Læs i dette blad

Livet med stomi. .... se side 10

Alle opstillede kandidater genvalgt ved
COPAs hovedbestyrelsesmøde
LEDER
Henning Granslev,
landsformand

D

enne gang er der kun en meget kort leder. Vi er i
den lykkelige situation, at der er mange annoncer
og masser af stof til at fylde Copa-bladet denne gang.

D

er har lørdag den 12. april været afholdt ordinært Hovedbestyrelses
møde i Stomiforeningen COPA. Alle de opstillede kandidater blev
genvalgt uden modkandidater. Forretningsudvalget og landsformanden
vil takke for valget, og vi vil alle gøre vores bedste til, at stomiforeningen
COPA kan tilbyde medlemmerne gode landsarrangementer, sørge for en
god rådgivning/vejledning til de der ønsker dette, passe og opdatere vores
hjemmeside og ikke mindst - prøve at få gang i alle vi "gamles" store ønske
- noget for ungdommen.

Vi har penge for aktiviteter til jer, og der er tilmed
en plads i Hovedbestyrelsen til en repræsentant fra
de unge. Så kære unge, kom nu ud af busken og få
i COPA regi startet et socialt netværk og støtte fra
andre unge med samme problemer og tanker som
I selv.
Hvis du har tid og lyst til at gøre noget for ung
dommen i COPA - kontakt da din lokalformand,
sekretariatet eller landsformanden.

T

il sidst vil jeg takke for de mange udfyldte
skemaer fra medlemmerne vedrørende den
nordiske undersøgelse for stomi/reservoiropere
rede. Over 60% af de udsendte skemaer kom retur.
Tak for hjælpen.

L

ad os sammen se lyst på fremtiden for COPA.
Om ikke andet så nyd de lyse og forhåbentlig
varme dage, vi alle ønsker efter en kedelig vinter
med masser af regn og blæst uden en ordentligt
gang vinterhygge med masser af sne og en
•
smuk frostklar blå himmel.
Landsforeningen COPA

Gaver og arv
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SHARING EXPERTISE

Softima® tømbar med Roll'Up
- Endnu et nyt udløb fra B. Braun
Roll'Up = rul let op
•
•
•
•
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Nyt enkelt udløb
Nem håndtering
Langt udløb - giver mindre risiko for sprøjt
Let at rengøre

J
• Blomsterformet klæber giver behagelig
og sikker tilpasning til hudens konturer

,_

• Langt filter sikrer optimal
lugtneutralisering og luftpassage
• Forefindes også i konveks udgave

For information og vareprøver kontakt B. Braun Kun·deservice
B. Braun Medical AIS· Solbjergvej 3, 5. sal 2000, Frederiksberg· Tlf. 3331 3141 · www.bbra�
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Marie Nielsen ...................................
Jonna Frili .........................................
Niels Peter Nielsen ..........................
Birgit Jensen ....................................
Else Fisker........................................
Kaj Jensen.......................................
Marianne Larsen ..............................
Eva Petersen ....................................
Inga Holm .........................................
Marianne Rasmussen ..................... .
Kaj Isak Petersen .............................
Birgit L. Madsen ...............................
Inga Sørensen ..................................
Søren Finnerup ................................
Frederik Pedersen ............................
Peder Emil Holk...............................
Erik Jensen......................................
Birthe Severinsen .............................
Lis Hammar......................................
Birgit Rasmussen.............................
Karin Rosenberg ..............................
0. Jensen .........................................
Bent Friis..........................................
Hanne Lilleballe................................
Kirsten Andersen ..............................
Per Jul Andersen ..............................
Lars Rasmussen..............................
Franch M. Jensen ............................
Bente Nielsen...................................
Knud Skovg. Petersen .....................
Sonja Christiansen ...........................
Leif P. Schultz...................................
Margit Groth.....................................
Viola Jensen .....................................
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75,00 kr
50,00 kr
25,00 kr
150,00 kr
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200,00 kr
175,00 kr
75,00 kr
50,00 kr
25,00 kr
75,00 kr
25,00 kr
50,00 kr
200,00 kr
25,00 kr
75,00 kr
50,00 kr
200,00 kr
500,00 kr
75,00 kr
75,00 kr
75,00 kr
75,00 kr
75,00 kr
100,00 kr
75,00 kr
200,00 kr
50,00 kr
650,00 kr
375,00 kr
75,00 kr

COPA takker på det hjerteligste.

(co�g)

Stomiforeningen COPA

• Sekretariatsleder: Britta Mogensen.
Sekretariatet
Rønnedevej 10 1., 4100 Ringsted
Tlf.: 5767 3525 Fax:: 5767 3515
Træffes mandag, tirsdag, torsdag og fredag:
10.00 - 14.00; onsdag: 16.00 - 18.00.
Foreningens gironummer: 7 09 03 31.
Hjemmeside: www.copa.dk
e-mail: sekretariatet@copa.dk
• Landsformand:
Henning Granslev
Bavnegårdsvej 110, Kolt
8361 Hasselager
Tlf.: 7021 3525 (KUN hverdage:
bedst 14.00-18.00) • Fax: 7021 3515
e-mail: h.2xanslev@mail.tele.dk
• Vicelandsformand:
Merete Møller
Ærtebjergvej 2 . Lund
4660 Store-Heddinge
Tlf.: 5650 042
• Lokalformænd og -gn,pper:
Se bagsiden.

Medlemsbladet COPA

Copa-bladet udkommer 6 gange om året,
d. 10. i ulige måneder. Næste blad udkom
mer I 0. juli; omdeles i uge 29.
Oplag: 4500 stk.
Tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S.
• Ansvarshavende redaktør:
Cand.scient. Ole Vestergaard,
fax: 9849 9889 • mail: bladet@copa.dk
• Læserbreve, indlæg og artikler:
COPA forbeholder sig ret til at afvise/for
korte eller udskyde indlæg. Manuskripter
sendes via bladet@copa.dk eller med
PostDanmark til sekretariatet. Sendes foto/
illustrationer pr. mail, skal det være som
selvstændige påhæftede filer, opløsning
300 pixels. Færdige højtopløselige-cmyk
pdf modtages også efter aftale.
Sidste frist for indlevering af tekst
til næste nummer er I 0/06.
COPA behøver ikke nødvendigvis dele
meninger bragt i bladet. Eftenryk tilladt med
kildeangivelse, efter indhentet skriftlig tilladelse
hos COPAs sekretariat.

• Illustrationsannoncer:
Næste blad: Tilsagn senest 10/06.
Højtopløselig-cmyk/300 dpi-pdf sendes på
CD-rom med brevpost til sekretariatet eller
mail til bladet@copa.dk. Andet materiale
modtages også - efter afale. Materialefrist
og annulleringsfrist normalt 21 dage før
udgivelsen. Reproklart annoncemateriale
til næste nummer skal være Copa-bladet i
hænde senest: 18/06.
• Indstik:

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
stomi/reservoir.
Stk. 2. Dette søges gennemført ved:
- at udøve oplysende, rådgivende og opsøgende virksomhed.
- at virke som medlemmernes talerør over for myndighederne.
- at hjælpe hinanden med råd og vejledning og i særlige
tilfælde at yde støtte i form af et humørlegat.
- at udgive et medlemsblad, COPA.
Copa-blad 3/2008 (maj/juni). [Fra første 'Co-Pa' i 1962: m. 202].
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Seogså:COPA-kontingent

Almindelige medlemmer: 225,-kr. I år
Pensionist og støttemedlemmer: 125,- kr./ år

Tilbud om rådgivning: Se under lokalforeningerne.

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

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

Med forbehold. Nærmere oplysninger om tids
frister mv.: Redaktøren og COPAs sekretariat.

ISSN 0901 - 3849

Liste over stomiambulatorier bringes i Copa-blade med ulige numre; se dette blad side 30 og 31.
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Få styr på din rejseforsikring
Vi danskere rejser som aldrig før, også os
med stomi eller reservoir. Det vigtigste er,
at du i god tid får styr på dine forsikringer
og dækninger.
COPA ville gerne kunne lave en over
sigt, hvor man nemt kunne få et overblik
over området, men det er i praksis umuligt,
så oplysningerne i denne artikel er vejle
dende.
Er du det mindste i tvivl så kontakt dit
forsikringsselskab eller S.O.S. og få en for
håndsvurdering, så du ikke sidder med en
stor regning, hvis det skulle blive aktuelt.
Fra den 1. januar 2008 er der blevet æn
dret i reglerne for den offentlige rejsesyge
sikring. De vigtigste ændringer er:
• Udgifter til lægeordineret hjemtrans
port dækkes ikke.
• Tyrkiet, Kroatien, Egypten, Libanon,
Tunesien, Rusland, Marokko og Israel
er ikke længere omfattet af rejsesyge
sikringen på det gule sygesikringskort.
• Der er ny alarmoperatør. S.O.S.
International a/s har overtaget denne
funktion:
S.O.S. alarmcentral
tlf.: +4570 1075 10
fax.: +45 7010 2510.

Hvornår og hvordan dækker
det gule sygesikringskort

Det gule kort dækker udgifter til lægeog hospitalsbehandling, medicin m.m. i
forbindelse med akut opstået sygdom eller
ulykkestilfælde under ferie- eller studie
rejse i Europa i den første måned.
S.O.S. administrerer den offentlige rejse
sygesikring.
Alle, der bor i Danmark, er dækket af
det gule kort.

Det gule kort omfatter:

1 . Fuld refusion af udgifter til læge- og ho
spitalsbehandling (ingen egenbetaling).
2. Udgifter til behandling på private hospi
taler dækkes svarende til almindelig sy
gehusklasse, hvilket typisk vil sige den
offentlige takst i det pågældende land.
3. Fuld refusion af udgifter til lægeordine
ret medicin.
4. Udgifter til lægeordineret hjemtransport
dækkes ikke.
5. Personlig assistance via døgnbemandet
alarmcentral i tilfælde af sygdom eller
ulykkestilfælde i udlandet. Ved alvorlig
sygdom med hospitalsindlæggelse kon
taktes alarmcentralen, der bl.a. kan stille
betalingsgaranti.

Copa 3/2008

Af Peter Sørensen, COPA Kbh./Fre.

Hvornår og hvordan dækker det
blå sygesikringskort (EU kort)

Det blå kort dækker udgifter til læge- og
hospitalsbehandling, medicin, tandlæge
hjælp m.m., i det omfang der opstår et
behov for behandling under ophold i indtil
1 år i et andet EU/EØS-land og i Schweiz.
Det kan være ferieophold, erhvervsrejse,
studieophold, au pair ophold m.m. Ud
gifterne dækkes på samme vilkår som for
offentligt syge(for)sikrede i opholdslandet.

Det blå kort omfatter:

1. Dækning af udgifter til læge- og
hospitalsbehandling på samme vil
kår som for opholdslandets offentlige
yge(for)sikrede. Evt. egenbetaling
dække ikke.
2.' dgifter til behandling på pri ate hospi
taler er typi k ikke dækket.
3. dgifter til lægeordineret medicin dæk
kes på samme vilkår som for opholds
landets offentlige syge(for)sikrede. Evt.
egenbetaling dækkes ikke.
4. Udgifter til andre ydelser, fx tandlæge
hjælp og fysioterapi dækkes på samme
vilkår som for opholdslandets offentlige
syge(for)sikrede. Evt. egenbetaling dæk
kes ikke.
5. Udgifter til lægeordineret hjemtransport
dækkes ikke.
Det blå kort gælder i et år, og bestilles
hos kommunens borgerservice.

Særligt ved kronisk sygdom

Har man en kronisk sygdom, skal man
i god tid undersøge om man er dækket
ind under den offentlige sygesikring eller
privat tegnet rejseforsikring.
Begrebet 'patient med kronisk sygdom'
er meget flydende, da det afhænger dels af
sygdommen, behandlingen der gives eller
er givet, og prognosen for lidelsen.
Sikrede med en eksisterende eller kro
nisk lidelse er som udgangspunkt dækket
af det gule kort. Udgifter til akut behand
ling af en sygdom eller et ulykkestilfælde,
der intet har med den eksisterende/kroni
ske lidelse at gøre, er dækket.
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Udgifter til behandling af en eksisterende/
kroniske lidelse er ikke dækket, i det om
fang man med rimelighed kunne forvente,
at der ville opstå et behandlingsbehov
under udlandsoph.oldet.
De vejledende retningslinier for vur
deringen af dette behov er, at udgifter til
behandling af en eksisterende/kronisk
lidelse ikke dækkes, hvis sygdommen
inden for de sidste 2 måneder før afrejsen
har medført
• hospitalsbehandling
• ændret medicinering.
Udgifter til behandling af en eksisterende/
kronisk lidelse er heller ikke dækket, hvis
den sikrede har undladt at søge læge i til
fælde, hvor pågældende vidste eller måtte
formode, at sygdommen krævede behand
ling, eller hvor den sikrede har afslået
behandling.
Hvis den sikrede er i tvivl om, hvorvidt
udgifter ved behandling af en eksiste
rende/kronisk lidelse kan dækkes, kan den
sikrede vederlagsfrit søge en bindende
forhåndsvurdering heraf hos S.O.S.
Det er S.O.S. læge, der afgør, om der
er et forv entet behandlingsbehov. Denne
afgørelse træffes ikke af den sikredes egen
læge.
Hvis udgifter til behandling af en eksi
sterende/kronisk lidelse ikke kan dækkes
under det gule kort, kan det blå kort anven
des, da det dækker udgifter til behandling,
der er medicinsk nødvendige under en
rejse. Det gælder også, hvis den sikrede
før afrejsen ved, at en kronisk lidelse skal
kontrolleres under et udlandsophold.
Kilder
Læs mere på nettet hvis du ønsker det
uddybet.
• www.sundhed.dk er den fælles offentlige
sundhedsportal.
• www.um.dk er adressen på
Udenrigsministeriets hjemmeside. Her kan
du finde gode råd af enhver slags i forbin
delse med rejsen. På hjemmesiden.finder du
også en liste over danske repræsentationer
i udlandet.
• www.im.dk er Indenrigs- og Sundhedsmini
steriets hjemmeside, hvor du bl.a. kan læse
om det blå EU-kort.
• www.vaccination.dk indeholder forslag til
vaccinationer og malariaforebyggelse ved
rejse til forskellige lande.
• www.forsikringsoplysningen.dk indeholder
information om forsikringer.
Eller bestil en brochure med de nye regler
hos Danske Regioner på
tlf.: 3529 8100fax.: 3529 8300 eller
e-mail: publ@regioner.dk
•

I

LÆSERNE SKRIVER
Nu to stomisygeplejersker
på Hvidovre Hospital

Anne Rolfeted.

•

Stomiambulatoriet på Hvidovre
Hospital har ansat yderligere en
stomisygeplejerske. Så nu er der to til
at rådgive, støtte og vejlede de
stomiopererede i vores optageområde.
Stomisygeplejersken hedder Anne
Rolfsted. Yderligere oplysninger på
www.hvidovrehospital.dk
under 'Gastroenheden'.
Per Herlufsen
Hvidovre Hospital

Har du husket at betale
COPA kontingent?

Den 1. april 2008 var der ca. 375 medlemmer, der stadig
ikke havde betalt kontingent for 2008. Hvis du er en af
dem, håber vi, at du vil betale snarest, da det er både dyrt
og tidskrævende at sende rykkere. Kontakt gerne sekre
tariatet på tlf. 5767 3525, hvis du har spørgsmål. B.M.

Kontaktannonce

Jeg - en ældre pige på 61 år •
søger god ven/kæreste

1111

r'!'T�J

Hvad betyder det
for dig? Få en hud
plade, som slutter
tæt omkring stomien,
uanset hvordan din
stomi ser ud!

Jeg er en velbegavet,ungdommelig, glad og harmonisk
pige (168/75). Jeg er en stor naturelsker og går hver dag
lange ture i skoven og på stranden (Limfjorden) i sel
skab med min lille hund. Jeg læser meget bøger, aviser
er i det hele taget meget velorienteret. Glad for god mad.
Jeg søger en god ven/kæreste, der har et godt humør
og har et lunt glimt i øjet; du er også glad for dyr og
er til oplevelser i naturen. Jeg bor på MORS og har en
ileostomi, som jeg trives godt med.
Billetmærk 2008 - 2.
Ønsker du at svare på denne kontaktannonce,
sender du et brev
- tydeligt påført billetmærk 2008 - 2 til:
COPA, Rønnededevej 10\ 4100 Ringsted.
Så videresender COPA dit brev.

Kontaktannonce

Dame søger mand

Moldable Technology er en teknisk revolution.
Takket være hudplade materialets indbyggede
"elasticitet", former hullets kant sig omkring
stomien, så en perfekt tætning opnåes.
Værd at prøve? Ring til os.

!J

Dame (67-160-52 kg) søger ligestillet mand
65-75 år, ikke ryger - til fælles interesser: Bilture
- kortspil - naturen/skov og strand - hjemlig hygge
m.m. Bor i Himmerland og har ileostomi.
Billetmærk 2008 - 3.

ConvaTec
MOLDABLE
technology

Ønsker du at svare på denne kontaktannonce,
sender du et brev
- tydeligt påført billetmærk 2008 - 3 til:
COPA, Rønnededevej 10\ 4100 Ringsted.
Så videresender COPA dit brev.

Kundeservice: +45 45876011 · Internet: www.convatec.dk
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Årsberetning for Stomiforeningen COPA 2007
Af Henning Granslev, landsformand

Generelt

Så er der atter gået et år. Desværre har der
kun været en ganske lille medlemsfremgang
på blot 8 medlemmer. Det er just ikke noget
at prale af. Selv om det ikke er en tilbage
gang, kan man kan da udmærket frygte, at
hvis tendensen fra 2007 fortsætter i dette år,
så vil medlemstallet falde i 2008.
Vi må prøve at gøre en indsats for, at
det ikke sker. Da det er Britta Mogensen i
sekretariatet, der følger udviklingen tæt, har
Britta foreslået, at vi i 2008 prøver at vende
den negative tendens og laver en medlems
hvervekampagne.
Sekretariatet er flyttet til nye lokaler på
Rønnedevej 10 i Ringsted. Vores tidligere
udlejer gjorde dagligdagens arbejdsforhold
besværlige og utålelige. Huslejen blev varslet
forhøjet med 50% fordelt over 3 år, ejendom
men og lokalerne blev overhovedet ikke
vedligeholdt.
Trappen var ikke helt sikker at betræde, da
der var flere løse fliser, sne blev ikke fjernet
fra fortovet, et ulækkert og sundhedsskade
ligt skimmelangreb, fra en vandskade p. g.
a. en utæt altan fra lejligheden over vores
kontor, blev nedtonet til et mindre kosmetisk
problem.
Sagen kom så langt, at den gik til retten
i Roskilde, da vi ikke ville acceptere en
huslejestigning, før alle punkterne var blevet
udbedret.
Jeg vil takke for en stor hjælp fra en meget
god COPA ven, Henning Mogensen, der har
brugt mange timer til at studere lejejura for
at finde de rigtige lovparagraffer, der skulle
bruges i brevet til udlejeren for at klage over
den kraftige huslejestigning. Resultatet af alt
besværet var, at sagen blev taget af bordet
i sidste øjeblik. Det var en sejr for COPA
takket være Henning Mogensen (vor mand i
Ringsted).
Men skimmelangrebet var stadig i Set.
Hansgade 26 B, så hovedbestyrelsen i COPA
besluttede, at der skulle findes nye lokaler til
sekretariatet.
Der kom desværre ikke nogen rigtig god
afklaring om, der skulle findes en lejebolig
eller købes fast ejendom til sekretariatet. Det
blev op til FU at finde en løsning på dette.
FORMANDENS
BERETNING 2007

Copa 3/2008

Britta Mogensen kontaktede kontorudlejere
og ejendomsmæglere for at finde det helt
rigtige sted til sekretariatet. Tidspunktet var
dårlig timet. COPA var arrangør af Nordisk
Møde, så det skulle også klares sammen med
opgaven med det rigtige sted til COPA.
Britta Mogensen og Merete Møller fra FU
var til nmdvisning i forskellige lejemål,
inden valget blev Rønnedevej 10. Her var der
samme afstand fra banegården i Ringsted, og
der var plads til kontor, arkiv og til at holde
FU møder, og prisen for husleje var rimelig.
Men det er ikke den optimale løsning. Hvis
der kommer en ny lokalplan for området ved
Rønnedevej om et år eller to, kan man frygte,
at de nuværende ejendomme bliver revet ned,
og en ny bydel ser dagens lys. Så derfor må
hovedbestyrelsen i COPA være med til at
bestemme og tage stilling til, om der købes
eller lejes noget mere fremtidssikret til at
huse sekretariatet.
Det er som bekendt ikke uden omkostnin
ger at skulle flytte sekretariat.
Ikke mere om denne sag. Det var megen
tekst med forklaring på en sag. der har taget
megen tid og kostet en del penge i 2007.

Møder

Forretningsudvalget har holdt 6 møder i
2007, og som der står i vedtægterne har
hovedbestyrelsen været samlet til ordinært
hovedbestyrelsesmøde i april og budget/akti
vitetsmødet i november.
Til det ordinære hovedbestyrelsesmøde
i april var repræsentanter fra ConvaTec
inviteret for at fortælle om deres ideer og
vise deres nye produkter. Og til budgetmø
det i november var B/Braun inviteret for at
fortælle, at de nu igen er tilbage på markedet
med en stomidivision her i Danmark.
Alle møderne har været holdt i sekretaria
tet i Ringsted.

Kræftens Bekæmpelse

Repræsentanter fra COPA har deltaget i de
planlagte kvartalsmøder i hovedkontoret
på Strandboulevarden i København. Her
udveksles der erfaringer mellem patientfor
eningerne om mange forskellige sager, bl. a.
om hvorledes man kan synliggøre sig overfor
enkeltpersoner, sygehusene, sundhedscentre,
hvor skal man placere sine brochurer om
foreningen, hvordan får man flere medlem
mer og m.m.
Helt ærligt mener mange af patientforenin
gerne, at der er stor konkurrence om at blive
set og hørt de rigtige steder. Vi vil vel a 11e
gerne have en kendt person til at stå frem og
tale netop vores sag. Men det er meget svært.
De kendte er af gode grunde efterspurgte til
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at fortælle om deres historie i en patient
forening, og de skal også passe deres job og
familie. Og det kan vel også være træls at
skulle fortælle det samme igen og igen, blot
fordi man er en kendt person.
Men åh, hvor ville jeg ønske, vi havde en
kendt person her i Stomiforeningen COPA,
som ville hjælpe med gøre en stomi til et
lidt mindre tabuemne, end det stadig er for
mange.
Men jeg og vi andre i COPA må vel se
sandheden i øjnene, at problemer med af
føring og urin bliver aldrig det store hit. Der
findes finere og mere folkelige sygdomme.
Måske skulle man prøve en af dem?
Stomiforeningn COPA har dog stor glæde
af Kræftens Bekæmpelse. Vi får en økono
misk støtte på 170.000 kr. årligt. Pengene
bruges til formålsbestemte aktiviteter, som
merophold og weekendophold for stomi/re
servoiropererede og deres pårørende samt til
det årlige rådgiverkursus.
De nye rådgivere i COPA bliver også
tilbudt at komme på basiskursus for frivil
lige hos KB. Her får man en god ballast for
at finde ud af, om man er egnet til at blive
rådgiver/frivillig i en patientforening. Det er
professionelle oplægsholdere, der underviser
på kurserne. Og vi følger deres dom over
deltagerne. Siger de ok, gør COPA det også.
På årets sidste møde for patientforeninger
blev KB og COPA enige om at prøve at
arrangere et kursusophold på Dallund på Fyn
i 2008. Kurset skal kun være for stomi/reser
voiropererede.
(Flere informationer om KB på www.cancer.dk)

De Samvirkende lnvalideorganisa
tioner (DSI)

Det er så sidste gang der står DSI. Fra den
1.1.2008 er navnet ændret til OH, Danske
Handicaporganisationer.
På DSI 's repræsentantskabsmøde i
Grenaa blev projektet om et fælleshus for
handicapforeninger fremlagt. Ideen blev
positivt modtaget. Mange af foreningerne var
interesseret, og havde allerede sagt ja til et
lejemål i fælleshuset. Stomiforeningen COPA
havde kun sagt ja til ideen, men ikke indgået
nogen aftale om et lejemål (og det har vi
stadig ikke). Der er stadig en del uafklarede
spørgsmål om de økonomiske konsekvenser
og tidsrammer for huset.
Et emne på mødet var om ligestilling. Ved
udpegning af repræsentanter til offentlig
sammensatte råd og nævn er DSI de seneste
år blevet anmodet om at indstille såvel kvin
der som mænd. Den endelige udpegning
foretages af den ansvarlige myndighed, som
oftest er et ministerium. Derfor kan DSI ikke
med sikkerhed vide, hvilke af de indstillede
kandidater, der udpeges. Derfor er det vigtigt,
at DSI for fremtiden kan indstille kvalifice-

rede kandidater af begge køn. Denne politik gælder også for ansæt
telser i DSI, således at begge køn er ligeligt repræsenteret blandt
administrative medarbejdere, konsulenter og i ledelse.
Det er svært for mange patientforeninger at udpege frivillige til
de mange opgaver i Handicaprådene og de lokale DSI afdelinger.
Det gælder også for COPA. Derfor vii der ikke være nogen COPA
repræsentant i mange DSI afdelinger.
Mange af lokalforeningerne prioriterer medlemsarrangementeme
som det vigtigste. Og det er fint. Hvis nogle bestyrelsesmedlemmer
så har tid og lyst til arbejdet i DSI regi, er det rigtigt fint. Men vi
kan altså ikke tvinge vores frivillige til flere opgaver, end de selv
har lyst til.
På sidelinien skal forretningsudvalget i COPA nok prøve at
hjælpe med sager, der er relevante for vores målgruppe.

FS Fagligt selskab for sygeplejersker i stomiplejen

Det årlige møde med FS, CCF og COPA blev holdt på vandrer
hjemmet i Odense. Her kan mødet holdes for rimelige penge, og
Odense ligger centralt til et møde.
På mødet giver vi hver især informationer om, hvad der er sket i
årets løb og om fremtidige planer. Et stort og tidskrævende problem
for stomisygeplejersker er, at de skal udfylde nye bevillinger, når
en patient ønsker at skifte fra en pose til et andet mærke, selv om
det er efter anbefaling fra stomiambulatoriet. Det bør ikke være
nødvendigt. Om man skifter mellem en- eller todelsposer, det ene
produkt eller det andet, skal vel ikke være en proces, der skal gen
nem flere kontorer, før man kan få de hjælpemidler, man gerne vil
have.
Meget ofte kan en telefonopringning til kommunens sagsbehand
ler fra COPA løse problemet.
Stomisygeplejerskeme fortalte, at mange patienter, der kommer
på stomiambulatorieme, har hudproblemer. selv om de reelt ikke
selv syntes, der var noget problem.
Manglen på ledige hænder i sygeplejen gælder også, når der bli
ver opslået stillinger til at besætte ledige stomisygeplejestillinger.
Vi diskuterede også indgåede leverandøraftaler. ogle er bedre end
andre. Det er dog forvirrende for mange ældre borgere at skulle
skifte leverandør hvert 2. - 3. år. De føler sig kun som et nummer
i kommunen og ikke som en person, der har følelser for at kunne
handle et sted, hvor man føler sig tryg og kender den person, man
taler med i telefonen.
Heldigvis er der mange borgere, der får en god og hurtig service
ved forhandlerne. Men der vil altid være episoder, hvor kemien
mellem køber og sælger ikke er den bedste. Sådan er det jo også
i hverdagens indkøb, og hvis vi er utilfredse med butikken, så går
vi bare til en anden og bedre butik. Men således er det ikke med
indkøb af stomihjælpemidler. Når kommunen har en indkøbsaftale
med en leverandør, så er vi tunget til at handle netop der. Vi må da
gerne handle ved en anden leverandør. Men så kan der evt. blive en
udgift for borgeren.
Vi skal sikkert ikke forvente, at loven om EU udbud bliver lavet
om. Så vi må prøve at få det bedst mulige ud af forholdet mellem
borgerne og leverandørerne.
Ligeledes skal vi også respektere, at der er to forskellig patient
foreninger for mave-/tarmsygdomme. Så er det op til den enkelte
person at tage stilling, hvilken patientforening, man ønsker at være
medlem af. En del er medlem i begge foreninger. Og mange lokal
foreninger holder arrangementer sammen, for at mindske udgifterne
til oplægsholdere og mødelokale.
Jeg personlig er tilhænger af, at COPA tager sig af de stomiope
rerede og CCF først og fremmest de medicinske patienter. Forenin
gernes brochurer skal frit kunne bestilles af begge foreningernes
medlemmer. Så behøver begge foreninger ikke at bruge penge til
at lave brochurer om alt vedr. medicin, behandling, stomi og et
stomikort til offentlige toiletter.

Hvordan stiller du dig?
Har du samme
mening, som andre
med stomi? Deltag i
månedens spørgsmål
på vores hjemmeside!
"'
@
"'
0
0
"'
m

f

g
,.,ø

Et nyt aktuelt spørgsmål vedr. stomi hver måned
på vores hjemmeside www.convatec.dk/contact.
Svaret offentliggøres direkte. Gør det til en god
vane, at besøge hjemmesiden.

Kundeservice: +45 45876011 · Internet: www.convatec.dk
(formandens beretningfortsætter side 8)
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På det årlige lands
kursus for sygeple
jersker i stomiplejen
i Faaborg var der
kun udstillinger fra
producenterne af
stomihjælpemidler. Tidligere deltog forhandlerne også med
udstillinger.
Men da konkurrencen er hård om at være
leverandør af stomihjælpemidler, har for
handlerne fravalgt at deltage med en udstil-

!ing. Det må vel være ok. Vi tilpasser os alle
de nye tider.
Så kan producenterne vise alt det nye i
poser, plader og pasta m.m. Og der kommer
stadig nye produkter. Det kan være en hel
jungle for stomiopererede at vælge det rette
produkt. Der kan ikke sælges dårlige produk
ter. Det er helt op til den enkelte bruger at
vælge det, som man føler sig tryg og sikker
med i dagligdagen.
Temaet i årets kursus var hudproblemer

og kommunikation. Mange med stomi har
problemer med huden omkring stomien
eller under posen/pladen. Når patienterne
kommer til kontrol på ambulatoriet, opdager
stomisygeplejersken meget ofte, at der er et
hudproblem. Men hvorfor er der ikke flere,
der fortæller, at de har et hudproblem? De
fleste syntes ikke selv, der er noget problem!
Men en undersøgelse viste følgende resultat
: 57% med ileostomi, 48% med urostomi og
35% med colostomi har hudproblemer. Det
er da deprimerende. Så tag lige og check
din hud, næste gang du
skifter pose/plade.
En konklusion, for at
hudproblemerne for
mindskes, kunne være at
tilbyde alle stomiopere
rede med en permanent
stomi et årligt besøg i
stomimabulatoriet.

e stotec
Welland Klæbefjerner Pumpespray
- løsner stomiprodukter - hurtigt, sikkert og smertefrit. ..
•

Welland Klæbefjerner Pumpespray løsner stomiprodukter og
reducerer belastningen af huden ved poseskilt.

•

Welland Klæbefjerner Pumpespray svier ikke ved brug uanset hudens
tilstand, da den ikke indeholder alkohol.

•

Welland Klæbefjerner Pumpespray er hudvenlig og baseret på
silikone, der ikke optages i kroppen. Den påføres skånsomt via en
mekanisk pumpespray uden drivgas.

•

Welland Klæbefjerner Pumpespray opløser ikke klæberen - den løsner
bandagen ved kortvarigt at ændre overfladestrukturen mellem huden
og hudklæberen.
Sprøjt Welland Klæbfjerner
ovenpå og langs kanten af
hudpladen.
Vent et øjeblik.
Træk forsigtigt hudpladen af.
Påfør om nødvendigt mere
klæbefjerner.

Welland Klæbefjerner Pumpespray
•
Effektivt indhold 50 ml.
•
Bestillingsnummer WAS050

Kontakt Stotec for en gratis vareprøve allerede i dag, prøv den
og bestil den efterfølgende hos din forhandler.

e stotec
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Ulvevænget 1
7100 vejle
www.stotec.dk
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stotec@stotec. dk
tlf. 75841166
fax 75841332

Brok har mange, og til
syneladende er der større
risiko for at få brok ved
en colostomi. Der er ikke
belæg for at få brok ved
en akut stomioperation.
Et stort emne på kurset
var kommunikation. Her
gælder reglen også, at
kemien skal være god
mellem sygeplejersken
og patienten. Man skal i
den travle hverdag have
tid til sit arbejde men
også tid til at tale med
patienten og have respekt
og forståelse for patien
tens situation.
Stomisygeplejerske
Dorte Skaarup Schmidt
fra Rigshospitalet frem
lagde en rapport om "Et
nyt liv med pose på ma
ven". Rapporten gav et
klart signal om, at det er
svært for den nyoperere
de at tilpasse sig den nye
situation med en pose
på maven. Og mange
ønskede desværre ikke at
tale med en ligestillet før
operationen. Stomifor
eningen COPA har støttet
projektet økonomisk.

Rådgiverkursus

I weekenden den 17. og
18. november var 32 råd
givere fra hele landet til
COPA- rådgiverkursus i
Vejle på Hotel Torvehal
lerne.
Der var et oplæg om
kost ved specialist i

tørt stof, så prøvede Kirsten at gøre oplægget
ernæring, Annemette Lyngby. Man behøver
mindre kedeligt. Der var fakta og oplysnin
ikke gøre ret meget for at ændre de usunde
ger om, hvilke paragraffer vi kan have nytte
spisevaner til en lidt bedre og sundere kost.
af.
Helbredet er ikke kun afhængig af mad og
(Hvis man har lyst, kan der læses mere om kurset i
drikke. Motion og frisk luft i lungerne er
COPA-blad 111'. 1.2008)
også med til at give et bedre og sunde.re liv.
Men det er helt klart op til en selv, om man
Slut 'Formandens beretning' del 1.
ønsker at ændre ens livsstil. I familierne bør
Del 2 følger i næste Copa-blad.
man dog i det mindste bakke hinanden op til
Du kan læse 'Formandens beretning' i sin
at leve et sundere li .
fulde længde på www.copa.dk eller du kan
Næste oplæg var af tomisygeplejerske
rekvirere den tilsendt fra COPAs sekretariat.
Kirsten Bach fra regionshospitalet i Hor
sens. Kirsten fortalte om
alt vedr. hudpleje. de
forskellige ryper wmi/
reservoir. årsager til
operationerne. komplikationer med wmi. Kirsten
havde også rid ril at rille
relevante pørg mål ri!
rådgiverne om. hvorledes
de havde oplevet at få
- reducerer hudskader og gener ved hyppige poseskift...
anlagt en stomi, og om
det ha de ændret deres
liv,
Flair Lukket Plus er Wellands lukkede stomipose Flair pakket
Om aftenen var der
sammen med Wellands nye medicinske klæbefjerner - helt
socialt samvær med
uden meromkostning uanset din bevilling.
spisning og lidt dan til
levende mu ik (der ,·ar
stort julefroko tarran
•
Flair Lukket - en stomipose med en hudvenlig hydrocolloid hudklæber,
gement på hotellet). å
der giver en meget sikker og skånsom vedhæftning.
kunne vi og å få glæde
at dette, der var endda
Flair Lukket - en stomipose med et patenteret kulfilter, der effektivt
et indslag med en fa] '
renser luften og fjerner lugtgener fra posen.
brandalarm. men den
overhørte mange. d drak
•
Flair Lukket - en stomipose med et blødt , støjfrit og vandafvisende
øl i stedet for at g til
stofbetræk
og en anatomisk facon.
udgangen.
Søndag formiddag
besøgte vi Kræftens
Bekæmpelses lokale
center i Vejle. Her for
talte frivillig, Houng,
•
Welland Klæbefjerner Pumpespray - en medicinsk klæbefjernerspray
om det daglige arbejde
der hurtigt , sikkert og smertefrit løsner posen fra huden.
til kræftramte. Vi fik
også en rundvisning i
de forskellige lokaler
til afslapning, massage
og samtaler. Centret er
meget varmt og bruger
venligt.
Sidste punkt på kurset
var om socialloven.
Kirsten Pram, socialråd
giver i Århus Kommune
besvarede spørgsmål
om loven for hjælp til
brokbandager, retten til
Kontakt Stotec for en gratis vareprøve allerede i dag, prøv den
selv at vælge leverandør
og bestil den efterfølgende hos din forhandler.
af hjælpemidler, evt.
dækket en merudgift til
boligindretning p. g. a.
af et handicap, forhøjet
Ulvevænget 1
stotec@stotec.dk
SU til unge der har en
7100 vejle
tlf. 75841166
kronisk sygdom og m.m.
www.stotec.dk
fax 75841332
Selv om socialloven ikke
er det mest interessante
emne og kan være lidt

e stotec

Flair Lukket Plus

Plus

e stotec
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'Livet med stomi' - en unik bog om at leve med stomi
- Dansac har udgivet en bog - den må du læse. Så simpelt er det!

Dansac. Niels er en ud af fem personer,
som i bogen fortæller om sit liv med
stomi. Når man læser Niels og de øvrige
fire personers personlige beretninger, så
kommer tanken: Den bog ville jeg gerne
have læst noget før. Man kommer umid
delbart til at tænke på andre, som man
kender,der har stomi og kunne have haft
glæde at læse denne bog for længe siden.
Så her er en anbefaling. Læs bogen!

NY BOG

A

llerede i forordet beskrives det, at
der ikke er nogen rigtig eller forkert
måde, at forholde sig til det at leve med
en stomi.

At leve med stomi

'Livet med stomi' er en bog, hvor
det meget nærværende og ærligt
beskrives,hvordan det er at leve
med en stomi - på godt og ondt.
Som det også står skrevet i bogen,
så er det at leve med en stomi
- midlertidig eller permanent - en
ret stor forandring i en persons liv.
Nogle vænner ret hurtigt til for
andringen - mens andre har rigtig
svært ved at acceptere det. Bogen
er på ingen måde en bog med lister
over praktiske anvisninger til sto
mipleje, men en bog om alt mulig
andet mellem himmel og jord. I
bogen kan du blandt andet læse de
fem personers beretninger om:

Fem forskellige mennesker
- fem forskellige liv

Bogen rammer plet med at beskrive
dagligdagen med stomi. De fem perso
ner,der i bogen fortæller om deres liv
med stomi, gør det ærligt,så du for
nemmer, hvad der kan være på spil,når
livet pludselig ændres og man skal leve
med en stomi. Det er ikke en bog om
fem "supermennesker",som har klaret
det hele fra første færd. Omvendt er
det heller ikke en bog,hvor du vælter i
"lidelseshistorier" - det er en realistisk
beskrivelse af hverdagen for mennesker,
som pludselig står overfor det at skulle
leve med en stomi.
- "Der er mange, som spørger, om mit
liv har ændret sig, efter jeg fik stomi.
Om min livskvalitet har ændret sig?
Jeg fik kræft og fik også en stomi.
Så selvfølgelig er mit liv ændret. Det
sætter tanker i gang at få en kræft
diagnose. At få en stomi på maven er
en synlig fysisk ændring af min krop.
Men min livskvalitet er ikke blevet
dårligere,fordi jeg har fået stomi.
Meget af det, som jeg altid har holdt
af,kan jeg stadig på trods af min
stomi. I 20 år har jeg spillet golf. Man
kan svinge en golfkølle med en pibe
i munden og kan altså også svinge en
golfkølle med en stomi på maven".
Niels, 70 å1; citatfra bogen
Livet med stomi'.

1

S

ådan fortæller Niels i bogen 'Li
vet med stomi',som er udgivet af
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• hvordan det kan være at stå i en
situation, hvor man pludselig
slår en prut, hvor alle kan høre
det.
• at tænke på stomien døgnet
rundt.
• at være teenager med en stomi
• en mors bekymringer omkring
hendes barns liv med stomi
• venners reaktioner
• hvordan det er med kærester
• overvejelser omkring, hvem
man skal fortælle om stomien
• og meget, meget mere..........

D

u kan læse om Jamie på 14 år,som
selv ønskede at få en stomi:
- " Da jeg var 11 år, foreslog lægerne
og en sygeplejerske, at jeg kunne få
10

en stomi. Jeg havde aldrig hørt ordet
stomi før. Personalet på hospitalet
fortalte mig, hvad en stomi er,og
hvordan den fungerer. Jeg bed mærke
i, at en stomi kunne betyde,at jeg ikke
længere skulle have daglige uheld i
bukserne, men kunne få kontrol over
min afføring ved at få det i en pose
på maven. Jeg blev meget begejstret.
En stomi kunne jo forhindre, at jeg
blev drillet. Jeg ville være normal
- jeg ville kunne lege, cykle, spille
fodbold - og så ville jeg kunne gå i
boxershorts, som alle mine skolekam
merater. Jeg var ikke i tvivl om, at jeg
ville have en stomi. Jeg tror, lægerne,
sygeplejersken og mine forældre var
mere i tvivl om,det var godt for mig
at få en stomi. Selv var jeg helt sikker.
Det var det,jeg ville".
Jamie, 14 år.
Jamie ønskede at være som alle andre
teenagere og lever i dag et godt liv med
sin stomi. Jamies mor, Sarah,har inte
ressante betragtninger om det at være
forældre til et barn,der skal have eller
har fået stomi. Alt i alt kan man læse at
Jamie har fundet sig tilrette med at leve
med stomi.

D

u kan også læse om Sif,som i
starten havde rigtig svært ved at ac
ceptere sin stomi. Sif fortæller i bogen:
-"Man kunne faktisk ikke se, at jeg
havde en stomi. Men alligevel tænkte
jeg på den dag og nat. Kunne andre se,
at jeg havde stomi? Var stomiposen
fuld, og vil den nu lække? Der var al
tid et eller andet om min stomi i mine
tanker. Så jeg kan sige, at det at få en
stomi fyldte helt vildt meget og tog
rigtig meget af min energi".
Sif 34 å1:

N

u har du fået et indtryk af, hvad du
kan læse om i bogen - som varmt
kan anbefales til alle der skal have
stomi, alle der har stomi, til pårørende
og sygeplejersker. God læselyst.

B

ogen kan gratis bestilles hos Dansac
•
- se annoncen side 11.

..................................................................................................
Ja, tak jeg vil gerne have "Livet med stomi" tilsendt gratis.
Jeg er:

D Stornist

D Pårørende D Plejepersonale

Navn: ______

__

Adresse: _ _____
Pastnr./by: ____

D

__

______ _

____________ _

Tlf.nr.: ____________

__

____

__

E-mail: _______

_____________ _

Ja tak, jeg vil gerne høre fra Dansac, når der er flere spændende nyheder.

Kupon sendes til: Dansac og Hollister Danmark, lille Kongevej, 3480 Fredensborg

dansac •
Dedicated to Stoma Care

®
·�
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Tak til Grethe .Vielsen
En stor tak for indsatsen fra os alle sammen, til Grethe Nielsen,
der efter 11 års bestyrelsesarbejde som formand og kasserer,
ønskede at stoppe.
Grethe fik et gavekort til en planteskole; det kan bruges til
lidt nyt eller pynt i hendes dejlige have.

p��

Århus Plads 6, 2.th., 2100 København Ø
Tlf.: 3538 9148
E-mail: nepe@privat.dk

http://kbh-frberg.copa.dk/
Siden sidst

Referat fra generalforsamlingen

1. Kaj Svendsen blev valgt som dirigent.
2. Peter Sørensen blev valgt som referent.
3. Valg af stemmetællere, Nethe Sarup og Lea Fingeret
blev valgt.
4. Formandens beretning blev godkendt uden
bemærkninger.
5. Kasserer Grethe Nielsen fremlagde regnskab for 2007,
regnskabet blev godkendt.
6 . Vejledende aktiviteter 2008:
22/2 Generalforsamling.
11/3 Cafemøde med B. Braun.
24/4 Glyptoteket .
05/5 Temadag Vanløse Kulturhus. B.Braun er
arrangør, og vi har inviteret Danpleje, Diætist
Christel Christensen Rolle, Eto Garments,
COPA og CCF til at deltage med en stand.
07/6 Skovtur.
Medlemsmøde Pilegården
Oktober
November
Banko
December
Julefrokost
7. Indkomne forslag. Ingen modtaget
8. Valg af formand. Peter Sørensen blev genvalgt,
valgt for 2 år.
9. Valg af I bestyrelses medlem.
Tine Christensen valgt for 2 år
I 0. Valg af 2 suppleanter.
Jørgen Baltzer , Sonja Abrahamsen valgt for 1 år
11. Valg af revisor + suppleant. ingen stillede op, der
revideres af bestyrelsen
12. Eventuelt, der blev forespurgt om skovturen stadig
skulle være bustur med hemmeligt mål, det blev
enstemmigt vedtaget, man må klæde sig på, til også at
kunne være udendørs i tilfælde af regnvejr.

Copa 3/2008

Siden sidst

Cafemøde med B.Braun

Vi havde den 11/3 fornøjelsen af at have
Anette Skyne og Jørn Harnfeldt
fra B. Braun på besøg.
De præsenterede sig, og fortalte om
B. Braun, og firmaets nye fremstød i
Danmark, samt de produkter, de har på
markedet. Vi måtte indrømme, at der var
nytænkning og rigtig smarte detaljer,
såsom Flowcontrol, hvor man selv
bestemmer hvornår posens indhold
tømmes ud, Softima®Key hvor en
klæbekobling kan placeres korrekt i et forsøg.
Dejligt at man stadig kan se en positiv udvikling indenfor
bandageområdet.
Vi vil gerne have lov til at sige mange tak for en hyggelig og
informativ eftermiddag.

Kommende arrangement

Med bus ud i det danske sommerland

Så er det atter tid til fælles skovtur med Storkøbenhavn. Lør
dag den 7/6 har vi heldagsskovtur.
Det koster 125,-kr. at deltage, hvis man er medlem eller støt
temedlem; er man ikke det, betales fuld pris for turen.
Se nærmere under Storkøbenhavn for oplysninger
om mødetidspunkt og opsamlingssteder.
Vi har 25 pladser, så tilmelding er efter først til mølle
princippet.
Medlemmer fra København/Frederiksberg. Tilmelding
inden den 24/5:
Peter Sørensen tlf. 3538 9148 (bedst mellem 10.00 ogl 7.00),
eller på nepe@privat.dk
Husk alsidig påklædning og fodtøj - til både inde og ude - i det
danske sommervejr.
P.b.v. Peter Sørensen
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Marianne Hemmingsen
Søborg Hovedgade 211, 4-A
2860 Søborg
Tlf.: 2343 0353 (bedst 16-18)
• ..
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Gisela Schjøtt
Birkemosevej 30
3550 Slangerup
Tlf.: 4733 4434

�

Carina Christiansen,
Sønderlundsvej 21, st.tv., 2730 Herlev
Tlf.: 4491 6199
Siden sidst

Kommende arrangement

Lørdag den 1. marts havde vi den årlige generalforsamling.
Efter frokost begyndte den ordinære generalforsamling og til
dirigent blev valgt Hugo Harfot som kunne konstatere, at gene
ralforsamlingen var lo lig indkaldt.
Formandens beretning blev godkendt.
Det reviderede regnskab blev godkendt.
Formand Marianne R. Hemmingsen blev genvalgt for 2 år.
Carina Christiansen og Kirsten Plannthin blev begge genvalgt for 2 år.
Lone Kongsted blev genvalgt til suppleantposten for 1 år.
Birthe H. Hansen blev genvalgt som intern revisor for I år.
Annemarie Jørgensen blev genvalgt som revisorsuppleant
for I år.
Under evt. blev de nye rejseregler og det blå sygesikrings
kort diskuteret. Ligeså blev det diskuteret ang. skovturen om
det fortsat skal være et "hemmeligt" mål eller om det skal
offentliggøres. Der var enighed om, at det fortsat ikke skulle
oplyses af arrangørerne, men at der gerne må stå ang. praktisk
tøj eller ej.
Dernæst takkede dirigenten for god ro og orden.
Efter en kort pause var det Focuscare, der stod på program
met, og vi blev præsenteret for et par produkter.

Sommerudflugt til Odense og omegn lørdag 14. juni
Så er det tid til at melde sig til den årlige sommerudflugt med
bus, der i år går til Odense. Første punkt på programmet er en
lille sejltur på Odense Å. Herefter vil der være frokost efter
fulgt af kaffe på restaurant Carlslund, og vi afslutter dagen med
et besøg i den "Fynske Landsby", hvor en guide vil vise os
rundt. Prisen for denne udflugt er 200,00 kr. for medlemmer og
350,00 kr. for en gæst.
Man har mulighed for at tage en gæst med (husk at et med
lemskab som støttemedlem kun koster 125,00). Vi håber rigtig
mange af vore medlemmer har lyst til at deltage i denne tur.
Tilmelding bedes være formanden i hænde senest den 6.juni.
Tilmelding: Gisela Schjøtt på tlf. 4733 4434.
Afhentning vil foregå som beskrevet nedenfor:
•Afhentning i Helsingør:
Jernbanestationen kl. 8.00.
•Afhentning i Hillerød:
Parkeringspladsen på Carlsbergvej kl. 8.30.
•Afhentning i Ølstykke:
Parkeringspladsen på Gl. Toftegård Station kl. 9.00.

Bustur

Generalforsamling med lutter genvalg

Nekrolog
Tidligere kasserer og mangeårigt bestyrelsesmedlem i
Frederiksborg Lokalforening, Jørgen Wissing er afgået
ved døden i februar 2008. Jørgen Wissing gjorde et stort
arbejde for lokalforeningen, og var en god støtte ved
formandsskiftet i 1999. Jørgen trak sig tilbage fra besty
relsesarbejdet for fire år siden af helbredsmæssige grunde.
Vore tanker og medfølelse går til hans efterladte.

Kommende arrangement

Skovtur

Lørdag den 7. juni skal vi så på skovtur sammen med. vores
gode naboer fra København/Frederiksberg. Vi skal en tur ud
i det blå/grønne eller hvad det nu bliver. Vi skal ikke klatre i
bjerge og heller ikke til hofbal hos Dronningen. Men et eller
andet der imellem.
Så skynd jer at melde jer til - der er 25 pladser til hver lokal
forening. Medlemmer i Kbh/Frb. skal melde sig til hos Peter.
Mødetidspunkter og opsamlingssteder
Dato: Lørdag den 7. juni 2008
Kl. 9.30 - Pilegården, Brønshøj
Tid:
Kl. 10.00 - Præstevænget 20, Ballerup (Ældresagen)
Kl. 10.15 - Ballerup st.
Busselskab: Sallybussen. Hjemkomst ca. 16.00-16.30.
Pris: 125 kr. - excl drikkevarer. For ikke-medlemmer: 250 kr.
Tilmelding medl. i Storkøbenhavn senest den 31. maj:
Marianne, tlf. 2343 0353.

P.b.v. Gisela Schjøtt

Peter Sørensen. Kbh.!Frederiksberg har sakset dette til Copa-bladet

Robot-arme skal skåne tarme

Fra 2009 kan tarmpatienter på Aalborg
�"'-'-Sygehus se frem til skånsomme robot
operationer. En ny kirurgisk robot skal i
fremtiden redde patienterne fra stomi.
I begyndelsen skal robotten bruges til
urologiske og gynækologiske indgreb, som f.eks. kræft i
blærehalskirtlen.

Så vil vi bare ønske vores medlemmer en rigtig dejlig sommer
- med forhåbentlig masser af sol!
P.b.v. Marianne R. Hemmingsen

(Dagens Medicin 03.03.2008)
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Christian Stentoft
Thorkildsvej 78
3700 Rønne
Tlf.: 5695 2133

Vedrørende kommende arrangementer - venligst henvendelse
•
til lokalformanden.
Siden sidst

14 vandhunde

Svømmedag i Greve Svømmehal d. 24. februar

.

.

Jette Frederiksen
Kirkegårdsvej 7
Gundsømagle
4000 Roskilde.
Tlf.: 4673 0587
www.roskilde.copa.dk
Siden sidst

Bowling i Roskilde

Årets bowling-turnering fandt i år sted på adressen Køben
havnsvej i Roskilde. Det var søndag d. 2. marts. Den tidligere
annoncerede dato, den 9. marts, måtte fremrykkes p.g.a.
turneringskampe for bowlingklubber, hvorved alle baner var
optaget. Skaden var imidlertid ikke så stor, fordi vi nåede at
udsende et nyhedsbrev til samtlige medlemmer, hermed kunne
vi flytte datoen og stadig holde en rimelig tilmeldingsfrist.
1 år bowlede vi først og spiste bagefter. Det synes at være
opskriften fremover, når der er bowling på programmet. Vi
havde en rigtig dejlig dag, hvor vi bl.a. kunne byde velkom
men til et par nye medlemmer.
P.b.v. Jette Frederiksen
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Igen i år havde vi fået invitation til at få en dag i vandet "for os
selv". Det var, ligesom sidste år, Bodil Egeriis, der brugte sin
søndag eftermiddag på os.
Vi startede med en kop kaffe og Jettes hjemmebag, uhm"
Under kaffen underholdt livredder Preben med lidt sjove histo
rier fra svømmehallens start.
Derefter var der omklædning og så en tur i baljen. Vi var
14 stk. vandhunde fra COPA, ikke mange, men vi havde en
god eftermiddag.
Vi håber. at dette må blive en fast årlig tradition, og at der
kommer endnu flere næste år. Deltagerne her kunne ihvertfald
konkludere. at det ikke er noget problem at svømme, bare fordi
man har fået sig en stomi.
Tak til Gre,·e S,·ømmehal.
P.b.v. Tove Christiansen

Kommende arrangement

Du kan nå det endnu!

Besøg hos Dansac for stomister og pårørende

Turen går til DANSAC i Fredensborg tirsdag d. 27. maj
Vi kører med bus til Dansac, og der bliver samlet op 3 steder:
• Køge Station, turistbusholdepladsen kl. 8.00
• Greve Station v. Svømmehallen kl. 8.30
• Roskilde Station, turistbusholdepladsen Ny Østergade kl. 9.00.
Efter sidste opsamling går turen nordpå gennem det dejlige
Nordsjælland, og ca. 9.45 lander vi i Fredensborg.
Hos Dansac bliver vi budt velkommen af udvalgte medarbejde
re. Vi kommer til at høre om Dansac's historie og om Dansac's
produkter. Sidst, men ikke mindst vil vi få lejlighed til at se,
hvordan poser og plader bliver til. Dansac byder i løbet af
dagen på en dejlig frokost samt kaffe og kage.
Ca. 15.00 afgår bussen hjemad. Der bliver afsætning i ræk
kefølgen: Roskilde / Greve/ Køge. De sidste skal nok regne
med at være i Køge ved 17 tiden.
Turen er gratis, men på grund af transporten, er det vigtigt at
melde sig til turen, det gør du til:
Vagn Olsen tlf.: 4649 7864 eller Vagn_olsen@olsen.mail.dk
senest d. 15 maj.
HUSK ved tilmelding at oplyse, hvor du stiger på bussen. •
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Man får mange henvendelser, fra firmaer der sælger stomi
produkter, kommuner der har gang i forskellige projekter, om
man eventuelt vil deltage? Der er meget at tage stilling til.
Vi valgte Sundbedsmessen i Kalundborg og Coloplast's
besøg i Holbæk.
Jeg valgte også at deltage i rådgiverkurset i efteråret, for at
se hvad det handlede om. Der er også HB-møder, så alt i alt et
travlt år for en ny formand. En tak til bestyrelsen, uden dem
gik det ikke.
Regnskabet
Regnskabet blev godkendt.
Aktivitetsplan for 2008
Aktivitetsplan 2008 blev delt rundt. Der var ingen forslag fra
medlemmerne.
Valg af bestyrelse
Alle der var på valg blev genvalgt. Else Lauersen blev valgt
som revisorsuppleant.
Eventuelt
Vi har ved hjælp af et gammelt brev, som Britta fandt under
flytning, fundet ud af at vi har 30 års jubilæum i foreningen
den 30.september. Vi snakkede en del om, hvad vi skulle
finde ud af i den anledning. Vi vil gerne i kontakt med gamle
formænd!

Kommende arrangement

Byvandring i Køge

Lørdag d. 6 september arrangerer vi en byvandring i Køge by.
Vi skal rundt med guide og se de gamle huse og ind i nogle af
gårdene, vi skal se Køge Kirke og andet spændende. Dagen
sluttes med en lækker frokost et sted i Køge.
Der følger nærmere oplysninger i julinummeret af Copa
bladet, men sæt kryds i kalenderen allerede nu.
P.b.v. Tove Christiansen

Grethe Krog
Syvendeskovvej 33
Undløse
4340 Tølløse
Tlf.: 5918 9693

Siden sidst

Generalforsamling den 25. marts

Formandens beretning
Der er en fast flok på ca. 30 medlemmer der deltager i vores
arrangementer. Vi kunne godt tænke os at der kom flere, der
bliver brugt meget tid på at få arrangementerne til at blive vel
lykkede, men vi synes det lykkes meget godt for os.
Som formand fortalte jeg om, hvordan det er, at være for
mand for en regional patientforening.

Efter generalforsamlingen havde vi inviteret Thyra Frank
fra plejehjemmet Lotte til at komme og holde foredrag for os.
Det er en stor oplevelse at høre hende fortælle om sit liv og
arbejde på Plejehjemmet Lotte.
Foreningen var vært med smørrebrød og kaffe.
(COPA Vestsjællandfortsælter side 18)

Kirudan
www.kirudan.dk

Kirudan A/S
Kornmarksvej 15-19
2605 Brøndby
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SenSura

En helt ny standard
indenfor stomi

giver dig

tryghed

hele vejen rundt

I samarbejdet med stomiopererede har vi udviklet
SenSura - en helt ny 1-dels stomipose til kolo- og
ileostomiopererede. SenSura har bl.a. en helt enestående
ny 2-lagsklæber, der gør det muligt at forene følgende
egenskaber i en og samme klæber:
• Hurtig vedhæftning og klæbeevne: Sidder sikkert
• Fleksibilitet: Følger kroppens bevægelser
Absorption: Opsuger fugt fra huden
• Udvaskningsresistens: Går ikke i opløsning
• Let aftagelighed: Ingen smerte og klæberrrester
Dette giver dig tryghed hele vejen rundt - vi kalder det en
"cirkel af sikkerhed".

En cirkel af sikkerhed
SenSura har desuden et nyt effektivt filter, blødt og holdbart posemateriale og meget mere.
SenSura 1 -dels findes i mange forskellige varianter til både kolo- og ileostomiopererede.
Ønsker du at få tilsendt en gratis prøvepakke på SenSura, kan du vælge
at kontakte Coloplast Kundeservice på telefon 4911 1213
eller udfylde og indsende kuponen til os på
nedenstående adresse.

w Coloplast

Coloplast Danmark A/S
Møllevej 11-15
2990 Nivå
Telefon 4911 1213

Colaplast og SenSura er registrerede varemærker ejet af Colaplast NS.
© 2006-09. Alle rettigheder forbeholdes Colaplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark. kmr/415.

www.coloplast.dk/sensura

D Ja tak, jeg vil gerne have tilsendt en prøvepakke på SenSura

Fornavn

Jeg har en:

Efternavn

Jeg foretrækker posestørrelse:

Adresse

Min stomi diameter er: ___ _ mm

;:===============:::;li
li

B

Telefon

i
E-ma l

L_----'--'--'--'--'--'--'-�-

Jeg samtykker hermed til, at oplysningerne bliver registreret, så jeg kan
modtage skriftlig og telefonisk information fra Colaplast

Underskrift

O lleostomi
O Midi
O Maxi

y

Postnr.

Dato

0 Kolostomi
0 Mini

SenSura

"Coloplast
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Merete Møller
Ærtebjergvej 28, Lund
4660 Store-Heddinge
Tlf.: 5650 8042
E-mail: eterem@privat.dk
Siden sidst

Generalforsamling den 5. april

Efterlysningen i sidste blad var virkningsløs - men så var det
prøvet. Vi lever dog stadig i håbet om bedre tilslutning. Jan Bøj
trup blev ,·algt til dirigent og førte os stille og roligt gennem det
hele. Beretning og regnskab blev godkendt uden de store kom
mentarer. bortset fra at det blev foreslået og vedtaget at bringe
beretningen her i bladet for at give medlemmerne et indblik i
bestyrelsens og formandens tanker omkring foreningsarbejdet.
Beretning for perioden 17. marts 2007 til 5. april 2008
Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder i det forløbne år og
alt går stille og roligt - for roligt kan man somme tider synes,
men det lader til at være svært at ændre på.
Det første arrangement var udflugten til Andelslandsbyen
Nyvang d. 2. juni. Det var en meget fin dag! Turen foregik i
lejet minibus og privatbiler. Vejret var med os og alle hyggede
sig - både børn og voksne.
Høstfesten i september blev afholdt på Restaurant Skovfo1 gedstedet ved Vemmetofte - et sted vi glade og gerne vender
· tilbage til. Denne gang "havde kokken bagt vejret", som
Juniortjener Frederik bemærkede. Vi var meget heldige med
vejret som sædvanlig, og maden slap kokken jo også heldigt
fra. Det var i hvert fald en dejlig dag, hvor unge og gamle bare
hyggede sig.
Den 27. oktober havde vi et medlemsmøde i Næstved - i
Siden sidst
samme lokaler som nu - og havde inviteret Mette Kaltoft
Messe med pæn stand
Sørensen og Søren Sillesen fraConvaTec. Igen var en pæn,
mindre forsamling til stede; men det blev taget med højt humør
Sundhedsmessen i Kalundborg er løbet af stabelen.
og der blev stillet mange og relevante spørgsmål, og flere af de
Vi havde fået lavet en meget pæn stand, vi havde pænt
fremmødte benynede sig af lejligheden til at afprøve de sidste
besøg, og fik sludret med andre deltagere på messen, som ville
nyheder fra firmaet. Kaffen og ostemadderne blev sponsoreret
vide lidt om os. Der var ikke nogle af vores medlemmer, der
afConvaTec og alle nød det.
kom forbi - det havde vi håbet på.
Lørdag d. 1. december holdt vi julemøde - også på Skov
fogedstedet - med deltagelse af flere nye medlemmer, hvilket
altid er en fornøjelse. Året før prøvede vi at holde mødet på
Hotel Kirstine i Næstved - men det lokkede mærkeligt nok
Kommende arrangementer
ikke flere deltagere til, og det kunne godt have været tilfældet,
Hvad skal vi ha' på programmet?
når nu størsteparten af medlemmerne bor i og omkring Næst
Efter vores tur til København, den 8. maj, har vi ikke noget på
ved. Man undres.
programmet før jubilæet?
Så var det år gået - og i dag holder vi så generalforsamling
som
2008's første arrangement.
• Hvis vi kan samle et hold på 6 medlemmer, kan vi få oprettet
et svømme-/motionshold; det er igennem AOF i Holbæk. Det
Beretningen bliver kortere og kortere, fordi bestyrelsen har
foregår i varmvandsbassinet på Holbæk Sygehus, det starter til valgt at skære lidt ned på aktiviteterne på grund af manglende
interesse fra medlemmernes side. Det skal ikke afholde mig fra
september. Du kan høre mere på tlf. 5918 9693.
at sige mange tak til Jer, der tappert mødte op i dag, ligesom
•Julefrokosten bliver den 7.december.
jeg også vil sige tak til bestyrelsesmedlemmerne for opbak
P.b.v. Grethe Krog
ning og aldrig svigtende humør. Det kan være meget svært at
bevare entusiasmen, når der ikke er respons fra foreningens
øvrige medlemmer. Hvad skal man sætte på programmet for
at trække folk til? Skal der virkelig timelange bustransporter
og fabriksbesøg til? Man tør heller ikke lægge beslag på læger
Send stemplede frimærker til:
eller sygeplejersker, som ofrer en lørdag på at møde alt for få
Kjestine Rasmussen
interesserede - og sidst men ikke mindst - bare man dog ville
huske på, at bestyrelsen også lægger beslag på deres lørdage
Skibhusvej 171, 1.tv., 5000 Odense C
for at tjene medlemmernes interesser.

STØT COPA
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Jeg går ud fra, at man melder
sig ind i en forening, fordi
den har ens interesse. Hvis
ens behov så bliver dækket
gennem medlemsbladet, så
ville det være rart at få det at
vide. Sidst vi sendte brev ud
til alle, var der hele tre, som
reagerede, og det kan ikke
siges at være imponerende.
Jeg kunne tænke mig, at ge
neralforsamlingen fremkom
mer med en udtalelse, som
kan sættes i bladet - eller at
der bringes uddrag af min
beretning, eller at vi atter
sender brev ud. Det koster
en del, men måske kan man
være heldig og få reaktioner.
Dette var ordene."

Aktivitetsplan for resten af 2008 COPA Storstrøm Nord
Lørdag d. 14. juni: Udflugt i mini-bus. Der er to muligheder, nemlig: En tur til Gromitz i
Nordtyskland (husk pas) hvis alt falder på plads. Deltagerpris: kr. 300.- (ikke-med!.: kr. 450.-)
bindende tilmelding, senest d. 27. maj. Max. 18 deltagere, så her gælder først-til-mølle prin
cippet. Hvis det glipper - så går turen til Sporvejsmuseet v. Skjoldenæsholm. Deltagerprisen
bliver en anden, men ellers gælder samme betingelser. Deltagerne kontaktes vedr. opsamlings
steder efter tilmeldingen. Tilmelding på 5538 5836 eller 5650 8042.
Lørdag d. 20. september: Kl. 13.00 - Høstfest på "Skovfogedstedet" v. Vemmetofte Strand.
Temamøde i Næstved. Det handler om stomi.
Lørdag d. 25. oktober:
Lørdag d. 6. december: Kl. 13.00 - Julemøde på "Skovfogedstedet".
Tilmeldingsfrist og deltagerpris for de tre sidst nævnte arrangementer
vil fremgår af de kommende blade som sædvanlig.

@

Aktivitetsplanen blev vendt
og drejet og resultatet kan ses
øverst til højre på denne side.
Bestyrelsen ser således ud:
• Jan Bøjtrup,
kasserer/næstformand
• Eva Kjersgaard
• Lissi Frimand
• Inger Bøjtrup
• Tove Balogh,
suppleant
•MereteMøller,
formand
• Jette Moran,
revisor
• Per Møller,
revisorsuppleant.
Efter generalforsamlingen var
lokalforeningen vært ved
smørrebrød, øl og vand.
Kl. ca. 17.00 var det hele
overstået - en dejlig efter
middag for de fremmødte.
Vi håber, I kan finde noget af
interesse i aktivitetsplanen,
og glæder os til at se Jer.
OBS!
Generalforsamlingen i 2009
er fastlagt til torsdag d.
2. april kl. 17. 00 i
Futura-Centret, Ringsted
gade, i Næstved. Bemærk
venligst at vi har valgt en
hverdag efter fyraften, så det
ikke bliver på en i forvejen
travl lørdag eftermiddag.

• Konvekse PELICAN poser er i høj grad
effektive mod lækage, hvilket som
bekendt kan give hudløshed

• Colostomi
• lleostomi
• Urostomi

• Eakin konvekse PELICAN poser er den
nye generation af konvekse stomiposer.
De giver en unik fleksibel konveksitet
som kan tilpasses til alle stomityper
afhængig af dine individuelle behov

Kontakt for yderligere information og gratis prøver:

God sommer til alle!
P.b.v. Merete Møller
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Kom og oplev Danmarks fødsel

Marianne Andersen
Mejerivej 4, 4892 Kettinge
Tlf.: 5487 3100
Siden sidst

Generalforsamling

Generalforsamling blev afholdt lørdag d. 8.3.2008 kl. 13.00 på
Landsbyen i V åbensted. Der var mødt 29 op.
Fa. B. Braun v. sygeplejerske Anette Skytte var kommet for
at fremvise firmaets stomiprodukter. Det er jo altid spændende
at høre om og ikke mindst se nye produkter. Efter fremvisnin
gen blev der serveret kaffe/te med hjemmebagte boller, kringle
og småkager, og så var der lejlighed til at stille spørgsmål til
Anette Skytte og se nærmere på produkterne. Interessen var
stor, og der blev stillet mange spørgsmål. Formanden takkede
Anette Skytte for, at hun havde "ofret" en lørdag på os, og
overrakte som tak et par flasker god vin.
Herefter gik vi over til afholdelse af generalforsamlingen.
Da der til vores store glæde var mødt flere "nye ansigter" op,
startede vi med, at bestyrelsen præsenterede sig. Herefter blev
Kirsten Steinmeier enstemmigt valgt til dirigent, og hun kon
staterede, at formalia var i orden.
Formanden aflagde beretning om det forløbne år.Vi havde
haft nogle gode arrangementer med fin deltagelse. Derefter
fortalte hun, at lokalforeningen er aktiv i frivillighedscentrene i
både Lolland kommune og i Guldborgsund kommune. I Guld
borgsund kommune havde KRAM bussen været på besøg, og
der havde vi været med til at "hygge" om testpersonerne.
Formandens beretning blev godkendt.
Kassereren fremlagde regnskabet som blev godkendt.
Formanden gennemgik kommende aktiviteter, et par stykker
er allerede fastlagt, 30.8.2008 afholdes OBS Festival i Maribo
hallerne og 27.9.2008 arrangeres fremvisning af tøj, designet
så der er plads til stomipose/brok, mere herom senere. Herefter
efterlyste formanden ideer til andre arrangementer, og der kom
en del forslag, så bestyrelsen har nu noget at arbejde videre med.
Der var ingen indkomne forslag, så vi gik videre til næste
punkt: Valg til bestyrelsen. Inge Grandahl modtog genvalg.
Anne-Marie Hougaard ønskede ikke genvalg til bestyrelsen.
I stedet blev Gunna Munkbøl valgt, og Anne-Marie Hougaard
træder ind som suppleant foreløbig for 1 år. Revisor og revisor
suppleant modtog genvalg.
Under eventuelt oplyste formanden, at Benny Frederiksen
(næstformand) af flere årsager ønskede at træde ud af bestyrel
sen i utide. Kirsten Steinmeier træder derfor ind i bestyrelsen.
Som ny suppleant blev Peter Anker Meyer valgt.
Vores medlemsblad bliver nu postomdelt sammen med
reklamer. Modtager I ikke bladet så kontakt COPA.
Kirudan er nu leverandør af hjælpemidler både i Guldborg
sund kommune og i Lolland kommune.
Til slut takkede formanden Kirsten Steinmeier for hendes
ledelse af generalforsamlingen samt de fremmødte medlemmer.
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig således:
• Marianne Andersen, formand.
• Kirsten Steinmeier, næstformand
• Gunna Munkbøl, kasserer
• Lizzi Christiansen, sekretær og referent
• Inge Grandahl, bestyrelsesmedlem
• Anne-Marie Hougaard, bestyrelsessuppleant
• Peter Anker Meyer, bestyrelsessuppleant
• Børge Christensen, revisor
• Bent Andersen, revisorsuppleant.
Copa 3/2008

Lørdag d. 21.6.2008 arrangeres en tur til Geocenter Møns
Klint, Stengårdsvej 8, 4791 Borre. Vi mødes ved centeret
kl.11.00. Vi medbringer mad, drikkevarer, kaffe/te og kage.
Parkering vil være gratis. Der opkræves en beskeden egenbe
taling på 30 kr. for medlemmer og l 00 kr. for ikke medlemmer,
børn koster 60 kr. Så har I børn eller børnebørn så tag dem med.
Tag en hurtig beslutning og tilmeld dig/jer enten til Marian
ne Andersen tlf.54873100 eller Lizzi Christiansen tlf 54771608
senest d. 10. 6.
Samkørsel kan eventuelt arrangeres.
Kommende arrangement

Sommerfest

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Lørdag d. 23.8.2008 holder
vi sommerfest i Guldborg. Se mere herom i næste blad.
P.b.v. Lizzi Christiansen

Poul Erik Andersen
Mullerupvænget 12
5230 Odense M
Tlf.: 6615 8512

V��
Dorte Hansen
Lahnsgade 84 C, st.
5000 Odense C
Tlf.: 6590 6106

Siden sidst

Generalforsamling

Generalforsamling søndag d. 24.februar 2008 kl. 16.00
Dagsorden:
Valg af dirigent
I)
Formandens beretning
2)
Regnskab
3)
Aktivitetsplan for 2008
4)
Indkomne forslag
5)
Valg til bestyrelse: På valg er:
6)
Dorte Hansen
Birgit Nielsen
Valg af suppleant
Gerda Pedersen (revisor)
Doris Grave (revisorsuppleant)
Eventuelt.
7)

Generalforsamlingen blev afholdt i Hjallese Forsamlingshus.
Formand Poul E. Andersen bød velkommen og ærede tidligere
bestyrelsesmedlem Verner Antonsen som døde i december.
Dirigent Vagn Madsen sørgede for et fint forløb, som be
gyndte med formandens beretning, hvor Poul fortalte om den
fortsatte succes med rådgivning på OUH, at han nu var med i
forretningsudvalget under COPA og deltager i kvartalsmøderne
i Kræftens Bekæmpelse i København.
Poul omtale de forskellige arrangementer og aktiviteter
lokalforeningen havde været involveret i - i løbet af 2007- og
sluttede med en omtale af den verserende arvesag hvor COPA
Fyn sammen med 2 andre lokalforeninger er begunstiget.
Regnskabet blev fremlagt af Dorte Hansen og godkendt
Årets forslag til aktiviteter blev diskuteret og bestyrelsen fik
grønt lys til at arbejde videre med ideerne. Der var som altid
for og imod julefrokost, men stemning for en frokost i forår
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eller efterår. Første aktivitet var allerede d. 7. april hvor bussen
kører til fabriksbesøg hos Coloplast i Thisted.
Der var ingen indkomne forslag.
Dorte Hansen og Birgit Nielsen modtog genvalg og blev
genvalgt, Elly Ibsen Bjerregaard blev valgt som ny suppleant
til bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelses
møde.
Gerda Pedersen og Doris Grave modtog genvalg som hen
holdsvis revisor og revisorsuppleant.
Dirigent Vagn Madsen takkede for god ro og orden og gene
ralforsamlingen sluttede.

Else Rasmusssen
Bjolderupvej 18, 6000 Kolding
Tlf.: 7552 4512

elseras@paradis.dk

Kommende arrangement

Kom med til Kongernes Jelling

Sæt kryds i kalenderen den 31.maj kl. 12.00
Lørdag den 31. maj har vi arrangeret en
Jelling Kro.
'kør selv tur', hvor vi vil opleve Jelling og
forhåbentlig den spæde sommer fra den bedste side.
Vi mødes på parkeringspladsen ved kirken, lige over for
kroen, her vil vi starte med at få en bid brød, venligst medbring
selv drikkevarer. Herefter vil der være en guided tur til museet,
Jellingestenen og den nyrestaurerede Jelling Kirke, hvor Gorm
den Gamle ligger begravet.

Efter mødet var der spisning og hyggeligt samvær.
Bestyrelsen takker alle fremmødte for et par hyggelige timer.
Siden sidst

36 fynboere tog kurs mod Thisted

Mandag den 7. april kl 7.00 var vi 36 morgenfriske fynboer der
satte sig i Bergholdt busser med Jens Thorsen ved rattet for at
tage en tur op til Coloplast i Thisted.
Vi holdt ind ved Vejle transportcenter hvor Marianne Gotten
borg fra Coloplast stod på, vi fik samtidig lejlighed til at få en
kop kaffe,rundstykker og en lille en til halsen samt toiletbesøg.
Vel ankommet til fabrikken blev vi informeret om Colo
plasts historie af direktør Susanne Fuglsang. Så var der tid
til frokosten som var en velsmagende 3 retters menu. Vi blev
derefter opdelt i 2 hold, og fik en rundvisning på fabrikken,
hvor vi også fik en snak med personalet.
Efter rundvisningen var der præsentation af de sidste nye
produkter ved salgskonsulent Marianne Gottenborg, samtidig
fik vi kaffe og lagkage. Så var tiden efterhånden kommet, hvor
vi skulle vende næsen mod Fyn igen.
Vi fik sandwiches,frugt og vand med - som blev fortæret
ved Vejle transportcenter, hvor vi også tog afsked med Mari
anne Gottenborg. Vi var i Odense kl 20.00 - en lang, men en
dejlig dag.
P.b.v. Poul E. Andersen

(Sydøstjyllandfortsætter næste side)

Kirstine,

Mardam
- når det gælder:

Stomi-artikler
Sårbehandlingsbandager
Inkontinens-produkter

Kommende arrangement

Tag med til TV2

COPA-Fyn inviterer til besøg hos TV2-Fyn, Olfert Fisehers
Vej 31, 5220 Odense SØ, d. 26. maj 2008
Programmet er som følger:
19.15 Ankomst og velkomst
19.30 TV2/Fyns direkte udsendelse følges
20.00 Rundvisning på TV2/Fyn
20.45 Kaffe, te og kage
21.30 Afslutning
Arrangementet er gratis for COPA-Fyns medlemmer. Der kan
max være 40 deltagere, så hurtig tilmelding tilrådes hos:
Poul Erik Andersen tlf.: 6615 8512, mobil 3011 4296, mail:
ipea@webspeed.dk Sidste frist for tilmelding er d. 19. maj.

* Portofri levering fra dag til dag
* Fordelagtige priser
* Konsulentbistand

Kommende arrangementer

Sommerudflugt, Dallund og julehygge

Sommerudflugten går dette år til Drejø lørdag d. 30. august og
omtales nærmere i julinummeret.
Vi planlægger endvidere en tur til Dal/und Slot med efter
følgende frokost et sted i Bogense i løbet af efteråret samt et
julearrangement med gløgg, æbleskiver og pakke-leg hos KB
i Odense til december.
P.b.v. Tove Woldby

Måbjerg Skolevej 46-48, 7500 Holstebro
Tlf. 97 42 32 33 (08.30-16.00)
Fax 97 42 80 14
E-mail: post@hardam.dk
www.hardam.dk
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Leni Boisen (genvalgt)
Revisor - Peter Kvaran (genvalgt)
Revisorsuppleant - Flemming Holdt (genvalgt)
Brian Madsen (nyvalgt).
Et nyt medlem til bestyrelsen lykkedes det at få, vi ønsker
Brian tillykke med valget og velkommen i bestyrelsen.

Vi slutter dagen af med kaffe og kringle på Jelling Kro.
Da turen er en kør selv tur opfordrer vi jer til ved tilmelding, at
give besked om I kører og har plads til flere i bilen, eller om I
ikke kan køre, men ønsker kørelejlighed.
Arrangementet er gratis for medlemmer, men koster 100,00
kroner for ikke medlemmer.
Tilmelding senest den 20. maj:
Hanne Westergaard tlf. 7564 1086 eller
Else Rasmussen tlf.7552 4512.
Turen bliver kun gennemført ved min. 20 tilmeldte.
P.b.v. Hanne Westergaard

Anne Lise 's afgang fra bestyrelsen
Efter 26 år i bestyrelsen takkede hun
af. Hun har været tro i bestyrelsen
og varetaget flere opgaver til punkt
og prikke - hun har også været en
stor hjælpende hånd. Anne Lise vil
nu nyde det sammen med Kedde og
sikkert tænke tilbage på de mange år,
som hun har samarbejdet med
forskellige bestyrelsesmedlemmer.
Tak til Anne Lise.

Christa Jensen
Korshøj 5, Asserballe
6440 Augustenborg
Tlf.: 7447 3370.

Coloplast fortæller
Efter generalforsamlingen viste Marianne nyheder fra Colo
plast på overhead og fortalte, hvordan produkterne virkede.
Hun forklarede så alle fik stor glæde af det. Mange spørgs
mål og gode kontakter fik hun med sig hjem. Tak for en god
aften til Marianne. Tusind tak til Coloplast for æblekage med
kaffe/te.

Rådgivning
Info Cafe Sønderborg Sygehus

Mandag den 2. juni kl. 10.00 til kl. 13.00
Der vil være en rådgiver tilstede.

Atter har vi nået forårets lyse tider, blomsterne springer ud og
en skovbund så flot af anemoner. Denne dejlige årstid giver
energien et ekstra skub, så alle kan se lidt lysere på hverdagen.

Tak til alle for en rigtig hyggelig aften.

Siden sidst

Kommende arrangement

Besøg på Abena 21. maj

Generalforsamling

Virksomhedsbesøg på Abena A/S, Aabenraa - onsdag den 21.
maj 2008.
Kl. 18.20-Velkomst på Abena. Vi mødes ved receptionen
Egelund 35.
Kaffe med brød.
Orientering om Abena koncernen.
Rundvisning på lager og produktion.
Spørgsmål - vi serverer en øl eller vand.
Kl. 21.15-Arrangementet forventes afsluttet.
Deltagerantal: max 28 deltagere.
Tilmelding senest den 15. maj.
Christa - telefon 7447 3370.

Et år er gået, så var det min tur som
formand til at aflægge beretning.
Hvor var det dejligt at se ud i salen
når 52 medlemmer møder op til
generalforsamling, der i blandt nogle
nye medlemmer. Først blev der
Alle lytter til formanden.
serveret god mad fra kroen,
så alle blev godt mætte. Generalforsamlingen blev derefter
påbegyndt. Valgt blev Marianne Gottenborg, Coloplast til
dirigent.
Beretning.for 2007
Året 2007 har der været god tilslutning til vore arrangementer.
Fremhæves skal busturen til Sjælland, hvor bussen næsten var
fuld og den altid vellykkede julefrokost på Kværs Kro.
Temaafteme har også været gode. Vi har en lille tilbagegang i
vores medlemskab. Copa's årsberetning på landsplan blev der
plukket lidt ud fra, så man kunne høre, hvad der rører sig uden
for Sønderjylland.
Regnskab for 2007
Regnskab blev fremlagt med en god beholdning. Aktiviteter
for 2008 blev der berettet om, men disse ting kommer i de
kommende blade.
Valg
På valg var:
Næstformand - Anne Lise Hansen (ønskede ikke genvalg)
Bestyrelsen - Carl Sørensen (genvalgt)
Ellen Poulsen (genvalgt)
Suppleant - Bjørg Oskarsdottir (genvalgt)
Copa 3/2008

Anne Lise Hansen.

Kommende arrangement

Besøg Danfoss Universe

Tilbud fra COPA Sydøstjylland
Besøg på Danfoss Universe den 18. august 2008. Bussen kører
ned gennem Sønderjylland. Man kan stå på ved opsamlingsste
der, der vil blive planlagt.
Er der nogen som kunne tænke sig at følge dette tilbud
op, bedes man kontakte Christa på telefon 7447 3370. Prisen
kender vi ikke endnu. Man kan også køre selv til Danfoss Uni
verse, hvor der kan blive lavet en fælles entre.
P.b.v.
Christa Jensen
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lyde og fik i vildnisset "tilkaldt" en kæmpe bjørn. Vi hørte
om fætterens søn der i en alder af 14 år som manddomsprøve
bliver sendt ud i vildnisset i fire døgn, uden mad og drikke,
og skal klare sig på naturens præmisser. Anders fortalte om de
(angstrak\e vidder på prærien, cowboys, og at af al græsnings
mdtægt gar 20% til staten og 80% til indianerne til uddannelse
m.m. Fotos viste oliepumpernes vedholdende arbejde med at
fremskaffe olie, inden Anni og Anders kørte 19 timer for at gå
pa en høJtbeliggende gletsjer, så højt at vejrtrækning blevet
problem. Alt i alt en spændende rejse. Aftenen sluttede med
efterfølgende traktement og en go' snak om at rejse til fjerne
destinationer med pose på maven.
P.b.v. John Kyhl

-g

Lona Spaanheden
Ådalen 4 E
6710 Esbjerg V
Tlf.: 4117 7051

0

Siden sidst

Canada i Esbjerg

Den 6. marts inviterede COPA
Sydvestjylland til film- og
billedaften i Esbjerg. Efter en
månedlang rundrejse i det
enorme land, med optagelse af
video og tusindvis af fotos,
mødte Anni og Anders Lund,
COPA-medlemmer fra Esbjerg,
op i Huset i Kirkegade og
fortalte om deres oplevelser.
Så er ,·i klar:
Deres første rejse til Canada
var i 1974, og at det lige blev Canada der vandt deres hjerter
skyldtes Anni's familie, hvor 4 onkler og en moster var flyttet
til Canada i 1950eme. Udflytterne startede i Halifax og senere
er familierne spredt over hele Canada, så i dag er der en stor
besøgsflade til fætre og kusiner. Anni og Anders startede
fortællingen i Ontarioområdet, fra Torono og Niagara Falls ved
Ontario søen, over Osnawa, Ottawa, Montreal langs
St. Lawrence floden til Quebeck.
Niagara Falls er et af verdens største vandfald. Anni og An
ders besøgte stedet i 1974, og siden er området omkring vand
faldet blevet til et rent "Las Vegas", men vandfaldet er stadig
lige imponerende. Videre til Montreal, der er den tredje største
fransktalende by i verden. Hvor de besøgte Nortre Dame
kirken, også kaldet den blå kirke, med 4000 siddepladser og
�t loft med mere end 5000 stjerner i 22 karat guld. Bor 3 døgn
1 Ottawa, hvor den store parlamentsbygning i aftentimerne er
"lærred" for et imponerende lysshow der fortæller Canadas
hist�rie. Det blev set liggende i græsset i 30° varme. Turen gik
forbi et stort goldt område med en nikkelmine, der var åben fra
1751 til 1951, og
i området blev
næsten samtlige
beboere ramt af
lungesygdom.
Anni' s onkel
arbejdede i en
lignende mine,
og sluttede sit liv
med en iltmaske.
Var på kasino i
St. Marie, hvor
en del familie er
hjemmehørende
og dernæst et
besøg hos Anni's
fætter der er halvt
indianer og boede
i et indianerre
servat. Fætteren
kender naturens
Anni og Anders Lundfortalte bl.a. om indianerdans.

�g
Niels Smed Christensen
Tværvej 4, 7790 Thyholm
Tlf.: 9787 5290
Siden sidst

Referat fra generalforsamling d. 27/2

1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent blev Gunnar Andersen.
Foreningens beretning ved formanden. Godkendt.
Regnskab til godkendelse ved kassereren. Godkendt.
Behandling af indkomne forslag. Ingen.
Valg til bestyrelsen: På valg er Arne Solsø og Inge
borg Christensen som begge blev genvalgt.
Valg af suppleant blev Poul Hindkjær.
6.
Valg af revisor blev Gunnar Andersen.
7.
Valg af revisorsuppleant blev Kirsten Thomsen.
8.
Nyt navn til foreningen. Der blev enighed om at søge
9.
om at få det ændret til COPA Vestjylland
10.
Eventuelt. Forslag til sommerudflugt.
Tur med Hjejlen.
Referent Ingeborg Christensen
(COPA Ringkøbingfortsætter næste side)

STOMOCUR®
Prøv et stomisystem, der er anderledes!
STOMOCUR er et stomiprogram, som let kan tilpasses
den enkelte - vi har 15 års erfaring.
Har du brug for specielle justeringer, hjælper vi med
at finde løsningen.
Vi sender dig gerne STOMOCUR-information og prøver.
Start evt. med at bestille vores katalog.
Det er enkelt og overskueligt, og du har det om få dage
- ring, mail eller skriv.
Vores produkter får du gennem din sædvanlige leveran
dør.

l l��J Healthcare
Roland
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Hvidehusvej 34, 3450 Allerød
Tlf.: 4814 2080 • Fax: 4814 2038
E-mail: info@roland1.dk
www.roland1.dk • www.stomocur.de
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COPA Ringkøbing fortsat:

Kommende arrangement

Sommerudflugt lørdag d. 14. juni

Vi vil hermed gerne invitere vore medlemmer på sommerens
udflugt.
Turen går ned omkring Silkeborg. Vi spiser til middag på
en kro og slutter af med en sejltur med Hjejlen kl. 14.00 fra
Silkeborg og er i Laven kl. 15.30. Der venter bussen og turen
går hjemad.
Afgang Holstebro ( Måbjerg kirke)
kl. 8.30
kl. 8.50
Afgang Aulum banegård
Afgang Herning banegård (Ved stenen)
kl. 9. 15.
Prisen for alt dette er:
Medlemmer 150, og ikke medlemmer 250.
Vi forventer at være hjemme ca. kl. 17 - 17.30.
Vi håber, I syntes dette lyder interessant, og giver mange af
jer lyst til at deltage.
Tilmelding senest I.juni:
Niels Smed 9787 5290 eller Arne Solsø 9736 4204.
Patientforeningernes information indbyder i sam
arbejde med nedenstående patientforening til foredrag:
"Hvordan har du det med forandring?

Tid:
mandag den 19. maj kl. 16-18.
Sted:
7500 Holstebro (nærmere oplyses ved tilmelding).
Entre:
kr. 60,-.
Foredragsholder: Rene Nielsen, forfatter til bogen
Halv mand - helt menneske". Rene Nielsen mistede i 1991
begge sine ben ved en togulykke. Det forandrede hans liv.
Tilmelding er nødvendig og kan ske ved henvendelse på
tlf. 9626 3170 eller på mail: pi@pi-vest.dk og betaling sker
den 19. maj ved indgangen.
Medarrangør Colitis-Crohn Foreningen

P.b.v. Ingeborg Christensen

Søren & Mette

Vejledning i 1. klasse & mulighed
for at prøve et nyt system
Fra kl.14.00 til 16.00
Onsdage i løbet af foråret byder ConvaTec velkommen til
en række temamøder med fokus på dig og din stomi.
Deltagelse er gratis men tilmelding obligatorisk
senest mandagen før hvert arrangement på
convatec.danmark@bms.com eller på tlf. nr.: 4587 6011.

Vagn Færch
Norgaardsvej 112 B
7800 Skive
Tlf.: 97 52 16 86
. Kommende arrangement

Sommerudflugt lørdag d. 31. maj
Turen går til Kolt Ældrehøjskole

r--;z;::.���:;a;:2::
Opsamlings bus starter fra:
Thisted havn kl.9.00
Legindvejen bro kl.9.40
Skive rutebilstation. kl. 10.15
Viborg rutebilstation. kl.10.45
Herefter går turen østover til
Kolt Ældrehøjskole.
Kolt Ældrehøjskole, på turen
nedover vil vi få kaffe og 1 rundstykke.
Ved ankomsten til Kolt Ældrehøjskole kl. 11 .45 vil vi få
serveret en let frokost, drikkevarer er på egen regning.
Efter frokosten vil vi få fortalt om det at være på ældrehøj
skole, altså hvad kursisterne kan blive "udsat" for, fortællingen
vil blive ledsaget af lysbilleder der viser aktiviteter på højsko
len året igennem. Herefter vil der være rundvisning på skolen.
Besøget afsluttes med 1 kop kaffe og en småkage.
Som altid må der gerne være ledsagere med. Prisen pr. person
for medlemmer 125,- ikke medlemmer 175,Tilmelding senest 21-05 træffes bedst kl. 18.00:
Vagn Færch tlf. 9752 1686 Grethe Møller tlf. 9759 2234.
Forslaget til turen er indkommet fra et støttemedlem (tak for
det). Alle i bestyrelsen syntes det var et godt forslag og noget
helt andet end vi plejer. Vi håber mange af vores medlemmer
vil syntes det samme og møde op. Skulle der være nogen, der
mangler kørsel til opsamlingsstederne så prøv at spørge Vagn
Færch måske kunne der blive kørelejlighed med andre delta
gere.
Vi håber på stor deltagelse så vi kan få nogle timer med
hyggelig social samvær. På gensyn.
P.b.v. Birgit Pedersen

ø

AALBORG
Vi kommer på besøg torsdag d. 22. maj
i AaB's konferencerum, Hadsundvej 182, 9000 Aalborg.
AABENRÅ
Vi kommer på besøg onsdag den 28. maj
i Kultur - og Aktivitetshuset, Nygade 23A i Aabenrå.
HERNING
Vi kommer på besøg onsdag den 4. juni
i kantinen på Herning Sygehus, Gl. Landevej 6.

ø

.,

•

Rådgivning på Århus Sygehus THG
indgang 1 A, 2. Sal
Lokalet til venstre for trappen/elevatoren
(mellem afdeling 260 og 280)
Mulighed for en samtale med en ligestillet.
kl. 16.00 - 17.30
15. maj
29. maj
kl. 16.00 - 17.30
kl. 16.00 - 17.30
12. juni
kl. 16.00 - 17.30
26. juni

KOLDING
Vi kommer på besøg onsdag den 25. juni
på restaurant Den Gyldne Hane, Christian 4 vej 23 i Kolding.
Kom og få kaffe & kage og vejledning i 1. klasse.
Vi glæder os til at se dig
Med venlig hilsen, Søren & Mette, ConvaTec

Copa 3/2008

"

Richard Jeppesen
Byparken 14
8961 Allingåbro
Tlf.. 8648 0270
aarhus@copa.dk
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Fin tilmelding til svømning

Generalforsamling

Lørdag d. 5. april havde vi generalforsamling på Langenæs Han
dicap Center, og vi var ca. 35 mennesker, der deltog i generalfor
samlingen, heraf var der en del nye medlemmer, som vi glæder os
til at se igen.
Niels Brund blev valgt af dirigent, og konstaterede, at general
forsamlingen var k01Tekt indkaldt. Formanden Richard Jeppesen
aflagde beretningen for 2007 og fortalte om et meget aktivt år
i 2007 og lidt om planerne for 2008. Beretningen blev herefter
godkendt.
Helle fremlagde lokalforeningens regnskab, der også viste, at
det havde været et meget aktivt år, og til trods for dette havde vi
alligevel et mindre o, erskud. Regnskabet blev derfor godkendt
med applaus.
Valg: Niels Brund ble,· genvalgt til bestyrelsen. Bent Iversen,
og Signe Hackenberger ble,· valgt som suppleanter, Joan Kai Chri
stensen blev genvalgt som revisor og Frank Berthelsen genvalgt
som revisorsuppleant.
Da generalforsamlingen ,·ar slut, fik vi en lækker frokost.
Efter frokosten fortalte Jonna fra Dansac om de sidste nye
stomiprodukter, herunder om stomiposen der på en meget sindrig
måde kunne skylles ud i toilettet, og 2 små stykker plastic i af
faldsspanden. Det så meget spændende ud. Hun viste også en kort
film, med 3 forskellige personer, der fortalte deres egen historie
om deres nye stomiliv. Det var utroligt spændende at høre om.
Dagen blev afsluttet med kaffe, og lidt sødt til ganen. Dansac
var vært ved en del af dagens traktement.
Vi havde en rigtig god dag, med rigelig tid til at få talt med hinan
den og til hyggeligt samvær.
P.b.v. Elsemarie Kraul

Vi har endnu en gang haft en dejlig svømmeaften, der denne
gang foregik torsdag d. 27. marts........JA det var d. 27. selv om
der stod ikke mindre end 2 datoer i vores annoncering UPS sæt
tenissen må have været på spil - men pyt, det gav blot anledning
til nogle hyggelige telefonsamtaler, og hvem ved, måske var det
grunden til den fine tilmelding denne gang??
Med fin mener jeg, at vi denne gang havde fornøjelsen at kunne
byde velkommen til 5 nye stomister, der sammen med vi andre,
havde fået mod på det våde element.
Iblandt vores 5 nye vandhunde var en frisk 12 år gammel
stomiopereret dreng, lidt genert i begyndelsen, men som endte
ud i glad at boltre sig....der var meget der skulle indhentes Ja
lad dette være en opfordring til andre børn og unge med stomi,
til at deltage næste gang vi svømmer (til efteråret).
COPA medlemmer er velkommen uanset alder, vi har nemlig
svømmere fra 12 år til det "grå guld".
Efter svømning og wellness gik vi i højt humør og med
slunkne maver, de få skridt til China Wok House, hvor vi nød
den gode varierede (efter eget valg) kinesiske mad.
Snakken gik livligt og samtalerne var vidt omkring, inden vi
alle mætte, glade, nyvaskede, velduftende, og i god form atter
vendte næsen hjemad.
COPA var vært ved dette arrangement, med en egenbetaling
på kun 50,- kr.
Hold øje med Copa-bladet her og se efter vores næste svømme
aften (til efteråret). Stor svømmehilsen. P.b.v. Mariann Olesen
(COPA-Århusfor/sæ/!er næste side)

STOMI/BROK
Specialfremstillede støttebandager og undertøj
• Optimal pasfo
• Korrekt placeri
• Holder et brok e

af stomihul
tivt på plads

• Giver god støtte
• Komfortabel i brug
• Ingen generende søm
• Hurtig le

GARMENTS

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

- soft as silk, strong as steel

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

E-mail: sales@eto-garments.com · www.eto-garments.com · www.stomibandager.dk
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COPA Århus fortsat:
Siden sidst

Bowling

Mandag den 7. april var der igen mulighed for at få brugt kræf
terne, på at kaste med kugler og vælte kegler. Jungletrommerne
havde lydt og ikke mindre end 15 personer var mødt op til en
festlig aften i højt humør. Mødetidspunktet var sat til 17.45 så
der var tid til at få hilst på hinanden og skiftet sko, man må jo
ikke bruge sine træskostøvler på banen og så er de lejede sko
jo også vældige smarte.
Vi blev hurtigt opdelt i hold og så var det bare om at komme
i gang. Efter at have bowlet et stykke tid, kunne man se at her i
foreningen er evnerne lige så forskellige som den store mang
foldighed vi ellers kan fremvise. De går lige fra dem som laver
den ene strike efter den anden, til andre som bare er glade hvis
kuglen vil blive på ens egen bane. Efter en fornøjelig time hvor
hyggen og lattermusklerne blev flittigt brugt, var det tid til at få
brugt mavemusklerne ved bordets glæder.
Menuen bestod af nogle gode bøffer og skulle være ef
terfulgt af et besøg eller to ved isbaren, men desværre var
fryseren gået i stykker og personalet stod derfor og kikkede på
ca. 60 liter optøet is. Heldigvis kunne de tilbyde alle de isglade
copa medlemmer, pind og vaffel is i stedet for. Som altid var
det en hyggelig aften, med meget grin og fnisen rundt om i
krogene, vi glæder os allerede til næste gang.

Kommende arrangement

Møde for de unge

Hej venner, så prøver vi igen.

Ungegruppen fra østjylland kalder. Vi er nogle unge som mø
des en gang imellem, til en hyggelig aften eller eftermiddag,
men nu vil vi gerne møde nogle flere af jer. Så kom nu frem
og støt op om samarbejdet. Denne gang står der hygge, socialt
samvær og en lille snak om hvad vi unge skal lave i fremtiden.
Din mening tæller også, så mød op, det er gratis at deltage.
Vi mødes lørdag d. 31 maj kl. 15.00, så ring til mig på telefon
3162 6416, efter kl. 15.00, så aftaler vi hvor vi ses.
Hilsen Pernille Wormstrup
Kommende arrangement

Årets sommerudflugt

Vores sommerudflugt d. 14.juni går i år til Tunø.
Vi mødes ved færgen i Hov kl. 8.40 (færgen sejler kl. 9.00)
På færgen skal i nyde rundstykker og en kop kaffe.
Ved ankomst på Tunø bliver vi afhentet af et par traktorer,
som vil transportere os på en tur rundt på øen.
Efter frokost vil det være muligt at gå rundt og nyde den
pragtfulde natur eller besøge en af de mange attraktioner der er
på øen. Der vil være afgang fra Tunø kl. 16.40
Husk at medbringe fornuftigt tøj og godt humør.
Tilmelding senest I. juni: Richard Jeppesen 8648 0270.
P.b.v. Richard Jeppesen

Kommende arrangement

Silkeborgklubben

Kom til hyggeligt samvær i Silkeborg. Vi mødes den 3. onsdag
i måneden. onsdag d. 14. maj og onsdag d. 18. juni i Medbor
gerhuset, Søvej 3, Silkeborg. COPA er vært ved en kop kaffe
og kage. Vi håber at se rigtig mange til behageligt samvær med
andre stomister. Ring og hør nærmere, vi glæder os til at møde
jer. Kirstine Nonbo tlf. 8685 3085 er kontaktperson.

Jørgen Dresfeldt
Søndre Kongevej 56,
9400 Nørresundby
0 •
.. .
Tlf.: 4050 0990
�
Irene Bertelsen
Tinsoldaten 23, 9230 Svenstrup
Tlf.: 9838 0713

Rådgivning på Aalborg Sygehus Nord og Syd

Kommende arrangement

Mød en COPA-rådgiver

Århusklubben

NORD: Vi træffes i forhallen (patient til patient) på Aalborg
Sygehus Nord den sidste torsdag i hver måned kl. 10-12.

Kom til hyggeligt samvær i Århus. Næste møde er tirsdag den
27. maj kl.19.00
Vi mødes i lokalerne på Langenæs Alle 21, Århus. Kom og
få en hyggelig aften med andre stomister, hvor kaffen er varm,
humøret højt og snakken omhandler alt mellem himmel og
jord. Erik Hjerresen tlf. 8654 4283 er kontaktperson

Copa 3/2008

SYD: Vi træffes ved kir.gas.amb. Aalborg Sygehus Syd den
sidste torsdag i hver måned kl. 13-15.
(dog ikke juli og december)
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Bowlingaften

Generalforsamling

I år var vi heldigere med vejret, så det blev ikke nødvendigt at
aflyse. Vi var 22 bowlere (og 2 tilskuere) som hyggede os med
kugler og kegler. Og hyggen blev ikke mindre af, at adskillige
deltagere vandt nogle små grå, når de væltede de farvede keg
ler. Så stemningen var fin, da vi gik op i cafeteriet for at spise
herregårdsbøf. Desværre havde undertegnede igen glemt sit ka
mera, så vi må nøjes med billedet på nethinden, os der deltog.

Generalforsamlingen den 30. marts 2008 blev afholdt på
Skalborg Kro med deltagelse af27 medlemmer.
Referat
1. Søren Bendixen blev
valgt som dirigent.
2. Formanden aflagde
beretning, som blev
godkendt.
3. Kassereren forelagde
2007-regnskab, som ble\·
godkendt.
4. Bestyrelsen fremlagde akti\'itetsplanen for 2008 med
de planer, som allerede er annonceret her i bladet. Desuden
blev nye ideer drøftet. De tages senere op i bestyrelsen.
5. Ingen indkomne forslag.
6. Jørgen Dresfeldt ble\· gen\'algt som formand og Jytte
Baarup blev også genrnlgt (og fortsætter formentlig som
kasserer). Lene Iversen. der som suppleant \·ar indtrådt
efter Willy Pedersen, ble\' også gem·algt. Derfor skulle der
vælges en ny suppleant. og det ble\· et af vores n e unge
medlemmer, Kim Sass Jensen. som blev valgt for l år.
7. Christian Ravn blev valgt som re\'isor og Erling Flarup
Pedersen som revisorsuppleant.
8. Under eventuelt drøftede vi. h\·omår vi skulle spise - et
vigtigt punkt her i Dannevang.
Vi har ganske vist ikke holdt konstituerende møde i bestyrelsen
endnu; men jeg tør godt vove pelsen - så bestyrelsen ser nu
således ud:
Jørgen Dresfeldt
Formand:
Irene Bertelsen
Næstformand:
Bjarne Baarup
Sekretær:
Jytte Baarup
Kasserer:
Lene Iversen
Menigt medlem:
Kim Sass Jensen
Suppleant:
Christian Ra n
Revisor:
Erling Flarup Pedersen.
Revisorsuppleant:

Kommende arrangement

Udflugt til Dansac 20.-21. maj

Dansac har inviteret COPA Nordjylland en tur til Fredensborg
for at vise os virksomheden. Vi starter fra Aalborg tirsdag
den 20. maj med bus og med opsamling i Hobro. Vi sejler til
Sjælland fra Århus og undervejs til København - formentlig
omkring Holbæk - gør vi holdt, så vi kan købe lidt at spise. Vi
synes, det er for tidligt at spise på færgen; men det kan man jo
gøre, hvis man har lyst.
Efter indkvartering på Hotel Absalon i København kører vi
på sightseeing i København, inden vi skal spise vores aftens
mad på Hercegovina i Tivoli. Aftenen er derefter fri.
1æste formiddag efter morgenmaden kører vi til Fre
densborg, hvor vi skal besøge Dansac og på rundvisning på
fabrikken. Efter rundvisningen byder Dansac på frokost i deres
kantine.
Derefter går turen til Ringsted, hvor vi skal besøge Britta på
hovedkontoret.
Hjemturen foregår via Storebæltsbroen, så vi får set lidt mere
af Danmark, og aftensmaden indtager vi på Pejsegården i
Brædstrup, hvorefter vi kører til Aalborg via Hobro.
Takket være frokost og hjælp til arrangementet fra Dansac
bliver prisen pr. deltager kun 450 kr. for medlemmer og 650
kr. for ikke-medlemmer. Derudover skal deltagerne selv betale
frokosten på vej til København (eller spise den medbragte
madpakke) og drikkevarer under turen.
Kommende arrangement

Temaaften om urostomi

Jeg har tidligere fortalt her i bladet om en temaaften om
urostomi. Og på vores nyligt afholdte generalforsamling kunne
jeg fortælle yderligere om den seneste udvikling i sagen.
Landsformanden, Henning Granslev, har nemlig ringet og
spurgt, om ikke jeg kunne arrangere en temadag for Urosto
migruppen. Sidste år var der ikke nogen temadag, og p.g.a.
travlhed og sygdom blev der måske heller ikke afholdt nogen
temadag i år. Henning Granslev og jeg har derfor aftalt, at
temamødet her i Nordjylland bliver udvidet lidt - både ind
holdsmæssigt og deltagermæssigt og lagt herned til Mariager
Fjord området - primært for medlemmer boende i Vestdan
mark, men østdanskere er da meget velkomne. Næste år kunne
man så holde et temamøde på Sjælland for Østdanmark, og på
den måde veksle hvert andet år.
Jeg havde allerede en aftale med overlæge Johan Poulsen på
Aalborg Sygehus Nord, og jeg har nu aftalt med sygeplejerske
Inge Marie Pedersen fra Urologisk Ambulatorium at hun også
deltager. Det vil jeg så prøve at få på plads først på efteråret.
Da nogen måske skal køre langt, bliver det ikke et aftenmøde,
men en eftermiddag på en lørdag eller søndag.
P.b.v. Bjarne Baarup
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Frank Berthelsen
Viborgvej 63, Voldby
8450 Hammel
Tlf.: 4026 7616

{%�g

Ruth Træholt
Stenfeldsvej 6, Assens
9559 Mariager
Tlf.: 9817 1032
�g

Lotte Andersen
Brovænget 10
28390 Virum
Tlf.: 4585 6456

Kommende arrangement

Temamøde om urostomi

Undertegnede har i bedste forståelse med Lotte
Andersen og Ruth Træholt lovet Henning Granslev
at afholde et temamøde for urostomigruppen her i
Mariager Fjord området engang først på efteråret.
Jeg var i gang med et arrangere et lokalt møde,
men det bliver nu udvidet til at gælde hele urosto
migruppen - eller i hvert fald dem i Vestdanmark.
Henning Granslevs tanke er vist, at der hvert andet
år skal afuoldes møde i Østdanmark og Vestdan
mark. Se evt. notits forrige side under Nordjylland.
P.g. v. Bjarne Baarup, COPA Nordjylland

�@�v

Kommende arrangementer

Årets aktiviteter

Vi har i Crohngruppen været i gang med at planlægge årets aktiviteter og
datoer for mødedage. Vores mødedage foregår som regel på Langenæs
Handicapcenter, Langenæs Alle 21, Århus.
Mødedagene er følgende:
•Tirsdag d. 20. maj kl. 19.00.
•Tirsdag d. l . juli kl. 19.00.
• Tirsdag d. 16. september (planlægger bowling).
• Tirsdag d. 18. november kl. 19.00.
• Tirsdag d. 2. december (planlægger foredrag).
Vi fungerer som selvhjælpsgruppe og mødes derfor på lige vilkår, dvs. der
ikke på vores mødedage vil være forberedt et program. Du kan selv være
medbestemmende vedr. mødeaftener og arrangementer. Alle med relation
til Morbus Crohn eller Colitis Ulcerosa er meget velkommen.
Kom og se om det kunne være noget for dig at tilbringe et par timer hver
anden måned, i hyggeligt samvær med ligestillede.
Tilmelding er nødvendig af hensyn til indkøb af lidt til kaffen.
Tilmeld dig til Frank Berthelsen tlf. 8696 6511 eller mobil 4026 7616.
P.g. v. Mariann Olesen
�g

Kontakt COPAs sekretariat
Tlf.: 5767 3525

Kommende arrangement

Fra 16 til 27 årige - Skanderborgfestival

Så er der igen tid til musik, sjov og en masse hygge. For der er
arrangeret endnu en tur til Danmarks smukkeste festival, nemlig
Skanderborg festivalen, mellem den 6.-10. august. Vi skal bo i telt,
vi finder ud af hvor mange der skal tage telt med. Ligesom sidst
skal vi bo på en handicapplads, så der er fri adgang til både toilet
og bad. Og det ligger tæt på scenerne!! Indgangen og transporten
betaler foreningen, så du skal kun have penge med til forplejning
(husk lommepenge). Der er dog også en egenbetaling på 500 kr.
Send tilmeldingen i en lukket kuvert til COPA, Rønnedevej I 0 1 ,
4100 Ringsted inden mandag d. 2/6 2008 og ring eller sms til Ida
Engblom på mobil 5136 3063 eller hjem 3834 3546.
Du vil senere få mere nødvendig information. Jeg håber en
masse vil tilmelde sig, men husk være hurtig. Se evt. mere om
festivalen på: www.smukfest.dk

Til alle unge mellem 16-27

Da vi prøver at få en ungdomsgruppe på benene, har vi brug for alle gode
ideer. Har du en god ide til hvad COPA Ungdom skal lave næste gang? Har
du lyst til at mødes med andre unge, for at finde ud af, hvad vi skal lave? Så
ring eller sms til mig på mobil: 5136 3063 eller hjem: 3834 3546. Så vi kan
fa samlet en stor gruppe unge mennesker og fa en masse sjov. Alle ideer er
velkomne, intet er umuligt, før det modsagte er bevist!! Vi finder en dato
engang i november, hvor vi alle kan mødes. Se nærmere dato senere.

Copa 3/2008
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•••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••
••
••
••
'
•• Tilmelding til Skanderborg festival ••
••
••
6. til 10. august 2008
••
••
•
• Medlem nr......................................................................... ••
•

: CPR................................................................................... •:
•
•
:• For-Imellemnavn .............................................................. •:
•
•
•
Efternavn........................................................................... •:
••
Vej/gade og nr................................................................... ••
••
Postnr.................................By........................................... •
••

••:
•• evt. mobil nr.:.................................................................... •:
••
Sendes inden d. 2/6 til
•••
••
COPA
Rønnedevej
JO'
4100
Ringsted
•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tlf. nr................................................................................

P.g. v. Ida Engblom

Midt i Livet weekend den 5. - 7. september 2008
På Hotel Norden i Haderslev

Her er årets weekendtilbud til stomi/re
servoiropererede samt deres ægtefælle/
samlever. Tilbuddet er fortrinsvis for de
35-60 årige.
Her får du/I en weekend med mulig
hed for at slappe lidt af, få maden serve
ret, tage på udflugt, møde gamle venner
og hilse på nye COPA medlemmer.
Der er værelser til kørestolsbrugere
- husk selv at sørge for medhjælper.
Vi har valgt at holde arrangementet på:
Hotel Norden, Storegade 55,
6100 Haderslev, telefon 7452 4030
www.hotel-norden.dk
Transport
Tog til Vojens, bus fra stationen nr. 3335 eller 37 til Haderslev (kører hver½
time), spørg chaufføren om at blive sat
af ved Hotel Norden. Der er P- pladser
ved hotellet.
Værelserne er til disposition fra fredag
kl. 14 til søndag kl. 11.
Tilmelding
Tilmelding senest mandag den 16.juni
ved henvendelse til:
Stomiforeningen COPA, Rønnedevej
10, 4100 Ringsted
tlf. 5767 3525 eller fax 5767 3515.
Alle deltagerne skal være medlem/støtte
medlem. Husk at oplyse telefon, adresse
og medlemsnummer.
Der er reserveret plads til 65 personer,

er der flere tilmeldinger, vil der være en
venteliste.
Fra sekretariatet bliver der sendt en
deltagerliste med adresser, således at det
evt. er muligt med samkørsel. Denne
kørsel skal I dog selv sørge for.
Pris
Prisen for weekenden er pr. person
800 kr. i dobbeltværelse og 900 kr. for
enkeltværelse.
Forplejning
fredag Aftensmenu 2 retter og kaffe/te
med kage.
Lørdag Morgenbuffet - 3 retter fest
middag incl½ fl. vin - kaffe/te
og sødt - dertil musik og dans.
Søndag Morgenbuffet og frokost.
Bemærk venligst, der er ikke frokost på
hotellet om lørdagen. Vi tager på udflugt
med madpakker. Prisen for turen er 125
kr. per person, der betales på samme
girokort som for opholdet.
Yderligere oplysninger
Ønsker der yderligere oplysninger ring
da til: Peter Sørensen 3538 9148 eller
Henning Granslev 7021 3525 (bedst mel
lem kl. 14 og 18).

Hilsen
Peter Sørensen og Henning Granslev

Program

Fredag
Repræsentanter fra B. Braun viser
nye stomihjælpemidler. Aftensmenu
og herefter er der mulighed for at få
en personlig rådgivning om pro
dukterne fra B. Braun. Der serveres
kaffe med brød, og det er muligt for
deltagerne at udveksle erfaringer om
dagliglivet med stomi.
Lørdag
Efter en god morgenbuffet kører vi
på tur til Historiecentret ved Dybbøl,
her er der rundvisning med guide, og
vi spiser vores medbragte madpakker.
Bussen kører herefter til Sønder
borg Slot, her er der også rundvisning
med guide. Turen slutter med søn
derjysk kaffebord på Vemmingbund
Strand Cafe. I bussen kan der købes
øl og vand, der serveres af et venligt
og ungdommeligt personale.
Lørdag aften er der festmiddag
med musik og dans.
Søndag
Efter morgenbuffet er der tid til at gå
en tur rundt i Haderslev. Der er eva
luering af weekenden inden vi slutter
med frokost.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••
••
•: Tilmelding
: Midt i Livet, den 5. - 7. september 2008. Hotel Norden, Haderslev
••

: Navn/navne .......................................................................................................................................................................................

••
:
••

Adresse ..............................................................................................................................................................................................

••
:
••

COPA medlemsnummer/numre ....................................................................................................................................................... .

: Postnummer..........................By.......................................................Tlf. ...........................................................................................

•

: Ønsker at dele værelse med ..............................................................................................................................................................

••
Deltager i busturen til Dybbøl m.m .
D nej
D Dobbeltværelse
: D Enkeltværelse
D ja
••
: Kost: D diabetes
andet........................................................................................................
D glutenfri
Dvegetar
••
Sendes - senest mandag den 16. juni 2008 - i lukket kuvert eller på fax. 5767 3515 til:
••
Sekretariatet
COPA,
Rønnedevej 101, 4100 Ringsted. Der må gerne tages kopi. Der sendes besked til deltagerne i første
••
halvdel af juli måned. OBS: Send ikke penge nu, da der udsendes girokort sammen med brevet i juli måned
• ••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••
29

Copa 3/2008

Produktinformation
Focuscare Denmark ApS

T.G.Eakin Ltd. lancerer nye 1-dels convex stomiposer

De nye PELICAN stomiposer har en fleksibel og hudvenlig hydrokolloid klæber, som kan tilpasses de fleste stornier.
Vi er stolte over at kunne præsentere PELICAN poserne, som kan anvendes til brugere, der pga. lækage, hudfolder
omkring stomien eller lavtliggende stomi, har behov for et fleksibelt convexprodukt.
PELICAN poserne har en blødere convexskål end de fleste andre convexe produkter på markedet,
hvilket minimerer risikoen for trykskader.
Opklippelig klæber, ileostomiposen fås dog også i faste hulstørreiser.
Udover klæberen kan nævnes fordele som anatomisk formet, klipsfri lukning på den tørnbare, blød for
og bagside med vindue foran for nemmere placering samt luftkontrollerende filter på kolo- og ileoposen.
Alle poser er forsynet med bløde bælteører. Et blødt og behageligt stomibælte fås separat.
PELICAN fås også til urostomiopererede.
Rådfør dig med din stomisygeplejerske om du bør anvende et convexprodukt
for at løse dit problem. Produkterne fås hos din sædvanlige leverandør af stomiprodukter.
For nærmere information og gratis prøver kontakt os venligst:
Focuscare Denmark ApS, tlf.: 4926 1399 � e-mail: info@focuscare.dk

•

PRODUKTINFORMATION STOTEC
Slut med smerter ved pose- og pladeskift ...

C/)
Tekst: Allan Kristiansen, Stotec AIS
r-t
Man har siden l 950'erne vedhæftet selvklæbende stomiposer på huden. Hudklæbernes egenskaber har siden da undergået en fantastisk udvikling og de er i dag tynde, fleksible og meget hudvenlige. Trods de forbedrede egenskaber,
r-t
medfører hyppige poseskift og en konstant vedhæftning på det samme hudområde dog stadig gener og en øget risiko
for hudproblemer. Det kan være irritation, rødmen, fugt, eksem og endda sårdannelser og er problemerne først opstået,
kan de være svære at komme til livs.
Stotec A/S har igennem de sidste par år markedsført en effektiv silikonebaseret hudbeskyttelsesfilm WBF, der via en vådser
viet danner en effektiv beskyttelseshinde på huden. Som supplement hertil lancerer Stotec AIS nu en helt ny generation afklæ
befjernere, der effektivt og smertefrit løsner stomipladen/posen eller renser huden for klæberester. Klæbefjerneren er, ligesom
WBF, baseret på silikone der ikke optages i kroppen og den er også alkoholfri.
Fordelene er mange: Ingen smerter ved poseskift, ingen klæberester på den udsatte hud og en reduceret risiko for at beskadi
ge huden. Klæbefjerneren er ligesom WBF produceret i England af Welland Medical og lanceres i to versioner: En renseserviet
til skånsomt at fjerne klæberester fra huden, samt en mekanisk pumpespray uden drivgas til at løsne stomipladen eller posen. •
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Stomiambulatorier/Stomiklinikker
Sygehus

Telefonnummer (& evt. ringetid)

Konsultation

2100

Rigshospitalet, Stomienheden, 12. sal ud for afsn. 3-12-2
2100 Kbh. Ø

35 45 24 26
(09.00 - 09.30)

Efter aftale

2300

Amager Hospital, Stomiambulatoriet
2300 Kbh. S

32 34 32 42

Efter aftale

2400

Bispebjerg Hospital. Stomiambulatoriet
2400 Kbh. NV

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

Efter aftale
alle hverdage

2600

Glostrup Hospital, Stomiklinikken
2600 Glostrup

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

Efter aftale
alle hverdage

2650

Hvidovre Hospital, Stomiambulatoriet,
2650 Hvidovre

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

Efter aftale

2730

Herlev Hospital, 13. sal, stue 9
2730 Herlev

2900

Gentofte Hospital, kir.amb. D 732
2900 Hellerup

39 77 39 77 lokal 3337
(man.-fre.: 08.00-09.00)

Man.-fre.: 08 00-14.00
Efter aftale

3000

Nordsjællands Hospital Helsingør, plan 2 afd. 23
3000 Helsingør

48 29�23 30 / 48 29 23 18
(tars. O!l':'00-09.00)

Efter aftale

3400

Nordsjællands Hospital Hillerød, Stomiambulatoriet
3400 Hillerød

48 29 35 63
(man.,ons.,tors.: 08.00-09.00)

Efter aftale

Copa 3/2008

Efter aftale
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Postnr

Telefonnummer (& evt. ringetid)

Sygehus

Konsultation
Hver mandag i ulige uger.
09.00-13.00. Efter aftale.
Akut: Afd. A, tlf.: 56 90 93 28

3700

Bornholms Hospital
3700 Rønne

56 95 11 65 lokal 9426

3900

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

00 299 34 00 00 lokal 4251 (man.-fre. 12 0019.30; lokaltid 08.00-15.30)

Efter aftale

4000

Sygehus Øst Roskilde, Region Sjælland
Kir. amb. Stomiambulatoriet, 4000 Roskilde

47 32 31 62
(tirs. og fre. : 08.30-09.00)

Tirs.: kl. 09.00 - 12.00
Fre : 09.00 - 15.30. Efter aftale

4200

Sygehus Vest Slagelse, Region Sjælland, Indgang 43
Fælledvej, 4200 Slagelse

58 55 90 00 lokal 9836
(man.,tors.,fre.: 08.00-09.00)

Man., tors. og fre.: 08.00 - 15.00
Efter aftale

4300

Sygehus Vest Holbæk, Region Sjælland
Afd. A1, Stomiambulatoriet, 4300 Holbæk

59 48 43 55
(tirs.: 08.30-09.00)

Ons.: 08.00 - 16.00 i lige uger
Efter aftale

4600

Sygehus Øst Køge, Region Sjælland
Stomiamb. Kir. ambulatorium 4600 Køge

56 63 15 00 lokal 3184 el. personsøger 3184
(lirs. + tors.: 08.00-08.30)

Tirs.. + tors. : 08.30 - 15.00

4700

Sygehus Syd Næstved, Region Sjælland afd. 19 stuen,
4700 Næstved

56 51 42 08
(man.-fre.: 08.00-09.00)

Man. - fre.: 08.00 - 16.00
Efter aftale

4800

Sygehus Syd Nykøbing F, Region Sjælland
4800 Nykøbing F

56 51 53 23
(ons.: 08.00-09.00 og man. i ulige uger: 08.00-09.00)

Ons.: 08.00-16.00 og man. i ulige
uger: 08.00-16.00. Efter aftale

5000

Odense Universitetshospital
5000 Odense C

65 41 15 27
(Hverdage: 11.30-12.00; hotline: 08.00-08.45)

Hverdage: 08.00-15.00
Efter aftale

5500

Middelfart Sygehus, Organ.kir.afd., 2.sal
5500 Middelfart

63 48 41 50

Fre: 08.00-14.00
Efter aftale

5700

Sygehus Fyn Svendborg, Stomiamb. Dagafsnit K
5700 Svendborg

63 20 20 93

Ons.: 08.30-14.30

5800

Sygehus Fyn Nyborg, Stomiambulatoriet
5800 Nyborg

63 31 28 50 og 63 31 28 56

Man.-fre.: 08.00-15.00

6000

Kolding Sygehus. Organkirurgisk afd. D
6000 Kolding

76 36 24 86
(tors.: 08.00-15.30)

Efter aftale

6400

Sygehus Sønde�ylland Sønderborg, Stomiambulatoriet
6400 Sønderborg

74 18 22 37
(hverdage: 08.00-09.00 samt 12.30-13.00)

Efter aftale

6700

Sydvestjysk Sygehus, Stomiambulatoriet
6700 Esbjerg

79 18 32 17
(man.-fre.: 08.00 - 08 30)

Man.-fre.: 09.00 - 15.00
Efter aftale

7100

Vejle Sygehus Stomiambulatoriet, B 120
7100 Vejle

7400

Regionshospitalet Herning, Stomiambulatoriet
7400 Herning

7500

Regionshospitalet Holstebro, Stomiklinikken, Afd. K1.
7500 Holstebro

{'

1
•

!

79 40 56 34
(ons. og fre.: 09.00 - 10.00)

-1

,-�-�,
r

99 27 21 83
(lirs.: 13.30-14.30 og fre : 08.00-09.00)

-

I

Ons. og fre.: 08.00-16.00
Efter aftale
Tirs.: 10.00 • 18.00
Fre.: 08.00 - 15.00

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

Tirs. og ons.: 08.00-16.00
Efter aftale

7700

Sygehus Nord
7700 Thisted

96 17 63 65
(hverdage: 08.00-09.00)

Tirs.: 08.00 - 15.00
Efter aftale

8000

Århus Sygehus, THG, indgang 11 A
Tage Hansensgade 2 , 8000 Århus C

89 49 75 25
(man.-fre.: 08.00-09.00)

Efter aftale

8200

Skejby Sygehus, Brændstrupgårdsvej, Urostomiamb.
Afd. K1, 8200 Århus N

89 49 59 70

8500

Regionshospitalet Grenå, Sygehusvej 6, indgang A, 1.sal
Stomiklinikken, 8500 Grenå

89 58 5720
(onsdag i lige uger: 08.00-8.45)

8600

Regionshospitalet Silkeborg, Stomiambulatoriet
8600 Silkeborg

87 22 24 31
(man. og ons.: 08.00-09.00)

8700

Horsens Sygehus, Stomiklinikken
8700 Horsens

79 27 46 69
(dgl.: 08.00-15.00)

8800

Regionshospitalet Viborg, Stomiambulatoriet
8800 Viborg

89 27 21 1O og 89 27 36 11
(man. og tor.: 08.00-09.00)

Man. og tor.. 08.00-15.00.

8900

Regionshospitalet Randers, Organ.kir.amb.
8900 Randers

89 10 25 76
(tirs. og tors : 08.00-08.45)

Tirs. og tors. efter aftale

9000

Aalborg Sygehus SYD, Stomiklinikken
9000 Aalborg

99 32 25 28
(dgl.: 07.30-08.30)

Efter aftale

9800

Sygehus Vendsyssel Hjørring, Stomiklinikken
9800 Hjørring

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

Man.-fre.: 08.00-14.00
Efter aftale

',
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Ons.: 08 00-16.00
Onsdag i lige uger: 08.45-15.00
Man. og ons.: 08.00-14.30
Efter aftale

J,

Efter aftale

Privathospitalet Hamlet, Stomiklinikken, H.V. Nyholms Vej 21, 2000 Frederiksberg• Tlf. 38 17 05 00 (hverdage 8-15) • Konsultation efter aftale
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LOKALFORENINGER / GRUPPER

(Landsforeningen: tlf. 57 67 35 25)

Lokalforeningerne dækker de tidligere amter, der var gældende til 31.12.2006.
Undtaget herfra er København/Frederiksbergs, Storstrøm Nords og Lo/land/Falsters lokalforeninger.
København I Frederiksberg
Peter Sørensen *)
Århus Plads 6, 2.th.
2100 København Ø
Tlf.: 35 38 91 48
Storkøbenhavn
Marianne Hemmingsen
Søborg Hovedgade 211, 4-A
2860 Søborg
Tlf. 23 43 03 53 (bedst I 6-18)
Frederiksborg
Gisela Schjøtt *)
Birkemosevej 30
3550 Slangerup
Tlf.: 47 33 44 34

Bornholm
Christian Stentoft
Thorkildsvej 78
3700 Rønne
Tlf.: 56 95 21 33

Roskilde
JetteFrederiksen
Kirkegårdsvej 7
Gundsømagle
4000 Roskilde
Tlf.: 46 73 05 87
Vestsjælland
Grethe Krog
Syvendeskovvej 33, Undløse
4340 Tølløse
Tlf.: 59 18 96 93
Storstrøm Nord
Merete Møller *)
Ærtebjergvej 28
Lund
4660 Store-Heddinge
Tlf.: 56 50 80 42
*) Medlem afCOPAs forretningsudvalg.

Lolland-Falster
Marianne Andersen
Mejerivej 4
4892 Kettinge
Tlf.: 54 87 31 00
Fyn
Poul Erik Andersen *)
Mullerupvænget 12
5230 Odense M
Tlf.: 66 15 85 12
Sydøstjylland
Else Rasmussen
Bjolderupvej 18
6000 Kolding
Tlf.: 75 52 45 12
Sønderjylland
Christa Jensen
Korshøj 5
Asserballe
6440 Augustenborg
Tlf.: 74 47 33 70
Sydvestjylland
Lona Spaanheden **)
Ådalen 4 E
6710 EsbjergV
Tlf.: 41 17 70 51
Ringkøbing
Niels SmedChristensen
Tværvej 4
7790 Thyholm
Tlf.: 97 87 52 90
Viborg
VagnFærch
Norgaardsvej 112 B
7800 Skive
Tlf.: 97 52 16 86
Århus
Richard Jeppesen
Byparken 14
8961 Allingåbro
Tlf.. 86 48 02 70
**) Suppleant i COPAs forretningsudvalg.

Nordjylland
Jørgen Dresfeldt
Søndre Kongevej 56
9400Nørresundby
Tlf.: 40 50 09 90
Forældregruppen
RolfNielsen
Bøgeskov Høvej 9 B
8260Viby J
Tlf.: 87 37 67 07 /Fax: 86 28 78 31
Ungdom
Kontakt
COPAs sekretariat
Crohngruppen
Østdanmark: Merete Møller
Ærtebjergvej 28, Lund
4660 Store-Heddinge
Tlf.: 56 50 80 42
Vestdanmark: Frank Berthelsen
Viborgvej 63,Voldby
8450 Hammel
Tlf.: 40 26 76 16
Familiær Adenomatøs Polypose
gruppen
Vestdanmark: Susanne Jakobsen
Elsdyrvej 15, Strandhuse
6000 Kolding
Tlf.: 21 65 94 60
Østdanmark: Peer Kiihne
Lindevej 18
3500Værløse
Tlf.: 44 98 23 40
Urostomigruppen
Vestdanmark: Ruth Træholt
Stenfeldsvej 6, Assens
9550 Mariager
Tlf.: 98 17 10 32
Østdanmark: Lotte Andersen
Brovænget 10
2830Virum
Tlf.: 45 85 64 56

