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Nyll år oth

del numrel ov

förbundslidningen

\ri i red.rkrionsgruppen har manga
gångcr !:i.ljet till er i fincrringårllx
atr skriva on clc ektivitctcr ni har.

Jo dct finrs många orsaker rill
dcnri vädjaD, jrg rikrar upp en

. An.lra förcningar krrskc kar
nyttja clc criarcnhctcr ni giorr.

ALrir'lrersrips :ir allrid br.l art l:i.

Nrigon lörcnirg kanskc bchöver
hliilp firr att gcnomii;ra e.t lkri
\.itetstörsLag. Vrrtör rnre sam
ordna lörslagen?

Bidragsnormerna blir str:rngere
idr v:rrie ar larför der k'rn vårr
nlrrigr rrr rala om v.rd nr.t]r gijr
tlll en större Lrers rin.lc sonl
normalt laser protokollcrr r:rch

repporter h å cr forcniDg.

I SLI:s medlenxiörcrirrger vct
jag arr rlet finns rrårga duktiga
fLmkrlonairer o.h !.rrfi;r skall vl
.l:i lnre som r.lnge:lndra ft;rc'
ning.rr och förbun.l tila cln
vilka rlutrig.r mcdlrmnar r,l
hl1r? Och nl, .äfk p:i rtr det
bchinr " pi l,i ggskalr..rr " i s,iv:il
fi;rcningarna som farbundet.
Iled rndra ord g:iller det lrtt
akrir era de nva medlcrnnrarna
w,m kommer med

lörsto

Ni sou idag ,rr i lirren, t:rrk på

hLrr bra ni m:irr tack r.arc att rr
her hLLnnat:iglrir cr åi någo.
och d:irmed auiäuda cLc kLrn

sltaper ni slafiar er urcLcr årcu.

-\led dessr ertarcrrhctc, Lrör der
kain as liltigt rtt rktrrcra rra
nrcllrrrmar vlr Lomncr med i
r,,ira [ircnirgnr.

I'et Ame Hethetts(,j
ft'drlniir a

har liins och regiorJöre
rirgar verksamma over hel.r

landet.

har l<ontakt mcd mcitsva-

trnde förbund i arrlra 1än

har f i,rtroendeenslutna
l:ik.ire, tandläker!, logope

dcr, kLrrarorer och dietister.

iu en xv huludmänncn i

d11hör handikappforbundets

tinansierrs gcnorn mcdlerr
salgifter och arslag, bl a

strtliga organisationsstöd.

har insriftat {ristricndc Stifr
elsen Larvngfonden, sorn bl a

gcr rchabiliteringssrrld till de

som drrbbats av canccr i
oron, n:i\a och halsområdet.

arbctar för lika r:irt till
bch:ndhrg, r'ård och reha-

bilirering samt Iör social

trvggher.

I utger tidsltrifterr I-ary-.

'r v:irner sim nedlems
gruppers rrtesseli,igor.



Slotsminislern
vill ho en notionell

hondikupplon

!n n.rrlonell hanrlikappl.rn, b:ittre
semorclning sant en inbjLLdan till
nrr sarnråd. Det lovarle statsrnini!-
ter Cilran Persson niir han di;k upp
på dcr lnrernationella handikrpp
digcn. direkr elrer ett miirc merl
den rrska preside,rtcn Boris feltsin.
Sr:lrsninistern \vcptc in med hoper
av medarbetare och inspirerad ar.

sift mitre med Boris Jeltsin talade
han om hLLr snabbt allt larandr.rs.
Det forn.r Sorjenrnionen hrr frlr
r,rndlats rill derrrokuti och handi
kapplrigor her blivn glomde.

Jag liomner ih:ig när jas var
rkriv i ÅBF p:i l0 rrler. Då srod
ti'lgor \onr rörde liLnktio shindcr
olerst på dasordningen. Då vrr de
sialr.lJar.r.

Orsakcn till fdrindrirrgcn :ir.
erllgt s.atnninisrern, dc ii[drade
viirdcrlngar som lick sitt inrig p,i
1980 raler di alla sku11e sarsa på
slg siä1r.a. Den skada rless.r v:irder-
ingar ti11 slut *ällde till rned ista-
tors fnanser har nu repererats,
nlenade G.tan Pcrsvxl. Jrg är
m€r an n'igorl xnnan nnsvarlg för
de bespiringar v»n glorts. F-n de1

1.rr inte !.äl avva.qr. Der vcr \'1. Nu
rrittar \i till det. sa ståtsminisrern
solrr tlckcr ätt Sverige nlr rir inne i
en ny irtrcssanr period. Nu kan r.i
ra franr iärdering.rr som lrirer
fram L älf:i «lssamh,illtt

Ståtsnlinistelr loiarle en härtre
s.rnrordrlng av h.udlkapplrågor i
regerl,rgrkansliet. En liisning soln
han iilrcslog vrr at. knltx ett
sekrctllriar till clen starssekrererer-
grupp so[r llnns filr samordnlng av
handikappfiågor.

Regcringen ska ocksi ra ham
en hendiknppl.rn som bvqger p'i
INs strrdardregler. Här \.i11 stats
ministcrn ha en korkrct reahstrsk
plan.

- Dct får mre vari ctt dokunre t
som frr iväg ut i rler iria.

Stetsmrrrstc[r lovade scdrrr art
bjuda rn fi;rctr:rclare frir handi
k.rpfrijrelscn till fortsatra semr:id.

Den 2E novenber rr:iffadc handi
k.rftrt;rclsen strtsminlstcff l.;r en
iilcrliiHgrxlg. l elet pi dcn ir.ema
tionclla han,:likapdagen \ lsade åft
rrringa :r, de framstöter son d:i
gjo es tölli sod jord. Ellcr som erl
o]nruml.rd HSOrr'.laiirande Lars
Liio{. s.1 efter att st.fsministe )

harle gitr.
De strrastc frm :irer hrr d.t

\.rrrt motigt. \ri hrr hela tiden fitt
iörsvara våre positloner. NrL fir !i

likdPP) a

törsiikringskosson
behöver experrhiölp

Fi;rsälringskassorne mlistc fi hjilp
mcd att gora l§.rliiiccradr utred
ningar lv nunnshor nrcd lnvecklir
rlc och slirr frrnktionshinder.
Dctra fr.unhlller bct,inkandet
'' Fc;rsäkringsrnedicrnskt cenrru[r
en resLrrs lör utrcdlrng och meto-
dutvecLling' (SOU 199;:169).
N:rr dct hrnilar om komplicerade
fall raknar Iors,ikrirrgskassorna
ofta möj1i-1rher rill xtr remifterx
:rrcndcn ri11 €n LLtrc.lnirgsinsrars
inorrl siukv:11den, konsraterar
ftredrringen. Risl(cn :ir arr mmska-
de resurser ledcr rill at m:inliskor
med difiosa srmprom rrrrr blir
ordentligt utrcdda och därrrccl lnte
ftr länrtlig rchabilirering, cnligt
ber:inkxndcr. Dcssr:tom riskerer clc

an mte få någol1 ersarrning frår
forsaikrl gskassan.

likrff) a

För dyrt med

medicin

Fem procent ar, 5000 hLrshå I sva
rade ert de rrågon gång LLIclcr I997
inre h.rde rå.1 xtt himr.r ut lrr!dlcin.
Vrnlig.rsr var a.t m:innlshrr alsrorl
att hämte ut medel mor astma och
allergi. Fränrst är der mcdicin till
Yuxf. soln inte hrinrtas fr. Der
visrr cn enklt som Soclalsrrrelsen
har gjort. lle1.r 2.1 prccenr .t hLis-
hällen sa an de skul c ha sr.irr att

klerA av eft ov:intet läkemedelsin-
köp pi -500 l<r(mor. Vart riondc
hushill har ninskar srrr anl:nr.l
ni g xv medicln.

Bakgnrnden till undcrsc;kningen
ä. aft fdrs.llinirrgcn av l:ikemedel
mnrskade lar forsta gången förri
årer. I iiol tt;rsvann iria l:ikernclLcl
aör vissa diagr)o!!r och d€t inlijr.lcs
ctt hrlgkostnaclsskr.dd pii 1300
kronor per år för nediciner.

Socialsqvrclscr ska nu iö11a upp
undersök inscn. Man vill siirskilt
ra reda på verfor m:inrrrskor år,
stått ffrin atr h:inrta ut ncdel mor
e*na, aliergier och mags:ir.

likd\P) a

Hcla rapportcr nr 1998 00-008
kan bestiillas p:i far 0[i 760 58 95
eller e pr:,st;

sos.order@special.lagerlrur.sc

Prioriteringor i
slukvården

Pengarn.t .iicker irte rill är kraver
p:i h:il$- och sjultr'årdcn irkar.
D:irför ska er del€garion iriormera
h:ilso och sjukr'årdcn orr hur cle

ska prioLitere. Delcgationen sLr
också vardera effckterna av priorl
tcringarna, bhrrl annat ska man
tina på onr vissr grupper clrebbas
på bekosorad rv.rndra. Enllgt
konrrrrim6dirckti\.et bor siirskild
upp»irksanrhct ges ar iiLnl<tion
shinrlrade nänniskor. Dct \.ar
\,:iren 1997 som riksclagcn beslöt
om err priorireringsorimng nom
sjLrk!ården. I clcr icirsra gruppcr
li,rrcr vi r.ird av livshorardc rkuta
sjukrlomrr. kroniska sjukrlomar
och lindrandc vird i li\,ets !lrrske
rlc. Dar antlra gruppcr rör fore
br'gganclc irsarser och rchabiliter-
ing. Dcn tredje g:illcr r.:rrd .r!
mrndre akrta sjL,LdoDir eller ska-
dor. Den liärde gruppor omfanar
vård sorr inte beror på skrda eller
siukdorn, exempelvls kosmeriJ<a

Scrast den .31 december år
2000 ska delegarionen redovisA sirt
albcte for regcringen.

tikdpp) a



Efter lrädkromore
- siukhuskromore

Sjukr'årdem ousrrukurering h.rr
getr upphor, till det ny.r order
''sluLhLrskranrare". \'1.cl clcttx
nrcnrs p€rsrllril och cn upfrU xll-
märhct sorr vill ha kvar sitt lokala
stLrkhus. Dct nya o«1ct uppsnappa
dcs på Läkarsrämman.

tikdpp) a

Frysto bidrog
Regernrgen har besiutar art frys.r
stasbidra.c.en till handikapporgani
s:rtionerna p:i 1997 

'irs 
nrl,:i.

Der rnnebair lttt hltlldik.ppolgx-
nisationrrni får' crakt salnma
anslag i år sr»r iörra åre.. Uftler
årcr ska cr statlig utrednins se ö1er
r illkorrr fir bidragcn. Socialsrrr
elscn filrc\log att tio n,va organisa
ticrrcr ska få starsbitlrag i :ir. bland
andn Fi;reningen Uamplenrorn.r.
Prosrrrabr oderna och Riksför
enngen Vurendöva i S\,erigc. Dcs-
sr blir nu uran statsbidrag.

lirkgrLrnden är att .rllt flcl orga'
nisatroner r'lll dela på krkar från
sraren. I ir skullc cnligt

Socialsty rclscns Iörs1ag dnga
lze miljorcr kronor fordelas pa 54

Soci.rln:inister -N{argot W.rll
strirm har efier protester fr:in hnn
clikapprilrclsen beslurer an urreda
korsckvcrserna a! en sädan iiir
ändrlrg rnlan mrn s:imer den l

tik,ltt) .

Bättre äto frukt
orh grönt iin
vilominpiller?

Svenslta lolker köper miucralcr och
ritaminer, s'i kallade artioridar
ier. för 600 nrillo Cr krc or orn
aret. LIen någon rctcrskrplig
dokurncrrrrrorr sonr bcvisar att
man blir tliskarc ai dcrn llnns inte.
På årcts läkarst:innu redovis.rdes
en nr un:irdering av all relel.rnr
forskring pi området. l-nligr r.rp
porterr) sorrl koruner lr-:in Srrrens
berednhg fi,r medicinsk un arder
ing i samarbete med lolkhiilso-
Lnstrturer. har ntenriner och mirrc'
raler i plllerforll lngcn förcbvlrgan
dc cffckt på svira sjrkdomrr.

Fr vrricrad kosr u.-d rikligr
lrnchrill rv fnrkt och grönseher
l<ar doek ha berrdelse. Vitanrirer
och mnreraleL d:iruröver t!cks
sakne eifekt. Llndantaget är C-r,1ta

mrn. som istor.r dagliga doser kan
llndra men ci ri;rhiDdra
p:igi:ie,rde fö.kYlrrins.

Brisren pi rrtcrskapliga ber.is
behör'er dock intc bcryd.: atr effek
ren nte flnrs. \1rr pckar ocks:i p:i
bchovct ai irtcrligare lorsknrng
och biitrre urr.:irderngsnretoder.

tikdpp) a

Vitominpiller -
nylligt eller

onödigr?

fn cler er en friga «,n olta s,vns

och hörs. l\'ler ralför iircr då
sr.enska iolkct sri rrvcket som det
görs? FörrnodligcD för att,:le rr.ck
er slg nrå b;ftre, eller...?

scdan jag själv bler.opeieiad Ior
sju i ccdan ärer iag rrl.cket grönsr
kr:r liir atr fi r.itrminer liksom rn
j.rg kcmplcnerar med r,namnpnler.
Dri I försra hend C vltåmm lör att
slippa iorkllningtr och jrg har pi
rlesse år hara råkat rt tör rvå rikri
g.r förkvlnlng:rr. Om det nu ir pa
gnrnd av piller e11er n,r'ttigare l<ost

r,ill ocir kan iag rnte rvgilr.r. Dct
viktlga :ir iu .rrr det iungerar för
mig. Kar der vrra s;i att jag u:ed
dessa prller privcrkar mitt psvke och
s:iger, iåg :ircr C vi.annr så j.rg 1,11r

nlte f.nl(yld. \ran bruk.u ju sig.r
art trc»r kan llrtra berg. det ligger
nog n'igot i ,:Lct.

Har ri svrpunkter pi detra
hopprs jrg atr ni skriver nagr.r
rlclcr och ber.rttar onr er upplatr
ning.

Prr Arne l ltbetr:an I

VLLAJfiner

Gibeck [ory(ures röslgenerolor
For ganslta liingc scdrn nu infor
meride !i i dcnn: rir|ing om r..u
Il)11 riilrgcnrrator och r.i h.rr ailen
r.isai dcn rrrisra g:inger ure p:i kli
niknötcr1. I{:ingr hl r..rrrt rnrres
scraclc ar. art r,er mer om den och
ocks,i ar.rrt köpa den.

Der kenns iert sådar)t läHc

n.rrurllgtris trål(igt an rntc ha en
I:irdig proLlulit att kLrnna crbiudr.
S.rken rir d.n art fiir aft \'i ska

kunn.r s:llj.r rösrgerrcratorn i
Sverige s:i rnå\rc clcn uppfylla r.iss.r

krav och ir o rr lLul dctra :ir m:iste
.tllx !ira produk.cr yxra CE mirk
t.r. Just clcrna proclLrkr, som vi inte
§iäl!a rill!crkar. är siord i USA och
iivcn on) dcn säljs mcd stor fralr
gång 'over there' så mrsre lissa
rlokumenr och godk.rnnrnde gi;rlrs
rnnrn r.i krn s.r1ja den h:ir lros ors.

\/i p:i L.rrr'(irre heklag,rr r.clk11-

gen rtt dctta rlrar ur pi tiden och
1or.rr ett åtcrkomru sli forr r,i gritt
igenom dcn h:ir processen. För.r
s.rL iir kla., produkren rr m,rcket
bra och dcssurorn mlcker uppshar
trll \oD cti komplemenr rill de
modcllcr son xlag .rnr..rnds.

Biista hiLsturgar
E|d u']1 KI sL,Istiettur

L,lD,C,te a



leksok för ungdomor?

Jog onviinder dolorn lill:

Bankärendcn.

Få tulg hundtrat levererad
till dörren.

Handta böcker och ibhnd
mar som ler,erer'as hcm.

En de1 aporeksärenden sanrt
inforrrarion från apotckct.

Skicka e-post ril1 personer
eller förcras som är sv:ira
an få tag p:i (orkar inte
sittå i tclcfonkö...)

Sc'clan ske villigt erk:xm.rs art tag
lekcr litc med den ocks:i. so:n att
skriva artiklar. bvgga hensicLor,
gör'e 1förhoppnings\'isl roligx tid-
ningar till rmr systerson och skliva

Iag b1er. gavt talhardlkappad
och dessLrrom ensamsticnde för en
tid sedan.

Ijör ca 1 är scdan tick jag ar. rolk
centrelen prore tcrttelelon på
d:1tor. fördelen rn att dct är en sror
sk:irm s:i att leg rcrkligen ser r.ad
som s:igs till lnig.

tor mig är tetteleionen err

enorm htälp. jäg kan relari\.t
sjalvsrändigt ha kontakt med vern
jag vi1l.

Upptö(kte dotorn elter hund

J-fterhand Lrpptiickte jag ocLsri
damrn soln h]ä1pmede1 är.en inorr
andrr områdcr, genom elehtrorrisk
post kan jag nå samrliga lörertg
och dc privatpersoner sorn hrrr:

Tnrerlet. .lrg behövcr irte ens
beritra arr jag är hindikappad
rtan i dessa kontaktcr' "kan jag

Dotor - ell hiiilpmedel eller boro en

vara normal". Men det
finns ocks:i en datebas
som herer "Fruktträdct"
dair frnktionshindrxdc kan
få kontakt mccl varandra.
Äinu har jag irte lrckats
lära nig hur cLct fungerar
rnerr Iolkccrtr'.rlcn och
T.rl-tjlinst :ir \,äldis
gcncrösa nctl s]l hjälp.

Bobblo som lörr

Gcnom dator k.rn jag hahbla « l
förL och jag behör.er intc res:r

n:igonståns vilkct är rätt beslirligr
för mig. \u vcr jag atr många r1.ck-

er att datorcr "jnre är ior mig".
"ått dct är aör sv:irt" och 'jag har
hitintills klarat nig uran... s'i jag
klarar nig nog i fortsiittnllgcrl

Det :ir sanr men hele sanhä11et
änv:inder dåtorer i sti;rrc uts.rick
ning. Snarr rLtgir cle ifrån att man
har en e posr adress (cr adress ior
elektronsk postl.

Hiölp med mycket

Iag får hj:i1p ]red mvckct av
detom, t e:t behöver jxg intc åka
och haudla om jag inte rör1i.än
dignis r.i11 det..lag kan fandla

-eenon d.rtorn och li dct levererat
rlll dijrrerr, bankcr Ligger Ilera nrll
härifrin så .1ct iir skönt art kunrre
göra sirrs benk:irenden hemifrån.

Att skriva roliga ridningar till
sin srstcrsorl verkar kanske öler-
drivet mcn iag har en systerson
som rf är 7 år. Harr och jtg har
alltrl h.rft en naira kortak. vilken
har ar.brutirs mlcl<et på gnnd av
raina handikapp. Atr lritt Iå

Lrt.r!cka \.ad jag riinkcr, skiimta
med honon osv. l:en.der mr-cket
for mlg och törhopprnlgsvis ä!en
honon. Dessutora \.ar jag frjrid'
spedagog ti1l professioncn och
behijvcr sörn saker fijr barn och

Tid över lör lrevligo soker

Kanske :ir det lät.are ar. n:irma slg
datorn om man fiirst skriver ned
r.ad m.rn behövcr hj:i1p med och
f:ir hjälp av en sakkunnig.rtt bcrät
t.r vad datorn kxn göra år dig. Iag
och r n assl*ent fir nu tid till
annåt! r ex gå på tearer r.ilket :ir
mvcker trerligare än atr sri på bar-

Om dLr vill höra av dig till mig
med frågor e11er risikter, antingen
genom att skriva i Larr cllcr hen
till rnig.

Aspriksv.2.1
134 38 Grsravsberg
Ixt: 0E 570 331 79
E post: susanrr.rubcn@s\[.ipnet.se

I



Böttre bostondvård och särskilt stöd till
tondvård för funktionshindrude

Ingct högkostnadsskrdd föreslås
rner niimiskor med fLLnkrionshirr-
rler fir 6{J procenr av kostnedcrna
för randvird trickti. \'länniskor
sorn hor på slukhcm cllcr i andra
särsl<ild.r hoendcfornr!. skä f:i
tandr':ird via lardstugcrr. Det Iöre
slår dcn nya tandvårdsurredmngen
som också imreb:r en sanning på

bastandvå«1 fci hela belolknlngen.
Dagers tandr.:irdsf orsakring ger

ekonolniskt sta;d dll e11 ]nen del ar,

befolkrrrngcn sour behöver mrcker
drr t.rndr'år'd. Samtidigr har det de
scna*c åren kommit rapporter om
att mämriskor inre har råd ett gå

ti Ll tandlakaren far "nolmelr
rnderh:ill". ldag Iår man Lrcrala
hela sin tandr.:ird upp till 1100 kro'
ror sjlilv. drirefrer berahr ståten 3.i
procenr av kosrnaden. När tand-
r.:irden ar dyrere än 1-l 500 kronor
berelar steten 70 procent.

Urredercn I(arir Olsson föresl::ir
att man värder upp och ner på hela
systenret. F-nkhre tandr.ård ska sub

r'errtioncras nrcd .i0 procenr idr
vLrxra. De nellan 20 29 :ir Iår:iven
denna subvention for sj:ih.ä Lmder
sökningen. M:rmriskor som behöver
dn tamlvård som implanrat och
br,vggor Iår betala der helt sjilr. De
sorr på grufld ar. sjLrkdom och/eller
lirnl<tlonshrnder behii!er rncr tand-
vdrd Iår 60 procent ar kosrnaderna
t:ickt.t, ba.lc för bastandr.ård och
dyrare bchrndlmg sorn proteriska
åtgärcler, ta:rdrcglcring och berr$, si

o1ogi. Sådan tanclvår11 rnåsre dock
förhrndsprövas ai. förs:ikringskas
sar. Hjälpmcdel som eltandborste
t-,cf andra hjälpmedel för tandvid
tör människor med iunktionshinder'
ska även det subventioner:rs med 60
procent. Något tak lbr rad randvår-
tlcr lår kosta den enskild€ finns irrte
i det nva ftislager. D:irelnor rar
landstingen ö\'er ansrarct för viss

r:rndvärd son då k,:)mmer att ingi i
den vanliga sjLrkr.ården och d'irmed
omfattes av högkostnadsskr-ddet
för rård p:i 900 kronor per ir. Dct

rin märuiskor på sjLrkhem och i
ardra sirskilda boendcn. Utred
nlrgen konstaterar att rränniskor
uorr kommunal onrsorg irrte har
rår1 an g:i riil tendläkarcn ciicrsom
kommunen rar så mrcket bctalt lör
boende och hemrjänst. De grupper
utredningen r.ill priorirera :ir ri11

erempel psykiskt sluka, aldre och

.r'ngre funktionshindrade som behar-

ver sär'skild serlice och omvårdnad
samr alla som omtattrs av LSS.

NIänliskor sorr behöier tand
r.år'd på grund av en kortare sjuk
domsbehandLng ska c,ckså f:i det
irom den ranliga sjukvå«len. Som
erempel ges behardling av tands
kada p:i en epilektikcr, tandvård
etter srrålbehandlng sårnt utb,vte
ar. amalgam di en läkare rekom
menderar dctta. Den nva t.rnd-
vÅrdsutrcdringen som bär namnet
"Tärder iör a11a" föreslår'att det
nya sysrenler börjår gälla 1999.

tikdpp) 930119

Ny på konsliet Svensko

Den försra janLLrri i år började jäs
arbera på Stiltelsen I arrrglonden
soln :r$varig för distributlonen av
brevmärken. Jag hctcr Monica
Lndahl, er 3il år, glft och har tvra
b.u11. 120 år har lag arberer pi
olika avdelningar och motragnrng
ar nrom sjL,kvården. Hosten 96
st:insde Löwcnströmska slukhr
sers intensivvånlsavdelning där leg
.rrbetat de sistr rir€rl..Jåg blcv iiver'
talig och fick ett års bctald studie
tid som arg:tugsvcrler1ag. fag bröt
helt tred sjukvården och började
lisa el<onomi och administration,
vilket jag r tc ångrat. N:ir jeg des

sutom hade trircn atr lå eti arbete
son jag tycker ir inffessant och
stlmulerande klnns allt L,r'a irför
frimtiden. Jag har komnlt till en
positiv arbetsplats mcd mlcket

glada och trevliga nänniskor.
Jrg hoppas p:i ett gott samarbe

te med er alla.
Monica Lindahl I

historio

N.1r h,rbrnner i\ I iic .r \ rr ( r

skrevs de irer som gårt in i en väl-
formulerrd skritr. Tiden g'ir och
snarr air vl vid den dagen som SLI
frller 35 år'och der vore rärdefullr
an l<rLnna dokumentera så mvcker
som möjligt. Vi:ir tre pcrsorer sonl
nu arbetar med detta viktiga arbe
tc, ri är Siv Baglien, Eric Hermans
son och undertecknad.

Vi r.i11 gärna an ri hi;r av er tiIl
rågon :rv oss om ni har något som
ni trcker bör vara mcd I förbunders
historiebok, alla detaljer är r.iktiga
och narurliglis vi11 r.i girna låna
bilder sorr ger exrra I:irg till texterr.

Per Arne Herbertytn I

[oryngförbundets



Ar den brasilianska barken
IPE ROXO en mirakelkur
mot cancer?

Kan er gammal brasiliansh indian-
medicin bota olika canccrsjukdo-
nar? L:ikare till tidigare canccrpa-
derrer s,iger jal i Sydamclila har
man lir.ligt diskutcrat denna sensa

tionella upptäckt rnedan den ovri
g:r världen inte hört mycker om

Det är cnrellertid eft kärlt f'rL
tum att svdamerikanska l:ikxre
med framgång arvänder indianme
dicin till att behandla olika cancer-
formcr, t.ex. leukemi och andra
allvarliga sjukdomar.

Den akmella v'ixten kalles IPF
ROXO och sälis Lrnder många
nnmn. Dcn är bland annat känd
som "röd Tccomo" p:i grund av
sina scharl:rkansröda hlommor
eller som Taheebo. Den värcr i de
vanna delarne av Svdamerika,
Bräsilien, norra Argcntlna, Iåra
guav, Boliria osr. Barken av dena
träd änv:indes e! nlcdicinn:innen i
Cuarani och Tvpi-Nambosram
rnen lingt innar spanjorerna kom
rill Sydamerika.

Upptäckten årt v:ixten hl1dc
kraft rtt bota cancer giordes för ca
25 år sedan. när en larrilj från Sao
Parilo hadc er fesr efter en tur till
Rio de Jaicrio. Vid kv:illsnreten
beriittede dc om en :rv sina släkr-
nrgar - cr flicka som hadc can
cer. Läkarna srod mehtlösa och
hade ralat om for llickan och hen
nes föräldrar nft hon inte hade l:ing
rid kvar att ler':r. En kyinnlis s1äk

ting rände sig emellertid till en
medicirman i en indianstara. Hrn
ber.ittade fair henne att canccr
kunde botas med en dryck, gjorcl
på barkcl av ert vissr träd.
Medicinmännen gav damcr en
liten påsc ned denna bark.

Den unga flickan och hcnnes
föräldrar rrodde först intc på medi
cinmannens dryck, men så hande
det sig att den unga flickan hade en
egendomlig dröm. I drömmen såg

Mirukelmedicin?
hon en munk som sa: "D ck re al
den bark som indlanerr her givit
dig, si kommer dLr att bli frisk". I
börjrn lade flickarr ilgen vikt vid
d€tta, mcn när heDnes .i11sr:ind för-
värradcs upprepades drömmen.
Till slut bestärnde hon sig iör att

Srrärtan försvann och upp-
muntrarl av resultatet draclt hon
teet varje morgon. Innan dct hade
g:lrt en månad var hor frlsk och
hennes för:ildrar flck av liikaren
vet.1 att det irrte fants lågot spår

[n a\. de mest in.resserade gris

lerna !id fcsten var läkaren
Or'lendo dei Santi frår det närbe-
Iägna sjLrkhuset i Santo Andre. där
hans bror 1:ig dödssiuk i cancer.
Han hadc just opererats! me Litan
positivt rcsultat, och lakarna fann
hans tillstånd hopplösr.

Undcr sina rnedicinska srudlcr
hade doktor Sanri lärt art de. \.år
nödvinrdisr att Lrndclsöka r.arje
ok:ind medicin. t.ex. det slags te
som anv:indes av indianerna,
innan man över huvud taget kunde
ranka p:i an använda den. Han
hade lärt att man Idrst måsre
extrahcrå växtens akti!å bestånds
rlclar och diirelier prova clem i
laboratoriet. Siutligen sltullc medi
cincn patenteras och produktionen
övcrlåtäs ti11 en erkiind framaceu
tisk filr-ra.

Endast d:i, nrir mediciuen hade
konrnit ut på rnarknaden kunde
]nan använda der på en patient. I
annat lall d.ullc cn l:ikare kunna
anklagas fijr kvacksalveri. Defta är
gir.ervis det korrekra tillv:igagårgs
sritrer enligt dc medicinska aLLkt,.)ri

teterre i Brasilien och hcla den
civiliserade vairlderr, även om
crkänd farmaceutisk nlcdicin för
stör tusent:rls mänriskor varje år.

Lvcklignis beslöt läkaren atr
lnte iölja dessa föreskrifter. Hen
tog istä11et bmken, kokade den i
r.itt vin, hlandade dcr varma va,its,

kan med apclsirsafi och lat srn
bror dricka den på iastande magc.
Som genom ett under upphUrde

parientens srn:irra och han kundc
sova lugnt. Efter en månads
behendhrg med reet skrevs han Lrt

från sjukhuset och er grLrurllig
undersökning visade ing. spår av

Efter denna överraskandc ut
vcckling beslör laikarna iid det
korutunala sjukhuset i Sart:r
Andre sig för att blvta reglerna .i11

fordel for rndra cancerparienrer
och de börlade behandla de patien-
ter vars sjukdom var långt
fiamskritlen. Dert'r hände i sllr.er
ar I960.

Sedan dess har läkarna vid s;uk
huset konstaterat ait sm:irrorna
hos p:lrienter mcd lerkemi eller
rndra cancersjukdornar har lar
svunnit rnonr loppct av några tim
mar liksom att nrångä påti€nter
cfter ca 30 dagars användnnrg av
de.ta re inle längre visade symp-
rotr på cancersjukdom.

Läkama har ären kunnat nore
rat att.eet hja:ilpt \id andra siuk

Reds onmörkning:
Delta är håmtat från ett faknblad
som lämnas ut av ett löretag som
säljer rnrurprodukrer. Från reds.
sida kan vi inte lämna någon gar-
anti för detta men det skulle vara
av stort intres§e art vcta om någon
av våra läsare proval detta eller
någon annan naturyrodukt ocL
därmed kanske kan ge fakta i dctta
ämne.

Om dessa "mirakelmcdiciner"
finns så måste ju frågan bli: Var{ör
används de inte?

Kanskc filns det någon ldkare
som kan lätnna sl,npunktcr i denna
Iråga?

Ni som har synpunktcr gällan
de naturläkernedel, skrir gärna och
framför synpunlterna antingen de
är ncgaliva eller positiva.

T



Årsmöte hos loryngföreningen Skoruborg
l-irer en iörlnge,r irau iörbu,rd+
ordfarande llo Persson kiitulc !l
riqd:lgen l.l/2 frå,r Halnrited irn
att bcsöka I anrgfiircrirgef Skara
borgs iörsra rirsmöre. Tro.s sna
or':iiler kon vi hckligt irara.

!i borj.rde med kok.rr k.rtte,
hemtrkade bLrll.rr och sockerkaka
som rr,:r d.rmer bjod pä, d:irefrer

Årsrniltct var garska .nabbr
arklar.rt då .lct \ir !äl fiirb.rc!!.
HcI inlcl.,cn omraldcs. Etrerår
diskuteradcs bland arnat icircrin'
gens fr.rrticla arbctc och hur rlltigt
.rrberet p'i sjukhuscn och r,årtlccn'
tr'alema serrt kontaItcr ned perso
nalcn pi olika silkr'.irdsinritning
ar. \tt spriJr intormariomhroschr
rcr är ctt viktigr rrbere.

Nlccl pr mörer rar ocks:i en
rcprlsc.tånt if ATOS. Birgtra
Redcrbcrg, rom jftorllterxie om
sinr prcxlukter. Produkternas ior
och raekrlehr drskurer.rdes Lngåen

de.

Sedrn r'.rr der rlLl iiir o\r xtt
tackr ior en rrerlig och givandc
eitermidd.rg o.h plibin tå hcDrr.-

tttla Ltch Åkc Karlsson
HaLLanls La6:4fitrenit2 |

§

Siukhusputienler
missnöidu med bemölondet

inom vården
E ny stu.tic f,åf Spri, dar 3.21)u

t.ttic,rtr.f från nedicrn och kirLLrg-
aidclrirgrr p:i åtra slukhus i

Sverige intervjLr.rts. r'isar en rlc ilcs
t] .rr ndjd.r med själra iårclcn.
D:iremor krirlser.u de hLrr man
hemdrrs sorn pårient.

-\ler rn \.ar tioncle paticnr hrr
n:'rgon g.rng under siukhusi irtclsor
It:rnt srg.rrg. besvikc.n cllrr kr:1nkt.
30 froccnr fick inrc rcsLrltaterl k:in
undclsiikiirgar ocf pror.er iorkla
ledc firr sig. .{0 procent iick rnre

rcta hr:r deras sluk.Lom skLrlle
lrierka p.r der.rs dagiigx [\. och
lnte heller vilkr hivcrkmngar deras
medicrner liurdL- ge. \rarannan
prtienr liä,r.lc sig inte delakrig i
besluren onr rårclcr son ie iick.
60 pro.ent ai.l lrte drsk|tera sin
oro o.h 

'ingc\t 
fijr siukdomen med

n.rson lailarc och si n1ånga som
rvl rredle.lclar visste inre varr de
sLulle värcla sig om de hade kl.rgo
rnil när dcr gi11de lirden.

l.r ,l:tnrysfaihl1 lets ddLdI)is I



Siuksköterskor på

ulbildningsdogor
rned hiälp at, medeL frin

Lory'ngfonden

lack för bldr.rget rll vå..r srfdie
dagar p:i ,\torps Hcrrgrirrl. Yi hrde
nri stlrrulcrarde och giv.urde
dagar icn Lrrderbar miljo. l:tt
hurdratal Orcn. n:is o.h. hals
slukskötcrskor från norra till sodra
Sr,erige var represenrerar.

l:orsra d.rgen bestocl ai mccLi-

cirNk lilrel:lsnms onr \\iiiinfrsls\å-
righeter. rlet air må ga orsakcr illl
denna prohlematih, bl..r. canccr och
bir.erkmngar elrer beharrdlingar.

Bemartande al, petieltcr var ct.
område som ficL oss åhc»are arr
rai La till, der är rrnigr ert hora
personal bcrätta om sina upplevel

Första .l.rgcn a\ slrrtades med eft
rllrid lik.r intressart «rrr *lmule
Lande amne. kostcr och clcss ben.
delse vid crnccniLrkdom.

Vi avslutadc förs.ä da!.en med
gcmcrsam middag och snmk!inn.
Dct iir gliirllande rtr LrLnni triiff.t
kollcgcr frrin:ndrr delar er lerclct
och utbrra erfarenherer.

Anclra rlagen srartatle rrrc.d förc-
lii§rirs a\, randlaikere. hrn ralade
om munh:ilans bericlclsc för r.årt
r.ilbefrmrande. \:rr r'l .rv olik.r
rnlednnrgar f,ir siL,kdolnar elter
reaktroner .l bchandl;ng i munh:i
lan ar der rr,irdetullr lrti ha et. brir
snmarbere mellen ranclläk:rre och
personalen pi iårdar,deLrnrg. Par

ienten skrll allticlhr optimal r.,irrl.
Sjuksköterskor redolis.rde oliL.r

smdier i sanrbard med operationer,
b1 a srn:irtx lsanband med olikr
operarioner. I irskr.aln6 hos srarko-
per.uade var ert :xmir iutrcssånt
för'cdr':g. Dagen elsluredcs ned
lörelisnnrg onr j:i,n!.älLlher. det v.rr

den enda m.rnliga sjrksköraren i sill
skapet sonr tt edc om rlerra imne.

Det rar srimulerande arr li lyss
nx rill mtressånra lli.eläsmngar och
urbyta erfarcnheter i dessa omor
garrsationernas rider.

Tack för rtr Ni flnn\ och sriiftar

KorFErik hedersmedlem!

|å Sr'dilstra Ler rngiiircrirgens 2-i

'irs i'Lbileu,I ursågs Karl lrlk
Eriksson till hedcrsnrcrllcm i
S\,erski I-x.rngfijrbunder och
Svdrxt,a I an nglörenirlgen. lör
bfrrlsor tltiirrnde Bo Perslon iiler-
lirrrade diplom ocir standar.

I(:rl Erik har varit med i liire
ningen sedan den bildades l97l
Han har bisrart de olika srvrelserrra
med r:id och h1:ilp hur e,r lijreling
skxll skö s- Hrrr hur arrrrgerat
resor och frinfilr allt rehabiiner
ingssanrrrrrkomstcr ar, olikr slag.
Han hår ilort co lage och utstrll
ningar fi;r ån sl,rlda k:imredo1r om
orsakcrfa bakom \.år siLlkdom,
och r,år fi;renings arhere. \ial-
bererlnhgens sammankellande har
lar r,arn i många rr.

tirder en period vrr Kxrl-Erik
ordiL,rancle i S\.ensLa L.rr\nsf.ir
brnclcr. sarrt ledamor al stvrelsel
iör I arrrglonrlen.

Genom allt erhere rnr Krr '
[.rik gjorr för Iörbundcr ocl i
Iöreningel ir hrn cn mlcket v:i1

förtj:mt hedersnrcdlcrn.
N;/r I

Iill minne ov
Nils Persson

Nils har hestigt lännat oss i cn
:i1der rv 70 år. thdcr sin yrkes
r.erksamna tid arbetade -\ils
som elinstaTTrtör, han hade är'en
egen firmr rrnder många ir.
19:3 drabbades lun ev strup-
canccr och blev kort däreficr
larprgektomer:rd.

Nå:lra år dairefter fick hxn
fortloendeuppdrag i Larrrrg-
förcringen i Lund, numcra
SödIa Srerip,es Liuyngfa;renilrg.
\ilr var föreningens sekretelalc
under m:ing.r är. \ils har äve11

hafr uppdrag i Svcrska Larlng
iörbLrndcts sq.relse och dekagir i

konfcrerser och konglcsscr
så\äI inom landet sour örriga
Nordiska Linder. Vid sir Lrolt'
g.ns !]r \ils ordför'erdc i r,år
förening. det :ir cn s.or förlust
art Du rnte finns me.l oss 1ängre.

Jng li11 personligen framfora etr
stort ra.k iör ett m]cket gotr
samarbete urclcr drvgt årta år
och för 

'trt 
jag fårt ra del av Din

kunskep i förcningsirågor inonr
r'årt område.

Tack för allt.
Söllru tueriges Latll1 gföft11ing

Gatt a

ren 6ar!

dål-.+d.lg
.VJ-

Snart iir yå

*a.
rc'-t:/
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Shioisu - Vod iir det?
Av en v:in Lrlc\, jag rekonrmcnde
rad an prova Shiatsu, hon tyckre
art jrg kunde behova det ctter en
laildigt jobbig rid.

Under 1996 tolsra del både
strålbehandledes jag och genom
gick en rotal glosscktomi (tog bort
hela tungenl.

Tlvrirr h.rr jrrg också en godar-
råd tLlmör soin sirrer på balanssin-
net den är stor art den trvckcr mo.
hjairnbxlkcr och ger nig dorrning
:rr i \'änstcr sida. D€ssa clonrringar
r.ar påtaglisa, jag r,ar nrager och
hade myckct ingest.

Shiatsu är en Iorm av massage,
en laprrsk s:idan sorr kän j:im
iöras med akupunknr rrren uran
nåTar. En form ar akupressur och
herldlar l'rt€rst om art hj:ilpa krop
pcn at. årer konrma i balans. Att
stimulcr.r kroppens cgiå Lakeior
mäga. DLr kan lasa mer om dem på
deras hcnsida lfall dLr har rillgång
till Ir.ernet. adresscf är:

{S.;=.._
Stockholms

Shiatsu H Institut

Carska nen.os var jag iörsta gitng
cn jag gick drr. llen mörtes av ett
lugn. Lugnmusik. rä re och ebso-
iut inger spring i korridorer. bara
tlcnna niljö fick nig att slappna ar
oerhörr. .Jag fick klä :r. mig ner rill
underkladerna ocl blev hehandläd
ör'er hela kroppen. Llet var inte
bara skönt utar der kincles också.
Men det kändes p:i err bra säft.
Redan eftcr ctt par behandlirgar
nådde jeg mvckct bätrre. För nrjs
har dornningalna i v:inst€r sid:1

iörsvunnit tilL ca 609å. lae känner

gen tror i:rg ert der b€ror på
Shiatsun..jag blcv dessutom väl.ligr
förv:inad nlir nina gamla födc1se

m:irken ht;riade forsvinnal Shia
tsu H listitliret krn om intc lova
frxkhet så åtninsrone lirdrirg.
Många försäkringskassor har Lrpp

täckr d€tte rnsritut och hjälpcr till
med medel. dei är som ni säkerr
ittrsrir g.rska dvrt. Insrirutet ser
siE! lntc som ett alternaair. utan son
ett kompiemenr rill Låndsringets
vård och s.rrrarbetar med gläd1e.

Jag har fnrt rnöiligher ett for!är.:1
vterligare några behandLrgar tack
r.are medcl från Laryrgfonden.
Dettå är någor som passar rnig bra
och iörhoppningsvis är.cn dig.

Men kririsk her mer :lltid rärt

Susanna Ruhcn a

rvrvrv.shiatsu-h.sc

mig mycket gladare och personll

Sydöstro loryngföreningen 25 ir

Den l3 1.+ decenrber 1997 fir.dc
\\du\rrJ Lrr\ fugturcnl]1getr i]rr I \-
års jubileum på Scandic Hotcll i
Linköpin8. Der blev en nrvckct
trolig samlaro med sror anslur-
ning ar, medlenmar och inbjLrdrla
gäsrer.

Under rrlddagen lästc Christina
Danbolt, som r.ar kvällers värdin

na, en historik ö\.er.lom g:ingna
25 åren son r.ar sammanlr:i1ld av
Ann Britt Eriksson.

Till hcrlersmedlem I Svensl<a
Lar,vngfilrblrndet och Sldösrra
Ler,vngföreningen valdcs IGrl Erik
Erikssor.

Vä1g:ingsönskrirgar lick vi
motraga hån Dr fan Olofsson.

Dr. Jån Lundsren, Losoped Yron-
re Vemersson. och Öron N:isa-
och Halskliniken U5.

Aver g:ir.or från Svenska
Larvngtörbundct, Stiftelsen I aryng
nrurlen, Gibcck Larr Carc, åvd.27
ÖNH sanrr ABI Ostergödand sonl
bjöd på underhållnhgen. Vilken
framfordes av sånggruppen "Vis
griY.1''

Bland gasterna kan nämnas Bo
l'ersson och Cert Hall lrån Si.enska
Larl,nglorblLrde. Gun llaric Lars
son Srift€lsen I-arrng fondcn och
ordf. i HSO Östergorl:rnd Irsenur
Svcclin llter frukosr pä sördagen
var så jubileumsfirandet slut, och
rar och €n åktc .i1l sin hemorr med
förhoppning om :rrr S,vdöstrr Lar
yngioreringen lår fortsätra och
unecklas i en positir enda.

Nrs I
10



Teneriffu-reson i februori 1998
\iad rir det Kararieoarna her som
rrre Sverige har? Sol, rl, sol...
f ast när virtersr.ensl<arna kommer
med (tunga) \''iskor och ska t:r
uppföLsbacken till hotellrummen.
önskar dom sig n:isrnn svenskr
väder... Och dct tar etr tag att
vänja sig vid +30 grader i skuggan
på balkongen. Men r.i har ju tid på
ox. OcL ker svalka oss lpoolen
onr vi våg.rr och orkar.

Mrn undrar var fåglar och
grönska finfs och sj gör Inån en
rur rLLnt ön och hirtar bådc der ena
och der andra, t o m en glada.
Eltersom sin occon med den krafti
ga sendblå*en komnrit dagen
innrn, gläds rnan åt det bätrre kli
matet på nordsidan. Och r:ink etr
få se "buskage" mcd steglirsia,
bomullsbuskar och dcn i Sverige
n,r,e bekantskapel lroter "i verkli
sa Iiiet"l\rärldens äldsta (?) drak-

blodsträd som ;r en irisärr v:rr
fascrncrande nren .:len btodliknan
dc saven s:ig r.i lnte. Och så larde ri
oss r.acl rapas är - tlllmgg till alla
dc viner r.i bjöds på.

An ål<a boss på egen hand har
sina poänger. Ingrf \.e. eraLt när
de s,ir, r.arifrån r1c kotrmer ellcr
r.er de stannar till. \Ien vad gör
der? Vi prövir på och har ibland
en eno n rur. Och i huiLrdstaden
Slrta Crrz fungerar dcr perfekr,
på cn röredomlig busstenninal.
Drir såg vi Iörresten rä*r f:igel (l)
mijlligcn cn stare eller trast. Men
det firrs sparvar \.id hoteller -
trots k:nen som srlgcr övera11t.

Saluhallar I frärrrnande lä dcr
Iockar a11tid - och narknader. Och
svenska kvrkan i i os Crisrlanos
har jrl katfe och kanelbullar och
svcrska tidnrngar. När marl mistc
sköta srr mathrillring sjalv är nan

hade man s:i h:irllg rllusik art "de

glad atr ha butik "i hLrser".
Bekr':imt mcn rnre särskih billigr.
Billigt \xr det direnror "p:i lokal".
Och budkar.len gick nrrr när
någon upprrickt eit bra siälle. Det
fanns flcra trer'lig.r sådifä. l,,i €tt

gamle" vågade sig på cn syängorr
utan Läpp, till allmänhctcns for
tjusniig.

Och vilkt var d:i vi sonr hade
fiirmånen ått, tack v.rre Thord
And6hri,rg. få förer.r drnna fina
resa? lx, dct var en skön blandning
unga och garnla, ensamma och
par. "sjrka" och medföljande samt
en "h,irlig" sjuhskörerska. .rlla
med cn gemensanr nämnåre:
1aryng. Och s,i positi\.ism.

TA(:K!!
hrytid ath Göstd
Ra! Elghufuud t

Tänk positivt!
5äg til! dig siälv vorie morgon:

Det här blir en fin dag!

Jag klarar av mer jag tror!
Ingenting blir bättre för att man oroar sig!

Man kan aldrig göra mer än sitt bäsra!

Alltid finns det något am glädja sig årl

Jag känner mig i utmärkt form!
Idag skall jag göra någon gladl

Det är ingen id6 att deppal

Livet är härligt!
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ST0DK0MPISARNA I Göteborg
Sedan 1992 firfs i a;ö.etrorg er
stiiclglupp rr, före derre cencerpari
crtcr son her eller har h.rlt cmccr
i mr:nh:ile och hals. (iuppcn kel-
1.u sig Stildkonrpisru,ra, ricLlgarc

Cxncerlo rpisa.rrl
Toralt furns 25 ralct pcrsmcr

regisner.rrle. Pri i rrrjc rrrirarlsmötc
brukar .5-10 pcr"oreL delra lör arr
samta,r och stötlja rarandra srmr
kryta kr»t;kter med nra rrrresse

\rjss stijcll.rf de fadderverksam
het fi,rekornncr iir,en.

Eiter dcr årt behanrllrrgen
erslurlts börjrr årerhemrningen i

inrcnallc och under l.rng tcl finns
bchor, av atr behandh de lrgsta
blverkningarna men .rve,) ia rri;j-
llghet ri11 mentalr eiterarbete.

Illl rler i rrre h.rr parlenter lth-
rai sig och :ir urskrir.en. men lrrd
olika hanclilt.rpp. neclsrrt sår äl
litrskr samt psrkiskr, otrr merl
oro. deprc,,sioncr och bri*ande
sj,,ih fortro.n cl!. tftnilrkande ior
rehahiliteringsiaxn :ir rillsrand av
rnsr:rhilitet och isoler]llg. :il,en

inom den egna fanriljrn. Bchover
er. srod lör .rnhöriga har ocksi
lrser \it \rcr. I rchebilrterrngsla-
§L'r1. At.rsåns rillnorm.rh li! är iiir
nrirga nrcker krJvrnde.

Inon ilera omniden x\ \årt
sauhäl1e rppm:ir ksanmas iclag

r.ikren ar psikologisk kLisbehand-
ling fin pcrsoner sdr rikar ut ii:],

traLrmariska ll,shotarclc krissirua

Der h.rr \ lsar slg ått dessr r1.pe.
al insrtscr morverkar de neg.rrlrr
mentala citcrreaktionern.r och
plsklndar riiergången rill ert ]1or
malr lir..

Vonligl oll homno i
psykisk krh

Ftån cn allvrrllg carcl clirgnos
med rnrensiva bchanrllngar trll
rehabrlnrritrg är perienten urrdcr
lenga ticlcr h:rnvrsad till \ig sl:ih.,
urrrr möjligher rill nrigon n! n:inx1
da rtrnliormer. Dcr är lnre ovanligt
atr Lratiellren Lorr1]n!r in i psrkrslta
krlscr aven llerr .r cf.er är.slLLräd

behandIng.
Ln sadan h:ir srdd$upp hår1

\..lra rlll rn!.ket srofi srd.l iör pari-
enten eftcr rvslurad behandling.
Der h.rr clrrel r.isar sig arr cler ker
lar.r s!årr rm organrsera och
unechla cn sådan grupp samt:rrr
nä u. illl pntienter ellbrrt nrerl idc'
elle krafter på kv:illstid.

Tack lere Larligfondcn som
\tijtt gr|ppen med cn prolcktbi
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cL ag undcr ert hr1r.t ir lör ett ailii-
ra cn p.rsof. Srig D.rhlgren en drg
pcr recka. Stig Drhlgren har cn

srrndl:iggxnde psvLoter.rpiurbllcl'
ning sanr her sjaih h.rit.rtnccr l

mun och h.rls.
Han.rrbetar di drls med arr

ialrsijki n äffl1 a lla parienrer pi .JK
S,rhlg,cnska Siukhuset som drrb
l.ats:r cancer i mLurhå1a oclr
fals. Dcls löre clels efter alslutad
L.ehanrlling och eLhjLLder de,,,
srridsemral och kontrLt mccl
grLlppen.

Stig D|rhlgrcn bcdrirer iiven
h.rn en lokrl rriim Srhlgrenska
SiLLkhuset gruppsamral, enskilda
samtel erentucllr :ivcn ånharig
srmtal pi tisrleg.rr.

Vid behor gör han ä\,cD hembe

Hrn srmmanlor aldre medlenr
mar oeh sådrnr som nvliger blivit
Lr!hincllidc. hnn Ii,rmedlar ' fadd-
raf" §anr. ofq.rniser.u LLpp mijterr

"ATT SLATTA FN Trosiri! II\i\'
5YN"

I projektet ng:ir ai\er Art Stlg
Drhlrren org.rnisenr och ledcr n ri

strcken remrhelger p:i en Lursgrild
utn or Gilrehor!,.

Slödkompisorno hor

stor kunskop

En rrrvckcr stor samLad kunskrp
finns I en s:ilrn grupp om sav:,il

hdande. ingest och oro nrer ocliså
hLrL m.rn ltomnrer igcrron dctta
och g.rr r.ldare.,\tt tå dlma sriti
tillsammans rrerl andlr få bcrlbet.r
rrrr Lrpplerelser o.h !ifa k:inllor
oL.1r rrrötligheterna rrt gå r,irl.rre
ur.rn .rtt hlo.kcrx si.t kinsloln.
\/id sidaD al srmtal kan arthpp
rirrgsiii ningar, merral rrimng och
målning xv ifre bildei löieLomnra.

Dclrlrgama f:rr ir.en ritrer.r med
må bildcr, hopp och irrmrirlstro
\ånrt sii.ia lrpF iörindringslrril
som lerler ti11 okad lnqlLrst och li

skr.alirer trot,i sinr besr.ar. Arr
uncler en sichn tcmahelg f:i möta
lik.rsrnnadc pa c.t diup.rre plå,r
skapar en iin gcmcrskap i gruppen
och kan sh.rpr rryi liortak.er sonr
kan r,.rr.r rlll ltor s1ädie srrrr f:ir
clelt.rg.rrna mer aktl.a r srodrerk-
sarnhcrcn I iremriden.

,ir.t! iöf.ra helgtraff hölls i hel-
gen I i-22 FebrLrari med tio st,-ck-
en ctcltagare irån r.asrra Slerigc
och i,rr micket upl.sk.rrtad.

Tack Larvngfonden sonr nrilj-
liggjort dennr tenrrhclg. Dcr har
tar mig r':rrit crr gotJ och ettekriLrll
torts:irning på mirt personlige
erbere arr komma rillhxkr eater

mir ,:r,rccr i roncill och gom.

- ON forbunder skullc ha
,rri iirdnhg .rv mig «»r sti;cLkonr

pis, Iirredragshill:rrc cilcr ilr likr
srällcr jrs g:irnr utt, säHc, Steiirn
lirasell ii:in Stenu,rgsunel.

\rista remehelg blir i siutct a1

Nai o.h rlh lurrcrscratlc urorr
Dr:ilgruppen air llilkonrna.

\ti,lIompisr)111 a
och aktivi.c.cr

TI.NIAHFI.ail,R lA TF \TAT

Ldrycom'*

lorycom - kommunikotion för fromtiden!

Vi p;i LdnCare hdr ntt
komnit igång med uår n1a
hlLtbb, Lorl,ctnt!

Lilrlcom nr. öppcn för rlll sonr e.
lerlrgrktomcrade e11er på någor
sätt kommer i liontrlit ncd lanng
rktomerade persorcr. \ri hoppas
]ft Larvconr skall triirrjr konrrru
nikrrion och sam.rrbcte melhn
enskildr rncllrldcr, dc olik.r nrr
bunLlen och spccla lstgnrpper inonl
slLLki:ird och lorsknnrg.

5)hct ar ärt irkr komrlunika-
tiorcr mL-llan alh som bcrör" rv
Itn rgckromi o.h d:rii igcnonr

sl<rpr cr grogrund for n\a j,:lacr

r:rch firrbrirtringar Lnom hrr ngckro
ml'onråier. I lart nr hctsbl.rd
konner der törLrronr cr de1 rrtil<
la ar.en linnrs er dlskurstunsspalr.
d:ir nr'.r .,in)ncn koumer an
behanrl)es ru,jc sing. liir ir
giri'tiis a a cr: svnpunkter viktlga
iör ert clct skall h1i en hrr distrs
slorl \ri hopP.rs .:l.iriör äti Ni tlnn
rcdin lrfm,ilt er skrn.er, iar.rr.
rirgcr cllcr e posrrr rn till oss onr
ni har figot ni vill rr upp i uin
n.hetl.l.rd. Vi trr t:L.lisimt emor
r1h iörshgl

Der hnr \erlt glädjanle tur oss

ta L.rr!(l.rrc irtt sr a.t iutaler

rntresseracl för r.rr nla k]ubh hrr
\'.rrit så stortl Åll.r i son) äfnf inre
rrrrniilt er. sLi.ki ir cn amlrlan
cllcr hL,r.rv er til oss p:i Lar!(l.rrr
pri fclänsrre,rdc rclress. Alla sorr
ann:iler slg fir cn liren present.

(i:i ntc'misre om derrel

L.rrr(-.1rc
Krnnh:igcn -lA
Bor r18
19.+ -t- UPPI ANDS VASUY
l el nr: 08-.59.+ I Ol 68
Iar nr:08 -59.1 102. i8
E-po*: Ise. jensen@eibcck.sc

I
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urle 1 obrLsnronopoler i uppdrag ert tiTlhen
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Prr-Arw Hethttr:ut I
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Svensko [oryngförbundets liins och regionolföreningur
med kontoktpersoner

follr: Lirylodingei Ddmo

Rddmoil. ?7. 791 6T iÄtu[, Te 023 160 95

Giivh: tirynsfö,. Giivhbolg med Nd nd
siv 8dq !i
oxhlqlr I s,826 32 5öDIR[ÄI1[, tu 0270.t64 59

G ötsbor§: Io ryrqliirenir sån Göleborq

sox lml3,402,ll GöTtB0m, rel03r 42 30 28

Girif4.l,4?l 4l G0T[B0R0,Io 031 4/ 87 63

Holnstod: Holloids tnyrslörenitrq
Ilidiig lldgiedr

ik6 irsj/aiq8,?69 39 BÅsTAD,Iel0431 69305

0 e H0rsq 10r 5054,312 05 5(0lT0tP, tu|0430 201 3l

Linki,pirg: Sydiislru Loryigföreniig€r
li s Eidrd

ilirdi,iqm 4, 590 30 BoREISBIRG, 10 014I 410 46

Sidri treigB torytrgliirditrg
Lemofl hhoB$i, tul 040 96? 340

PA foriss vis 56S,214 631,1A1"14ö

Skonborg: L0ryigli'rmiigei SkoidtoE

/o Per fusoi, 8rldsohr 24,514 9l VARA

S,o.kiolmi Sh(kholnr liiB tiryrsli,,mirs

l3t 32 [AtU

UW{h: UpFolo tnyryfö,enirg
51hhomBq. ?8,752 33 UIP5AU tu 018 56 09 36

5!4 & 0 ny hlkin,I[t0([s, Lör 740 rl t\ NA

Ill0l/4 220 84

Viiiledr Viishoihds toryrgliictrirg

krki !s r0,723 5l !Ä5TEL{t Iol 0?t 4i 74 76

torynglöHinger iÖruLro dh viinhndr liir

vinkehnrm 4,692 36 ruMLt

tu|0r9-r r8 86

5 iil
9oi orE Peiersn, 5r)öod{ih l?.652?7 URISTÄD

Bankgiro: 5793-0661 Postgiro: 918258-5

SrrmsEN LARYNGForuorru

- i kamp mot cdncer
Laryngfonden - en fristående fond instiftacl

J\ \\et,\l.t I .r r ngti'-l-. rrdrr - ,t.rr opI\rn

för :rnsökringar onr bidrag, vili<a kan bo,il
jas i ellighet necl fondens ändamål:

Fondcns ändam:il är am främja forskning

och utveckling, särskjlt inon områdcna

1ar1-ng-, hcnrilar:1,ng och glosscktonri samt

frärrja vårc1 och rehabilirerirrg för behrivande

sjuka inom clessa områden, dock ej siidant

sorr åligger stat, landsting och konllurr,
. 'lrgr li l.l de l.rg.lr'. r'.gler ,,! 'l.r.r\'\.

Ansökan on bidrag insändes till:
Laryngfonden

Barks väg f.i,
1 70 73 Solna
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POSTIIDNING B
Svensko [oryngf örbundel

Borks väg 14

170 73 S0[{A

ATclS MEE,ICAL
Stoma Scarf

introducerar

Stoma Polo

. Ca 50 olika mönster

. Bornull

. Bomull/polyester

' Bomullsjersey
. Polyester/viskos
. Band med kardborrförslutn tng

Kontakta oss för )tterligare information om priser, mönsterkafta samt artikelnummer,

Vi lottar ut totalt 5 st. scarfs och polos bland de inkomna förfrågnlngarna.
Ange om ni önskar scarf eller polo.

ATClSi MEDICAL introducerar

P ROVOX'a Sto m af i I te r A d apto r

: Adaptor för att kunna använda
: stomafilter kassett på tracheal kanyl

med ISO 15 mm koppling

' När tracheal kanyl användes
postoperativt efter
larynqektomioperation.

För tracheotomerade patienter.

t,i"* o.rr** fr"o r;g;" ,ot Undl rekommenderas isamband med användning av
PRoVoX" Stomaf i lte r Ad apt tr
Orderinformation: Ref.no. 7246 (1 st Adaptor + 5 st HiFlow kassetter)

ITl E-L'AL

Te 0.115198 00 Fax 0415 193 93
E Ma : nfo@atosmed cal,com
Web site:http /l{lvw.atosmed.al..om

PPovox: jrr ri§ m patent sörd .\rirrr,z

'''t'liit


