afprøvning af produktet hos

COLOPLAST har allerede kontakt til en stor del stomiopererede,
per os med at atprøve nye produkter.

Da vi hele tiden har nye projekter i gang, har vi brug for flere deltagere til
vore afprøvninger.

Der er ingen forudsætninger, der skal være opfyldt for at deltage. Alle kan
deltage uanset hvilket produkt De anvender og uanset hvilken type stomi, De
har.

Har De lyst til at hjælpe med udviklingen af nye og endnu bedre produkter,
udfyld da venligst nedenstående svarkupon og send den i en lukket kuverttil:

COLOPLAST A/S
Holtedam 1, 3050 Humlebæk

Att.: Bina Kanto

Er De interesseret i yderligere oplysninger, kontakt da vor kliniske konsulent:
Sygeplejerske Bina Kanto på tlf. 49 11 13 44.

Med venlig hilsen
GOLOPLAST A/S

SVARKUPON
Ja, jeg har lyst til at deltage i udviklingen af nye og endnu bedre produkter.

Navn:

Adresse:

Postnr./by:

Tlf .nr.:

..::::::
T'
0s

brugeren.

som hjæl-
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Foreningen er vært ved kaf-
fen.

Samkørsel? - Ring til næst-

formand lytte, 54 85 09 08

eller formand Marianne,
53 91 50 30. Bedst om aftenen.

Indbydelse kommer med
posten.

Udflugt
Udflugten i år går til Dansac i
Fredensborg, lørdag d.29 14.

Dansac har lovet os en dejlig
dag, hvor vi skal se på frem-
stilling af stomiprodukter.
Dansac klarer vores forplej-
ning. Kom frem med ros og
ris.

Indbydelse + tilmelding
sendes med posten.

P.b.v. Marianne Andersen

Oasen i Aalborg
Er et åbent hus arrange-
ment, som afholdes iKræft-
ens Bekæmpelses lokaler,
Vesterå 5. Aalborg. Der er
åbent hus torsdage i lige
uger kl. 17.00 - 19.00.

Oasen er eL godt og ufor-
pligtende tilbud til dem.
der gerne vii møde andre.

Hvggeklubben i Aalborg
"Fredagsmøderne" afhol-
des den 1. fredag i hver
måned i HUSET,
Hasseriseade 10. .{alborg,
k]. i4.00-1-.00.

Den 3. mans 1995 og
den 7. april 199-r lil der
r,ære kaft-e o_s hr ugeli_e snak
"over bordet".

Møder på

Skammekrogen
i Hjørring
Fredag den 10. marts,
kl. 14.00 er der møde
på Skammekrogen i
Hjøring. Gårdejer Ulf
Marklund, Rakkeby
fortæller om sine 2 år
ved Sirius Patruljen.

Fredag den 21. april,
kl. 14.00 er der møde
på Skammekrogen i
Hjørring vedrørende
aktiviteteme i Hjørring.

Nordjyllands
amt

t

Rådgivere i Nordjyllands amt
Der har været afholdt 2

temadage for COPA rådgivere
i Nordjyllands amt. COPA's
samarbejdspartnere på syge-
husafdelingeme i Aalborg (Syd

og Nord), Hjøning, Frederiks-
havn og Hobro var også ind-
budt til temadagene. Tema-
dagene blev afviklet som
aftenmøder.

Den 14. februar var under-
viseme stomisygeplejerske A-
nette Christiansen og oversy-
geplejerske Hanne Jørgensen,

Aalborg Sygehus Syd. Pro-
gram: Forskellige stomityper,
årsager til stomianlæggelse,
udskillelse, bandagetyper,
stomiens udseende, sexualitet,
irrigation/prop, hudproble-
mer, kost, § 58 hjælpemidler,
COPA rådgivere og sygehusets

samarbejde.
Den 28. februar var under-

viseren konsulent Jes Dige,
Kræftens Bekæmpelse. Pro-
gram: Krisereaktioner, verbal-
og nonverbal kommunikation.

Det var et par udbytterige
og interessante temadage.

Jubilæum
Medicinsk -gastroenterolosisk
afdeiing \'I. Aalborg Sy'gehus

S1'd kume den 3. december
1994 fejre 25 års jubilæum.

Jubllæumsdagen blev mar-
keret ved et åbent hus arrange-
ment på sygehuset. COPA i
Nordjyllands amt var repræ-
senteret og vi overbragte en

chokolade- og vinkurv til fæl-
les bedste for personalet på
afdelingen.

... skal man i sandhed hjælpe sig selv, må
man tbrst og tiemmest passe på at finde

sig selv der. hvor man er, og begynde der.
Dette er hemmeli_eheden i al selvhjælpekunst.

"Kierkegaard"

Generalforsamling
Stomiforeningen COPA's lokalforening i Nordjyllands amt
aftrolder ordinær generalforsamling.

TID: Onsdag, den 26. april kl. 18.00.
STED: Restaurant Papegøjehaven,
Aalborg Kongres & Kultur Center, Gæstesalen,
Europa Plads 2, Aalborg.

Aftenen for generalforsamlingen 1995 er tilrettelagt således:
Vi samles kl. 18.00 og kl. 18.30 er lokalforeningen vært ved

en god middag og vinløUvand til maden.
Efter middagen afholder vi ordinær generalforsamling med

følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden forelægger beretning til godkendelse.
3. Kassereren forelægger lokalforeningens reviderede

regnskab for 1994 til godkendelse.
4. Bestyrelsen fremlægger aktivitetsplan.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg.
7. Eventuelt.

Emner til behandling på generalforsamlingen skal være forman-
den i hænde senest den 12. april 1995.

Landsformand Chr. Stentoft vil være at træffe. Landsformanden
vil orientere om COPA's aktiviteter på landsplan samt om det
nordiske og internationale samarbejde. (fortsættes næste side)

Foredrag
Kræftens Bekæmpelse afholder nogle intcrcssanlc
foredragsaftener kl 19.00-21.3$ i Vesterå 5, Aalborg.

Alle kan dcltage og deltagelse er gratis. Du skal blot
tilnielde dig 2 dage før kursusdagen på
Kræftens Bekæmpeises telefon 98 10 92 i 1.

Onsdag, den 15. marts
Kunsten at dø -.

"Døden er nøglen til livets dør". At forholde sig til sin clød er
qt omforme dødsangsten til en sjælsstyrkende proces.

Tirsdag. den 28. mans
Det Iivgivendc håb - og kunsten at leve.

Evnen og viljen ti1 at sørge giver rnulighed for håb og styrke
til at leve mere bevidst og finde glædc i hverdagen.
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Kirstine Hardam, Holstebro vil også være at træffe med
fremvisning af firmaets produkter, ligesom ConvaTec og Coloplast
vil være repræsenteret.

I løbet af aftenen serveres der kaffe og kage.

Der er således lagt op til en god o-s hyggelig aften.
Måske udtænker Bestyrelsen andre gode overraskelser til at

festliggøre denne aften.
Vi håber, at mange vil tilmelde si-s o-s gore sit til, at vi får en god
generalforsamling.

Af hensyn til arrangementet er tilmelding nødvendi g senest den
12. april til et bestyrelsesmedlem.

Formand Flemming Jacobsen, Støvring, tlf.98 37 16 30
Kass. Erling Flarup Pedersen, Frederikshavn, tlf. 98 47 90 69
Kirsten Møhlenberg, Saltum, tlf. 98 88 11 51

Dorte Thomsen, N6rresundby, tlf. 98 19 01 43
Ellen Østergaard, Hjør:ring, tlf. 98 92 51 15

Malene Hey, Svenstrup, tlf. 98 38 07 76.

P.b.v. Flemming Jacobsen

""ffiw"

e INS H-,hr,[E §9"*F,ll§,8 NKom bag
tremmer

Gratis prøver - portofri levering

MEd COPA
du mulighed for at

mel
Aalborg

Zoologiske Have.
Mølleparkrej 63.

Aalborg.

blir-e vist rundt af en

)passer. således at vi
information om dr'-
og dagligdagen i Zoo.

'amilie og venner er
velkommen til at del-
i rundrisning eniZoo.

PA betaler indgangs-
til dyre-og udgift

den 10. maj

indgangen

, Naturliryis kan vi finde fiem
! m/l,iffiw W.. tt!:-tffi. W , gF:WilJ

- tit rctop det stomihiælæmiøel
f rer*-&, v@* rå' *: # :,4tW-? der passer dig bedst r

Som stomiopereret kan
man ofte føle sig mere vild-
ledt end vejledt af de mange
tilbud om hjælpemidler.

Så er det vigtigt at vide
hvor man får hiælp! Derfor
aflægger vor stomisygeple-
ierske dig gerne et besøg.

Hos Inge-Lise Sørensen
ved vi noget om stomier. Vi
har været tæt på udviklingen
og brugerne i over 30 år og
er leverandør af samtlige
Hjælpemidler.

Vi fremstiller Coloflonel og
Støttebandager samt over-
træksposer syet efter mål.

Så ring til os og spørg om
alt det du er usikker på, så
vi i fællesskab kan hnde
frem til den løsning der pas-
ser dig bedst.

INGE-L|SEsØnrNSrN
- os med Svendborg bæltet
Sundtoldvej 8 C
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 00 44
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næstved

Julemøde i Fakse
d,. 3.12.1994
De hyggelige mødelokaler på Fakse Centralsygehus var atter
rammen om Næstveds julemøde - og denne gang var der strøm

til festlighedemel29 deltagere tog plads omkring detmeget flotte
julebord med bl.a. specielt fremstillede Næstved-lysestager
(Design Bøjtrup), som vil blive brugt ved alle kommende ar-

rangementer. Julesangene 1å parat til afsyngelse og da stemmerne
var blevet smurt med lidt gl<igg, var der fuld kraft på de kære,

kendte sange - og efter den værste lækkersult var stillet med
hjemmebagte æbleskiver og kringle, gik man over til underhold-
ningen.

Bestyrelsesmedlem Annelise Jørgensen fortalte levende om
sin Grønlandsrejse ledsaget af flotte fotos, som viste et moderne

Grønland med mindelser om fortiden i form af en smuk gammel
kirke og kvinder i nationaldragt. Bagefter viste det sig, at en af
mødedeltagerne, Isma Christensen, var født på Grønland og
kunne fortælle om både Peter Freuchen og Knud Rasmussen,

som havde givet hende det lidt specielle fornavn. Men det er en

helt anden historie, som vi måske kan tage op en anden gang.

Spændende var det i hvert fald.
Andre mødedeltagere bidrog til underholdningen med muntre

historier, og der blev byttet gaver og trukket lod om smukke
juledekorationer. Lykkens gudinde var ikke Danmarks yngste

notarius publicus - men til gengæld var hun samtidig lynhurtig
serveringsdame, der sørgede for at kopper og fade aldrig stod
tomme!

Undertegnede havde lovet at læse julehistorie og var i den

anledning gået på jagt efter noget juleagtigt men alligevel
anderledes. Stor tak til forfatterne Lise Nørgaard og Knud
Poulsen, som gjorde det muligt. Volmer som aspirant til et
juleengle-tableau er ikke kedelig - ej heller den vestjyske fisker
Monny, som er anglofil til skræk for familien, de må trækkes
med danske udgaver af Christmas pudding og Santa Claus -

henholdsvis kold risengrØd med rosiner og Santa Klods =
julemanden.

A1t dette blev jævnligt afbrudt af julesange, og vi nåede bogen
igennem, Omkring kl. 17 var der opbrud og alle ønskede
hinanden god hjemtur i den tiltagende tåge samt en rigtig
glædelig jul som afslutning på en dejlig eftermiddag.

Tak til alle de hvide tornadoer i køkkenet! De er guld værd,
når det hele skal klappe.

Det er lidt sent at læse om et julemøde i marts, men det er
oplyst, at deadline kan være elastisk, når man har et anangement
tæt på, så det vil vi benytte os af en anden gang.

MedlemsmØde i Vordingborg
Lfidag d.22. aprll afholdes medlemsmøde hos Grethe Christen-
sen, Langedvej 12, Vordingborg. Vi får besøg af et hjælpe-

middelfirma, så der bliver lejlighed til at tale om poser og
stomier, noget der er af stor interesse for nye/nyere medlemmer.
Der bliver udsendt invitation som sædvanlig, og vi glæder os til
at se rigtig mange d.22.4.95.

P.b.v. Merete Møller
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Medlemsmøde i marts
Lokalforeningen indbyder til
møde torsdag den 16. marts
kl. 19.30 på Hotel Kikkenborg
i Bramming.

Der har været flere henven-
delser om brugen al irriga-
tionsmetoden i hverdagen. På
dette grundlag har vi derfor
bedt Kirstine Hardam fra Hol-
stebro komme og fortælle om
emnet, desuden medtager hun
naturligvis et bredt udsnit af
hjælpemidler.

Generalforsamling i maj
Vi skal ligeledes forvarsle vo-
res generalforsamling, som er

planlagt til den 10. maj kl.
19.30 på Agerbæk Hotel, dag-
sorden ifølge vedtægterne.

Kørsel kan tilbydes til
og fra COPA-møder
Til begge arrangementer vil
der blive udsendt skriftlig ind-
bydelse, men reserver venligst
datoeme nu, og er der proble-
mer med befordring ring så

bare til et bestyrelsesmedlem,
så vil vi sørge for befordrin-
gen. Vi har nemlig ønske om,
at så mange som muligt får
mulighed for at deltage.

P.b.v. Frede Jensen

Torsdag den 30. martsl Vagthavende:
Frede Jensen.

Torsdag den 27. april; Vagthavende:
Anders Lund.

Torsdag en 25. maj: ingen rådgi,-ning p.g.a.

Kr. Himmelfartsdag. Flyttes derfor til:

Torsdag den 1.juni; Vagthavende:
Hans Jensen.

Torsdag den 29. juni; Vagthavende:
Else Kristiansen.

Ringkøbing
amt

t
Nyt stomiambulatorium
Holstebro Centralsygehus åb-

nede primo januar et stomi-
ambulatorium i Ringkøbing
amt. Allerede nu er det næste

åbnet i amtet, og det er stomi-
ambulatoriet på Herning Cen-
tralsygehus. Dørene blev slået
op for, COPA på et medlems-

(fortsættes næste side)
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Rådgiverlokalet
på Centralsygehuset i Esbjerg afd.252

er åben fra 14-16 på følgende dage:

Torsdag den 23. februar; Vagthavende:



møde sidst i februar. Her fik vi
forevist det nye stomiambu-
latorium, og vi fik lejli-ehed til
at \tille spørgsmål til rtonri-
sygeplejerske Hannah Staun

og Betty, Østergaard samt over-
læ-ue Bremholm.

Medlemsmøde hos
Kirstine Hardam, Holstebro
Onsdag clen I5 .mttrts kL. 19.30
Vi mødes hos Kirstine Hardam
og kører så til Holstebro Cen-
tralsy-uehus for at se stomi-
ambulatorict som er beliggende
på parenk-vrnkirurgisk afdeling
Kl0.Her får vi le.jlighed til at

hilse på stomisygeplejerske
Grethe Vendelbo og overlæge
Erik Skovbo som står til rådi-s-

hed for besvarelse af even-
tuelle spørgsmål.

Kirstine Hardam er vært ved

kaffen.

Mød talrigt op - pårorende er

som sædvanlig meget r .'l-
komne.

P.b.r. -ir'rrr \ .

Oplev Tjekkiet i Køge
Medlemsmøde med pårørende
mandag den 13. marts kl. 19.00

på "Møllebo", Kobenhavns-
vej 5 i Kø-ee. Jan Dirckhoff vll
fortælle om sin nveste rejse til
Tjekkiet (Prag). Fra denne tur
har Jan lavet en diasserie ti1 at

underbl'gge sit foredrag. De
som for har hort Jan fortælle
om srne rej seopler elser ved, at

der venter dem en stor op-
levelse.Konsulent Benthe

Lokalmode i Sønderborg
Pct Sortclerborghus, Løngang ,

E ri c h s en .fra D ansac kommer
og fbrtæller om de sidste nye
stomih.jælpemidler, hvor man
er meget velkommen til at stille
spørgsmål til Benthe.

Der vil blive serveret katfe/
t he nred boller elter diasserien.
Du kan også købe øl og vand
til fornuftige priser.

Bestyrelsen håber, at mange
vil kommc til mØdet på "Møl-
lebo" mandag den 13. marts
kl. 19.00. P.b.v. Erik

onsdag den 8. marts k|.19.00.
Kom til en spændende aften.,

der vil blive vist billeder fra
COPA's sommerlejr 94, og en
konsulent fra Dansac vil være
tilstede.

Generalforsamling
Onsdag den 20 . marts kl. l9 .00
Folkehjemmet,
Aabenrå.
Generalforsamling i henhold
til vedtægterne.

Konsulent Conny Wagner
fra ConvaTec vil være tilstede.

Lokalmøde i Haderslev
Onsdag den 5. april kl. 14.00
Humletoften,
Haderl;lev.
Coloplast vil være tilstede, og
mØdet afsluttes kl. 16.30.

Lokalmøde i Tønder
Onsdag den 3.maj k1.19.00

Omsor gscentret,
Tønder Kulturhus.
En forhandlervil være tilstede.
Mødet afsluttes kl. 22.00.

Roskilde
amt

t

Sønderjyllands
amt

t

- aa;år #*å 6æå# *r;
Stomi-artikler
Sårbehandlingsbandager
Inkontinens-produkter

Vi 1øser hver opgave
individuelt og giver os
altid sod tid. så netoD,I

du får den løsning, der
er bedst for dig!

Portofri levering fra dag
til dag.

Ingen ekspeditions-
omkostninger.

Ingen grænse for mindste
leverance.

Fordelagtige priser

Konsulentbistand

Permanent udstilling af
alle produkter

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

Måbjerg Skolevej 46-48 .7500 Holstebro
Tll. 97 42 32 33 . Fax 97 42 80 14

AlS GBAF SK CENTFUM HERN]NC
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Fredericia
I.P .Schmidtsgården.
Torsdag d. 16. marts
kl. 13.30 - 16.00.

Venlig hilsen
Lis Jakobsen,
ttf.75 56 28 20.

Horsens
Sund By (Horsens Rådhus)
Ove Jensen Alle.

Torsdag d. 9. marts
kt. 19.00 - 21.00.
Videofilm. Konsulent Birthe
Kring; Hollister vil være til-
stede.

Venlig hilsen
Bente Pedersen,
ttf. 75 64 02 03.

Vejle
Akrivitershuset ( gl. politist.)
B le gbartken.

Torsdag d. 9. marts
kl. 16.00 - 18.00.

&
Torsdag d. 20. april
kr. 16.00 - 18.00.

Stomisygeplejerske Grethe
Hansen vil være tilstede.
Vcnlig hilsen
Ljgy Rormvc5sn,
tlt'. 75 85 30 58.

Tilmelding -scrnc 2 dage fbr-
inclcn af herrsr.n til kalIcn som

COP-\-klubberre cr r rtrt ved.

P lt t Etritl

Vejle
amt

Af forskellig årsager har det der vil senere tilgå oplysnin-
endnu ikke været muligt at gcr derom i form af brev til
sætte endelige datoer på vore samtlige medlemmcr.

arrangementer her i foråret, -

COPA-klubberne
afholder moder de sædvanliec stec'ler:

Århus
amt

Frit leverandØrvalg
Sidste nyt angående frit leverandøryalg gældende for alle
stomipatienter i Arhus kommtme, Ltanset hvilket områdekontor
man hører til.

I sidste COPA-blad skrev jeg. at et områdekontor behandlede
bevillingerne til indkøb af hjælpemidler forkert. Jeg havde fået
at vide, fra højere sted ved Århus kommunes Ældresektor, at

dette ikke var kommunens skyld. Det var aldrig, og er ikke,
blevetpålagt områdekontoreme at bestemme, hvor en stomipatient
skal købe sine hjælpemidler.

Derfor blev jeg noget overrasket, da jeg sidst i dec. 94 og først
i jan. 95 fik telefonopringninger fra fortvivlede medlemmer, der
fortalte, at nu var deres bevilling ændret her og nu.

Nu var det så fire områdekontorer. der ikke behandlede
klienterne ordentlig.

Det var ikke fair. Det skulle n6digt blive vær:re, måske ende

med at alle i Århus kommune ikke mere selv kan væIge
leverandør. Derfor skrev vi til rådmand Lis Petersen om vores
problem. Meget hurtigt fik vi mulighed for personlig at fortælle
om problemet, nemlig ved årets første "Træffetid hos social-
rådmand Lis Petersen".

Bestyrelsesmedlem Elsemarie Kraul og jeg gik fra mødet med
en besked, som alle stomipatienter her i landet burde have:
Selvfølgelig skal I have lov til at købe, hvor I har 1yst, og hvor
I foler jer try-sge.

De områdekontorer. der ikke føl_uer denne praksis, vil hurtigt
få besked om at -sive cleres klienter valgfrihed. Århus Stifttidende
lavede tilmed en historie ud af besoget.

Je-s håber nu alle i Arhus kommune har valgfrihed. Hvis ikke
vi1 je_e meget -eeme have dette at vide.

Vedr. Hørning kommune
Desværre er der et "sofi får" i Århus amt, nemlig Hprning
kommune. Problemerne begyndte l. jan 94, da kommunen
pludseli-u ændrede praksis m.h.t. køb af hjælpemidler.

Vores landsformand Chr. Stentoft, stomiambulatoriet på År-
hus Amtssygehus, Århus lokalforening og enkelte stomipatienter
har klaget til kommunen. Et par sager har også været til
behandling i Det Sociale Ankenævn for Århus amt.

Avisartikler ang. problemet er det også blevet til. Intet har til
dato hjulpet. Borgmesteren har udtalt til en lokalavis: "Her i
Hørning kommune behandler vi vores stomipatienter ligesom de
gør i Århus og Skanderborg, måske endda bedre, her får de en
kyndig og personlig behandling. Så klagerne til kommunen ang.
problemet er ikke berettiget."

Enden på dette skulle gerne blive som i Århus. Den 23. februar
er der aftalt et møde med plejepersonale og chefen fra Borger-
forvaltningen i Hørning, stomiambulatoriet, Århus Amtssyge-
hus og COPA, Århus lokalafdeling vil gøre alt for at få ordentlige
forhold for stomipatienterne i Hørning.

Viborg
amt

Angående fbrårs- og sommermøder sendes der brev til
medlemmerne. P.b.v.lnga Andersen

Vestsjællands
amt

MedlemsmØde i Slagelse

Otfentlig møde på Slageise

Sygehus i kantinen, indgang

50, lørdag den I l. marts, kl.

11.00. Ian Dirckhoff vil for-
tælle og vise lysbilleder fia sin

tur til Prag. AIle er velkomne.
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Udflugt til TV-byen
Lørdag den 6. maj vil vi lave
en udflugt til TV-Byen.
Invitation udsendes.

P.b.v. Torben Hansen
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Bag kulisser - strØgtur - afstemning - og: hvem er fru Meier?
Referat fra medlemsmøde og
generalfursamling i Århus den 4.februar
Dagen starlede kl. 9.30 med rundvisning på Århus Teater. Vi var
20 personer, som så teatret bag kulisseme. I nogle af rummene,
syntes jeg, var et stort roderi. Det er godt, jeg ikke skal rydde op.

Vi fik set de forskellige scener, gik gennem snævre gange, så

værkstederne og magasinerne i kælderen. Her tænkte jeg:
Hjemme gemmer vi af og til noget, det kunne jo bruges engang,
men .§e så her, så meget bras på så lidt plads. Men som
rundviseren sagde, alt kan bruges i et teater, vi smider ikke
effekteme ud.

Efter rundvisningen var det muligt at gå strøgtur, inden der var
smør:rebrød og ø1 på Skovvangsskolen. Til dette var vi 43
personer. Mætte og veltilpasse skulle det vigtige så ordnes,
nemlig ordinær Generalforsamling.

Dagsordenen klarede dirigent John Schmidt. Efter lokal-
foreningens beretning og regnskab var næste punkt valg af
formand. Genvalgt blev undertegnede, Henning Granslev. Be-
styrelsesmedlemmer på valg Lis Lene Carstensen og Helle
Jørgensen, genvalgt.

Nyvalgt til bestyrelsen Leif Nielsen. Suppleanter, genvalgt
Elsemarie Kraul og nyvalgt Charlotte Rønneberg.

Næste punkt var foredrag om urostomi af sygeplejerske Berit
Kiesbye fra Skejby Sygehus. Foredragetvarledsaget af overheads,
såtilhørerne kunne følge med i, hvordan de forskellige urostomier
bliver lavet. Berit fortalte endvidere om stomiambulatoriet på

Skejby Sygehus, det er kun for urostomipatienter. Tak til Berit
for et godt foredrag.

Det var blevet tid til kaffe/the med fru Meiers hjemmebag.

@
Hvem er fru Meier? Det er pedelfruen på Skowangsskolen.

Til slut fortalte salgschef Erik Brydholm fra firma Dansac om
forskellige materialer, der bruges til fremstilling af produkteme.
Dansacs produkter var lagt frem til evt. interesserede. Også tak
til Erik Brydholm fra Dansac.

Hjælp til Litauen
På vores medlemsmøde blev der samlet ind til hjælp i Litauen.
950 kr. blev det til. Det var flot. Pengene bliver sendt på giro til
landsforeningens kontor, her vil pengene blive lagt i "Li-
tauenkassen".

Jeg vil gerne takke alle rådgivere og bestyrelsesmedlemmer i
Århus lokalforening for et virkeligt godt og rart samarbe.jde.

Urostomihjætp på Skejby Sygehus
Stomiambulatoriet på Skejby Sygehus kan bruges af uro-
stomipatienter, når behov herfor måtte opstå.
Skejby Sygehus har tlf. 89 49 55 66, bed om stomiambulatoriet.
Om tirsdagen er det Berit Kiesby fra afd. K 1

Om torsdagen er det Inge Rasmussen fra afd. K 2.

Hyggeklubben i Århus går godt
Mange medlemmer i Århus viste stor interesse for at komme i
hyggeklub i vores lokale på Silkeborgvej 78, Århus.

Der vil være åbent den 16. marts og den 6. april, begge dage
fra kl. 14.00 til ? Det bestemmer I selv. Du kan også være med
til at bestemme, om åbningstiden skal være 2 gange om måneden,
hvad I vil lave og om tidspunktet passer. Mød blot op og giv din
mening til kende' 

(Århus amt fortsættes næste side)

Birgit Madsen
Ekspedition

Tove Frithioff
Daglig leder

Vi er til for Dem Ulla Sørensen
Sygeplejerske

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

Stomacare Henrik
Fosdam Jensen

l,ager og forsendelseVangeleddetTT . 2670 Greve . Telefon 43 69 02 00

Any Petersen
Ekspedition
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@
Silkeborgmøde
Onsdag den 29.3 kl. 19.00 i Rosengårdscentret, Silkeborg,
vil der blive afholdt medlemsmøde. Programmet bliver
følgende:

Sygeplejerske Pia Ahrensdorf, Silkeborg Sygehus vil for-
tælle om stomiambulatoriet, og evt. give råd om stomipleje.
Socialrådgiver Bibi Karsten fra Kræftens Bekæmpelse, År-
hus vil fortælle om div. økonomiske tilskud, som kan gives

den stomiopererede. Sygeplejerske Helle Laugesen fra firma
ConvaTec vil vise nye stomiprodukter, desuden vil ConvaTec

være yært med kaffe og brød. Du skal tilmelde dig senest den

21 .3.95 hos Ellen Sørensen, tlf .86 49 16 11 (bedst kl.9 - 12)

ellerhos Henning Granslev, tlf.86 28 1124 (bedstkl. 14 -

18). Du må gerne tage en pårørende med.

Udstilting i Århus
I weekenden den 7. april til den 9. april vil COPA, Århus
lokalafdeling være til stede på udstillingen "Sundhed for
alle". Udstillingen finder sted i Marselisborghallen, Århus,
alle dage fra kl. 10.00 til kl. 18.00. Her vil du/I kunne få en

snak med en rådgiver om et evt. problem, eller få lidt
information om foreningen COPA. Vi kan også tilbyde en

Crohn klubben
Øst

t

kop kaffe/the. Hvis du kender en person, der har stomi og ikke
kender os, så fortæl om muligheden for at møde os i Århus denne
weekend.

Lokaleme i Århus er hidtil blevet betalt af Århus kommune,
både husleje, vanne, forsikringer og el m.m. Også i år bliver
dette betalt. Men måske skal COPA have en anden adresse fra
næste år. Århus kommune vil prøve at få plads til os i et af
kommunens egne lokaler. Vi bliver ikke sat på gaden. Efter 1.

april kontakter vi efter aftale kommunen. Så vi ser optimistisk på
fremtiden, også selv om vi skulle få andre lokaler.

Ungdom vågn op - Støt hinanden - Find sammen
Til slut vil jeg håbe at ungdomsarbejdet kommer i gang. Char-
lotte Rønneberg fra Randers vil meget geme have interesserede
til at ringe til hende på tlf. 86 41 89 26, helst om aftenen.

Det kan da ikke passe. at unge stomipatienter ikke vil prøve at
finde sammen og tale om fælles problemer. Det skulle nu være
muligt, allerede i år, at tage på en weekend sammen. Tag nu
telefonen og ring til Charlotte. Både du, Charlotte og mange
andre bliver glade.

P.b.v. Henning Granslev

Crohn klubben
YESt

a

lidt, det bliver vist en forårs-
frokost i stedet for, - det har jo
så den fordel, at vi alle har fået
appetitten igen.

Og så vil vi gerne byde et
stort velkommen i Crohn-
gruppen til Gitte, det er dejligt
at se et nyt ansigt, vi håber og
tror vi vil få stor glæde af
hinanden.

Venlig hilsen
Mariann Olesen

Tarmtransplantation
Se her!!
Alle medlemmer, pårørende
må gerne være oppe på dup-
perne lørdag d. 22. april.

Emnet denne dag (tarm-
transplantation) vil interesse
mange af vores medlemmer og
deres pårørende.

Altså:
Lørdag d. 22. april, kl. 14.00
i Valby Medborgerhus.

Smart tØj

INYT .IWT - NYT - NYT !!
Lqrdag d. 29. aprll skal vi
have tøj-party. Kom og oplev
hvor dejlige vi allekankomme
til at se ud i noget smart og

behageligt tøj, ja sådan kan du

altså også gå klædt.

Du er meget velkommen til at

tage en med og få en hyggelig
eftermiddag mellem rare og
glade mennesker.

Vi glæder os til at se jer alle
sammen.
Altså:
Lørdag d. 29. april kl. 14.00
hos Lene Thomsen, Vejle-
brovej 20 1.,2635 Ishøj, tlf.
4373 3335. Af hensyn til hvor
mange vi bliver, må du meget
gerne ringe til Lene Thomsen
eller Eva på tlf. 4466 0454
efter kl. 20.00.

Hvis du nu skulle have
glemt at få ringet og tilmeldt
dig, er du altid velkommen til
at komme alligevel.

Mange kærlige hilsner
Marina, Louise, Eva

Chokolade'
en julefrokost, der er
en forårsfrokost -

og et nyt ansigt
Vi har igen haft et par hygge-
lige møder siden sidst, Søren

medbragte chokolade, lækker
fyldt chokolade, - det er jo
heldigt for os at Søren ikke har
"en sØd tand", det har vi andre
nemlig, tak for det Søren.

Vores julefrokost blev af
forskellige årsager udskudt

Gaver
og
arv

Peder Winther................. 50,00
Lena Nyrup. 25,00
R. Hansen... 50,00
Else Nedergaard.............. 25,00
Jesie Møller 10,00
Kjerstine Rasmussen....... 300, 00
lvan Bækgaard Brygger... 1 00,00

Gunhild Conradsen.......... 50,00
Profetiens Menighed........ 200,00
Sigurd Munk.................. 50,00
Helga Jørgensen.............. i00,00
Coloplast A/S.................. 400,00
lnge-Lise Sørensen.......... 400,00
Coloplast, Thisted........... 300,00

Jessie Møller. 20,00
Hollister....... 100,00
lnge Olsson. 100,00
Tage Jørgensen.......... 25,00

COPA takker på det hjerteligste
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Stomiambulatorier
2300 Sundby Hospital Organ.kir.amb.

2300 Kbh s
32 34 32 1'1 lokal 3212 l\,4an.-f re. : 08.00-1 4.00

2400 Bispebjerg Hosptal. Stomamb
2400 Kbh. NV

35 31 26 96 lokal 2696
(man. fre.: 08.30 09.00)

Efter aftale

2600 KAS-Glostrup,
2600 Glostrup

43 96 43 33 loka 5516 l'/an. f re.: 08.00 16.00

2650 Hv dovre loso:a e't.2',2-215
2650 Hv do,r'e

36 32 28 44 akal 212
36 32 22 13 lokal 214

[,,1an.'fre. : 09.00-1 5.00

2730 KAS Herlev afci 10-. :.sal
2730 Aet ev

44 53 53 00 lokal 633 Man.-fre.: 08.00-1 5.00

2900 KAS-Gento:1e. <' ..-. : 732

2900 lel e'-3
31 65 12 00 lokal 5865
(man.-fre.: 08.00-09.00)

Man.-fre.: 08.00-14.00

2970 S!,gel--s:: l-=., : -:-.-:'r
2?-. -

48 29 29 29 lokal 2641 Efter aftale

3700 Bc---: -': ,- :'. -,:=--s 56 95 11 65 lokal 2120 '1 . og 3. tirsdag måneden
09.00-13.00

4204 l:-:'i : .i. ,--: S :;= se. ndgang 45 53 52 19 00 lokal 2264 l\,4an.-tirs.: 08.00'1 5.00:
Fre.:08.00-14.00

4300 l=-:-=..:----=: -. cæk Storniamb. afd. A1 53 43 32 01 lokal 2102 eller søger 5806 Efter aftale
i j- - -r :.-" (dgl. 08.00-08.30)

4600 =::' ::-^-.--: ('afd A1

:a'- ' : )a
56 63 15 00 lokal 3360
(man.-fre.: 1 1.00-12.00)

Efter aftale;
Man.-f re.: 07.00-'1 5.00

47 00 ,:- . : :r: -.... \æStved afd 19 stuen, 53 72 14 01 lokal 4208
(man.-fre.: 08.00-09.00)

Tirs.: 08.00-16.00;
Tors.: 08.00-1 5.00

4800 -- : : r. -...: Nykobing F:: ,.-:: _: :
54 85 30 33 lokal 3550 Tirs.: 12.00-16.00;

Tors.:12.00'16.00

5500 ' ' - r: .': :, :::-.rs Organ.k r.afd: ..= _'
64 41 21 21 lokal 1665 Fredage efter aftale

5600 =::,:: : -.-,: Kramb.
-.

62 61 09 01 lokal 307

6000 ' :-1 :.1=--s Stomiamb. D.2.
.'

75 53 32 22 lokal 3105 Man. og tors. 12.00-15.00

6400 :- ::.::':: :.::"Js afd. K21
a-, :,- ::'::-:;

74 43 03 11

7100 .t: : -: :':"a-b. A16 75 72 72 33 lokal 4545
(12.00 - r 3.00)

Ons. og fre.: 08.00-15.00

7 400 Stomiamb 99 27 21 83
(tirs.: 13.30-14.30

Tirs.: 15.00-18.00:
08.00-09.00) Fre.: 09.00-12.00og f re.

7500 Stomiamb. 97 41 42 00, lokal 2012 elle( 2013
1man. f re.: 10.00-11.00)

Tirs.: 09.00-16.00.
eller efter aftale

8000 f'--i:-'::.::'s
3Cl,:"--.

86 12 68 66 lokal 7494
(man+tors:09.00-1 0.00; Ons:'1 4.00-1 5.00)

Man. og tors.:10.00-15.00t Ons.:
15.00-17.00; Alle dage efter aftale

8600 Cen:'as,l.--::: S <eborg. Parenkym kir.afd. 86 82 16 00 lokal 2431

8600 S <e.:'l
Tirs.:1 2.30 1 4.30;Tors.:1 7.00-'1 8.00
Begge dage e{ter aftale

8700 Horsens S,ge--s S:cmrk n kken
8700 lo's:rs

79 27 44 44 lokal 2221 Man.: 09.00-15.30t
Tirs.'fre.: 09.00'1 5.00

BB00 Viborg S,ge" -s J-:" - dld K'l 1

8800 V borg
86 61 30 00 lokal 2110
(dgl.; 08 00-12.00)

Onsr 10.00 13.00.
Efter aftale

8900 Centralsyghuset Randers.
8900 Randers

Organ.k r.amb. 86 41 82 00 lokal 5704 Man.: 08.30-11.00;
Fre.: 09.00-1 2.00

9000 Aalborg Sygehus SYD.
9100 Aalborg

Stomiklinikken. s9 32 25 41

99 32 25 22
(afd. 1)
(afd.2)

Man.: '1 2.00-15.00;
Tors.: 1 2.00-1 5.00

9800 Hjørring Sygehus, Organ.kir.afd-
9800 Hjørring

gg 92 72 44 lokal 2071
(man.-fre.: 08.00-14.00)

Fredage efter aftale

Stomiambulatorieliste bringes i COPA-blade med ulige numre
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Forenings meddelelser

Colostami -

ko ntnntb e lø b ikke forhøj e t
Landsforrland Christian Stcntolt har
spurgt Sociulministcrcn orn. hvorior
clet kvnrtalsvise kontantbelob til
coloslomislcr ikkc cr iorhøjet pr. I .ja-
nuar 1995

Socialnrinisteriel har s\ arct:
Satsreguleringsprocenten fbr finanså-
ret 1995 blev fastsat til 0.4%. Dcttc
giver følgende opregning lbr stonri-
hjælpemidler:

Colostomi
1.110 kr. + 4.14 kr. = Lt1-1..1-1 kr'.

afrundet til 1.110.- kr.
Ileostomi
1.250 kr'. + .5,00 kr. = 1.255.00 kr.
rll'trnJct til I .160.- kr.
Uroston.ri
1._130 kr. + -5.71 kr. = 1.43-5.r1 kr.
afi'undct ti1 l.-l-10.- kr.

Deite .'r baqgrr-rnden for'. lt kor.r-

tantbelt ber kun blev forto.j.t nl.h.t.
rll,'.t,,nri rr- lt,\.t.,ttl.

l{y COPA repræsentqnt i
D S I -I nternqtional U dv alg
Copa's vicelandsformand Erik Kri stj ansen
har bedt om at blive afløst i De Samvir-
kende Invalideorganisationers Internatio-
nale Udvalg.

COPA's forretningsudvalg ser frem til,
at Lokalformand for Ringkøbing amt,
.\me \ie1sen. kan indtræde i stedet. Arne
\ielsen repræsenterer COPA i Nordisk
Kontiti. og forestiir samarbejdet med Li-
tau.n om hjæ1p. i henhold til aftalen
nrc1ler.n dc nordrske stomiorganisationer
om stotte til de baltiske 1ande. Endvidere
repræsenterer -\me \relsen COPA ved
internationale moder. Det erfarin-ssgn rnd-
iag. som han har fået gennera dette ar-
bejde, r,il kunne nrttig-uores i DSI-Inter-
nationale Udvalg.

Opfordring fra Kræftens Bekæmpelse
til COPA-medlemmer:

Vil du være
indsamler?
Du kan vinde en Afrika-rejse

Sondag d. 2.april starter årets landsind-
samlin-q for kr-æftsagen.

Kræfiens Bekæmpelse håber, at mange
frivilli-ee indsamlere vi1 _sive en hånd
med. Brug tre timer af denne formiddag,
o-r da er med i en god fælles sag; endvi-
dere har du chancen for at vinde en drøm-
merej se !

Larsen Rejser har stillet en 14 dages
uforglemmelig ferie i Kenya tilrådighed:
1 uges safari og I uges badeferie ved Det
indiske Ocean.

- Årets tema er "Fælles om Kræft". Næ-
sten 27.000 danskere vil få kræft i 1995.
- Det er alt for mange, siger Niels Stæhr
fra Kræltens Bekæmpelse.

Ring til Kræftens Bekæmpelse -

35 26 88 66 - og få nærmere information
om hvordan du bliver indsamler.

I DET JYSIG STOMICENTER

- med detailforretninger i Randers, Aalborg og
Århus -fører vi alle d=e store mærker i njæipe-miater
til bandagering af colostomi, ileostomi, urostomi og
incontinens.
Sygeplejeartikler og bandager er det eneste, vi
beskæftiger os med, så vi er altid velinformerede
om det sidste nye, samtidig med at vi er fortrolige
med de anerkendte produkter.
Vi klarer papirgangen for Dem, hvis De ønsker det,
ligesom vi også sørger for automatisk levering pr.
post.
- Og ikke mindst kan vi garantere en engageret og
venlig service, hvor vi altid sætter kunden i

centrum...

Vi forhandler f.eks.

ConvaTec
for ekstra sikkerhed og komtort

,col_oPLA=T
sikkerhed, tryghed, diskrelion

l..OONSOC
stomiprodukter
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89OO RANDERS " IORVEGADE 1 ..ILF. 86 42 62 62
9OOO AALBORG . OSTERAGADE 3 . TLF 98 12 24 88
81OO ARHUS C , FREDERIKSGADE 44 . TLF. 86 19 87 44



Mødekalender
mafts-april

Har du aktiviteter. du ønsker omtalt i den gule mødekalender, så skriv til COPA.
Giv en kort beskrivelse af mødet, dato, klokkeslaef og mødested.

080-1 kt - -

090-:k _

09 ()-r i

09-(r-r . - -

l0-0i li. -

10-0-1 k.

11 0-: i

13-0-: .

f-i-u-r . - , :

16-(rr .. .:

l6 (r.r ,.. ,

160i . _ '

It (li L. -

1t-0-: . -

tS-ul i. .- -- :

i -.:: -.. .1:.,:-.t Hr)I:hOItn.

--i. -::: :rt-:. :'.:t: ::t\.
Freclerik.sborg amt

: r- ii: .. \.r,derborg. Lokalmødc.
Sanderb'llands amt

:.. :i . : .::. \-r.jle. lvløde. COPA-klub.
ltejle amt

i - ' :i :.ens Rådirus), Horscns.

. - . r-"lLrb. Vejle amt
';:n. Hjorrir.r-e.

'.1 .:, ..;rJ iortæller om sine to år ved
. .:_ .:: -..1.'n. Nctrdjyllands amt
l:.=:'.rden. Bronshøjvej 17,Kbh.NV.
::::._:r:rode. København I Frederiksberg
!..:: .r- Sr eehus, Kantinen.

- -r:.r:der / Rejsetbredrag lia Prag.

Vestsjcellands ttml
\1.-..:'no. Koge.
::::::rq / Medlemsmøde- Roskilde amt
r3. \-esterå 5, Aalborg.
:--:cJrag "Kunsten at dø"

.Nordjyllands amt
. P.\.lrmidtsgår'den. Fredericir.
\lrJe . COPA-k1ub. Ve.jle amt
S:.iiebor-uvej 78, Århus.
H. ggeklub, Arhus amt
rB. \-esterbro 46. Odense.

i..redrae arangeret af KB.
L n,ce der har mistet".. Fyns aml

H..:e1 \tåber.rsted.
,1, : n e Ialtbrsamlin,g. LollarLd-F alster
\ .rlbr Medborgerhus.
\ledlemsmøde, forhandlerbesøg..

KøbenhaYns amt
KB. \/esterå 5, Aalborg.
Frrredrag, "Det livgivende håb".

Nordjyllands amt

29-03 k1. 19.00

29-03 kl. 19.00

04-04 kl. 19.00

05-04 kl. i330-15.30

05-04 kl. 1.t.00

06-04 kt. 14.00

07-04 kt. 14.00

07-0.+ kr. 14.00-17.00

07-04 tit 09-04;
alle dage

kl. 10.00- I 8.00

12-04 kl. 1700 19.00

20-0,1 kl. 16.00-18.00

21-04 kt. 1,+.00

22-04 kr. 14.00

26-04 kr. 18.00/18.30

)9-04

03 05 kl. 19.00

Åbcnrå.Generalforsamling.
Søncler.j,rlltuils amt

Rr''ena;t,1 ..n,,et. Silkeborp.
Medlemsnrr,lde.

KB. Vesterbro 46, Odense.

Abent hus.

Arhus amt

Fyns amt
KB. Strandboulevarden 5-5, Kbh.Ø.

Rådgivnin,t. Kabenhavn I Freclerik.sberg

Haderslcv. Lokalmøde.
Sonder.jl.llands amt

Silkeborgvej 78, Århus.
Hyggeklub. Arhus amt
"Pilegården", Brsrnshøjvej 17.

Flcdagsmaøde. Kobenhavn I Frederiksberg
Huset, Hasserisgade 10. Aalborg.
Hyggcklub, Video, Kal1c.

Nordjl,lknds cLmt

"Sundhed for alle", Marselisborghallen.
Århus. COPA er mecl på udstilling.

Arhus antt

Sygehuset Øresund Hørsholn.
Rådgivning. åbent hus.

Fretlerikshors tunl
Aktivitetshuset. Vejle.
COPA-klub. Veile amt
Skammekrogen, Hjørring.
Mode vedr. aktivitctcr. Nrtrdir-llands amt
Valby Medborgerhus. Medlemsmøde,
lægefbredrag Københavns arnt

Rest. Papegøjehaven, Aalborg.
Genertrlfbrsamling og middag.

Norcliyllands amt
Mødested: Brer, udsendes.

Udflugt til Dansac.

Lolland-Falster
Tønder. Lokalmøde. Sønderj,rllancls cunt
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KAREN BLOK Specialcenter
Forhandling og individuel rådgivning om
korrekt valg og anvendelse af hjælpemidler
til mennesker der
. ET STOMIOPEREREDE
a er brystopererede
o har ufrivillig vandladning
o har behov for stØttestrØmper
o brokbælter efter mål
o overtræksposer efter Ønske

Forsendelse og rådgivning er gratis

Kontakt sygeplej erskelkonsulent
Karen Blok

ffi .ffif};ll?5fff nifirr#r,,,**



LOKALFORENINGER / GRUPPER / KLUBBER De anførte træffetider er kun vejledende

København / Frederiksberg
Helene Christensen
P. Bangsvej 107, 1.

2000 Frederiksberg
Tlf.: 38 71 62 3I
Kontaktperson:
Litta Porter, Ane Katrinesr.ej 3-1.

2000 Frederiksberg. T1l.: 31 10 16 l5
(Træffetid: 09.00 - 10.00)

Københavns amt
Inge Boserup Larsen
Galgebakken over Svr. 6A
2620 Albertslund
(Træffetid: man.-fre. 11.00 - 12.30)
Tlf ;: 42 64 29 30 eller Tlf. ogtax 42 16 5-5 75
Kontaktperson:
Inga Robinson, Televænget 30,2'770 Kastrup
Tlf.: 31 51 30 13 el1er 31 59 41 35.
efter kl. 10.00.

Bornholms amt
Inge Skovgaard Petersen
Pæretræsdalen 21

3700 Rønne
Tlf.: 56 95 65 30

Frederiksborg amt
Bent H. Larsen *)

Emil Noldesvej 32
3000 HelsingØr
Tlf: 42 22 06 16
(træffes bedst 17.00 - 18.00)

Fyns amt
Vagn Madsen
Svanevej 25

5492 Vissenbjerg
T1f.: 64 47 24 46 (efter kl. 16.00)
Rådgiver : Gerda Pedersen,

Carl Blochsvei 1, 2., 5230 Odense M.
Tlf.: 66 ll 26 84

Lolland-Falster
Marianne Andersen
(rådgiver og formand)
Askhavnsvej 8, FemØ

4930 Maribo
Tlf.: 53 91 50 30
Rådgiver: Jytte Hampe
Nørre Boulevard 4, l. , 4800 Nykøbing F.

Tlf.: 54 85 09 08

Nordjyllands amt
Flemming Jacobsen

Tyttebærvej i

9530 Stor.rin_s

TIf.: 98 l- 16 -10.

Riidsi,. er:
Kirsten \ltrhlenbers. \ielsmrnder ei i6
9-19-1 Sritum.Tli.: 9S iS 115i

NæsWed
\Ierete \Iolier
Ærtebjergr,ej 28, Lund
4660 Store-Heddinge
T1f.: 53 7O 80 42
(bedst hverdage 10.00 - 12.00)

Ribe amt
Frede Jensen

Langetvedvej 21

6630 Rødding
Tlf .:71 8171 27

Ringkøbing amt
Arne Nrelsen *)

Rudesve-j 10
l-i(,10 Holstebrrr
Til.: 9- -11 11 19

Roskilde amt
Erik Kristjansen '' r

Jasminvej 1

4600 Koge
T1f.: 53 65 38 /8

Sønderjyllands amt
Sv. Kjærsgaard Jensen ")
Møllehaven 2A
6430 Nordborg
Tlf.:71 15 42 04 (bedst efter 17.00t

Vejle amt
Emil Larsen *)

Søndervænget 87

8732 Hovedgård
Tlf.: 75 66 12 13

Viborg amt
Inga Vestergaard Andersen

Fåfioftevej 144

7700 Thisted
T1f.: 97 92 15 91

Vestsjællands amt
Tt rben Hanser.r

Harhoff= .\1li J-+
j it,tl r Rlngsted
Tii.: 5-: hi 56 l.r

Arhus amt
Hennin,g Gr;rn.ler
Bar neuardsr ej 1 i [i. Krrlt
E.161 Hasseiaeer
Tlf.: 86 28 1l 2-1 tbedst 11.00 - 18.00)
Rådgiter ; Ellen Sørensen.

Hedevej 8, Årslev, 8900 Randers
Tlf.: 86 49 16 11 (bedst 09.00 - 12.00)

Crohn klubben øst
Eva Lalsen
Pærevangen 2, 1.tv.

2765 Smørum
Tlf.: ,14 66 04 54 (eftel kl. 17.00)
&
N{alina Larscn
Lyngbyvej 293 A
2900 Hellerup
T1f.: 31 65 65 07

Crohn klubben vest
Nlariann Olesen
Skyttevej 21

8450 Hammel
Tlf.: 86 96 34 49

Forældregruppen
Li:bet Reler Dalsgaard
Breclentosevej 16. Elsborg
SS4ir Rodkærsbro
Tli.: 56 65 90 12

J-pouch
Christina Hartmann
\ebs \{øl1evej 54
110{) Ringsted
TLf.: 53 62 84 84 (bedst efter 19.00)

Ungdomsgruppen
Charlotte Rønneberg
Vester Kirkestræde 10. 3.

8900 Randers

Tlf.: 86 41 89 26. bedst aften.
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x) Er medlem af COPA's Foretningsudvalg
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