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tso t'erssor

RPlnhtöt
Per-Arne Herber*on
a
Svenska Lar.vngförbundet

Kansli
Besöks- och postadress
Barks r.ng 1,1

I L' i \otn.l
Teleion: 08 655 iJ3 10
Tetelefon: 08 655 ,13 20
Tele{åx: 0iJ-655.+6 10
Postgiro 85 17 5,1-2
B:rnLgiro: .57903-.5373

Tvi.iirr blev nr. il av Larv litet for

hoppas arr deru nr. kommer till
dm brevfidå i ratt tid.
Her ni ränkr p'i att nl som liiser
ddnhgen har möjlighet att påverka innchållet?
Tldningcr är delvjs ett bra
orgarl liir SI-Fs lijreninga. l1tt
infonnera on siia aktrvrtctcr lik'
som an enskilda personer är vä1
Itomna med arrikiar rili ridning€n.l
detta nr. ev ridningen k.rn ni läsa
om en anhörigs upplevelser i senr
band med makens sjukdom, her dn
s_r'npunkter art ge i denna fråga
hoppes jag att du f.lttar pcnnan
och skrivcr någrx radcr.
SkLrllc du intc vilja ansc djtt
larnn i en artikeL så har du lull r:in
art använda dig ai.signatur nen
redaktionen kräver att f:i ditr namn
iör an ha rnöjlighet diskurera arti
kelns imrehå11.

Fi;rbundsordförande
Bo Persson
Övre Llantverksgaran 20 A
831 36 Ostersl! d
'leleIon: 06-3 12 30 41
Mobiltelelon 070 512 il 96
KdsellötudLtare

Gcrt Hal1

Jag har prodrcerat tvii numnrcr
av !år trdning som tf. redakrör och
tackar Iör den hjälp jag fått ir:in er
ER ALLA

GOD .lUL och GOTT NYIT ÅR.
P-A.Herbertsan
tf. rcddkt& I

KestYindsvägcr 2

I
Sti{telsen Laryng{onden
Barks väg 1,{

170 73 Solna
Teleion: 08 655 ,10 01
Postgiro: 91 82 58-5

Barkglror 5793-0661

l
Trvck
Enskede otTseiAB, Stockholm
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Svensko

[oryngförbundel
I

hrr 1äns och regionlöre
mngar verksamma over hela
landet.

a har kontakt nrcd nrotsva'
randc förburd i andra liin
dcr.
a har förtroendeanslutna
Jäkare, tandläkare, logope
der, kuratorer och dietistcr'.

I

är cn av huvudmämren
Cancerfonden.

I

rillhör handikappiörbLrn'

i

dcns samarbetsorgan.
finansieras genom medlems-

avgiirer och anslag, bl a
statliE:å orgenisåtionsstöd.

Konsulent i Mdlmö
Gull-Bri1t Mårtensson
Dalaplan s A
214 28 Malmö
,+2

rr:r:r,

t

231 .5.5 Trclleborg
Tclcfor:0410-1,+9 52

'I€lefon: 040-92 4-l

1;1,11;1 1,11,11.1r',,:1,

senat på srlrrd av tlmständisheter
som jag iute kunde rå p:i men jag

.

har institiät fristående Sdftelsen Larvngfondcr, som bl a

IARY
En tidskrift för
i loryngektomerode

ger rcabilrteringsstod till de
som drabbats av cancel i
öron, näså och halsonrråder.

-

de som

fått srruphur.udet borropererat.

I hemiloryngektomerode

I

dc sonr fått cne st:imbandet

arbetar för lika rrir ri11
behandling, vård och reha-

bilitelng samt for social

I

glossektomerode -

tr,vgghet.

de som

Iårt tungan bortopererarl hclt
eller delvis.

a de som opcrcr'ats för cancer i
munh:ilan.
r de som genom strålheherrdling

Iirt heqtierde ner

I

utger tidskrifteD Lårv.

a v:irn, r sin. medlemqgruppels irtr'csscfrågor.

EN TII.LBAKABI.I(K PA

0ckså en

DET GANGNA AR ET

lag l1,\ötte Llig ntu jag Mr utl],
du frestode mig ctth sn,trt u;tr

ldg Lat ju litet bl,rg sii
ttäffatles i vqg.

ti

DLt uar lång, soLbrJnd och

jag kinie nig upprytnd
nten äl1{Ji tr}'gg.
Manmt"t sLt: "Det ir ilqe I
sälkkdp fii dig du kontnar
sn1,gg

ld illi,

tto ]ni&"
Men intt trcdde irg p,i Ll.t
dAr, tlet gör non iltte fiär mdtL
nIL

är

k

ii.

si kul på aLla fester
du s ill{le upl, åyer för nina
Yi hade

Srrsomnuren 1992 blc\ lis l.rrrnB
ektomerrd oclr hlo orrcdelbarr s.k.
srodi.rnlle ,rrc.llnr I S.ockholms lains
l-.rr\rrglin cf lnq. \jqra medlenrsrnr»
ten b.\iiktc jxs inte iilIl:rn j.rg,i!
Rolf Flscfer tick en rnbjuda,r, rrr
\om fiirefirgens gasr när!åre \icl
mccllcmsröret i jrnuar 199.i. Dlrtli
bler. riindpLnktenl frir ett i allre
hdgsra grad rrrlt prssLr. medlenr
under 2,5 år, blci ;ag nLr aktn rnonr
torenlng.rr. Jxg hir.ril'rs vrm lishen
i r.attrcr och h.rr lagt ner onr irrrc
hel:r nrir) \ji1l - i,i dock en srilrrc dcl
.r, delr ililrcflfgsarberer. Der är
lrrli.gr trc\,lisn och underbara meJ
rrännlskor. b:ide i stoclhohr'iöre
ninsln o.h i iilrhullder. son jag har
lritt tn god konrekr rned untlcr der

gistel'.

Nb jag tur

DessLr«rm

lecisen, deppig

eller sjuk då tröstdde du nig,
&t tar gullig och njuk.
Ji!, dlLd situdtionet hldrudc
du galant utom skogs ptt
111e11,1de11, det u1/ så sd t.

D,i fi)tsökte du få mig
dt,sti tt',in att undro. Idg gtck
ifnin dig och du trt)stade dig
Me11 sjllrt rdt jdg iter i ditt
yåltl ia. nu isste jdg att iog

.\å tned
köt
"iren fi;rculn
leken och itg förstod :

lngen återudndo, du

nr

Silt i nitt blod.
NU hff jog s?tt så ninsa
sotn du plågat lå ditt sätt
MFN /AG ÄR FRI lti dis,

hrr jag trr ionånen

att besoka och tah rncd

rra

drabba

cancerprricrtcr. irn:rn deres operrtlorr.r på 5ÖS och (S. Jag har cltir
- förhoppningsvis lycl*rs mctl rrr
lugna lessa personer. och kunn.rr
sr,rra pe dems nra,rge gånger slara
tr:igor. Denn.r "irddcn erksamhet'
hopp.rs lag att jrg kar ior,rsäma rred,
ar egen eriucrhtt rer jag .rtt clcr
hehil!§ när dcr:ir sor11s!åråst.
Tri lerkliga e1dsl:ilar inom r..rr
iör.nlfs,ir ov.rn naimnda Roli
Flscler srmt lngegerrl Bcngtsberg.
Dcssa tlh har under scnsommaren
arl.ctat hårr iör.1tt |i.ills.:ind en
rehrbiliteringrrcra tiLl varm.rrc
rrakrer ir;r' rrila operer.rde nredlcn
mrr och cleras nhoriga. Nu hrr
rlesst rvå klarat projekrcr i hamn.
rrccl birLag rill s.rnrrlis.r resenaire.
från Lrrrngiorden. I slu.et rv i!,rLrari 1996 ger .!san till Grånd
Crnari.l. d:n vi kom[rer etr st;nnr
de

ii;orton

rlagar.

ta.k rill Inge.uerd och
Roli iör derar irsar\.r. rrlen alen
tlll Gfn -\larie Lensor, Lafl'ngbnden ior resebldraij.t.
F.rt srorr

Tlll s;r lilljas onsla F., all:r
EN RlKl',r(jT (;OD JUL
o.h ETT (IOTT \Y-l I ÅR
Mr. \/r4eL

NLL iir Bo l,ersson iungeret sor
or.lfdranile nrilran err ril r'ckr. jr-q
xft dct 1ar hog rid att st.ilLa någr.r
f:irgingn.r irägor.lll BP.
lled.

L

Hur tytker Du

rlt

Din orbets-

uppgill vorit under detlo år ?
Aren om jag var r.alcl ri11 r..ordi.
ridiga.c !å kom det lirer flörsligr på

xti ijvertr ordföra.dcrkrrpct

etrer

of Bvsretlr.
-\11a :ir \il ö\crcns om arr Llof
Brsredr vrr/iir cr ilvnamrsk persor,
uaturlign ir blcv der knske en lncn
avrr eroring rlen iorsre tiden ncr
som jeg scr rlet he1.r hani idag fu11
Iart fremt.
F.

Årr yrD ordiörinde ii;r \ir.
idrbrnd \rra bos.lrr i OsrcrsLrnd
medfö(lc j| rrt rnrn lir rlurgen
art finne en erbetsstil sou funge
rade tiir distrrsarl.ete or:h :rhers-

iordelning på kanslier.
(;e.otn ert br.1 sernarbcte med
nrint kollegor i itr r:,ch srvrelsen
tror iag arr l,i Iilst probLerrerl pn etr

2. Vilket iir det storo
problemel idog?
Nlrekr\rc.irg rv medlemmar all
denstond rle lerrngcktomerades
skar.r bllr färre. Den.r har vi dock
Iorsöht atr gerdera o\s mot gcrlom
ati ! i.li_ra r':irr upptagning:omr:ide
vad gä1ler canccr inom öNl{

3. Dinr ploner lör niisto år?
Vilko områden blir de "storo"?
Vl har en nordisk konferens pi
Islx.d 2 4 måi 1 995. Far nir\.rrin,
ie arber:lr \i för högrr-vcL fijr ari så
m:iDg.r solr) möj1isr a\, medlenrnrar

na skell få rrröilisilet .ltr .lcli.sr1.
Det ir ek.,rom]l1 som ir dcr liorx
problenrct iniör denna resa.

Forts p:i siclan

lr.

DO Feinstein är mycket mer än en revisionsbyrå. Vi är också affärsrådgivare med specialkompetens inom en rad områden. Därför kan
vi ha ett både djupare och bredare samarbete med
vata klienter. Bland våra kunder finns såväl små som
slora företag.

.

BDO Feinstein är medlem och delägare i BDO
Revision - en rikstäckande kedja av samverkande
revisionsbyråer runt om i Sverige.
. BDO Revision ingår idet internationella revisionsföretaget BDO med huvudkontoret i Bryssel, ihjärtat
av EC.
. BDO omfattar över 400 kontor iett Bo-tal länder
över hela världen.
Kontoret ligger iWorld Trade Center-huset, mitt i
Stockholms City. Dessutom finns ett kontor i Sollentuna. Vi är 78 medarbetare varav 13 auktoriserade

I.;2lrfl !1Dffil EHF rr-'Ä=r]'' rä-t
l1rr
a- lllrAt-mll2sr , !ar\^
!Dh^ []&ItrtrtPrz4

\Ytm

ll!n'{'

IBDO

lrrrrusurru
ÅUKTOR 5ERADE REV SORER

,

Nv Iörtroendeliikore

iSLF.
(URRI(UI.UM VITAI

Doc.nr Rl.hi,.L Kur'lcnrtii'r r.r är
fiidd 19,16 i Srcclholm.
Han gcromglck l:ikarutbild
rln.grr riJ Kafolif ska instlrr.rrer.
Sedan 20 ir ]r hrn ansiiilld r,id
öron, när o.h hrlskliniken pi
Kerolnnke siLrlhLrser. där hrn sor
övi:rl:ikrre ansarrr bL:nd rmut tör
lrrvrgologrn. det ri11 siga sjukdo
marna i struphLLruder. l11r hijr

r

rurliSrris Jverl el.1knrr.rrle rlllstanrl
i denn.r och nairliggåndc regioner.
,\rbetct cd tlnni:;l'\juk.r px.icn
tcr iktr ifärn srmarl.ete metl andra
klirikcr och di frimr Rrdiumhem
met och pl.rsrikkirLrrgrska klmiken.

Richrrd I(urlensriern.r

har
irtrcsserat sig sJrskilr för rostreha
bllrrering ar l.rrrngek«rmerrde och

har i olika samnrnhr,rg redo'rsai
sina crfarcrheter och svnpunkter

på dctta problem i;r
BDO FEINSTEIN REVISION AB
World Trade Center-huset, Klarabergsviadukten 70,
Box 70390, 107 24 Stockholm.
Telefon: 08-700 57 00.
Telefax:08-24 06 15 Telex: 16572.
Sollentuna-kontoret
Industrivägen 2, 191 62 Sollentuna.
Telefon 08-700 57 00.
Telefax: 08-35 20 66.

Sr.ensltr

L.rrvngior hunders mecllemnr.rr.
ljörlrtonr dct kli.lska arbeier
semerbet.rr Richar',:1 Kuvlcnstiema

med F-\e \lunck

§iklarrl i

mer

grurclläggarde rumöriorskmng och
mctl anestesiklnriken iör problem
som

rör slalifunktionen.

S\,enska L:rrlngiörhunder f.lr
h:irmed ra.kä Do.enr Stig H.rglLLnrl
vid SÖS som på esen besiirun slu

r.1r som förtroendel:il(are i SI F.
Doc. Stig Hrglur)d har !irir fijrburdcts fi;nrocrdcläkrrc i nånga
år och varit till sror nrtra.
St:rclsen/SLI

Saut ur DN de,r 1all]0

95

Nistd ffl'jken \t.$ige lb tfie hkd.
Darlit snm bet skönhetstät.
lntgen nrc,l l.olkbäl:oininutt i åt.

Voro röklrio eller limpo.
Alla som kanLliderar till lratkcn
S'erigetircln m'istc \.nrit rökfrla
eller bcredda att iimpe.

Regerendc Fr.ken Svcrige.
Petra ltultgrcr, lille gi;ra r1:igor
vjtti,r{ al sin rirl p:i skönhersrro
rcn. och hon iick sir'ä1 arrangörer
sorl Eollhil\oirsritLliet a.t nrppa
på iclin om rr;ktrin.
Yi s:lg dcr som en ch:rns att
göra rl:rgot lijr de här rrcjenu. Dcr
stimmer väl med r.arl vi tvckcr.
s:iger PåLrl Nordgrcn, ävdehingsrli
reLtdr på Folkhrilsoinsritter.

Elfektivo orgument.
]]xpercr mena. nra rrllumcD. §orn
hal metl skanhcr att gare - som rill

excmpel arr r'öknnrg ilr huden ar
å[]r.rs i firrtid :ir nåsri l! de nrcsr
cttektir'.r, ortr man \ill ti ung.r ilick
or arr sluta röke. Prccis. sager P..rä
Hulrgrer, det ar clct som li niste
försrihr lvckr p:i. NIan bllr fLrl av

rrr röka. heh enkclt. Och di k:n der
linnas folk som rvck€r .tft 8ir ot
'l saLer,
rlerL pekprnrrrr och (äHcr
nrcn det :ir nrt! så !i rlll gijrr. Vi vill
idrsc;ka r,lsr a.. dLr. orn inre r n.tr.
lanrtör din skinrher onr clu roker.
Från Sr,enskr L'rr\ nsförbLlndcr
säger r.1 lrcka ti11, ri icr hur tarlig
rök11nlgen är.

Red.

Medlemsregisterträff
25 september-gs på SLt:s konsli.
NIårdagen dcn 25 sept.-9-i srrnlades registcransr.arise i 1.rrie iijre
rrng Iör rtt gnLrggr gellik.ijllrna
gällande ansr.aret fijr medl.msre
gistret.

Vi hada anställda p:i ti;rbLrnds
kanslict hade förnanen nft \'ara
mcd r.id derr:r urbilc1lrrg liltct
kändes rnrckcr bre. Då kLrnde vi
rcntilera e,r de1 pLoblcm och för
klara r.arfiir r.l lbland är liret "job
biga" nar riirte Ilr rikriga uppgif
I(ursers svite \,.tr nt:rll.i skrll
arbera cfter enhetliga rlktlirier Iör
arr r,l slall ti ett bra oclr fLrngerande register.

\vx blankct.er nrcd la urd
larnnales ut rill registcranslarig I
\,erie fiirenlns rr€d kl:r och tvdlig
signalorr art der är rlessa som skall
enr'ändas i fr.rntiden.
Dcr som ir r.ikrigr .1rr .:inka på,
xff alhid åns." dag för:indring
'ir
och orsaken därrill.
PcrsonnLLrnmer ir också viktig.
xti ånge. särskilr med tanke på
o1lka ensöknnrg.u ri på iorbunds
kansliet giir. r'isse mvncllgherer
kr.iver som regel clctra.
r\ .lringrr a! fos.nunnncr:ir en

annan sak art ranka på s.rmt atr
å rnä1:r n:ir mrn br.rer rdress.
T!!ärr h:nder det iu åft r'i tir I er..

IARY i rerur pi grund av fel
arlress och det är ju srnd an hli
ftan dennr iijrnämliga tidskrifr.

pi

\'1cl r11 kor.respondcns merl oss

irrbundskansliet rir der rikrigr
att uppge rnldlemsrrunuer n:ir der

g:illcr för:nrdringrr i medlenrsr

cgi

rret, a1lr g:ir då sn.rbbare och rriss
t.rg kan undi lkas.

Dnrainspckrio.cns reprcsen
llåkan Meurling rcdogjorde

tirt.

,,i sL'tll skora crt personrc
gisrer. Derre Drisre ål a registcran
s!.irigir skijta p:i ett korrelit sätt.
Värje förenlns som ån\.:inder
darabehantllat nrccllemsregiirer bör

för

hLLr

cn rillstånd fdr dc.ta ho\
Derairspekriorcn. Derrna ansök.rr
kan strivas nrcJ nagra crkla radcr.
etr filrsl:rg lirfs hos oss pi SIF:s
kansli.
Vi på ken;]]er ser iram mot crr
br:r samarbde o.h ct. r':ilskö.r
rrsöka

Elise

Linlqt

B;r,{irrr \_14y,sr

ist

Ircrlagc,r 20 oktober vrr en hög'
ridsd:rg i flpplxla, .l.t i,r\,igcle n.rmli
gen h.rndikrppfi;rcni,rgi.,r:1 sm.r
rl'r gemens:unmr Lokrlcr I llppseln.
Tnbiudna vrr en 1ånll raclpol,ti
ker och tilmsrem.rn lr:'rn hrdsriiser och trppsala kommun. D( nlrditioneLla benclcn llippres ar reprc§errrrnr från konrnrullc .
Det hela ti,rjadc mcJ er ttsnLng
er lokalem.r. suidc lrr Rrne
\Yil<lLurd, Llppsrla läls L.rrvng

litet lukto

rommo lokolerno:
I llppsaia har det I nång.t

semerl.ete och effc[tir itet.

Rihs

llCh:" projckr Reierens

Larrngtörcningcn homLner err
iinn.rs p.r srrt karsli. «,rsc1.rger

par

16.00, sarrr aft D1a. k(nrrncr art l)ellri!.1 al<rivirerer i torm
r\ ..€\. mi:lrc. och srudie cirklar.
Firer dcrrlr.r rLLndvandrrng r'lcl'
rog r.i cLcr stor'.r nM8nx1gcr vrm

fölldc\ xv filrtäring direlrer Lircr
kulturcl a lrsltg srmt alshLrning.

§.rml.r

alla hrndikrpplörenlrgar ulder en
rak fir att rlels skapa cn gcmensa r
rriifhLrnkt, dels erbludx bäftrt lt.b
ernniljö rijr tnstalld perv»ra1 ocl
s.rmridigt linna former for bänre

,rrbetsplarser

-

funnits

'n
tarkcgangar orr rt. far'§öl.r

iijrenLng.

11.00

om de nyo gemen'

ars

Handikrppiörenirs.r rna
S:t.lohannesgrtnn 28
.52 :]J UPITSALA

gar oss inpulser art

rlh,ar srerta plancrirgen. titer

ci 1.i

arhersrum eller delar ncd någon
r nrn i d€ st(irre kontorsrunmcrt.
De f.;rennrg.rr som ej hnr an*illld
personal fördelas på 9 rum där
rrlrl her möjlir.her rrt uricirr sklivrrhcte, ring.r samral, rillg:irg t111
cleta saurt förr,la sitr iörcnirgs-

förl.crcclclscerbctc srir ru antligen gemensarrna
kan'11 loktler l:irdig.r.
111re11si\t

-l.t l:1ns- o.h lokaliörenirgar
phs samalbctsorganen i l:iner ocl l
Lrppsala .Lisfo er.rr ca 1.100 kvnr
som är iördcl:rde i rr':i p1an.
lle 2l ensi:illdx har v.rr sirt

Konsliel hur gemensom växel:
Ie1
018 i6 09 00
Fax
018 -j6 r)9 (ll
Texttelelon 018 -i5 t]9 0l
H,rrs -1lr

lllr,ir. lI r

ron hait iorsrlj
nlngsfranrg.ngar i Fngland. skall
nu lanscras i Norgc- Dca :s qiena
cigarettpakcr pnds ar cn dijd\kelLe och marknadsförs urdcr dcviscn
' vairlden§ :irllgrsre cignren". Iniir
lenseringen i Norge planerade
lijretaget art sk:inLa en del av sina
intäkter till nonka cancerionder:,
son dock .rvböjde anbuder. Enligt
iilretxgets li.l.rre planer skail
Dcarh lanscres riYen i Sverige redan
Cig.rretten Dexth.

Vid rle rilli:illerl har iag infor
mcrrt orn rirr hrndikrpp och rök
nirgcns skidligx rnrerk.rn iir sj,ir
.ckllrssarc I'i \l.uieberg.sskoler I

her m rga irigor och rJct gällcr art
rvare p.r etr rikrigr s:in.
Ellernr. l:irrre och skol"kincr
.k,rr '.rr nöjda med iniomatloncn
och bacl .rtt far rrerkommr r'il ilcr

Dertr iör nft i.r.c l!rte lill nrr
rless.r ungdomar sknll iin\rör,i si,r
hiilsa genom.rrt rokr.
Det ar lirligr ungdomrr.<nr

tillr:il1cf. Jag srailler nrturligrvis
LLpp lor dtnna och andr.r skolor i
I

$ntrt

\1ii1sln

Sdrdt w Nyhctsbttr
nr.3/95 ft ån ERG

Pxx
?,f ij,*_:,,i,,f,*,*

Jag har faktiskr arbctat inom handihapprörelsen scdan jag var 17 år
och det här är {örs1a gången jag

har fåtr ett crkänrande.
lnga-Lisa I(rabbe, en av dc fcur
starla kr innor i Handikapprörelsens ortopcdiska råd, tackadc
på onsdagen {ör Brukåryrisct

Innova som tilldelars rådct Iör
deras insacer att främja brukarmcdrcrkan
rårdcn.

ilom dcn ortopediska

Dct !ar preni:ir för Brukar priser
hrnor.r som dehs ut av Handi
kappinsrirutets rldnlrg. Allt om
Hjilpmedel. Virl den högtidilga
prisLrtdelningen sorn gick ar, sta

pelr onsdagen 27 sep.-9.5 i \li11es
salen på Hotell Forcsta delade

Lotta \{ossberg, reporter

och

nrhersuppläsarc pri TV 4 och stälr.
insLLlinbehandlande diabetikcr. ur
priset.
lbland ker jag 1ängta efrcr atr
srns på lårgt hå11an man L,ehör,er
htiilp. För der ir ju falttiskt så, att

li

bchöver varandra så väl. Och

när j:g ser vilka idicr', vl1ken krair,
rilker arl.ere som läggs ner d:i hlir
jag rnlcker imponelad, sa hon.
A11t

om Hjälpmcdels Innola-

pris är etr sairr HandikappinstitrLtct

och ridningcn att prenrier.a den
process sonr gör arr enskilda bru
Itarc får dllg:ing rill sådana hjälp-

rr;e

mcdcl som just dc behover. En iurr
nerl brukarc har gr.lnskar de tcm
rio Iorslag som under rårcn kom in
rill redaktionen. JLrrlr bar nomine

rar fcn ar, irirslegcn och
Till n:istr år

hoppas

ocl<så

Allt orll

H;älpmeclel på nva forslag tillvär
diga pristrgare. Det tlnns så mrck
et arbete son pågir utc i hjälpme

delsverksanheten soln är vän art
1r'fias

liam Iljuset.

För mer iDformärnrn om lnnor,.rpriset, pristagarna m.rn., kontakrr
Elisabeth Blonberg rel 08-620 17
9l eller Lis Klöve rel0ll-620 17 81.
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Riksstämnan, denna komraer art
h:illas l0-l1 maj 1996 på Åtorps
Hengård. l\lunkedal.
Medlcmsregistrer, här har en
justerinsar gjorrs och dcssa redovisades liksom vikten av korrekta
uppgifter rill lansLiet.
Lan'ngionden/13rer märkesför
sälinnrgen. Gert Hall Ledosjordc
på en ingående sätt for desse tr'å

Så r.ar det årcrlgen riLl

lär

stvrelsen

an inför ordfc;rande irån förcringar
n.r redo\lsä arberer r om förbunder.
An iet iinns många frågor vid en
trälf n1. derr.r slag är helr mtLLrligt
och för snrelsen känns det mlckcr

\'lktigr att redolis.1ra.l som hänt.

Nrigot art n:mna från denna
tr'äff kan vera:

Sradgerna. triir p:igår arbete
med justera dcssa srt de bärtre
stimmer mcd vad som gällcr idag.

Infomationsfihr, under ordlör
rndeträIfen lramkom slnpunkrer
oo atr SLF:s iilm bor omarbetas.
Detra är u:igot som stvrelsen
kommer att tirta på lrorrr snar
iramtid då det ir ar stor vikt arr r,i
aktuellt inlormationsmaterial.
Allt sorr n:rmndes Lrnder ordförandeträffen Iinns intc urr,r,mme
för i rldrrrgen men vikrigt:ir art
alla var nölda mcd den iniornatlon som lämnats.
PerArne llerhettsail

Ttuärr är det kattske si att
tn

ånga gåttger glömnter

sjukxdrdt:n bart ott tlet
lints en trnhii-ig scnt t'erkligen lider olla heluetets

Ingen kritik men...
Jag li11 ocksi s:lsa at! dcrti skell
ilte ses sllrn krLtik Lrtan son jeg
iill, en blankert rlar jng skall ttla
oLrr rad lag rrcker. fijr tt nj skxll
bLi iinnL, l)ilttr.e .ln

!]d

rciaLir.

Iör

kt,al.

Yid ett tiLlfnlLe bin-jdde
jirg att taL:r med en atthörig
otn dessa problen'L ctch kotn
då lram till dtt detttl ir
ltigt)t sotlt tListe beLlstts
och frågdde t,n hrte uårt
satut;LL kLtnde ledtt till en
artikel L La\,. Det blet ett
nrtikel med 1nångo s)-nprntkter, nfu rya littderirgar och miinga klarLiiggande
kring den anhörige.
Krauet för ntt jag shlile
fi publicerd tlenna artLkel
Lnr dtt jdg ln.iste gnrtlnterLl
fu I lstii n dig o n on1, mitet, t,i Lhet jog genast garanterale
då jag anser ntt artikeln är
dt, stor uikt för sjukuården,
Ll istri ktslä kit e o ch di str ikt s .rköterskor. P,i Lll ult plats i
tidnittgen kttt t,i Liisa ont
slutsun n e r ing it t' 1t ro j ektet
med anltöriggnryper, för tle
sc»rL qrbetitr lLed oc* i
dessa grupper bör denntt
artikel vttra tilL stor t4,tta,
Lis och hegruda ninga
aLluarIiga ord.
u

P,r- Arnc

H(b(rtln

r(,1,t

rlc flnaste nrinnl§korni j:rg
har mritt, har tllg rixt inom stuk
varden unrler och cli.r \ir s!årrste
rid rillsamm:ns. nin man och 1.rg.
Den merllcinsk:r l)itcrr rir ni
oslagbare på rlrer dcr mcnrrla och
rrLijrighiren slipar eftrr. rvvärr.
Jlrg uppler,er som vi dL:bbarle
arhi;riga glöms borr eller inre räk
ra" sorr rlrabbade. fi,r dretL.aie
iir vi iLr. oln i,rte medi.inskr. s:i oer
1rörr nltrrtrlt. En haL slukdomen
men ni biir den. Krnske .u der
v:irr eget leL i \ri skrlrcr clli'r tal:l'
\:ill.1n om o!s oeh tli krr Llct ju
iera sr,arr lor er art leta hur ri
nrer. Ni.r en clel m.rsre ni ta pi er.
srirt sorn ri inte her en anLng om.
borclc ni upplr sa om. Derrå air jLL en
helr n. siruatlon ärer i.ir oss a Lö
rigr, rrre brra iiir dtn sjukdomsdrabbade. Dertn är Lnre ett L.rcr
som g:illei.rlla. ltan det ar mlna

Svirt ott tolo om
Ållr derrr rir också siirt att rala orn
efiersom der ir som ett öppc. sår
inonr mig. den sr':rraste tiden i min
li\. Der air sr,.in rrr pmr.r med .rndLa
orr dc a dd. t'ir.rma f,ill !:ärna
lomma, <rh d.t är lr'igor sor lxg
lrrc illl r,ire xndra. Jag kr:i'cr x\
mlg s;J1r' rtt vara stark. gled och
tr.Lsrm. Der :ir tag. men ibland k.rn

ktt;l

rnnän tag skrLler frsor Dcr
sk.rll ni r.etr att jeg likson, alla ardr.r

lilrsr

.lrlbhede irr obeshrnligr tacksm
iijr va,:ls.|n giort\ tör oss. i;r lag ret
ju \ lrd iltlrn..i\ cr !irir.r,:h vi hrr iu
etr Lrndcrl.arr llr, tills.rmntns igcr.

lurod till siukhuset

,\ir nirl nlan blcv sjuk och skullc
fi redr p:'r r.:rl det var blci h.rr
lurad till sjukhuset cttersom hir
lnrc heclt nagon .rrerbesokstid iix
prorsi er'. dc't erdr dom meddel.rt
iar. \'i rirrecr... Ilet gjorde dom

rrcn donr sa: du \hulle lalr h:ir
id.tg, rner der g':r brr om nL l<onr
ncr irnorgor ll 16..10. \'i:ikre d1r.
han gicli ln o,:h iick beskedet och
åtr ctt er)dr \jukhur Lunde hj:ilp.1
honolr o.h don rlngcr och k.rller
dig. Der tl rllr. T:ink om lälrrtl
sagt: ga

LLt

och h.imta din tr-u sa r i

iir

pratas lrcl alla tre. Ilin m.rn
mi.e, cr person r'.rrs Lv
r.ar iullsrärcligt keos o.h §'i hlev
ävcn Inlrr. Jas \kL, lc fi:l,st;ke lrj:ilpe
horon. det var jLr i lrr gcrrcrsan'
nu 1ir som var i ror:]t kaos. thdcr
rilt:u1 p:i xrt krllelse skLrllc lom
m.r lnn behandhn.le sjrlhL,sct i ar
det ingen frin r':rn siulhrs som
hLlrde av sig med irigrn: Hur mår
ni. krn lr r,.rra till hi.rlp :

kcrr ut till

-

Tänko posilivl
inle läll
\il arbctrrlr hela tldcn. rack och lor
pi sanrnr arL.cr'p as. T.:s giordc
om mrn arl.ersriil s:i err i.:g rar
hemrm s.rmridigr neLl honom si
.rrr hin sLulle s14rpr r:Lra ensam
med alh txll'tr. urrn rtr krnnx
prata nlcd någ()n- När.l.)rn ncgltriva rarkamr korr rar dct jrg
"ont
rkLrllc h;iilpr hrno.r att:. posltl\t
på allr. jag skullc h,illa honom s,ssclsart iii åfi ie honom art täIla
pi annat, jrg skLrllc la :rrr pri e a
lr:rgor. A11t dettr. medan n11t i mig
lar kros och l.rg i re r,\ire qrårrt
pi ella irågor. Jag skull.:iLt]r hi:il'
pr honom, n:lr han trL:r mcrl pcs
sinister (som tinns ellrior ming.r
ar, n.r iirrl .rtr bli oprimisr igen. fag
ar si rrcksam mot dom som sa. der
hair gjr hr.r. liiLalrrå är så duktign.
\i var optin)istl\kx :j'cll om lri irtc

\i\st. \a nr\!krt om siukclorncn.
clct grv mig s rka. ii;r rnig s1älv
och

fijr a.i hlälpll honon-

Äntligen kollod
Så änrljgcn blci han kallad rlll

sjrkhrscr. mirga mil från vår
bo'tad. P:i det slLrkbuser farrs cLct

en läk.rc som rmgde ffig nrir de
giort undcrsökningen och så\. r11ig
mforma.ion och ralAdc onr arr min
rnan hade talförbud. \rad jag upp
skarrde denna läk.rrell l,lörsligr
bler. jag också cn drabbad, nigon
som man frågade eIrer. Men dct är
inte l:it att ha den liktigastc per
soner i cns 1iv, månge mil fr:in bo
staden. Ingen frågtdc, vill du r..rra
sjrkskriven och vera medi Sjuk
skriven borde jag rarur, for så
d:rligt har jeg aldrig måtr vrnr
under nln mans siukdonycrloder., och ändå har jeg blivlt sjLrk
sLriven, både löre och cfter, för
andrr orsrker och di har jag rnte

mjtt så dåligr som ing gjorclc under
Y.ira s!åra tld. Nigon bordc mirk.
dette. Sjäh. t,inkre iåg irre

en

sckund på mig s1:ilv, allr var keos i

nitt

hur.ud, plus ett jag lar IrLLhtansvärd raidd för läkare, .rtr dorn

skulle re bon dcr optimrsnr so,l
jag hel.r rrclen kände. Jag behördc

hiälp för atr
rlll sröd och
'xra han
hjälp. Si fhtadcs
over till
onkologen fi;r strå1ning och 11å
upphörde all kontakt med siukr.:ir
den eitcrsom det blev rrr personal.

lngen lörklorode
Nu llck jag sc n:igot helr rrn. fag
s:is når han hes nren pigg b1er,
sänrre och s:nnre. allt eltersonr
bchandlingsriden glck. jag hrdc
hopp:ts pi att han sku11e bli bäftrc
fi;r varje dag. Mårga andre clctaljcr tillkom såsorr hostr, trijtthcr,
han kunde rntc äta eller dricka,
hm.udlirk n.m. Var derra normalt
cller lar han sämre? Hrn varken
orkade ellcr ville irng.t och rngen
sade n:igot. J:g r.ille r.ara till hans

hj:ilp och irte srä11.r frågor rill
honom när !i rräffådcs. Varför
talade ingcn om iör mig an dena
ver helt nonarlt ? När der g'itr cn
tirl orkade jag iDte l:insre. Tas var
rvungen att vara hos honom. lag
tog ledigt från johber. r.år ckonomi
iick bära cller brista, han r.:rr vikti
gest. Nu bodde han också pä ett
parienrhotell sa der va, cnklare lar
mig aft \.ara hos hororn.
Nigon i po:sonalen se: HuL
ticker du har m:ir) Har klagar ju
aklrig men ii ser att her m:ir

d:iligt, brä :1tt dLr är här hos
hono,n. hs hade velat skrik.r
''Hiäip rrlis" rren jag orkacle rrte.
Vi n1ådde d:ilist. min nrrr och jag.
Under tiden jag r.ar på detta
slrkhrs, hos min mar. var der ingen
som frisade oln jaH behövde hjälp.
Frisk i någro år
Nåj.r darna sjuLhusvisrelse rog slut
och mrn nun var frisk i n:igra :ir
men sedan kom hcshcten igen. Hal
hade lntc blivit kallad tillkontrollcr'.
dct kllckade odligen, jag bad hon
om att sjä1r. konrekta sjukhuset men
han riinrade, kenskc ar. räds1.r. .lag
bönade, hrd och gr:it att han skutle
ringa, svarer jag fick från honorn
lnr at "dom ht,r n!,9 ar.sig". Till
slut lick j.rg honom an ltonrakt:r
läkäre. då k.rln n:istr sl.rg, hrr harle
Iarr årerfall. Denna g:ing

lig sjukhu

set något niirnure! men:rndri rill
räcklist linr fijr e11 hustru som r.ill
v.rr.r etr bra s.öd for sin nran.

\iir

Nytt siukhus

iran nu kom ln på deta sjukhus så liågrdc man r,arför hån in.e
kommit till clcm förr.r gingen. Han
förklaredc der he1a. \/ad fick han
irlr srrr? Jo, an ihland är lnte rela
tionernrr de b:ista mellan sjukhusen
därfor k]l vrssa oliigcnherer uppstå. År der r.erkligcr neningen att

sjuka penorcr skall drabbas p:i
grund ar dållgr relarioner mclian
sjukhusen ?? Intc heller denla gång
var det någon som fr:igade om r.i
behovde hjälp clier hade någr.n rr:i
gor, bart bcskeder art r,i krl1ar rill

nästa Lresök. Det kom besked ra
lan skulle in fiir kontroll och fick
rlikra med att d* skulle ra hcla
dagen. fag r.ar rrcd. satt och vänra
r1c. Senr p:i cftcmriddager korr
lrrrrr mrn ut och himtrdc mig,
1:ik.rren r,illc at lag skullc vara med
när han t:rlade onr operåtioner1.
I.äkaren rahde on am minga levcr
20'-10 år efrer opcrarionen. dettr
liit ju bra, men niir l,ikaren talaclc
onr deatr l.rinde han rrggen :ir oss.
Eftersom nr.rn urder en s:in hiir
period är \ttcrst missranlrsam och
s.irb.rr tänk.e jag 1:inge på rlerta.
varfilr dfia hnn ]11re på o.s när han
ber:ittadc?:ll Nog onr deft:1J nu

skullc r.i vrrlare till en annrn .rrdclttlng som st<ullc intormera oss.

I(omna rlll tlenne ardclnlng
bjöds det på cn kopp kaffe. Dc
talade om att viskLrlle f:i se en r,idco,
film och irumtör oss ddL plördigt
upp bildcl på en mer mcd c.t nyo
pererar hril på halsen. Jag rråste

att iag kommer inrc lhåg si
myckct av demra mformarion som
jag upplcvde sorn något frukrans
vairt. Aft mnn r.ar tvtrngcn årt ope
rerr vlsste jag redan, och d:ir lLrade
jag helt pii alllr duktiga lakare. Hur
\.entilen sAtt fast och fungerrdc var
heller irtc de just omedclbrra ti:'r
gorna lag ville ha srer pri. Inre hel
ler ftågan: Vill ni ha venril eller
röstgcnerator?, r'rr kanske der
störs.a for nrlg. \ii Irågade vllkct
!ar bast. S!arc. vrr la der iir .rlika,
på en del fLLngcrar der ena bätrrc:in
rlet andra. krn iu ha rentil lär du
dig prata iortare och iir en starka
re rösr. Elicrsom Ii xllrid råclfrågar
varindra säger mirl mrn: Vad rvck
er du. skrll vi ta en r,ertil eller rostllencrator: I mirr tr lstånd hlev fr.igar 1ltet av1 skall ni h.r Altorblarler
cller J:xprcsscn. Derra \lrl yille jrS
nog ett sjLrkvården, mcd sirr krLn
nande. rkulle ha klarat it oss. Det
l,lev en r.entil. nrin nan och iag
hestärnde defta. Merl den kunstr;r
ri har idag haclc kanske valct rarit
crklare, *ulle inte r,entilcn funse
ra sa lar der inget problem an
bc,rj.r rned röstgenerator. T,ink !i:i
cnkelr ellr är n:ir man l<er oeh r,er,
ttlen !i risstc in-eer vid dct tillfalle
vi skullc \:illr. -\air vi åkte hem på
kvaillcrl sa j:rg till nin man, dctt:r
komner etr bTi en sr:ir tid, nen
tillsamma,rs ska1l vi klrra den, 1lk
sora Ii kl!rade lörra omgången.
saig.i

-

Operotion rödslo
Efter en kc,rt tid konr så dngen fijr
operatic»cn, en deg som jag aldrig
komlncr å.t g1ömma. jag genorrlelcle dagen med cn enda fr:iga I
mut huvud, skLrllc allr gi brr...
lngen ringde och bcrätrade hur dcr
gitt, hur han nrådde. fa-q vågeclc
intc rga, jäg var livrädd jag låsre
i nrig r,.art hcn och kLrndc urre
görn nigot.
P:i kr':iller kom min bmr ocl,

besokte mig och hj:ilpte lrig ur
mrrt el:indigå tillstånd. Min bror
rnrgde ti11 sjukhuset och fick reda
på att allt hade gåti br.r. Dagen

sjukvården och så gjorde iås men
inte bler. det rätt utan det var b:rra

ått Iortsä.rå. efter ca 30 minuters

båda hade upplevt det som om inre

efter åkte jag med sällskap til1 sjuk
hLrsct, jag vågade inte åka själv, jag
visste 1u inte hur jag skullc rcagcra.

sökande hinade jag en person som
kunde ge mig svar.Inte undra på att
jag kände mig som en pingisboll.

vi fanns 1111, det var hela riden

det arr ringa

till

ännan person irrom

mängd lunderingar och fiågor, och
livet blev bendligr lanare. Vi pra

tade om enhorigprobletren. vi
den

sjuke och dennes problem och vad
han g:itt igenom.

Och vissr korn det en mängd frågor

diirfar atr ingen berärtat Iör mig
om de problem som sl«1l1e komma.
Jag börjåde att hesölta honom
valc dag, körde mringa mil varje
dag, dctta för att vi skulle få vara
tillsamrnans. lvlen ingen ifrågasätte
huL jag midde, hur jag orkade eller
om jag kanske lxhovde vara sluk
skrnen en tid. J:fiersom iag mlirkte
att min mån k.inde sig rryggare n:ir
iag var dir, elrersom jag iorstod
honom och han kunde rala senorr
mig var det inte Iånga stunder jag

var ifr'ån honom. Jag var lilrädd
för att han skulle tappa livsglädicn
om ingen liirstod vad har villc
säga. Dct "bästa" av ellt, dc hade
kopplat in cn tclcfon till honom,
tiLl vilkcn nvtta? Hal kurdc ju rntc
anr.:inda den.

Åko hem - nyo problem
En helsdagsafton när jag korn på
besok fick jag vera av honom att
han skulle iå åka hem. ränk om
någon rnrgr och meddelar mig detta.
Vi fick med oss ett brev till distriktsköterskin om at1 hall var opcrelad och bchövdc cn dcl matenal.
Hon visstc iigcr om de problem vi
hade. På kr'ällcr stod jag på lasarettet i vår hcmstad och skullc ha dct

material vi hehinde- nrer än de rre
stonvent vi fick med oss irån opere
rande sjukhuset. Tpär visade det
sis ar är.en v:irr sjukhus hade pro

blem

:n få fram der material

vi

behovde. Vi iick verkligen snäla för
arr klara det hela. Jag som trodde att
nu skulle vi kunna börja med rehabilitemrgen för oss båda, skaffa nya
kraiter och boLja ett n_rrr ii\,. Men
r.ad blev det? Jo, en massa nva pro
blem som vi lnt€ visste något om.
Våd gör man n:ir det plötsligt börjår
blöda i stomat,:ir det fårligt, kan jag
gör:a något ? Rädd an göra fel ringde jag d1l joursköterskan men hon

on

problemen elier en
operarion av detta s1ag. Fick beske
vissre lnget

t0

Börio proto
kom den dagen han skulle lära
sig rtr prata, han hade låft \.etå at.
det var bara att hå11a iör och prata,
så enkelt var det nu inre. Ar. logo
peder fick han veta att alla kunde
inte lära sig att prata mcd vcntil.
Han bler.nedstämd och lade alla
Så

övningsböcker åt sidan med orden
"Jag kan nog inte lära mig". Så r.ar
der rirerigen mil uppgift att göra
honom oprimisrisk igen. Vi börja
de att träna här hemma men gjorde
vi r'ätt eller fel, fi försöLte att göre
der bästa av läget vi håde. Men så
kon r-va problem, när hen drack

fick han hosta. Varrör ?
Jag ringde stLlkhusei där hån
blev opercrad och fick !c& att han
rar n.ungen aft b,vrå ventil. Ifter
bytet visade dom honom hur han
skLrlle göra niir han skulle prata,
och det kom ljLrd. Det vår en :r nan
rnänniska som kom rLt irån läkaren, rlli var han optimist. När vi
hade kommit hem fick jag efter
srund höra någon som talade i bad
rummet, det var hal, vilken g1:id
jell Näsra I'ins han skulle besöka
logopeden på vårr hemsjukhus
överr.rl.,de hrn henne med rr
tala. Resorna dit vår över och vi
var på r,äg tillbaka till livet. Nu
visadc dct sig, åti när harl klrnde
ta1a, då gick det att lösa flera pro
b1em. Han fick en kontaktperson,
srom\.ent kunde han Iå h:imrä pä
orren där vi bor. Allr gick mycket
lättåre, iag vet inte verför. Om
så

dom när de såg den sjukdomsdrabl::rde förstod mer än när en drab
bad anhörig iörsökre att iörklara.

[n onnon onhörig ringde
En dag kom ett telefonsamtal sorn
kom att bet,vda mycket för mig, det
var fråD en arnarl drsbbad anhö-

rig. Hon frågade hur lag nådde
och om det var något jag undrade

över. P1örsligt iick jag svar p:i en

Vi lider också
lider vi mcd, dct
blir en nyt 1iv för b:lda, clet blir cn
n,v s.ärt i li\.e.. Under der tidcr är

IIer vi anhöriga

man oerhört sårbår och känslig, de
människor som snger e1ler girr lel
då, har man !äldigt svårt för efteråt. Men derta gäller konstigt nog
inte personalen inom sjukvården

bft man evigr r:rcksamma.
Dom som hade hand om eller har
hand om min man har en sirskild
plats inom mig.
dom

Iler löröndringor
Jas r.rppt:ickte rned tiden flera för
ändrnrgar hos mirl man som ilger

nätrnt något om, en del var

på

gott, en del var svårare att se. Han
rusade genom livet sonr om Yarje
dag var den sista, hans hunrör fi;r
äudrades, det fanns inget 61amod.
\rar detta normalr, Siorde jag
något iel? Jag vissre inget. Vi gick
med i Larvngiörenrngen, r':u ute
och triilfade tndra som drabbats
lika som vi. Då Lrpptäcktc iag ett
problem r.i levde rned v.rr vanliga.
Iag lörstod d:i at den medicinska
biten hade vi fått hjä1p med men
der mentala deLen fick vi kLara sjä1
va och det :ir inte lärt. Der är svårt
att erkiinna atr rnan lörändrats
mentllt. Visst kan man i clicrhand
se an vl och jag gjorde en del fel, vi
bordc ha frågar mer. Men man exi
ster:rr bara och inre mer. .lag hade
inte r.arir med om någor som givlt
s:idan toral ltaos. \,tan slutar
trnkä, leva, äta och sova inget fungerade. Var jag på jc,bbet villc jag
hcm val jag hemma ville iag ti11
jobbet. fag var helt orädd om mig
själv, jag brydde nlig in.c onr vad
sorn härdc mig, jag märktc irrte att
jag intc åt förrär jag skullc köpa
t,va k1äder. Jag tog min valliga
storlek. i dom kl:derna kunde jag
\.ända nig..lag är ingen person
som kan eller vill be om hjelp, eller

karr rala för mig, iin mindre n.u
nrar bcfirrcr sig i en kris sorr
denna. jag slurer mig inom mrg
;j:ilr'. Dct ordnas med krisglupper
och man talar om varr men skall
!ända sig n:ir der hlir kris för
m:inga m'inniskor. Nlcn int! onr
det blir kris itvi m:iDniskors lir'.
Onr l.g s.rst nej tiLl hjrlp eller
lnformation hade i.rg iån sran for
mirt eget ln1. lag hade vel.rt känna
mig som dr.rhbad rnhorig. inre
s(xn ]11gen. Nlen jrg air er c\igt
tacksam, alla ni sorr rcg harrl onr
nrin men. Nlcrl glöln iDte bor. rltt
dela nccl Er av sint som Jr helr
nåtln ligt liir cr mcn nrigot a11de1es

Llnder

!'iren

199.5 sklckidc

nlrt tör os§. Dl hedc jag bcsparats
mvclen oro och sirmnlösher. lag
l.r ai\,er säei att tal. inte hade
någon criarcnhcr.rv riukhrs rrliga

rc, jag hac[' trck r:rch lov lert r.la
irlsk. Jig hir iiven iunderat or.er
hur iag tug mig igenom a1lr den.r.
-Nlen allr misre ju g,i onr rrn intc
har nrgor vrl o.h:iren ieg ha. bli
llr en .r nan person elirr dctta.
BIi oktiv
En srk;ag
badc är att

i [orynglöreningen
vill upprnana a1la rlrrb

rl bi;r vrn akrive inom
Lrrvngtöre11ingarnr, der iir d'ir rl
k.rn hj:lpa lar.rndra. trle om och
losa problem som rLppstår.

Detta ir nrina egna upplevelser
och srltct är enbart arr r..rre till
hj:ilp för andrä cirabbrrle. k.uskc
lara ri11 rigon nrtra i;r er sorr
arbet.rr inorr sirikv:rrden Ii,r oss. i
e \\år situarion far oss aUa.
Tas:ir o.ks:i oerhö-t tacksrnl iin
att iag xlte delgx,s e\ cntucll ncgatlr
Lnformrrion. der hadc jag intc kl:r
rat men den positiie hadc glort mlg
bervdligr st.rrhart och hj:ilpt rnle
och mrn man oerhört mrckct.
Allr air tu irrtc iiicr mccL clctra.
mrn t:mr)cr lr sig a[lrig siker nar
dct gäller lenna siukdom. \len
lcvcr jr ned en st:indig rädsh.
M.iiryr oft| i.ri en h"§tr

S1.eD

sL.r Larl ngf.n$undct

iprojck.e.l ut
en rnbjLrdan till glupplctlanriff.
Sjukskoterskor. Iogopedcr. cLlctls'
rer och lturatorcr som ncd\.erkar i
eller plerrcrar ar. strrra sanltals
grupp cllcr anhöriggrupp i anslLLtning.ill l:rrdets öron nis o.h halskllrlker. b1er. inbjudna.
Trerdon.å inbjudningar posta'
r1es, r'arar. rjugosjrL sr.aradc rrlcd
srorr xlrresse. P'i grund av sjukdom

eller h:ird arbctsbclastrurg p:i den
eg a.trbc6plar5er blel' rill sisr rlLl
goen deltagrrrc till rv:'r dagars ennL
siisnr och gliidle r\.aft lä dela med
oss x\ våra esna erlarenheter, tillika rrrfikct lvssna p:i hur rncir git

tillväga mcd s]la grupper.
Då.utn Iör de na Llnil(i dagarra
iar 21 22 seprember och platsen.
Atcrpr Herrghrd I N4unkcclal.

Första dagens dimma i Stock
holrrl lrjorde att (lotlands kuraror
Tngegerd och logopcd Susanne l,ler,
rid mellanltrdringen sirtande pi

trlanda i tler.r timmar. Art

dc

scrl:n inte gick .rr på r:it tå1.s.ä
.ion utan ikte Iör I'i gr, fick vi merl
skran avlvssna senarc pi kv:lllen.
Logoped §ritx o.h kLrraror [.r.a
fr:in Srocl<holnr hadc klockan gömd
r1i de srannadc och rasr.rde ien
§pännande srad lings bih:igen.

Väl samlade och 'rundrisadc'
pri Herrg:irden tog gruppdiskussio'

nerna lart. Der l,er inr. rning.r
sekunder sonr di't ial trst i gmpp

\i.rr ir \anriålsgrupper br.r:
Villta resulrat Uppn:ir r'1 genonr rtt
crbjurla parienrerna sämrxlsgnrL)
per? \:ad sxger parienrer och afhii
rigr? v:rd lar Ii oss siälya, Iixn eko
norlin sirr.r srofp för sanrralsgnrp
per? ilur kån Lrryngfirrcringarna
och lirbundet b:ist \iilrrirbcia med
spkhuspexonaleni Dcttr rar någr.r
rv irägolna ncn iag garanrer.u att
dct fanns m:ingr f1er.
Frr ar rr:iiiens siire var an ut-

brta criarenherer till ett srärk: eller
finrinln v:ira arbctsmeroier. Der
ardra sifier var atr få traftas ior rtt
sc och l:irr k:nrna l.nmndra. Sorn

krrrror eller rrran

r':irdpersonal

rrberar \i ofta5t i erl lregrainset ff,
r,erk ei kollcgor. llar r'l traiffets och
raht nrcd varendfl kirms det littxre rtt ta konrekr och radt[ig.r yar
endra pcr rcleton. Der tredje siftct

\,.rr

rrt lxs lkull€ i:i rillfällc i.t

inlrärnia irlormarxm om hur lirgr
gruppema kommit r sitt arL.ete.
detta for en rlrlnnari.rttning och
rcrlor.isnLns n\ "proirktc." rill

Allnrinna Årrsfonderl. Irotehr€i
NslLLt.rs den s6r.1 november 199i.
nren homme. arr fortsätta i mind.c

skah under vrterlig.rre etr:ir rrrccl
pcrgar hi. Lår\ ngnrnden.
Fftcr rridd,rgcn :ignadcs rcsrcn
av kr':lllen år forrsatta sarrl.nl samr
aft lvssn.r p,i improviserad s:ing av
logoped Amra och pi.rnomLxik .rv
vir egen konr.rktperson llans Åke.
Eiter en mulen andra d.rgs mo1

gon. med gilrnde drskussroner i
stor glupp, spr.rclt hrrrlen upp och
solens skarprr rtrålxr rrå.1.1c ht;srens första f,irgskiftring och vrr

dens klaLa 1Lrfr. Art tilLs:rmmans
rvsluta denna trait med en lang

pronrcnad länss dcr
spiriga
"ma
järniiigsriilscn rer till hlr.er vlr en
värdlg avrurdnxrg pa dessa hrori
ka och spinnande dagar.
\liDa esna reflektioner elter
träffeD :ir :1tr ett möresprogram
inte rlltid beholer larr p:i i.rst
srallr ior rtr det sk.rll ge resulrar.
Den hair g'lrgen rar der deltagarnas egne erfarenheter oclr kLLnsLa
per som omv.rndl.rdes till nr.r itun

shrper och iiirl)opp

i

gsus nya

till g.rgn fin.ijron n.1s
och hals+itr.ftcr och anhörlgr
rte p:i de sjukhus son lar reprc
grLLpprcl€er

senrerade p:i tr:iIien.

\ id

p.nimt

(; ]]-M

ie Lrtssail

Fcir information angående
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ur vilka rnan kan siika hidrag ii)r: r.ård. rehabilitering, hjälpmedcl, studicr..
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Plonetod reso

till

.10

södern,

vinlern 1996.

,\

ln:ilrringl1r

har srrömmat

rlll \{adcrla resan
till i oväntar anral.

Till rhgs dxtu, har der kommit
3- rrmr på listan Iör Lnrressean
rrähr. Det betxler prelxnn:irt -19
rrsenirer inklusir,e d€ rvr iu .rio
nirer Ii hrr in. \'illier I sln tur
irneb:ir ert der b.rra llnns se\ tlåtFordelnrngen mellan dc olikr
nedlemsk.rregor iema är: l8 hendl'
keppacle, 12 nirrsråordc stödjancle.
.t *L;rlianrle och -i iunkrion:irer.
\ri har i:irr hesked irin Larrngfonden.rtt vi iår 10.+.(l(10 kronor i
bidrag trll ver resa. vilkcr hcocler
arr Ii be\'llj.1ts .å. .li 9,; av d!
212.000 krono i siikt. Erlljsr
(lun-Nleric Larssor. ronrlens onl
förande. har run behandlar rnso
kan sarskilt r.ilrilLgr c1.uför etr li
har tårr s:'r t:r anlhg tidig.lre.
17
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Srittelse

Örnskilldsr.ik .

Anshger g.r11er rrre en ijorton

rl ensoht onr. utan
nar hrr bc"iljat erslag fiir cncLrsr
d.rg.rrs resa som

c]r vecla. Det kan ttr \dre värt aft
rlotcrl1. art

!n

vcches rcsa

rir bara

hälltcn a! cn fjorton cLagars rcsa i
åt. nr.n kostnadcf :ir hel.
l5!i på gnrnd av flv-eresans stora
andel i priser. Bra lor flvger .1rt h
tjana en extra s1anr...

tid.äk

Synpunkler.
-\len der ma vril vxre tillitlt.rft
framför.r n:ig.r sYnpurrl«cr pri dcn
här fördclningcn. när dct g:iller kli
man irdsresor iör oss larrngekro
meraie. Det vi eirersrr:i\'rr air tu
r.irmen och den iLrkrigr lLiften
under en hesrarlig period. .,ir den
ehka rinrerkrl.rn \':intis s:ittå i .
Ingen med normrh andni gsl':igar
l.ir rilitigr fijrstå hur det k:inrs filr
cn lrrrngcktomcled rtt ta ett:rde
tag Drir tenrperå.lrref iir minns.io
gnder eller kalhre.

"Som etr isk.rllt j:1rn i lLrttrö
ren". hrr nigon sagr. Och visst
känns der s:'r. och vnsr behöver li
larvnger err par leckor i ert mrrnåre andnrngsklimat n;ir !intcrn är
grvm och !årcn årnlr känns l läg
sen. Det blir cn rchaL,ilitcrlng. som

lerkligen ir r.rilcl narnnct.
Der rir s\irt arr tiifka sig:rrr
dana ljurnnre lutt. som vi ar ure
eiter. skall fjnnås i eft r.illrrigr
Bohuslftr. Därii;r merur irg. atr
Lalrnsioiden bime skulte ler.r
upp till sirr s'fie, om desst srtpunkrer kunde vrigas rn, så a.t en
klirna tr.ar dsr esa på grLrnd av sirt
vijrde. biiragsmassigt
'nedicln\kx
scrt iärnställas med en resa i
Srcrigc. Vore inre detra logiskt ??.
F.r klimrn:lllsre<r hör ocksi
vara p:i mlxt 14 dxgar,.nligi dc
l:ikåre. som vi korrsultclarlc i sam
band med v:ire trr rcsor p:i 70
ralet. \"ad t\cl(er forrdcDs iörrroen
d€läL.rre om detrx..l?i

genom

Föno medlemsmötet.
Iorra medlemsflötct var en bland
ning al ljus och mi;rker. Ti11 lrus
pLLnkrerne hördc. att ri fick en
rnform.rrion on I.arvngionden.
\,len derr blci orör1igt srrnpad p:i
gmnrJ av bristande utmstning. En
overhead app.uat skLLlle gctt Grn

Nlarie Lrrsson möilighet art pre

s€nterå ,nnu er fakra. Annar ljus
i mörLret \'.rr Per Brännnrårks upp
iggande hrndLlaier.
Vi måste nog inse arr det krrivs

trivsrnrrnare mötcn om ri vill
konkurrera med TV prog.rnrnilr
onr mötcsbcsi:lkanra. Liksolr etr
\.i m:isre f:'r fram en hirgtalaran-

Karrke det g:ir att få fram en
lokal där all nöd\ändig utrusrnillg
rcdär inns, r.e\. Bo:gshanra.
\ri har genonr årcn. tack r,are
Birgir Blanges lirrå ins!ts, betat av
de mest ettaktiva målen iör smdi
ebesök i näronrådet. l-fter jLLlbordsresan tiLL 'L..''ckliga Grisen"

ii p,i åft i:i blljerter rill
''Sound of Nlusic". Derr'r :ir en
musikriisk upplelelse rtr se franr
ern.rt a! m:inga andra fina hö;dpurktcr firns i virr nairoffä.le.
Vi slurar med ett t,rskå alLa
L:u!s I'irare cr God Ju1 från oss i
silttar

StockholnsfoLcmngen...

llolf lis.hel
Anst.tltig inl-atmdtöt

I'iggnlng.

i

SLI.F.

ott delto iSvensko loryngförhundels seminorium
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-
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I - l0 moi 1996

Tack varc pengar ir::in Srlftclscn
Larrngionden k.rn fiirbunclct er
bjuda rnelligare etr seminerre p:i
ten:rt "I.ivskr.rlitet Li\sgliidje".
Dct positive resulrarct och der
stora intresset av at dclta på fona
semrarier i199.5) har gjorr rrt Ii
nrbetit fiam en n' omgäng rrcd
inrrcssantr törelaisare. siukHvmnas
tik i pool och p::i land. massage.
semensar nå promcrader, under
hålLrnrg och dans.
Dagarna kommcr således .rn
innehålla kolta före1äsninger och

egen mcdrerkan i smi srnrralsgrupper. r'arlat med'livslLrsthöi
andc" aktinrerer i en undcrbar

herrg:irdsriljö.
Seminariet iälkomnar Dig som
genomg::in str'ålbclandlng och /
eller operaticrr lör cancer I öror
näs och halsområdet.
5emir:riet välkotrnar ävcn rn
hin ig:.
Kursevgiften inklusive helpen
lion och r\'å nättcr i dubbeLum
kosrar 500r- / pcrso|.
Fan bcgät erkelrum rillkonmer 300:- / pcrson. Resekosrnaden
(der biliigastc färds:ittet) :ir gratis,

cfrcr'son förbundet ersa,irter denna
kostnad. LIrer:rrr Ni erhållit svar
från oss årt Ni air beviljad plats på
seminari€t. beg:ir Ni in prlnrppgilr

och gör Er bestrillning ar.biljener.
Er iilr kosrnaden. ,ikc'
Ni bi1 ers:ittcr i.i varje mil med 13:

\ii ersiiter

plus l:J per passagerar.c och mil.
t.\i irllcr i forbLrndets rcscräkmng
och !i crs:iter Er för kinrda mil.
Kan Nl samiLr är vi i!,rsrås ra.k
EvennLella

frigor

besr,aras av

U:ns Åke r.tt'1. eller Cirr Nr:rie
I-:rsson, relelon rill kanslier,
08 655 83 t0 e11er 6-i-5 8.1 20,
.eleiar 08-65-5 45 10, rertreleioi
08 655 43 20.

HJÅRTI-IGT \'ALKO\1NA
-\,'IED ER ANN1ÄLÅN

Gun

llarie

I

Larssr»t.
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AIT|hÄlNINGSKUPONG
till Svenska Laryngförbundets seminarium
"Livskvalitet - Livsglädje" 8 - 10 maj L996
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l elclar
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\cj
lag I.r- atp" \len l:
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Annåi Ni bör kännä rill för art Lrrde.lärra Filr

mig

Jas är inresserad av att få nrassagebchandlingfa

vatrengymnastiken

Jeg önskar delta

i

.lag bctalar cxtra

fijr ett enkelrum

Ja
Jå

x
L
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A mälningsralongen skall skickas till
Svenskr Laryqlförbundet märkr "LIVSKVAI-ITET", Barks räg 14, 170 73 SOLNÅ.
Intesseanmälån önskås så snart som möiligt. Mar 80 deltagare inkl. förclasarna.
DE MEDLEMMAR SONI ANMÄLDE SIG TILL ÅRETS SIMINARIE OCH IN']-T.] KOM MF]D HAI{
Föi(ETRÄDESRÄTI - DoC( MÅsrE NY ANMALAN (,or{A\. \.s. reyrr rydlisr.

Somlolsgrupp vid 0ronkliniken i [inköping.
Ropport från slorlen höslen I995.
Med stöd av Larrngfonden har vi
p:i Öronklnriken i Linkopins under
hosten starrat samtalsgrupp för
parienrer och anhoriga boende i
Östergorland (vi hrr faktiskt err
par medlemmer med fiån NIönsterås i Kålmer Iän).
I'}arienternx her under I994 blivit behandlede vid klinikcn fiir
tumör i murrhåla/svalg och sorrl tLrr
är har sjuksköicrskorra på rårdav'
delningen noga dokunenterat alla
tumörprtienrer de senaste iren så
vi hade inga svårigheter an plocka
fram namn och idresser. Vi böriade med att skicka ut cn intrcsseanmälan till tio peticntcr och av dcssa
var sju personcr positivå till art
medverka. Vi hade iörst tänkt hå
separata patient och anh0riggrup
per men då flera uttrvckte önske
mål om att få komma tilkamm.rns
14

p.s.a. resor lnrgen kommer irän
Linköpinsl ändrade vi oss och
beslöt aft börja en srupp iör både
anhoriga och parienter. Vi har
dock tänkr r.ara flexibla under våra

Vi personal tycker atr det hrir har
varit enormt positirt och mcd
trnlie på .tt dcltagarna troget
komrrer vcrkar det r..rra posirivr

Dcr nrärks at de har storr
behov av att triilfa 'likasirnade"
och dc har målga erfarenheter art
delge varandra. \ii gruppledare ver

Lrpp gruppcr
vid bchov cftcrsom vi alltid är: fyra
pcrsonal mcd på träflcr.
Vi personal som medverkar .ir
kuraor och tre sluksköterskor irän
ar.delmngen och motr:rgningen. \ri
rräfIas en kv:ill rarannan vecka
och har hittills tuäffats trc gångcr.
Vi har haft olika tcman på våra
sanrmarkomstcr lik«rn lnbjLrdna
gästcr. Vår övcrläkare Maciej
T-vror har varit mcd cr gång och
fick svara på många fr:igor orn
behandlnrg och biverkmngar. På
sist.1 rrailfen var logoped Chrisrina
Danbolr med och prat.rde orn tal-

enormt n€rvösa inlör iörste träffen. Vi var oroliga fiir att dct skul
Ie bli lst c,ch hgen som vågade
prata. Derta var obefogarl Alla
pratar och :ir mycket posirila. oerhört r.anna och generdså m:inniskor och tor oss $uppled.rre är
detra mvcket uppllftande.
Vi håller nu pri mcd atr formu
lere en farfr'ågan rrll paticnrc ra
Irån K.rlmer län rncrL ctt crbjudande om en hcldag iKaLnal rlå r'i
Irin l<liniken kommcl ncr mcd

och sr:ilis1.:irish€ter.

göt1and.

triilfar och kan dela

delar av kulsprogranmct. Till
vårcn plancrar vi :iven att starta en
nv grupp med parienrer fr:in Öster

Vi har

verkligen bh\'1r

sporrade r\. derta

I

Ir:i våra rriif.rr fir li rnyckcr
1f:igor om L.u,r'ngföreningcn och
dess lerklrmher \.trtt;r \i plaferar

hoppnrng är ar. delragarnl sl(all
kLrnna 'f:ingas upp' .rv farenurgcl
och i:ir hirta en iorrs:itrrring på vår

att bjuda in en av konrekrpcrsoner

\ii

na lran Iokaliorcningcr. V:ir iör

porter

Hrnrlikappombudsm.rnnen liim
naclc 19 scprember 9-i srr repport
till rcgclirgcr om rerksamhets:iret
94/95. \ludigheten stirtxde s;r
r,erksemher 1 iuli 199,1 olh hxr iill
uppgilr .rtt hel.rlia iuktionsh 1r rlr:r
des rritticheter och rnn css.f.
I sin fa;rsta rrp;.ort pek:r
Handikrppombudsnranncn ui
fler.r områden där det kr:rrs förändrnrgai Iar rtt rrilnriskor med
funhtionsncdsärtrLng i praktiken
intc skall rllskrinineras.
Hxndikxppombudsmannen hrr
rcgcringcrs rppdrag rtr se ö! er orn

ter i dllgängligh!t!n hrr avspegl.rr
sig irtt stort antal anmrilning.rr
och radgivrri,rgss.rmtal. I iorsleget
rill \Lr Plar- och br.gg1ag, l'BL,
fanns en skrivnnrg om ett enkelt
avhiilpre hinder mor tiligänglighcr
ska r ara arhj:lpre s€nast år 200.5.
-forslaSet drogs dock iillbåkå cttcr

5vcrise lever upp till FN:s st:rndarcgler ior fLLnktlonshlnr| adc.

ch

FN:s erpertp.rnel har rckonmen
derat medlernssrl1tcrra a.t s:irskilr
hev.rk.r irågol sul ri,r tillganglig
het. udrildnlng. arbere, lagsriirnrng
och sanartctc mei handikrppor
gerrisariolcrnn. De forshg sorn

handiLrprombudsmannen ior

irarr I rapporren rill regeringe,r
skullc nciiör.r rrt Slerige bäftrc
lci cr Lrpp

De

till

stand.rrdreglcr.rl.r.

vikligoste lör5logen.

1IandiLapponbudsrrannens rapport lrrnch:iller en rad iorslag sorr
skulle xmeb:irr fijrbätrrrgar tör
rrannlskor rrcd funktionsnedsätrnlng.

Hör lölier någro ov lörslogen.
Tillgänglighet - litgärda enklare
hinder.

Tiilgiinglighet är en grundläs'
garde iörutsartmng för' dclittighet
I samhiiller. An der finns *ora bris

återkommer med viclerc

lrin vir

rrp'

Personelen rid Öro*ltuiken:
1(erstrr (larlssor slukskOrerska.
\1:rrie l'ernströn kurator. lw.i
Holmberg siukskörerska. Senia
Sigeljord

st

ukskotcrska.

iorts.rtta vc'rksamher.

a:lrådsremhsbehandllngen.
HandikappombLLdsnennen lincslir.rtt regerrngen Iäggcr irnm det
iörslxg rlll lirdringar i PBL som
I

prcscrtcrades i lagridsremlssen i
proposrtion 1994/95:230 med liiljande 1r'rlelse 1; kap. 21 a!.
"l iokaler dar allmiinhctcr har
rillträde och p:i allmänna platscr ska
f(tre t 20(X enkelt i\hjäLpta hnder
mor dllginrglighctcn och anvindbar
hetcrr fiir pcrsoner med nedsett
rörclsc- cllcr orienterings förmåga
larå undanröjda i derl Lrsrrai.llr ng
\onr fijlicr a\. föreskriiter meddel.rdr
rrcd :ti;d ai. rlcnna lag."

Dhkriminering i orbelslivel o(h
pro(essföro de roll.
l särskilt uisått grupp air personer ncd tunktlonsnedsitrning sonr
rir a.bctssökande. ld.rg Iinns inga
hfider atr regarivr siirbehandla en
arberssökende på grund av en
iunktionsneclsättrirg. Funktions
hlndrade har intc det rattsliga
skldd sorn pcrroncr sun hor rill
etnisha elltr rcllglösa minorirerer
eller vrlr1 hijr till Lrrderrepresenre
rar kör. De sk,rdrl som de grupperna har mot diskrnmnerirg- i I rgen
mot etmsk drskriminering rcspekti
ve fimstallhetslagen - gälJcr även

Lrnder pigående .rnsralining.

Handikappombudsmannen

f örc-

slår: däriijr an regeringen skvnd
salnt iöreslår en hgstiftnirg som
lörbjuder disLrinrlncrins a\. perso
ner med funktlonsncdsättning i
Handikappombudsmamen Iöre-

slar': också arr rcgcrirgen l:lgger
fram etr törsleg onr a.t ge Handi
kappombLrdsmnnen en processlijrandc roll i fall ar, diskrimircring
ai personer med funktlonsneisiirr
ning i arbersliret.

Diskrimineringslogstiltning

r\rtilder och

"samhällsklLm.rr"

har sror betrdelsr för lLrr personer

rred iunktiorsncds:irtning

blir
bemörta. Eir disknrmnernrgslag,
sritning kan på sikt ha berldelse
fijr n:irmgsldkårcs lnstä11ning illl
nedmannislor mcd iunktxrnsnedsättnmg, ff cn Handik.rppombuds,
manncn är nled\'eten om a.t der
flar ör allt air endra :ltgirder ar
lagsrilinrng sorr pårerk:rr minniskors

artildcr

och r,arderingar..

llre

mindr! är det vikrigt årt sairl
h.rl1er. ria riksdagen sonr lags.it
rande församlmg. trdligt markerar
vår sanrh:illet srär i dessi grurdlrg
gande varderingsfragor. Der är
ävcr viktigt att brortct 01agr dis
kriminerin-e av personcr ucd funk
tionsnedsartning kar bcivras.
desro

Handikappombodsmannen {öreslår: :rrt regringsfolmen :indras och
art en paragral ned iöliande l1del,
2 kap. t6 a §.
l5

l-ag eller annan förcskrift iår ej
innebärå xtt någor rnlssgrmas p:i
grund av funktlonsnedsiitrning.
Handikappombudsrnannen {öre

slår: an regerilgen 1ägger fram err

lidga Brorrsbalkens
omfartr :i!en
personer ned 'rtr
irnktronsncdsättning. Tilläggct forcslås få följaDdc
förs1ag om arr

regler

i

16:9

iill

lvdelse:

"Om n:igon avses i ii;rsta srvck

et rredje srvckena på s:itt som dar
sags diskrimnrerar amran pi grund
ar

dennes fLrnktionsnedsrittning
döms likaledes iör olega djskrlrninering."
Begrepf et funkrjorlsncdsättning
irnefattar rtt storr ant,rl olika

ilrnk.ionsnedsätining:rr.

Man kan ha

funkrionsnedsättnnrg på grund ar. hsiska eller intel-

leknrella skador elleL sjLLkdomar,
syn e11er horselsk.rdor eller sjutdomar. medicrnskt tillstrind cllcr
mentalslukdomar- Sådarra skador,
tillstånd cllcr slukdonar kan r.ara ar.
bcsiierde cLlcr öi.ergående natur.
lDefnrition i enligher med lN:s
§tandärdreglerl

Kommitt6direktiv med
hondikoppospekter.
För närlarandc iinns dlrektiv som
ängcr at. konrnrittacr och utredare
skall redovlsa regionalpoLirrska

Reumotikerförbundel oth

vår ordlöronde [eno.

Öland och är reuneriker sedrn
1986. Hon är socionom och har
vanr Liksdagsledamot rneilan L9'5
och 199.1. Lene har dessuronr haft
mvcket tikri-ea uppdrag bl .r i soci
ä1iörs:ikringsutskotrer. Hon :ir
också iedamot i sjuh- och arbctsskadekommitt€n, urlänninssnän
den, försiikringskassan stvrelse i

Kalmar och hon \ittcr dcssurom
som suppleant i Handikappin

17 18 dpril.

Plats: Nynäsgårclen.
I(urs för förennrgsiunkrion:irer.
med rrrikrning på ordförande.
sekrererare och kassör. Dennå kurs
ånordnas i s.rm.rrbete nrl]d A B F.

Anpossningskurser :
l-slör.2.0 2,1 maj o.h Stcnsrind l0
juni.
\4er i forrition komner, men
bok't dessa dågxr och kom mei i
r'är hursverksarrhet.
\it Baglicn
StudrcdnsL ig SLI:
1,1

PRI)SStiIiinlÅltM
f rån

Hondikoppornbudrmonnen

till hondikoppode- en lörebild i Europo.

Svensk ossistons

Två svcrska proiekt p:r prispallen.
Dct blev resul.eret i !LIs r:irlmg orn
bästa handikapprojekt. Åssisransprojektetann guld i kategorm socia1 integr:rrion och Daraprojektct

lmn

silver inom n,v tehnologi.
Åsslstansprojckrct i I.urd ir ba
serat p.i id6n att clcn son behör.er

t6

skllda dircktiv f:i i upprlrag an
redovisa viika hendikeppolitrslta
konsekvenser sonr lionrmitrins
eller urredarens förslag fiirenl!dcr.

sk.r ha

rätt att bestinxna \,em som ska LLrla;
ra arberet och köp.r den rj:nrsten.
Projektet h.rr p:ir.erkrt urformningen:1v Lä9.-11om sröd o.h serricr till
r.issa iunkrionshnrdrede ILSSl och

Nu heter vi

l:imnäd€ ö1,er ordfin anclcklubban
rill Len.r Ohrsvlk.
I cna Öhlsvik är -51 år, bor på

ira

gandcn. och redovx.r i.rmsr:illherspolltiskn konseklenser.
Handikappornbudsmannen anscr atr pri samma sirr ska simrllgå
kommrrr6er och utrednrngar sonr
rillsiirts. enligt direktir fi i uppch ag
art redovisa rilke handikappolitlske konseklenser sonr konnnrttans
e11er LLtredarens förslag iörrrrlcLlcr.
Handikappombudsmanncn förcslår: etr alla konrnrltt6cr och utrcclningar §onr tillsätts skall cnligr !är-

stiil och sen.ice sjah skall

PRtr]SSUI'II]IAIT]]I]

Tv:i skilren :igde rutr I olttober.
Riksforbundet Mot Reunratisnl
döpte om slg till Reunratikcrforhundet och (lu ner Källgrcn

korrseki crscr, pröva oifenrligr

1äger om Assisransersairrnrng (Lr\SS).

l']rolekret placcraclc sie främst i kate
gorin social integratron och skall
ariändas som l.orebilcl i Eti. Itolektet ilrir,s a\.NHR, F[IB, och DHR.

Silver lör born o(h dolorer.
Datacenrer för b.rrn med fLrnktionsn€ds:irtning!r :rr' ldir bakom

Detrprolekrct. BaLn leker med
dataLLtrustningcr för art sr:irka sin
personlige uncckling och stinLrle
rr socialtr'änlng. Även denna rerk
samhet l<onrnrcr att sprid.rs ur i

unionen ioch med andra plarsen
inom kategorrr nl teknologi.
Drraprojelttet hrr' lnlticrars ar.

Ihndikeppinstltutct.
Sverige mest oktivt.
Ti11 den slenska t:illlngsomging

en, sonr rrranserailes r\. Lhndi
kapponbLrdsmannen, rnnral.les .18
bidrag. Ser sn'cken sklckades rictare till F.U iriryn. Ar dessr ser ver
det elltså rvå sorn fick pnser.
Yttcrllgare infonnarion om tär
lingcn: Eva Sandborg p:i te1 0S-21

90 08

te1 08

e11er

Helena Liingsrröm pri

21 35 I5.

Hxndikxpp'

l)e kurscr deltog

li

firerllenrrnar

h:tn ti,cnlnqef .'l'v:i losopeLler h:ir1

taliårrlsavdclringen, Sahlgre,rska
SlLrkhLrsct, ensr':urde

iör talkur scn.

Under tirlen kLrrscn pigick
ignade li ickc c,pcrcrarle oss:ir
prornenadrr i dcn inckn omgl.
ringo. F.t.cr digens kLrrs sann.rdes
vi alla ldc vackre. sekelsklltesmiiblcrarlc hcrrgårds och g.lsrrunrlnrn
fL,r ar koppling och småprrt.

bjilds på i marr:ig dessa clagar var
cr rjrtnillg, ior bide irg.r och gom.
I örrlag em. samlades alh dcha
srre i en rv l:iros.rl.rnra. \'l flek se
och hom n:i rldeobarrl p:i c.r. lo
mln r.ardcra g:illand! vårn operer.r
de medlcmnrrrs tiirdigherer i tel.
Varr logopu-rlcr haie lidofrlmat
\.is\a avsnrt! rv kursen. Vi. icke
opcrcrarlc, vrr m.cker rmponerade
av r,ismngen. Givenrs i.rnns bådc
mrrsrrups . renrll ocL Scrvortal
med i öl,ninganra. Dcssa band
olerl:inmxdes cftcl hcmkomsren
till t.rh irds:l dclnlnger pl Sahl

iar ar'högsta
blei vi iarsc redan licl
ankomsrdagers lurch. Er under
bar frskgrvta. konrtnä r ligr uppligd
pi r.rllrrk. med cn hcl, kokr har.s

grensha Sjukhuscr.

krriira. rron.rnde på tal rikskanren.
Detta 1ar BoLuslän!ll. h. allr vi

Lördagsk! ällcn r,rr errra list
lig. Eft.'r cr rupcrb mrldeg senrla-

-\hr

och serrerirg

kl.rss. Dert.r

vi i ert av de stone s,illskrp+
nrnxnen dir kafie och hemhakr
kaka alnlö*. Allsring sjönSs och
snäft Lolr1 livcr hisroriberarråndet i
gang. Shrattsalvorna rvla;ste ! erafdre. Täfk,1ld err par koppår soti.
srårkt krr lfe krrl rsradkomnrill
söndag. hemresdager, hji;d på
bli hirrmel ned srrrlande si,l och
ljuvllg seusomraanä ne. \ri hanf
mcd en harlig prorncned töre
avskedslunchcr. \ri tacka Å«rrps
personelcn (oeh \.irandra) for l.1rorika. elkopplande och trer llga
dag.tr. A11a vai \.i öl,erens orrl at
detta Lrör gor.rs om inorr cn jnre
.rlltfi;r arJ:igsen ir.rnrtid.
des

Yid

p0nd /Ingid

Forrsärrning fr.in sid -l

4. Hur ör lörbundets ekonomi?
srort sctt iölier ri budget och orr
inre nigo. ofilrLLrsert in.rätfar kom
mer året atr sluta mcd etr hlggligt

I

5. Du ör iu "fostighetsonsvorig"
lör Atorps Herrgård.
Vill Du ge någro synpunkter?
Derta förtlocnde uppdr.rg har man
man ihcla sirr

!:il f:itt för rtt

rrkesrerksanma

ln \årir "röl

Visst i rr der ert bre pris vi beta
ladc iör hotell ocL rcs.iurang. men
upprusrnmgen är inte n:igon billig
aftär.
Iill dags dato har kök och

köksicrrilarion'irgärdnrs !ilker
ål,iggrndc frrin Yrkesin-

!.lr ett

Inom garnle horelLdelen har ii
elradietorcr och duschbhndare liksom 'röksanernrg' rr r.um

btr

5rdc;stra Larrnglirrcnirgcn med

vcrk:de genom rtt lisa !:ira

utstallningsskärrnar i cnrr6hallen
ri11 kirpcenrrLLnret Barorcn.
Der v.rr rnånga lntresserede sorn
tirtå.lc pri \år urst:illnlng, he.l onl
hroschr rcr och mer rnfornration.
Niårge Lrngdom.u sr.rlldc frågor

om r,ariör

li

f:irt

lirt

handikapp

och om cler u sr'årt atr lcva med det
och rilka problem sorn uppsrir.

irlan m.rrker ett ini:rrmarionslt
horet hos allmirnhcrcn :ir mr.cl<et
srort. \ irför all, rilliillen hör r.s fiir
.rtt \iså upp rår: ursrallnrng.rr och
dele ur brosehrrer. ,\il-( Braj,'rå

ln m rärnepenna har installc
rit! iämtc cn hel del endre rcpar.r
tioner. Bl I Pelarsalen i källar\.å
nnrger har renoverars i sin hclher.
dctra till en kostnarl av 1,3

'\llt

Bo Pets:ott

tg.
Bergshamra
Wärdshus AB
Cnrl Melmstcns t äq
i 70 7l sa)/ NA
Te1. 0,! §i §7 7i

t-

Oppettider
Mån-Tors 10..10-21.00
Fre 10.l0-21.00
Här konrner någre redcr

oln
l-aryngfilrblnrrlcts
lrfor
S\orske
mari;rsutbildning mot tobaksbrr
kct som hal hållits iÖrcbro 910
okr. 1995 på rcsionssjukhlrser i
örcbrc.
Instruktör r.ar Monica Schrve
rnr Lungmed. RSO. dr NIetZ
Lerssm Lungned.- n5Ö, kurator
l.ena Nlarja!eera ÖNH'RSÖ och
Pcr-Arnc Hcrbcrtson SLF. Toh.

Lordag uch sotrdd N
cndast pa förbtställn i»x
ocb catermg

Lunch

Middag

cntusiestiska clever var r.i som lrss
nadc och frågade. S-rnd art endast
iem iöremngar kunde r.ara repre-

Catering

senrerade

r.id detra tillfälle,

sr:rnr

lar mrcket lärorlltt.

Kursen gick i
stort ur p:i hur mrn på bäst. sät.

God,

ni ut till sltolLLngclom. ncn
till personer inom b.idc dcn
prir.arr och oifenrligt scktorn,
skell

Jul

även

(,

Gott Nltt Ar!

t-ffi

ffi
X

l8

,

idtrortsiörcningar ctc. för ar. p:i s:i
sät förmcrlla rrlormarion om
tobikers skadliga nrleikan.
Fiir oss som i11re vlrit LLte så
m,vcket r,ar dennr utbildring ct
v:irdeiullr tillläll€ att inhäInra
underlag t111 r'irt iiformariorsar
l(ursen r.ar mlcket bra upplagd
merl iöredrag, diskussioner, grupparbete rrr.m. J-ii besök gjordcs

också på Logopedmonagningcn
RSO, d:1r vi h'rde möilighetcr atr
sralle Irägor som hesraredcs av
kunrig personal.
En trcvllg mlddag r.ar givenrs
inbokad rnder måndagskvallen,
rlär vi under .rivsämnu forh:ilhn

den pratade om hacle clet ena och
der andra.
las hopp.ls.rti Per r\rne har möjligher an litet lärrgre lrarrr kunra
gora en Llppfölj lrg på ku6cn.
En.rnnån rolis grci \,.rr ati \.i
iick diplorll på genomgången kurs.
E-tr

lrrmr rrcL rill

kLLrsledarc,

samt onig persolal sr:rrr ställr upp
med mat, kaffc. rr.m. untler vår

nsrelse på RSÖ dessa rvå d.rgar,
liksonr clcn rroliga personalen pa
Hotell Cnllvii.ar.

Läkdrc11

logopeden ^,kts
Brita
ldsdrettet

i

E. Ni/ssor

ori

.lcthansson

liån

a)stersund hat uarit

"ol)et thete" ocb stlderut bl n
trl- och suähningsterapi på si khuset Yete?n Affdirs Ilospitdl

i

Sedttle. Htir följet en utförlig rafPott 01 fid de sett ocb hött
under

Vi strrr.rdc hcnihin det i.lnrer
nckra Fr.;sinr kI06.00, häntad ar.
JJrira Joharsson med makr:. Vi flog
i klan i ider rill Ar anda och vidarc rill Chicago. lhder Iärden s:ig ii
.lc snökl:idda bcrsen pi sa;dra

Irlani men (lrahhrd skymdes rr
dis. När vi väl landar i Chacago
hade ri r,arlt I liricn 1i.5 tlnrmar.

Nten vi hrde halve rägen k\,år rncr

\orcl Anrcrlka inn.rn vi Lom fram
till Scattlc. D:ir \riuracle Bol)

,\liller.

Speech Path<,logist p:i
Iledicel C'enrer. Dcprrmrent of

Robcrt

'lloh' i\liller rog

!äl

hand om oss. Hrrr :ir chei tör \ åd

firr

"Speech

and lvalloiving

Therepr" på YL-terans Aflairs Hos
pital i Seatrlc. Der rir art .ry nrirgä
sjukhLLs i IISA som !'irchr soldarer
sorll.rnrnrsln h:r skador cllcr har
det .l:illgt srällt ekonomlskr citer
sin ririnstgiiriDg inom lijr\\.aret.

lnle läll ottt vrro lökore i USA
\/i horn hland änn:rr art diskurerlr
pri(nltcrirtär. I USA :ir Jet risken
stor ålt l:ikare bL stärnda på sror.r
bclopp. De m'isre lickrs 100%
mcrl allt de forerar sig. De lunderar

då och

di

om de utnvrtjar

sina

rcsurser optimrlt. I Svc.ige :ir laiLerc självfrllet skr ldlga art sräIlå rätr

dig.rnos obcroentle .rv åldcr och
.rllmäntll stånd. Som praxis :ir i
LISr\ går der rrrlck€r resurser rill atr
hålla svårt sjuka pcrsoner r.id liv
någoD enrra vecka eller mjnad
trots ara nlan ver aft utgången är
given. I Sr.erige satsar r.i mer på å.t
lnrdra besrär, sc sn1:irtfrihcr samr
p:i an rch.rbllitera dem som hrr
rimlig mijlllshet .rt bli bättre eller
helt lriska - vilker qLLlhuspersona
len i USA sälnä ocks:i skLille gora.
Nu r.erkrr dcr som personalen r:rp
per e,r clcl ar.srr ork och enrusiasnr
på a.t göm saker sorn de egenrligol
ickc iror p:i. Det tcfderar aft gå fr
t;r,cr behrndlingcn .rr. de som skul
ic kLrnna bli bättre hjalpra.

Hur mon löser problem med
dem orh tiock soliv
Tiock såli\ bchåndtar ancrikarna
med art sc

till

atr den sjukc dricker
NlLrnrndning ban undr.ikas

rikligt.
der tolk.:r ur slemhrrnorna. ]-v.
kan julcc ar.P.rparafrukr var.r hr.r,
det lnnchåller enzvm som giir sali\

och slem runnårc. Ev. k.rn man
torka munnerr mcd lösnrng ev s:i
kal1ad mear rcndcLizer glord pi

siu

t,eckor

i flSA.

Papara. Krrameller med pcppar
Drllt loser tiock. sekret.
Som drlck bor mer undr.ika
kafte och the som är trrlndrn.rnde
och ger vätskeiorlustcr..

Dreglirg beior sällan p:'r tör
mlcket sr1ir. uran mcr på arr saliven intc sr.:i1jes ned ivanlig rakr.
dvs att den omcdvema upprepade
sväljmngen ai någor sltäl bortfaLler

t

ex pga sraghet i l:ippnuskulanL
ren elter i ansikers mLrskler
Er'. kan mange slcniösande mcdi-

cine.,

till rökare Acdylcvsr€in i pcrrc
effek ,id

der på ca 6 veckor tneksam

lärgre behandllngsperiodert.

Ulldvik xtt rorkå munfens mslda for art lå borr srliv, det stimule-

mr sn.rrarc till mel salirarion

och

kan ge sår p:r ]äppema. Saliv turkas hort på ursidan av munnen.
Medlciner som t ex \mirriprvln
(Trvptizol) [rot depression ger ]ärt
mLLntorrher. De kan ibland arr.iin
dar not smärtor som intc g:ir at
L,ota med van1lg medicin och man
Iår r':iga nunrorrhetcn mot resulta
tet a1, srniirrlindringen.

5väliningsteknik
Om patient€n nuc hostar vid

pri;!

nirg av nr sväljnirgsreknik kar det
bero på årt det hlir si l<rlhd rvst
fels!äljnins; din födä sir ned i lLrfr
strupcD, aspircris och kar ge
farllga komplikarioner i lLrngoma.
Llentiliering äv ,1spr'årion med
tonrrasrrönrgen behörer ickc rrne
bära an patienren har klinrskr

berldelscfull

aspiration

\.issa

I9

kanskc klarar av rågor lite vätska
ncd r tlachca och dessrtom kan der
vaLa skilluad på konsistens hos
röntgenko11tr:rsren relativt föda
och patienrens hantering av kon
rasren respektive fodan.
Sltärpt ohservation krärs dock
p g a riskcn för trst aspiratioD, der
är nödvändigt att se p:i komplika
tioner på sikt och icke bara på hos
tan. Aven den allmanna konditio
ju etr
nen bör betänkas. Detra

'ir dä
problem vid sväljninsstränins
god effekt kan uppnås mcd alla
åtgärder bra cllcr orödiga - som
sätts in då pcrsoDen börjar tillfrisk
ra. Det som är bra och nödr.iindigt
för cn paticnt karske jrte iir vare
sig nrttigt cllcr niidvändis. iör
andra? Det är vikdgt ätt terapiva
tor inte bara ör.ertages fr:in person
till person utan atr ifrigasättas
eller restas mot en kontrollgrLLpp i
r.erenskapligt upplagdr f örsök.
lnle skrämmu polienlen
Viktigt är även vilker vi resone

Bob att övningarna
inte får sl<rämnr patientcn for 11å
ar det svårt rtt konnna igcn p g å
skräcken sför Yad hosta och and
nlngshesvär kan gc. \ågr:r be
handlingsteknikcr vid oropharlng
rade om med

eel dvsfagi:

Su?raSlattlsk sfillning beto
nar inandning fore svnljning, hålla

andan under sväljning och helst
sv:ilja två gånger så att inget blir
kvar ar. fodan som l<an ramla ned i
luirstrupen. I,vdlig urandning efter
sväljnisarna.
Clir iarl - dvs haka mot brös
tet stänger lLLftvägarrla rnef .ii,pnnr
:rr.en phan'nx. Dct blir mindre
aspirarion hos dc som tidigare
aspirerade föda från r,a11ecu1a vid
struplockct - n1en der hjä1per ej om
födan rann över från utrynrnrct
bredvid luftstrupers ingång sinus
pirlfornlis. Ftt exempel :ir atr der
är lättarc aft dricka Dred sugrör

och tramåtböjr huvud än
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Huuudlutning år starka

sidan

s:i iodan rinner rärt.

S oläge - åt friska sidan - kan
vissa fall vara bra för att foda cj
skall samlas nedtill i sr algct.

tion helr

i

cx 25% åv fellcn men
är.en mmsl<e besvärcrl h()s övdga.

i

Stärkende öYnmgar är ibland
bra nrcn intc vid tilltagande nerv
siukdom.

Tryck, bntionet, fiackniil1
och/elLer is a:nvint många år på
personer med cerebral pares för att
bättra muskelkonraktionerna och
/eller påverka överkänslighet i sval-

gct.

Ilct

förcfallcr gc förbättring
vid svårighet att komrta ig:lng med
sr.äljnnrg rnen besdende eifekt ar

[ödo eller vötsko
halvfast föda som l<.rn
bilda v:il sammanhållnx tuggor är
der basta. Kex är s'imst, nråste tuggas och ger h:irda hitar eller smulor som retar. I er äpplemos
kan vara väl löst då det taller sönder i små delar som är svårå atr
kontrollcla. \rärst är soppa diir
tunn r.ätska blandas med fasrare
besr:indsdelar s:i sr.alget int€ hinner
med att anpass:r sig. I ett väl upplagt Iorsök vsade sig båra .5 pcrso'
ner ar 33 st fä lungbesvär orn de å.
mluk mrt och drack vätska som
beLandlats så den var tjockare och
gick att kontrollera i svalget. Den
andra gruppen hade lungbesr.:ir
hos 28 av 33 persoler med pure
och vanlig tunn Y,itska.
Det :ir :iven liktigr atr tänka på
att en trött person r.i11 ha srnå ttLggor med kanske 30 sekundels ncllanrum så att sväljandct får ta sin
rid. (iiirna en torrsväljning me11an
v.rr trgga så atr äver resrema sväljs
Pur6

e11er

ned i)1ran nästä .ugga.

Viklig med lugn orh ro
ViLtigt att Iå sina upp med stöd

f;r

kropper vid bchov. Lugn och
ro utan TV och Lrran instruktioDer

skvärcn Lrr etr glas med bak:itböjt

eller småpratandc jLrst då s:i att det
går xtt konccntrcra sig på ätardet.

hL'vud.

Inte hcllcr cr massa Iolk sotr

HuL,udrctdti.)n - tirtu på din
svagå sid.t så sår födaf på den d:ir
1,ld öppnadc friskare sidan d:ir
sralget kan hantera fird:rn battre.

sprirger runt just då. Ilanske sitta
inne på der egna rummet och äta
ti1l en börl:rn.
Sammantaget k'rn rätt kropps-

sista

ställning vid niLltid ra bort aspira-

Nervsiukdomen AIS
Vid urdersöknnrg av personer nred
en nervsjLrkdom ltallad ÄLS 1=amy-

otrof lateralscleros) ingår er

bc-

dönDing av f;rmågen att :iteSvårigheren ett talå, en !iss
grad av depression ö\er livssituaaionen semt trölth€t kan görå atr
man Iärt får ctt fclaktigt rrltryck nv
att dcn ALS sjuke:ir demenr. Derta
lär intriiffa i ca 5or. av fil1en.
Men ty\.ärr är det oftar€ en felrolkning av slLrkdomsbilden c,ch
dess fdljder hos en nomalt ränkande heh kler pcrsor. Patienten
blir inte gladale under sina sisra
månadcl av att betraktas som min
dre retandc av v:irdpersonal som
talar onr/bredr.id i sr:iller for rill
paticnten. Vad ska11 r.i göra med
hennc/hororn o s r.l Lrrvngectomi
kan rur.ändas till de som aspirera
kraftigt och/eller hA så d;ilig röst
att de ej har nytta av deD.
Bob presenterade oss liör en per
son rred skada på halsnggen elier

nafikolvcka som var glad åt sin
larvngectomi. Hlr hadr en sorrs
Sefl.oxappirar inblggt icn över
k:iksprotes, marövrera,:l via en
liten radioappar:at som hans svaga
handfunktion klarade av. llanden
orkadc ej hå11a en Servox mot
Bob skilde m,vcket klart pä srna
målsättnirgär med olika parientgrupper.

Managetnent= handl:iggnnrg
innebar att han undersökte p:rtien
ten ocl, satte sig va1 in i journalen
varchcr Iöreskrift€r gavs om vad
sonr påtienten kunde äta resp.
dricka och hur detta sk u llc göras.
TreatnenL= bchandlng var be
tydligt mer sällsynr och innebår €n
träning av sväljningsfunktionen.
Deaa var aktuellt då patienten
ansågs mottaglig Iör derta vilker'r.l
ej såg något f.rll av under r.år vecka
där. Tillänrpli$ \.id t en tillstånd
cftc. operation pi hjärnan eller
stora rraumara då patienten kundc
förväntas bli piggare allt cftcrsom.
Dock tillkom då svå ghctcD atr

fiirsöka bedöna vad

tanr och vad

sonr

i:i hjrilp om s:i önsltadcs. Skriitlig

ser terapcutel1 på svmtomcu.

kunde b:itträs

gcnom rr:ining-

lugr och ro
kla.ar ej aktiferingsträni1lg. blir
Spesrikern behöl.er

gairna nrcr sprsrisk.r då.

Lyssno inte pö olh
Dct är inte giver aft en hjarnskadad
persm som rrltorigt me mycket
bestänrt upprepar "jag vill jrte it'r
älls, jrg vlll inte ha något rrft äia"
r ilkct gör sjukr.årdspcrsolalen förtvivlad verkligen mcrrar detta!
Dct kan gå som för Bob nar han
gick nr, sade hcl och borjådr gc
smi porticmcr med en sked - pati
enren tar ehcr någon tugga emot
skeden och bori.rr ära sj,ilr.
Dexemellan upprepande sir ento
niga budskapl Hjarnskrdan i sis
kan iu göra itt kopplingen viljl
ta1 ej irLngerar men att ätaude kan
gi utmärkt.
Der kaD h:udlå om arr:irerupptäcka ätandet. ls gick ej, spottade
LLt allt inklusive saliv. \Ien di gav
Boh dryck lia sugrör som sista
ut!äg. Der v.ickte sugrelleren dll
liv och :rutomatiskt kom sr:iljninscn direkr efieråt. !:rrienten år rnd
dag samrra rl:rg uran bckvmmer.
Viktigt med munhvgiclen, spe
cie11t on syrgas gir,es. Tilltijrsel .r\
s,\'rg.is vii näskat€ter utrn anfiLhtning tolkrr 1ärt ut slcnlnnorna sä
det bJir sega, klctiga, gulektlga
nrcnbraner i munhålar och lrlot
sv:1gets hakvägg. Munhålan bör
då rengoras flcra sänger drgiisen
med fuktig tork, till ltvällcn kanske
luktad mcd klorheridlnlösnrng
0,1%. Troligtvis finns r.iklig värt
av bnde bakterier och slamp i
dessa mcmbraner så aft der blir
både stopp i luftvägama och rack
er asplra.ionspncurrroni onr dclar
aY menrbranerna åker ned i lLrkv:i
gema i samhand med fö.siik arr
svälja. Foda är nrttrgt rncn k.1n
även rent mck:rniskt bidraga ti11 art
hilla rcnt i munhåla och mrtstru
pc. Dessuronr lär baktericfloran i
rnage och tarn varx mer normxl
med mat vilker minskar.usken för
hemarogen irfektion från bakrerle
hiirdar i en icke aktiv tam.
Spestisk person med ökade
reflexer och oftå l:ingsanr sr.ä1
ning med apirarion eller slapp=
bulbär pares av hiirnskadan, der

Brita reagerade rnor en hurtfrisk anirrd rill en nyligen larvngetonerad man: "dct hiir lirar dLr
sni1rl". Vorc dct inte bra mcd en
mjukare lrni.yd drlr oror i:ir
komrna fram) De11 hryrrgcctome
rade marrcr hade dagen rftcr fårr
besök åv cn annan larrngcctome
rad från patientforenirgcn vilker
gjorrle honom piggtrc.

Sorl upplogningsområde
Harborvierv Medical Cenrer, med
bra hclikopterseflice fijr hela delstatcrl och:i\-en Alasl(å, :ir err stora
traumasjukhus. Diir vi11e man lntc
accepre nedskär.rring:rr utan gick
Lrt med en policr art de rllle hå
oia;r:indrxde ambitioner me gick i
stället ur till patjcn.ernå en bcgä
r:rn om donationcr och bidrag som
då:iven skuilc ge allmainhctcn mer
direkr insvn i verksanrhcten.
Karske n.igot för Sverigct!l
NIcn då skali mer klarr shilja me1
lan politrsk styrnnrg och sjukhus
administration. l(anske en direkr
r.ald sjLrkhusnämnd

i

Susan Langmore fiamhö11 att

enligr artikel
199,1 sid

l6i5

i

Neurologr

(Sept

1660 )s:i r.ar mini
mal behandlnrg var lika effcktir.
som maxrmal hchandling och ditr

för mer ekonorrlsk i

beqdcLsen

mcr resLrrsbesparande. Analvs och
instruktion ka dock vara väsenr
1igt.

Den grlrpp sonr lyckades bäst
och krävde mrlst rcsurser ick i
närvero av iamiljcnedlem cn lek
tion/behandllng ai. sin drsfagi var
virl resulratet av video rijrltgen diskLrterades. Dlctist rekommenderede l:impllg dierkonsisrcns med ledning av röntg€n. Scdan ick dock
patienten i sarnråd med familjen
välja det de qcktc var Linrpligast.
Möj1igh€t fanns iven ar ändra
derta dietval under behendlingens
gång. lnstruktion grvs om lämplig
hLryLLd- och kroppsstälLning. Llet
ble\ insen d:rglig staldundervnning
av sväljningsterapeur men det
fanns möjlighet att höra av sig och

insrnLkticm orr diet och srällningar

liimnadcs dock till xlln. Resultxtct
bvgger på observatlon under mlnst
eat år eftcr srroke aftackcn.
lrig!r är dock enligr Lang-

more om ndlet är en Iorbätrråd
s\':iliningslunktior (relårerat rlll
dci vid msjukn:rndet) eller atr
paricnten L'rn äta via munncn,
uppler.a glidjc lid födointag och
undvika komplikationer ev srrr
ätrnde s:isorn d:iligt n:iringsiill
stånd, uttorknxlg, asplration och
möjligcn lunginf.lallnnarion.
Il/löten med potienter
Nigot som vi noteradc r:1r atl Jnå]l
grirn.r står bred\,id en person och
rrler om clenna pcrson som "hen"
och icke [red pcrsonen. Vi såg er
ildre nran som inrc ville bll marad

Som civilkliidd manspcrson
konde }rats mcd iramg:ing scnera
isbitar sorn togs emot mcd öppen
mun ev denna mar som tidigårc
ansågs icke alls medverkande.

Han betraktades som allmint
motsrririg och omojlig.
Vi sadc "hej di" mcrl gesrer, jis hoide hand€n och han nickadc
och blinkade. Han hade blivit av
med ett ben karlske p g onödi
g.r

liggs:ir

'r

så hans kvrnnosyn r.ar

ej så posrriv om det nu var p g a
vården e11er tidigare milirär indok-

trincrirgl
I3rita beräftade om crr klinna
som inte kunde ränka sig män
bland vårrlpersonaTcn vilket var
svårt fr:rmföra för en person med
afisi. En anDär kr.lma erkrinde
scnare hur arg hon bllr.it över Br.it:r

som tturde prata normalt men
skulie lära hennc som afitikcr atr
prata. Kanske skall en afitikcr pre
senteras frjr dc som h.r nytillkommcr afasi - de kanske scr problemcn trån annar håll är oss tr.rst<a.

En mrcket positir uppler.elsc
var en Jnan som kom sjih. i sil
rullsrol. Han hade r,iss afasi men i
princip inger Iunger.aurle r:rl alls.
En portubel dator d:ir tengent
bordct hade bilder och ord samt
boksräver gav honom slntctiskt ra1
för' kommunikation nrcd omgiv1t

ningen.

Vi kufde prata och

skäm

ta med honom. Denna snabbher

vara bra även

lör.rrrii bot

slenrmet

rren mar sL.1ll undvikas.

kon dclvis av bildema som gjorde
att han trots oförmågr art uttryckx
sig i tal och skrift:indi kurde han
tera datom snahbt. Han vann då i
respekr sotr en normalt tänkande
far han var rned i "srackct " som
r'llken frisk pcrson son helst trots

att dct var datorn som talade åt
honon. Det:ir då Llttare att accep
tera andra grava motoriska handi

kapp efter att ha blivit påkörd av
rartfyllerist vilket hxn krnde för'
klera för oss med datorns hjäLp.
Den understiknng som kallas
FEES rlpplever vi sonr crl stor apparat med fiberscop, ljuskäl1a, T\'tronitor och helst ävcn banclspclarc.
Det g:i1leLrtt ha ordning på srcjorna så att de ej sk.älrlll1er. Gärna låta
pcrsoncr själv r.ara med och sjäh, se
på rynonitorn vad der bdjliga
iiberscopet ser ime i sr.alget och
upplcva hLrr olika nper av farsad is
cller fdrgrt äpplemos passerar ned i
rnatstrupe e11er kanske kommer fel
och ger hosta. Det går at1 se hur
slemmet ligger och skvelpar ov:rnför
och nedon stämbancle samt rleh.is
hostxs upp. Tränrns med isbitar kan

tndoscopi (IEtS)
kLrrs i endoscopi (FF.ES)
ta skullc vera rrled on fick vi
taga Jc1 av Susan Langmores kom
pendier. Lrenna krrs som ir obliga
torisk t'or de som vill folja i hennes

Inför den
sonr

B

lotspår med denna merod som hon

publicerade 198 8. Iordelen med
IlrS ar arr den kan repeteras och
tillåtas tasa l5 - 30 mirrLLter utan.n
gc dc höga stråldoscr som clct skulle

bLivlt mcd motsvarrnde röntgenun
dersöknlrg. Födan blir smakligale

att bilden
försvinner kortvarigt vid själva
framsteg. t.\ackdelen :ir

s\.älining€n m€n resuhatct syns d:l
bilden kommer tillbaka.
I kompendiet b€tonas en det är
en uDdersökning av sväljningsfunk'
rionen. Den utförcs irtc mcd avsik
ten ett firna cn eventuell cancer,

stricnir cllcr 6ckbrldnhg (Zenker
divertlkcl). Då kräves en öron näs
och halskorsult ned ev. ng h,vpop
harynr- csophagus och ev. direkt
scopi i sövt tillstård med srela endos
cop som rillårer insl,n i snrus piriforr

nis och avre oesophagus som normalt är stängd och ickc kan jnspek
teras nrvändningsfntt vid er FEES.

utan kortrast ocl rnan ser tydligt
var dcr blir liggarde tack vare en
smaklös fiirgtillsats. \rideobands
pelaren tillårer granskning med stlll
bild eller långsam betraktning LLtan

fliIrrner, naturlig håstlghet är för
snabb for ltt \..isentlig.1 detaljer skrll
kunna uppraickas.

IEIS kan gör.rs även på svår-

trrnsportrbel person samt t ex
utföras j liggande sidoläge e11er
bLrkläge vid ryggskada. lnspelning

en kan:ilen ån\'aindas för att
instruera och stimulerx

tlll

cgna

Iuck!
TillsamnraDtaget har det varit
några rrlinnes\.ärda veckor med
mångs nva ir.r,vck. Vi behör.er inte
skämmas för vården i Sverige, den
är intc sämre än i USA. Kan vi nu
splida och utveckla der vi lain oss
kan vården b1i ännu bänre rack
vare denna studicrcsa som Laryng

fonden givit oss möjlighet ti1l.
Brita lohansson / Mdts E. Nllsson
Lasarettet i Ostersund
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