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LARVNGFöRBUNDET
. . . är huvldman i Cancerfonden, Riksföreningen mot cancer. . . tillhör Handikapplörbundens Cenrra,kommittd (HCK). . rlansteras genom medremsavgjfter och anslag trån Statens ha1

dikappråd
. värnar om laryng-. hen"r- ocn glossektomerade meolemrrar. . arbetar [ör tika räfl ti behandt;ng, vård. renabiliterjng och tör er

socialtryqqhet
. har lokalföreningar inom landet. har kontakter med motsvarande förbund i uflandet
. . . har föJtroendeanslutna Iäkare, tandläkare, logopeder, kuratorer

och dietister

Lokallöreningarnas kontakter
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Sista manusdag lör nästa nl
är 26 april 1991.

Förbundets kontakter!
Förbundsordlölande:
Elof Bysledt, Tors väo 6.
14571 Norshörd
Te 0753-717 88i.

Kassalörvaltarei Bo Perssof, Övre
Hantverksgatan 20 A,
831 36 Osiersund.
Tel063 12 30 41.

Lary beklagar
Genorn ett dislribut onsfel bev
el1 antal Lary läsare utan n:r 4/
1 990, vilket vi diupt beklagar.

Laty

., henilaryngektomerade _ de son- .aII

It Afrrl ena slå'nbandet bortopererar

,F ä.en tidsk',1tö. /a rynee|tome- glossektomeruOe de soT fårtdelå.
rade de som lå11 struphuvudet bort avellerhelalungan bortopererad. Om
opererat fattar även andra operationer i rnun-

hålan.

allrri Alrnlfrr*un
Hornsgatan 60 117 21 Stockholm Tel. 42 63 42

Agaren ti Gallei Adolfsson ställer sitt Ga eriti Laryngförbunclets förtogande från tördag
25 maiti och med måndag 27 maj. Tredagars-
utställningen kommer att annonseras i dags-
prcssen,

Larynglöibundets kansli
Kanslichef : Elise Lindqvist
Besöksadress:
Reimersholmsg.9.
Box 9514. 102 74 Slockholm.
Tel 08-658 58 07, 658 58 09,
Textlelefon 08 658 58 09
Telefax 08-668 49 30
Postgiro 851754-2
Bankgiro:5703 3373
Konsulent och
radiohjälpsekreterare :

Helena Ny16n Bystedt
08-658 s3 33

Kansliel öppet:
Måndag fredao
08.00 12.00, 13.00 15.00.
Ovriga tider autorn. telefon-
svarare på 08 658 5807
08-658 ss 33
Konsulenteri
Malmör Gull-Britl lvlärtensson,
Fosievägen 29 B,
21431 [.4almö.
Te 040-92 43 42
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SIENSUNDKARS
o_EN

Vi vat en mycket törväntantslull
grupp av laryng- och glossektone-
tade fied anhöriga som hade sam-
lats pä T-Centralen och Klarabetgs-
viaduklen, töt att invänta bussen
som skulle föta oss till Stensunds
Folkhögskola lör en veckas BE-
HAB-kuts, sommartid 1 990.

Elier nsta aion och unch satte ku.sen
gång ln edningsv s presenlerade s q
kursedarnå lör oss D-"1 vår.loLrl. hånc
hustru [,4a n, C aes Hed ufd och den frän
Förb! ndel ansv& ga. a as vär S v Bag ien.

V lick ordna en presentaton av varandra
och såvisade oss Nla nruntpå soltel V
lick vela bakgrund om Stensund törr och
nu sami se de mångå gam a löremå sonr
lillhörskolan Malin beräitade också afldet
Iinns i ans Lrln nq lill sko an vandrarherns
stugor att hyra och bo om någon är in
lresserad ali besöka Si-ans rn.l

Pålölande dag berätiade C aes Hedlund
om Trosaoch Trosabygden iörroch nu.

Lagom eller Claes niormalion så dök hon
då upp, vår logoped Brltla Hammarberg,
med en e evvid namn Peter. Br tta som har
gästat oss vd de lesla sammankomster
här påSlensund in edde med att presenle-
ra Peter och lorlsalle att beräita om sitt
yrke som logoped, hon har varit verksam
25 är (hon mäsle ha böriai vaggan).

cruppiobb
Pä for och eflermrddagen delådes v upp
två grupper, edda av Peier och Brtla. V
fick göra lal o läsövningar saml rollspe .

Eiter en te trevande inledninq kom vl
gäng påa var. Detärsvårtai ord förk ara
vad detia nnebär men vihade sä ro oio.h
trvsamt. alt lodlrrånde när låg tafIer pa
dessa slunder så laras mnå öqon rav
slralloch qlädje). Als urn ngsv s st.u e v
ai a ul och lukta oå bommo12272 va t | <A
de larynqade, hår hon låli fnatten!1. V oick
ul den underbara lradoården som omi:er
Stensund och bölade "snrfla pa de blc;n-
morsom fanns. Hurluktarraan påblommor
när man har häLpä hasen, noen lngäng i

näsan. Den där Brtla va nog irle så dum,
Nisse Nilsson frän JärfäLla numera S ians-
näs iDaarna med ett Stomahål ihalsen
sn lfade på en jasmlnebuskeblomma och
eiler rnycket orn och men sä kände han
dollen. Trot eller el men lråga honom gär-

På kvälen blev v vsade Stensunds vai
ienreningsverk. Detta är ett Lrnikt ren ngs
verk som hargetl ett sto.t intresse runt om i

hela vår värld. Det kan påpekas ail det är
studiegrupper lrän hela världen som kom

mer h t lil stenslnd för an beskäda detia

a Utti våtdskoloroch andn
Kvä en avslulades med förberedeserinför
moroondaoens besök av äkare, kuralorer
sluksköterskoroch rnerå"östfok.Önske
maltogs uppom b a specella akirlliderför
desom harm sslankeom recediv, (ater{a )
behov ail lä tala med nägon. där kornmer
kuratorer in b lden. Deltagarna pä Slen
sundskursen önskade också attvipä nägoi
säll skalliörsöka nä ul l llvårdskolor sjuk
skölerskeskolor, äkarhögskolormf Ubild
nlnos nier nonr siukvärden

Del togs ocksä upp önskemäl om färd
tjänsi, hand kappersättn ng, parker ngsl ll
ständ, rekreater ngsresor, kosinadsfri tal-
iräning, (ika över hela afdet). Många av
de opererade efterlysle också en mer
grundig undersökn ng vid de ålerbesök
som sker pä deras sju khus där de operera
de De opererade v ha en långre och mer
nqående undersöl.nnq vd srna honlro a
terbesök Del sku le iex vara en Datorto
mograf eller knande

Tredje dagen:Saml ng iskolsålen där.lou-
lo beräliade om frskvård och orn att före-
bygga många av de slukdomar som drab-
bar oss a a som " nte gör nät . En ianke
voreju attvifören ngar runl landeibjöd n

lary lyta gångel on d/et och
be?,ånså'stila"tå/ Del bct) de. d,t,å.gt
t/hn r//t mrtcthl son h.ilp .t t.tia- <

kan ge p/ats. En he/ de/ nat;/ie/ /åt 'btä
öG/ och det /a/ t/d lhnan det kan tanga

si:g h ispa/le/na Sä är rclklbheten
lson yi kanske balde folähdal Hät ä/

en beskutet btdtaq an rehabkuts oä
Stensund, san ba/de /ä p/ats tdlgale

Men.. .

Joulo nred ler av de ärare som finnes pa
Stensund på nagon av vara medemsmö-

Så dok dom nu upp. . del var Hasse
Strander Gun-[4arie Larsson. Eva M!n.k
Wkland och E sabeih från KS Fråoörnä
som vi h ade lörberetl kvälte n innanstå tdes
och v fck svar och de nbjudna lovade all
lalag ide önskningar och problern v har.V
hoppas pä en ulveckling av delta sanrarbe
te med ovanstäende personer.

Fiärde dagen lar Ma n hand om oss. Ska
pande Verksamhet? Va e de?. Jo de e'
måla. klslra skulpiera e.a, hitta pä nål
göra någorling, ha kLrl tilsanrmans Den
här verksarnheien borde egent gen oqa
pädag e11. Dennaskapande verksamhet är
nie bar skapande den ärocksäell utmärkt

sätt aii lära känna varandra saml a våoa
btudapåsiq slälv Malln åvs utade sftoa;s
rned en nolior.slympa, mycket tätt och
egef takl

Sisla dagen: Ulvarder nq. av,lacln nq och
sll sm;sså (emporar) Eqetutdömme om
denna lLrrs En uromordent gt va utrrbe
iad [urs. mångs d q och rnyclellaroflt. n

Ve ra n Ek a Södegreh'Eng I u nd

Kurset är inte bataabete

'*iJ*1L",
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I{AN D I KA!'PERSATTN I NG
FOR LARYNGEKTOIvIEMDE

En au dc rikaigarc trågama so/, LarfngtörbanC?t lbt dri- hiälpbchoec, etc. Rctahal;.t ev detta mångåiga. rnåt-
tit scdan rlcra år ailtbaka är afi Eälpa mcdtcfirnama meC ,nedv?,na, lnlefiiiva ans,trängDhtgar Lh att /€Z*inna
ansökan cm harrdikappartä,tning. Fötbunde, h* inlor. en mcb rcalistisk beCömnlng av Cen tarfDgektomcradat
meret rcdctbairarda mwdighc, om haDdikappe,t bc- tä,t,ilt handikappartäfiniDg har twårr intc bfilt hckrt -
tkallanhcl, dc modiairrska lii,ljdema, merutgiftcma, hcdssiäthrrdc.

ldet läget beslöt styrelsen 1989 att til-
handahåUa iurdiskt blträde vd varie
enskid ansökan. Medlemmarna har
i.iormerats och ombelts att vid intres-
se iäla höra av slg t lliörbundets kansl
iStockholrn.

Trots att inlressel var storl. var man
början något awaktande pg a tidigare
negatva erlarenheter. I dag får man
dock med stor lilfredsstäle se notera
att resultatet har överlräilat föryänt-
ningarna.

Av de svar som nkommimt pä iörbun
dels lnformaiionscirkulär iramgick bl a
atl ett relalivt sto.l ania medemmar
inte visste något om handikappersätt
n ng. Det linns däriör skäl att upp ysa
om vad denna förmån innebär.

a lolkpcnsio6lönnån
Handikappersåttning är en särsk ld
folkpensionsförnån. För bevillande av
hand kappersältn ng erfordras föllan,
de v llkor:

Tidskrävande hjälp den al månna
dagl ga lvsföringen.

Fortlöpande hiälp vld Iörvärvsarbe-
te (om man arbetar).

Betydande merutg fter.

Onr en handikappad har hiäpbehov
skall behovet uppgat I m nst2timnra,
dag för att handikappersättning skal
bevllas enbart på hiäpbehov. Onl
handikappersätlning ansöks enbart på
merutgfter skal utgifterna uppgå til
minsl 26,5% av basbeloppet (ca
8.500: för 199T )iör rätt til lörmanen.
Om bade hiä pbehov och merltgifter
iöreligger grundas räiten tl handi-
kappersätlning på det sammanlagda
slödbehovel. T ex en laryngektornerad
har hjä pbehov = 1 t mme/dag och
5.000: merutg fter/år. Han är berälti
gad til handikappersältn ng lrots all
varken hlä pbehovei för sig eller rner
utgifternaför s g uppnår gränsvärdena
enl gt ovan

Ett annat v I kor för rättti I hand kapper

Dessa orikt ga beslut lade grund I I en
iör de laryngektonrerade ooynnsarn,
ma prax s som riksförsäkr ng sve rket

sättning är atl aryngoperationen har har sammanfaltat så att enbart laryng
shen rrra_ de- l'and hapoåde fylt 65 ektoneraoe reo sro.a talsvårigiet6r
a'. Del bör observeras a- t oe- 'o- ar- .nsags -pply ld kravet tör rår. t.l ra-
sökan nte har betydelse samman dikappersättning med 34% av basbe!a ge_. IVed a_dra o'o nan kan a-- oppei.
söka om handikappersätlninq även ei-_e"yllda65a' efl l.o_k?rldl nvlgen d ilrl,draträ ningrlaga,,dc!
har en larvnoektomerad över 80 år be
,irir:l:aiäoo".ia*;;. i;b"" Vi 'a'sedan 1989 i f e'a konl..eia

orjå:å,ro -i: i,åi,jiir il - -- ä'ende. anfört sy-oJn(Ler pa ri"s'd.
sä(Iingcvarhets bedd-nring' Del äl

Haldr(aope's; -irg ka1 oev,las be g åojande at. ve.]let -990 å1d.at s-
'oe_d-e oå s_ddbehovets oriarr"i.g sräl ngs-aga-de och _ppg,vi ah der
med 34, 50 e ler 65% av basbe oppet, nte kan draa några stutadtder om bär-
dvs med 11.948: 16.100: resp kralten av nämnda bedömninq. Delta
20.930: (räknatför1991). Förnrånen innebär alt {ö rsäkr ng s kassor,-so m t!
uibeta as fr o m lvå år1öre ansöknrngs digare ansåg sig bundnatilrikslörsäk
Tå_ade.. I e' den <or ancö<.-om ri.gsverkettå.a-.-une.d.a.-a.Ilria_a'd h.ppe'safn 19 ileo-Ja. 199 hände..r tör-rså -ino"ldst oa enbån
o(^ opviras lö'må-e^ n_ed 34.. av lag tga g'-nde p.öva de a;ynqehto-
basbeloppel får-först e1t engångsbe meradea räh t lthandikappersättning.
lopo oå ca 20.000: krfordeföreoåen-
Oä *å åi"n o.r, Jr,"n.i rä Äi-;8, ,i Jag v ll -po ysa on arr gar ta tetakriga

ige: .l:,- .i ;;;ä;n. tano-.ir;; besl-- ka 1. ändr.s. En isr .as adr op-
arså -i-q å. p- .liiiåi' fo,Årn. ä* s ui oarorövas oå de- 'ö'saarades
;;-;i; nio;.io,å;;;. hald kaopaoes, besä.dn or oast-rer

har b ivito,htgl pgadrtoet nar,alals
araupphetabehovc{ På""il!'Jåijlt,J,:i"iätr:[å'""""JÅg
Det är väldigt _vikUgt att man vrd an- I\,4an kan endasi begära omprövning
sökan om handikappersättning tar upp av beslut som inte hai överk agats. '
hela stödbehovet ettersom rätten lil . .. .

oi 
j.ro,rår.å" å,1r""i1,;;..;;;i; ;- Vid ård'1q av bes ur enriq- ovån stat

å" ai å,"a""iäi ä" .iaoäJÅ";i: ;;- ha.d t^apoe.särLflns ulbera as,o.heta
,"r'i,,0. oär'a1 nr"-rtil;;;;;,;ji rider. re/: \,4ar ånsö.e' o1 ha'd
kaooao roch 

"t. "" 
r.,|,i, ,aÅ;iil^"- l.aope'sähn ng år -981. Anso.al av-

^assanr oit t-nn, A"oO.; ;.;;- Eläs 1985_ A-d.rng oegärs-99t pqa
q;;;;"".;;l e,, r;ik;; ;";ä;; aI lö.så{i-ss,as<ansbest.r. e85 r.ar
:ie,p eiii n". .,äiii våäiåi"i"å. .rri fårtars på ot rl srä-d gt .nop. å9. v d
olskå och trjrcä-innnsrc"ni": i,"- ano .g ulbelalas nandt|1åope.så -

o-^^-e: a.a isr:;;;rasi"l":';ir'ri' s "ela lide- ro n- 1e84

mår skall kunna dra rätt slutsats 3 Liklornighet sak a, änl,u
V d sadana förhalanden ärdet nteför- ,, .

"r"å"ira. 
rn a. trås; i;;;;*i;; v "ar begäI såddnr ändringa. i r,e.a

:il ;; iä;;;; ;;;;; ä;',; rdr ca hår'ren av des"a ä'ender har

.*i ri r,j"aiå""äi.åi"i"" ,äå.i,,ir bpsl--e- ändrar<. Vissa rörsä<ri1os

;iöÄ; i;;;;;.;,:5i"ffi;:,.i5;';; rasso' ä' docK i-re oereodd dri oröva

,iäiii"" oläl " dessa åre'den ko"ekl' Ge-or Öve'



HCK-kongress
i Orebro
Ungefär 400 000 människor i

Sver ge tillhör en handikappor
ganisation. Nästan alla, 26 för-
bund. är anslutne tll HANDI-
KAPPFÖBBUNDENS cEN
TRALKOIVI\,4ITE. HCK,

DEN 31 MAJ 2 JUN| 1991hä\.
ler HCK sin f emte kongress. Den
kommer att förläggas til ORE-
BBO I I\,4EDBOBGARHUSET,
Veckan Iöre kongressen kom
mer att fylas med seminarier,
konlerenser och utstäln ngar.
Del pre iminära iemat för dessa
äT ,,VI SEB MOJLIGHETEBNAI
GÖB Nl Att vara hand kappad
pä 200o-ta et."

Sävä kongressen som 'hand!
kappveckan" sorn {öregår kon-
gressen, kommer atl vara frarn
tidsinr ktade. Vi vil visa på möl-
igheteroch ösn ngar. V vilv sa
upp det som är pos tivt kratten,
tramtidstron, engagernanget
hos handikappade. Viv llvisaatt
även om man är handikappad i

ett avseende så behöver man in
te vara det i övrigt. Det hand ar
om altförebygga, att kompense-
ra, atl organ sera samhälet så
alt ett fLrnkt onshinder nte bl r ett
handikapp.

HANDIKAPPFÖBBUNDENS CEN
IRALKOI\,4M TTE

26 handikappiörbund i samarbele

LarsÖs1man ngemarFärm
Ordlöra.de kansl.hei

kagande och på andra sätt skal v
åstadkomma all försäkringskassorna
handlägger lika ärenden ika.

Ovan har vi nämnl atl ett vllkor 1ör
prövn ng är att försäkringskassans be
slut inle har överk agats. Om beslutet
har överklagats, kan man gä lill väga
pä ett annat sätt. Man gör en ny an-
sökan med stöd av nya omständighe-
ter som nte varit föremä för prövnlng
när det ursprungliga beslutet fattades.
Vid ny prövn ng kan man få handi
kappersättni.g med två års retroaktivi
tet.

lu kand Geory Anlal

l. Godkännande avseende färdljäfsi. par
kerngslillslånd och liknande sker relativt
slumpådål lör dessa patenler Specellr
vinterrid är det svårt tor patenterna aii an-
vända sio av a männa konrmunikatiofs-
mede och därlör lvc[er vrdel vore mv.har
låmp gl om v hunile så ui med en reiom
mendation dä man U lmötesg ckdessa pa
tie nlers önskemål i bästa möt gamån med
dylkaförmåner.

2. Etl starht örshemå lrån pälienlgruppen
var ö[ade möilqheter rill rekreatonsresor
och vl skulle vilja verka för att denna pa-
ientgrupp kunde få ta del av vssa anslao
där man kan söka rekrealonsresor

3. Kostnaden forrr lr.n ng vanerår rnycl,el
me an de olika regionerna i Sveriqe o€h
detta bör def niuvr ålgärdas.

4.V d shuteradeochsaparaqråf 9afqåen
de landvärdsersäthino D.. å år .Än mv.
hel omd shurerad paraöral som man Odr'qa
igenorn v dt iå e.l,ansl,eidennusl,apan-
de munvårdsgruppen

5 Man hadei nägotfa sellattskötdkönetn
kan påverkas av slråbehand ng. Vigör nu
en stor genongång av delta pä Radium
hemmet där v lar spec ellå prover pa å ,
slrålbehand ade palenter dår skoldl,orie n
ink uderais. När resuliatet av denna un.leL
sökning är klarkommerviall ägga rekom
mendaUonersom ska gå ul över heta Sve
rse.

6. Laryngeklom palienlerfa är som ltera
andra pal enlkaiegor eroroad över den då.
liga Iäkarkontinuiteten vd konlro terna.
Detta iörsöker v ätgärda i mesta möiloa
män. V ssa lorbållrinqar har redan vidra-
q ls idetal avseende.

7 Läkare bör undeJ srn utb ldnino inlorrn-Ä
ras om de €rynge[torner€Ces sr-zuaton sa
ali den vanliga allmänprakl kern ocksä
känner lill de laryngektomerades probe
maiik.

g. Kontroliverksamhelen sä ålt paiienterna
inie går ena veckan på öronk niken och
kanske redan näslavecka pä onko ogen.

9 Dä del gäller sirnulaiorn och stråtbe
handlingsapparalerna bör del ske en a I

rnänupplysningsåattpolik nikäkarname
rakännerti vad som kommerall hända på
dessa siatoner isamband med behand

Två läkare, de tagare i Laryngarrangemanget på Stensund sommaren .1990,

sammanfattade srna intryck en PM, särskilt avsedd för läkarkolegor. Deras
uppfatiningar och nlryck är enrellertid av a lmäni ntesse för Laryngiörbundets
medlen'nar. och etter.on La.y fått Iloang iil p.o-'leno.årla'viösa1i1.-e1ah
äterge densamma:

10. V bör som äkare sprlda informaiton
om de lary.gektomerades förer ng.

11. Vid de nordiska konferenserna för de
laryngektomerade vore del önskvärt alt nå
gon läkare föjer med.

Detta är rekommendationer och tankar
som 1råmkom pa Stenunqsund och lom v
ly.ler borde dishuteras oah åtoärdas rnom
den delavöron- och onkoloqsidan som har
hand om aryngeklomerade pat enter.

Nyteknik
- god hjälp
- Den ulveckling som kommit
igång när del gäller ny teknik för
hahdikappade är börian på en revo-
lution ivardagen

Vi behover sprida kunskap om att den
nyå tekn ken och framlör all dalatekn ken
hdn 9e hånd kappade större nröjliqheteråfl
eva eti bäflre och mer ahtvt v Desenåsle
ären har utveck inqen lag I farl. Tekniken
har blivl en a t v[taare fdruts;tinino lör
hand låppades mot qheter litt urbitdnrnq
och arbeie och lor at manqa sl,a lunqera i
vardagen. Tekniken har kommit Iör alt
sianna. Utveckingen mäsle fortsätta, sa
slaisrådel Bengt Lindqv st [,4a mö vid han-
d kapp nstluieis konierensom nylekn k.

Satsningarna på ny teknlk har varir en
v ktig de i reger ngens hand kappo I [. Nu
börjarv seresu iaten. d€q har600 männ -
skor med o ka fu nkt onsnedsäflninoar lålr
lillgång t databaserade hlälpmedå. som
gör det möliglfördem aitlungera arbets
vel. Drygt 400 elever i grundsko an kar

genom datahjäpmede iölja undervsn nq-
en. V ärbåra rbörian paen ulveck nq som
kan nnebära en revolution tör månotmån-
n slor med lun[tonsnedsänn n;ar, sa
Benql L ndqvist.

lnformera om
larynSforening!
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NOTISERAT FRAN
GAWEFORENINGEN
INFOR2O.ARS'UBIIEUM

Vår törcning bildades tör 20 år sedan tack varc att Gunilla Henningsson
lanns som logoped pä Gävle sjukhus. Hon tillsammans med ksdags-
ledamötema Henning och Gerda Nilsson tdn Gävle ordnade a t det Nak-
tiska som skulle till lötaft göra oss lagliga.

V har detagit lolika utbidn ngar ordf.
sekr, kassörer, studieorg, cirke ledare
utb ldn ng, An kunna påverka på rätt
nivå och rätt sätt, Sol, Hls lagarna,
KHR LHB ledanröters sätt att arbeta
mfl.

Vi har hafl konlakter med beslutsfalta
re påolika nivaer Kontakler med äka-
re. oqopeder, kuratorer osv,

Vi har hål it oss undefiältade och aqe-
rat krng prob emen när det gäller in
dragnjngar pävåra omräden (hlä pme-
del, akutsjukvård mm )

Vi har under flera ar förlagt vårt sista
möte för året t I ALand och ätt gott och
haft trevligt på alla sätt.

Vi har ju även gjort resor gemensaTnt
t llbla Da arna och Borås.

Su Bad/len

Fiksdagsledanötetna Henning a Geda N ssan
Atenann Laty sam pensionärer i Salna.

De ordnade startb ddrag på 300: fran
andslinget och under det första året
tog Gunilla oss som patienter de gång
er vr Aäfiades sä att resorna skule
kunna finansieras.

Gunila sammankallade ala operera
de Gäveborg tll den första trälien
och gensvaret var så gott som 100%.
lntresse för en förening lanns. sä en
styrelse kunde ltses direkt och som
Iörsie ordiörande valdes tino Nordin
Sekreterare och kassör har var eTat lile
underåren men som kassörkanju Bri-
ta Larsson ka las veleran. Hon har va
rit kassör 11 är aLltså sedan 1979.
Uno var ordförande lll 1976 då under
tecknad t llträdde.

I Landsting o bingo ger stöd
Sedan v kom med i andslingels bi
dragsilora sä har v kunnal träflas re
gelbundet 5 6 gr per år pä med ems
mölen lrols atl det högs1a bidrag vlfåtl
under åren har varil9 000: 1990så
har vi kunnat bistå medlemmaTna rned
Ite resekostnader så vi fått träfias.

Ar 19/9[om v med rB n.on irotq å]tv
nte uppfyl de de vi lkor söm egenlligen

var uppsalta iÖr med emskap. Begler
na var att bara siora okålaföreningar i

Gävle kommun sku le iå kor.ma med
Efter etl tyrelsemöte där vi beslulade
att göra ett försök gicktag upp lll låns
slyre sen och Iörk arade våra prob em
''hög medelålder, ta ahandikappef' så
möll gheterna Iör oss att på egen hand
fä bältre ekonomivar små.

Då fragade den ansvar ge vad v tänkt
använda pengarna I I och när jag för
k arade attde sku le gåtil rekrealrons,
och rehabi rteringsresort llvarmare kl -
mat så fanns det inget hinder. Pä v I -
kor all medlen går til detta är vi fort
iarande med r b ngon. Av bingopengar
harvigiortgr!ppresortl Rhodos.Kre-
ta [,4arbe la, Portuga, ltalen, Lenin
grad vi har även bev liat b drag för de
som sökt och önskal åka på egen

f Även utomlands
Vi har även varil t ll Kyyrönkata i F n-
and och träfiat opererade där och
även til Danmark harv gjort resa. Tal
kurser har v haft bade på hemmaplan
och He s ngfors. Samlevnadskurser
pä fo khögskola. Cirke verksamhetbä-
de Gästr k and och Hä s ngland där vi
läsl bla Landskap, Förialtare, Ivlötes
teknik, Vardagssvenska, Sprak m m.



Karoly Galyas
Civilingeniör Karoly calyas har qått
bort, endast 54 år qammal.
Galyas har myckel akli\,,i och fram
gångsrikt arbetat med lekn ska hjälp-
medel för bla röst och talhand kappa-
de.
Han har ulvecklal en röstiörslärkare IOr
personer med oiil räcklig röstsryrka och en
slyrbar eleklro arynx med ntonationskon
lroll Iör personer som fått siämbanden
bolropererade isamband med cancer Un
de. de senasle lio ären har han elt den
svenska nsatsen anpassning av synte
tiskt lalför helt slumma personers behov.
Denna bygger på ie)(t'ral-synles som ut
veckats vid inslitutionen. Karoiy calayas
har anpassal lalsyrlesen till dei klirska
behovet med prograrnvara och manöver-
program lör moioriskl handikappade samt i

etl särsk t utlörande med symbolspråket
BL SS för språk igt hand kappade. Under
de sista åren har han också inlört talsyntes
som etl vikligr pedagogiski hiälpmedel för
spec ålu nde rvisn ing av barn rned las och
skrvsvårgherer.

Ett nytt sätl att operera in en bit av tunntarmen i halsen på patienter med
cancer i slrupen eller svalget gör att de nästan helt återfår sin förmåga att
svälja.

Patienterna har halt ett elände td
gare. De har inte klnnatgå Ut och äta
med s navänner Det hariag t tre, fyra
gånger så lång td 1ör dem atl äta en
mlddag eftersom de hela tiden nråst
skölja ned maten nred vatten. säger
överäkare Lennart Löfgren pä Re-
g onslukhuset i Orebro.

Patienter med cancer högst upp imat'
strupen eler ängsl ned svaget bör
dels strälbehandlas och dels opereras
för att ersättade områder därtunrören
,unnits

Redan T981 genomfördes en opera
lon där en bt av tunntarmen lrans
planterades n ihasen.
Men prob emet harvarit att tarmen olta
skrumpnat ihop i själva skarvarna, v I

ket gjort att patienterna iätt myckel

Syr med maskin iörebro
I Örebro har man nu använt en lten
symaskin i stälet för att sy lör hand
som I digare. Symaskrnen tungerar
som en ilen häftapparat, tarnren äggs
om lott och häitas ihop dubba rader
med mycket små stift. Passagen b ir
dåvdare och maten g der ner lättare
Operationst den b ir ocksä kortare och
därmed bilgare

Med den här metoden behöver vi
nte he ler skära upp bröstkorgen iör
atl sy, utan v kan gå in va hasen.-f digare har det krävts ilera operatio-
ner men nu räcker det rned en. Och sä
v ttjag vet är vi{örst med att operera på
det här v set, säger Lennart Löfqren.

Larys omslagsgrabb:

CARLANTON
med tack för radiohjälpsinsatsen

Förmod igen är v rnånga som sett Carl Anton som sångaren och vis
d ktaren som böriade måla atl visan kom iörst, så att säga.

Men v bedrog oss, och skä et torde vara att som v sdiktare sångare och
estradör är han rikskändis inför en jättepubl k v a TV. Nägol som nran nte
så ofia kan b i genom mä er . Och så drar man s na slutsalser.

I\len nu råkar del vara så alt först kom bildskaparen Car Anton, veder
bör gl utb idad i välrenornerade Anders Beckmans regi, och fast anstä I

nlng som I dnlngstecknare Dagens Nyheterdärefter (1961 63).

1963 härjade gamle Hyland med sina hörnor och som ett antal andra
numera vä elab erade arlister, började Car Anton därstädes delta är. och
släppteDagensNyheter. Menintertstift ochpensel Detharblvtåtskitga
teckn ngar måln ngar och blad även åren iramöver. Hos Larys äsare och
Car Antons konst mest bekant genom hans blad inlör Laryngförbundets
Badiohtälpskampanj i ljo.
Den blden är sanrtidigl ilet av en bid av Carl Anton själv. iörsvuren tl
Stockho m och dess skärgård. Altsedan 1964 har han kommit med o ka
vissaml ngar Prenrlären 64 betit ades Blå visor och i den sam ingen fanns
hans "maskros och tiärdolt'som Sverige fick yssnatiIunder24svensk
toppsveckor.

I grått marsdrs med ea an ng av vårso ovan mo nen känns det frestande
stiä a sista versen ur den v san:

Jag gjade en liten visa alt sjunga
när sommarens batar hat glidit förbi
och isama liggertjocka ach tunga
f& visat kan längta ach länglar gör vi
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NU'|rAA{NER $IERIGENLL
ATT 14IF'NNs

minst i form av 'gratispluggar" som forllarande dyker
upp i alla former av tidningar. Möten med tusen och åter
lusen människor isamband med nålförsäljning. Mer än
525000: via Radiohjälpens konto. Och tavel-, brev-

Ett oändligt antaliidningsartiklar. Etl oräknal antal ra-
dioinslag. Flera inslag i lv-program plus vårt eget pro-
gram som sändes 4 gånger! Badiohjälpens trailers som
sändes i snitt en gång per kväll i TV under sex veckor
och dessulom lästes i radions olika kanaler. Uppmärk-
sammad affischering och annonsering. Del senare inte

märkes-, nål- och tröiförsälining,

Ja, det här är nägra av de resullat v
nädde under vär intensiva informa-
lrons- och nsamlngskampani under
hösten. Mänga av resultalen kan tyck
as svåra all värdera sä här direkt. Men
pä lång s kt kommer v all de positiva
effekierna av att så många nu känner
ti iörb!ndel, begreppen och handi
kappen. Det kommer på sikt ge en
bältre lilvaro för ala som redan är
opererade och de som kommer att bl
opererade. Och iörhoppninosv S ock
så eda li I aitiärre behöver opereras.

! Svenska lolket kånner lill oss
Alt svenska Iolket nu har börjat begrl-
pa vad aryng- hem laryng och g os-
sektom är iar vi höra bev s på nästan
varje dag. I\len del är bara början. Det
är en torm av islossn ng som skett,
r.en nu äterstar att smäta all is. Dvs
mycket arbelet ålerstår nnan vi kan
sla fast att svenska iolkei direkt veta
vad Larynglörbundet arbetar iör.

Några av de verk iga höidpunkterna
höstas stanrmade från en och samma
person. Du ser honom på sid ett; Carl
Antonl Car Anton var d6givare och
rnsp ratör iör den iantastiska kvä len
pä Dramaten. son så elegant roddes i

land av Rigmor Strandberg. Det eko-
nomska resultatel bara den kvällen
blev närmare 100000:-.

Carl Anion är också den person som
skänkte rätten tl Iörbundel att repro-
ducera Taotvet 'skärgårdsvår ' och det
mindre mot vet med segelbåtsom b ev
vad brevmärke. Försälin ngen av de
bäda produkterna har t lldags dato n
bringat närmare en milon kronor.

Det bir många håriga santar sorn
mängdubb ar Laryngfondens kåprtai
nrånga gänger om. Och som därige-

nom ger fondslyrelsen nröjigheter att
hjälpa där det bäst behövs.

I Duktiga föreningar, duktiga
medlemmar

Hela hösten för alt irte säga helaåret,
har ett anlal lören ngar och elt antal
medlemmar arbetat otrolgt dogt och
ihård gl. Och nått lysande resu tat. Bå-
de inlormations- och insamllngsmäs
s gt Bristen var dock attviinte hariör-
eningar över hela andet, sålex i övre
norr and blev det tlnnsått med inior
mallon. Men v hoppas på att någon
medlem snart dyker upp och vil slarta
en lokalförening där.

Med häsl ängder, kan man gotl säga,
vann L nkÖp ng tävingen om den för
enjng som såLde fest nålar per aktiv
med em. De iär nu den stora glädjen
attvälja ultvå medlemmar sonr isinlur
lår välia på att åka ti I Göleborg el er
Stockholm föl en trevlg he g på OLs
sons Hotels. Aker de till Stockholm tår
de bo pä det iina Prince Phiip där vi
hade kampanjavstanrpen den 1 2
september Välier de Göteborq står
Hole Bivefion och väntar.

I Nu gårvividare
Det här var bara första steget och av-
stampet pä väg mol eit nytt lv för La
ryngförbundet och alla med emmar.
Nu gä ler det att fortsätla "hamra in''
medvetandet hos våra medmänn skor
v lka vi är och variör förbundet f nns.
Det är etl ångt och dogt arbete sonr
kråvs, men kan b i ättareom mangör
korta ntensiva karnpanjveckor, då
nran lar iordentlgt. Och med det arbe-
tet önskarlag er a la ett storl
LYCKATILLI

Eva Bergströn

PN5TAVLINGE
Vem vann tävlinoen
"VILKEN FÖRE-NING SÄLJER
HJÄLPSKAMPANJEN?

Jo, det gjorde LINKÖP NG med bred m
nbringade kr 81 486: . Gratts Linköpir
vinner härmed första prs som är en
Stockholm eler Göteborg iörtvå persor

Nedan Jölleriören ngarnas resultat av i
L nköping med 4
Stockholm l
Esk lstuna
Gävle
Lund
Örebro
Göteborg
Uppsa a
Halmstad
Västerås
Falun

äi.!
!E
§bl!-.s
,å-

§ :n:
e s,e
ii ,E F
.9 .'i:

fE§
8,§?
E-i 1;

1:a kom
2..a
3:a
4a
5:a
6:a
7:a
8ra
9:a

10:a
11:a

Totalnåiörsäljning I



Lin köping imponerade mest
i vår Radiohjälpskampanj
Jag skall nedan försöka sammanfatta mina in-
tryck trån vår Rad io hjä lpskampa ni.
Vi ansökte om en radiohjälpsperiod uteslu-
tande för att göra vårt törbund mera känt och
för att tala om för svenskalolket vad laryngek-

tomi tu för ett handikapp-
lnformationen har gätt mycket bra. Tidnings-,
radio- och TV-bevakningen har verkligen fun-
gerat, men tyvärrfinns det vita fläckar i landet.

vjuer. Blandra har vår kons!lent Gul -
Brtt Mårtensson varltlltigt larten

En lten nystarlad förenng, D- änets
Larynglörening i Eskistuna med en-
dast 1 1 st opererade nredlemmar konr
pä tredje p ats nålörsälln ngstävlng'
en och har dessutom gjort ett stoi( an-
ta tidningsintervluer. haft utstä lningar
på slukhus nformation skolor och
eit anta ollent ga okaer

Uppsa a förening kan nog utnänrnas
t I mästare på alt ha fåll med grat san-
nonseT stoTa som små. i lokall dn ng-
ar V har en egen ten pärnr iör dem.
Dessutom lyckades de med bedriflen
a favår folder gratis badadiUNT

De stockho mska eldsiälarna - som
kunde vart Ier slet lramgångsrikt
med nåförsäjning bla på slukhusen.
lobbade på det stora Dramaten arran
gemanget o s v. Hederstack f ranriöral t
I I Anna-L sa Sundberg och Karl-Erik,
E isabelh o Herbert Tschöp Arfe Ra
ter och andra

Sammaniattnjngsv s kan v konslatera
atl inlormat onen har nått lram i slora
de ar av andet.v ketvar avs klen Sa.
nu gä ler det att hå la grytan kokande
med nya aktvteter. V addaruppfram
ti hösten

Elaf BvsteCt

549 st Sunrma kronor 153 882:

L nköpinqs förening har varit i särklass
över ägsen vad gäler tdningsinter_
viLrer T I och med Olandsb adet hade
e'n stor artlke med Pau Brynielsson.
Etl stort antal s k p uggar (sn'räannon
ser) återfanns näslan ala tidn ngar
nom L nköpinqs stora d strikt Jag har
räknal tilca 17 T 8 olika tidn ngs nter_

vller nom L nkoprngs foren ngs verh
<:mhFicomrade. men det finns säherl
I era Dessutom har n'rassor av andla
altlvteter genomfdrts. B a har LinLö
o no ett sälLresu tåi oä sålda nå1ar som
år årvot håva resutalel av våd hela
åndå-har sålt. A1t en sa lten foren nq
med så höo medelä der och så stort
verksamheisomrade kan astadkom
ma ett sä fanlastiskt resultat, v sar vad
entusiasm och sammanhålning, och
sist men nte minsi, vad en mYckel bra
kampan lednlng kan åstadkomma An
en gång grattisl

Malmö Lundfören ngen har informa_
tonsmäss gtocIså ychals bra medett
stort antal tdninqs och radonler

N AVGJORD
MEST NÅLAB UNDER RADIo-

argina med 4527 st förså da nälar viket
gl N är Iantastiska Linköp ngs förening
weekend på något av Olsson Holels i

ållörsäin ngen i rangordning

527 st
1lf sI
743 st
702 st
382 sl
331 st
265 st
242 sl
l20 st

60 st
0st

försä da nålar S:a 8l 486:
21 I86:
13 374:'
12 636:

6 876
5 958
4770:
4356:
2160:-
1080:

0:

i: futDI oHJÄLPSKAMPANJEN : RADIOHJÄLPSKAMPANJEN : RAD I OHJALPSKAI{PANJEN I RADI0HJALI
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(c)-forslag om åndrad
handil«appersåthing
LarynseKomerdd€ har ind€l mångå år fått
kämp. tapp€n för rått€n till händikapper-
sättning, men dessbåtu€ hår det varit en
stid som l?tt till namgångar. Den som ly'lt
65 år då hän ell€r hon dråbbås åv händi-
käpp k.n em€llertid fortfarånde inte få
håndikappeEåttning. Tyå c€nt€rpårtister
har i iksdag€n påtalat detta förhållande i
€n motion, ctår de m€nar att dennå be-
grånsning bör tas bon. Deras motion har
följånd€ innehåll och lydelse:

Nären person, som inteiyllt 65 år, drabbas
av eil handlkapp, som ederti förtidspen-
sion, erhäler denne eil tillägg, benämnt
hand kappersätlning. Detta tilläqg är avsett

lör att täcka de levnadsomkoslnader som
lörorsahas av hand lappet. Det han gälla
fördyrade resor. rym qare boslad, behov
av ökad henrhjälp edy. Ti äggelärskatte-
irtl och lårbehållas även efterlyllda65 är.

Den som däremot drabbas av eii hår.li-
kapp elier lolkpensioner ngen erhåler
ingen sådan ersällning lrots att merkostna-

Tel. 08 - 23 31 25

derna ärdesamma. Ti den svårighet sorn
eil handikapp nnebär läggs I mänga fal
också ett ekonomiskl handkapp. Denna
sk lnad ekonomiskl hänseende upplevs
av mångasom en slororätlvisä. Samhäls-
stöd i form av lrandikappercäiining borde
en gt vår men ng ulgå t I alla som et b -
drag till ökade evnadsornkostnader, oav,
seilvldv ken åder handikappet inträlfar.

Hemsiällan

[,4ed hänvisn ng lilldeian,örda hemstä s

at( riksdagen sorn s n mening ger rege-
ringen ii känna vad i molioren anlö(s
om behovel av handlkappersättning
även eiter å d erspensionering.

Stockho m den 2r jaruar 1991

R-AD r c)I{J.Z{.r-p sK-alvrp-A,\r JE \r

FÖRSJiUNINGSRESTJLTÄT PER PöRENING

HO S lf'E a\r 4990

Förening

Försåljninq redov.isad i kronor av '_föta t iol
sä1j ning/
föreningnå1ar brevrnärk tavlor trö j or diverse

Linköping

Stockholm

cåvIe

Eskilstuna

Uppsala

Lund

cöteborg

örebro

Halmstad

västerås

Falun

81485.00

21J.85.00

12.636 .00

13J74.00

43s6.00

6875.00

4.7?0.00

5,958.00

2J,60.00

1p80.00

0.00

7.200.00

3.9 75 , 00

397s.00

4,200.00

6,82s.00

7?25.00

7.27 5 ,00

82s.00

2,325.00

75. 00

0.00

10500.00

16500.00

10500 . 00

13500.00

5p00.00

3.000.00

3000. 00

1500.00

lp00.00

3.000.00

0.00

1500.00

1.000.00

2,100.00

?50.00

350.00

1.350.00

250,00

1,700.00

0.00

200.00

0.00

2p00.00

0.00

353s.00

50.00

0.00

0.00

824.00

0.00

0.00

0.00

0.00

102,5I6,00

42§57 .00

32.7 45 ,00

31874.00

17,531.00

14951.00

10J19.00

9.983.00

5.985.00

4,3ss. 00

0.00

Sunma per
artikef 1.53882.00 32400.00 59.000.00 9.200.00 6409.00 270,891.00



Linköpingslörcningens styrelse. slående
ttv: Lennan Wisen, BeftilJohanssan, Es
kil Halgerssan, Larc Gunnar Adelssan och
Paul Brynielssan. Sittande frv:Nils Bjötck.
Ann-Britt Eiksson och lnge Andersson.

(LUtsBAT
och
(T,ART

'l§D

Björckomvald
i Linköping
Lnköpngs Laryngiören ng hade iär sii
ärsmöte förag1 t So backa servcehus i

Oskarshamn Där 1og [,4onica Andersson
och Pa! Brynelsson emot och nbiöd I I

kaffe med smörgås och tårla som srnaka
de myckel gofi. särskit Iör oss som åki 20
mil snöoväder.

Ordlörande Niis Björck hälsade a a vä
komna I I årsmölel och vände s g särsk i
ill lörbundsordförande Eof Bystedl med
lru L nnea Han ultryckte ocksä sin g ädle
över ali se sä mänga med emnrarfrån söd
ra delen av reg onen. De ånga avstånden
och då iga jörbinde ser gör att många av
den an edn ngen n1e kan besökavära rnö
ten så olla. som de llesla fa hå ls L n
köp ng, sade Blörck.

Til ordiörande Iör årsmötel vades Karl
Erik Erlksson och sekrelrare Lars Gunnar
Ado lsson Dagordningen laststä des och
k ubbades raskl genom, punktförpunki

Tll ordlörande ornvades N s Biörck lll
sekreterare ornvades nge Andersson e-
damot i slyre sen nyva Eskil Ho gersson
övrga edarnöter I siyrelsen ar Benil Jo
iransson, kassö., Karn Peiiersson Lars
GunnarAdolfsson Ann BriilEr ksson. Siy
relsesuppleanter Paul Brynie sson Len

Ärsmötet bes utade elier förs ag från N s
Blörck atl utse Ann Briii Eriksson t he
dersnred er. i Lnköpifgs Larynglörening
och allföres å henne sorn hedersmed em
Laryngförbundel Nls överamnade en
bomma lill l\,{anne Swa och tackade ho,
nom lör goll samarbete i siyrelsearbeiet.
Kvarvarande otler på Cari Antontavlan
hade såts under kalierasten Vd drag
n ngen utfö Ivinslei på oti nr 12. som Lin
nea Bysledl hö i sn hand Hon var så
generös så hon gav v nsten äter I ll före
n ng€n detblevt lg äd elörTommySand-
b om som b ev v nnare avlavan.

Efter möiets slut fck förbundsordlörande
ordet. Han ta adeom kanrpanlen och resu'
iatet h ii lls av den. Han tackade n ed em-
marnalörderas arbete och detgoda resu -

iai det g vit. men uppmanade ocksät io]1-
sall arbele rned försäining och nlorma
lion

Radiohjä pen slår öppen he a l99l för b
drag. Han nformerade också om förbun
dels p aner förframiden

Årsmote i
Eskilstuna
Tsdagen den 5 februar besökte iag D ä
nels Laryngldren ngs årsmöte l.lpps ui
n ngen var del närmasle 100% g. Siarn
n ngei var på topp.

[,4ölei valde enhä igt Per L nde I t ordlör
ande Beri Karsson t vce ordförande.
Herman Stogren lill sekrelerare. KersUn
Larsson iil kassör och som edamöier va
des Georg Goransson och Maj Fytier

Esk stuna Iören ngen kom som god trea
radlohjä pskampanjens nä lö rsälln ingstäv
ng viket ä en mycker ood prestaiion för

en så nysiariad fören ng.

Eller ell stadgeenligl genomlöd va över-
lärnnade farbLrndsordlöranden en check
på kI5000:- samt en ordförandeklubba.

Vama lyckönskningar från förbundel oe

Båttte bilstöd
kav i (c)-motion

Centern har i en parl moton i riksda
gen iagit upp etl antal hand kappirä-
gor. Nägra av punkterna lcenlermotio
nen återges här:

REHAB LITERING oCH VÅBD
Haidikapphjä pmede n börvara koslnads
lriaoch beiaas avstalen. Påsåvs Lrndan
röjes de oiäm kherersonr dag råder

BOENDE
Nandihappade masre mol gasie mån
hLrnna fä bo eqen bostad och oåverlr s n
boendemiiö serv cegrad. Olika siödtnsal
ser för att undedälla dei egna boendei

B LSTÖD
Dei nyå blstödet rnnebar lorbattrnoar fdr
d€ hand lapp.de men,eqe,na aiannu
nie ii fyllest. Siodet bör enliot centern Lrt-

vidgas I liall ornlatia a a upp t 65 år sonr
har väsenl iga svårgehter att förllyta sio
påegen hand elleran ilaa männakommu

ARBETE
Övergången från skola lili arebels v mäste
underä11as Föriidspensonernqenlär nte
vara ett , ternai i t I rehåbil ter ng. den får
nte bev lås lo .n forsöf I rehdb ier no
har gefonrfö(s Samhalls verksamhet bör
göras merlillgäng gför personerrned svä-

HAND KAPPOMBUDSI\,IAN
En iunklion sonr hand kappombudsnran
iör all t varaia de hånd kappades rätt q
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Ditt blod t: :..1

kan reidda
mitt liv

Johdnnes.1år

Vår siukvård är heli beroende av t I

gången på bod och pasma. Alh ifrån
svåra operationer ll produkton av
ivsvlklig med c n, bygger på var vija
att ge blod och p asma.

B ödarsluka är etl exempe . Hos Jo
hannes lattas en lilen pusse bt den
kedia som gör alt b odet koagulerar.
Små skärsär äker oftasllätt. Detverk-
iga prob emel ärde nre blödningarna.
Genom ny teknik framstäls ett kon
central av denna faktor som mamma
och pappa hjälper Johannes nlicera
lvä gånger i veckan.

Av de b ödarsluka som finns iSverge
dag kräver ca 350 regelbundet detta
lll skott. För att irarnstä la en dos ti
Johannes behövs plasmafran ca 4g
vare.

Vil du vara en av dern?

Oka forskningen
kring tobaken!

Minska lobaksbruket och skadeve*ningarna löt dem som rijker. öka an-
slagen till forckning om tobakens skadeverkningat.

Så yder i korthet det upprop sorn un-
dealecknals av tolv kända svenskar.
Sju överläkare Irån o ika medicinska
specia iteler har t I sanrmans med io k
från tackiören ngsrörelsen gått sam-
man och förslåralt man ske ge tobaks
forskringen ett öre per c garett i lran
tiden. Förs agel presenterades vid en
presskonferens Läkarsällskapets o-
kaler iStockholm. Bo Persson irån La
ryngförbundet var på plats iksom un
dertecknad.

ProlessorÄke Wennmalm. Sah grens-
kasjukh!set, Göteborg stårsom n tia
tivtagare till Iörslaget Han menar att
etl öre mer per cigarett ger tiiräcklgt
med pengar f ör att man ska kunna ska-

pa ett lramlida tobaksinstitlt Där ska
finnas tre sektioner:

En för klinisk lorskning, som in-
riktas på att minska tobakens skade
verkn ngar.

En för utvecking av metoder för
rökawänjning.

- Enförbevakn ng avtobaksrelate
rade slukdomar

Ake Wennma m och övr ga uppropsde la
gare menar atl lobaksutredningen v sser-
gen lrar många ångtgående agförsag

sorn siktart Iall rn inska lobaksbru kel men
all rnan svker de som nte kan e er vil
slutä röka. Förderas sku rnåsiemankom
p etera aoiörs aqen meden medic nskdel.

I presskonferensen deltog löruiom Äke

Wennma m, represenlanter Trän iobaks!t
redn nqen. Svenska Tobaks AB. s Lrkvår
den. Cancerfonden och oraon sätonen
Smoke Peace. Lars Erik Hofr ,rån Ba
d Lrmhernmel pälaade behovet av beteen
devetenskap ig lorskn ng. Vi har iusentas
str It velenshap rqå unde,solninoar orn
rol.ninqens medk nsha ertel le, men v vei
näsran nger om varior unga m.nnrslor
bör ar rdka och varför de hå, så sv.rt .ri
s uia lrols aii de vel all del är farlot Lars
Erik Holrn rnenadeocksåatidel ärömöi gt
åll io rska lranr def ofarliga cigarelte n. Den
innehåler i så lall nie lobak var hans slur-
såls Han va homnade docf uppropet s..
1i !ida ait det konstaierår ålt tobåLsuh'ad.
ningenslorslag nie art lkäcl ga uianbarå
e/isätl åit os: n,.h FmFn

Sven Oste, Smoke Peace hävdadeförsn
del .it aqförs agen går väl angi Förbird
moi röhning på te, årbe,spatser. behovs

Dagefs appiäd rev dock Larynaförbundets
eoen Bosse Persson ner när han med sin
l.araLterisi sla stamrna engagerafiöres oq
t o hronor per pale ] lors[n nqen

Det har. sa Bosse och oe[åde Då s.
håsarenslu[domsorn aqinteonsl.'arm,n

Dä leg klokl nog anhäigarna av rök
nirg

Text : 1,1 ani ca Ste net J tta
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Hjälpmede
Larys hiälpmedelsspalt fåt bli nägot
mindfe tfaditionell alenha gång. Vi
skall med.hjälp av en artikel i Folk-
bladet, Osteryötland och Hans
Racksåtet i Finspängs Civiltöt-
svarsavdelning ta upp lrågan om
skydd mot gasktig, speciellt med
ta nke på laryngektome ra de,

Utgångspunkten är ett nformat ons
möte i F nspång, relererat pä föllande
sätt i Fo kb adet:

Inlormation i Finspång:
GASBEREDSKAPEN GOD

FTNSPÅNG (Fo kbtadeo
- Sveriges beredskap angående gas
masker är god och 1993 94 räknar vi
med att behovet av masker ska vata
iylltför a la Sverge.

Det framhöl Hans Racksäler från Ci-
vilförsvaret vid torsdagskvällens inior
matronsträtf om gas på Finspångs bib-
iolek.

Vi har idaa över sex m lioner
skyddsmasker ilandet och räknal med
att ha över sj! miljoner senast 1 994, sa
Racksäter som lillsammans med kap
ten ChristerJonsson från A1. ocksålät
åhörarna se andraformer av skyddsut-
rustning, bl a gasskyddsdräkt, skydds-
iackor och skyddsväskor.

Hur ska vi 2000 aryngdrabbade
svenskar kunna skydda oss då, und-
rade Ann Brilt Erksson. sorn andas
via etl hålihalsen.

Dessvärre iinns det nog inqet ämp
igt skydd framtaget idag, men jag ska
genast iöreslå civilförsvarsförbundet
att jobba på en skyddsjacka i vuxen
modell som skydd för laryngdrabbade,
lovade Hans Racksäter på ståe nde fot.

Han berältade också att ansvarel iör
lagerhå lning och t llsyn av b a oas
maskerna och annan skyddsmater a
ska öve.föras tll kommunerna. Detta
arbete är redan påbörjal på vissa hål i

landet.

Detla innebär att man snabbare ska
kunna få ut gasmaskerna I efi nödläqe.
IVä såttningen är att alla ska kunna få
en gasmash inom 48 t mmar. nar gas-
maskerna finns i komrnunalå förråd
jämfört med en vecka i dagens läge.

IVen först mästa man komma över-
ens med kommuniörbundet orn ersätt-
ningsansprå[en. innan det här byggs

Med vid gasinlormationen var även re
presenlanter för hemvärnet, bilkåren,
Röda korset och civilförsvarsförening-

Ann Brilt Erkssons påpekanden vid
mötet iöranledde Hans Backsäter att i

enlghet rned sitt löfte iramföra laryng
problemel til Sveriges Crv lförsvars-
iörbLrnd. I brev lil 1örbundet skrev
Racksäterbla:

Den fråga san töanleder defta brev kan
ftån Ann Briff Etiksson. en av Sveioes
2OAA htyngapererade- Vad finns defbr

Jag kunde inte ge någat besked, nen vi
kom fran til, att eftersom de ej kan andas
genon nåsan ellet nunnen och daloreita
något skydd av nashen, tade det fnias
en jdcha lsanma madellsam batnskydds.
jackan ivu\enstorlek Vad Fg vet så tnns
det inga, nen jag tycker att Sveiges Civil-
lörsvarstöhund bot göra en famstattning
fll Råddninqsve*eton afl det beståts ocv
sys upp ett antal iackor i vuxenstoflek, som
sedan genom biständ av LARYNGFÖB-
BUNDETspnds ut tillde persaner itandet

Ann Britt, som är aktiv i LARYNGFöR
BUNDET lovade aft ackså ta upp fågan l
sin tö.bund så at1 tramstållnngen komnet

Kavet at intearimligton SRV ska leva upp
lillidin 'ettskvdd forele in'anatF "

Dädö. förcst;r iao ad SVEBTGES ClVtL.
FABSVABSFORBUND sna?st tar uoD
denna fraga ach dtskutetar den lttlsa:n
mans ned LABYNGFORBUNDET. Box
9514, 102 74 STOCKHOLM, besöks
adress: Beinershalnsgatan 9,Stockholn.
Telefon: 08 6585807 ellet 65858A9
(även texttelelan).

Naturiigtvrs har vi anledning följa hur
den här{rågan hanteras iramöver.

Etof.

lusse i hissen
Vi hade a a samlals runt långborden,
slämnngen var förväntanslull, försätin ns
en äv otler var i lull qånq, fdrlar no trarn-
du[åd och kar qenom var teslkomrnities
försorg.

Ordidranden Goran W-B eskade lvshad o.h
håsade medemmarna våikom.a tit årels LU-
C AJrarde. Göran bad Veronickå Söderoren/
E.g und arr presenrera den av he.ne r.bi;dfa
llass6D 1r;n Sloqasslolan samr deras tårari.
na och kÖredare, B rqilta Er ksson.

När delta vargiorts äcktes a a lamoor och bara
jusensavsken lokalei.

Svagt i1läran hördes.u Lr.åsänqen suroen
av kara och vackra ungdomsstämmor. n tåOa-
de c:a 25 J0tjejerochl lar med fro(e. B roita i
ba[aru.den V ic[höramånoa lnE sån.-arblå
iorulom Lu. asånoen Srdfan-VarEn Stdihrä.a
GoderAnön NLrArD.l r,ll.pn m i

Kvållens Lucia deklamerade o.h eiter sånöern:
som h Luciafll dansade de 1ör oss. "

Efler an Luc.sången hade ryst.adp brölapp I
derra ut Vår ordiGörar r.[ v;inrå.n hr: r:.1.r
an kun.a ta.ka kåss 6D med iröken Birdr; tör
en f fl lpplrådande.

Klassen i ck som rack två slycken teddybrdrnar
den ena EKO-la ande den andrakramooooooo
Dessa bjömar sku e lonas ul ldr atr iiihop ile
pengar iör kassens skoresa. Dessltom Uck
k assen en hemmaolord dockasom snabbtdöD
tes ll GLOSS LAFY då den hade vAa l d]t
och kampanlmärke delta år nu k assens mr:n
nesmaskol från Laryngiöreningen Slockho nr.

V vrlmed deia lacl. I ass 6D Stoqåssl.oan
med fro[er Brg ia spersen och hoppaspå e.

Forovnqrhånsaoasaau Stocthomsfdre.i.o
e.l ch en molliqhetan homm. t lSLoqass[oa;
och presefterav l. viaroch vrIet hånd [app v

Vercnicka

rcl-pats pÅ
HANDIKAPPHISTORISKA

BöcKER
Handikapphisloiia såLter nu ut restuppaqor av
sex böcker ii förmån ot rea prs Böckerna
finns ocksäsom talbÖcker Prse1tu25: krono,

Bdcke.na har ovordals av anders i.ämstå han-
diLåppe,pener och lålt mvc[etoosrl vaomnam
nander daqs handtäpp dch annan tac[
press. Del handlar om sma restLpptaoorså der
årvirtiqr.nva,a utergod ld med besrä ri.o
BocLerna hånanvindaspåorfa sarri iören no
ens läshorna. som oresenrhå.kFr I r mp.r pm
mar, personalochoasler. aI Över amnasrlloot
ller o.h tia.stemån. mårefla vd sr|d.r ö.h
uider ag för rr t dslorskare.

Böckerna är: Semnarierappori 1S86,80 sid.
Tolv perso.er berättar r87, 144 ec Hånd\ao
p nst Handilapporg 1988,158 s d. Beqavn nss.
rrandirappådes hElofla 1989 r 50 s d. D o LL.
bol 32 sd (15' [r). Handhåpproresen värer

Besläles hos Handikapphistoria, Box |24,
1 1 1 8l STOCKHOLM. Tel: 03/24 176n
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Cancerfondens i ournar-istpr is för 1990

har i kLasserna dagspress och veckopress tiLldelats STURE SCHöII,
Äftonbladet, och BO ISÄKSON, cidningen vI. Det år två dokunentäla
skildringar där pristagarna "nLed inlevelse och realism berättar
sina personliqa upplevelser som cäncerpar:ienter

I juryns motiverinqar heie. det även att leportagen ä.
"välskrivna, sakliga och fyLLdå av humor och värme,,.

Pliset till. sture Schött är postumi., han avled i februäri i år.

I Tv-klasser belönas LARS UALLENGREN och CLARX CARISSON för "et!
ömsint och vardagsnära reportage i Tv:s (anal 1 on nännijkor som
bIlvir opc:erdce foi s- Lp å Er

: rod:o[lassen uLJ.laJes ,ngol pr.r.

SLockholn den 21 februari 1991

!'åa1i9a hälsningar
CaDCerlondens info.!ationsavdelning

Carlösten Nordlnaik
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