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t
Redalröl Pcr-AJnc Hcrbcrtsotr

M.dtbcldle i rcdnlibfl 1
HansÅ}e EII!6n o.h Elise Lindqvist
svedska

Ldyngfö.budet

Till föreningornu
och ondro som vil!
önsko God Jul
och Golt Nytt Ar

Känsli
Besöke och tosiadres
Bårks väs 1.1, 170 7J SolDa
Tel: 08 6ji 83 lll I!{: 08 55-t 46 10
Texttelefoi; 08 6-t5 4-l 20
Posrgirc: 85 l7 -t4 2
Bankgiro, -t70-l .1573
Fö t bu"ds

otulföran de Bo

P

ctsson

^

Telefon: 06:1 12 iIl,+1

Mobiltelefor:070 512

5i

96

Kdssdlötultarc G6tH.a1l
Kas§'indsvägen 2, r.3I J5 Trcllcborg
Teleian:0410149 52

loryngförbundet
o har iäns- och regionföreninger verksennna övcr hcla
lander.

iI.ARY!
Tidcn gir srabbr.

Ölre Hantve.Lssatån 20
83136 öste md

Svensko

cLcr

gir rrtc

arr

i

har konrakt med morsva
rånde Iorbund i ardrn 1än

i

har förtroendeanslutna
1äkare, tandläkare. logope
der, kLrratorer och dictistcr.

I

är el av huvudmainnen
Cancerfonden.

I

tillhör hardikappförbumlets

iirdra på och ri i rcclaktioner

nrisrc påmrnna orn atr dci är.j.1 lrl.
rärka på or,l1rsticndc hrilsnirs.
N,ir detta nLrmmer kommer i
brevlådan har r.i red.rn bör1.rt med
ulrrmer .1 reriör ri bcr cr afi inrc
d.ilja fi;r linrg. m.d xrr
R,.ltLtune n I

i

Fiite ingska sub tet
Hån§-Äkc

lllvan

KaralleriSatån 75
194 7-5 Ulplaiis Väsbr

samarbetsorgan.

Telefon Lrosrxd; 08 -t90 B-t5 78
Nl.bihelefon: 01 0 212 0l i6

I

Ps-4rtr. Herberhod
Vinkclsara! ,1, 692 36 Kl-IvtLA
Tllefon bosmd:019 57 18 85

finansiers genom medlensavgifter och anslag, bl a
sratliga organisationsstöd.

Iax bostadi 019 -t719 90
Mobilteletun: 070 628

6i

a har xrsdirar fris.äende Stift'

16

E pösi EPÅH@online.ldg.se
Stiftelsen l-arynglondcr
Bärks väs 14, 170 73 Soim

Telefonr 08

LARY

Iostgirc: 9l 82

-tS--t

Grdl$k Foffigi, !<
Malin DamemanD

,tilt""
'.ou,

ger rchabiliteringsstöd

t

de sonr

hemiloryngektomerode
rle som f,irt enr

o

srlimlurder

bilitering sarnt for social
trygghet.

fii

I

utger tidskriften Lary.

lancer i

munhil.rn.

r

0 arbetar Iör lika rälr nll
behandlins, r.ät.d och reha-

de som
f:rrt trngan borropererad helr

a dc sonr opcrcrets

dc som gcrom *rrilbchandlhg
Iåtr beståenrle nen.

de

öron, näså och halsolrråder.

glossektomerode

elleL delr.rs.

till

sorn drabbats av cancer i

f:irt srruphur.udet l.orropererat.

Tryck
Enskede Offset ÅB, Stockholtu

elsen Lårlngfondcn, sotrr b1 a

en tidskrift för

t loryngektomerode

65i_ .10 01

Bankgjro:5793-0561

-

0 vårnrr

sirr medlem+

gruppers intrcsscfrågor'.

Rökningens fölfder

SLF med i

Åtr rlet bchövs rnformarion on

(oncerfonden
\liir riirbumlsordfor.rrdc Bo l,ers
sor lrar omr:a]ts som sruelselerlamot i Cancerkrnclcn fram till år

rilkmnge,rs iarligheter bcvisar r,äi
iöljande citrt rr n:igra tidningl.
Altorposten hrdc clcn 26 jLLli ,
9- e,r "Fimprelen»" iit iolL ilcl
rlngi fär donr l)cslu.åt sig fiir a.r

2000.
Rcd.

I

Nvo

Sven Andersson,

Svenstovik
I

cn ålder av 68 å. har S\.en
lämnat rår medlemsskara.
I sitt vrkesvcrksamme liy
var Sven ,vrl<cs valslärare. Han

r.ar är'en lcdamor i såvä1
kommLinfulhnäkrige sorn
kommLrnstvrelsen där. sjuk
v,irde vår ett r.iktig område
ftir honom.
198

8

b1er.

han opererad

för strupcancer och kom med
som medlenr 1989.
SveD fortsatte sirr aktir.a
liv genom att ilitigt rnfor.nrera
i skoiorna om de nsker som
tobaksrökningen mcclför.
Ilan vår även under några är
verksan i SLIs valberedning
där han vår sammankallande.
vi saknar Sven och vill
ncrl dessa ord tacka for hars
St:lt'elsen

SLF

för

a

medlemiförbund
völkomnodes
Tre nla firrlunrl vakles vid årsnörer
in i IISO. Ett å\'de nru iorbunden ir
Srensk.r PerkinssonslrirbLrrrlet, rio

:ir gemmal h.rndikapporgrrs.rrion
med rötter i NHR. Fiirbunder h.rr
I61 5 mr:rltemml s.rrrhde i snert 10
iUrcning o'er l.rndcr.
RFHP, RlL+ijrhLrnier ior HI\L
poll.i\11 :ir också rle nv.r nonr
HSO. De har furnits i sex och etr
halr.t ar och orsrniserar silr olikl
sanrnunslutning.rr lan HI\r poiirt,
va. Clrka 3000 persoDcr:ir berö.da och torbunrlca hj:irteir:iga är
eir kämp.r mot cliskriminerilg.
Det tredje för'brndet son i rldes
in i llSO f.i,irsmot€t:ir Hj:ifie
bernslöreningcn. De bildi:des 1975
och har sitt ursprung ur Hi:irr och
Lu sstukas RikslörbLrnd. l lrairrc,
b.rr r sfil eningen h:rr i tl00 mcdlemmar i sina sex rcgioner och
rrherxr för hjarrsjuka bern rncr
.,.kså fiir iora,ildrer som förlolxr
sira barn i hjirrtsjrkdom.
KdLLa: HSOs N.,,hetshrct, .t/97 a

Cir:r h:in r\ftonposrenr
"Snnlrd, 16 ti l1'lin Sta.ibalm.
- Der blir fiir cLrrr arr röL.r och
jag har rnger lusr art herala mcr l
skrrr till staten. lj:irtrc ift sprra
pengrme till en rcsa. Derta blil
r rr trlJje fi,rsall scn jrg bort.r.1c
iör ni år sedar.'
D.t .1r tLL b,ir att ilick.rn skall
sluta rcike thoppas arr det går bral.
NIcn rler irl cn skramrnanc[ mori

lcrins. ntt dcr :ir d.-n Lciga skerten,
som

srlr

lhr

hcnnes Iörsalk.
hon inte i sl«rlar blivir upp

om dc oerhörda risker sonr
rokni gcn medii,rl
Hrgsc C.iletL skriucr i siu
[tiseri i C.tet).., Xs ?asten den 26
iuli 97 bltnd ttutat:
"\1err riter rill go i och J3rirish
Ofe.. där tr!:irr flc,a spelare \ if
dr.rr omkrng lrfijr I\' L.rnrrnrrDii
nred cn cigarctt ihande|. Si,{or
nrtc iirorrsinru. Der:ir rcnt o.ro
l1'sr

)igt skamligt och l.rller rillbak:r pl
r,ivIngslcdrlngen. rom sj:i1r.i.rl1ct
borde förbjudr dcn.r oios..\llri
hellr sorn iet n:,istif l:1glige. konl
rrel .!a r.ln onr tobrkens skarle
Ierlningar. Der §.naste ir aft ri;k
nrngen mxxkar poterlsen. Si,rlta
de;, hcn röktre. snrnlir dct Lr.rrn
finpen sonr :rrir ur. '
Lrit H a nl1it1ss( »1. C it e b ary A

Förstikringskotson ser dig!
|ren

och med dcn 1 okrobcr i:ir
blir der mojligt lör fors:ikringsk.rs
sorn.ls riänstema arr besilki
ensl.ilda oeh stall! i.,igor iör art fi
Irarr ctt Lrnderlag filr beslLLt.
Tidlgäre va. der molligt med
hcmbesök endast i err låtal ia11,
ercmpelvis i iråga om sjLLlpcnning.
\Ien nLr qka dct a\,en g:i la rndr.l

iiirmlrcr,

ererrrpeli

is lörtidspclr-

sion och tcireldr.rrycnuing.

Rcgcringen nr!når

arr

nran

gerron1:1ft rninska iusket lrrrc bera

sp:rmr pergsr. utan ocl<si hjalper
rill etr lcgitlmere socialiorsJkrings-

perso. yriHrnr rtr t.t cnro.
rniijllg
her itrt dra m eller !ärla ned ersärr
lngln. trlor derra far ilra parrier
rrser\enr sig: ccnrern. f.rLpar.iet.
l ansterparict och rniltiJIl1riet.
Det hanil:r om kränkt xlregrirer, errllilr Sigge Modin (ipt, soln i1r
Onr

cn er. dcn som rc5er!e.rr sig.
Isrillet för stl.hfro\ oler lrr x i;il
rer biir der irrnxs mori!, nriisr:rn
kar on firslt iiir an i:i girt hcmhe

cD

besc;k har lorsäkringrkassan

-

Och Llet son1 liirsikrlnsskrs
ti,insielnilr fer reda pri genom
hcmbesok gril llka br.r atr iå upp-

s.rns

Irsnlrgar om r.ie tclcfon

s:iger

Sigge [1odin.

(,illr;

H§Os Nrlets1,,.rr.,

l/97I

Hondikopprörelsen
somlos

loryngfonden på språng

ln

samhille lör alla. priglat.rv soli
daritet. jämlikher och iull delakrig
her. Det är de mil som nu HSO och
cle ut.)mstående förbu de De Han

dlkappadcs Riksfi,rbunrl, DHR,
Sveriges Dinas Rikslörbund, SDR
och S-vnskad:des Riksf.,rbund.
SRF, sätter upp gemensamt.

I samband med 1997:irs irsmö
te irgick orgaDisarionernå en ör'er
enskomrnelse om atr samr.erka.

l

der rLttälan.le nran gjorde i
srmband med irsmötet nroti! e'
ras der nra samer'bcrct nrcd att
hlritonra I sålnh:illct ök3r och
besparing.rr gil. tillvåron s r.:ire|c'
för m:innlshor lned funkriorshincler li! sl<ilde slag. Pijr att rncd
störrc kraft kLrnna h:ir.ia rätten
ti11 jätrlikhet krals en g€m€nsem
straregi.
Samtidigr s:igs i urtalandet klart
!rt \-xrje org.rnisarlon är fri art
urfonn.r sin egen verksamhct.
Samverkansorganet ken cnligt 11c
stedgeändrlnilar som gjorrs p:i

scrarc år feller aldrig fatta beslur
mot dc cnskilda förbundens intres
seu och sanverk.rn kan brra slte i
de fr:igor och p:i de villkor som
förbunden sj:ilva besr,immer.
Den sisrr raden i uttrhndet ritt
nar om art samerberet I).tkåt i tidcn
halr sina brister och pinrinfcr onr
rti der är de gemensammr hågor
na sonr m.isre komnra i fokLrs. "Der
:ir mycket !iktig. atr r,i, sol1r har
lill.rn och kraftcn atr iör:r urveck
lfigcn franit, gör dena genom an
driva de handikappolitlska saktrågorna och bortscr från eventella
personnrotsärtnrngar, "
Utc i lander på regional och
lokel nliå finrt redan ett val er:r
blclat srm:rbete i olika konsrell.r
rioner. Nu ir der alltsi ocltsi lr-itr
h.rm för samverhtn på lika villkor'
ailen pa centralplancr.
(;lLj HSO,( N)hetJ»er 1/97 a

I maj 9,

blev sex sp:insrisa tjeisr

från Orebro litet .tv vad iag tror
historiska.

Förmodligen v:rr der forsr:r
gingen som någon visade upp
L.rr,vngfonden i err motionslopp.
Dessa riejer ftin Brelmärkesf.nsrljningen i OrebLo sprArrg ränrll'
ger tillsanrnrerrs ned 1l 000 amlra
kvinror clcr 2l rraj motionsloppet
Vårrusets drrga 5 kilornerer genorr
Örebro citr och p:i sig hade de
I-aryngfondens T shirr.

Den biisra tiden for "vir.rt
g:ing' \.år rurt 2.6 minut€r.

'l arrk om mån kLlnde gijra .lct

Eu Ser!o\fant3sr itrån Kumh
satt pa cr stubbc å fum1a.
Er gcring som kom

tlll

cn traditron art brevnfrkesför
säljarna runr om i landet deltar i
nngon form .v motionslopLr. Iag
vet atr drnrcrra i Örebro planer.rL
att dclta i minsr n:i lopp ti11under
1997 etr:rr. dessä är "Tiejmilen".
Örcl:rokontorer Lrrnranar diirned
er vid de övrig.r kontoren, så rl
griller det.rn ri härgcr pri.
Ett b.x sätt årt visr vad rökfri'r
personcr orkar. der galler iu att på
alla särt bck:impa der som i de lles
te iall orsakat !:rr sjukdom.
\aturlisrvis ska11 deltagarne lera
"mär'!ta" med Larvngfonden.
Per-At e Herbertson

r,l.

x* x x:: !.r! I

Ir

{n +.,. r}xrt»+::.}l

r) :r a

*+ i i::1rl

fiågade om
hans logoped var er humla.
Lrr i.A RY 1982

Bildcr brcclvid mcd tert fann jag i
SI Fs jubilcumsskrilr irån 1982.
Dct vxr Rolf F. sorn sarnmanstillde
demra och man blrr ju lire fi,r\'änad
iiver rit krlnrl, fio ir sen:re f;r siI
verkliga Servorfanrast.
Pet-Atile Hetbettsan, I{ulnLd a

11

rrj

Rehohiliteringsreso rill Gotlond

\u har SYDOSTRÄ

LARY-\G
FORENlNCEN återigen rarit på
en bLrssrese. Den andra jLLni starta,

de re\an j Finspång med stopp I
Linkilping. V:isrervik och Oskars
harnn blci. vi torrlr 4.1 rcscnärer.
\ji st\rdc vår f,ird mor (iotland oeh
Tofta Stlrndpensionat och vi hade
trc soLlg:1 fina dagar på ön.
Varje dag gjor.lc r.i url.lykter
och tog del ar, (iotlands narur. Vi
bcsåg norra delen av ön, indå upp
tlLI Fårö med dcss sand och stcrsrrirder. Innan F:iröbesoker yar vi
inne i Lunnelunrlagro.roru. Pi
iägen rillbaka till Toiu gjorde r,i
ett besok på Burge FriluIrmLLseum.
Vi hälsaclc på hos Hobulgsgubben. där han sr:ir l:nrgsr rrcr på

södr.r delcn. Viigen rillbaka gick
eiier kustc,r där vi kunde beskrirla
Srora och Lill.r Karlsö på ganska
nära h:ill.
Sista dagen va. det Visbls tur
arr

ii

besöL A\. oss. Den srrden är

urdcrLrart vacker. Slnd rara:rtt
rosorna inre hlornmadc. \lcn vad
gör der. Vi lar lu etr sällskap som
str:ilade ev glädjc och tacksamhet

over .ttt fri

lig rcsa.

'arl

med på or sån .rer.

i,r Slrrsson
Norrkopiryl

Synpunkter från löreningsdugorno
\1id dert:r tillfrlle var det n:igr.r
medlemrar som tvcl<te .rrr rlllver
l<erna al r.åra stomaskydd var
dåligå på $t infornrcrx orn sina
prodrktcr och produktnr herer.
Underteeknad tick i upprlrag att
konrakra lever.rnrorerna for err
höra hur de sig p:i denna krrrik.

oll ledoviso:
C;ihect I:nC)re AB loiar rrt
Fölionde linns

skrll bli b:rrtre.
TLdningen LARY kan vara en br.r
deras iniornution

for atr sprida inlbrmarionen,
förctagct !ill dock se ajvcr slrla
irform.rtlonsr,ägar och bcr att iå
r.ä!.

ATOS \Iedical srä11er sig liret
frigande ti11 päsråender arr der:rs
informarion varit d:ilig. Företaget
har vid ilera rillf.rlLen rnftrrmenr i
tidnrrgerr LÅRY och dessurom l,ail
\,illjst ställr ufp !id fa;rcningsni'

i

Umeå

\:ill ni \,ctn lner så ring girn.1
föret.tget intör nästa förenirgsmöte.
Sorrl rcdåk.ör för rrclningen
I-ARY hopp.rs jag en denne i lram
dden skall lar.r en kälh för infor

ten.

mationsspridmng om alla nvheter
vad Saller strup och mLLnhilecan-

lill

er som läser rldningen vill
bare
saig.i, läs noga sä ni lntc
ixg
missar fågot.
Per -\rne llerbertson a

UPPSATA

IARYNG.
IORENING
Förennrgen h.u 1.3-l.t arg. h.lli.
sin irliga Rchabiliremrg i Gvsnrge
tillsammans med IISO.
Programrner var mvcket irtrcs-

ATOS MEDICAT
Med anlednir.rg av Svenska Laryngförbundets 30
årsjubileum vill ATOS Medical AB härigenolr.r
överlämna eft resebidrilg om 10.000:- att användas av någon inom vården för en resa med syfte att
öka förståelsen och kunskapen inom röstrehabili-

sant och givandc mcd, talrräning
av logoped Cunilh Bc11ng, skötsel
rad för rlilldcr och munhåla iör
nredltdc av r:ndhlgenisr Katanna
Ciahnbcrg. Dr Arne Llnder irin
öronklrriken pn Akademiskt slukhuser informer.rde on ny rön r.ad

galler ONH-ornradct. \rl hade
i\.en möjllghet art rtälh h ågor till
dr. Lnder och det ral nånga irå
getecken sorn rätedcs ut.

tering.
Nils Siegbahn

\DI

Tlllsanrm:rff med rndLa

foLe

rbgar inom HSO llssrrede vi på
föredrag onr F)is standarrlregler
r.ilket r,ar nrlckct gir.ande.

TACK!
Svenska Laryngförbundet tackar på det varmaste

ATOS \,ledical AB samt Gibeck LaryCare AB för
de generösa gåvorna i form av resestipendium, allt
i anledning av vå1t 30 års jubiieum.
Hur stipendierna skall fördelas / användas ber
styrelsen att 1ä återkomma till.
Förbundss*'relsen a

1\largareta Landstedt gev oss
liittnassage och Torkel Kenrrai frål
AIOS Nledicals rnlormeredc om
P:i

kvälhrrri bcdro,s aktlr.iteter

rillsammlrrs nlcd övr:iga föremngar
mom HSO.
Som ni scr iar rlet micker akri
viteter undcr rlessa dagar och
dessa ver välplaneracle och sav
dcltrrgarna rnvcker v:irdeiul1 nrior

Rutt och Flsa \\ iklnuJ,
Lil)ps,1h

a

Nytt försök ott nfi Norrlond
Det har vid ridigarc tlLliallen gjorts
lörsök art Ia lgi,rs en ioreni,rg ldl

Iarngekromerade och rnurh:i1e

i

canceropercrade

Norrlard

tv\':irr hl1r der visat sig

men

svart.

rllka ars.:ind der rör
sig oDr tör arr korrna från en orr
till cn annan s:r är rlet inre si l<ontser:inl(cr rrlnn

strgr om der
För xtt än

sol<

si

iirns problern

att

ior
hade G:irleborssiörenlns
e11

g.ing gör.r err

förlegt et. Iörenirgsurote rill
Unir,ersitctssjukhLrset

i

Umej 20-

21 aug.-9- rill r.llket iar inblLLdna
chellogopcd krre Älrutz och Dr

Hlls

Crs.åfsson.

T{äre

Alrutz redo3jordc Iör

logopedleget i Nonland v:» iör
rlagen ar lirc cfrersarr rnen rlet har
pri Unl er,,itctssjukhuset I Urae:i
:tartats en logopedurblld,ring som
idag urbr[1.rr ]8 sruderrrcr. I(Jt€
{1mtz lat oss fairsra art i framriden
n:ir loeopedverksarr heten är

urbrggd så hade hon inget errot
urökadc konrakrer med SLF.
Dr Hans CLLsrrfsson redogjorde
iör läscr \.id ONH,klinlken i U[re:i
och klargjorrle fin ox de problem

i srnbrnd med de
rtorr .rr stan,:len. Åven dr
som xppsr:ir

Gusrrfsson lä. oss förstå arr niir
logopedi crksamheter bLir Lub,vggd
s:i bh ävcn rröjlighcrcrna rill l<ortakterna med SLF härrre men som
l:iger :ir idag ga11er cLct an slqtrla

eti korlrakrerni *iirkres med s;Lrk
hrser under dessa iagar och i i från
södr.r deler ev vårr avlånga land
hxr litet b:ittrc bilJ ar.de problem
som linns rclag.

Yi r.ill siiga err sror taek rill
IGte Alrutz och llans Cusrafsson
iör en mveker glr.anclc iniormatior.
Till Si,,. B.rglie,r och itlrlga,:l!1
ragare h:in (iiivlcborgslörcrirgen
\ lll !i s:iga, ert srorr ta.L fitr aft vi
iick Iöli.r nred. Några av cr hade

Hdns -\kc Ettran t).h
Per -\nte Herbertson
Föreningskonsulenter

langsamt.

Ävcu om det gäller att skurd.r
l.lnssamt sa tror !i. Hens ike
Elliir och ler-Arne Herbcrtson.

/- 4

-SVIN.iKA
RYNGFÖRBUNDFT T

Torsien Boo hor ovlidit
Vår I d ordtörande i

Södra

Lrrynglörenirgen har avlidit.
Torsten iar ordförande i v:ir
förening Lrnder 80 talet och lade
under den riden grunden rill föreningens uneckling och väisiånd. \Ii vill tacka l.orstn iiir

li

träIi.rt tidigarc och nigra var det
iorsta g;ingen men ri trir.des och
hade trcrligt ihop. Vi diskurerade
hj:ilpDeilelsproblcnr och andra
problcn som LLppsrir och till slur
trol !i nft \.1 hifta.lc lösrrngar på

hans arbete iförenhgen och i
förbundet. \'l kommer att min
ras en god kanrat sorn ständigt
harle en gott kanrarskap som
rikttr:irkc i sirt arbete.
Eörhundssnrelsen I

Enskede Offset AB
som t\ cker de]1]1i tid1litlg
hor l.ltL tt ,ttttltcrad, tntJ
miljötl ket Stant:n.

LAR\ (;..ttulent!

lnformotion om loryngers problem
Son jag nämnde i foni numrer av
I.ARY lortsärter jag mrtt xrbete
med rtt informera om vira pro
bletr och khol i olika situttroncr.
Efter atr teg yarit hos Läkare,
övrig sjuLhuspersonal, brandk:ir
och ambulalspersonal iorrs:itrer
jag nu med an inlormera l'olis
murdigheterna i Gär.leborgs Lin.
Alla :ir rörxnde ense onr an de
vrrit totalt utan kurrskap orr irira
gruppcr och värdcsätrcr verklisen
dcr informatior jag kan ge.
På bilclcr scr ni några av de n:lr
varandc hos Polisen i Bolh s, res
tcrandc xY gänget fick åka på en
larm. Jag har är,cn varit hos Polisen
i Si,derhamn och pi rLu st,ir nLL
G:ille. Sandr.iken och Hofors.
511)

Bqlieil a

Semeslerminnen
Även i ir hlr jag varit uppe i mitr
älskadc Iärrabrl Du som l:isre
I ARY nr. 3 96 kommer kanslte
ihås att det h:inde mrcket för mig.
Detta:ir var inte heller ty skam.
Nordragmng och nrrökr sih och
kokekafie. tunnbrödsbak i trc

dagar

tänk Dig nybiknt turn
bröd från dcn öppna ugnen och

nred rykä.n.t smör oi, oi \'ad
gott. Rcnkött av olika slag och riL
tis Ijunnncn nyrnjö1kad komjolk.
Har ävcr r.arir riktigr duLtig
dcnra sommar. jag har skrapat
och nålat husen det mistc jLr sc
firt ut :ive11 i fj:ill'iirlde .
Der som mest fascineradc mig,
var arr snön lig Lrar lurt husknu
ten, nri merer hilga srödri\.or lör
att Du sl<ell tlo mig r.ar jag tvung
cn be r n s,vster an te ltort på rrig

och snodrivan sonr Iåg rritr i
i slu
ret a! juli låg snön kvar. Det r.ar
trots clctta varmt, okej, en natt
r.ägen. N:ir jag åktc därifi:in

hadc r.i trc urinus grader men för

il\.rigt \.ar det mlclter rarnt.
trllcker srö

1:ig Lval pa fjällcn.
Det soln intc var så roligt, var
.1tr \i.l Henr.vans fllgardag srör
tadc cn scgelfl.-vgare $m ixg Lain

ner, han blci si,irt skadad och
urgångcn iir oviss.
I rn rigt Iar det shkrrraiftar och
nrcket gernenskap med mine vänner. När man blir gemmal t:nrkcr
man på hur vikrigt der är eit in.e
lörsLrmma sina ränncr och släkren,
§å kär1is dct filr mig.

\är

taH konnner hem

till

mirt

två barnban an
krana om, torra nr av I ARY 1:ig i

Skogris limrs det
bre\1ådan.

Lyckan air fullständig. vem vet,
n:isra år ir det kanskc rre barn
harn, den som lcver f:ir se.
RansLihnlsningdr
LLise

Li

dqus! a

Reseberöttelse lrån

Programmcr ild rlennn retenskrp
liga korgress var mrcket 1.rem d:ir
s.:mtliga telere presenrerade srna
arbcrcn pi ergelska. lbland önsk.r
dc nraf dock ert de franskralande
hade ralar sirt eger sprih cl;i dcras
engelska bler n:isti.till ob!grlplis.
Hoqrrt.rl dc la Tlnrone i:ir förel,rs
ningar.rr hö11., år ctt av L.uropas
srijrstå sjukhLrs med bade priv.rr
och oifcrtlig sjukr:ird. Den först.r
dtgcn bilrjarlc elter registrering
:rm nerl art prolessor GrLr'(iorrut
tr':rn Lron beronade helhctcn när
der g:iller arr bedarni ri;sikvxlitet.
Ilan frrmhöll frånriiir.rlit örats

lant.ririsl.l fijrnråg. arr

1lppfarta

sm'i liudförä..1rinsa. och vrrnade
iör.1rr ensidigr 11ta rill apprrarer

och rskircl alltiör nvcker

nair

d.t gällcr att ut\irder.r en rilst.
Eitcr disLLrssioler lidrog .rrdra
fin cläsrlrgar och pe eitemridda'
gcn talrde r.:ir sr,enska profc>rr
Britta Haranurberg pi !a lrla
tema: l']erceptuell Lrl,l tlemrg av
rdstsrijr-ningar. Perceptuell

i

fall lnrebrr xlltst rrt örar
fi,r bedomnLngen.

enllr3s

dert.r

Uncler efrenniddagcn talade dr
1lilgers onr bl a strrilrirssp:iverk.rn
hos larr nrcaIlccrparienrer. Nl.rn
finn diir fullt rlrturligr ärr srr:ilning
cr pircrkar slemhrnnornrs ehstlclter men rtr iortsatt rilklrlrrg har cf
mrcker negatil inrclkar pri röst
kr.aliteren eiter strälring. Unrler sen

"lorynx lggT'iMorseille l6-18 iuni

eliermLddaglkr'äll

fortsittc

dlskL,s-

sionema och lrrnrit 19..10 tidcn var
r'i klara iirr dagc,r och turdc gri ur
o.h rifta pi N,i.tr\eillc b! nisht.
\lirsellle är cn rrlljonstarl och

hämst hanrlelsstad med etr srort
lnslag av nx,andrare iran tidigrrc
l<olonier i \ord.rfrikr. Dct iinrs
lc,ar etr stort antel iaclra brggna
der qeclan stolhctstidor och utrn
iör \hr\cillc pi cr liten o ligger
sloftct If där grcven nv ,\lonre
Crl*o iÄlerandre Dumes boh
ned srmrl nanm srrr msp:nrad.
N.1sr.r morgon börjådc profcs
sor -\lahieu li'ln Holland nrcd lrll
forel:snLng om rösrlcalltctcr hos

venrltalare efter larr ngcctoml.
llan biirj.rde mrd rtt konstarera
rtt srntlisa vcnrilcr son nu iore
kommcr på marknrden ger eu god
rilstki.alrrer. Klalireren hos protcserna är ocks:i hog ocL tog också
upp möjlgheten att gijra cn nndra

mvoro1ri eiter larvngcctolni, d1's
rairtå rlll dcr) mLrskel so[r fr:rnsr ir
c'ngegclad r.irl ljudprodLLktioncl
ned rösrvenril. En larlngcctone
r.rd rrlare mecl icrtil anv,inder
o\.er 10 g.lrrger högrc nvck vii sin
llLLclprodLrLrlo,r är cn ralere med
srixnbnnll. Profcnor \f:hleu rog
o.ks'i rpf rni:lilighctcn ä.t i fr:rmrl
clcn konstnrera nrtificiell.r ltrrrn\.
NIan h:r också rid hens Llinik hinjat erperimenterr rnecl prorcser
som sjrllr ska trtgörx liudkiilll.

Hrn

betonade också

ilktcn av cr

gorl reh.rbilrering av dcn lar\nscc

tomende dair sarrdlga korsckver
ser rr l srefrcr bcaktas. Saledes
mr€ brra stij \,i taLet uran ocks:i
dcn fi:lrilrdnde livssrruarlonen.
Efter llilg.ers t.rledc ver Ar om
vikren .1r rtr aniända *omrfilrer.
l:iltret sadcs iika r[n nöj1lgn fon.r
tionsridcr och illniniken. Detrx
iu.eb:tl alltsi x.t Iilrm:illrn rrr tltlx
nr,:ct cn !ä1 anpassad röst ges l,äti'
rc uöjligheter o rndn använder
si-e l.filrer. \lerr str dirckt eirer
larrngectornin i:nränrh iilter ior
arr väni:l slg \ ld detra d.r ert oppet
sromå i!rtc gcr tillrickligr.rnd
rurgsmot,,tårcl och derra kan orsa
Ita bl a crr sijmre lungiLrnkrlon.
I pruser och pii kv:illstid grvs
m:ingx möilighctcr iill Ln.ressanrå
diskLrssioncr mcd alla "srorheter''.
Ln festrrirldag alnjots ocksri i
\hnrilles hamnhrrrtcr'. Givervis
hcsrocl demre .n fish och andr.r
hai.ets prorlultcl mor rrvän blev
det nrgen bouillabaise lör under
tecl<nad dcrra g:ing v.rrior det
saikerr b lr nöd\ irldier aft .irerhonrma rlll clcnnr vrckra srad.
lag r,111 speciellt raclta l.arvlijrcninser Drhrn.r som hjrilft ffls
ekonr:,rriskt med uppeh:illct unJc.

l'.,

Lg.r./ /. I { logapcd. I tluc

I

Kommenlqr

till Röstgenerulor eller tulventil?

ov Per-Arne Herberlson inlörd i lory ar 2, iuni 1997
T sin inlägg i Larv nr 2.1997 berit
eker lar.rngektomi. anser helr klert
iing. oln rnan o\.efliger arr göra
tar Per Arne Herbernon. som sen
arr reh.lbilirerlngsmö jlighete.n11 cn seklrnd:ir flsreloperxtion flerr år
ser.ir ralar red rijsrgenerator och
rrrarkå t fU )ättrides i och mcrl att
efter lan-ngektomir. Orrr m:n
LLppe b.irlige|;u ]nlckct nötd mcd
rösrYcntjlcrna" börjadc användas
anlinr rösrgeneraror undcr Inånga
på
många sä.t irne
dctta. an siLrkhuspcrsoral ställt
och an dcssrr
år har m.rn i .rllnrårrhct !ent rjH vid
rr:igan t111 horon r.arför han rrre
bunr en revolutior i behandlngs
arr l<rLnna rala obcrocndc ai arcl
am.iinder "ilen modernare talr.enti
aLbetet. Vi rnser atr der icl:rg iir
ningen. Därför l(ån dcr rera nryck1en' i sriiller fiir arr ionsifta med
sjih.klarr ått ]nan vid en laryngek
€t sr'årt att hitta tillbaka rill dct
ror dver\,:iger rosrvenril som det grnrle sä*ct rtt rala p:i ftandnin-e.
Det är bel(lxgligt ett Pcr-Arne
fajrsti ilterrari|et. niir det glillcr
r'llket är en absolut forursamnmg
Hcrbcrtson ai sjuki årdspcrsonrrl
att hitrx brista rrröjlige sätr ati för en rosr\.entil o.h liir.rtt nlan
får hiira art han bör ör,crgc sirt kommuniccrrr cftcr cr larngckto
skr h ett t.1l vrn irrkligcn tungc'
in\inde sätt att tala. Det iir \,:ir mi. T ett låral iall kan det dock vara nr i vardagsliict.
ijlcrt\gcl\c xtt man intc bör Lita sri atr rösrvendl är mindre länp1ig.
Cötebory 12 dtlEtlsti 1997
sig pressas till att "bli modern'
\ri har erfare et dels av ert
EtLd Söterpalnt, Pet Suenssl,l,
och iiicrgc cr. s:ift å.t irh som
stort anral sk primara rosrvenriler.
Bi'git Ri$(rs Betlut
Lrppenbarligen iungerxi r.a1 och
dvs prrienten lir sl1r \.entil i anslut
Lcg logoPder.
som b1l.rr ert med den egna idenri
ning tlll larlngektomin. dels av etr
Gi;ttbarss Li niu0sitct
teterl. ]]n rosrgener.rtor är för|iss1)
mi clre .rntal seLrndaira rös entihsttLntnen li:,|
in8en "f-lnrapr,vl' utrn ra,Ltr anler. då ralstfisteh gors vi.l eit senalostpeli oJ louiatn I
r.and ett alldeles lörträffl]gt kom
re tillfälle. ResLLltrten är i rlllnänmLrnikationshjelpmedel. Därior
het mlcket gode med prinrära \.cr1rekommenclerer vl ocLså att elle
tilcr. rneda]r dc irr något sämre
''\ti foredrer tcrncr "rösncntil" i
n,vopererrde llir sig atr af\,äfda
efter sekundära fisreloper.rtroner.
stället tör tahentil. so[r bmltar
röstgcncrxror. även om ie sedan
In iaktor av berldelse ar tiden som
bcrcckna err annat hiälpmedel filr
huvudsakligcn :m.iinder andra sårr
IorilLrrrt me11an larmgektc»nin och
patienter som h'rr stärnbår.1cn
den sel<LLndira iisteloperationcn.
kr.ar. Lfter en larYrgcktomi är rlet
Vi som nu har l0 års erlarenher
Det är var uppfrtflring ett dc. rostk:ill'ln sorr crsätts, varfiir rös.
av rehabilrrerrng med röstventil
krävs en m\cket nogglrrr urred
vellril är merx kon.kr.

Londslingel spolor dislriklsskölerskornu

-

den moderno tidens skyddsönglor

Arbetet Nl,heterna, 1997-08-1 0, Debatt
De flesrx ar o\s älskar.listriktsskö'

tersl<orna sonr gcnom hcla liv*
erbjuder rngghct - dag son natt.
I Skincs rrndstxlg h.rL m.rn dock
bcstämt xti tlisrrikrsskörerskorn.r

ska ftirsvirra, skdver j.rn Uarle
stam, f .t.l. distriktslrkare.
Distrikrsskörerskan är en urlk
svensk insrirution som rrrangi
endra lander avundas oss. An
lcclnirgcn till art rle iungemt sj bm

rtt

sköterskorna har egn.r onrr:itlen och atr de ocl<si har iriher atr
skora detra. Xlen hLLr sh.r dct gri
är

nu? Blir du sjuk får du henr cl
kommunsköterslta. fasr intc samnra person från gång t111 gång.
Ingcn korrmer arr krnna dig och
dina riimrste på samma s:irr sonr
rlistriltsskörerskan glorde. Elter
10

som larrlsringen 1åsr sig s:i lu11stän
dls. s:i kanske det vore lik.r brx ait
ö1

erför:r distrikrsskorersLevårdcn
LommLLnern.t. Iro igen hnr

rill

sLöterskorrr.t ingct cnro. detta och

märga korrnLrncr kommer arr ta
c,rot dcm mcd öpltna arnDr. \lerr
landsilnget for.särrer lti bromslr
som eft kiolbärn. K'irä polirlkcr i
Skånelandsringet, ra,ink nrcr på
p.rtienternr än på polltisk prestige,
skrl!cr Jan C:irlcstiln.
IiäLle: Ll:s PressnyL/
Arbetet Nyheternd I

Reds. onm.
Dctta är rågot lom li larynger och
andra med {unktionshinder miste
vara observant.r på och se vad sorn

händcr i framdden.
Dct är ju i regel hos dexa "svrror" som vi larvngcr far hämta
våra stomaskvdd mm.

Följdfragorna

blir: Om

deaa

genomförs, var far vi da denna scr
ricc? trlånga av oss far idag våra
stomaslodd gratis cllcr till en låg

kostn.rd. vad

hlil

ko*naderna i

Allx i Yårt avlånga hrd måstc
hålla koll på läget och se vacl som
håndcr i framtiden.
Dct behöver iu inte bli sn illa
att "syrrorna" försvinner, ncn
dct kan ju bli andra indragningarna som ger oss märkbara för
sämringar.
Red.

I

0m visselpipor
I ltrY nr 2/97

h:rgades eiter en
litcn. lättbl:ist visselpipa som hjailp
filr att påka11a upprn:irksamhet. \ii
har sen bilder på en specicll storrar.isselpipa [r]r llera år scdan, men
har inte kunnet åtcrfinna den rrors

ilitigr bläddrarde i vår. bitrliotek.
\ri har därcnrot hörr [red nagra
tllli crkarc al larrprodukter som
lor:t unrlersi,k: srken I l,der
tiden ar hir nigre andra tlps:
ln ralförsrärka.c kan man l:i
som kosmadsrilm hjälprlrcdel ev

sn1

logoped. Den gö dcr l:i(are afi
hores genom bullcl cllcr atr ropa
hogr lör .rrr plkalle Lrpprnärksara
het. r er en golfspelare som maste
kurne rrrna amlra spel.rre om en
L,olJ går suctt. Nlan kan irijdfall
ocks:i rtnvrrja rundg'ingen fijr att
åstadkomma err hOgt "ttrLt'. Ft;r att
1;udet ska höras ordentligt utonrhus
måstc högtalaren r.are stor som crt
sockerpaker ungefar, vilket kanskc

inte är så kul att sliipa på överallt.

Bland handikapphjälpmedlen

ilrrs

också ert par olika r,vper ar
larmapparater. Dessr är clock i
prncip srationaira eller har mrcket
begr:insad raicLridd. De L,cstir a\.
en fasr monagere och cr sändare.
En annrn nröjlighct är elektro
isk.r ö\erlållslarm som linns an
köpa för rlrnt hLrrdratappen ir er
hos Clas Ohlson AB). Nacltdelen
med dess.r kan lar.r an de tjutcr
a11de1es fr;r hogr, och an dc kan
Irra lire svära att stänga äy.
Firm.r Servor N4cdizlnrechnik
i Koln. Tvskland, har tagjt fram en
elektronisk "röc1ropsappar.1t" sonr
är cnkcl att fandha och d:lr det g:ir'
art s.ällå ir signalens ljudlolrrn
och tonhöjd efter behov. D€n s!enska återförsäljaren Siemens saluför'
dock bara rostgener.rrorn bland
scn or produkterna. Iormodligcl
skr11e det finn.rs en marknad, inte

bala bland larlnser, för clcrlra si{.r
nalapparat om den blcv godkänd
av Handikappin*itut!t. Kanske
Laryngförbundct är intresser.rt av

rti

hjailpa

till

rncd

ie.trl

l-n ljrilde, nrcn betr.r11igr dnare
lösnlng, kan vara att m.rn skaff:rr
sig en rnobiltelefon, om man oft.r
ä1 ute cnsa,n och behöver f:i hlrilp
iirll rnar råkar i11a ur.
Larys lasere har siil<crt flcr tips
som det vore intrcssant ått Iå t.1 de1
åv. for den sorn rrte siäh, ir funk
rionshindrad är der ju sj'ilvLl.rrr aft
kunnr lopa på hjalp, rlssla pä hun-

den,

n»a "Iorei" pi (ioliberan,

hr:rjta elrer sitt sällskap i svaurpsko
gcn) etc. D€ttr är ctt llka legrrirar
hjälprnedelsbehov. trckcr vi, sonr
en rollaror eller cn hörapp:rrar.
ler Srenston, F*a Sötlerpahn,
Btl'git Ri:berll tsetlin,

uitl SahLgrenska
unit'e Åi tetss i ukhuset, C iite bars a
Logopeder

Hundikoppupplysningen

-

hiir lör 0il stunno!
Omsorgsn:imndens protckt Handi

tj:insr, dels per tclcfon.

kapprpplrsningentHtl) har nr b1i
r.it en ordinrrie vclksamhet. HU
har som sllie att gc sarrlatl inlor
marion om Laudikappfrågor i
Stockholms län och ta r.ara på de
eriarenheter och kunskaper som
finns. I Hll kan man få srar p'i fråsor som gällcr olika srodformer,
lagsrifrning, icur som anslarer ior
vad, friddsaktl.iterer. mediclrska
diegroscr mm. Alla lntrcsscLade
krn vara ]red ocL utvcckla demra
moresplats {ilr handikappfr:igor.
Här k.tn mar sprida eknLetl nformation och debaner.r. Redan ldag

Datarjairsten som finns i pro
grammer Firsr(llass (samnl.1 som
SK direkrl f,ir stedlgt nva anvanda
re och intresset bera v:irer. Du kar
kostn.rdsirict få rliskerrer med pro'
gramiaran FirsrClass fratlr oss. Då
bchör.er du endast en dator och en
modem for rrt kLLnna rinsa 08 720

linns I Yå.t n:1t\.erk handikappor:ga

nisarorcr,

intresseiilrcrirgar,
kommrner och andra nrrrrdigheter.
Nätr.erker kan Lrli större och ella
som vill lale med är r.alkomnaDtr kan nå HandikappLLpplv+
nnrgen dcls via en elektronisk dare-

09 65 och koppla upp dig till

tc\r.elefon 08 690 50 14.

Har du övriga frågor krnrg
Hardikappuppllsrirlgcn kan du
rlnga Pia Sandlir, sanorrlnrre/
kuraror p:i telefon 08 690 60 1l
eller Sussie Olofsson, kuraror pri
relefon 08 690 60 12 cllcl Anne
(lharlotre Lillenberg, iDformlrör
tclclon 08 690.i0 58.
Kalh: I.F dtrekt a

Handikappupp)vsrlngen.

I']:i telefontjänster svarer

ienr

erfarna kurarorer. frin olikt habi
literingscenter, r'rr sin dac I \.eck
an. De slarer p:i trågor och iinns
riLl hrnds även liir clcn som inte har
någon dator eller har problem att

fima räit irformaiioD. l(uraror
ernas ambitior är att snabbt hirtå
den efterfrågade informarionen.

Telefont;ansten har tel.nr 08
690 60 10 och:ir öppei lardagar
9.00 16.00. I{U kan ävcr nås pi

(Reds.anrn. fag h.ir varir iDne i
denra darabrs och tirtat och som
jeg bedömer det icrkar den kLLnna
vara rill stor nvtrå Iör forenjngar
och den enshlldc. En positir, sak är
a.r man behij!c. irte vnrr datå:igare för ntt å dcnna cenrral utan
vanlig relefor går bra. .lag hoppas
an alla irron S.ockholms län llytrj.rr slg a! denru möjllsher.)
-PÅH

T
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FIANDIKAPP

auseT

OMBUDSMANNEN

Ny.fqdässflr&

En fjärdedel har upp-

evt diskriminering
arbetslivet
I.n !/

dersökni g rt Hhtli
kappo L",ldsnnn, en b.ktiiftns
bdtuqt ar cn lag 1ot disktinli

Iö.ts av Ståtisiiska.entralbldn,

nerillr i arbctsliuett ut iiil re
i! nktianshiNtlrdd tppteblt lif

upplcvt diskriminering

I

någar gån9 hd blitit disktitLbLetdtltti gr nd @ silt funktiot!

I våra! kunde Handikappod

budsmannen rapportera åit

nästinvaraNmfunlriofuhin

[.

Lhdersöknjngen

lur

genom-

fjärdedel hd någon gåns

Undersökningen

lisar ati

upp sig svarar drygt sju pro-

När dei gåLler Iönesäthling ä.
det dr],gt sea p.oceni soh upp,
ger ait man blivit osakligt be-

Inte k§nnardelraiurbildning

en handladpå grundav sittfunk

fjärdedel någon gång ha. upp
lcvt sig diskimineiåde, till ex
empel vid |.fordrån, lönesätt-

ring eiler utbildrtng

(se

rnån ser

iill eNlilda situa-

av sitt

turlktionn

Personlig {örföljelse

Fem Prcceni uppge, art de nåEon gång bllvlt rppsagda pa
grutrd av sitt tunkiionshinder.

På f.ågan om mn någon ses
blivit rppmalad att själv sä8;
så uppser knappl
nio procent attde på gru.d av
sitt ful<tionshinder lnte fått eii

lörekomå

tillrä.kligahedter

de inte kul@t delta i utbiidning som arbets8ivaren ord,

mt på gnnd

tionei där diskriminering kan

jobb som de sökt. Detta tiois

Cnka nio procent uppger ait

Uppsagd ellel uppmanad

rpp' aii säga upp sig

Inle fåitjobb man sökt

Oh
HnndikapponbLrdsmannen
liar nu gått vidäre för ått undersöka hur siluationen är för
de son har stållning.

Osakiig behå.dl ing vid

SCE,

En siöre andel kvimor

personlig fö#oljelse tenom

elakaordellerha ling-

IIHar det nåson Aån! hånr

ar

act Du på grund av

frrs

(20

procent) än nän (13) uppger
åt de på grhd av sie fu*
tionshinder blivit utsatta för

lrm

Stöd av

Ditt funktion.hin.l.r

chefer ellcr ar-

fa.klig

l

'

trrlc

t
inte fårt er! iobb som Du

bivt
blvt

o.f

sökto.h som du

hade tilhäckli8a

förbisånsen när Du velat Nanceå på Ditt arberel
ldrbi8ånsen vid berordän $06 arr D! rökt befo.dran
värir me.irer:d itu denniT

bllvit behandlad på eft osakll8rsä$vid lönesä.tnins?

htt ertJoba som uu

räckliga

merirerJdr?

A,9 %

band med aii de bllvit

blivn lörbigången när Du
velai ävanceä på Dift aF

bere?

utsåtta lör sätbehandling.
6A%

blivit förbigånsen vid beJcrdrai trots nli Du sökt
belordrai och varir meritcrad fd.

dennai

inte kunnat deka i utbildn ng som arbetssivaren oidnali

aii de lått stöd av sln

ia.kliga organisation,
3,5 %

osäk l8r såtr vid lönesain-

ninSl

D.yg! ni.i procent appger

intc 1ätt en rdsbesräroad ar5tällnins förliinEdl
bliYit lppmaräd art säta upp Dig?

Tvåavfemuppseratide
iniesöktstöd avsinfa.k1lgä organlsation i sam,

6,4 %

5.t

%

medan nästnn sju pro.eni ång.r alt I]@ ald-

ilg(åitstöd.
Aven har tmm s(rlnad
mellan könenr Z7 p.o,
ceni av kvinnona och
5,9 pro.ent av mamen
uppger att de aldrig fått

nte få& en tidsbesränsad

afställhirs föräigd?

4,4%

Toialihär 3.il1 2persone!

ncd funktiohshindeibe
brvi! uppmänad att si8a
7,3%
inte k!nnar deta iubitdninB som arbe6Eivrren
8,9 %

L2

Unde$ök ingen i sin hel
hd knn b$fiUds ho; Han

dikappoitLuds aflMn
(idrcssochtel&;elanl

Föreliisning

i 0deshög

Undcr vårcn flck jag ctt tclcforsamtal från skolan I Ödcshög mcd
iörlrågan on jag h:dc nöjlighet
att

sta11a upp och tala r»n rcbakens
skadliga inverkan. Vi enades om
ctt ditrLn) för mitt besöl< men hom
ö\.erens onr att vi skullc höras ar
liet sclar! fi]r att inga fcl skulle

I traj var det d:i dd för
nrig att besoka skolan vilket gav
mig llret rv en ör€rrasLning redån
pä parLeringen. Vid telefonsamta
len hade jag Iåtr den uppiattningen
.rtt den som ringd€ mig v.u en l:ir.r
re. (lissa om jas ble\.tolv:lnåd n:ir
jag mörres å\' r\'''i ungå d.rmer trån
clcvrådet med ordcr, "hci dct ler
vi som ringdc". Visst har vi lina
ungdomar och vad bra rn de irir
1ar:r sig att ta äNrar rcdan i sko'
1an. Elier denna överrasknhg r.ar

det sri tid ett bört.r.rntirökpredikan. Jag Yår bokad för å förelä+
ningar srlrn gick nry, cket bra, mcd
en publik som hssrade och stä11de

lrågor Ined t:inkr.iirt

innehå11.

Siillan har n:igon förel:isnnrg ska
pat s:i mycket korridorsn.rck som
vad dessr glorde, iag Iick besr.aLa
minga fr::igor mellen och efrer
forcläsningarrra.
Jag tackar clcvcrna i Ödcshög
for en rrer.lig dag och önskrr er
l.vcka ti1l.

Pi At . Htb.ttsa a

Hondikupp slår inte blint

-

vågor hondikopprörelsen se det?
Frågan är meduetet

prorckatiu. Dirför ställer
jag den nu.
Under mina ::ir lnom H(lK/HSo
har det gemensamma handiLappo
litisl<e arberer alltid enbart r.arit
inrikt.rt pi dem sorr rcdan hrr cn
{rnktiorsnedsättning. HLrr saDr h:i I'
lct ska or'ganiscras så att detgår an
lcva ctt fullgott lir., tred e11er utan
funktionsncdsättning, det h:rr v:rnt
uppgihcu. Inom enskilda forbund
har det förvisso arbetats h::irt med
hur lorskningen ska kunna få fram
hLrr man förhindrar reumatism
eller N{S e11er diabetes. \4en då har
man varit Iokuserad på forsltnlng
för rrt Iorhindm sjukdomen.
gåtr ut p'i
Sedån hrr ällr
'ubete
att f:i det samhiille
vi lever iså
aDpassat sorn rnöiligt iör rn:inniskor son redan har olika funktions
nedsiirtningar. Der har s:illan
eller aldrig diskurer.rts ur ert klass

eller könsperspektn,. Handikapp
ritrelsen har i storr virir sig iör
lst'illet hermen
gärn.t odl.rt mvten om "Sjukdorn
och olrckor slår blint. I morgon
krrr det var'a din tur''. Fast dct intc
slls är sant ur ett gelerellt pc'rspcktiv. Det är sent fiir vissa hindrkappgruppcr, ner faktiskr helt
ialskt för andra.
Det limrs ingen j:imlilthet i sjukdomsmonsrret. Sjukdom är i Lögstä grad en politisk fråga. I(lass
skillnaderna i hälsan och döcllighe
tcn är rnyclct srora. Om arbetare
hade samma möjligheter rill en god
hilsa som hogre rj:instemän, så
skulle 2.800 rnänniskor slippa dö
larje ir före 6.i års åldcr. Dct är
bar'e crt ercnpcl. Och arlcdrrngcn
till dcnna sklllnad är intc crt rredi
cinskt proLrlcm, utar ctt socialr och
politiskt.
Der fnns goda och onda cirklar
när det g:iller möjligheten aft Iera
ett nigorhLndr friskt 1iv. Risken att
dessx diskussioner.

hli sjuk, f:i

ps,vkiska problco. få
alkoholploblert, drabbas av o1,vck
or är så oerhört mycket större om
jag ler.er och r.:irer upp under soci
ala srtuarioner drir de ond.r clrklarSocialsrrrelsen har i srn senaste
Folkhälsorapport visat rft det
finns ansamlingal ai, r'jskcr I vissa
hefolkrlngsgrrpper. Atr vara ar
bctslös. s:rkna kontannnarginal, ha
ett rnonotont arbete, sakna känsLa
av sammrnhang, vara lågLrtbildad
och/eller art vara arbetare innebrir
en öl.Ad rlsk iör flera oh:ilsosam
ma lcvn:dsvanor. Socialr utsatra
kvnnor har i hogre utstr:icLning
ilera ohälsosamma levnadsvanor
än socialr Lrrsåtta mai .
Spidbarnsdödlighet och bernolvcksf.rll ir t.ex drLbbelt så högr i
vrssa omftiden jälnfört rrcd andra.
Hiärt och kärlsjukdonrar, lufgcan
cer, ps,vkiska problern är t,vdliga
cxcnpcl på sjukdom.rL som rnte
fotts. nästd sidd
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slår blint. det finns för kollektivet -

ningen förbattrer irrrc siD hilsa alls,

irte för varie enskild individ i;r-

cr

t.o.m. har fått en klar försänuing. Der gällcr a1[a rr.dligast
för kvinnor i arbctarvrken som bor
i socialt uts.rna omr:iden.
Betldelsen av atr uppl€\.a rillva
ron sonr mcningsiull. rtt ingå i ert

stås starke kopplirgar dll levnrd+
villkor och Ievnadsr.anor.
Är helt crkelr handiL.rpprörclsen raidd fUr å.t prata om dct här?
År der "finare' an slippa klass och
körrstämpe1n? Är dct "bätffe" att
ha en sjukdom son enbarr forslt
ningen ltan göra n:igor:ir:in att
söka orsak.ma i sociala levnadsmdnster? Att gå :imru err steg och
försöka förhindra uppkomstcrl av
vissa sjukdomar och funktionsned
sätrningar genom ett söka i de soci
ala och politiska grundlillkoren
verkar tabu. Dct är svnd. \jill<en
politisk kreft handikapprörelsen
sklr11e kunna bli on rrrar oversxl,
"Handikapp slår blinr" mrrenl
Narionella folkhnlsokomnrirtin
som jas u iir ordförande iör, lnr
tlll uppgjft rtr utr€da bl.a. hur man
sLa kunna mrrske l<lasq- ocb köns
sLllhradcr i folkh:iIsan. klas är de.
ett uppcnbarr problem. 5\.enskå
folkets hälsa och livslängd fortsär
ter ett förbärrras. I dct stora heh
rnrir al1ts:i Sr.erige alk bärffe. trten
då g:il1er det:i andra siinn:lft sätta
fokus p:i den utvccklng som intc är
så brl att skillnaderna i hälsa,
sjuklighet och dödligher ökar.
\4ajoriteten ar. beiolknurgcn mår
allt b:ittrc, de kanske LIarar sig med
aliffänna hålsoråd för ift mi
'innu
bättre. l\{en en nrrnoritet rv befolk,

de1

soci11lt sannnanhang,

atr;fte

v:ua

errsanr. ha mö jligher .rr .tlvis s§-ra
iiver sitr
a1lt sådant är grund
Läggände Iör
man som illdivid

lir.

'rtt

ska orka med lirets påfrestmngar
och ocks:i orha ta till sig indnldLLelle hailrråd. Det:ir ocksi grundLiggandc Iör hur men ska klrra av
att lcvn med en slukdon sonl

rcd!n Lrppsrirt. Nrir det g:i1ler
hjärtinfarkrer :ir det r.cx. upperrbart: lever drL ensam Lrrar ett socin:inerk sorn fungcrar, så air risken m,vct<et stö.re atr drL frir cn
död1ig infarkt ganska snart.
lnon vissa delar al hmdikapp
riirelsen firfs ocksrt en helr annan
förklarnrg till rtt man inte diskure
rar orsakcn - rn:rn är helt cnkelr
rädd för aft inte bli rcceptcrrrl sora
den rnan är, om man ska koncen
trera sig p:i xtr drsklrtem hur min
ska "slippa" få cn funktionsrcd
sattnmg. Det är som om en dcl rär
a1t

ker s.i Liir: "Om jag ska kLrnna
kriva att få lcva err frLllgott 11v, lika
bra som alla andras, med den
funkdorsDedsätt ing jag har, så
spelår der ju ingcn roll an jag har

el

\.arde eller cns mojlighetcn tlLL en

br:r liv sitter inte i funktiorured
saftnirrgen. Om ber.a samhallet
anpassas, så kan mai lika garna
vara hijrsclskadad som hörande,
synskadad som seendc. rörelsehin
drad som rörlig".

jäg trors alla
fortfarande
sr.irt att
xcceptera. Självklar. ska samhället
anpassas s.i art alla kan lela slra
liv pi en fullgott sär.. Men harr
l1un inre samtidigt arbera fdr atr
fi,rsöL'r förhindfi .1rt ILlnkrlors
nedsättning:1r uppstår:
Jag hoppas att hrndikapprörelscn rnder de år clen hiir urredningen ska arbeta kommer an gc oss
många goda rppsl.rg till hur man
bide har Iörhnrdra uppkornsten
:1Y funktio$nedsäftningar, och hLr
mnn bäst fdrhindrår arr lLrnktioils
redsättningar som rcrlan uppsr:in
lnte förv:irr:1s. \'Ier då tuor jag att
mxn måste tå a! sig lite skvgglapp.rr och se att lnlr:in man rror
Lardlar om grundlägg.rnde srmhällslijrhållanden. Och dessLr.om,
men det trar ju handikapprörelsen
mort tidig:rre; hur får man samhiil1et att agera när' dct hela riden rör
sig orr mmoritcter? Iiierso.r cr
klar majoritet rv belolknlngen mår
allt batrc. Kanske är dct helr
andra pc,litiska metoclcr som kravs
:in nran tidi8ere xrvärr sig a\'l
Der srnsaittrt har

rliskussioner

Mdrg

funkrlonsncdsättning. Livc.s

eta Persson

a

Minnesonteckningor från SLts onpossningskurs
9Nlåndagen dcn 9 iuni ånliindc iör
viinransfLrlla nredlemmar till Sren
sunds Iolkhögsko1a. En underbarr
lacLer försommrrshi. slotrspark
rned utslk. ö\.er en vlk av Östersjön
och strilande sol rnörte oss.
Efter inkvarrenng och god

lunch och dir.erse infornarion

bekrntedc ri oss mcd varandra
genonr "L:ira krinna"-irtervjuer.

I"i

kvällsprogränrmet stod grupp-

samtaL viktlgt bådc för opereradc
och anhoriga
10 iuni. Dasen horjade nred s.a
dig frLLkost. Därefter ägnadc r.i oss
14

l3

iuni 1997 på Stensunds Folkhögskolo
.it "Skapande verkstad med å.|.spiin,
nirg". Malin ldrcr, liirare på sko
lan, iick oss att släppa loss och bli

stora konsrnärcr allesamrnaus. Vi
åsradkom 2 kollektiva jätteravlor i
vattcnfärg under inspirarion av
Vivaldis musik. \ii fick ocksi pröva
på att m:ila pi trä och skapa i lera.
A ltsamm:rns 1ättcroligt.
Förmiddasens program alslutadcs med avspännirgsröre1ser.
Efier lLrnch fick r.i n.åffa Hans
Strander, ör,erlikare pri Rådium

trlaric Larsson, kuraror på

KS,

Lcnä N,r'strörn, chetsjukskörerska
på KS.
Samrliga besvaracle utförligt alla
r1e frjgor vi gån och grunnar p:i.
Ilingå lntuessanta ryirrsrn:il kom

upp och r,ärdefulla råd gavs.

F-r

synnelligen givandc cfrermiddag.
KvällsproglAnr. 45 mmuters

avslappungsgvmnastik ri11 mLrsik

henmct, Gu[nar Biiirk. öron-,

Lairdcs v:ilbehö\ lig och skön. Alla
som ville kundc delraga.
I(r.illen avslLrrades med visnurg
av en vidcofilm tagen ar cn deha

niis- och halsl,ikare på KS. cun-

fotts. iista sidn

i (;ä!lehorgs Laryngförenrngs
till Sa Ren)o sommaren 1996.
11 juni. Frisk!år.t o.h häls.r
stod pä programrrrcr iijr fiirnidrhgspassct och r.i fick tr dcl ar n,-e
irl6er på dct.r orrrådc. Tcrret var':
Iiur krn tran försr:irka dct friskai
Olikå v:igrr err gr.
Fölr ans'igs häls.r v.rlil frlnv.uo
:r, slLrkdom. Nu,ncra !ill nrxl i
hälsosanmanhang bcronå lnä uis
gerc
reså

krns nröilighct att på\ crliå sin siru
ation u.ih:in sina mailllshct!r.
Vi rrbetade i mindre grupper
och diql<urerade med ur.eångspunkt
frin hu cancersjukdomen pår'er

krt heir famrllen. Av senare redo
!isnlng tuamgick xrr vi ni!t.111

samtliga kunde peka pi .rtt någor
positivr vaskars fram ur rir slir.r
sltLration.
En nccllcm pckadc pi dct kinesiske språker merl dc* irånlarc ev
urtrvcket "lnte'. Jag kan lnrc skell
allrså b,vrrs mor;ag kan - och lag

krn bli bätrrc.
[ogopedbesöket.
Storre delen av dagen harle resene
rats tijr besök :r Clheilogoperl

Brrrta Hamrnarberg och med sig
hade hon rre logopedstuderanden.
En larorik frlrelasnrng med
r,ideofrlnllustrarlon iick oss. både

opcrcrede och a.hijrige, .ttt

itt

lirstå

dc! liircliggc. cn vital skillrad
mcllar murhålccanccnl - diir liric
patienr är crt urlkt fall som kriir.er
speclell opcratlon ocl stämbanrl
scaneem - där patienicrna är en
mer hotrogen srupp \,äi gäller
op€rarion o.h eirerbehrndling.
Vi fick se det nyasre rnonr

områtlct talicntilcr och vi fick l,lra
oss hur r,iktigt clcl är atr kunna
hantcra olika talmctodcr'.
Talir.mngar i fom ar. hi,g1:i"
nnrg ar bnrns underiuniiga rlikter

och inre mnst fage Danielssons
dikt om hur hrt \.i talar iörbi
v'ljandrr utlordes ocksi. I rige
stunrl om prohlem med raler ar.slLr
tade logopedpesser.

Fftcrrrriddagcrs Laffcpl1us tajrLades ti11 Irosa ocl vi fiek därige
nora en uppirikancle avbron.
Under lednrng al' Goran
ForsmarL :ignådes en del av l§,äl
Ien:n aft besa;kä SrensLrnds lolh
hilgskolas pilotprolekt iör etologisk rcrrlng a! ar loppsr.artnct.
l2 iuni. HcklagsutfLvkt mei
buss. rema: "l(oja och slotr i cler
sorml:indska kulnrrlandskapet.
Vi for till Skorn:'rngs gruva och
dar tesig vi grur.an. or kolarkoja
och en kolmih. Vi gjorde ocksi en
rLLndlrnrlnng fj ert slotr: (;.its-

F.d. Gripsholms nrlkhögskol:r,
numer: Röia Kors

ets

folkhogskola,
f:irdledare
Goren Iorsmark
\alt sonl lLrnchmat
häde

\.rr

ställe.

Folkhögskolans
rektor holl en inior
mrriv forelanling
om skolans historla.
llarligr sonm.rr!a,i

der hrrle vi denne
dag - likson ell.r
dagrr - ocf frrl
guidning överallt.

I(i ällcn arslutaclcs mcd ar'slappnirgsgrmnasrik och en stuntls

13 julli. ]:rrskv:ird och halsa
:ignade vi oss ir denna sisr.r för
m dag. .loulo Gusrl.sson och
Malin Adner talade med oss om
hiskv:ird och hur m.rn kan uppar
bera der som lr iriskt hos oss och

först:irLr .len mcntala

hälsan

gcnonr att irse ått lnan kir påler
kn srr siruation i posrril rikrnrng.
.loulo häde l:rst !'ir ur1rirdering

ar. kursen och rickadc

fö.

våra

slnpunkrcr. i,ilka kommer att
rncdrcrka tlll art göra kursen ämru
bättrc rill kommande :ir.

Folkhögskolans i.d. husmoL
kom på besolt och berätrade mednckande om sina rrrirge gleda år
på skolan. \ii fick älcn hine onr
denn.r ;7 tir - urrgx danrs tr'rlsam'
ma p€nsion:irsli! sarnt smaka hcnnes goda bullar.
Fftcr lunch var det s:i clags atr
påbörj.r hemLes.rn. Det r'.1r ed
\.emod vl tog adiil åv \.arendrx och
resre till \lari!s.ad. Stockholm.
\o.rtäljc. LlLrsdäl er.. rr€n !i rog
lned .rs! nlrnnet av a1lt rrevligr och
1ärcrlkr vi upplert tillsamm.rns.
Sron IACK till Si1, Bågllcn soni

ordnat allt se firt fiir osr och
TÅCK till alla törclirsarc och aila
örrige sorr bi.lraslt rill dcssa r.iir
defLLlla dåger.

J.rg hoppa; att Difsn llcr al Sv.
Larvngiörburrlcts nedlemnar iiL

rnöjlighct

till en

visrelse

på

Stersunds iolkhösskol.r.

UlLt Petterssort.
anbörig ttll canceropercrad I
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UEM HÖR NiiR
TYSTNAR?

FrnsounlEu
När Drofessionell Yrkeskun_
qkäo fi;tns hos åkut!årdPersonxl;n men framiida struktur n.h målför verksamheten and'
ras fdr snabbt, då reagerar Per'
sonalen. Känslor a\ uPPrordhet
och il§ka är kreati\a reaktlone(
men tåd händer då reaktroner'
na ulebliroch allt blir t)stl

tå rtsåne en
mcd pe6oncts.mt,len irr ått

fnuö;ande nroce§ ho\ dcltatama
"Per\onalen hdr tillårii\ rrL uun !ar
på
dednrdr etler ford^mande srtra ord
med
låtrenl
;m hänt i konraken
'..1
n.h anhöfl c. Cenom att l)'snJ på andrJ

h,r man lJlate I'unnaI l^Atl

VL L\å kuratorer \id Krrolinska
siukhuret, \rll nrcd nlSra retl(l'lLoncr

» \iAlvklart skall ti

srtr e8er

ttanmakt alll ranllgarc

De senc§te åren\ olade tidqPress'

omitrukrurcnnsai och h Jmlida oqdKer
v(rr(
her L och med neddtu ningrr

i,nt rlennå lråsestdllnirLB J0rd upr \rur\an\årdsdeba$en T)\mad i Jes\d
m,nhdnc kan åldri! blr Jnndt af oc

(rnner h.r ökdt behov<n d\'vsånrrrr'

idar telJetur do!l' sxmtaLen d[ m\rnnx
ErtJren tuh Lomnerenl
,,, i,*."t',
\årdDcr\unJl rlockirr (ller tl\r vå'
ut\tLt{
srruru!i
no L acn tirt Sr€til. ta'lntdJttn'
t daEenr qJmhdlle, djlivJl
ltnc
"Allr for JidrinPdr tar Ii'l Sven\r'(r'
ddeLla \om qocrcLa "rrukuk rJ\erus
hrrrLa!(
\ Jd som
Jrabbrr ef \lul'dnm ''i nr\ 'let
\\
n
rl \ ill(urn Jr sluhom o'h dei
rt
Renlrronernä intor nlh re'ur r J
r!s
a\
ir
r,iriirear rrrJ
lä\erlåd
(kipJr Lrcnnr
h,ntcrr lcttd iLLltd! h!' ur nLännr\t'o
!är
kulrDr
.am;.nhJns
\, Ln,Lom fJn utrr!!len fur der be Jrlr .!n förinLlrJ\ i ttr .led 'rmrnr nrsl g
erde o\!krsLrso.iJJ \rn:trrJn \'rrJ r.'"r
eller ntikJ cku r'
ror
'crell'uruer
",m
Låde k;m!licerrde o'h lLir!t1m-rntr
NsI'3 ttorteL\ lolLnrn! a\ uLlafnq\Rur
rcriunrlir Jrt l'omm3 nlra "n rursr
Drre"
Detrr /'d1n^/
' s.rn Iur(ortr l r \ cn uPlgrrt atr ,le r\ stoiel.
'Jo'/
n,iNnt ,11'4" u'titL''
rt'
(n
d,
d,
lo,
sdmla (!s hiJP åre \[rPJ Prt
D.l).tLten hJr saknat eft hrJoasrt
'rred lan\ia A konlroLl' I \i irdlcr tt'a
(
'i\
De scfrst Jntonde be
nrfocktrv
tor
ir \ r L rndter en reldrron sum håll€r
heLhers.lnen
fJnenGFS u'n
i.nrnu l
o!rL
l,,r \xtu ord lill dllr "!årå t'an'lnr
reJmcrs
o(l
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Till dig som ar cancersiuk eller har en
anhörig som är siuk eller som avlidit i en cancersiukdom

Skdu
ocLt bercitta om
dina erfarenbeter
AU CANCET
Caocer är efl av vär tids stora
folksjukdomar Man befiiknar
att var tredie människi drnhbxs
av siukdomen under sin livstid.
Åv alla de som idag får diagnosen cancer botas ett stort ,rntalmånga andra kan ges etl långt
och aktiw liv lllcd sjukdomenTrots detta är det nog ingen
sjukdom som är förbunden
med så mycket oro, skräck och
fasa, som illst cancer
Cancer är föremål för omfattan'
de forskning. Med hjälp av efl
mycket noggmnn cancerstatistik ken vi heäkne de olike
cancersjukdomarnas förekomst
inom olika yrkesgrupper, befolkningsskikt, omriåden etc
och därigenom öka kunskapen
om mekaoismerna bakom sjukdomen. Men vi behöver också
lära oss mycket mer om hur vi
som människo! förhåller oss
till sjukdomen. vad händer
med den människa som 1år di'
agnosen cancer eller med de
nära anhöriga? Det iir de can-

cersluka och deras anhöriga som genom siila erfarenheter kan ge de nödvändlga
kunskaperna,

Cancerfonden och Nordiska
museet i samarbete vänder sig
därför till alla cancersiuka och
deras anhöriga, med uppmaningen att skriva om sina erfarenheter Cancerfonden har
som sin uppgift att stödia
tbrskning och att informera om
canccr- Nordiska muscct dokumentemr och utforskar svenskt
vardagsliv Veiksamheleo bedrivs pä flera sätt, bl a ombeds
olika grupper av människor att
skdva om sina liv och erfarenheter. På detta sätt ges också
vanliga människor en plats i
historieo.

Skrivaruppropet bestfu av två
delar. Vi vänder oss dets till de
cancersjuka, dels till deias anhödga. Med hiälp aY stödfrågor
vill vi markerr d vi gärna ser
att du skriver om, och göra det
Iättare att komma igång med
srälva skrivandet. Men du är
välkommen att skdva helt obe'
roende av den uppgjorda dispositionen- Kom ihåg att det är
värdefullt att du talar om vilken tid och gärna också Yilka
platser du skriver om. Vi tar
tacksamt emot fotograJier som
gäva. Berätta i så fall vad du vet
om bildema, när de är tagna,
åv vem och vad de föreställer.

@

Cqncerfon den
t7

Cancersiuka
I)h, bakgrurt*

Anhöriga

natnn, födelscår, födelscort,
föräldramas sysselsättningar Beskf iv famil jens
bostad.* och öldga levnadsförhållanden.
Bedtta om din skolgång, kamrater och fritidsliv

Ill hakgrkrt.l

krötla

Bertitta otn drbete och utbiLlfiifig,

orn

.Ifi

At)]"öre sjukdonen/.li.t-

nxnn, födelseår, födelseort.
fönildramas sysselsänningar Beskriv familjens
bostade och övriga le\,1ladsförhälariden.
Beftitta om din skolgång, kamrater och fritidsliv.

Artlj,

SrroseTÅ' arbere och urbildning. famili \dnner
och bekanta, fritidsinfessen osv

vållner och bekanu, friddsintressen osv.

Sjukalarna.rl Be\kri\ dina lör5la reahioner på
beskedet at( du vnr cancersjuk. Hur rerlaecrdc
dina närmastc irl]1öriga? I Irr föi.tfldrudcs din
tillvxro och din Lrpplilttning om dig sjiih?

cancer och ert förhållande till v:rrandra. Beriitta
om det tilliille då du fick sjukdomsbeskeder
och hur du rcagcmde.

B.!räu.t

<)rl.lila pplllrclscr ur t)årde ,

både den rent medicinska och hur du tycker att
du blivit bemöft av Liikare, sjuksköterskor, Lura-

toter etc,

IIar'.lu pri;utl \ågo )for-m ar allenu,tit)

beban lling? Hw sd du på denna i förhälande
till den gängse behandlingen, defl s k sko]rnedi,
cinen?

Berätt.,

ot

Ireskir di ,tlirståe .le s()r llrobbats a\

Vad

llg

har ctt|(t,r'sjuktlot,rc

i

rrcb ritJih-

i lbrm av ijukhusbesök, cgnit vårdinsatser,
osv? BerÅtta om dina egna upplevelser, Eulkar
och [jnslor i sJmband med allr deru. B(fiin
också om dina elfareolleter av vfuden. både
den reot medicinska och hur ni blivit bemötta
av läkare och annan vårdpe$onal.

Hur har" er , cl/tli.rn pårer-kats
domen? Har förhallåndet rill
skapskretsen för:indrats?

korttqk er med och upplevelser

.ll

ay sjuk-

viin och bekaor-

sjuk.lo»tot !;(»

t

av andre cilnccrsjuka.

Bct,'t,kl.tt

Hur bar difl relation fiA et) tut t,/hustr-u
4 b.t 'fi. p.irerkats? Har förhål,rndet till

eller har du egm föiklaringar rill uppkomstel
a\ den? Har du en livsåskådnrng elJrr religid.
tro som är av betydelse för hur du uppfattäJ
sjukdomen och vad den fdr med sig?

e

vhn- och bekaltskapskrctse[ och

till arbetskarn-

sl/lr,4)

aatema föriindrats? Beriitta.

persone atli.liL Betiitta om den sista
tideo, om dödstillfillet och defl flärmasre tiden
drirefte. Beskriv diia tar*ar, kinslor och reaktioner'
(hD

Är

clet en sfump

att .lu .lrabbuts ttr itrrcer
fdddaringfi till uppkomsren

eller har du egna
av din sjukdom? Har du en livsåskidoing eller
religös tlo som är av betydelse för hur du upp
httrI 5iukdomen och \ad den för mrd \ig,

Tlcket da ott .lu.förAnalrots sorrtma.ljriska

Tlcker.lu t tt

.li

nArståerklc:^ sjuk.lun p^

rxigot sän föriindrat dig som rDäniska?

av din cancer? Hur le!'er du idag?

-l

Förlängd ti

T

Skicka in ditt bidrag för€

till

15 november
1997

det till utomsräende. Vid publicering där mat€dalet
ingär knivs museets tils!ånd.

Dan Valderoft

Kulturhistoriska undersökningen
Box 27820, 115 93 Srocknolm

irsan åd€ berättelsema kornmer air förvams i
Nordiska museets arkiv. Där är de tillgärgliga för forskare, journalisrer och andra intresser]de. Var och en
som tar del åv material€r förbinder sia atr ej sprida
De

Cqncerfonden
Cancerfonden 101 55 Stockholm
Besök: camla Brogatan 13
Tel0&677 10 0O FaxO&2O7704
18

Vi planerrr att ge ut origt't av bidmgm i bokform.
Obserern att ingen publicering äger rum utan förfarta,

Har du frågor är du välkornmen arr höri av dig till
Dan §/aldetoft på Nordiska mus€et. relefon
08183 28 4r eler till sylvia Saut€rpä Cancerfonden,
tetefon 08/677 10 00.

Nordiska museet
oan Waldetoft
Kulturhistoriska undersökningen
Box 27820

115 93 Stockholm
Tel 0&783 28 41

Postgiro: 91825 8-5

Bankgiro: 5793-0661

SrrmsEN LnnyrucFouorru
- i kamp rnot cctncer
Larl,ngfonden en friståcnde fond instiftad av Syenska Laryngförbundet står
öppen för ansiikningar om bidrag, vilka
kan beviljas i enlighet med fondens ändamål:
Fondens ändamål är att främja forskning och ufi,eckling, särskiJt inom områ
dena laryng-, hemilaryng- och glossekto-

mi .amr

irrnir

r.rrd och reh.rbilircrirg

för behövande sjuka inom

dessa områ-

den, dock ej sådant som åligger stat, lands

ting och kommun, enligt gällande lagar,
regler och praxis.

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

Svenskq lorynglörbundels läns och regionolförening0r med kontoktpersoner
Ilhr

liryliircilisen Drh

tinliitiryr sydörni toryislöreringei

o

llii5

lidmm

2/, i9l6ifAtull,I!10?3160

95

Giivh: to,yrglör. Gdvhldg ned Noi md
5iv Bog im

oxrorqlr

I

Göhbo,g:

h(
oih

to.Fgföreiiigor Göhh{
4l colEloRG, iel

031.42 30 28

t, 421 4t 0öft00R0.U03t 478i63

Hdnn.d:

fl ollods

Ldryislö@irg

l]ildinsrösrldr

Iil6lri$viis8,269398Å5TAD,T€ 043t.69305
olle

tu

ll!6i0i,

80r 5054, 312 05 5(01'I0RP Ie| 0430 201 3l

rel.

: södru Svdigs loryigföreiing
04

r

blviids!

?,

Itoid

?3l55lrlllehorc

to

33 Urp5ÄtA.Ilt0T8 560936

tik$m, ikb0{km,
tu 0ii4??084
& lr0iny

riil /40 I

i

iÄt{[Ä

YiLtsi$ Yi5holoid' toryDglöHiig

0-t49 52

Shdlolh: th.kholm! li6 Loryilliireiiry
oösh 5vihi, tdrnme.8,l5l 47 S0DERIALII
tu

Upp$h: Uppoh Ldryrgföreiiig
5rlih0m6s.28, i5?

ddiiq{4,59030!oRt 5BER6,tul0l4l 41046
Csr t]o,

8,826 32 50DtR[ÄI1[, tu|0270164 59

I 2053, 402

!

Biid

t!*i*g.

t0,

ru

5t l/ÄsTE&{t lol02t.4t /4

LoryiglöErirgei iörebro

orh

08 550 692 ?3

Yiikelsolm 4, 692 36 l(UI,lLA

tu

019571886

llii:
5r!i 0w leissm,IoF 11,669 9l DUt
Iol0552-416l9

i6

vdmhn& löi

POSTTIDNING B
SvenJk! Lorynglörhundet
Borkr vög 14
170 73 SotNÄ

Batterier till Servox

BATTERI
EX@AB

filarcvägen 3,703 7.t ÖREtlRO
Uppladdningsbara kvalitersbatterier friin Verta. lvIiljöniärkta.
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Vi har baxeier till det nrcst.t - telefonen, biLen, ut*4gerL, radion, larmet mm.
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I'{N

BESTÄLLA PÅ TVÅ SÄTT!
motsvarande dir bcställning plus exp.avg 34:-S0

Alternariv 1: Sätt in L,elopp
på \.årt posrgiro 9269792-9.
Skriv dln besrällnnrs pä blankenens rneddelandcruta. T ex, aft.nr 5522, 89,-r.1,1,i0=123,50.
Alternativ 2r Fyll i kupongen och skicka den til1 oss så kommer leveransen nror posrförshott.
I \p.a\g
po.rför\Lnrr'.rrcilr ril \o,n.." .
'rmr
k;Ptrygghet: Ret\rätt inom 14 dagar, du betalar bin rettueorta.
Br!

rq r\t\L.LL,to\'. ( \na.IIo''top.ho,,)
Vir

god rexfu tldligtl
Obs! Exp.avg l,l:50 sant postförsko$sarsifr dllkontuer.

,4.dress

Sänd

kllons

dll: BATTEtuEXI,IRTEN ÅB, Ellarcräse . 703
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