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Med forårsønsker til jer alle.......

D

LEDER

et var en lang forklaring. Men der bør i fremtiden ikke
være kommuner, der tolker loven på deres egen måde. Af
gørelsen giver helt klart borgeren ret til at få oplyst priserne på
hjælpemidlerne fra kommunens leverandør, således at borgeren
kan danne sig et overblik over den økonomiske situation ved at
vælge sin egen leverandør.
Ligeledes skal borgeren kun have en faktura på en evt.
prisdifference tilsendt fra egen valgt leverandør. Kommunens
andei afregnes direkte med leverandøren.
Statsforvaltningen slutter brevet med denne information:
Udtalelsen vil snarets blive offentliggjort på statsforvaltningen
hjemmeside på internettet:
www.statsforvalntning.dk
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h.granslev@gmail.com
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sidste COPA-blad var der omtale af et brev, vedr. s��ice
lovens § 112, skrevet af tidligere landsformand Chnstlan
Stentoft til Socialminister Benedikte Kiær.
I svaret til Christian Stentoft skriver socialminister Be
nedikte Kiær bl.a. følgende: Hvis borgeren ønsker at benytte
sig af retten til frit valg, er det borgeren selv, der indkøber
hjælpemidlet, hvorefter kommunalbestyrelsen refunderer et
beløb svarende til prisen på det hjælpemiddel, som kommu
nalbestyrelsen efter loven yder støtte til.

Nu håber jeg inderligt, at der ikke kommer flere sager vedr.
disse problemer.

N

D

Der stod også i sidste blad lidt om Stomiforeningen COPA's
kommende 60 års jubilæum lørdag den 27 .august i år i Vejle.
Når hele programmet er fastlagt, kommer det selvfølgelig her
i bladet. Forretningsudvalget arbejder lige nu med at få alt på
plads.
Her er dog nogle få informationer om dagen. Landsarrange
mentet holdes på Hotel ToRVEhalleme i Vejle. Hele dagen fra
kl. 11 til 17 vil producenter og leverandører have udstillinger
med stomihjælpemidler. Der vil bl.a. være oplæg om nye
operationsmetoder ved anlæggelse af stomi/reservoir. Stomisy
geplejerskens funktion og rolle er også et oplæg. Og TV lægen
Peter Qvortrup Geisling holder et oplæg om sit arbejde.

enne tolkning er efter min opfattelse ikke rigtig, hvis man
skal forholde sig til en udtalelse fra Statsforvaltningen
Syddanmark netop vedr. retten til frit valg af leverandør.
Når det gælder stomihjælpemidler skriver Statsforvaltningen
Syddanmark til Stomiforeningen COPA den 03.12.2010 i sagen
om Aabenraa Kommune i sin udtalelsen bl.a. følgende:
"Statsforvaltningen forstår kommunens administration
således, at kommunens tilskud ikke har fremgået af ansøgernes
bevilling af særligt personlige hjælpemidler."

D

et er statsforvaltningens opfattelse, at denne frem
gangsmåde ikke har været i overensstemmelse med
lovgivningen.
Begrundelsen er, at kommunens tilskud til særligt personlige
hjælpemidler skal fremgå af ansøgerens bevilling, hvis beløbet
kendes på bevillingstidspunktet.
Hvis beløbet på kommunens tilskud ikke kendes præcist på
bevillingstidspunktet, bør det oplyses hurtigts muligt.
Statsforvaltningen kan konstatere, at Aabenraa Kommune
ikke har anvendt §5 stk.3 i hjælpemiddelbekendtgørelse,
når ansøger til særligt personlige hjælpemidler har ønsket at
benytte sig af retten til frit leverandørvalg, og det har betydet,
at de pågældende ansøgere selv har måttet finansiere den fulde
udgift til deres hjælpemidler, indtil kommunen refunderede sin
andel af udgiften.
Det er statsforvaltningens opfattelse, at heller ikke denne ad
ministration har været i overensstemmelse med lovgivningen.
Begrundelsen er, at §5 stk.3, i hjælpemiddelbekendtgørelsen
skal anvendes ved indkøb af særligt personlige hjælpemidler, når ansøgeren benytter retten til frit leverandørvalg, og
bestemmelsen angiver måden, hvorpå der ved indkøb af særligt
personlige hjælpemidler skal afregnes mellem ansøgeren,
leverandøren og kommunen, nemlig at leverandøren afregner
direkte med kommunen."
Copa 2/2011

u til noget helt andet og mere spændende.

I
D
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næste blad vil der også være en blanket om lodtrækning
blandt vores medlemmer til at deltage i festaftenen, der
holdes denne dag.
e næste måneder kan du/1 deltage i de kommende lokalar
rangementer. Læs i bladet om møderne og ring for at
tilmelde dig/jer til jeres lokalbestyrelse.
er er også et landstilbud - COPA sommerophold 2011. Det
kan du/I også læse om i dette blad.

J

eg vil slutte med et _ forårs_ønske til j�r alle� en ri�tig god
påske - det er dog 1 god tid. Men veJret ma da blive bedre
•
end hvad vi har haft - frostgrader og stærk blæst.

COPAs sekretariat e.r lukket
24. og 25. marts
på grund af ferie.

2
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Foreningens formål:
Stomiforeningen COPA
. Sekretariats leder : Britta Mogensen.
Sekretariatet
Jyllandsgade 41, 4100 Ringsted

Tlf.:5767 3525 Fax:: 5767 3515
Træffes mandag, tirsdag, torsdag og fredag:
10.00 - 14.00; onsdag: 16.00 - 18.00.
Foreningens gironummer: 7 09 03 31.

Hjemmeside: www.copa.dk
e-mai1: sekretariatet@copa.dk

.

Landsfurutand:
Henning Granslev
Bavnegårdsvej 1 10, Kolt

I

Hasselager
T1f.: 7021 3525 (KLrN hverdage:
836

bedst 14.00-18.00)

.

.

Fax: 7021 3515
e-mai1 : h. granslev@gmai1. com

Vedtægternes § 4:
Foreningens formål er at varetage interesser for stomi- og reservoiropererede samt personer med sygdomme, der kan føre til anlæggelse af
stomi/reservoir.

Stk. 2. Dette søges gennemført ved:
- at udØve oplysende, rådgivende og opsØgende virksomhed.
- at virke som medlemmernes talerør over for myndighederne.
- at hjælpe hinanden med råd og vejledning og i særlige
tilfælde at yde støtte i form af et humørlegat.
- at udgive et medlemsblad, Copa-bladet.
Copa-blad 212011 (marts-april). [Fra første

'Co-Pa'

i

1962: nr.2l9l.

Indhold:
Leder (Henning Grans lev)........
COPA sommerferie 20 1 1 (H enning Grans lev)........
Crohns sygdom og D-vitamin (Ole Vestergaard),
På besøg hos en ildsjæl; interview Kirsten Bach (Ole Vestergaard)...
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Vicelandsformand:

Gisela Schjøtt
Birkemosevej 30, 3550 Slangerup
e-mai1 : schj oett@webspeed.dk

.

Tlf.:4733 4434
Lokalforntcend og -g'upper:
Se bagsiden.

Medlemsbladet COPA
Copa-bladet udkommer b sange om året.
d. 10. i ulige måneder. \æste blad

udkommer 10. maj 2011.
Oplag: 4500 stk.
Tryk: Huset Venture, 8260 Viby J.
, A nsvarshavende redaktør:
Cand.scient. Ole Vestergaard,
fax:9849 9889 . mail: bladet@copa.dk
. Læserbreve, indlæg og arlikler:
COPA forbeholder sig ret til at afvise/forkofte eller udskyde indlæg. Manuskripter
sendes via bladet@copa.dk (tekst i word)
eller med PostDanmark ti1 sekretariatet. Sendes foto/illustrationer pr. mai1, skal det være
som selvstændige påhæftede filer, opløsning
300 pixels. Færdige højtop1øselige-CMYKpdf modtages også efter aftale.
Sidste frist for indlevering aftekst
til næste nummer er 10/].
COPA behøver ikke nødvendigvis dele
meninger bragt i bladet. Eftertryk tilladt
med kildeangivelse, efter indhentet skriftlig
tilladelse hos COPAs sekretarrat.
. Illus tratio ns anno ncer :
Næste blad: Tilsagn senest l0/4.

Højtop1øselig-CMYK/300 dpi-pdf sendes
med brevpost ti1 Copa-bladet e1ler mail til
bladet@copa.dk. Andet materiale modtages
også - efter ofale. Materialefrist og annulleringsfrist normalt 10 dage efter tilsagn. Reproklart annoncemateriale ti1 næste nummer
skal være Copa-bladet i hænde senest: l8/4.
. Indstik: Med fbrbehold. Nærmere oplysninger
om tidsfrister mv.: Redaktøren, bladet@copa.dk

rssN 0901 - 3849

GOPA-kontingent
medlemmer:

/ år Pensionist oq støttemedlemmer: 125.-kr. I år

Se

Tilbud

om

: 5e under lokolforennge?ne.

Rådgivning
Alle kan anmode om rådgivning - og
det er gratis. Dette kan gøres ved at
ringe til sekretariatet på
5767 3525 eller til en Iokalformand. Telefonnumrene på lokalformændene findes på bagsiden af
dette blad.
Der tilbydes rådgivning til alle
- uanset om man er medlem af COPA
eller ej.
Rådgivningen udfØres udelukkende i henhold til patientens Ønsker,
og den kan foretages i hjemmet, på
sygehuset eller telefonisk.
Foreningens rådgivere er alle
stomi- eller reservoiropererede eller har en sygdom, der kan f øre til
anlæggelse af stomi/reservoir. De har
alle et afklaret forhold til deres situation om at leve med stomi/reservoir.
tlf .

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

Liste over stomiambulatorier: Se COPA-kalender 2011

J

.
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COPAsommerfe
20.

juni - 25. juni

Planlagt program
Mandag den 20. juni
Ankomst og indkvartering.
Frokost fra kl. 12lil 14.
Om aftenen fremvisning af nye
stomihjaelpemidler.

\a

Hvem vil mecl til
sommerophold i Korsør?

^t"

Stomiforeningen COPA har på flere
opfordringer igen reserveret hele Hotel
Jens Baggesen i Korsør til årets sommerophold. Tilbuddet er for stomi/reservoiropererede samt deres ægtefælle/sam-
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alle måltider tirsdag til fredag, en ø1l
vand til frokost og aften kaffe alle dage,
fredag aften festmiddag incl. Yz fl. vin og
morgenmand Lørdag.

1ever.

Opholdet er fra møndøg den 20.
til lørdøg den 25. juni.

juni

Hotellet ligger tæt ved gågaden, havnen
og de små gamle gader. Der vil være
plads til ca. 65 personer, alt efter fordelingen af enkelt/dobbeltværelser. Hotellet har 6 rygeværelser.
Der elevator, adgang lor kørestole og
P-pladser lige ved hotellet.

Bekrceftelse, girokort og program

blive tilsendt i uge

r

r

r

r

-

vil

i

Torsdag den 23. juni
Eftermiddagstur til Trelleborg og
om aftenen Sct. Hanshygge.

18.

Ønsker man ovematning søndag den 19.

Fredag den

juni eller lørdag den 25. juni er prisen:

24.

juni

Hele dagen er til egen
disposition. Om aftenen
festmiddag med musik og dans.

Enkeltværelse incl. morgenbuffet:
550,00 kr.
Dobbeltværeise (2 personer)
inc1. morgenbuffet 650,00 kr.
Ønskes dette tilbud, betales der direkte

Betalingen dækker følgende: Alle
udflugter, mandag frokost og aftensmad,

r

Onsdag den 22. juni
Heldagstur til Dansac/Hollister
Fredensborg + en tur i
Slotsparken, Hillerød.

Ekstra tilbud:

Prisen pr. person er 2550 kr. i dobbeltværelse og 2850 kr. i enkeltvære1se.

r

Tirsdag den 21.juni
Eftermiddagstur til
Birkegårds Haver.

Lørdag den

25.

juni

Morgenbuffet og hjemrejse.
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rlr Tilmeldingsblanket
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GOPA sommerophold 20. iuni tit 2s. iuni 2011
I' Hotel
Jens Baggesen, Batterivej 3-5, 4220 Korsør
1000

r

Tlf. 5835

I

Medlems-/støttemedlemsnummer..................

;

Telefon

www.hotel-iens-baggesen.dk

T
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E Jeg ønsker enkeltværelse

E

E

Er kørestolsbruger

n

E

Er gangbesværet

E
E
!

Deltager i udflugten tirsdag til Birkegårds Haver
Deltager i udflugten onsdag til Dansac/Hollister i Fredensborg og til Slotshaven, Hillerød
Deltager i udflugten torsdag til Vikingeborgen Trelleborg

Vi ønsker dobbeltværelse

Rygeværelse ønskes

I
Birkegårds Haver

I

Dansac-fabrikken

Blanketten sendes i lukket kuvert (gerne kopi) eller på fax. 5767 3515
så den er fremme hos Stomiforeningen COPA, Jyllandsgade 41, 4100 Ringsted
senesf mandag den 4. april 2011.
Wkinge borgen Trelleborg.

L
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BIBRAUN
SHARING EXPERTISE

Softima@ Key
- Nøglen til alføle sig sikker
Smidigt 2-dels system med enkel

og lækagefri kobling
Langt filter sikrer optimal

lugtneutralisering og luftpassage
Ergonomisk udformet, behagelig

non-woven for- og bagside

t

PVC-fri posemateriale
Forefindes både
u

til kolo-, ileo- og

t

v

rostom iopererede

Stabil basisplade som opklipbar eller
forudstansede i henholdsvis flad eller konveks udqave

Key-SyStemet

Et unikt koncept i et fleksibelt 2-dets system

-

Styret påsætning giver sikker,
præcis og nem placering af posen

-

Stabil skumklæber på posen
minimerer risikoen for lækage

For information og vareprøver kontakt B. Braun Kundeservice
B. Braun Medical

A/S'Dirch PassersAlle,3. sal 2000, Frederiksberg.Tlf.333l 3141 .www.bbraun.dk
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Grohns sygdom og D-vitamin
Overlæge Jørgen Agnholt er medfortafier på en nylig offentliggjort
artikel, hvor man fremlægger resultaterne af et klinisk forsøg
med Dr-vitamin til behandling af Crohns sygdom
S.P.Jørgensen, J. Agnholt, H. Glerup, S. Lyhne, G.E. Villadsen, C.L- Hvas, L.E. Baftels,
J. Kelsen, L.A. Christensen og J.F. Dahlerup: Clinicl trial: vitamin D3 treatment in Crohn's
disease - a randomized double-blind placebo-controlled study.
Aliment Pharmacol Ther. 2010. 32; side 377-383.

BAGGRUND

FoRMÅL
At vurdere D.-vitamin til behandling af Crohns sygdom m.h.t. at bedre sygdomsforløbet.
METODE
En randomiseret dobbelt-blind placebo-kontrolleret undersøgelse blev gennemført for at
vurdere fordelene ved Du-vitamin behandling af Crohns sygdom- 108 patienter med Crohns
sygdom i remission (tilbagefald) blev inkluderet, hvoraf 14 senere udgik. Patienterne blev
tilfældigt udvalgt til enten at få 1200 lE (30 mikrogram) D.-vitamin eller placebo dagligt i løbet
af 12 måneder. 'Det primære endpoint'var klinisk tilbagefald.
RESULTATER
D.-vitamin behandling iform af kosttilskudstabletter med 1200 lE daglig dosis øgede serum
'250HD'fra i gennemsnit 69 nmol/L til i gennemsnit 96 nmol/L efter 3 måneder. Serum
'25OHD' niveauet var efter 3 måneder uændret i placebogruppen- Tilbagefaldsraten var
lavere hos patienter, der blev behandlet med D.-vitamin (13%) end i placebogruppen (29%).

KONKLUSION
D.-vitamintabletter i dosering 1200 lE daglig øger signifikant (klart) serum D-vitamin niveauet.
Tilbagefaldsraten var lavere hos patienter der fik D.-vitamin end hos patienter der fik placebo,
men denne nedsættelse af risiko var ikke tilstrækkelig stor til at kunne erklæres signifikant.
I betragtning af, at Du-vitamin behandling kan være effektiv ved Crohns sygdom foreslås, at
større undersøgelser iværksættes, der kan belyse denne sag yderligere.

D-vitaminstatus og sygdom

halskæft), type

tuberkulose,
lungebetændelse, inflammatoriske tarmsygdomme, sclerose samt hjertekarsygdom.
Det er muligt at en bedre D-vitaminstatus
kan medvirke til at nedsætte forekomsten af
disse sygdomme, men det er ikke bevist.
1 diabetes,

Når man blot taler om D-vitamin drejer det
sig især om de fusiologisk relevante former
D, (ergocalciferol) der naturligt findes i
planteriget (grønalger) eller D, (cholecalciferol) der naturligt findes i dyreriget
- eller både D, og Dr. D-vitamin kan også
dække over syntetisk fremstillede former,
m.m.

over 11 år på 10 mikrogram (400 IE).
En klar toksisk grænse for indtagelse af

D-vitamin
kendes ikke,

tagelse af
50 mikogram
(2000 IE) bør

i

Hvor meget D-vitamin vores krop
indeholder r,urderer man via en blodprøve.
Når D.,-vitamin dannes i huden eller
optages gennem madlkosttilskud bliver
det i leveren og n),reme m.m. omdannet til
' 25-hydroxyvitamin D' (25OHD).

medlemsblad.
Jørgen Agnholt svarede positivt
tilbage - august 2010 blev Jørgen
Agnholt og hans kollegaers arbejde of-

fentliggl ort i 1ægetidsskriftet Alimentary
o I o gt' and Therap eutics.

P hannac

"Da forekomsten af Crohns sygdom stiger
med stioende breddegrader har man fremsat
en "hot hr potese" - udviklingen af autoimmune sr gdomme er forbundet med lav
D-r itaminstatus.Ved Crohns sygdom er toIerancen hos nogle naturligt tilstedeværende
tarmbakterier forstl'rret, så der optræder en
afi igende l-li mfoclt aktivering i tarmslimhinden. Dene tbrer til inflammation (betændelse) af tarmen. -Arsagen ti1 inflammationen
er uvist, men en kombination af genetiske
faktorer og mil-jolaktorer er tilsyneladende
indblandet. I lbrsoe på mus, med manglende
D-vitaminreceptorer. ser man udvikling af inflammation i t1 k- o_e q ndtarm (enterocolitis)
og den metabolisk aLtir.e form af D-vitamin
kan ophæve colitis fremkaldt eksperimentelt.
I vores undersoeelse r i11e vi r,urdere effekten af D.-r itamin behandling hos patienter
med Crohns sr,gdom med tilbagevendende
anfald. Vi havde den h\potese, at D.-vltamin
behandling kume nedsætte tilbagefaldsraten
uden bivirkninger såsom sl mptomer på hypercalcaemia (forho_iet calciumniveau i b1odet). Vi udførte derfor en randomiseret dobbeltbtind placebokontrolleret undersøge1se med
D.-vitamin tabletter cholecalciferol) ti1 patienter
der havde Crohns 1*edom med tilbagefaid."
1

94 patienter (alle over 18 år) gennem-

førte undersogelsen. 46 patienter fik
1200 mg calcium - 1200IE (30 mikrogram) D--i itamin i tabletform hver dag
i en I I rnåneders periode.
-18 patienter fik kun 1200 mg

Ttrf;il*:::'#tE'f",*

ffiu*tr

ikke overskrides hos voksne

I oktober 2009 havde overlæge

fede fisk, kød og æg.

Copa 212011

og svær mangel på D-vitamin.
Fødevarestlrelsen anbefaler en daglig
tilførsel af D-vitamin til voksne ogbøm

Ny dansk undersøgelse Crohns sygdom / D-vitamin

Dr-vitamin kan mennesker selv danne,
når vores hud bestråles med sollys.
Udover at ffi D,-vitamin fra solens stråler
findes D,-vitamin også i vores kost, f.eks.

Det er dette stof '25OHD'- der rettelig måles for i serum og man ser angivet,
at '25OHD'værdier under 50 nmolL betyder, at D-vitaminstatus er utilstrækkelig
ogværdierunder 25 nmol./L og72,5
nmol,/L betegnes henholdsvis som mangel

men regelmæssig ind-

Granslev har spurgt JørgenAgnholt om
resultateme nu er tilgængelige, og om det
var muiigt at bringe en omtale her i COPAs

Forfatterne skriver:

D-vitamin har immunregulerende funktioner ved eksperimentelt fremkaldt colitis,
og hos patienter med Crohns sygdom ser man lave niveauer af D-vitamin.

Flere undersøgelser viser, at D-vitaminmangel er forbundet med en række
sygdomme som f.eks. kræftsygdomme
(specielt brystkæft, tyktarmskræft, blære-

et lægetidsskrift. Landsformand Henmng

Jørgen

Agnholt et oplæg ved et COPA-møde
på Langenæs Handicap Center

(ColitisJ

Crohngruppen). Han fremviste resultater
der viste, at D-vitamin hos patienter med
Crohas sygdom halverer risikoen for at
få tilbagefald i sygdommen set over en
periode på 1 år. De endelige resultater
ville efterfølgende blive offentliggjort i

calcium i tabletform hver dag
r

p

lacebo/snydemed ic in.;.

Rygning er en uaftrængig faktor
vedrørende tilbagefald af Crohns
sygdom. Rygere var ligeligt
fordelt i de to grupper.

I løbet afperioden på 12 måneder havde
6 af de 46 patienter i Dr-vitamingruppen
tilbagefald (13%) og 14 af de 48 patienter i placebogruppen tilbagefald (29%).
Denne forskel er ikke så tydelig, at man
kan tale om signifikant (klar) forskel.

Til gengæld kume man konstatere, at
daglig 30 mikrogram D,-vitamin i tabletlorm ikke gav bivirkninger og signifikant (klart) øgede kroppens D-vitaminniveau efter 3 måneder.
o.v.
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ConvaTec

GonvaTec Moldable TechnologyrM giver

en sikker og individuel pasform!
ConvaTec Moldable TechnologyrM har sat en ny standard i stomiverdenen. Det er

den eneste hudplade med et aktivt, modell6rbaft materiale som skaber en individuel
tilpasning til stomien uden brug af saks, pasta og tætningsringe. Dette unikke materiale
følger stomiens bevægelser dag og nat ved at udvide sig og trække sig sammen.
Hjælper til at forebygge lækage og beskytter huden. Nu blivere hverdagen lettere og du
kan gøre hvad du har lyst til... ConvaTec beskytter dig.
ConvaTec Moldable TechnologyrM findes til både Combihesive@ ll Plus

og Esteem synerglP

0plev forskellen med GonvaTecs modell6rbare hudplader!
Ring:48 167475 og få tilsendt en gratis vareprøve
O 2010 ConvaTec lnc @/rM Varemærke tilhørende ConvaTec
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ConvaTec Denmark Aps.

Bikerød Kongevej 2,3460 Birkerød
Kundeservice: 48 16 7 4 7 5
www.convatec. com
convatec.danmark@convatec.com

På besøg hos en ildsjæl
INTERVIEW

f I 970 optages en ung elev på
lSitt .borg Sygeplejeskole. Det skal
vise sig, at hun senere vil være med til at
skrive historie. Kirsten - som den unge
elev hed - er med til at skabe det vi i dag
betragter som en selvlølge: stomisygep1 ej

ersker/stomiklinikker.

f-Zirsten.

som vi nu kender med efterBach Olsen, kom i l97l
som sygeplejeelev i praktik på kirurgisk
afdeling, Horsens Sygehus.
I 1970'erne var der i Danmark ikke
noget der hed stomisygeplejersker eller "almindelige" sygeplejersker der stod
parat med allære at skifte pose, eller
hvordan man i det hele taget skulle klare
den daglige stomipleje og livet med
stomi.
Stomioperationer var dog velkendt
- også på Horsens Sygehus. Den første
stomioperation på Horsens Sygehus
fandt sted i 1949. Overlæge Prip Buus
havde været i England og lært en ny
operationsteknik i forbindelse med
anlæggelse af permanent stomi (tarmen
krænges og sys fast).
Den første stomipatient på Horsens
Sygehus blev Kristian. Operationen var
vellykket - men Kristian blev i 1949
sendt hjem uden vejledninger og måtte
klare sig med en kapsel med toiletpapiq
gummiring og bælte (de første gummiposer og plastikposen kom først på
markedet omkring 1 953). Vands§ende
vat og sølvsalve skånede huden. Renset
benzin blev brugt til at tage sølvsalven af.

.§ruun.r

Horsens Sygehus blev bygget 1970. Med de nye
regioner blev det til Regionshospitalet Horsens, og
fra 1/3-2011 er det kommet til at hedde
Hospitalsenheden Horsens.
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Kristian er i dag 92 fu. For et år siden
kom Kristian på plejehjem, ikke p.g.a.
stomi, men fordi hans syn var begyndt at
svigte.

(Læs hele Kristians historie - skrevet

af

i Copa-blad 1/2008).
Praktikperioden på Horsens Sygehus
blev Kirstens skæbne. Siden har Horsens
Sygehus (nu Hospitalsenheden Horsens)
været Kirstens base og arbejdet med
stomipatienter udviklede sig til at blive

Kirsten Bach -

-

t

hendes livsvej.

I Kirstens erindring ligger oplevelser
med hendes bedstefar, som fik en stomioperation. Hvordan der hjemme hos ham
stank, og hvordan han måtte klare sig
igennem med utætte poser og nedgravning i haven af poseme for at få dem gemt
afvejen for nysgerrige øjne. Hvordan han
ikke gik hjemmefra pga. sine problemer.

ft{
a
N

Stomiuddannelser /
sammenslutninger
I 1975 blev Kirsten sendt på 1 uges
bandageringkursus i Stokholm, Sverige. En overlæge på Horsens Sygehus
havde bemærket, at "bandagering nok
var Kirstens interesse". Senere - i 1985
- tog Kirsten en stomisygepiejerskeuddannelse i England.
Den første stomisygeplejerske ansat
i Danmark kom i 1980; det var Birgit
Ottesen, Bispebjerg Hospital. Hun blev
uddannet i Gdteborg, Sverige efter de intemationale re-eler (de første uddannede
stomis\ geplejersker bler i 1970'erne
udklækket i USA England). \urnmer to
på dansk grund blev sr geplejerske Tor e
Linnemann. Horsholm. der rnåtte helt til
Sydaliika lbr at hente sit certifikat.
I Danmark r ar ikke - og er stadig
ikke - en formaliseret uddannelse til
stomisygeplejerske. \len heldigr is tou
flere og flere uddannelsen udenlands
- heriblandt Kirsten Bach og i 1989
var der så mange. at de kunne lave en
sarnmenslutning. Under Dansk Sygeplejeråd var sådanne sammenslutninger
af sygeplejerske med samme faglige
speciale næmest "gået på mode" og
sammenslutningen af stomisygeplejersker blev nr. 22 i rækken - deraf navnet
FS22 (fagligt selskab 22) som sammenslutningen kaldte sig i mange år. I
dag kalder sammenslutningen sig kun

K I inis k

ov ersygep lej ers ke Kirs ten B ac h.

FS - fagligt selskab for sygeplejersker

i

stomiplejen).
Kirsten Bach var sammen med Birgit
Ottesen initiativtager til FS22 og Kirsten
sad i bestyrelsen i 10 tr - fta 1989 til
1999.
I dag er der ca. 30 uddannede aktive
stomisygeplej ersker i Danmark.
En international sammenslutning af
stomisygeplejersker, WCET så dagens
1ys i 1980'erne og Kirsten Bach var Danmarks delegerede. I2003 blev ECET
dannet (The European Council ofEnterostomal Therapy). I denne europæiske
sammenslutning af stomisygeplej ersker
var Kirsten Bach også med fra start. I
dag er hun gået ud afbestyrelsen men er
stadig tilknyttet, se sidst i denne arlikel.

Kirsten er helt sin egen
I

1986 bliver Kirsten tilbud en stilling
som oversygeplejerske. Hun sigerja tak
på den betingelse, at hun dn gang om
ugen må være stomisygeplejerske. Hun
vil have tid til og tid med de stomioperede; denne ene dag om ugen kunne
hun så tage patienter til opfølgning og
(fortsættes side 10)
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Donsoc Novolife Åbn" porer med SKIULT LUKNING

\

Nem og håndterlig åbning: De fleksible lukkelomeller gør dei muligt for dig ot åbne og tømme
stomiposen nemt og hygieinisk ved et lei tryk på hver side.
Nem rengøring: De forskudte lukkelomeller giver nem odgong til udløbeis inderside, så du kon gøre
den grundigt ren, hvis der er behov for det.

Nem lukning: Det er enkelt og nemt ot folde og fostgøre udløbet sikkert ved

h1ælp of velcrolukningen

Koniokt kundeservice på
tlf . 4846 5l 00 eller dk.solg@donsoc.com,
hvis du ønsker mere informotion eller bestille voreprøver.
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På besøg hos en ildsjæI.

indenfor kommunikation, krisehjælp,
sexologi o.s.v."

"fortsat:

stomiopererede kunne ringe til hende,
1986 til 1991) fun-

m.m. I fem år (fra

gerede Kirsten derfor

i

en sådan stilling

Kronede dage
i 1991 en hel afdeling

- administrativt arbejde 4 dage om ugen
og praktisk arbejde 1 dag om ugen.
I 1991 blev Kirsten stillet overfor et
valg: På sygehuset skulle ledelsesstrukturen laves om. Kirsten Bach modellen,
administrativ oversygeplejerske + praktisk stomisygeplejerske, stod for skud.
Kirsten blev fvungen til at vælge mellem
100% administrativt arbejde eller 100%
praktisk arbejde. Patienteme har altid
været i første række hos Kirsten og
selvfølgelig vælger Kirsten det praktiske
arbejde. En "Kirsten Bach model II"
søsættes nu bliver Kirsten
prakt is erende ov ersy geplej ers ke.

Kirsten fik

Kirsten måtte med den nye titel, prakt i s erend e ov er sy g ep I ej er s ke, stykke
en funktionsbeskrivelse sammen til
ledelsen. Hvad laver en praktiserende

kunne samle COPAs medlemmer. Emil
stod altid parat og sørgede altid lbr
transporl af COPA-medlemmeme til og
fra møderne. Alle biler bler ! ldt helt
op - ingen medlemsmøder under 50
deltagere. Emil og Kirsten fortalte om
stomi til pårørende. professionelle o-u
patienter. Emil og Kirsten fik her et lolk
"ud af hulleme".

oversygeplejerske?

Kirsten fortæller:
- "Stomipleje er en masse ting. Det er
bl.a. sygepleje/omsorg i bred forstand
direkte hos den stomiopererede patient
under indlæggelsen, efter indlæggelsen
og ikke mindst i opfølgningsfasen.
Det er undervisning. Det er koordination af plejen, samarbejde med alle de
øvige, der er involveret om patienten,
og selvfølgelig de pårørende. Det er
forpligtelse til at tilegne sig viden om
hjælpemidler, poser, nye operationsteknikker og udvikling i det hele taget

for

sig selv i det gamle Horsens Sygehus
(bygget inden 1970). Et stort køkken
blev samtalerum. Kirsten huskeq at hun
måske nok i starlen iølte sig alene i et
kæmpe hus, men hun flk stablet en utrolig masse aktiviteter på benene, og
husker tilbage på tiden som "kronede

dage". Hun lavede undervisning og
temaaftener for interesserede i området.
Hun fik lokalavisen til at skrive. Hun
samarbejde med COPA. Emil Larsen.
der var lokalformand

i

daværende

COPA-Vejle amt var en yderst aktir
samarbej dspartner for Kirsten. Ent i I

Kirsten lortæller:
"- Der var et stort behov tbr oplysning
husk på- at det helt op i 80'eme stadig
var cellestolder var det mest almindelige. En stomiopereret fik af kommunen
leveret 6 kg cellestof hver 3. måned."
Kirsten Bach danner også samtalegrupper for br1'stkræftpatienter og har
bredt PR-arbejde lor sygehuset. På

fuldtids stomiklinikken udvider Kirsten
På stomiklinikken hos Kirsten Bach er der §ort
plads til hjælpemidler på hele lokalets ene vceg.
Kirsten Bach er i dag også "pakkemester" for
patienter med midlertidig stomi.

sit ansvarsområde - tager sig nu også
af patienter med lorstoppelse, patienter
med fistler og sår samt patienter, der
lider af ufrir.illig afføring.

Omrokeringer, det gamle sygehus bliver
solgt til renovering og privatboliger,
m.m. gjorde, at Kirstens fuldtids stomiklinik flytter rundt. I dag ligger klinikken
i et lokaie i forlængelse afsengeafdelingen på kirurgisk afdeling.

lQr

Udadrejsende
Med de mange bolde Kirsten har i
luften bliver man både imponeret og
røfi. Kirsten gør et kæmpe arbejde for
de stomiopererede og hun sikrer deres

livskvalitet. Patientemes sag kæmper
hun for i alle instanser. Men ikke kun
de danske stomipatienter. Kirsten har
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deltaget i oprettelsen af stomiklinikker
i Tjekkiet, Slovenien, Estland, Letland,
Tyrkiet, Polen, Ukraine og Rusland.
Coloplast har "købt hende fri" på sygehuset ti1 at rejse i de tidligere østeuropæiske lande. Hun har holdt foredrag, holdt kurser, vejledt og undervist
om stomipleje, sygepleje og værdigrundlag. Hun har ikke reklameret for Coloplasts produkter men sagligt og neutral
videregivet sine erfaringer. Kirsten Bach
ser en stomipatient som et helt menneske.

I de tidligere osteuropæiske lande
er autoritetstroen herskende; stomipatienterne er laknemmelige for de læger,
der har reddet deres lir. Dem stiller man
ikke krar til. Kirsten Bach har rykket
r ed den optanelse. Det gør ikke noget,
at patienlen også tænker på sig se1v.
Kirsten Bach kalder sit rejseliv for
udadrej s ende. Undertegnede kan ikke
finde ordet i en ordbog. \len detunderstreger
blot, at Kir:ten er helt sig selv og unik.

Kirsten har modt mandchauvinisme
og arrogance på sine rejser. F.eks. til
en lægekongres i T1 rkiet. hvor Kirsten
skuile foriælle om. hr ad en stomisygeplejerske lar er i Danmark. De tyrkiske
læger udvandrede - de skulle ikke
belæres af en s1 geplejerske. De resterende læger fra En_eland. USA m.m.
- lyttede pænt. Da Kirsten var færdig
kom de fyrkiske læger ind igen. De engelske læger fortalte. hr.ad de havde hørt
og det var i ør'rigt de samme forhold
som i England. Jamen - så skulle det da
indføres i Tl,rkietl
Kirsten har i or rigi stadig tæt kontakt
til en meget r idende q rkisk stomisygepiejerske. hr or de udr eksler erfaringer
på irrigationsområdet.
I Moskr a - der har en meget aktiv
og stærk stomiforening med lige så
mange medlemmer som i hele Danmark
har Kirsten opievet, at hun efter nogle
almindelige kursusdage fik uden hun
vidste det - 3 stuer i et ambulatorium.
På med en kittel og med 25 mennesker
efter sig blev patienter kaldt ind. Nu
skulle Kirsten vise hvad hun duede till
Den fbrste fik skiftet en pose. Men Kirsten manglede alt hvad hun har hjemme
i stomiklinikken i Horsens. Gode råd
var dyre. Hos de efterfølgende patienter

skiftede Kirsten taktik.
Hun fik rejst dem så de kunne tale
sammen i øjenhøjde

-

og bad dem så om

at fortælle deres egen historie. De fik nu
lov til at fortælle om deres problemer.

@
Kirstens "25 mands vedhæng" måbede

-

og patienterne syntes de havde ftrct så
god en behandling af Kirsten, der rent

faktisk intet havde gjort. Men Kirsten fik
illustreret overfor sit "vedhæng" at
en stomipatient ikke kun har en stomi
- men også en hjerne, en krop og en
sjæ1.

I de gamle østeuropæiske lande arbejder personalet typisk

til

en ringe løn og

har elendige forhold m.h.t. lokaler og
indkøbsmuligheder, m.m. Så man kunne
tænke, det var en tvivlsom glæde for
dem at høre om alle vores
lyksaligheder og alle vores

muligheder. Her kommer de
stedlige stomiforeninger ind
i billedet. De kan lægge pres på

I
I

regeringerne om at få
ændringer i lovgivningen.
Skaffe økonomien. COPA og
flere andre europæiske
stomiloreninger har
økonomisk støftet, at
stomiforeninger blev etableret
i vores nabolande mod Øst.
Også støttet med viden og
starlhjæ1p med overskuds poser
Netop fordi stedlige
stomiforeninger med en god
starl efterlølgende kan lægge
pres på sundhedssystememe i
deres respektive lande, har
dette været temmelig

leverandører. En kapacitet som Kirsten
Bach kunne man ønske fik lov at bruge
sin tid på andet.

Når man besøger stomiklinikken i dag
må man konstatere, at pladsen er trang.
Undersøgelsesbriks, lager, skrivebord
og samtalebord - alt i et relativt lille
rum. Men det synes Kirsten at leve med
Der er dog 6n ting hun er utilfreds med:
Stomiklinikken deler eet badeværelse
med sengeafdelingen. Det betyder, der
kan være kø. Og det synes Kirsten ikke

I

der skal være for en stomipatient; hvis
man skal på et badeværelse så er det
omgående.

Kirsten tager stomipatienternes parti
- som altid.

Fremtiden
1

t havde Kirsten Bach 40
jubilæum på sygehuset. Hvis nogen

. marts 201
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Y§ tilsat E - vitamin som giver fugt til huden
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Frisk mynteduft

Y« Silikonebaseret - hurtigtørrende
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Skår i glæden

Fås som

50 ml sprayflaske eller servietter
Pakningsstørrelse

Patienter der får foretaget
en midlertidig stomi. får
deres hjælpemidler udleveret på sygehuset. Kirsten
Bach har til dette formål

Release spray
Release servietter

tidligere sendt bestillinger
en forhandler, der så

1x50ml
30 stk
For yderligere

til

pakkede individuelt til disse
stomipatienter. Kirsten
Bach har :udtalt, at det blev
over hendes lig, at hun selv
skulle være pakkemester.
Men regionen har vredet armen om på stomiklinikken,
og da undertegnede var på
besøg, var Kirsten Bach
aldeles levende og lokalets
ene væg tæt pakket med
hj

e

Varenummer
839023
839024

information og prøve kontakt venligst

:

Focuscare Denmark ApS.

ESKLN..
a

FetruFtrare

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

wwufocusca re.dk

Hvis du ønsker en prøve på Release spray (SOml), så ring til os eller
send en email.
Du er selvfølgelig også velkommen til at sende et brev til os.

ælpemidler fra forskellige
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På besøg hos en ilds"iæ|. fortsat:

Et godt liv med stomi afhænger af
mange faktorer.
Mine bud først og fremmest:

skulle få den tanke at Kirsten snart stopper, kan de godt tænke om igen. Stomiklinikken bliver flere år frem drevet
med Kirsten i spidsen. Og tak lor det.
Derudover er Kirsten i gang med et nyt
spændende projekt. I ECET regi er hun
i samarbejde med en engelsk stomisygeplejerske

-

.
.
.
.
.
.

ved at lave en

"on-line-uddannelse" hvor nogle basisbegreber i stomisygeplej erskeuddannelsen kan tilegnes direkte på
nettet; med en slags eksamen. Kirsten og
hendes engelske kollega er ved at udarbejde 7 - 8 moduler. De første tre skulle
gerne være klar til præsentation på den
kommende ECET kongres juni 2011 i

At patienten har et godt netværk
En dygtig kirurg
Kvalificerede sygeplejersker
Samarbejde mellem professionelle i øvrigt
Gode hjælpemidler
Rådgivning og støtte fra patientforeningen COPA før
operationen - ellers tilbud efter.

Når dette er sagt, skal dog medtages, at sygdommen, der giver
anledning til stomi, ofte spiller en stor rolle i rehabiliteringen.

Bologna, ltalien.

Kirsten Bach, klinisk oversygeplej erske, Regionshospitalet Horsens.
Da undertegnede var på besøg hos
Kirsten Bach oplevede jeg en samtale
med en af de sengeliggende patienter.
Han skulle udskrives samme dag; han
udtrykte hvor taknemmelig han var, og
han takkede Kirsten for alt, hvad hun
havde glort for ham. - "Jo, jo Arne det

æIJll

er ikke mig der har gjotl en masse for
dig - du har gjort en masse for dig selv",
svarede Kirsten Bach.
Kirsten har alle de bedste menneskelige kvalifikationer, der overhovedet
kan samles i eet menneske. Hvor er de

stomiopererede i Horsens og omegn
heldige, at de har hende. Hvor er Verden
heldig, at Kirsten tager ud i den med al
sin viden og l1'st til at 1ære fra sig og
kæmpe de stomiopereredes sag.
o.v.

Kirsten Bach snokker med Arne - --lrne skal udskriyes om eftermiddagen.

r!
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Livet med stomi

-

stomisygepleje

hun har det bedre efter lang tids
sygdom. Hun er kommet hjem fra
et genoptræningsophold på
sygehuset.Hun har hele tiden
selv skiftet sin urostomi.
For hende er det som regel
ikke stomien, der volder de store
problemer på trods afjævnlige
urinvej sinfektioner. Det er hendes
problemer med gigt og
parkinsonisme.

- en dag fra Kirsten Bachs logbog
(Skrevet for et par år siden - men belyser stadig
alsidigheden i en stomisygeplejerskes arbejde)

Klokken er 8.00 om morgenen.
En ung kvinde på 26 kommer i klinikken.
Hendes baggrund er kort, at hun fik foretaget ileostomi for
ca. i år siden på grund afmb. Crohn. Inden da havde hun haft
colostomi i ca. 1 år. Hun venter i øjeblik:ket på en operation.
hvor stomien revideres, fordi den sidder i hudniveau og giver
anledning til lækage ind imellem.
Hun fortæl1er i dag, at hun netop er kommet hjem fra sin
- i øvrigt første efter stomioperationen ferie sydpå med
familien, og at det er gået over al forventning. På trods af,
at stomien hjemme kunne "drille" , var der på intet tidspunkt
nogen grund til bekymring.
M havde talt meget om løsning af de praktiske problemer,
inden hun tog afsted.
Men hun havde alligevel været meget nervøs.
Hvad hvis bagagen med hjælpemidlerne blev væk i
lufthavnen?
Hvad hvis hun fik en maveinfektion?
Kunne pose/plade tåle vand og høj varmetemperatur?
Den positive oplevelse med stomien og en tiltrængt ferie
havde imidlertid gjort, at hun havde en god portion selvtillid i
bagagen med sig hjem.

Klokken 11.30
En kvinde på 70 er indlagt i afdelingen med 2 stomier. For
mange år siden fik hun anlagt colostomi på grund af cancer i
tarmen. Hun fik strålebehandling og dette resulterede desværre
i så svære beskadigelser af blæreområdet, så der måtte anlægges urostomi.
Hun har bl.a. store problemer med huden ved urostomien på
grund af urinvejsinfektion, for storl posehul og for mig at se
en for dårlig bandage. Der havde dannet sig krystalaflejringer
i et stort område omkring stomien, som gjorde det umuligt
at holde bandagen tæt. Problemer blev løst bl.a. med skift af
bandage med relevant hul og behandling afkrystalaflejringer
og hud med eddikesyre.
Da jeg ikke havde set hende i en del år, flk vi en samtale om
hendes liv i tiden op til indlæggeisen.

Klokken 9.00

Klokken 12.30

En colostomi opereret patient i afdelingen er i gang med
oplæring i poseskiftning. Hun skal hjem i morgen, og vi gennemgår grundigt proceduren i praksis. Bagefter skrives det
ned trin for trin sammen med numre på hjælpemidler, telefonnurre og aftalen for hjemmebesØg om en uge.
Vi har i tiden efter operationen øvet skifteproceduren. Patientens mand har også deltaget. Vi har bl.a. set en video om livet
med stomi og derudfra taget de enkelte emner med relevans
for patienten op til samtale. Herefter pakker vi hjælpemidler
til den første tid, og patienten udtrykker tryghed og glæde ved
udsigten ti1 at komme hjem.
Efter ca. en måned skal pt. tilbydes oplæring i inigation.

En mand på 62

ir

med dræn ved venstre lunge

-

på grund af

- kommer i ambulatoriet. Han har en en-dels tømbar
stomipose over drænstedet. Det fungerer godt, men der er en
en

byld

del problemer med posens kapacitet i forbindelse med udluftning. På trods af påsætning af flere "løse" ekstra filtre danner der sig let en luftpude på ryggen. En enkelt gang sprang
posen, da han hostede kraftigt. Men han synes alligevel, det
er OK, fordi posen giver ham mulighed for at kunne være

hjemme med hjemmepleje og have en rimelig livskvalitet.

Klokken 13.00
En kvinde på 64 åtr med ileostomi kommer i klinikken til
evaluering af sit nuværende posesystem.
Hun har endnu ikke fundet det system, som passer hende helt
og giver hende den optimale sikkerhed. Vi gennemgår problemer, og de muligheder vi har for et bedre system.
Vi gennemgår også hendes daglige vaner, spisemØnstre og
skifteprocedure for at identificere eventuelle ting, der kan

Klokken 10.00
Hjemmebesøg på et plejehjem i omegnen. Det drejer sig om
en ældre, dement mand med en colostomi, som er meget svær
at bandagere for plejepersonalet.
Stomien er "delt i 2", da hans tilstand var dårlig under
operationen. Det drejede sig først og fremmest om aflastning i
forbindelse med hans sygdom.
De 2 stomier sidder så tæt, at2 bandager ved siden af
hinanden har svært ved at sidde ordentligt, og 6n bandage
krævede et hul i bandagen på ca. 85 mm. Han kunne indimeliem finde påattage posen af, og der kom en del luft, så det
skulle helst være en 2-dels bandage med et godt filter.
Problemet er blot, at der trods mange bandagemuligheder i
dag ikke rigtig er noget ideelt for denne patient.
Med kreativitet og "klippe/klistre" fandt plejepersonalet og jeg
dog en model, vi håber kan holde.
I forbindelse med skiftningen var der anledning til at undervise et par nye på plejehjemmet i stomipleje.

gøres anderledes.

Klokken 14.00
En patient på75 år i afdelingen har ffiet information om at hun
skal opereres næste dag. Operationen kan måske ende med

stomi. Dette kræver afmærkning af stomisted/er. Jeg flnder de
elever i afdelingen, som ikke har set dette før og tager dem
med til proceduren.
Bagefter taler jeg med patienten om hendes tanker i forbindelse med operationen og svarer på hendes umiddelbare
spørgsmål omkring det, at have stomi.

Klokken 11.00

Klokken 15.00
til en nylig afdød stomiopereret patient kommer
i klinikken til samtale. Vi giver os god tid til at gennemgå

En ældre kvinde på 85 med urostomi ringer og fortæller, at

forløbet.

Hustruen
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NJYT FIRA
L@KALiF@REN=NøERNI.E
Vi får besøg fra Kirstine Hardam, der vil vise os et udvalg
de stomiprodukter de forhandler fra Salts Healthcare og Trio

Københovn/ E

Frederiksberg
l§-

Healthcare.
Vi beværter med en kop kaffe/te og et stykke kage.
Tilmelding senest den 29/3 t1l Peter Sørensen på enten
nepe@privat.dk eller tlf. 3538 9148, bedst 16.00 - 18.00.

B,

Kommende arrangement

Lokalformand:

Cafemøde

Peter Sørensen,

Arhus Plads 6, z.th.,2100 København Ø
Tlf.: 3538 9148 (bedst mellem 16.00 og 18.00)

Onsdøg den 11/5 klokken 14.00-17.00
Pilegården, Brønshøjvej 17, 21 00 Brønshøj, Indgang ligger
inde i gården. M skal være i lokale 5 på 1 sa1.
Vi far besøg fra Roland Healthcare, der vil vise os et udvalg
af de stomiprodukter, de forhandler fra Stomocur.
Vi bevæfter med en kop kaffe/te og et stykke kage.
Tilmelding senest den 3/5 trlPeter Sørensen på enten
nepe@privat.dk eller tlf 3538 9148, bedst 16.00 - 18.00.

E-mail : nepe@privat.dk

§iden.s,ic.g"1

Atslurt ning af 2010
,{ulebard, dekoratione4 pøkker og
jwlegkede -julefrokost 10/12

esr

af

En flok

Pb.v. Peter Sørensen

medlem-

I

mer mødtes
på trods af
vintervejr og

juletravlhed
på Pilegården

til

årets

Storkøbenhovn
_J1"
{æ\

Mandelgaven.

l"

julefrokost og afslutning

[)
q

af 2010. Det forløb helt efter
traditionen, med julebuffet, ø1
og vand, et par små skarpe til
attage det fede og kaffe med

")
Jcvfi
å\1"'("

'LisP§;

E
B'

Tlf .:2343 0353 (bedst 16-18)

Sønderlundsvej

risalamande og mandelgaver.
så alle fik en lille eller stor

Carina Christiansen,
st.tv., 2730 Herlev

2'1,

Tlf .: 5192 5267
Siden sidst

Bowling
Vi havde en rigtig god aften fredag d. 28. jantar, hvor vi var
ude at bowle. Og denne fredag behøvede vi ikke at råbe højtt1|

'u
§

hinanden for at kunne høre - der var ikke så mange mennesker,
men nu var det jo også at hele Danmarks håndbolddrenge
spillede kamp og vandt. Og det var der også 2 af vores hold
der gjorde - taberne og vindeme. Der var en dejlig og afslappet
stemning og vi ser frem til næste år.

hyggeligt.
Siden sidst

Generalforsamling
Generalforsamlingen refereres i næste
r
nummer af Copa-bladet
Kommende arrangement

Cafemøde
Onsdug den 6/4 klokken 14.00-17.00
Pilegården, Brønshøjvej 11, 21 00 Brønshøj, Indgang ligger
inde i gården. Vi skal være i lokale 3 på I sal.

Copa 212011

Marianne R. Bodi
Ved Store Dyrehave 44, st.th.
3400 Hillerød

Yderl igere kontaktperson :

Vi afsluttede med gavebytning,

overraskelse med hjem.
Tusind tak til Sonja Abrahamsen. for juledekorationer
og pynt til bordene, det er med
til at gøre bordene og lokalet

Lokalformand:

14

@@
Kommende arrangementer

Siden sidst

Jubilæum og skovtur

Generalforsamling

Både København/Frederiksberg og Storkøbenhavn har
30 års jubilæum i år. Og det vil vi selvfølgelig fejre sammen.
Men mere om dette senere.
Derfor har vi droppet vores årlige skovtur sammen med
vores naboer.
Men I skal ikke fofivivle - vi har planer om at holde vores
egen 1ille skovfur. Så husk at læse mere i næste nr. af Copabladet.

Lørdag den 1 5. januar 20 1 t holdt COPA Bornholm generalforsamling, hvor 18 medlemmer var mødt frem.

Dagsorden:
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
a.
b.
c.
d.
e.
8.

Pb.v. Marianne R. Bodi

Bornholm
Lokalformand:

t-

Harald Lund
Arnagervej 22, Arnager
3700 Rønne
Trf.: 5697 2062
ernaharaldtOomail.com

E
B'

Valg af dirigent
Formanden aflægger beretning
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

Aktivitetsplan for 2011
Forslag til budget 2011

Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen (ulige år)
Osvald Jensen (villig til genvalg)
Jytte Jeppsen (villig til genvalg)

Nyvalg til suppleantposten i stedet for Frank Jensen
Revisor Christian Stentoft (villig til genvalg)
Revisor suppleant Anders Moftensen (villig til genvalg)
Eventuelt.

1. Dirigent blev Christian Stentoft, der styrede os igennem
punkterne uden de store sværdslag.

2. Formanden, Harald Lund aflagde sin beretning for 2010,
hvor der skete det, at Christian Stentoft afgik som formand i
forbindelse med COPA Bornholms 30-års "fødselsdag/jubilæum". Så både Christian og foreningen blev fejret ved en hyggelig fest. Vi havde fornøjelsen at have besøg aflandsformand
Henning Granslev. Også vores stomiambulatorie var repræsenteret ved sygeplejerske Vibeke Volgvartzen. Og fra I . juli 2010
hed den nye formand altså Harald Lund.
Landsforeningen COPA kan til august 201 I fejre 60-års
jubilæum. På Bornholm vil vi markere jubilæet med et "åbent
hus" arrangement den 10. september. Stedet bliver Sagahuset.
Indholdet er ikke fastlagt endnu, men I vil høre nærmere om
indholdet når den tid kommer.
Der har været en medlemstilgangpilT i det sidste halvår af
2010, det er længe siden vi har haft så markant en fremgang, og
vi er p.t. 65 medlemmer på Bornholm.
Harald kom kort ind på Serviceloven, hvor der ikke sker

Siden sidst

Bedre sent end aldrig
Det er snart længe siden det har været jul, og af en eller
anden grund kom vores indlæg om julefrokosten ikke med i
det første nummer af Copa-bladet20ll.
Ja, julen 2010 blev for mange på Bornholm ikke som den
var planlagt på grund af sneen, der væltede ned over os.
Ved julefrokosten først i december var det dog muligt at
bevæge sig rundt på veje og gader, der var dog frafald på
grund af vejret, man var simpelt hen bange for at køre ud. Så
vi var lidt færre end vi plejer til dette arrangement.
Som sædvanlig havde vi en rigtig hyggelig eftermiddag
med en herlig frokost med flere forskellige slags sild, varm
leverpostej med tilbehør, mørbradbøffer og flæskesteg. Hele
herligheden sluttede af med en omgang risalamande.
En dans om juletræet blev det også til, selvom træets størrelse er skrumpet betydeligt gennem de år vi har været i
' . Sagahuset, men lidt
har også ret, og træets
størrelse påvirkede
ikke vores lyst til at
gå rundt om det og
synge de traditionelle

(C O PA- B orn ho lm ;forts ætter

Sagahuset bliver juletrceet mindre år

for

ide

1

B)

ROLAND
Vi tænker

STOMOCUR@
individuelt det
bedre
-

giver

løsninger!

Prøv
STOMOCUR systemet

),r,.uJ;:ffi##,,"r.

I

s

. Let at tilpasse
. Bredt sortiment
.Til colo- ileo- og urostomi

åx

Kontakt os for rådgivning og STOMOCUR-prøver
Produkterne får du hos din sædvanlige leverandør

Itl [3F,tf,.",.
Hvidehusvei

34. 3450Allerød.Tel.:4814 2080. Fax:4814

2038

E-mail: info@roland I .dk . ww.rolandhealthcare.dk

15

Copa 212011

CONFIDENCE NATURAL
ET NATURLIGT VALG
Naturlig form
Unik Flexifit klæber med 5 slidser
- bøjes, formes og følger kroppen perfekt.

\

Naturlig blødhed
Klæberen indeholder
Aloe Vera som blødgør.

Naturlig beskyttelse

Y

I

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

Naturlig pasform
Slidserne i klæberen skaber
fem bøjelige og fleksible
dele. Dette gør, at klæberen
lettere følger kroppens
naturlige former.

SnLrS

Gontidence'-

Salts CONFIDENCE Natural Lukket

Beskrivelse

Hul/mm

Antal

Vare nr.

Lukket pose
§fofi
&erge nred delt farside
Åufrd<et

Opklippelig.r

13)

30

3.)
25
28
32
35
38

30
30
30
30
30
30

NL13

Lrylrkef $tandard,
Sedge med delt forside

Opklippelig-r
Forudstandset
Forudstandset
Forudstandset
Forudstandset
Forudstandset

'1

N'l 3

Produktet kan købes hos din
nuværende forhandler.

N25
N28
N32
N35
N38

Bestil gratis vareprøver
på

§*ukket M§n§,

&cfge rned delt færside
Opklippelig.r

Salts Confidence Natural har en Flexifit klæber med
slidser som giver perfekt pasform. Delt forside giver
mulighed for inspektion af stomien. BIødt stof og blød
svejsekant giver naturlig komfort. Den første
stomiklæber med Aloe Vera som giver naturlig blødhed,
men ikke påvirker den gode vedhæftning.
Lukket pose findes i størrelserne Stor, Standard og Mini.

13) 30

NM13

.) Opklippelig klæber, kan klippes op til 70 mm bred og 55 mm høj.

Kirstine,

,Hardam

tlf.

97 42 32 33
eller på

post@hardam.dk

Måbjerg Skolevej 46-48, 7500 Holstebro
Tlf.: 97 423233

Fax:97 428014
E-mail: post@hardam.dk Hjemmeside: www.hardam.dk

CONFIDENCE NATURAL
ET NATURLIGT VALG
,o\rs

Naturlig form

Y

-

Unik Flexifit klæber med 5 slidser
bøjes, formes og følger kroppen perfekt.

HeoliÅco."

\__
{

Naturlig b,lødhed
Klæberen indeholderAloe Vera som blødgør.

0

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

Naturlig pasform
Slidserne i klæberen skaber fem bøjelige og fleksible dele. Dette gør,
at klæberen lettere følger kroppens naturlige former.

r

Lettere tømning og rengøring

____a

Ny blød og stabil lukkemekanisme, der er let at håndtere.

SnLrS

GonFidence'-

Salts CONFIDENGE Natural Tømbar
Beskrivelse
Tørnbar Stor,
beige med delt farside
Opklippelig.t

Hul/mm

13.) 30

Tøn*bar §tandard,
beige med delt forside
Opklippelig-t
Forudstandset
Forudstandset
Forudstandset
Forudstandset

Tømbar Mini,
høige rned delt forside
Opklippelig.r

Antal

13)
25
28
5Z

35

30
30
30
30
30

Vare nr.
Tømbar pose

NDL13

ND13
ND25
ND28
ND32
ND35

Salts Confidence Natural har en Flexifit klæber med
slidser som giver perfekt pasform. Delt forside giver
mulighed for inspektion af stomien. Blødt stof og
blød svejsekant giver naturlig komfort. Den første
stomiklæber med Aloe Vera som giver naturlig blødhed,
men ikke påvirker den gode vedhæftning.
Tømbar pose findes i størrelserne
Stor, Standard og Mini.

Produktet kan købes hos din
nuværende forhandler.
Bestil gratis vareprøver

'13) 30

NDS13

-) Opklippelig klæber, kan klippes op til 70 mm bred og 55 mm høj.

på tlf. g;t +Z 32 33
eller på

post@hardam.dk

Kirstine.

,Hardam

Måbjerg Skolevej 46-48, 7500 Holstebro

Tlf.:97 423233
Fax: 97 4280'14
E-mail: post@hardam.dk Hjemmeside: www.hardam.dk

@
COPA-Bornholm foftsat fra

foriqe side

t..*1t
>

Beretningen blev vedtaget.

å'-

3. Regnskabet blev forelagt afkasserer Hanne Jensen og godkendt af forsamlingen.
4. Aktivitetsplanen, som bestyrelsen havde udarbejdet blev
gennemgået med anmodning om at komme med ønsker, såfremt man havde sådanne.
Der er lagt op til 10 arrangementer i 2011 , hvoraf den første

5. Budgetforslaget lor

20 1 1

ingen bemærkninger med

blei tbrelagt af Hanne,

og

fik

si-s.

6. Der var ingen indkomne forslae.
7. Bestyrelsesmedlemmeme Osvald Jensen og Jytte Jensen

blev genvalgt. At der skulle r æ1ses nr. suppleant, skyldtes at
Inge Andersen onskede at udtræde albesn'relsen af private
årsager.

Derfor var Frank Jensen. som \ ar suppleant og på valg i år,
indgået i besrl'relsen på Inge .\ndersens p1ads.
Som ny suppleant bler. Bir,sitre \likkelsen r,algt. Birgitte
er en gammel kending af forenin_sen. idet hun har boet på
Bomholm tidligere og var en af vore rådsivere. Men så skete
derjo det, at hun flyttede til København. og har været væk i
en årrække. Men nu er hun tilbage på r.ores dejlige ø, og er
villig til at tage en tørn i foreningen. Ti1 1l kke til Birgitte, og

Bestyrelsen COPA-Born holm 2011
Fotmand:

I
\

madkurv og kaffe. Bestyrelsen tog ønskeme til sig, og vil rette
listen til med de ting der var kommet frem, og som nævnt vil
den komme i bladet, se nederst denne side.

allerede var godt i gang, idet det var generalforsamlingen.
Så er der lagt op til et par medlemsmøder, forår og efterår, et
museumsbesøg,..... Der bliver Petanque og grill, et åbent-hus
anangement i forbindelse med COPAs 60års jubilæum, vi skal
spise mortensand og slutte året af med julefrokost sidste lørdag
i november. Og så er næste års generalforsamling også fastlagt,
det bliver den 14. ianuar 2012kL. 13.00. Der var flere medlemmer der savnede, atman havde droppet bankospillet, som vi
tidligere havde haft, og ville geme have det tilbage. Bestyrelsen tog ønsket til efterretning, og der vil formentlig blive
spillet banko i forbindelse med, at vi skal spise morlensand.
Til museumsbesøget, som er planlagt sidst i maj, blev
foreslået, at vi gjorde det til en skovtur, hvor vi medbragte

.

1 ,i

I

til frit leverandørvalg.
Aktivitetslisten bliver i år ikke sendt ud, men bringes her i
bladet, så husk at gem bladet eller klip listen ud.
ændringer i forhold

Harald Lund

velkommen "hjem".

.Bestyrelsesmedlem: OsvaldJensen
. Kasserer:
Hanne Jensen

vi alle tiders sjor e historie om gule
var Edith der forlale hislorren på rigtig bornholmsk,

8. Under eventuelt fik
ær1er. Det

. Bestyrelsesmedlem: Jytte Jeppesen
. Bestyrelsesmedlem: Frank G. Jensen
. Suppleant:
Birgitte Mikkelsen
. Suppleant:
Birgit Rasmussen
. Revisor:
Christian Stentoft

tusind tak for et dejligt indslag.
Christian takkede for god ro og orden. og så kunne vi gå over
de gule ærter med 2 slags kød samt medisterpølse, kafiofler,
sennep og rødbeder samt brændevin. Eftermiddagen sluttede af
med lidt fra sangbogen samt kaffe og småkager.
Pb.t. Irtge Skovgøard P.

til

.Revisorsuppleant: AndersMortensen

COPA-Born holm aktivitetsliste 2011

Uge
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Dato

/ kl

Emne

Sted

Tilmelding

Deltagerbetaling

senest

onsdag 13i4

k|.19.00

Medlemsmøde SagahuseVRønne Bl4

nej

Anna Tomane[</
Dansac/Hollister

19

'1
museum; tag frokost 3720 Akirkeby

lørdag2815 kl. 11.00 BornholmsAutomobil- Grammegårdsvej

2315

nej

(medbrins

frokost og kaffe)

og kaffe med.

32

lørdag

13i8 kl. 15.00

Pentanque og

grill

Arsdale/Neksø B/B

nej

(medbrins

eget grill)

36

lørdag 1019 kl. '13.00

Landsforeningen Sagahuset/Rønne

Abent

hus

nej

COPA 60 års jubilæum

40
44

onsdag 5/10 kl. 19.00 Medlemsmøde SagahuseURønne
lørdag 5111 kl. 18.00 Andesteg og
SagahuseVRønne

30/9
31110

nej

75kr.

pakkebanko

47
2

lørdag 26111 kl.

lørdag 1411 kl.

13.00 Julefrokost, julefest SagahuseURønne
13.00 Generalforsamling SagahuseVRønne

19111
1611

75kr.
nej

2012; gule ærler
lfald du mangler kørelejlighed, kontakt et medlem af bestyrelsen - og vi vil forsøge at skaffe en sådan.
Klip ud og gem.

Copa 212011
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Frederiksborg
Lokalformand:
Gisela Schjøtt
Birkemosevej 30
3550 Slangerup
Tlf .: 4733 4434
E-mail : schjoett@webspeed.dk

E

-

---.==,,

,Vn

Roskilde

L"

L, d
& ll*Il,
!_1§J5;
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Lokalformand:
Jette Frederiksen
Kirkegårdsvej 7

s

Gundsømagle
4000 Roskilde

Tlf.: 4673 0587
iettebfrederi ksen@hotmail.com

www.roskilde.copa.dk

Siden sidst

Fofo; Tove Christiansen og Ea Jensen

Generalforsamling
Generalforsamlingen blev afholdt den 5. februar 2011 i Kedelhuset lokale 2 i Hillerød. I år var der lidt ændringer i forhold ti1
de forrige år, da vi havde indkaldt en time tidligere end r anligt.

Kommende arranEement

Forårstur 22. maj til Ringsted

for at vi kunne hygge os med smør:rebrød en times tid inden

Det bliver en guided tur i byen afen varighed på ca.

selve generalforsamlingen. Efter afslutning al generalforsamlingen blev der fremvist stomibandager fra Stotec og \ ore
medlemmer viste stor interesse for produkterne.
Formanden og de bestyrelsesmedlemmer der r.ar på r ale
blev valgt uden modkandidater. Vores nuværende suppleant
ønskede ikke genvalg, så Harry Petersen bler r.al-e til nr suppleant i beslyrelsen. Vi byder Harry r'elkommen.

- 2 timer.
Efter denne byrundtur vil der være spisning.
Egenbetaling omkring 1 5,- kr.
Tilmelding til Johnny på 4673 0587 senest d. l0 maj 2011.
Turen bliver arangeret som en "kør selv tur", så vi mødes i
1.'/z

Ringsted.

\-i r ender trlbage med flere detaljer i Copa-bladets maj

I-T

nufftmer'

COPA-Roskitde -fortsætter næste si(]e)

il Stomibælter
5tøtte/b ro kbætter

u

ffi
)l

Stomibætte med lomme

Aflaster brok, giver støtte og

Stablliserer ved træning, vandaktiviteter,

reducerer lyd fra stomien. Stabiliserer
ved hæning, vandaktiviteter, sex og

sex og samliv. Reducerer lyd fra stomi.
Bæltet giver støtte og stabiliserer, Nem

samliv.

og behagelig ved anvending af stor pose.

NYHED
Bæltet fås nu også
en variant med
højere kompression:

Broklstøttehælte
H23.

Aktivitetsplan COPA Frederiksbo rg 2011 12012

i

$

A

'i- 4r

Tørrer huftigt efter fysisk aktivitet eller badning

Lørdug den 6. augusL Vi fejrer at COPA bliver 60 år.

Lonmen reducerer trykkel på stomien og posen.

Bælterne er vendbare med

Lørdøg den 26. november. Julemøde.
Lørdag den

4.

februør 2012. Generalforsamling.

MED
IQ
oaNuÅRt(

rcenl:

ffi

HELLY HANSEN PRO AS

www.mediqdanmark.dk

www. hel lyhansenpro.com

P,b.v. Giselu Schjøtt
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COPA-Roskilde forlsat fra forrige side

Bestyrelsen sendte breve ud til alle vore medlemmer og opfordrede medlemmerne til at give deres mailadresse samt forslag
til ture, foredrag osv. Vi fik ganske få tilbagemeldinger.
Der var tilgengæld nogle rigtige gode forslag som bestyrelsen har noteret sig. Ud fra de mange forslag er bestyrelsen i
gang med at tilrettelægge en sommertur.
Bestyrelsen vil stadig oplordre vore medlemmer til at sende
deres mail til formanden, hvis man godt vil have oplysninger
om, hvad der sker i COPA-Vestsjæl1and og i COPA centralt.

Bestyrelsens gøremål
Hermed følger en oversigt over lokalforeningens bestyrelse og
gøremål:

dT

I år bliver COPA 60 år og i den lorbindelse bliver der en lodtrækning i lokalforeningeme hr.or 4 medlemmer inkl. ledsager
kan deltage i COPAs jubiiæumsda_e den 2l . august 201 1 i Vejle.
Jeg vil opfordre COPA Vestsjællands medlemmer, som godt
vil deltage i lodtrækning om at vinde en af de 4 pladser inkl.
ledsager, at sætte sig i forbindelse med lokalformanden.
Så vil de 4 blive udtrukket på generalforsamiingen.
Der vil blive tilbudt overnatning til en rabatpris. For enkeltværelse er prisen 795 kr.; dobbeln'ærelse er prisen 895 kr.

r

d

Frq venstre

ses:

Lis, Jette, Anni, Johnny, Ea og Tove.

Arbejdsfordelingen et i hovedtræk somfølger:
Zis.' Besfyrelsesmedlem. Afholder bestyrelsesmøder og er
lokalforeningens musikalske medlem.

Kommende arranqement

Generalforsamling

Jette: Formand. Er lokalforeningens koordinator og medlem af
COPAs hovedbestyrelse. Er desuden medlem af DH (Danske
Handicapforeninger) -Roskilde. Er rådgiver.

Hermed indkaldes til generalforsamling i C O PA-Vestsj ælland
Fredag d. 25. mørts 2011 kl. 17.30 - c,u. 21.00
Asnces J'orsumlingshus, Esterhøjvej 26, J550 .1snces.

nni : N æstformand. Medarrangør af lokalforeningens arran gementer. Rådgiver.

A

Jo hnny

Dagsorden

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

: Sekretær. Medarrangør af lokalforeningens arrange-

menter. Ansøger kommuner om støttemidler ti1 arrangementer.
Fremstiller indlæg til Copa-bladet.
Eø.' Bestyrelsesmedlem. Medarrangør af lokalforeningens arrangementer. Rådgiver. Er foreningens fotograf.
Tove: Kasserer for COPA Roskilde Lokalforening. Ansvarlig

for foreningens hjemmeside. Medarrangør af lokalforeningens
ar:rangementer. Ansøger om midler til foreningens arrangementer. Ansvarlig for artikler og billeder til Copa-bladet. Er
ligeledes foreningens fotograf. Rådgiver.

Eddy Tersløse

Rolighedsvej 19
4571 Grevinge

E

Formandens beretning.
Regnskab til godkendelse.
Aktivitetsplan for det kommende år.

Indkommendeforslag.
Valg

til bestyrelsen.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Lene Christiansen for 2 år modtager genvalg
Birlhe Kjeld Hansen for 2 år 7

b.

Suppleanter for 1 år
Tom Nexø

c.

Valg alrevisor tbr

P,b.v.

Lokalformand:

Godkendelseafdagsorden.
Optællingafstemmeberettigede.
Valg af stemmetællere.

a.

Johnny Frederiksen

Vestsje,lland

Valg af dirigent.
Valg af relerenr.

1

modtager _eenvalg

år

Else Laursen

E,|

11.

Revisor suppleant for I år
Mona Marlinsen

modtager genvalg
,)

Et'entueit.

Vel mødt.

Tlf.: 6063 0747
e.t@mail123.dk

Ved generalforsamlingen i Asnæs forsamlingshus vil der blive
serveret noget god mad.
Alle medlemmer kan deltage i generalforsamlingen uden
tilmelding, men ønsker du at deltage i spisningen, bedes du
tilmelde dig: Lete tlf. 6111 8888 eller Eddy tlf. 6063 0141
senest den 20. marts.
Forslag ti1 generalforsamlingen indsendes skrifteligt ti1 formanden, senest 8 dage før aflroldelse af generalforsamlingen.

Kære medlemmer, så er vinteren ved at gå på hæld og foråret
ved at springe ud. Vi er starlet på et nyt år og bestyrelsen
har haft det første møde. Vi står overfor at skulle afvikle en
generalforsamling. Der er blevet skrevet i bladet, at vi afholder
generalforsamlingen på Bromølle Kro. Det kan desværre ikke
lade sig gøre af tekniske årsag. Mere om det på generalforsamlingen. Bestyrelsen har haft travlt med at finde et andet sted.

Evt. på mail e.t@mail123.dk
OBS: GeneralJ'orsømlingen bliver aflxoldt i
forsømlingshus, Esterhøjvej 26, 4550 Asnæs,

Pb.u

Asnces

Copa 212011

Edcly Tersløse
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kl. 13.00.. Høstfest/40 års jubilæum,
som afholdes på "Højeruplund" ved Stevns Klint. Citronfromagen trækker ...... Vi kan nok også svinge os op til lidt overraskelser i dagens anledning.
Sidste frist for tilmelding: Mandag d. 12. septemben
Lørdøg d. 24. september

Storst?øm Nord
Lokalformand:

,@*'fr'
§ ,r^ql',§.,r'

\,

,:J{VS.

Merete Møller

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

ra
BJ

Lørdag d. I 5. oktober kl. 13.00: Temamøde
fremvisning af hj ælpemid1er.
Sidste frist for tilmelding: Møndag d. 10. oktober.

med

Lørdag d. 10. december kl. 13.00: Julemøde, forhåbentlig på
"Skovfogedstedet" ved Vemmetofte Strand. Selvfølgelig under
lorudsætning af at vinteren ikke har lagt sin kolde hånd på lille

Der er ikke sket det store siden sidst. Resultatet af den årlige
generalforsamhng26. februar må vente til næste blad; men vi
har da fået sammenstykket en aktivitetsplan for året, så man
allerede nu kan sætte diverse kryds i kalenderen:

Danmark.

Tilmelding: Jan Bøjtrup på 5538 5836 eller Merete Møller på
5650 8042 eller eterem@privat.dk .
Torsdag d. 26. maj: Kør-selv-tur (- med mulighed for samkørsel). Vi har regnet med at besøge Frellsen Chokolade i
Roskilde, k1. 10.30 til 1l .30. Hvis det glipper, kaster vi os over
den sagesløse Roskilde Domkirke, der altid er et besøg værd.
Derefter er planen et besøg i Sagnlandet Lejre.
Deltagerpris m.v. vil fremgå af næste blad, men vi plejer altid
at holde tingene på et rimeligt niveau.
Medbring venligst madkurv.
Sidste frist for tilmelding: Torsdag d. 18. møj

Husk nu at gemme aktivitetslisten til brug gennem året. I øvrigt
vil der som altid blive skrevet yderligere om arangementeme
i de kommende blade. Husk også at besøge Storstrøm Nords
egen hjemmeside, der kunnejo dukke uventede oplysninger
op.

M glæder

os

til at se rigtig mange afjer.
Pb.v. Merete Møller
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MEDIQ
DANMARK

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

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

@@
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Lollond/Folster

har givet tilskud til at foreningeme, der er med i FrivillligCenter Guldborgsund kan annoncere til billige penge. Se derfor
efter os i de kommende numre af FritidsNyt.

/A

* ,;1=l Lokatformand: !91
'":\;1§ . Marianne Andersen
Mejerivej 4.4892
Tlf.:5487 3100

På generalforsamlingen var der også en god diskussion om
forslag til årets aktiviteter. Udover de ovenfor nævnte, blev der
foreslået en "Krolf-dag", tur ti1 Krenkerup Bryggeri, Sommer-

lX I
Kettinge 1§/

fest hos Gunna Munkbøl, tur

marianne.seks@gmail.com
www. copa -l o I

I

an

dfa ste
I

r. d

til

Svanevig Hospice samt sejltur

på Nakskov Fjord. Bes§relsen arbejder videre med disse forslag, for at se hvad der er økonomisk og praktisk muligt.

k

Yderl i gere ko nta ktperson :

Kirsten Steinmeier

Generalforsamlingen resulterede i en enkelt ændring i bestyrelsen, da Niels Krøyer blev vaigt til den ledige plads, efter
Peter Anker Meyer, der havde valgt ikke at fortsætte.

Egevænget 7, 4990 Sakskøbing
Tll.:5477 9424

kimast@dlqmail.dk

Bestyrelsens sammensætning er herefter som følger:
Formand: Marianne Andersen
Næstformand: Kirsten Steinmeier
Kasserer: Gunna Munkbøl
Sekretær: Morten Friis Hansen

Siden sidste blad har vi i COPA Lolland-Falster koncentreret
os om generalforsamlingen. Vejret har jo heller ikke indbudt til
de store udflugter ud i det fri. Det venter vi med til senere på
året. Generalforsamlingen, og hvad vi forventer af aktiviteter i
det kommende år, kan du læse om herunder.

Medlem:

Niels Krøyer

Suppleant:
Suppleant:

Anette Jensen
Dofte Starzec

Siden sidst

Revisor:

Generalforsam ling

Revisorsuppl.

Børge Christensen
Bent Andersen.

Generalforsamling d. 12. februur 2011
i Løndsbyen i Våbensted
Lørdag d. 12. februar 2011 aflroldt COPALolland-Falster generalforsamling. Der var ca. 25 medlemmer mødt op i Landsbyen i Våbensted, hvor de fik en hyggelig eftermiddag med
foredrag, informationer, debat og kaffe med lagkage.
Inden generalforsamlingen var der arrangeret et foredrag
afAnnette Larsen, der har arbejdet i køkkenet hos tidligere
kong Frederik d. 9 og hans familie. Det blev til en spændende
forlælling om årets gang i den kongelige familie. Efter en interessant time var det tid til kaffe med kage, hvorefter vi kunne
gåi gang med den formelle del af arrangementet: Generaifor-

:

Kommende arrangement

Medlemsmøde i Våbensted
Møele med forskellige

producentq 2. april

Årets første arrangement aftroldes lørdag d. 2. aprll k1. 11- l5
i Landsbyen i Våbensted, hvor vi har pianlagt et møde med
forskellige producenter af stomimaterialer. Hvilke firmaer der
deltager vides endnu ikke helt, men vi satser på 3-4 deltagere,
der skal præsentere det nyeste fra deres firma. Eto Garments
kommer og viser brok- og støttebandager frem. Da foreningen
er vært ved kaffe/te med snitter, bedes man
tilmelde sig senest d. 25. mørts: Marianne Andersen på tlf.
5487 3 1 00 eller 2964 8431 .
Hvis nogen fra COPA Storstrøm Nord vil deltage, så er de
meget velkomne.

samlingen.

Kirsten Steinmeier blev valgt til dirigent, og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Herefter

aflagde formand Marianne Andersen beretning, hvor hun
blandt andet forlalte om årets aktiviteter. Vi har i årets løb
haft flere spændende og hyggelige aktiviteter. Ijuni var vi på
Knuthenlund, hvor vi blandt andet så mejeriet, som har vundet
flere priser for deres oste. August stod i sommerfestens tegn,
som blev fejret i hyggelige omgivelser hos vores kasserer
Gunna Munkbøl. I september 2010 fuldte lokalforeningen 45
år, hvilket ca. 45 medlemmer havde valgt at fejre i Landsbyen
i Våbensted. Endelig sluttede året med den traditionsrige julekomsammen, hvor vi som sædvanlig julehyggede med banko

Til slut vil vi geme i bestyrelsen sende en hilsen til alle vores
medlemmer. Vi håber, at se rigtig mange afjer til årets forskellige aktiviteter. Vi vil bestræbe os på, at lave et varieret
program, hvor der er noget for enhver smag. Vi er som altid
at finde hver mandag mellem 17og 19 på adressen Frisegade
25 i Nykøbing, hvor vi er til stede sammen med Patientforeningernes Netværk. Vi kan også stadig træffes i Info-stedet på
Næstved Sygehus den sidste torsdag i hver måned mellem 14

og god mad.

Endvidere kunne formanden fortælle, at der er klaget til
Statsforvaltningen over Lolland Kommune, da de ikke har inddraget brugerrepræsentanter i udbudsproceduren.

og 16.
Som mange ved har COPA 60 års jubilæum i 2011, hvilket
skal fejres både lokalt og på landsplan. Lokalt arbejder vi på
et arrangement i Køge d. 10. september 2011 sammen med de

Husk også, at du altid er velkommen til at kontakte os, hvis du
har spørgsmål, ris eller ros. Også hvis du har forslag til aktiviteter eller emner du syntes din lokalforening burde tage op.

øvrige lokalforeninger på Sjælland, mens COPA fejrer jubilæet
d. 27. august 2011 i Vejle. Mere om disse anangementer i de
kommende blade. Man kan også følge COPA Lolland-Falster
i det lokale blad "FritidsNyt", hvor Guldborgsund Kommune

Copa 212011

P,b.v.

Morten Friis Hønsen
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Generalforsamling
GOPA Fyn

Lokatformand:
Poul ErikAndersen
Mullerupvænget 12
5230 odense M

rr.:

201

1

w

6615 8512

Ydertigere kontaktperson
Dorte Hansen
Lahnsgade 84 C, st.
5000 Odense C

Tlf.: 6590 6106
Kommende arrangement

Så bowler vi igen
Onsdøg d. 30. 03 bowler vi i Odense på Grønlykkevej.
M mødes kl. 16.30.
Kl. 17 bowler vi og bagefter spiser vi sammen.
Egenprisen er kr. 50,00.

Tilmelding senest d. 19. marts:
Jørgen Rasmussen tlf.:6263 2029
eller mail: ij@Eaddk eller mobiltlf. 29241340.

Siden sidst

Generalforsam Iing
Generalforsamlingen blev afholdt i Hjallese Forsamlin-eshus i
Odense. Der var tilmeldt 35. Det er dejli-ut at mange slutter op.

Kl.

15 var der indkaldt ti1 foredrag med speciallæge AnneMette Skjødt-Andersen som fortalte om sit forsknin_esprojekt
omhandlende postoperative smerter hos abdominalt opererede
patienter. De største grupper r ar patienter med colitis ulcerosa

og morbus Crohn.
Det var meget spændende og vderst reler ant tbr r ores
gruppe. Anne-Mette Skjødt- \ndersen r il gerne skrir e en
aftikel til Copa-bladet så flere kan la glæde alundersogelsen
og resultateme.

Kl.

I 6 begyndte generalforsamlingen.
Jane Rasmussen blev valgt som dirigent.

Formanden gennemgik beretningen,
der efterfølgende blev godkendt.
Kassereren gennemgik regnskabet
som ligeledes blev godkendt.
På valg var formanden, næstformanden, sekretæren og
bestyrelsessuppleanten.
P,b.v.

Efter valget ser bestyrelsen således ud:
Formand:
Poul Erik Andersen
Kasserer:
Dorte Hansen

Tove Woldby

Bestyrelsesmedlemmer:
Jørgen Rasmussen

Birgit Nielsen
Kirsten Christiansen
Karen Marie Nielsen (suppleant)
Bes§relsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelses-

Nye telefontid

stomiambulatoriet i Svendborg

møde.

Fremover er telefontiden hverdage 9-11 og 13-14.

Efter generalforsamlingen var foreningen vært ved en hyggelig middag som sluttede i god ro og orden omkring kl. 20.
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Sønderjyllond
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Lokalformand:
Christa Jensen

Korshøj 5, Asserballe
6440 Augustenborg

Lokatformand, [8J
Hanne Westergaard \/

Tll.:7447 3370.

Violvej 126 B

kajch rista@hotmail.com

8700 Horsens

Tlf.: 75641086

Åben rådgivning
Sygehus Sønderjyllond, Aqbenroo

h.westerqaard@stofa net.dk

Mød en COPA-rådgiver
Der vil være en rådgiver til stede følgende dage:

Kommende arrangement

Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag

COPA Sydøstjylland inviterer

d.4. april
d.6. juni
d. 1. august
d.3. oktober
d.5. december

kl. 10.00

til

13.00

10.00 til 13.00
10.00 til 13.00
10.00 til 13.00
10.00 til 13.00
Uden for disse tider vil der altid være mulighed for
at ringe til:
Lokalformand Christa Jensen llf .7447 3370
COPAs sekretariat
tlf .5767 3525.

til forårsmøde
lørdag den 19. marts 2011 kl. 14.00
på l.P. Schmidtgården,
Vendersgade 4, 7000 Fredericia
Huden omkring stomien
- hudpleje og hudproblemen
En stor undersøgelse i 2006 viste at knap halvdelen afpersoner
med stomi havde ubehandlede hudproblemer og kun en lille del
af dem havde søgt kvaliflceret hjælp ved læge eller stomisyge-

ttf.7452

0091

/

2961 2776 .

kl.
kl.
kl.
kl.

,rrrrl\?;i:;":::;.:;;

Kommende arrangement

plejerske.
En af undersøgelsens nøglepersoner stomisygeplejerske Per
Herlufsen ved Gastroenheden, Hvidovre Sygehus, er dagens
foredragsholder i COPA Sydøstjylland. Han vil gennemgå de
væsentligste resultater afundersøgelsen og give gode råd om
hudpleje. Hvordan undgår vi hudproblemer og hvad gør vi hvis
vi får et hudproblem i forbindelse med stomien.
Efter kaffepausen tager konsulent Marianne Gothenborg,
Colopløst, over og fofiæller om, hvilke hjæipemidler der findes
i handlen til brug for hudplejen og forebyggelse af hudproble-

Generalforsamling 1 6. marts
Så er der atter

generalforsamling onsdag d. 16. marts kl. 19.00

på Røde-Kro. Spisning er kl. 18.00.
Er man ikke interesseret i spisning, kan man deltage i generalforsamlingen kl. 19.00, som er for a1le COPA Sønderjyllands medlemmer.
Dagsorden har været i januar/februar bladet. Husk tilmel-

ding til spisning.
På besøg kommerAnna Monika Tomanek lra

mer.

Dansac/Ho11ister.

Deltagelse i mødet er gratis, men af hensyn til kaffen bedes
dt tilmelde dig senest 12. marts:
Hanne Westergaard
Steen Samuelsen
1564 1086
4333 t248
h.westergaard@.stofanet. dk
steen. samuelsen@ gmail.com

Mød op og vær med til at have indflydelse på foreningens
fremtid.

Kommende arrangement

Temaaften på

P,b,v. Steen Somuelsen

Omsorgscentret i Tønder
onsdag d. 13. april kl. 19.00.

Så er det

Rigtig hyggeaften med underholdning ved kabaretgruppen og
selvfølgelig kaffe med hjemmebag.
Der kommer en og viser nyheder. Nyd denne aften sammen

Teater.

med medlemmerne og bestyrelsen.
Tilmelding senest d. 8. april:

Kommende arrangement

Cafe Hack
afgjorl, hvem der får chancen for at overvære radioudsendelsen fra Cafe Hack, de gamle radiostudier ved Aarhus

Carl Christian tlf.

. Susanne Jacobsen . Jørgen og Inge
.
Kragh Jørgensen Lotte Wacherhagen . Henning Pleshardt
og ledsager . Mie og Steen Samuelsen . Grethe og Preben
Pedersen . Poul Poulsen . Hanne Westergaard . Tove
Simonsen . Finn Olesen. Tove Tarp . Marianne Engelbredt . Eva Wilki . Connie Thomsen . Gunnar og Kirsten
Jørgensen . Dorthe Rasmussen.
Børge og Gerda Fanth

Copa 212011

7

41

2 3981.

Kommende arrangementer

Flere aktiviteter 2011
Aktiviteter for 2011 kommer i det næste blad.

P,b.v.

Ph.u

Hqnne Westergøard

Christtt Jensen
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Lokalformand:
Lona Spaanheden
Ådalen 4 E
6710 Esbjerg V

Tll.:

Gl.Viborg omt
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Lokalformand:
Vagn Færch

\

Norgaardsvej 112 B
Tlf.: 97 52 16 86

Siden sidst

Efter en uvejsom tid med is sne og vanskelige trafikforhold,
lykkedes det bestyrelsen sidst ijanuar at få afholdt et rnøde.
M fik planlagt kommende arrangementer for dette år.
Datoen for vores generalforsamling havde vi jo fastlagt
til den første lørdagi marts, den 5-3. Men hvor mødet skulle
alholdes havde vi først nu på plads, det blev Højslev kro. Stedet kender vijo, og det bliver nok det mest centrale for alle
medlemmer. Referat herfra firlger i næste udgave af bladet.

Rundvisning
Den 28. februar var vi på rundvisning på Sydvestjydsk
Sygehus i Esbjerg. Mere herom i næste blad.
Kommende arrangement

Generalforsamling 1 6. marts
Generalforsamling onsdag den 16. marts kl. 18.30 afholdes i

Andre awungementer

Mødestedet Sædding Centret, Esbjerg.
Indbydelser er udsendt med post.

Sommerudflugt lørdug den 18-6. Rundtur på den del af Mors
vi ikke så på sidste tur til Mors. Samlingssted evt. Feggesund
Færgekro. Der vil komme personlig indbydelse senere, men

Kommende arrangement

marker allerede nu datoen ijeres kalender.

Kør selv tur i maj
går turen

B'

7800 Skive

4117 7051

lo.spa@hotmail.com

I skrivende stund

E

Hyggeeftermiddag i efteråret lørdøg den 1-10. Marker også
venligst denne dato.

til Mandø.

men indbydelse med tid og sted tilsendes

Pb.v. John Kyhl

I håbet om stort fremmøde ved alle arrangementer - venlig
hilsen fra Birgit.
P,b.v. Birgit Pedersen

STOMI/BROK
Specialfremstillede støttebandager og un dertØi

tuå
{odel 82t

af stomihal

. Holder et brok

+4k

på pløds

. Giaer god stØtte
. Komfortøbel i brug

.

. Ingen generend,e
. Hurtig ler].ing
. Fremsti.ll.lfr Dønmørk

E06
^5e\

t

tto

GARMENTS

-

Rekvirer brochure på:

Tlf.: 64 46 t3 30
64 46 18 30
E-mail: info@stomibandager.dk
F»<z

tlo

soft as silk, strong as sleel

cmunMS Aps.Bredgade 16. 5592 Eiby . Tlf.64 46 t3 30 . Fur 64 46 ts jo
E-mail: sales

@

eto-garments.com . www.eto-gaments.com . mtry.stomibandager.dk
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Colitis -/Crohn
gruPPen Øst

Ringkøbing

c

Lokalformand:
Niels Smed Christensen
Tværvej 4,7790 Thyholm

(JS

{,-'q Kontaktperson:
Marianne R. Bodi
Ved Store Dyrehave 44, st.th.

_rv

ra
E'

3400 Hillerød

Tlt.:2343 0353 (bedst 16-18)

Kommende arrangementer

Kommende arrangementer

Kommende arrangementer COPA Ringkøbing på generøfforsømlingen 24/2 er det blevet ctJklaret, hvem der
er lokufformøndfremover i COPA Ringkøbing.

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

Urostomigruppen

Ungdom

tffi

Kontaktperson:

't...

i

Kontaktperson:
lda Engblom

Kontaktperson:

Lotte Andersen
Brovænget 10

I

I
i
I

Stærevej 16, 1.tv. 2400 København NV

Tlf.: 5136 3063
ida.i.enoblom(@omail.com

I

enne Lise Hansen
Gåskærgade 17 B, 1.tv.
6100 Haderslev
m., rusz oosl t zs61 ztt6

28390 Virum
Tlf.: 4585 6456

J

Kommende arrangementer
Kommende arrangementer

Kommende arrangementer Urostomigruppen kontakt venligst Anne Lise Hqnsen eller Lotte Andersen.

Kommende arrangementer COPA Ungdom
kontakt venligst Idø Engblom.
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Amaliehaven 20
7080 Børkop
Tlf. 5047 5007 / 3510 5907

Siden sidst
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Fggltgt .Selskob

O
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et hyggeligt lille møde d. 25. jantar, der også var
Toms fødselsdag, så i dagens anledning var der dejlig fødselsdagskage. Vi var ikke så mange, men som sædvanlig havde vi
det rigtig hyggeligt. Jeg håber, at der vil dukke flere op til de
næste møder. A1le interesserede er meget velkomne.

for

sygeplejersker i stomiplejen

*r et selskeb f*r' sygepicjør'sker. der arbejd*r *ne* pl*j*

for

sygepleje^r9ker

i

*f

s**rniopereraelr

stomiplejen

afh*idcn kurxsr os fiødsckf i,.,iteter på lendspl*r: {*r sygcp*ijers}*er sg

t.aalia* Selskob
G,-!olr-t f,^
Fogligt
foe sygeplejersker i stomiplejen

ffi
Copa 212011

Tousparken 1,2.th
8230 Åbyhøj
Trf.3011 2501 I 5150 4529

Vi havde

Kommende arrangementer

J

Kontaktperson:
Tom Rasmussen

ral

Arets første møde

Kommende arrangementer Forældregruppen kontukt venligst Morten Holmg aørd.

Fogligt Selskob

gruPPen vest

c,)

tom_rasmussen25@hotmail.com

samt gru ppens kontaktperson :
Morten Holmgaard

ltC,

Colitis- lCrohn
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Kommende arrangement

Kommende arranqementer

Aktiviteter 2011

Svømmeaften torsdag 14. april

Col itis-/Croh n g ruppen Vest
M har i Crohngruppen været i gang med at planlægge

Foråret nærner sig, og det samme gør årets første svømmeaften (vi alrangerer en svømmeaften igen til efteråret). Svømmebadet i Spanien har været under ombygning siden foråret
2010 og er nu klar til at modtage gæster igen. Ombygningen
omfatter nyt kurbad på 3. sal og nye omklædningsfaciliteter på
1. og 2. sal.
Spanien åbner først igen til marts (dette indlæg er skrevet i
februar), så vi ved endnu ikke hvordan, det kommer til at være.
Men vi er frygtesløse og kaster i os ud i det.
Du kan trygt tilmelde dig, der er altid COPA-rådgivere med i
omklædningsrummet og i vandet.
Således er du ikke alene, hvis det er første gang, du skal
prøve kræfter med at gå i svømmehal efter din operation. Det
kan være trygt at vide, at vi er flere i "samme båd".
På grund af begrænset deltagerantal , gåu vi efter "først til
mølle" princippet, så skynd dig at tilmelde dig, dog har
1. gangs og nyopererede medlemmer første-prioritet.
ll mødes torsdag d. 14. april kl. 18.00 ved billetlagen til
Spønien, i Århus midtby, ved rutebilstationen. Her vil vi nyde
en svØmmetur, eller blot flyde rundt i vandet, du skal ikke
nødvendigvis kunne svømme, men en tur i bassinet skal du
dog. Efterfølgende vil vi nyde de faciliteter der er. Sauna og
dampbad forventer vi da stadig er til rådighed.
Efter svømning flnder vi et spisested, hvor vi nyder god mad
og et glas vin / vand, i hyggeligt og muntert og socialt samvær
med ligestillede.
Egenbetaling et lille beløb på 50,- kr. pr. person for
deltagelse i spisningen.
Tilmelding gerne nu men senest tirsdøg d. 2. øpril:
Mariann t1f.:8696 3449 og2019 3449
Med venlig forårshilsen Helle Jørgensen

årets ak-

tiviteter og datoer for mødedage. Vores mødedage foregår som
regel på Langenæs Handicapcenter Langenæs

A116

21, Århus.

Kommende mødedøge er følgende:
Tirsdøg d. 29. marts kl. 19.00
Tirsdøg d. 17. maj kl. 19.00

M fungerer som selvhjælpsgruppe og mødes derfor på lige
vilkår, dvs. at der på vores mødedage ikke vil være forberedt et
program. Du kan selv være medbestemmende vedr.
mødeaftener og arrangementer. A1le med relation til morbus
Crohn og colitis ulcerosa er meget velkomae.
Kom og se om det kunne være noget for dig at tilbringe et
par timer hver anden måned i hyggeligt sam\'ær med andre
ligesti1lede.

Tilmelding nødvendig af hensyn til indkøb af lidt til kaffen.
Tilmeld dig til Dorle Nyholm Jensen tlf. 8615 1561.
mobil 6167 0351 eller mail dortenj@inbor.com

Pg.v. Dorte \-yholm Jensen

Århus
Lokalformand:
Dorte Nyholm Jensen

Kragelund Tværvej 28 B
8600 Silkeborg

I
B,l

TIf.: 86151561
aarhus@cooa.dk

Kommende arrangement

Aktivitetskolender

maris
april
14. apnl
20. april

16.

13.

COP

Silkeborgklubben 1 6. marts

A Århus

Den 3. onsdag i hver måned mødes vi her i Silkeborg til en hyggelig snak om livet med stomi og meget andet. Det foregår i
det splinternye medborgerhus på Bindslevs Plads, lige overfor
parkeringspladsen og ved siden af Den Kreative Skole. COPA
er vært ved en kop kaffe og kage, så kom den 3. onsdag kl. 19
tll2l.30.I marts måned bliver det onsdag d. 16. marts.
Kontaktperson er Ingelise Lund Pedersen, tlf, 8682 5492.

Silkeborgklubben
Arlrusklubben
Svømmeaften iSpanien
Silkeborgklubben

Rådgivning på Århus Sygehus THG
indgong t A, 2. 5al
Lokalet til venstre for trappen/elevatoren
(mellem afdeling 260 og 280)
Mulighed for en samtale med en ligestillet.
10. mafis
kl. 16.00 - 17 .30
24. marls
kl. 16.00 - 17.30
7 . apnl
kl. 16.00 - 17 .30
5. maj
kl. '16.00 - 17.30

Stomiposer

til

Siden sidst

Arhusklubben
Onsdag der, l2.januar var det vinter. Det var koldt og det var
meget glat. Men alligevel mødte 10 medlemmer til en hyggelig
bankoeftermiddag med snak, kaffe og præmier tit nogle. Vi vil
gerne være mange flere til næste arrangement.
P,g.v. Ellø Skovshøj
Kommende arrangement

Ukroine

Arhusklubben 13. april

OBS: Ved alle arrangementer i Arhus lokalforening er
der rnulighed for at medbringe "overskudsposer" og
aflevere dem til bestyrelsen.
Vivil samle dem sammen og sørge for, at de kommer
til Ukraine, hvor der er hårdt brug for dem.

Vi laver påskedekoration onsdag den 13. april kl.

14

-

16

i

Langenæs Handicapcenter, Langenæs A116 21, Århus. Vi håber
på, atvi bliver rigtig mange. Tilmelding Ellø Skovshøj onsdøg

den 6. øpril mellem 16 og 18, tlf.2173 8050.
Pg.v. Ellø Skovshøj
27
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Nordjyllond

E

Lokalformand:
Jørgen Dresfeldt
Søndre Kongevej 56
9400 Nørresundbv

rr.:4050 oeeo

Møde i Huset
Mandag den 31/1 2011 kl. 15.30 - 18.30 havde vi i samarbejde
med Coloplast et meget velbesøgt møde i Huset
i Hasserisgade i 0, 9000 Aalborg om
Sund hud og hudproblemer.
Vi var vel næsten 100 personer. Eftermiddagen startede med
en præsentation afColoplast og deres produkter ved Helene
Mofiensen, som til daglig sidder i Kundeservice hos Coioplast.
Derefter holdt stomisygeplejerske r"ed Aalborg Sygehus Syd,
Karen Jacobsen, foredra_e om emnet: Sund hud og hudproblemer. For mange af os r ar der seh tolgelig ikke meget nyt i det,
da vi har hørt tilsvarende tbredrag fbr. Men det gør bestemt
ikke noget, at få det frisket op - Sa kan vi lære at passe på, kan
vi! ! og det er lige det r i skal. Og sa skal vi huske at reagere i
tide, hvis der melder sig problemer.
Derefter havde vi godt en tintes pause til spisning og snak med konsulenterne tia Coloplast
om deres produkter inden landstbnlanden lor
COPA, Henning Gransler'. gennemeik Sen'icelovens § 112 og dens betydning tbr os i COPA.
Og samtidig fik Henning da ogsa liee rid til at
slå et lil1e slag for medlemskab al tbreningen.
Lad os håbe, at det virker.
Da der skulle være et andet arrarlgement i
salen kl. 19.00 blev salen hufiist tomt.
Tak til Coloplast og de 3

BI

'

^*!fåi!åi.li,
lrene Bertelsen
Ti

nsoldaten 23, 9230 Svenstru p

www.nordivlland.copa.dk

Tlf':9838 0713

nordivlland@cooa.dk

Rådgivning på

Aolborg Sygehus Nord og Syd
Mød en COPA-rådgiver
NORD: Vi træffes i forhallen (patient til patient) på
Aalborg Sygehus Nord den sidste torsdag i hver måned kl.
10-12 (dog ikke juliog december).
SYD: Vi træffes ved kir.gas.amb. Aalborg Sygehus Syd
den sidste torsdag i hver måned kl. 13-15
(dog ikke juli og december).

Hjemmesiden
Se de seneste billeder fra vores arrangementer på vores
hjemmeside www.nordivlland.cooa.dk

indlæggere, Helene Mortensen,
Karen Jacobsen og Henning
Granslev for en fin eftermiddag.
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Kemmende arrangement

Dagsorden:
l.
Valg af dirigent.

Bowlingaften 25. marts
Gå ikke glip af en bowlingaften i Løvvang Bowling Center,
Løvbakken 8, 9400 Nøresundby fredag den 25. marts 201 I

kl. 17.30 I 9.00 med efterfølgende spisning

bestående

af

2.
J.

ja

det er noget nyt: Marineret spareribs m/ mixed salat, pommes
steaks og u,hiskysauce.
Pris for medlemmer 55 kr. og for ikke-medlemmer 80 kr.
Drikl<evarer er lor egen regning.

4.
5.
6.

Tilmelding senestfredag den 18. marts:
Jørgen Dresfeldt

tlf. 4050 0990.

1.
8.

Kl.

Formanden aflægger beretning til godkendelse.
Kassereren forelægger lokalforeningens reviderede
regnskab fra sidste kalenderår til godkendelse.
Bestyrelsen lremlægger aktivitetsplan for det
kommende år.

Behandling af indkomne lorslag.
Vaig af to bestyrelsesmedlemmer (Bjame Baarup og
Irene Bertelsen) og suppleant (Kim Sass Lund).
Valg af revisor og revisorsuppleant
(Erling Flarup Pedersen og Niels Larsen).
Eventuelt.
10.00- 10.30 før generalforsamlingen er der en kop kaffe

og et rundstykke.

Efter generalforsamlingen hygger vi os med lidt mad fra
Kommende arrangement

kroens buffet.

Generalforsamling 3. april

NBI Tilmelding til møden

senest søndag den 27. mørts:
Jørgen Dresfeldt 4050 0990.

Der indkaldes ti1 ordinær generalforsamling i lokalforeningen
COPA Nordjylland søndag den 3. april kl. 10.30 på Skølborg
Kro, Hobrovej 5 1 5-5 11 , 9200 Aalborg SV. Der går bus lige til
døren (Metrobus linie 1) og der er parkering i gården.

M har også truffet aftale med Mette Bundgaard fra Dansac/
Hollister om at komme og vise deres produkter.
Pb.v. Bjarne Baarup

osuobec
Stotec Stomipleje
Ved stomisygeplejerske Ulla Ostenfeld
Ud skal det...
Den anden dag fik min 5-årige datter en pruttepude. Særlig sjovt er det, når en uvidende voksen kommer til at saette sig på den.
Overraskelsen og lyden kommer bag på os i bogstavligste forstand.
Når man har en stomi og prutten kommer uden varsei, så er det langt fra morsomt for de fleste. prutter og affgying er noget, vi fra
barns ben får ros for at have styr på, og ikke noget vi taler om. En sjov tanke, når det er noget vi alle gør. Vi producerer omkring 1
liter luft dagligt, så det burde være det mest naturlige idenne verden at slå en prut med eller uden kontrol,
Nå, men så langt er vi ikke kommet, så derfor er her nogle råd til, hvordan man som stomiopereret kan håndtere lyden og luften.
Det er meget individuelt, hvor stort et problem lyd og luft er for de-n enkelte med stomi. Nogle oplever ikke, at der er lyd "med, men
at luften bare siver ud af tarmen, Andre opfatter lyden som et vilkår, når nu stomien er der,tg endelig er der dem, frvor tyCen ei så
generende, at de afholder sig fra sociale arrangementer.
Luften dannes itarmen, ved den luft vi sluger, når vi spiser og taler, ligesom der dannes luft, når maden nedbrydes.
Følgende fødevarer kan give ekstra meget luft i tarmen: «ål og løg af alle slags, bønner, krydret mad, sukkerholdig mad, alkohol,
kulsyreholdige drikke og tyggegummi (luft sluges når der tygges).
Disse fødevarer kan reducere luften i maven: Surmælksprodukteri krydderier som anis, pebermynte, fennikel og salvie.
Man kan dæmpe lyden ved at bruge stramt undeftøj, eller man kan tage et elastisk bomuldsbæite rundt om maven. Stomien
tager
ikke skade, og afføringen kan godt komme i posen. Ligeledes bliver luftgennemstrømningen ifilteret større, så posen itpe Orfåi.'afot
skal man være opmærksom på, om man har nogle hudfolder tæt ved stomien. Her kan luften og derved afføringen blive presset ud,
Har man det, kan folden med fordel taetnes med en ring eller en alkoholfri pasta.
Nogle kan også have en relativ snæver^stomi, der kan opstå, hvis der har været komplikationer lige efter operationen. Det kan være
en separation, hvor hud og stomi er "gået fra hinanden", eller hvor stomien har lidt ai blodmang"[ I begge tilfælde dannes der arvæv, og det er ikke lige så"eftergiveligt som det normale væv. Ved en snæver stomi presses lufien ud igennem et mindre hul, og det
giver en lyd, lidt ligesom når man spidser munden for at fløjte.

Irrigation (regelmæssigt vandlavement) kan for dem med en kolostomi reducere lydene og luften.
Som en af mine mandlige patienter sagde: "Om ikke andet er der da kommet filter på prutterne...og det er min kone glad for

I

- kontakt stomisygeplejerske Ulla Ostenfetd
direkte telefon: 263939f 1O e-mail: ulla@stotec.dk

Råd o9 vejledning
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Adenomotøs iUl
Polypose (9
I n te res se g r uppens rep ræ s e nta
ko n ta ktpe rso n Vestd a n m a rk :

Temadagen er gratis for alle medlemmer,
som er tilknyffet COPA.
Der er en egenbetaling på 225,-for ikke medlemmer.
Frist for tilmelding er onsdag den22. april2011.

nt og

Susanne Jakobsen, Elsdyrvej 15, Strandhuse
6000 Kolding Tlf.: 2165 9460

Tilmeding kan ske pr. post: Stomiforeningen COPA'
Jyllandsgad e 41, 4lOO Ringsted.

susanne.elsdyrvej@gmail.com

Via mail:

Kontaktperso n Østda n m ark :
Peer Ktihne,
Lindevej 183500 Værløse Tlt.: 4498 2340

eller på tlf.z 5767 3525.

peer_kyhne@tdcadsl.dk

HUSK at oplyse navn, adresse og tlf.nr. på alle
deltagere samt oplysninger om medlemskab og
tilknytning til FAP-gruppen.

Kommende arranoement

FAP inviterer til en temadag
med overlæge, professor Ph.d. Anne-Marie Gerdes, Rigshospitalet
og overlæge dr.med. og forskningslektor Steffen B[.ilow, Hvidovre Hospital.

ffi
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i flingstc€

Temaet er:

* Genetik ved arvelige polyposesyndromer (AMG)
* Kontrol og behandling af duodenale polypper ved FAP (SB)
* Kirurgisk behandling af FAP (SB)
og aJholdes lørdag den 7. maj 20ll kl. 1200 ca. 1630,
i Stomiforeningen COPAs lokaler Jyllandsgade 41,
4100 Ringsted.
Dagens program:

Kl.12oo Frokost.
Menu: Smørrebrød, øl & vand.
I forbindelse med frokosten, er der mulighed for at drøfte gruppens ønsker og planer for fremtiden.
Kl. 1300 Oplæg ved overlæge, professor Ph.d. Anne-Marie Gerdes & overlæge dr.med. og forskningslektor Steffen Biilow,
Der bliver lagt pauser ind undervejs.
Kl. 1600 Der serveres kaffe og kage i COPAs lokaler.
På grappens vegne: Susunne Jekobsen & Peer Kilhne

a
O

ooaooooaoaaooaoaoooao
TILMELDING: FAP's temadag i Ringsted

ooaaoaaaoaoo

a

den 7. maj 2011

a

a

O

Telefonnr.:

a Navn:
a

a
a

Adresse:

a

a
O

COPA-medlem:ja

E

nej

E

a

Medlemsnr.:

a

a
a

Sendes

a
a

a
o

a
a

Antal deltagere - ikke medlem:

Antal deltagere medlem

til

COPA, Jyllandsgade 41, 4100 Ringsted så tilmeldingen er COPA i hcende senest onsdag d. 22,
Tilmelding kan også ske via ff. 5767 3525 eller mail sekretariatet@,copa.dk
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Nyt nyhedsbrev om indsats
for patienter med kronisk sygdom

PRODUKTINFORMATION
':.

Sundhedsstyrelsen har netop udgivet det første nummer af et

Salts Confidence@ Natural med Aloe Vera
Ujævnheder i huden, op eller ned

i

vægt, måske et brok ved stomien.
Der findes mange årsager til, at

nyt elektronisk nyhedsbrev - Fokus på kronikerintlsøtsen,

t

hvor man blandt andet kan læse om en ny handlingsplan,
der skal lorbedre behandlingen af ældre medicinske patienter.
Handlingsplanen skal blandt andet pege på muligheder for at
styrke forløb på tr'ærs af sektorer, almen praksis og forskellige

vedhæftning af stomiklæberen kan påvirkes.
Confidence@ Natural har en Flexifit@ klæber med
slidser, så klaeberen består af fem fleksible dele. Det
gør, at klæberen lettere kan følge kroppens naturlige
former. Det mindsker risikoen for lækage og Øger
komforten. Derudover indeholder klæberen ekstrakt
af Aloe Vera, som er blødgørende for huden og som
bidrager med, at beskytte den udsatte hud omkring
stomien.

specialer.

Man kan også 1æse om Faaborg-Midtflin Kommunes erfaringer fra deres arbejde med en strategi for kronisk syge. Kommunens sundhedschef. Sten Dokkedahl opfordrer blandt andet
andre kommuner. der skal i gang med et lignende arbejde, til at
invitere praktiserende læ_ser rned i arbejdet.
Nyhedsbrevet. r i1 fremover udkomme fire gange om året. Det
elektroniske nyhedsbrer er et led i initiativet "Forstærket
indsats for patienter med kronisk sygdom", der blev sat i gang
afregeringen I 2010 og lober lrem tl|2012.

Naturlig pasform - med den unikke Flexifit@
klæber med fem slidser og Aloe Vera

.
.
.

.

Flexifit@ klæber med fem slidser
Fantastisk fleksibilitet, der sidder
0
tæt på alle kropsformer
Hudvenlig hydrocolloid klaeber
med Aloe Vera, krediteret af
The British Skin Foundation
Findes med forudstandset og opklippelig
klæber, som kan klippes op til 70 mm bred
og 55 mm høj.

Abonnement er
http ://www. sst.

øget komfort
Diskret, beigefarvet forside
Delt forside
Poser i størrelserne Mini, Standard og Stor.

.
.
.
.

.
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Salts Confidence@ Natural med Aloe Vera
- Tømbar pose
. Stabil Iukkemekanisme

.

oq kan tegnes via

hedscenter, Abonnement. aspx

Bliv
støttemedlem
eller almindeligt
medlem af COPA
r

Salts Confidence@ Natural med Aloe Vera
- Lukket pose
. BIød kant ved posesvejsningen for

.
.
.

_eratis

dkti)

d

tutak - jeg vil gerne være medlem af CopA

,

I

Posens lukkemekanisme kan
bøjes op under stofforsiden og
sættes fast med velcro, hvilket
sikrer ekstra komfort og diskretion.
BIød kant ved posesvejsningen
for øget komfort
Diskret, beigefarvet forside
Delt forside
Poser i størrelserne Mini, Standard og Stor.

I

I

I

I

ADRESSE..
I

I
POSrNR......................8y

I

I
F.ødselsår.......-..

-I Uden ekstraudgift-.......Stomitype.
viljeg gerne være medlem af
I (sæt kryds):
I 5 ungdomsgruppen Ecotitis/crohn-gruppen

For gratis vareprøver se deffe blad side 16-17.

SnLTS
Kirstine Hardam, Måbjerg Skolevej 46-48
7500 Holstebro
Tlf .:9742 3233 . E-mail: oost@hardam.dk
Hjemmeside: www. hardam.dk

I

, E Urostomigruppen
I E Forældregruppen I Familiær polypose-gruppen
. EAlmindeligt medlem (kr.225,00 pr. år)
I EPensionistmedlem (kr. 125,00 pr. å0

I

!

I

EStøttemedlem (kr. 125,00 pr. år)

HEALTHCARE

I

Ønst<er medlemsblad

tilsendt: Ja:

(medlemsbladet sendes gratis)

!

Nej:E

I

I

I

Sendes (gerne i kopi) til:
I

L
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COPA. Jyllandsgade 41

.

4100 Ringsted
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Adresseaendringer og Iignende:
COPA. tlf.: 57 67 35 25

æDANMARK

PP
MMP

ld.nr.46539

LOKALFORENINGER / GRUPPER

(Landsforeningen: tlf. 57 67 35 25)

Lokalforeningerne dækker de tidligere amter, der var gældende til

31

.12.2006.

Undtaget heffra er København/Fredeiksbergs, Storstrøm ly'ords og Lolland/Falsters lokalforeninger.

København / Frederi ksberg

Lolland-Falster

Nordjylland

Peter Sørensen
fuhus Plads 6,2.th.

Marianne Andersen

2100KøbenhavnØ

4892 Kettinge
Tlf.: 54 87 31 00

Jørgen Dresfeldt
Søndre Kongevej 56
9400 Nør:resundby
Tli: 40 50 09 90

Mejerivej 4

Tlf.: 35 38 91 48

Familiær Adenomatøs Polypose

Fyn

Storkøbenhavn

Poul ErikAndersen *)

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

Mullerupvænget 12
5230 Odense M
Tlf.: 66 15 85 12

Sydøstjylland
Hanne Westergaard +*)

Frederiksborg

Volvej

Gisela Schjøtt *)

8700 Horsens

Birkemosevej 30
3550 Slangerup
Tlf.: 47 33 44 34

Tlf.: 75 64 10 86

126 B

Sønderjylland

Bornholm
Harald Lund
Arnageruej 22, Amager

Christa Jensen *)
Korshøj 5
Asserballe
6440 Augustenborg
Tlf.:74 47 33 70

gruppen
Susanne Jakobsen

Elsdyrvej 15, 6000 Kolding

Tlf.:21

65 94 60

Forældregruppen
Mofien Holmgaard
Arnaliehaven 20. 7080 Børkop
T1f. 50 47 50 07

Ungdom
Ida Engblom
Stærevej 16. 1. tr'.

2400 København NV

Tlf.:51

36 30 63

3700 Rønne

Tlf.: 56 97 20 62

Roskilde
Jette Frederiksen

Sydvestjylland

Lona Spaanheden *)
Ådalen 4 E
6710 Esbjerg V
T1f.: 41 17 10 51

Kirkegårdsvej 7
Gundsømagle

4000 Roskilde
Tif.: 46 73 05 87

Vestsjælland
Eddy Tersløse
Rolighedsvej 19
4571 Grevinge

T1f.:60 63 07 47

Ringkøbing
Niels Smed Christensen
Tværvej 4
7790 Thyholm
Tlf.:97 87 52 90

Tlf.: 56 50 80 42
*) Medlem af COPAs

Østdunmark: Marianne R. Bodi
Ved Store Dyehave 44, st.th.
3400 Hi11erød
Tlf. 23 43 03 53 (bedst 1 6- I 8)
Vestdønmark: Tom Rasmussen
Tousparken 1,2. th.
8230 Åbyhøj
Tlf.: 30 lI25 0l

Gl. Viborg amt
Vagn Færch

Norgaardsvej 112 B
7800 Skive
T\f .:97 5216 86

Storstrøm Nord
Merete Møl1er
Ærtebjergvej 28
Lund
4660 Store-Heddinge

Colitis-/Crohngruppen

Arhus
Dorte Nyholm Jensen
Kragelund Tværvej 288
8600 Silkeborg
T1f.: 86 15 15 61

Urostomigruppen
Vestdanmark: Anne Lise Hansen
Gåskærgade 17 B, i.tv.
6100 Haderslev
Tlf.:74 52 00 9\ I 29 6127 76 (mobil)
Østdanmørk: Lotte Andersen
Brovænget 10

Mrum
Tlf.: 45 85 64 56
2830

forretningsudvalg. **) Suppleant i COPAs

fonetningsudvalg.

