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inrresse. Skrl rsifall till reclaktionen om sinr som du tycker är !lktigr och som du rror an andra kan

ha nltta av. Dcttå kan ju

vllscr. Dcr går ju även art srarta
dcbatt om r cr vrd skr11iörbundet
göra fa;r aft undcrlätra iör före
ningcn och vad skall förenrngen
göra iör mig som medlem. xlen
helt klart är art ella debarter skall
vara uter t er personliga påhopp,
sradgefrågor mm son gä11er ior
bundct och foreringen ska11 losas
rlcr rornala vägen allt annat kan
vi iänkå oss ått tä upp ilen om li
vill Iörbehålla oss r:itren rtt stoppx
en deb:rrt som f.isrr tecken till at.

ri iår in
ju nrcr jftressanr

Ju mer sakligt matcrial

-

I

har läns- och reglon{öreningar r.erksamma över hela
landet.

I

har kortakt med motsva
rande förbund i andra lån
dcr.

I

har förlroendeanslutna
läkare, tandläkare, logope
der. kuratorer och dierister.

I

är en av huvudrnännen i
Cancerfonden.

a tillhör handikappförbunders
samarbetsorgan,

t

oss all3.

Redaktiansguppt

LARY

[orynglörbundet

gä1la

såväl ncgativa sorr positir.a upple

från l,ära läsere
bllr tidnlngen fijr

§vensku

en tidskrift

statliga organisationsstöd.

t)
I

har instiftat {risrående Stifielsen La4,ngfonden, som bl a
ger rehabiliteringssröd til1 de
som drabbais av cåncer i
öron, näsa och halsområdet.

I

arberar för lika rärt till
behandling, vård och reha-

för

t loryngeklomerode - de som
fårr struphuvudet boltopcrerat.

t hemiloryngektomerode de som iårr ena sriimbandet

a

i
I

bilitering samt för social
trygghet.

glossektomerode - de sonl
lått mngan bortopereracl hclt
eller dehls.
dc sou opererats för cancer i
munhå1an.
dc son genom srrålbehendling
Iårt bestående men.

finansieras genom medlemsavgifter och anslag, b} a

i

utger tidskriften Lary.

I

värnar sina rnedlems
gruppers intressefrågor.

Kunslispolten
Äntligcn har varmen korrlnrir.
Snarr är den eiierl:iigtade scnlcstern hiir. Kanslier är stängt hcla luti
månad. Vi konmcr scdan tillbaka
fLLlla av encrgi för art ra r.id dar vi
slutadc.

Denru r.:ir har varit hektisk, då
pi semnråriet. 30 års
jubil6et och rikssriinrlnår. N,l!ckct
skall ltlaff.r sisom hotcllLrokniDgar,
tistlighetcn, undcrh:illnhger mm.
Handlingar av olika slag ska11 sän
clas ut ri11 ber:örda personer. lhland
sprang vi runr bordet Iör
vrd
tigcrl hiill, li;r aft sortera 'rllt
pxpper,
stoppa dcm i kuverr och fä dem
rrlrd posten för arr de skrLlle hinna
ui i .id. Der känns fint an allt fungerade bra och.rlla var nöjda. Alla
som jobbar med någon form av
r.erl<samhet let art dct alLtid li les
en hand bakon i,.rrjc liten detalj.
Inget gör sig ar. sig siä1r.t. H:ind
erna, uran att skrvta. det ir vi på
kanslict. Arpassningskursernx kriiicr också sin de1, minga olika
ansi,kmngar skall s:indas, skrLr.el
ser ri11 m,vndigheter skall på prrint
och så skall kontaktcn håll:s med
folkhogskolorna, Siv Baglien gor
ett lanrastiskt arbcte och anprss
ningskLrrscrna har blir.it mychet

r:inker r.i

Så
^rtikcl

vill vi gärno ho Ditt monus:
t!xtnräfgd ]nar.

,l

sidor

Använd gärna daror eller sl<rivmaskh.
Om Du anviinder dator så bilo
ga g'irna €n diskett som innchåller

Dln artikel. Ånge vilkct ollbe
hendlingsprogram Du har anr.:int.
BILDER bchiivsl M:irk bilden

på baksider och ange om Du vill
hr bilden i retur.
Uppge Din adress, telelon och
lax om vi behöver ko takt3 Dig
\'älkonunen metl bidrag! I

Treårigt proiekt med stöd
från [oryngfonden
Karolinsha lnstitutct, HLrddinge
sjLrkhus Log.,pedl och Foniarri,
beu. professor Brita Hrmmarberg
och logoped Elisabcr Lundstrom
her gcron Stilrelsen Larvngfondel
erh:i11it 188.638 kronor till ctt

rösren hos dc personer som

rosrprojekt.

bandsröst och isr:iller hänvis.rs

Syftet nred projcktct avser arr
utl.ärdera röstfunktlonen hos per
soner necl lar,vnrcancer. Brrtra och
Elisabct avscr dels ått undersöka

att dnvända matstnLpsmynrrlngcn

Dct känns finr åt få komma
tillbaka efier en v:ilförrjänt scmesrcr oeh vara fulladad ncd crergi
iniör lc;stens al<tivirerer.
Vi här p:i kansliet örsker cr a1la
I.ARY 1äsare en skön och vilsam

lnlormolionsdog i Uppsolo

Awoktonde

Frerlagen 13/12 96 inbjöd Uppsala

om tondvården
men siölvrisken
dubbleros

Lndqrist 6
Birgitta Njqrist a

Svanfeldt var räLvarande och med,
lemnrar i ovar rimnda Iöreningar.
Man ber:ittade Ior l.arerldrr om

F-Ltse

I-ar-r'ngiorening och Talhandikap'
pades fclrening i Llppsala till cn ram-

run på
Kungsg:irdets sjukhus. Logoped Inga
menkomst. Denna ägdc

.cspcktl!e Iöreningårs målsättning
Det rar nlttigt för båda parter

iir

med irforrnation om de olika han-

sjiilt:uyytagna och

Knngsgiirders sjukhus hadc ryeci
ellt ordnar si atr vi Iick njur. av eft
Luciar:ig med lacker sång.
Efrer n:igra timmårs salrlvaro
var r.i a1la nö1da och bcgav oss hem
i l,intermi;rkrct rned vacker lucla-

otaclcsamrua.

Älsba dem i alla fall.
å.,

tomi förlorat sin nor[rala

srärn-

till

för sir röstbildning.
Gun

Mdie Larsson, ordförantle
Stifteken I

'tryngfonden

I

-

Tandvårdsförsakrrngen blir kvar i
sin rur.arande form. Dcr särskilda
satsningen pri kroriskr sjuka och
funkrionshindrade skjuts pa tranriclen.

åt'

Mämisleorna

srr:i1

behendlats p:i grund av mlndre/
medelstora larrnxtumorer. dek aa
Lrndesöka den nra röstkällan hos
personer som till följd av lanngek

dikappcn och personalen

§ang r våra

öror.

på

Sjiilvrisken hojs den 1 oktober
fr'ån 700 ti11 1300 kronor.

I999 komrner cn

omfattande

omstr:ukturering av tenclvårdsförs:ik
riugen arr genomfiiras. T samband

rred den rnlörs ävcn ekonomxka
subvenr.ioner fijr vissa patierrgrup
per som pä grund av sjukdom. medi
cinering cllcr fulktionshnder riske-

rar ett få då1ig tandhalsa.

Atnilla Beling

t

Kiilla: HSO Nlhetsbrer .3/97

I

ETTERTYSNING
ilam har r,irl några tilllallen hrr
gå. mig elrer mojligheten.rtt ia
frem en liten vrsselpipa. Hon h.rr
en idrg son hon kom ö\'er iör ett
antal ir sedan f.ia fUrbLmdct.
\tcn alltlng slin mcrl åren.:ilen
d:mens r.isselpipa, hon har lagar
F.n

lnformotionsträff i Korlstod

den några gångei.
Vrrför air en r,rsselpipr s:i rikilg?

Eitersom d.rrrerr lik§oln ij!rige
larlnger r]rte liirl gt;ra sig htn.l
användcr hon sir vlssclplpa som
kommunikationsredel vid lririrl
sakrivirerer r ex svemp och
birpLocknnrg.

\larior iusr denn.r r.lsselplp.r?
Jo den .ir llrerl. lärr och iätrhlist.
den li11a luft en larvng har i rnu en
racker lör.rn fi liud i!ixelpipan.
.\r det rågon ev läsirna sonl
känrcr rill verifrrin rlcrra lissclplpa kommcr cllcr ver var n:n kar
kifu.r

cLcr

i

Skolinformolion om lobok
Sedrn m.lnga :ir har vi på Ccn-

tralskolan i Ticleholm cn tcnadag
om r\\I s.nn ctr lcd ; \,år droglrr
dcrvisring. Innchillet uttormas !\. en
grLrpp l,irare samr skolskorerskrn.

Som urg:ingspunkr her vi di
rlen un:irdering som r.arie ele\ gijr
som avslutning p.1 tern.rdågen. Ett
onskem:il som el€1ern.r irelrrfilrt
trllli8t ir atr de !ill triiifa fcrsorcr
som ralrr rLtifrirr egna lirrcnhc'
rer. Vi LLpple!.lc itt dct var sr'årt
ett fj nf,rrmarion om robakens

sln eler.er
anrskedc. \ri brie rur och iicl<

skådeverknlnijar på det

r

li.k !,i den 15 .tfril
miiiligher xrt kalle opereredc i
O\H omradet tlll ei iiio|m:tiolsrräff .lrtta tack vrrc bisrånil
från per.son:1en på Centr.rlsiuk
Ännu en ging

Hal ni någor rips s:i då en sig!al
till rcclaktioncr cllcr Sl.Fs kansli.
Po .\rtu: Hcrho.t<on t

tips från ctl annan skola och pi s,i
!ä* koD vi i kontakr med l,er-,'\rne
Herbertson. D€n 5 mai i år Lxdc yi
besok
honon och dc är rredje
'rl
årct irad som vi hatt dena upp
sk.rttadc inslag pi r,:ir ANT d.rg.
Ilångr elelei skrl\.er p:i orlril
cleruigen att "robotnnmren ' gjordc dct srarkaste irrrvcker p:i clcm.
så r'i hoppas r.i kan i:i lrer-r\rnc tl11
sLolån ävcn nasta ar.

hryer \Yetlbers Larssan
h ohn a

Ct nh d Lskol dn, Titla

i Karlsrad med logoped Erna
Gust.risson r spesen iilker r,år
kontaktperson i \iärlnlencl, Stcr
OYe l'ettersson, her ert gort sanrår
huset

r,i hoppas slell gc oss miljllgheter rill nra paricntkonrakrcr

r.11ket

r.arl galler munhålcopcrcradc.

Nled pa träflcn 1.ar :iven A'l OS
ocL C;lbcck som informerade onr
sina produkrer rilkct jag scr son
positirt, rlet iir ar scor vikt:rt de
iår kontaktcr mcrl bmkarna. iDer
!r ju !i sonr kru problem och iör
del.1r.)

Dc scrr kom

till rriifen

r.ar

ar,vngcr merl anhörlga n:igi.r mun

håleopererade llckrdes vi nrte få
merl. Daremot knörs n,va koutaktcr

med randr.lrLlen lnonr s;ukhusct

F.tt rack

rill |rna

(lLrstafsson

och övriga lör att lri ställcr Lrpp på
oss och li hoppas pa goda framti

Pet,\rnt: Ho.k:ttson

t

Riittigheter eller ollmosor

-

Hur behqndlos människor med funktionshinder i vårt somhälle?
Dcnra och månge niir-liggerrle frå
geställmngar skall ri nu söka sr.a
ren p.i i €n utrcdnins som socixlmi
nistern ]1yllglf .illsart. l.rg kommer
ett sorn särskild urrerlare .rnsr.ale
fiir a.bctet. Birgitra XhgnrLsson vid
socialdepartementet blir huvudsckJ-nligt direktivcr ska11 r'i rmil<t.r
r.:irt xrbete på an karrlagga och
:uelyser.r bcrnörandet av människor med funktionshnrder. \ti skall

bl a se över hur kraren pä valfrihet,
intlvrende och irtomration respekteras irom viktiga områdcn sorr
sjukvård, rehabiluering, soclalför
säkringss,vsremet och socialtiän
sten. Inget hindrar att vi också stu
dcrar bemorandet utc i saurh:tller t

cr ino[r skolan, allnärra

korr
munikadoner osy. F-n ennan inres
sant sida av arbetc blir arr strLderr
hur det kollektiva bemorandet scr.
ut. Der kan då g:illa rillgänglishct i
miljön och utlormningen ar scrvice

och rerksamher. Årberct skrll
alslutas i llrni n:ista är.

Dirckd\.en air skrivrra p:i en

vi har tär igen stor
'rtt
friher i utformningen ar. r.ir arbcre. Der innebär aft vi också kån
anvainda okorvenrionella nctoder
sådant sätt

So,l
ocn

TTO

bide när Yi inhämi,r inForm,rion
om lägct och i fr:iga om att sprida
resultåicn. Vi r.i1l också arbcta

som möjligt. Sannolikt konrmcr vi
senale atr !nnonserr i handikapp
ridskrifrcrna med en påmnncLse

öppct och ur:irrikrar och skapa en
dcban i här Iråsan.
För arr få en sann och aktuell
bild av hur människor nrcd lunk
tionshilder behandlas kommer r.i,
särskild iirledande skedet, att
arbcta rära handikapporg.rniratlo'
rcma. Vi hoppas bl a mcd deras
hjälp inlu grupper och tillfällen,
där vi kan stlnulera männlskor :1tt
berärtr Iör oss onr sina erf:rrenhe
rer. l-n ranhe jag Lar, är an vi sltall
koncentrera oss särskilt på människor som nvligcn blivir lirnl<tionshlndrade och näIniskor som har
omfattandc funktiomhinder. Dctta
sk.rll vi cmcllcrtitl först disltutcra
med rcprcsortanter Ior hanclikepp

om vårr

\ri vill

ocksä redar nu nrhjud.r
enskilda mrilrlliskor:1tt hor:r av sig
rill oss. om man känner ätr nr.u

hår n,igot Ylkdg. ått berätta ou1
hLLr mar blir.rt benlörr. Skri' is:i
frll till oss och skriv korrfatrat men
på ett sid:1nt s'itt
vj förstår !åd
'ttt
det handlar onr. Vi kommer därefrer rtr berrbeta dct irkomna marcri:rl-t och ta kortakr med si nrånga

intuesse

far

om du vill skriva redan nu kan
du giira det till, Utredningcn om
bcmötande av personcr ned {unktiorshinder, SocialdepartementetJ
103 33 STOCKHOLM (fax 08781 04 83).
Slutli-een: lrigan om hur ri som
funktionshrnclrrdc bcmöts i olil<r
sanmanhrng är viktig. Nedcätrande eller kränkande hehandlirg,
brisr p:i ansvarstagande, :irrdlösr
bollende ffcllan mlndighetcr uc
krrl medfilra an i och för sig goda
avsil<rer från beslutslatrarnas sida
iorstörs, livskvalrtete försämras
och siätvkäns1an hos människor
ncd funkrionshindcr kr:inks. Därför :ir der rikti-et arr an\'a,inda dc.
h,ir rillfäll!t rill kartläggning och
anålrs. \ri måsre a\slöja och un
d:rnra;ji de I:lkrorer som skapar ett
negativt eller eclsätrande bemö,

tandc mellan miindskor som i
grunden skall vara j:1mlikrr. Hlälp
oss med de11

,'ppgiften!
Bengt Lindq st

Llon kctn som en eLd gen..)n si khbsets t'önsttr
o.t 'p) I ht L l' et t -,ll I - ..t.
nted blommor i hattcn ctch elitter i kjalen
hou stad där a.h fnitttatle: Här konmer solan!

Hon hyste pn:fessottt tntd utsöht grdnllessd,
nnt hån låg i stdttgiopeu. firdig dtt stressa.
Hdil såg sig i spegeln ach ctrdndde sLipsen
acb gtotule ett hjärte med f)il, nfit i Sipsen.

lå ddehlin:en tq

ach

de tempen i ulstakt
blet f.r'htrytmiqsf ulh. uänList ctch liuslast,
de sd au de fnnste t)listret på såten
det tu iu i dlLd fdll SOL FN 1,., y,iRFN-/

dLLt

t

".'p \ -" .r (.r ae nrr
".t
a.h öt,.is persondl på ö.N.H.
-1a,1

enskildas

Arsmöte hos Sydöstro loryngföreningen
Derr 1/,1-97 hij11 Sydösrra Larrng
förcnirlgcn sitr årsmore pä Smli'
landsgårtlen. Det blev err r'ailbesökt
års[röte sol1r gasrades av SLF:s
ordlörande llo Perssor, SLF:s Iöre
nrngskonsrLlent PcrAme Herber
tson samt HSO Ösrergötlands ord
föranrlc Ingvar Sr.edin vill<en iilen
fungerade som ordlorande för

ir+

möter med Kerstin Carlsson som

korrncr spridr r.:ira medlemsmötcn så att alLa medlemmar inon
\årt ornrådc skal1 f:i mojlighet an
komma till föreningens nötcn.
F,vr:r moren

är

planeradc uudcr

året farurom srtrelscnröacn !id
behov. \ti skall genomföra cn reha
biliteringskurs på hote11 Ekoxen i
semarbctc mcd pcrsonal från
ONH klinikcr på Unir.ersitets
sjukhrset i Lnrköping. Då kommer

llritr-\llaric Nysttn

inr.aldes
sonr styrclsclcrlamor och eftertrri
der Ånn-Britt Erikssol1 som avbrljr
omva1. Två nya styr:elsesuppleanrer

prtierrer som glossektoneras cllcr'

blev rnvalda. Lrglgärd Ändersson

skall knrtas

och Inga

str:ilskadats under senarc år och ej

:ir

medlemmer

inbjLrdes. D€tte

iförcrlifgen

och innchaft alla
förtroendeposrer. Från 1972 .i11
l98l var Ann Brltt kassiir, 1983
övertog hon ordfiirandeposten vil
ken hon hadc fram till 1989. De
senaste fyra årcn har hon varit vår
stvr:elseledamot

Vi inorn Sydöstua

La4ngldrenhgen är diupt racksamma för
allt arbctc som Ann Brirr lagr ned
undcr a1la dessa år I vår förening
och önskar henne ellt gott.
Nllr I

ätr

i hopp om art fler

till förcningen.

Thonrar.

Vid gcrongång av

r.eLltsam

hctsbcrärtelsen kunde noteras cn
iiten r;kning al mediensantalct. Att
vi inlormerat vld ett flcrtal tillfallcl

i skolorna, art urformationen til1
parienter p:i U i\'ersitetssjukhuslr
fortgir som vanligt och att sanrrals'
grupperne arbetar' oförtrutet.
Erligt kassarapporren :ir vir
ekononi tillfredssrällande.
\rr-rksamhetsplanen visar att vi

Ann-Brill slulor med
slyrekeorbelel
Till Iorenngens irsmijre hadc
Amr Brirt L.riksson arböjt omval.
Då hon nu slurar sitt arbete irom
stlrelsen kan hon se tillbaka på ctt
riugofem:irigt arbetc rnom sryrel
sen. r\nn-B.ift var cn av initiarivrasarna till iöreningerx hildandc
19,2. Hon her allr sedan dcss i.arir

Ny ordföronde lör
Hondikoppförbundens Somurbetsorgon
\rid å.snötet 2.2 m:ri 199; slotadc
Margarera I'ersson son HSO:s
ordiöra[de Iör art böi.r err nyft
och sp:iirrarldc uppdrag. ir::in

vill vi
önskr dig lvcka rill och t.rcka fijr
det arbctc du utfort under dina år i
Svend<e I ar,vngförbundet

H5C).
Ti11n.r' ordlorande i HSO valdes

Lars Löij\, idag verksam inom
FLIB. Lars är 32 år och har god
kurskap om handikappfrågor och
dcss problem \.arIör
sägcr l,vcka

till

och vi

vi från SLF
hoffas på ett

L'er Atne Herbertsan

a

foo

Eslövs Folhögskolo en borg t0r SLF
Så har dct återigen verir vår årer
efter.längrade
vccka på Eslovs folkhösskola.

komnarde och

Som vanligt var rlet underbara
dagar med vtflvkrer for .lt lära
känne dct vårfagra Skine, kcramikarbcter och der myckct om
qcktlr sidenmå1eriet.
Efrer sammansr:illning av kurs
un'ärderingen var dcr bara art
norera den .i;rande enigheren onr
att deftå varrt en underbar rccka
som man scn. konmer att glijrnmå. Upplägsningen av Lunen var
brå, d:ir fånns läkrre, krLrator och
logoped sorr var r.al larbercdda
och gav oss sr.ar på de någor r,i
ha]n[irde. Tlva,irr blc\. der litet
dåligt med tid bcrocrde på atr
läkaren måsre åter till l.und tor rtt
rleltaga r.id en opcration. Som vrn)igt var lararna hclt pcrlekra att
lyssr.r till och så får man ju inre
glömma all den goda m:1ren sonr
husmor hidrog ned.
\rad sorr saknades i år var
data urbi [lnrngen men dct åter

Alla hoppas pä cn forts:itrnrng

ncd vrira klrrser pi

l-slövs
Folkhögskola trots att skolan får
cn rektor då Kje11 går l pension.
I(je11 har dock lovat att firnas rill
hands om vi så önskar.
Stu Bdgliefia

Röstgenerotor eller lolventil?
ju

\rid några tillfällcn har jag tr.äfiat
sjukhuspersonal som fr.ågat r g
varlör jag fortsärrer att använda
röstgenerator när det nu firns den

en talventll så rir det

modernarc r:rlr.entileri. När j.1g
blci opererad hadc man rnte börjat

blcm likväl sonr att der iinns rle
som är mycket nöjLla. Jag r,rcker
att mn hälsa itlag ligger på topp sä
den vill jag inte lskera, liksom att
jag rYivlår p:i atr jag kar hå1la mitt
nuvalarde tempo vad gä11er IareIäsningär om robaksskador i sl<olorna. Detre arhetc är idag en riktig lir.snerv för nrlg.
\aisrx ånlcdDing år att låg å.cri
gen iar bvta idertitet. för scx :ir

med ralventilen I Örebro. Då rnås.e
jag ju lörst stä1la mig frågan har

det gitt mode i slukrirdsutveck
lingen? Varfor skall nran bvta n:ir
man har någor som fungcrar brai
\ralför jag inte b,vrer fimrs flera
arLlerlmngar till som jag tror att
frå-eesrällalna irre r:inkt pi. Ävcn
om det er err crkel operarlon att Iå

inge.

garanti att der kornmcr an fungera
for mig. Det finns dc som opererat
in !cntilen i etierherld och fått pro-

sedan

fick jag en "n) röst"

och

blev en 'n,v p€rsorl'. Det r.rr fiir
mig mycket jobbigr och jag vill inte
ursaitta mig ocL in riga i ånriljcn

för ctt nIft
t;r,ergång

irlcnritetsblte som

till trlr.entil skullc

med

iag tlckcr der:ir fel när män I:ir
höra arr "teg prarar med dlg när du

fixat ventil". Lår osl sorlr varir
i n:igra är envända våra
"fhntapr,vlar" oclr acceptera oss

opereradc

Pe*.t\r*: Hubertsttt

I

Reserupport lrån SLts förtroendeläkore
Iag har med stöd ar. Lan.ngfonden
fåtr möjligheren an delta i det 43e
å iga morer i'lhe Socierr of Head
ancl Neclts Surgeons i tlanum, den
10-12 aprll 1997. Jag hxr, !ilket
trarngår av rritt cfgägcmang sonr
förrroendeläkare
i
Lerynglörbundet, etr a11de1es sär
skilt intresse ior patienter med
elakanade mmörsjukdomar i
hLrvucl-

och halvrnrridet och d:i

stor prognostisk berdelse

orrr

huvud- ocir halskinrrgin från bin.
jan utvecklats i Europa så har cftcr
andra r.ärldskrigct dcm frärrsta
unccklingcr skcft i Förcfta sta.crna. Det s:illskap som nu oftlnat sitt
irlisa mote grundades i borjan på
1950 t.1let aI dr H.r,!-es Nlertxl,
son iår berraktas som en av den
nrodcrnr tumörkirursins f:ider.
1\4an har haft som prurcip att s.rm
las regelbundet för xtt redovisa
fr:amsrcg inorr områdct hui.udhalskirurgi.
Mötet a\,holls i år pl l:iesra
Årnerican Cloral Be.rch llotel, som
ligger i det nyuppförde CencLrn.
som är e iLristort uran n:irmare
ankn,vtning till den nrerikrnska
kulturcn. Dcrra finns clock väl
represcnrcrarl i ornrådet orrlkrin-e
CancLrn, när tr4ar-a Iolker hade sin
blonxtring fram rill omkrnrs :ir

1500. och har l,imnar efrer sig
imponerande bysgnadsverk. .las
och docent Megnus Lind fi:in
O\H klnlken, Karolinska sjut<hLr
set. iick tillfälle att studcra dcssa
lämnirgar av cn gammal kultur.
Dct lctcnskapllga rnörot började
dcn 9 april kl 1t,30 merl en mortag
rg och m:nrga !:ilk.uda ansikten
synres. Torsdagen den 10 xpril bör
jede det egentliga rrbeiet kl 06.45
varpå dc vctcnskapliga redor.ismng
arna tog sin början. tr{örenar orga
niserar så an inga parallella sessio
ner holls uren ensraka töredmg iolj
des av ensl<llda och prneldlskussio
ner. HuvLldämnet pi torsdegen var
gr'undvctcrskapliga prolrlcnt cxcm-

pelvis den roll kärlnvbildring kan
hn i en xrmörs tilh.,int och huL man
med hjJlp av narkorer karr bedöma

NYHETSBYRAN IKAPP

i framti

dcn. Samma dag höl1s ocks'i ett stör

till nimre av grundarel
del
kallas
P
16
och
roll cn faka:r' son
som är en turnornrprcssorgcn kan
re f&!d.ag

Hå,v!s N1lrr.tir, s.rm behandlade

ha

s:irskjl. struphrivLrdct.

NIen kan sägr att ä!cn

en erskilcLs tumös sr'årlgh,,tsgrad
genon att studcla krn lnrbilcLrings'
mönsrct. Er viktig sådan faktor
k.rl1as Vascular EnJothelial Grot th
Facror, förLortrr VlGl, och kan ha

INFORMAIION OM

f;r

arr avsloja rumörprogression

inom hulud och

halsområder.
Föredraget kom frin.john I lopkrns
Unilcrity I Baltlmor€, där der fnrns
cr grupp under lednirg .rr, David
Sldranskv son är !ärldsledande på
jLrst dctta onrådc. Irom ONH-klmi-

ken,IGrolutla

sjLrkhLrsc., har v, cn

tumorforskringsgmpp som arbcrar
med likatade problem, och tletar
höginrressanr arr l:i del ar. den ame
rlkanska gruppens eriarenheter.

Stor uppmärksamhet ronre err
utomordentligr r,älfor mulerat förerlrag av Siillsk:pcts rur,arandc ord-

foLande fohn Sarnrlers, rilket
angav grunderna för rle generiska
störningar som ibland kan ge upp

hov

till

.ancer inom huvud och

halsornrådet. Av andra lntressante
rnfomretioner som nrau kundc till-

godogi;ra sig r,ar cn parcl son
rörde operation av spottkörrelru
morer och en panel sotr diskurera
de samtidig kemoterapi och strå1
behandhrg r.irl alrrceråde cåncer
Iormer inom omrider.
S.rmmanlagr under tre dag.rn
rntcnsivt fairhandlandc prcscntcradcs 62 scparata v.tcnskapliga rap
porter och santidigt pågick en s k
posterursrrillning rred 50 rappor
ter. Det \.ar.1llrs'i €n sior minrgd
inlormation man hade att tillgodcr
gijra sig ocL nrin ufpfartiing är a.t
motet rar rn,rcker vä1värt:tt besö
ka. lag r.il1 samridigt IramIöra mirt
v.rrmaste tack rill Larrnglörbundet
och Larlnglonden som gjort denna
resa möilis.
ll i ch ar d Kuy I en stie ntt
Docent, öl)erlAktre a

Vi iir trc lounr]isrcr som arbctar i
ett an siondsiinansierat pro;ekr
under I landikappiörbund ens s.rm
arbersorgan. Vi sL.r skotå cenrr.rl

be!ak]]ing åt !åri nrc.llemsiilrbLrndr it tidnirgama, kanslicma
oclr enskilde ucdtcmnar (ncd dllgång till tlator och modenl. De
områrlen r.i ger oss på är centrala
och berör månsa ra:inniskor med
iunktionshinder, oarxen diagnos.
T e:r sociellörsiikrrngss'sten et,
Iortidspensioner, 1önebidrag och
andra erbesmarknadsfr:igor, dis
krinrinerilr g, yård, ässistars.
Ni,hersblråns rillkomst iir en
s:irr arr mota den allt snabbare ral<t
som iinns i sanrhäller, intc lnirlst är
det gäller ar fatta bcslut. Tcxtcma
komner vara korta och liiggs lrt så
tort s(nn nröjlig. p:i databasen HI.
Vi tror :1tt v:ira motr:1gare :ir ä1.
rr.:i slagr en mindre datoriserrd
Srupp och €n m.rjorltet som hellre
villh:ill.r i ert papper och ållrå hclst
i en tidnnrg.
-\1 herlbrr.in är en ser\, ice :ir tidningar. V:ir lörhoppnlfg är att dct
ska hll samordningsr.inster, att dub
belarbete undr,il<s och.rtt rlla du[tiga redaktörer sorn finns pa mcd'
lemstidningar, ccntrala ocl lokala,
sha få användring a\, våra rer.rer.
Tldninsar u.anför HSO sl<a l<unna
abouera på nvhetsbrr:ins rnarerial.
\vhersbyrån dr.rr ig:ing iepril.
Vi som erbetår här är Fv. Janssui
(tidisare r\llcrsiå), Ardcrs Åkcr'
blom (tidig.r! SHT) och Flin
(;erd€ström som är rcdaktör för
HSOs nyhctsbrc\, (sr.trrr konrnrer at.
lbrrsäfta afi gcs Lrr sorn vanlr$).
Frigor besi.aras p:i:
relefon 08 616 08 00 e11er lia
e posr: elin.gardestrom@rhso.se
Vi Hött! a

lnformolion om Ioboksenheien vid Universitetssiukhuset, Linköping.
En nv enher lör tobAksaYvänjning
har starrat vid Kardiologkfiriken.
US. Det har nöjliggjor* genom
sröd fi.in I andstlngets lolkh:1lso
grLLpp. Tobaksenheren best:ir ar
Bjöm Bergdahl, birr professor och
ö\,erl:ikare, pedasos Annc Görans
son, prolelttledarc SLrsarne \Yärjer
st:rn s:uDr siukskijt!rskorna Pia
Andersson och Astrld Ruuth.
Vr tar cmot personer «rm vill
slura mcd tobak i alla former. Vi har
inget rernissning. Här ges crl kort
informarion om vår verl<samhct.
Erfarenheren r.lsar ett lnforma'
tion och egenkunsLap on tobaken
ilkrr viljan an srj last lid cn bcslut

att inte röke, snusa ctc. Det :1r en
fördel att beclri!a riiksropp i grupp
d:i deltagarne kan sti;djä \.arandr.r
under dcn för'sta tiden ur:rn robah.

Vi crbirder etr progran
gnrpptr:iffar

Iör

mcd

robaksstopp.

Detr:r rrleds med ett enskilt besök
dar du rillsammans mcrl cr gnrpp
ledare går igeronr ett frågclormu
l:ir om ditr tobaksbnik. Formu
läret skicks hcm till dig i forvrig.
Därcltcr tr:itfas en grupp med en
hardledare r,id sju ti11fällen med cn
\.eckas mellanrum och senarc trc

upploljningstritfrr urr.lcr .lcr li;r
sra hrlr.aret. U der dc tYå första
r.eckoma blir drL mcdvctcn om

dina \.anor och rrainar tips att ra

när

ti11

robaksbegäret kommer.
Tobakssropper sker eltcr dct ledje
gruppmdrer. Llet flnns crt särskit
ämne for larje träff. \ti kolurer bl e
att dlskutcra hur robak påverLer
Lropp och sjiil och de srora h:llsor.insterna mcd ert robaksstopp speciellt för hjärta. kär1 och lunsor.
V:irt progran :ir begransat till
robrksavvänjning och vi öl.errar
intc merlicirxkt ansvar.
Har du trågor ring oss på rele
fon 013 22 21 94, 22 21 31 el1er
22 21 ()1.
To bdk senb eten, ky dutloghLniken
Lt niu el s it et s si u k hs et, L tköp i x a
11
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Provox Stomofilter byter skepnod
Under augusti 1997 och fram:it komrner Stomafilrcr
lukr och värmciäxlare för Larlng€kromeradc (ATOS
Nl€dicål), aft le\.ereras uren att fllterknsscttcn medlöl
icr pListrer. Nra best:illningsrlunrmer kommer att
träda i kralr som inlebär eti plåstret och tilrerLassettcr besrälls rar tör sig. Dc gaurla bestallningsnumrcra kommer att gälla vncr:ligare en tid men lelererrscn
ko[rmer dj bestå av cu törpackning plåster (cnba.r)
samt en förpackring Nonn:rl filterl<essctt.

-l--. rir.L. r .r del l"der rd d, \:rn...rnLeier
som plåstret rrer och mer biniar anr.jnrdas rill annat
än den Nonnala filterklssettcn. Dcr nva Hi|lo*. filtc'rkasscrren Iör fyslsL akdvltcr och anpassnnrg rill
mr:,tstårdsandning lse annors sista sidanl komrner
sålcdcs enbart ått fimras som separår kasseft vrrför
antalct nr.:1 b€st:ill irgsiLrnxner bara blir ert (iställcr

.-.rr,rlrgr

e

FlcxiDerm som då kan besdllas separåt uran krssert.
En del anviindcr sk tracheostomavalv (Handslreer
och de kan då besr,illa llerlDcrm som har häst klistercgcrskaper. uren kassctt i. Som sl-nes bllr dct då
ctt mlcket mer fleribclt slstem.
I samband med denna för:indring. ändras aven
design och srorlck på karrongerna. Totalr blir förpackmngen ca -l0i,t mindre vilkct raturligrvis ar bra
ur mlljösyrrpLrnkr irransport, marerialåtp;ång, lag,

rlngnrlatsl. Den blir t:ina|c rn :iterförsluta serrtidigr
vm locket ej riskeral art iippna sig ofr.ivilllgt.
Även påsarna l vilke pr:odukterna är Ii;rpackade
har fått en n,r' design så art det klart och tvclligr Iram
går r.r d de innehiller.
För mer inlornratior kontakra:
ATOS Xledical, Box 183,242 22 Hörby
T€10,115- 198 00. lar0.115-198 98.

Duschskldclct (ShowerÅldl passar bäsr med

Så

vill vi ho Din qnnons!

Amonsera gärrra i LÄRY.
Priset lbr en l/1 snla,1000: ,
l/2 sida 2000:-,
1/4 sida 1000:-.
Skicka annousmanus eller färdlg
helslde

till,

Tidningen LÅRY
Sr.enska Larvngförbundet
tsarks 1,äg 14, 170 73 SOLNA

Önskar Lru hjä1p med att utfor
I)itr annonsmanus så anlitar r.id
skickliga medarbetare. Hör gärna
ma

ai. Dig

lir

närtrare hfolm.:tion.

\täLkonmen ned dnnrnser!

I

Seminoriurn, 30 års iubileum och riksstämmu 1997
Vi skall lnrda och vara riidda orn
vära tr.rditioncr. Detrå vrirnar
Svenskr Lalynglörbundet om och
arrangcrade Iör Ienlre aret i rad cn
välbesökt seminariedag i anslLrt!xr-q
rill rikssr:imman. Undcr seminarie
dagen lick vi i.vssra till sakkumriga
Iöreläsare som bla informerade om

err artai projckt inour siukv:irden
!ilka s,vhar till rft törb:itrra omhänrlertagander al vära mecllcnnar
b:ide under vårdtiden och tidcn d:ir
eIrer. Ilera av dessa prolckr finan
sers helr eller dclvis med medel trån
Srilrelsen Laryngfondcn.

Efter en lirorik dag nrleddes
aftonens jubilcumsfirancle med
uppvakrningar ir:in de -\ordi{a
Larrrgiorbunden. SLI.s förening-

ar,

Läkemedelsloretagen. BDO

m.fl. Som ordlörande tör Svcnska
I.arvrgförbunder L:irde jag inis
angcnämt överraskad örer alla

hvllnirrgar

ocf

tacksam rjr.er

clc

.ion ö\'er virl1 medlenmar
lämn:1t oss undcr året.

filrhund r!ll del.
Afronens höjdpunkt fiir mig
som ordfrjr.rnde var nöjet art iå
överlämn.i he.le.srrrcdlemsber.rsen
till medlemnrar som rcrkligen giorr
§iE! förrtänta 11! .lcf na utnämning,
:inrligen E c Hcrlnånsson Göre
boril. M!jn) och Sven lril<sson
lJppsala, Chrisrina Danbolt I inköping. Il:rrriet leftersson Örebro
sanlt Torsre r\ndersson Viisreris
som t,r'r,ärr ci kundc nänara kom
mer att tilldclas utm:irkelsen lid
\räster:isfilrerrlgcrs näsra mdte.
,\lla uppskrtande ra1 mdcr'
rttåltidcn, Per Sriirnes sLL\eränn
"takrpinne" och dansrnusikcn från
orkestern "Srnliga" förgyIlclc r.erk

Stiimnran genomlordes lugrt
och sakllgt under .lan Sar.cs lcd
ning. En ny ledamot nrvalclcs i sry
relscr. Gu[nar Schnciclcr fr:in
Stockholmslorenlngen yilkcn |:ils
adcs vederborligen rälkonmen.
Stän:man avslutades mccL lunch
varefter r.i avtacl<adc rarandra och

ligen rillsrallnrngen.
Dagen elter vidtog då riks*iim
man vilken inleddes med parenta

st,vrde kosen hcmåt.

I.tg vlll gärna arxlura min korte
sarrrranfarrning ev v::in semirl ariunl
och \':ir riksstiimme nrcd ctt tack rill
Grn Marie Lelsson sorn ansvarede
för seminarlet och rill rikssanmans
handLiggarc, vår kanslipersonal.
samr slutar rrred rtr rinska Er al]a cr
riLrigr skim sommxr.
Bo l'crssor, ()rd [il.ande
Suenska Lalngfit bundet I

lJiryn ttldnsL och Åk. Ahnetirs

/n, Nrs'ö'' DDO
s.nyllie thuata

Re,,s.r
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Konferens pfi Hotell Ekoxen, Linköping
Anordrud au Sydöstra
Laryngföreningen och
Öronkliniken,
Uniuersitetssjukbttset i
Linköpiftg.
Helsen 11 - 13 april anordnade
OrolltLnikcn i Linköping tillsamrrans med S,vdostra Larrngförcningen en konferens för anhöri1ra
och patienrer som behandlats för
nrmör i munhåla/svalg. Deltog
gjorde etr

-50 ta1perscmcr.

Sedan rvi år tillbaka bcdrls en
vcrksamhet med samralsgrupper
för patienrer och arhöriga från

Östergötlands län. Detra sker med
sröd från Laryngionden. De flesta

patientcr som behandlats i Linköpirrg kommer dock frän Kalmar
och Jönkiipings l:in och der vxr
mor bakgrund a\. derra vi beslör art
anordra demra konferens lled ert
program liknande dct som erbjLrds
i grupperna. h):jLrdna b1er. ocksri
föremngens mcdlerrmar.

Vod hönder i en polisko.nholl
0m mon 0r opererod I olon-,
näs- oth liolsområdet?
Den fr:igan fick redaktören f,id eft
samral med cr r:elarivr nropercr.ad
Helt klart är att vi som är larvnHektomeradc, liksom miinga av dem

som opcrcr:1ts for munhålecancer
irte ker bllsa i alkotcstcn. I ovrigt
skall dct rrre vara några problem
om nran sj:ih. har alltirg i ordning.
SkLrlle pollsen ar. någon anlcduing kr:iva ett blodprov s:i Iår. man
sjä1v srå Iör'kostnaden om dct visar

i kroppen.
Visar provet att man ar fri fr.ål
alkohol :ir dct polisen som får srå
sig att m:rn har alkohol

för kostnaclcn ar. provet.
Men hclr klart il.ft skall lnan
kör'r bil så skall man Iåta bLi de
"starka" rlryckerna liksonr an dessa
drvcker kan försämra för oss som
drabbars a\' cånccr i ÖNH o,-]1rå.ler.
Per-Arne Herbe'tson I
t2

Ett digerr program, van at med
grrppdiskussioner, hclpension pä
err fint konlercnsbotell var vrd
som erbjöds och:1tt dö[ra efter vcd
.le skiyii i kursvarderingen var
alla rrycket nöj11a.
Fredagen Iick de llssre på när
kLrrator ]Iarie Gustafsson och
sjLrksköterskar Kerstjn Carlssor p:i
Öronkliniken presentcrade r.erk
samheten mcd srmtalsgrupper.
Represenrxrrtcr lråll Gibec]< och
ÅTOS prcscnterade sig och sina
ploduktcr och alla Iicl< chans rn
fråga och ritta på produktcma.
Därcftcr föreliiste en onkologläkare
från UnversiterssjukhrLset on srål
behandlnrgen. Dagen ar.slutades
med god och genrensan middag.
Andra dagen inlct[]es med att
örerl.iLere Maclcj Tytor Irån
Oronklinjken höll en forel:lsring
om mLrnhålccancer. Detta var
rnrckct uppskartat och nänila pas
sade p:i att tå svar på sina frigor.
Sedan rarvades dagen raed tlera
foreläsningar och gruppdiskussio-

ncr. I-ogoped (lhristlna Danbolt
för'cläste om tal- och sväljsvårighe

tcr och

sjLrkhustandläkare .\targareta Berndrsson pratade onr vad
som händc. i tnunren efier strålbc-

handhtg. Hor hade ocksä ncd cr
mängd olika 1.äruprover r ex fluorruggumni och sugrabletter. hrar
middag dcnna dag avslutade vi
nred avslappningsövningar tilLsam
rrans raed en sjukgvmnast.

Sisra dagcn ägnades

år

Larvnglorhundct och S,vdöstuå LarrnHlöreringcn. Förbundets rerksam
het prcscnrerades av ordi Bo
Persson och konsulcnt Per Ame
Herbcrtson. !örenirgcns lerksamhct presenteradcs av ordiorande
Nils Bjorck och kassör Ola
Gardelin. Hela Jenrr korlerers
resulterade i mång:r n,va medlemmår för fijrcnlngen och förbundcr.
Ert stort TACK till er alla som
säg tiil att kursen blcv så 1r'ckadl
P ersonalen u id ÖronkLnihen,
Linköping Senom lldtie
Gustdfss.)n,

karut(r.a

Register skriimmer liikore
En arbetsgrupp sl<all studera hur
ctt läkemedelsregister sorn skyddar
patien.ens inlegrrtet skall kunna
Lrtformas. Detta eftcr kritik ii.in
läkark:iren.
Registret är cr del av liikemcdelsreformcn. Der ska användas rill
art få rätt landsring att bctala for
patientcls [redicin och där finns
inga konflikter. Dct är registrers
andra anr.ändnirgsområden som
Socialstvrelsen r.il1 ha uppgifter
om patienrens sjukdom tiLlsammans
med 1äkemedelsiörskrn ningen.

Dekagander i dctta register är
frivilligr Idr petientcn. SlIlet är att
studera hur liikarc skriver ur medicin i oiika diagnoser. L:iL.1rkårcr1
här.dar att dctta horar patientcns

integritct.

- Vi

har inte fått så mlcker
pi der här ar vira med

rcak.ioner

lcmsförbund. Jag .ror at läkaffa
dclvis år rädda för att bli granskadc för hur de skriver ur läkemedcl,
säger I(arin t.und. HSO.
Nu skall a11tså fl1x Iörslail dis
kuteras, dlagnoser kan r ex regi
srrcras med streckkoder.
Källa HSOs Nyhetsbrcli 2197 a

turusiön - ger Dig livsluslen åter!

Uts1kl

lag arbetar till vardies som kur:r
tor på en öror- räsa'lalsklinik.
I detra arbeti'har jag rlera g:ing
er unLler::irers lopp medverkar rill
att peticiicr beger sig 1111 f'urusjön
på cn vätgörande r'lstelse. (2 mil
Jag har agnar stcr orrsorg åt atr

försöka limra "rätt" !orts påtient,
som jag rror ken illgodogön sig
intensl samtalsbchandling.
Iled rldcn har jrg kinr etr tilltagande bchov av an mcd rgra
ögon sc vrd det ar som rir så fan'
testisLr rncd Furusjöns .rrbctc. Alla
mina rmirrerade paricntcr f ar
varlt ocrbijr. rlöjde, mei för Dritt
fortsatta arbete hle! dct Död\.än

t'ir

lfuL"dbrs .do inat F /'6jö

len delar grupper itiå hah.or blir
det ett rr,vggt klimat och nan kin
ner att det går ett Rnfö.tuo sir rrn

hållet men man har fart etr posirir.t
alrernatir/komplemenr.

Avsloppning
handlcdiir-q
irg:ir daglis avslappnrng som en
annan mlcl<et vikrig bcsrirdsdel.
Är'en derra sker igrLrpp och till
mjuk och behaglig nusik lorsas
man av ai s lepp r ingsped.rgogen ln

lhder klalificerad

i sitt infcrsti Ior:1tr iinna \itt
inrmuIrförsIar och k:inrra aft
'Hjälparra" mobiLseras i kroppcr
och håller sjukdol1r och sJr)ärte på

digt atr r:r reda på I dctalj hur arbe

Nled stöd

a!

Cancerforderq

stipendiLLnr kLrnde iag så under trc

dagar i rnaj delra i de avslurerdc
dagarna !\, en grundkurs fin can
cersjLrka som iust pägick.
\Ian bedrircr lLrrser i rre steg -

grurdkurs, forrsirrningskurs och
par-kuls. Cmndkursen :ir på l0
dagar. övrlg:r ar

pi

err r.ecka.

Somtol
(irunden i vcrksamheren är serntal
- huvutlsakligen I grupp - men
även enskilt. D.i gruppcn bcs.rir nv
mar 1,{ patienter och man i samta

laktiskt omvirnd och uppskarrer
denna iörla. Sen kand<e marr lntc
hemma kan lägga om hclt och

Mossoge
Sonr crr till:iggstj'insr kar man Iå
tillgång ti11 massege, som av alla
Lrpple\,des lrrer( välitörande. Aven
hrr ingick nrusik och randa Ijus,
vl1ket hidrog d11 eD lLrgn och lr
st;imDil19.

Koslen

Matcn på Furusjon

ir

vegete.isk

mcd lnslag al fisk. Anledlmgcrl iir
att rnan tror aft detta är en skor
samrnare kost för nragcn och man
1:igger ner sror omsorg på vacker,
Iillagad. (lOD, omr.iixlande mat
och :iven den ncst skeptiska blir

Personol
Furusiinr drivs av frla cldsjä1ar
nrcd merirerna nonr psrkologi.
avslappningsterapi. kost och mas
sage. De linns titl förfogande frän
frukost rlll ki.ä11smat. men kväl
o.h n.rtt är anl:iggnmgen persoral
Iri. Detta irneb:ir atr nen intc får
vare sjukarc än arr man han sköta
sig sj:ilv nrcd hlgien. Ll:idsel osr..

Aklivileler
Dcn som inre är så bra art unrlcka
sig under samralspassen har ardra

möjlighctcr. ),1ån målar, ririu.
arr!änder lera som uttrvcksmedel
och lrar iven et insLag ar. "Irlgörande dans". Här scr: man alltld en
häpnadsväckrrrle utr,eckling. då
den man mirsr :rnar riktigt kommer rill sin rätt.
Nxturen llgger utanldr kinrcn,
så skogprcnenader i underbara
onlglvnrrsar: :ir en si:ilvklar aktli.l
ret. Slön finns rrt slmlna cllcr ro i
och rnånga forsijker skriva ner sina
Lrpplevelser Lrnder dcn skapande
arda som råder hcla kurstiden.

l3

Man f:ir en käns1a av art rlden
rnvinds nr)ckct intensivr. lvlycket
är schemalagt men d:iremellan sjLrder det av samtal och andra aktivi-

polrtivt sonl r'i istallet kan

bygga

Inom gruppen hjälper

man

också r.arann och eftcr r.isrelsen

hrr man en "pepkcnsult" som
man lår ringa

Vem sko

lill Iurusiön?

rill närsomhelsr och

få Iortsatt stöcl ar,.

Den fr:iga jag Irrimst i illc ha besr.a

rad var huL "idealpaiicnten" ser
ur, som bör rc'mittcras dll denna
anlaiggnl g.

Tvvärr - cller dessbattre
bchövcr vi inre göra det urvaler.
Svaret är enkelt : alla cancelpaticrter nl:ir I.se\'ärt bättrc cltcr en
sådan vistelse.

Den oflentliga srukvården hår
å.skilliga Iörtjänster nicn efterr:ird
är inte den starka sidan. A11rt.1er
1:rn11sringssrödda vcrksamherer
Iorsr.inner och rlet som återstir får
söka ekonomiskr stod fr:in
'rnnat
håll.
Det firrs landsting soJr) sponsrar en kurs på Furusiön. men van'
ligast är fofder. Arbetsgivare kan
gå in ,ned hanr.isning rill dcras
rcbabiliteringsansvar och Förs:ik
ringskassen kar i cnstaka fall
bevilja irminstonc dcl ar. kosmad.
Om det iar längesed.rn Du
behandhdes för Din cancer men
oron börjar konxna sm,vgande igcn
Itan det vara sk:il nog art sUkä sig
hit. Dcr man ir sä dukrig på är ått
.å .åg i Din:1 innersta kändor, lrfta
fram dem, r'ädra ut a1la gamla
o.:icka rrnLar och lc.å upp nagor

Iurusiön är unikt!
trodde maijliscn aft d€trå l.ar
en lokal variant av något som IOrekonr lrtc varstans. Till min fasa

.Jeg

rlrscr lag nu arr det inre finns någol1
endå lrnl,iggling med dcrra prolil.
Der finns institutioncr ned :rlterna
tir.a behandlingar där samtal utgirr

en mindre dcl. Här ir sjiilva
poängen art rrrn helt sa*rr på
samtrlet som mcrod aft m:i bätrrc.
Sålunda konkurrerar man intc med
tladitionell sjukvird utan konrpl.-r
Jag ir djupr imponcr.rrl av der
professionahtet son prägLar om
händerragandet och clct rar sln
rcrligen berikande irt få följa
arbetet på nara Lrill. Det entusiasmerade mig att enrriger jobba
vida.c ,ncd HELHL.IEN som lei
nlotiv i nirt ärbere.
Var Du :in hor, om Dn1 cancer
är Iramgångsrikt bchandlad eller
ej, om Du air garnmal eller ung sök Dig rill FLrrlrsjönl Oaisctt
medicinskt status kommer Du att
fn en argenäm upplevelsc.
Lena |tltrlauaara
kunt ONH Örebtu a

Baba

l.nilss.", sttndnudninistdtir-

o.h

.

sjiil hnkam

t"ntsit

t.

Gibeck LaryCare instiftar Resestipendium
\ri på Gibeck LaryCare vill gänu uppmärksanr,
ma l-aryrgf6rbundets 30-årsjubileum och instifta| härmed LaryCarc Resestipendium.
Detta stipendium :ir ränht att gå rill en medlem som under året fortjänstfullt bidragit till fareningens urveckling eller verksamhet. A11a med-

t4

I deccmber varje år samlas förbundssq.relsen
s.rmt rcpresentant från LaryCare och går igcnom
kandidaterna och utser årets stipendiat.
Der lo

*s

.11p61

6 11.r \u-'nerulr ur.<.

i

december 1997.

Stipendiet täcker resa, logi och deltagaravgifi

lemmar:ir välkomna att söka stipendiet, eller

Iör en person rill något annar norcliskt

{öreslå någor föreningsbroder/syster som under
året utmärkt sig.
Kandidaterna utses av r.arje lokaltOrening och
skickas in till förbundssorelsen.

landsmöte.
Med de urma
LaryCare

ste iubileumsh

ålsningar

lands

Rehobilitering på Ekoxen
thder tre deger, l1 - 13 april,
anordnade

Srdil*rr

I-arvngfor
pi Horell

eningen en rchabilitering

Ekoxcn i Linköping.

lnbjudan hade gått till våra
rneilemmar sonr beherdlats för
cånc€r inonr öror-. näs och hals
omridet. lv pcrsonalen p:i öNII
e\'delnlngerr vld tinir.ersitets
sjukhuscr iI-inköprrg fick ri hj:ilp
atr sänrla inbiudan till pclsorcr'
som inre r.ar medlemlnar ili;rcningen men behandlåts ti;r c.rncer i
ÖNH-o]nråder. Vid anrrälnings
tidcns utgång kunde vi

frin

ncrllcmmar

rrikri

ln

-12

förerrlngrr och
20 ickc medlemmar. sifflor som vi
:ir ml.cker nöida mcd.
lfter !älkomsth:ilsning inlor
rade kLrrator

re

\larie

Gusrelsson och
siuksköterska Kerstrn Carlsson onr

ONHhlhik!ns

samralsgrupp.
Onkologläkarcr Gunnar Adell trlade on slilbehandling. CibccL
I.aryCar AB och ATOS N,iF,DICAL
AB inforlrerede on slna produkrer.
Lordagen började med att dr.
Maciei Tvtor gav en rnformation

om ctrn.er

i

ÖNH omridet och
dess behrndllng. Darelier följdc
grupparbctc lram rill lLrnch, opcreradc och srrål.rde ismå grlpper
och .rrhc,riga i gruppcr för sig. [.rt
onrtvck. inshg i .t.bcrct, där reso

renanger verkliecr

Iro

d

ades.

Jlltermiddagen irlcddes av logo
ped (lhrisrine Derbolt som rnlor
merade on tal och siä1jsvårighe,
Vad som händer i mLrnh.lan vld
*rålbchandling redogjorde tandJä
kare llargareta Benrdtsson iör.
Eirer kailepauscn återupprogs
gnLpparbetet. Dagen avslutades
sedarr mcd avslappningsör'ningar
tedda av siukgvmnast Y\onnc
Lindbcck.
Då många deltagrrc inte r.ar
medlemmer i vår iörcnirs börjxde
vi 1ördagen med att presentera
dens:rmme lrte mcra ir-q:iende, lihasi preselteradcs lörbunder av dex

ordiorande Bo Perssor och for
bLrrdskonsLrlent Pcr-Arne Her
bcrtson. Som arsiutning blev det
genomgang av grupparbetet och
un:irdering av kursen. vilker gav
m:inge posliiva svar.

Dcrta med

att inbjuda

icke
nedlemmar r,al ctr försök som vi
kunde genomiilra tack r.are perso-

nalen frin siukhuset. Syfret mcd
denn't inbludan var jLr att kunn:r
knlta flcr rill vir förenlng, för atr
på så r.is kunna sprirla kunskap
och hlab till flcr drabbade och
deras anhörige. När kursen r.ar
sLut kunde vi räkn:r in 16 nra
medlemmar lilket vi :ir m)ckct
glada or.er.

Da föreningcn har svirr art iri
kontakt med parienter sorrl gLos
sektomerars eller strålhef :rdl:rq

nigon fom al samarbctc
kunna bedrnas mell.rn sjukhus
nrriste

och Iörcning, der sanarbcte som
hadc i samhand rlrcd denna
rehabllitenngrkurs tycker vi r'ar
ctt bra sirt och vi hoppas på flcr
tillfallen liksom rrt detta skåll
vara en bra 1,ig ior andra filre
nmgar.
Srdij*ra I-arlngIöreningcn Iill
avslutningsr.is framföra ett storr
råck rlll iörcl:isare och personalen
pi ONH-klrniken som hlälp oss
ått gcnomfdrr denna rchabihre
ring.
Nr/s B1örrl I

vi

l5

Ropport från en "Tohoksreso"
Att som läkare irformcla isk,rlor
om tobak är ctt myckct stimulerande uppdrag inre ninsr genom
samarberer med Larvlgförbundet.
Förstå gå gen var oerhört ner
\,öst. Dct var c a slu är s€dan p.i
Aln:ingsskoLan i Örcbro. 300 clcver
i en fullsmockad arla. Dct fanns
möjlighet an sitta p:i podiet - turl -

kunde knappr st:i I Rampfebern
haclc slagit till. Botemedler blev err

tänka: vl1d gör det om du gör borr
digl - tänk o,n cn av tjejernå hair
låter bli tobak... Formeln fungerade och dct har blivit mångå ftneläsningar scdan clcss.

Somorhelel med
Ioryngförbundel
Vårcn I99.1 sig jeg en tidningsxrti
kcl om PcI Arne Herbertson. Hrn
hadc ctt år tidigare drabhats av
strlrpcarlccr. Nu ville Per-r\rne
varna ungrlomar lör röknins. Jag
tog teleionen:
Jo hej jag herer Nlarz och är
lungläkåre. Der
så art i morgo11

'ir
skulle jeg riI1 Hallsberg och prara

-

Jåg ställer uppl
Jag tror cLct är cn 1.50 clcvcrl
Jag ställer uppl

Der m:iste r.:rra en ruffing
tankre jag d.1n efter p:i vrig till
SHELL mäck€n i (umlå.
Kanske han drar sig ur...
Nlen l'er Arne s:rn och varltade

i

sin bil. Ln Volvo tror jag det var
(han bvter garrska ofta)- l-ugr sorr
en filbunke berättade han för clc-

verna.lrrr sirl sjukdor och

sin

Dcr

mannen har
jäg
nc.vcr av ståltänkte
11årgr sena

tobaksröknirg.

re bekände Per Arne hur kn:iskilar
na darrar likr skalleror rnar. . . ).

Vi her

emtys€m 1986. (Gissa vem som

di

nnponerade av der] fighring spirit

talade allr.arsord med IrA om rök

som delragarna visade.

njngcn...)

n:igra där ellcr du son läsarc blivit

Kensl<e

jr1spircrad?

Anvönd helu polelien!
\rissa clcvcr rcagcrår mest pri srLlig

rnfonnation

om

hälsoeffekter,

andra bchl;vcr "skräckbilder" 1d!s
realistiska bilder olrr rökrclatcrade

sjukdomar). Kosmetiska eifekter
s(nn "hå.ig tunga". lula r:rnder
ingår liksonr info om nikoriners
berocrdcfrenkallarrde effekter och
iite on rilkai,ränjning. Tillsarnmans tror jag att vi lyckas få ctt
ganska komplctt budskap sonr \.ädjar ti11 b:ide förnuit och känsla. På
sistone har li börjat experimentera
ned att dela upp i två grupper, en
med b.rrr flickor och en med poj
kar. Intr|cl<et hitills är.rrr detta
ger en mer avsleppad atmosfar.

Hur stor nytta gör r,:ir Tohaks
rcsa? Ja rlct är s\årt att utvärdcra
insnasen. Största nlttan är krlske
att skolrn inspirems:rrr ordna tema
dag och

pi

annat vis ra tag i tobaks

problemet ldet rir ett misre om vi
ska kornnra till att vär insats bak.rs
jn i ctt stUre insatspaket). \,fen yisst

närker r.i av cffcktcn ibland. Sist
kom nå llickor i 7:an 1rökare) och
tog l'A i hand och sa: "Du har tått
oss arr t:x*a om". Sån'r virmerl
\u i april anordnade Larvng
förbundet i samarbere med
Tobakspreventna Enheten/Lung
klinlken vld Regionsjukhuset i
Örebro en kurs son bL a handlade
om ått iran öra e.t budskap om
tobak. Den blev mlcker uppskat
tad. Jag och nxra medarbetare vid
Tobakspreventiva enheten blev

Hur vågo?
Det ltan vare en tulf uppgifr om
nral inte iir ler art h.1 en stor
publik. Några tips kan larå att
börjr i litcr format t ex cn hc1 cllcr
kanske 1/2 kl.rss, det ger chans arr
Iai ig::ing di'rlog och komma eler.er

in på lilet. Dct undcrlättar

också

om man hittar cn liimplig pårhäs.,
kanskc cn Läkare eller sjuksköter

ska cller kanske en kompis i
La rl ngiörbunder ? Skolsköterskan
är en nrckelperson som der brukar
sig att Lontakt'r. Bra diabilder

löm

och annat material kan man
bestilh fi.i t er Folldlälsolnstirut€t. llet glunkades också om att
Larlngfilrbrindct hadc plarcr att
köpa in ctt antaldiabildspaket där
ifrån, så an den som r.ill komma
ig:ing kanslte kan få hna. Finns
l-1er fLLnderirgar om hur nan korrmer igeng srår säkcrr Pcr Ärne
Herbertson rill tjärst. Dcssu.om
korrncr kursen som n:imnd€s .1tt
igen. L,vcka rill alla blnande
-ees

Till sist. Efter hundrade gångcn
Itan man ibland känna sig ljtc tjatig. D,i hj:ilp€r d€t ett tänkr. Ja, du
är nog en riktig pepegoje mcn här
är en ny publik. -.ärk om cr av
tjcjcrra h:ir 1åter b1i tobak...
l\Ltta Larsson,l;iknrc
Lungmed. klinikan RSr)
C l: ef , T o b a k sp r et enti., a
.11h?tcn

R\O a

sen dcss infonrcrat

tuscrtals clcvcr. Tnformationspakct

vi för "Tobaksresan". Jag
tar l:ikarperspektivet och nlomre
rar om f.vsiolognka, kosmetnka
ka11ar

och andra eilekrer p:i kroppen. IrA

bcrättar också om hllsoe{tikter
trcf ur ctt patrcntpcrspcktlvct, ia
faktiskt ä\.!f hur dcr är att vara
rnhörig. Per'Arres far avled i Lung'
16

Fr
sj.-

t

Mntz Ldrsa", ...e1 f.1 TPE.th bnt ,utrläldr.. si/kski)t.rskar d G tt.ll.aöu,.
$.n..h \Ia kd s.hbenn, hli ih.htt yldtid"n Å1t.", t brstn..l..kl"tike RSO.

Kd

SLFs

informotörsurbildning i örehro

2 I epril 199; var det ätcrigen ticl
för lå lrtbiL|ringsdrger i örehro.
Naturligtr ir 1åg t,"ngdpunktcn
på "antrtobaksrnlormrtionen" ef
tcrsom rökning ide flesta iall ir
orsaken till \'är siukdonr men
denn.r sing iniosades
de lom
'i\cr och tiil
nlomcrar pä sjukhusen
denr som skell opereras.
Fjor«rn glada delragare tr.in dc
olika foreningern.r dcltog ocL akri
r.iteten rer hog. i\Icd irxtällningen
'man hlir .:tdrig fullärd" avr.erka
iles dessa dagar i god arda och
grupparhcrer 1:irclc man m,vcker al
r.arandra. l,land dcIagarna tanns
de som altlrig rarir ure på cn skola
tör att iniormela om r'åra problerr
och roknrngcrs foljdcr och jas
hoppas rrt i i som r erir mecl er tid
kurde 3e er rå mrcket a.. ni Lärrer
1

De ioredras5h:illarc som mcd
vcrkaLle dessa degar

gal

mvcket

värdelirll irrormation lad galler
rrformarionsreknik, iorhållnnrgssärt, t\ \nradsplikren, erik och tand-

Urilrer de som fmnl på'Iobeks

preicrtira

enheren. RSö r.ill jag
trerntöm ert srorr t.ick rill, klinik
chcf trlariaDre i\1on. LLrngmed.
kliniken RSO, kuretor Lena
i\larlaraar: O\H RSi). örerl'ike,

re Blöm KIingvilll Rösr

och

Telvardsklnrlher RSO och trndhv-cinlsr Irrsalill J:irnen€n Orä1 medicnr RsÖ.
Pt:r Arne Herbertson
SLFs rittit.i;I-3enetdl" a

t7

I

nf

ormotionsmöjligheter

\''i i Cä\lcbors har iån

projekt

pcrgel irår Hälso o.h sjukr'tuds
rlirnndcn för atr iniormera olika
nkesgrupper sonr på r1ågor sät.
kan korrna i kont:kt med oss ope

Vi har

ww,

ry

§Eåiä

besiikr alla sjulthus.

utom G:rr.le lanssjLrkhus. d:ir vi
samlar de olika vrkesgruppena
inom virden och infonrcrat onr
vårt hrndikapp ocl våra problem.
och intrcssct hrr varir srorr.
Nu bcsöker vi samrlig.r brand
kårcr och ambulanspersonal nom
läner efter dcrta är t.rken äft Ii
sLall besöka polisen och de skolor
sorn har sjukvirdrnde utbildning.
\'1 :ir tre personer som rrberar
med dena och det linns hul n,-cker son1 helst ert göra. Av dcrr sorr
vi hesökt har vi fitt stor Lrpplkatrning ior virt .rrbete och .lct gijr art
rrformationsarbetet känns sorrl c.a

renr nöje.

\'i

fortsättcr så

\r

1änge

BasLien

t

Hei ullq qlsdo resenärer som
tödkt sig-reso till Ungern!
På grund ar. sjukdornsfall har r.l
.vingärs atr st:ill.i nr va| plarcrade
r:esa ri11 Ungern i april. Nu hoppas
li art kunnx gen.nnfijra dcn Lrnder
seprember 199;.
\ji reser dcn l5/9 9,
borr:r til I 29l9-97.
Ar du inrresserad ar. art fölia
med s:i anmälcr du dis pii
nedar.
Resan gir gcnon Trtkland till
r,:irt Lotcll i Ungern L1:ir \.i srånrnr
i l0 dagar Iör att få litct bch:rml
ling, so1. had och trcvlig samr..uo.

,\led

h.rh pcnriou, några be
handlngar, rcsa till Budapesr blir

priser.a 6.i00rJpe,:s.
l3lr r,i nånga s:i sjunker priser
vilkct vi da återkomnrer till.
ViLl du foljå nred si förf;r du
cnligt följande: sänd ln taLonsen

la

rlli: Sir.tsaglien. Oritorgct lB. S26
3l SODLRHAMN. sarnr iritt

1.000: pri pg 2l 02 2r--i89

sellast 1/lt 97.

Det rcst.r,nd{i herrl:r drr

Medresenör

in

lragor bcsr.:ras

av:

Si! B.rglicn, Oxtorger 1 B
s26 -12 SÖDLR1rÅN1N
Tcl 02.70 16,+ 59

Postgiro: 91825 8-5

Bankgiro: 5793-0651

SrrrrusEN LnnyruoForuorru
- i kawtp mot cancer
Larlngfonden

-

för

en fristående fond instif-

behövande sjuka inom dessa områden, dock ej sådant som åligger stat,lands-

tad av Svenska Laryngfcirbundet - står
öppen för ansökningar om bidrag, vilka

ting och kommun, enligt gällande lagar,

kan beviljas i enlighet med fondens ändamål:

regler och praxis.

Fondens ändamål är att {rämja forsk-

Ansökan om bidrag insändes till:
Laryngfonden
Barks väg 14,
170 73 Solna
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