Nr2.Juni

1999

TEMA TOBAK
/'\ un-Marie Lreh Lena rar lnte utc
(foch qJiJa utan sqde semina
deli

Tolvsho i land

Sidorna 12, 15 och 14.

tr
'99 års Seminarie
och Riksstiimma
Tntressant cancerinformation

lnusikterapi sant skön ulerasång
underhöll deltagama påsenrinariet
som föregick Riksstiimman.
Sidan 15

Detta nummer av IIIRY

tr
Skolinformation
pespons från

l\

Ram

några clever r

nerödsskolans S:de kless

efter en inJorfiatio$dag om

rökning.
Sidan 5

ger en bred information om tobakens
enolma skadeverkningar och vad vi i

-

taryngtörbundet gör, och kan göra
att minska dem.

- för

Sidoma 3 - 11.

3

ledare

I

I

I{ampen mot tobakel

4 TEMA TOBAK
Rökare dr också märniskor
- men hte lika ldngc

5

Info om rökning i Ramneriids

u

eget val!-

Möte mcd Elisabeth Andersson.
8 Svante

!'ffn'.ti

9

Röhnfo iBroskoln.

lar tledje kinesisk malr kotrmer
att dö av

l0

rölqd.B.

'Fler dn 500 000 rökare konmer
aftdö ifödid. (uI S\O)

och ska'

Årqånq26.Nr2/1999

14 Tänld och qckt om lbl$bo-seminariel.
ansvåds utgivaG Bo Persson

fusmöte 1999 i S)dösfa tar,mgför-

J

eningen.
15

Dol'1oms spalt.

/

Iria

Redakr& Gun Marie Larsson
Svenska Larynq{örbundet
Barks väg 14, 170 73 SOLNA

od

ftår Semioaiet och
Rikssänmfi 1999.

16 Rappofi

ter-

17 HÄssehddsresx med medlems
affökdng.

Sluta rökx!

Tohaksinformation i skoloma.

tARY

i

pandeseminarjum i Dalama.

Ingen slsll behö\,a utsättas för tout

medr.rheta.re

12 Tohsbo;vårens musik-

Iobaksjätlens vinst sjijflk med 23
procenll

bnkrök

-

lallngfonde[

skolan, L'ddela11a

Iobacco or hcaldr - 2:a [uropeJll
och I ra lberoanedc,n C,onfereos.

Laryngf örbundets Tidskrift

Ingeglird wiLtery

08

655 83 10

655 46

I0

Medarhebre i redattio.en
Elise Lindqvin, 5usånnä Ruben

och cunnar schneider

,'l

Ril(5marschen.

t8

(ongressresa iill Sydrftili.1.

21

Unskörderesr till Rhendden.

Svenska taryngförbundet

Kansli

Bsijkr ..h p6tädE5t
Barks väg 14,

Hoppas tjal tudigen lönar sig.
22 Ett tack till Larugfonden

/ tax 08
J

17073

SOLNA

rel- 08-655 83 10, Får 08-655 46
Texeerefon 08-655 43 20
Poiano 85 11 54-2

ör bifuag

till foNkflingsproiel(,

l0

Banreno 5703 3573

Förbundsodlörände Bo Persson

Övre HaftverEqatan 20A
831 36 OSTERSUND

SVENSKA LARYNGFÖRBUNDET

rer. 063 12 3041
Mobir 070 512 51 96

I

I
Ka$aröNåltare

. har läns och re€ionlörcninslar verksamma över
.

hela lan<let,
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är en ar- hur.uclmännen i Cancerfonden.
tillhör handikappforbundens samarbetsol gan.
. finensieras genom mecllemsa\.gifter och anslag,
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. har instiftat friståencle Stiftelsen Laryngfonden, som
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Kampen mottobaken
obaks(lriss]bruket i \..ifi land air temnt
i irets ancLa nunmer av tidninger-r
Lan'. \ri lanogel och munlålecanceropelerade it ju \,.i1 medvetna om o'"'amär]I]
cla tobaksmissbnLk som iir clen fiiilttsta orsa
ken till vån trandikapp.
Av clen anleclningen :ir vi ute i skolol, p.l oli
ka utbiiclningslinjer i faircLrg etc. och hjälper
ti1l i kampen för' am sluta röka eller r.tarurligt
vis helst aldrig hörir och ltli bcroencle ar. det
ta'gissel".
\ri har båcle fiin skolor och för'etag rönt
m-vcket uppn rksarr-iret och uppskettning för
clessa insatser mol "bbaksdjär.Lllen".
Stiltistik visar ett ca 12 000 pcrsoner arligen
ai,lider i vin lancl som en t-ölid av tobaks
missbnlk. I detta sanma rang måste \.i ock

si ta i beaklncle de ston

sjukr-ärdskostna-

för dessa pcrsoner.
-fag r ill avsluta med en liten solskenshistolia
so1n jag själv är clelakig i. Den Lrtspclar sig i
rnii hcmstacl Östelsund en vacker \'irdag. I
cenmm är ftinga människor i röIelse oclr jag
<1erna

uppt:lcker i Iindet en unq flicka. mycket söt
och rred en osedlanli!;l rackeft hir. Hon sr.ir
och röker Jag liar filrrr och ger hcmre en
\untDlirr.tr g l-,',rlrrrre. r.,.kr.r lr.ir'-nrr p,r
pekar ocksä det olämpliga i att hon röker mcd
tanke på cancenisken. Jag berittar både orlr
strup ocll ltLngcancer samt om cle hiverkninlitu strålning ger. En av dessa ä aft man
kan f'örlora sitt 1l.il och bli tr ungen am bära
peruk uncler åteNtoden av sitt liv. Samtidigr
p.ipekade ja!], att nu för-tiden tilli,erkLs l,tterst
natlrtlogDa peruker Dir ser flickan velkligL
fairskräclrt ut.
Ungefär' Lvå r, eckor. efter clcme hiinclelse lick
jxla eft telefbnsamt?l han clen unga flickan.

Hon ber'ättaclc att hon siut:,Lt röka cla hon tänl<I
på cLrn liig.r tilltalanclc mtjjligheren aar t\ ingas
bära peltLk. Detta ville lton inre riskeru.
Icira vimer i,i liir alla lörsöka hjiilpa till i
i._rnrr.. r rn,,, L \Jkrn \ --.,.1 e'l p \iI \-in
Fijrst när tobaken iit utlotad ärkampen \axt
nen.

Gå Li ocb njLn ar sammaren häLsor

Sluta-röka-linjen!
, r. rtr . lr h.r'
T), I I I r lor, .. .,
,.1..,.
I\i'.
.u.,
-i
-t.
J-r- ..nr.r..'1,t..(,,

orn xtt det finns efi tclclolrnlrnmrer dir dc ka1] dngx ftir al1 fri rrps .rch hjälp
I r..l ,l 1.. rukSlur,1rilkr linjen är en aYgflsfii relefontjänsr berrunnacl ar liLrre, sNksLötersk({ trndläkare och ps,r,'Lologer qrcialiscrr.le pi k)baksa\1är+ing.
Linjen :ir i;ppen under li(mto.strcl på \a agar och på k\ ällsrl.l efi p llang
cr i \eck:rn Ä\,cn nib den jntc är l)emennxd kan llrxl 11är som hel$ inga
mrmret och mcr:l en tonl xlstclclbn få f(nrixtton om ]1ilirinc och srlrn srml
besked orn aippeft iLlemx.

.,.......1!y 1.1, I 9, 5 å . !.1"ry,1.F l!,,..""....
Telefbn 020-S.1 00 00.
Sluta-rilkir llljen drir'-rj av Canceddnden. Fdldrälsoinstituter. Hjär1-Lrulafor
LGn, Apotcker .An och CentuLrm fö. 'li)beksprevention.

Besök dem på lnten?.,1 s,,v,,sr:tobaksftrkta.org

För dig som har
tillgång till Internetl
Nyrtken på tobakens förbannelse?
Besi jk ww§.tobaksfakta.org
Dn henrsicLr med nussor a\,

ifl

fr:)mution ollr robak <rh tobaks

bnrkets effäkter

pi

hä1sa och

ekononi. Uppgraderas rerie
vecke.

LItEaes av Cancer-firnden,
Folkhälsoinstitlrtet och I;ikare
mot Tob.rir.

Rökare är också
mdnniskor
- men inte lika kiruge.....
vi vet aft de flesta rökare finns bland de siimst utbiklade. Många av
dem skulle aldrig köpa en bok om hälsa, men de kanske gar att nå
via dema krönika, hoppas Stephan Rössner.

r

f,
\J

lull.rnLL r.rnl(.c\rcnrnrnt.
\nr-rr.rn JtL.L, rtrr (tr Uveplrr
och flefla]et o]lrbordrerancle om
kolmcr Löpsecllenu .l()ll1inefts ar
l<arastlofi apporrer, LLtrcdning;rr p:rbörtas, ensvariga elielsilks, s\ rlda
bockar utr rmcs. Dödsfallen \':i.k
cr sror clnrn:Lllsk o.h bcllitligild
Lrpprn:irksrnrhct

AIxg ru aft exxkL sal air sirk
hiinder påfilliencle dag: Sror pldlilg
tön jrriog och krxv p:i unde$öL
nnrg:Lr fijr tLtt kxfll:lglar o$xkcn fiir
ell liidlindrx afi iragc.lin L]pprepas.
Antxg trll sist att dctt r ripprepirs .1xg
ciit-r dag etter clag efLer

dag.

l)rrn

dska. plötsli!!:r och ovänu(le
dirdslrll gcr rub.iker ()ch sLärn1er
till elieflanke. A]li krn \i ju cLr,l oss
rill niflrcs kilt;tstrofer, s() på .letti
s:itt \':ickt var uppmarksxnhct NIen
serune an[tl rlt]rlsfirLl clratrt»r cn
länll som LISÅ dxgligcn - tasr i en
smvgxncle ti)nn s()n1 inLe flt nällrll
stom rubriker Tobeksloloj ngen 1f
0irrigen en xv \aft \anliltrsre
di)d.sors,Jld: mcn dcr loonisk;r,
hn$:Lrlgr och smvgande farllopp.t
gör aft clcss;l clödsfxll. so.r I och fijr
sig :i. llkx (mt)L1]gr sonl vissd k3ta
slllrier inre !:icker n:ilpn uppl1xlrk-

s]n
T

ret.
Sverige vet

li x( en llxl! Driljon

rn do I lbl1id. H:i]f
l)öier rckr sor)l
lonalirlglrr k.rlxl(]r- xfi .1i) tilr' ti.llgL
or:h en stor del :Lv rlent imun tlc ux
lnr $1lr 70 år:
l1)ktlle k.roxncr

tcn

el

.1cm som

Rdk rrc h:1\(1ar o1t:1. :rLt .le lLxr

irt

pi

sin

dll sin lxsr. xrt

le

betder skxfi

i(rrxk ()ch att dc goro.1 sln rijl-vana i1\ si:ir fr.rn att behste srnrhaills
eppafl lco frin l:rn§:irclskosmacler:
En rtlkale skullc ccL dcftr syns:ift
\'.tå en sarnliillsekonolnisk tillsing.
Nu födtller .let sig lock iflre p:r
.ler s:]tcr. Dc Ucstx rtlkx.e Ll(lr iak
tisk ingen p]ötslig döcl r.uen r1r abbas
fi- 1ångveng;r hjrii kärlskadrr som
leLler till sjllkskri\mnrg, fi;n1.lspen
sionering, fifiida uLshsl1in[i och
lla]ldrhapp i\Iingx xndlx dilr i skil
.lx llrnri)ribrDcr so.r cirncer ilunge,
st.upe, nunlnla. udnblis'r. .jur-ar
nregsäck ()ch Lrn.lerliv. Det lilr rör
sig int. om sjukdomxr som leder tlil
en snahb och plöBLig clud. r.rnn ir
utclflLgnr pl:Lgs:Lnm pr().esser
RöLrmgcr ir sirsom :tndre hiilso
\'å.lligx l)etecndcn kopplar till socialgrupp. Vi ver all dc l]csll1 rckiuc
hnfs hlan.l de s:inatt utbildade. Lik
.an.lc biisovicllige beteenrlen ken
splrxs rn(mr 3naLre omr'äclur. i\'c|
rikt och tetnra :ir 1rnllgxre l)lan.l
dem soln hir l:ig udrlldnnrg odr hefinner sig 1in$ ner p:i .len socio
elrononrisk:L skalan. Nkrnunvmor,
motiorNbcnigenhet - ja. ett flerxl
ar vaft \ r.ligx Li\ ssrilsprobldn :ir
Dtlndrc plverkbrrx h<;s clem ned
L:igsr urbjldtung ocll denr srrnr alltsh
hiist skulle hehö\,r \:irr r,i.L
llan l{:Ln f g1 sig \:id det:lr 1ör
\ its mcd xt skri\':L btlcker rn lirs
stils1lilaor nir (le :incli nrte Lises x1
dcm \(nr biist skullc bchiiu dcnl
\iinnflr c,r .rill(n i LO kollekfiet
Lrppges i nåqon unclosöknnrg xlclrig

ilppll.rt en trd \len kanslc larir dc
xtt nå med en Lrilnikr som d..nx?
Tlllbel(x dll r(lkringen: let l1xr tr
clilainr lcgxt nigot ödescllger i)\'er
ri)kflris siruation som uppfattas
srm ofi.rnkomlig, De allu llcst.1rö
l{are slnrlle \.ilje sluLa. onr cle bara
krindc lxtta \.ilien och ta hl:iLp. Fle
fi s\ cnsk oipcfic. xnvisrr nu fiLk
ritkr sä.len hjälp Dcr lltlns slr.lla-.i;
k:r-telefonlinjer tillg:ingligr.
När rclctbdliäben qrtnx.le hi)s
ten 1998 t)le\ den ollledclbllrl r!:d
.ing.l men kxn tx emol 2000 srmul
pcr \-ccka och blj en \.iirdetull hj:ilp.
\a.lig enkcl rådgh,tulg tiin sjLrlirirdspenoftrl :ir fiktiskr inllcn dum
melo.l - och clessut()m :iI.len ()Lr)
Ligt bjllig. Nye rckniker nre.l .lar(n'
sri)d utlecLles liir nlin?rilnde och
skulle kuruu bli \ ärdeli le dtcrm
rlv
lk'n samti(ligt :n deruppenbdaLt
ral)kstopp nnc bchirver 1-iLr:L gntis fi;r

att lere ekonoiislt

fiirsvlrbar n.

l.in+ilrt rnecl de kostnerler vl i chg
1i.ner sj:ihkl:1l.tr filr dn bch,mdlx
bft tn clt fir att sk)d.LL nxrL shg
ilntirll :ir lrostnaclernir tiir i;lrsnrpp
1ör ett rlidda .:n ir av li|ct 10 209 ir av
läkelnerleLskosiftdero. Iör blod
m.kssänknnrg.
,k rökning gilr xtt pä\'e.l(a ftarngår rli"n llern emeikrnska u[dcl
s(;kningxr .tir nlxn nu mel en f()r
slklgoPrnnism ror sig k-unna se fin,
ändringilr rlll dcr bäfirc. T vissx delsllrtcr. so.r i I cx K;rllfornien. har
kr:rlt1iLllå argairder vidtallils och rök
venen mlnskat li;r en glngs skull
ken \'i pästii, ett siulsard-§pcrsona
len har frlregiitL me.l grnt exeurpel.
I Svedge rriiste kanrpxnjen ft)rsiitu för rat hxl.lm toniioEllr att bli
r.llrc, att p:iverkx i fiirsta hand 1åg
urhildede ),ngre kvnrnor s:L aft de
slutir. rdkx i rid och aIIr]I1ccklx bätt
re bchin.llnltMlternati\ lijr .lc Lr
hiLnx fledeliil.lem rt)knn filr det
linu. slg xlldLl xir slutx :iven hilgre
upp i ;ildrxrna
SIFI,H^N RarssNFr :ir pr.rfess(n i häl-

soindl(ad b«eenclclbrskning vid
lifiolinskä lnsartutct och ]cder övcr\.ikl.jenieten på Hlr.ldinge sjulhus.
Kti tt: Yår hast.td !99 Q

Info om rökning

t ,,i'.
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i Ramnerödsskokn, Uddeualk
Lar)rgföreningeN inlbrmationsgrupp, från Göteborg, besökte den
1 december 1998 Rarnnerötlsskolan i Uddevalla,
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"lappar" hiLn eler,ema.

lttrer\.Lnt. ,\len ha)L\ke Lite skr.im
ntarLd? aclså. Arsktäckdntle lit
stt.oden en i låltgd laPPe!. elt llkr]
sl?ill]td.l gjo]'de ,:let ban-\ke ?1Entu

vl blfi)gar
Samddi$

em

iiroliir \i

elt

t

ck rill

lr

qnllonclen som genonr ekonoflisk
bidrålt gjort der miijligr, filr oss, ätr
genomfilm .lenrra infi)mution.
!'dle.ful)all\s 1
och Gös!.t.lu'he.le lör ht hq;öh på
P.dm neri ;d\\ hol d tL l-t.ldeu] ll.1
11lick t.u Lder .lagen td del dL) cn lå
roik ir'ibrmolb ach ell p.,l\otlligt
e]rydgemang sam giotde i ntnck lrt
ekrcrltd acb oss llirdi?. Ermdtpka . i kdtlPt ?je/t. Drt rökning iit'
/ryckct bcb.delsefitl och oe$.ittkg
l.l bappas pLi et fan:at sLtln.trbete i
t t ltila1 Bili!:ar elaerrLas pr
sanLU.L iu|t\ck.liå n dagen.
f,Ie.l tänli!4 bälsnirg

EusLarL tdck Lill tli:q.

)lld ]pot Ht't t tik-rson

ellt

n

/b ach
konue auig att Bötu .let helet fat'
.tll jag ret Md sctn k&t håndtl. Det
alchig tijbt i held

itL

r

ntcln.

böta de .{Lit tulanra)s-

d tdbbtlr.i t ba M stol1ökatlkt..Jag

inte beroen.le. Jag bdv

Rd neröd\skolan sd
dom som röker Lct rad san hdiTaler
det ui bla oc}Jå att .lon il e tur
hbE t fi;t iet ach dt dam 1)åg.i Bå ut.
f,lc dom hd.b li ]7 sig att pldta bM.
ach hölsadcpå

ät

rökL,r

Det .ir klatl det är bra tltt .fu kam

nter

bil acb sbinuner

rökantd.
me som ickc rcjkare kAtmer idg
mU ute sP€LiellL befit(1 Intc aL) de
lAnga lit?drdget i dul.t]l hellet l[e]t
dteigelL dcl år iAlLebftt .ttt .le hal
hit.
Cdtl "f. 8 D
itxe kunna snacka samt'anlLqt!

lde !rckk dd L..tr helnskJ dtt do1lt
bte hrtde s]tdckd som L,.tnligt ach
inte kunde simlna ackså melt dom

'l\ T-, jrE J n io , -,e'beskeLl )ntuJ( rur.
I \ ' ,rro -i.rl'kla- \'-L 'r iq nfl r,k , ,..} '-"nJde dessutom alla i min nilrheiom rökningens skadeeffeker.

behodlingen

frlr I u sb:lla stg sjä tM lite ackså melt
do»t k.t tsku inte u-\\te biilb-e &i.
Jag ttcker dL,t td brd .tt {bm kan

I nte specie I t beri;rrl.'

En regnig dag...

Sedan boriade

sLruphnrl.kqe-

terna i]lont sig niir ]ltallskalltill dtt
t{kd. :VLat idg tror LLtt .le sam tijkrlsäEer s6m11n sak scnt Lilhld." &iltl

Att

Jagh

futt

ctl) de

strålning

pi Rdium-

.

Och jag boPPLts .tt dom st)»t ft;her
fr,t tt ttr h on s e ku en s er n a.

Tabia.
Yi^\\t Ldr

l

md

[)raL,.)t!

har mdn Proutt aLt rijkd. f/en ,qålry,er f.tkJ§kt ,llelt eJipr at i?i
hdde hevtldt bur i lndr och t .td ni
bdr g?nomlett, t,lll flMn dLltiq Eör.t
.let igen. fdck li)r att ni har räd(lat
i all,tJillt rtitt lit'. dn nd ]1i kanshe iag
st

böidt
'litckl

hernmet. Yädrer ver likx grätt, kalh och regni!( som
iag käode ntg. I,linff sdligt nitt löIsla besaik, uLrnför po(en sl()cl .len kundga. elfama pers(nal som
arberede för at hjälpa mig.

rökte!!!!
läg kan inle i ord filrkluä der kär-sla som ry[de
De

mig......

LJ

Ingen skall behöua utstillas

2:a European och l:a lbercamedca Conferens

ftir tobaksrök

Iobaccoorhealth

utnn eget ool!

lxs Palmås ftan Cenada 23-27
fcbruari 1999.

vi for ftåfl eft r,intrigt Aata{da
20 tlbruari fiir ritlarebefodran
varoa.re Las Palmas.

Mårga patie[ter som besöker Karolirska siukhuset, föfl'ånas ö]'er
hur många av personalen som står och röker yid entr€er och uppgångar. De stiiller sig lrågan, hur detta komrner sig.

DilJil:§::i'":'ili:.ä1"i:J

.

kallt hela l'eckan der kallaste jafluari februad på 20 år

.

till

som

ii

trodde soligare och

Söncla8 och mandali

gd. ått

l

alt leta oss fram till de l.rkaler
so stod afldsade i rira pappel

vik för avstamning av
cleltagarllsto och hämtande ar
[uieri?] för koaferelasefl. Koo
ferensen böiade 2.1 februari.
tisdag \.ar

\kL konfere*er r.ali0

.

oLika

Iåt oss titta Itle nZirrare på dett.l problem.
Alh Ile1 npporer \isar hlLl ri)k

atr

a

til

I

I

l1',:'".'ll:l

':::':'-

.lij.h niinnislior I Sverlge.lil.l.Ll tobaken cx E00O pe$o
ner per a,t \.!kct taki§ln .u cn
minskning på ce 2000 pc6oDer
ningen

hek:impa detra. Prcblemen är
stora dir rökningen har gån längt
ner i a]dflma, på 1,issx håll i \ ärlden änd. ner i 12 13 1r$älder
Vägen !11 törcläsnlngs och
ursäLing\hallxrnl r,ar m,vcket
låDEi sä i böqan \,ar vi tvungl]a ra
Iaxi. men sedan ordnådes buss
t ltanspode! c1a vxr \i så månge I
I bussar a.l vi lich poliscskort 1ör I
Lll irrre,iskerli n,fikk2os
'.
Dagatra
var
långe
från
08.00,
I
ca
16.J0
v:uje
dag.
Fritidssyssel
I
!
I säftingen 1'.11r inte ati !änka pä. i
i der var bam att gä ur o.h äta pa i
i kl,ä1Len och sedan gå hem lör an i
j sova, det fochades an vau uwi- I
I t"a t',r kler A :ll: rnrmrr i
I dagen elier på törc1äsnir-rgama I
I clet var ertr: arber-sann när lllr :
. glLk p; tngel\kr och ,nrrker l
.re.l,.inrkr remr., ftr L,in
\{rcker av det vi frck oss
l
I livs kao vi tnrligen aruända på l
I röksemlnaricr o.h skolinlonn, i
:
1 tk,n mm.

i

-'

Hrn kän .ie sIl jusr viLl enraer
och rilk:r .Lir b1.1 pätienteme
och andr'.l sorn ej vill rökx ofri
Yilligt utsaifi-§ 1ör p.rssi\' rcLl]l,1!!?
\ärför?
Gör Iilrolillskl sjukhuset nargor
åt .lerl:r problenl?

nationer represeffclade. Kol)Jij
r€rNen i'xr intlessant och m),ck
et giyande infomadt om riikning och dess sL:rdeverknll1ger.
De olika lindenla rcdogordc föl

sifl uppläggnnB och lbnilk

Hu. kxn cle sorn afbetar med
r.oi canceisjukil gö.a si?

l

jämlör mcd för nrillm år sedin
trled and? ord :ir svensktLnu
blm.l de bäsr." 'i pxmx" I \'-:irlclcn IIen sanrtictigl bli fler pg
.e ls innor .öl{a.e. Idag rökcr cx
l.J .riljoner s\-enskar degligcn.
Forskrre hrr hinrr l- olilr. .:ncertirmer son hnr direlc sam
bancl rned röhing. Dcn \'turli
laåsrciiI lunllcrnccl.
3 En rnedelåldcrs m.ln som d& a\
rölornlt lur i genoltrslliu filrk(n'
tar sift li\ rned 22 år
\{e11 ä\en prssi\ rtlknnrg iu la.ligr Alh som lever mecl rölcre 1ö
pcr 25 p0cent ökåd lr.sh atl lå

i

\:ar rionde sekund avli.ler na
EIon i \ ärlden av en siukdon
onekrd av roknlrg. Det lnnebär ca 3 miltoner minnlskor
per år

Det :ir il1re konstigt. aLt den blivende chefen filr Yrirl.lshälsoorgn-

nisitioncn (\\:1IO). Grc I Ierlem
Brundtl:In.l, nter til1. när hon pcltirr
ur de N å \ iktig$le hälsoh(ren i r.ä.1-

.len. l)er cn, hol(J är rnrlrri;r o( lr
.leL änLlrx :ir robilli
Ictrg hnns der m:inge olike mero
cler att slute röka Centrum 1ör'Ib
baksplevention har arbetar fram me
ioclel fran te\. 'Sluh (;kx linjen',
som brgger p:i rclclbnkonukr o.l1
'Dr Smokeftee". sorn hgSer pi ir)
te],.rkti\'r .lat(rsr(;d Lill nler engater:1dc rökå\\':injningsnetoclel som
kraivc. olcr pc]soolill kontdkt
Slrih har jag x.bcut rncd tobrks
lrjhetsbehandlnrg pi Tiar.rlinska
sjul{hrsct scclan 199j. Der är cx 2.i0
pers()nal pi sjuldlusct som har !!e
nomgm grupper cller individrLcll
bchåndlng och ungef:ir h:ilhen har
\1.1r dkfrix !-licr cII ar l,arr a klrn
tu möL1 Llem ir:L etl .rer indil idur']lt
s:it har jrg utbil.lar rrilt i lLklrplnllitur och tekil nrassagc ,Umpunlitur
och

ukil

massege her

\ltxt

\1g v:Lr'.r

b|a metodcr :rn mlnikr zhslinensbesl:iren pi. Dct iir fire ovrnlgL ati
pelsonll. sorn :Lrbctar meal t.ex.
s\ål1 cancehjukx behövcr cII and
m chcrson xrberer kan l.xra Lrådc
strcssandc och känsl()fl:isslgt engx'

gerande D:i t:lnder dc .le0rxl ltlfi
pimcl Fö$råndsmässilt vet dc itt
der ii. l\_ificmot \ e.l de bor.le gin x,
men k:inslorna s§rs l1r .len lugnan
dc cllekren som nlkotinet ger llair
fin lilser dc splinningen och stressen
med .lenna koltslklga lirsning
FollJrälso]nsriruret har saLt upp
s k mtirnella .rål för hur tobxLs
br uket skall minske fr arn till ir 2015.
trIålcr är Iöljan.le

AtdM

Eet tua-tfiiie

Kql$a

IlntL 85')i xv de \urne

sk:1li ve

Elisaheth

okatu kttt i tökau hlntute »Jte.

.
.
.

tu

rtlklila

Ingen använcli lobah

lörr

.t',

18 als

ålder.

ln§acn utsäftas

fi]r lob&tbruk

utan egel val

xlålen cllcr beheodlingspldnen rir
ute på remiss o.:h behfidlas av nksclagen mistr rir.
,Uen det :ir \ikigt, om må1en sk l

fönelkLigas, xtt en kralisanrlmla
gilrs, att sttl.ljende rniljöer himjes.

att bred deLxkrlghet uppnes och elt
hiä]p ril sjäh]ljäLp gä]1er \fen dcr :ir
också \'ikrigt me.1 konk.et tb rhail

s()x )ere ot k)bak Det är då vä
senllgt att rnlndighctcr och andft
cent.ala otTentllgå o+lan i toblksxr
betet förcltlidcr cn enhedig s,vn på
hln' lobxkslrruhct sklll bekiflpas.
Rhnd de tleslr cxpefer par hälso
fr.igor ute i \'ärldcn idag är edgire
ten lrred om at robrksbruket är en
droElbcrocnde och en e\ \a.x störsu h:ilsoisker Ii(xs rft alldlervälicr
an 3rbeta föI r;kfrix landsang och
rökirll siukhus sl :ir det ingcr sj:ih
Lhdler rtt t()bakspre\'cntiofi skal]
fil as för bide patlenter och poso
ml.Jag kan bara hoppas rlt t eri. Kn
I(rllnska sjlLkhuset bcslutar sig ftu art
perm?nenta rlcn rck och snusar.
r':inlnmg, sorn jig i(13g bedriler pii
sjlrkhuset för pcrsoml och aLt denna i ti"rntidcn utökas tlll eLt :iven g:i]la prtienter vilkcl månge likare ida.q
sri.ler finr
Elistl)et, Antercso

. leg sJuksl?öte\kd

Rök- ocb stltst tuinjnihg.

Katolinska

l

sj kh setJ

L]ll ö].{rxE (mi.",)hruker
,l ^I rv \n., "rrll< N; mrn \F r i.
för dtu j GötebolB. De har edigt irll
lct stulitirh säk vi.Lrre leff ron sn,rs
i fi10 kilo snus ntcker nI xtt töjä ur
nnnga ö! er o.h unde.läppff o.h 1örslöm nångr sle,*lnnor i minsa
mumar Cancerfrnn*allande eller lr
ic .ler ä i alh fall ä.k1i$ xn bssa
PR.PÄ

Knlla: YISIR-Åktaellt

u

1,99

a

\:u

Möte med

jag horcle kles om Ller h:ir
och afi IIun lllLe xlt \i sh lc skrni

Elisabeth
Andersson

n:igllL r:Lder hrir i

T]c besukr( lilbaberh.\ndcrsso r
lp, r.., ,r,,"r, \r,röuscr.. ro
i..,t*nh-on tor rr tr n-rgr.l hr cle. som slmllc an\ändas t]ll clen
al1rkel som hoD bidraglt med till
mit rcminunxner ofl nlkning. Eli
sebcth 3rbetar fled robxlrsf.ih cL§
bchandlin!! pl hxhrld Uecl litc oLi
ka behandlngsmetoclerbchrncLlar'
lx)l] personxlpi IiS för att de skxll
slute.öl<a och snusa \'i k()nl in p.i
det här rnccl hLrr personalen rokt-r
rnom onx11det. De flesra gir ut och

säller sig Lrtxnf(rr enocclru me.l
en jackx sl:ing.i d\-er ir-dsmi. lngen hxr \'ä1 r,nrcl\ ilnt eil se dem.
Elisabeth bcräftade rll mxn för
flcrx år sedan gior.le en erdrit
undersökning blancl pcrsonalen
p. hur fl:Ln bäst skulle orclm fiir
de som rilkre Ett förslig var a(
blgga nigra smi tc\1i!lå frist:Len.le hlrs pi läolpligr pl1rtser. Det
ir bar:L clet nfi inllcn ke11 bestrinr-

Lrn

s:i Linlne jag.

r:iä dct\'ore att :Lcceptem rcknhg.

Ilen eher oiar sernul ed Elirir
berh s:i föftto.l jrg ifi rokafl
firlrs och komml:r alltitl

au finnas,

.leL :ir lngent]nEl \ i kan gtlr.L

ir i\-cn orn ri

nigot

fiir'.siiker

\:il i xlh tall
b:ifi.e ett pe$onxlcn tir cII lirer
lrN ett sta i. l)els s:i slipper !i icke
röke1e ntt reagcm 1ör hlrr otrerligt
det ser ut. dcls så kLnskc inre pcr
sonalen bln iilrl§1di och m;1sre
staine he.xm rl:kr .(i \ril be
hö\'s i \åden.
\':1d som näskn \rr:innlr |il1c.
Elisxberh beiirtrcle också eft henncs llihtdsvcrl§anrller. rnecl xtt 1:i
per(malcl afi slutx rij]ia och snlr
sx. kinske l:iegs ner |id ålssk]1iet
a\ ekononrisl«l skä]. \ ar llnns eko
nonrir i xtt peronxlsriro.h loker
I snn grrrpper r.rtrL.Jör entreer'.x.
ir dl gå I prcfi-isionell iik- (rh/ el
ler snlrsi\a'änt.xrg genoD itt i:1
n:igrL nalar i t)nt eller litc rakLil
Så r.edr. dri air der

r11lLSS3!le.

ma si!I.

7

l

Suante uarnar:

Sluta röka!
i 35 år. På sin 5l-årsdag opererades han för
strupcanc€r. \u åker harl runt i skolorna och varnar elelcma fiir
att röka. I går var hm i Rimbo. - Min belöning iir om jag kar få
en enda eler att sluta. säger hal|. -Just nu är iag inre röksugen,
sa en eler när han hön S\anre benina sin lirs hisroria
Svante Edman rökte

Saante aanmr: FIMPA!

D;:ti,-ei:?älllii:'i:ii1Tl
histo.ix

i

Lrirlgsiijskol:Ln

Han :ir opereraci 1ör

rhr

EJenorn

sr

i

Rimbo.

rpcencer och

en lri] i hrlse11.

lrg böiede ri;] när jxg \rr 16
:ro.h operereclcs pa flill 5l-irsciag
\:ilkc)?

ptesult ot.lå lbet

S\_rnte [drnln bi]r
ser nnlt i skol()m:L

tllLhdha

pi T\,rcsö och reti]. nft irlömrem.

H:Lr tlllhör Syenskx l-an nglörbun
det. \els mcdlcnxrer ()pcre.ats för
cencer i un och cller stllrpe.
2000 cle\ er hxr l;19 hulxir r fiä
un.ler mine Ia-m år s(nn lnfbrn)atör.
Belt)ningen iir onr

ttLg

kan tii cn

enclx ele\ ilti \luta cllcrnågon xft al-

.lrig

barrle

Sunte bclitt:r xtt lrans ptoble[r
börirde som heshct

.

Sköt upp

Iln

fm nrktc jrg skulle sökr läka

re. Uerl iug sktir och skarr på tler.

T

1

slut ringde hon. Eher bt-sök hos en
speci:Lliit konsrareflcles an jag hade

cn

sL()r

elakrfie.l tumö pri sutr

Lrenden.

S\ante Edmrn rxhr lagmäli och
rLun chose. Förlllarar hu operation
och slriilnlng lrrä1de sjm Lihuter Aft

rall«irg och alkohol i kombinxtior
rir stil.sra riskfekL().n, rnen aII även
chlig a$etsrrilial spelxr ill.

IIan be ttar l.icL:Irc ()m hur lurr-s
liv lörändrxls Jag rar byggnad-s
iigcnjör och :ilsliedc nift]obb. Elier

operlti()nen :Lrcfgiclr j;lg till arbeLer
men det blcr liir stressigt hg lur
svil1 aIIpasse riLler, en hosta&1ck Llr
helt anclm konsel«,cns(:r latr

r

g nu

:in ti.ligxre och lönlckel hela rlcls-

Idig mr ]l,Jn rlllftedsrällelsc gc
nom eft inli)mrerx p:i arbclsphlser
i slrolor och iörcnin$r
Rinll så kommer jeg sholer lnn

. obehagligl
15 :ir ocllloakjrr. 16 :Lr hxrl.x
rit nied och\'ssftlt px Sl nnte o.h tut

Jeln,

tar pri !i.leon.
Jer) Lvclne afi dct\'er (rbeh:Lglilt.
Jo.&io1 lllur är .ler inrressanta. Jcff\'

i| det eldrig
rti shrm rckl. beiitrxr en li
krre pa ri.leon En nr rtlsf'
Siiih h:Ll Sl ilntc läl1 slg le\e mccl
sin himllkapp rfi Ia blildnlng:Lr nir
Mn:rnd:Ls in kxllere lufi:in nollgra
cLar. an inre l«rnn, nxrd(nterx. I )et :ir
boll'rteller oo1 ntxn iixnfin rred irl
bäckcn iin I en. r\rclå
aör senr

Uh L:rnnlt hxr ocksa rccepteut
dct. Det s\arrstr|irr efi hlrn.len glck
och gi)rrde si! un.ler bor.let Han
känle ]ffe igcn lrin riist
)tike!i)tfottdrc [lis et 0I§sott
)nikeln Ltr infid i \a .te|e tidni g
le t I .feb Ltlti 1 999 a
'''''''l

vinst

ralker inte, i lxrjc fall inte så oli:I.
men-k)xkim :iI rök lrc: lestjust l]rl
iir j:Lg inre röksugei. siger han.

Tobaksiättens
, siönk med 23 procent!

\:rrkcn Lx13. 16:ir eller.llll. 15 är
rökcr: Ilar J.lng gtor1 och Lorr
nler elddg ntt gö.a. siiger Linx.

Ghl rhrr tör r i! atu rfithi iör rl.r.l
nia lrilli)cr..h b:t. r!1tr|irlsr m.. .r

. Tankestillare
- llel beror inte bafl pi

,

lilig.1h.r
36Li

att

1ne.I

lingsjajskohn ska uppnå en no]l-

!1":l[s.

c.

Smntes inJbrmetion var rak och
hrx. Dct hair suger elele.na:it sig,

siirxnx

i

Itr

akde

bLi..ti,iin.L(l 1 k,m o.h

t(r

lrl drnft tiltunr ld rll nttll:r min
nirl.r ir f uinga stodd.rg (h inre
nrii:i.ft p.r s!:)r. bxnliff L,rla nle hrr

ik

Sletue Edman B:ifi.e eII

lirrk m.rl

rnrs(e! Illtt lblifd lrklolaEn ..! snu!
losbmr ke. .1.(k rlii.igin[ ] §\«lish
uI.h tömnisanl konrhr. rr uuelarg-

milsindngen

Bm är ()cks;i aft alla ele\er fiin
6 dll och med 9 fär |xm rned. säger

N9ir

Rerrlurcr r! l.r i..e
sirr:rr.,t l,rre mc. il.di si.g !:$iiLhrg..

nLil u.td k f.. Cirltrdirsailiiin(
ei .kr.l. i,:mt,! rlh ! .t. il , d.d.kd!c|
tu, ös orlLi !r c.kl,.lsllrmlcrm rcn inln
slr3de i rrst r.hlt [p!r! e .g]fi.r.nr. tt
drili.mer i i.nrlrn jaimii)1m.d IttSnuu r.r.Ler endi t,..I!h solr.ktrd.

sullare, s:iger lrll.
Gr-nrlLlx lel\\ eah är ldassföresl.lnderc. i.ke nlka.e, o.t iflgår i sl<o

rökgrupp

5\e.lsh rtft.ll

rnrL)N

i.
.illt:
1E

dagc[s :im-

nc: men .ler ger en vcr'klig tanlre

lxns

nrr

Tobilllen. lnir irr

:

f,tilla: l1§iLAkhtcllt

t, 1/99 J

l

I

Rökinfo
i Broskolan
Gåta
-

Yad får

e

klass på 30 eleY€r att

sitta sorr tihda lius,

-

Jo. {vå rökinfomatiirer från
stockholns Liins Larlngtöreriing.

I r,Jcr ntL- r n korr5trgr \rr ll.rr
l1-k.nl,rc, \ r hd gJnr].l JuJJe
slömr. Lålt llruhåriga. Den ena kxn
inre snäcka utan iLll arr:inda eft ling
eI sorn hirn hch dden rr]cker ()L
halsen. Den amln slns .lct inte s;i
mltket p:1, tlll clet \lT11-. cnll11län
di cn dcl xft berätLr. Just den l r
ltånElen rar det Svante Ednen och
GLL r SclneiLler sorn besiilrte
Broskolxn i I rpplinds Bro. T lsam

nnns

fir|i

hcle Lldssen xrl silrx s()nr

bhgtl sma :inglar och der enda Yi
gir. ir ;1t bcr:ift:r \ åd \ i gartt igenorl.
Orn \'ir egen sillraLi(n. Hur vi uppt:ickle ctlr]cerr]. Hu. $ril,1jnlacn Eair
dll o(h cless bivcrkninsl.* Hur och
ler \,i ir opele .ie. \'ilkx fi;ll.ler

l)et :ir l:ircl<r-Ll rtl iakte elevenu
n.ir clom slänt r ln i klxssru.nner.
Tug$nriruggande En dcl tufh rill
tusen, :lnclri lftc Lrhgr. \agon ser ur
so.l en plugqh:lst. Niigm xnLlm sonl
rikigå tLlnnllar. I .len här ilcle.rl i.
.let orktii rr:i.]ili$ r'illi.:n skillnacl

det kan \1re på lingdcn. ti3mlör ålh

pä kilhrna -qllr fr.in sflå etngr. lite
bamslige, rlll lufser sonr rmn mrisrc
"se r.rpp pri'. ochrjcjemr iir si slngga sli man knappr i_.igal tftta dom.
man

|cr

rlcll+a \ad lll3n

fir.
tu dcr vcrldigcn

kln

b1i

krl-

1:rd

niEaon skilL1:ld

från !år i.l i skolxn? Je det slra vil
l'xrx .1ct.l:ir nreci §tte dädcrna. Om
rrnn ö\ erhu\ ud tager bnr sig (nn n11
u nv sig lackiln si hänlacr nllrll den

i bästlr f:11 på ggtri;der 11 stolen.
och de bxk n-indr kcporm, ckrn
atker ()ftarl inle al filn"in läl";r.en si
ger dll. IIcn i ö\'i$ dal. Vi sag nog
likt lnhronchJante ut pi l-irr rid
oclrsx. l)el ir biua dcr rat \ i idag är
sä galrla sä \'i gltlmt bofi clet Scn
var vi nog intc rjkigi l .r lixrrxn s()nl
dagem ung&nur \:ir |i \'il kol11
mcr ig;'rng och bcriftl1r sa lt1]$ Ller
cn del l:rllelhoikr blaml eleverne.
Ar.lr.l ser llte rner bes\':iradc ut o.h
t\tker ett Slentcs hl i halsen ser
obellgilgt ut

\u

h:Lr

1i \.iLrit tltc tillsrllxtLns en

hel del och lalt in en som ri rvcker
bra ffnik och reknik i l rirt tiaf +b
r3nde lilr xn der nrte skxll bli ef
fomrig inlirrnit on si tures \i orr
rned mrrlrct koftr nlten aller \'l b(;1lar ocksa lire skiin rrh alLvar mellao oss Saflti.ligt sonr 1i hela ddcn
upprnanar till f.agor

'ljelernr är nog mcst 1r.i!I\ is..r. \is
sa klasscr lerkar blvga rth fr':igar ir
te eff dLrgg. \Ieclnn dci fux1s khsser
som rnissit s]n l?sr filr xLr fii s\1n pi
rlla frligor: Och l'ed kul clet är scd
Jilt uppmxnx. lcrldigcn ff sout in
Le lxnt rrte r cn skoh r:rch pntaL onr
irlinlngc[s ska.]e!erkningär t;in
dcr Jeg lo\er.1et finns nne § i l.Jxs
ser som ir lil{a. Och dc 10 umuLer
vi hilr pri oss i \e{e klass beril
sprlngcr ivä9. Och si stir li Ltir Lgcrl
r'ärtencle på en n1'ldess. T-iki1 sp:]n
ch Iör aLt se hu clessi rngdcr tar

Var tredje kinesisk man kommer att dö av rökning.
En intemationell forskargrupp har rapporterat att
hundm nilioner kinesiska m?in förmodligen kommer
att dö till lötid a! rökning fram till år 2050.

. (r. , -r-.r'--r n,n c.. ^.r-l
! '.(
,,,- L I iu -o, r ( .c- rLr \"
.r,
Ä..t.
,,'. \

T)

d nrr.r .

r,l yrr lredie. se Nlu ,shinr vid Kincsiska ekademin fi]r
förcb\Elgande n1e.1tin i sanfiand mc.1 an !ärldens hit
rills srörstr slLrdie rv tobnksrchtcrxdc dö.lsf1tll presente-

- Nlinsr 100 nillioner a\ de i)\ef 300 nrlll]oner nrän
\(nn idng är 29 år eller )ngre konrmer ett clö röh

oingcns skrdelefkrlngir I UAen :r\..lijdqtr lcn konxncr
åft ske i :Llrtrarm 35 dl 69 :irr. se her

Shiru och n:i xndrr kineslskx forsknrc hor
Lrne.hlngcn
i sårnerbete nred forskare \ id OI
litort
fo.ds Lrnivcrsirer i 51(n$.itaDtien och C()rnellunil crsireter i LSA.
De flesta lrinescr upplles rtLle helt okuixiga om r.k
ningens hrllghcr Någor m]n.lre:ln 60 proceff \ issle ingenlrng om ett rökning kxn .rrsaki lu1lllcxncer. I en snrche son gen<;mfördcs i ]ine 1996 roclcle n:isun 6.i tre
djedelir a| de udrlrgxde xtt rölinxlgdt år sa gorL s()n1 en
olarlig vrLna
lLihttt 1tt tid inuen ltetn J
Nir-L

till tcl.tklionen en m.ycket
intressditt tlttikel i Suenska Dagblada clen 8 janu,ti 1999. Vi.får ty
et kom

uän' inte plcrts mecl bela men jag

till

gcirna delge er clelar au den. Du som
uill lcha hela a?"tikeln kan ta kontakt
mecl: SuD. Brännpunkt. Red,aktör PerOue Lindström Tbl: 0& I 3 51 19.

"Fler cin 500 000 rökare

kommer attdö i förtid"
"Yi fti$tår inte hur ett samhälle
kan ha råd att ftidom så många
människor i så onödiga siukdomar. Det air ett lidande och en död
som gåf, att fö1hindra, ?indå görs
niistan ingenting."
"tut hab mihofi ftikare kamner an
dö i fötltl om de lnte stutar i tidhdr Li råd dtt inkt hidhd dem? VilEt
iiall dtt 1 I 50 0OO lnånnlskor I Sxe
ige methn 16 och 54 år t-oker Lar
-ie

d4]

11

rct ack&i att 90 ProcetLt

at

den började fi;ka son tdfitingar
Och \tärruetd ockå att bålfic dt
clefi soiil bötjdde i;kl sam tanåingdr konrner dtt tlö |ftnid au si/t
i)kning. Det beUder at 517 500
m.iltfiiskor. som i)ker tldll är Jng
re ån 55 år, kamner afi dö iföttid
tu sitl rökning Hä.lfu,tl Llt) dem, 258
75O lninnisk)r homngr att dr; rc
dan i m4n de hllnnit.t'illl 70 Llr.'
"Många års lidarule
Vi Let ack&i dlt de Jqetu) nlkare inte

dir

en pktslig &)d. Sjuk.:lanwr i
biLlttz och bladk irl är de d[^oh.tt
Lutnligaste

skad t dr ri)b ng ocb

ock\å de xa|figa.\te rckdödclt. Rö
karc .lör ar föfirängnlngdr i bbcll?rirl, at sldg.t lfdll acb hJ.imblö.1
ingalr, mefi ackså au s[åra h.n!]sjuk londr och ett stofi antal olika
c:ancerfbrm.eL sam fungcdncel, acb
calTcer i sb14)e. t tLtnbåla uirtbla

sa, nitrar. nqgsåck, lhtmoder, u\node6baLr och buk:lhttkainel "

'Mellalt åre 1960 och 1995 m"r
.in Jör.htbbladcs a talet tryd cancetfLill pel'år i SLerige. V ret rfi lbst
10

dn uarl tre.lje clö.JsJA i cartcel or
s.tk$ aa ftjkning. Det beryder att
hunllratuse4taLr m.inris kor sktile
bd shtppit att dö i cancer am de in
k hade iikt Och b.ira under 1996
olsakadc ftjbin+en nhtan I I AAO

erds dL) Cancerfanden ocb Hiättiltttih tlet cE b

Lu ng'a n den, ?' a lk h ä|so

A1oteket

AB."

Dessa är cltat h:lmtade LlI en atikel
fmn Bl'illnpunk i Svenska Dagble
.1et den 8 ranuari 1999 Redaktiir är

Per Ove Ll1].l.qrönl.

"Det år fiyckel ranligarc alt kuinnot tuker, .in dtt m.in gör clet "

"Ej iilpbehotJet ih errot tfit"
"HälJipn ar al,lil rökdre skulle

heLrt

an de bara ku de bitta
dAan och maLiLntknen. Det Let L-i
liåt1. era stura enkåtunde)\öl?iingLlr. vi tx)t också dtt Lor/bmte tökare
sk1. b LxA.r d)11 ner pti fikninge11
Det beryd?r att nler ån en bdb mil
Ua

sluta röka acb

till ftjka mi
d"fAlör hj.ih?

au 2OO 000-300 000

dre. l'alt kan

I sqtember 1998 öppnade Suenges
rckare
fötstd gnqtis telelonbiäh
Sluta Röka Linjen. Den bbt, ned-

fit

-ringd dirckJ med örcr 1 5AO samtal

dagett. Dett äf nu i;ppen 10 tiln
mdriLech,t ocb tar emat öNr 2(Xn
sdmtal udie ue.ka De rqesa 9m
rbBer bdr li),§öht att sl1ttu på egen
band mir$l e gång tidillare, men
btte klarut det NLLfår.,le hidh.ltt
om.

andbsera sina taTbr och in[lili.luelld rår1 om bu r de kan ändf.r §gför
att klard fiksbppet pA siht."

hdränn ing.t resultatfrån Sl
rök+lil|en. Den kostar unde'

"Vi

ta

i artikeli X:

Kjell As-

sr\1else, Ha\$ Gi1hd14 l.unÅ|ikarc,
chef fiir Centrum lör robakspreven-

L'ilia sluta,

jonröbareskulle

Dellagare

PluTtd. prcfessar aldlörende i SBL:S

li)tsta iiret mitLdre äD tre miAoner
kran oa drits 4) Centrum/ijr tobak
preaen.lbn, Hud dinge, ocb.fina ltsi

tion, Hud.linge och RewEth Nih
.vr, profcssol i Cancer-fordens
lbrsknlngsnänrnd

Sammanfattning och egna
synpunLler.
År staten intressemd av att minska si

na inkomster på rökningen?
Läkare inom olika specialistotxå
den ffiiffar offren för tobakens ska
deverkningar Sjuke och döencle. De
ser vad tobaken \.erkligen stiller till
med. Hur illa clen sjukes farniljer
nfr HLrr röL-njngen drabbal iote bare rökaren siälv Lrtan alla som 6turs

tu1lt dem. Rökningen dödxl fler
lngre, Inmför allt de som bö4at röka reclan som tonå.ing. T()bakens li
dmde k n undvika-s om man slur.rr
rdka i !id. Xfan löper nindre risk e1
ler stipper helt att drabbas av cie sjudomar som döclar allt fler rölGre.
Rökxma bet lade 1998, 8,5 miljarcler konor i tobaksskatt fömiom

momsen. Samnra är 1ärxEde saten
tillbaka endast 10 milioner ril1 FolkhälsoiostitLltet fiir tobaksförebl,g
gande årgärder lan.Istingen hetalade ul ca 14 nilloner till rökawänj

EFTE§&Y§EUE§UG

känner sig litc ensxm.

-{\ dc 8.5 Diljer.ler som .hogs
in i tobaksskrfi äterletahdes r(rlalt
nindrc :h 25 nilioner 3v skrte
Pdllaar[1 På 3I1 fa Ilrkami rlt s]uu.
Och då filflrodllgen lngenting f(ir
niDg.

\r

skulle iell \llia hx kont:Llrt
nlel fd ldrxr tlll nndr"r bx.n olcd
r.r(h. nlcd cller uun handikepp.
-lag 1ror att \-1 kan tipsil och sta]fix
urand.a pi minlla olika s:itt. t ex
sullar, essislans. delegedng mn1.
Hur men til r.ardagen och fa
rnilien an funllem igen.
Ba xtt vet:L att rlet llnns n;in
rnel i samnx siruaLtuon, sh lc kin

fä Lmgd(nnxr al1 alclrig börja
Rtlkningen kostar sarnhillet storä
pengx. i.lllicn cnbxrt tör \'årdcn e\.
riiltarc, sen tillkonrncr xll siul'1åld
och lidande xv dc so llnfis nmt
ornkJinlt. tcx. änhöriga. som indi
rekr dmbbas. Och :ill.lii se$es lnte
aL1

1ner

iill futdllr cx 15 mtoner pl fil

rcbvggårde ätgärder De 15 flr]i(ner
somslal oclt hr.lsting satsrde pitob3kspre\ enrion 1998 :ir en.lxsr 26
Lronor per rök e unler i5 år
\hcl skell d1 \i r\,.k'r? \'i som xr
beraricleelh o.l1är Lrte ()ch iiireläser

i

skokrrne. Eller lår,-ngfiirblmclct
s()m ftlrstlker rft hifia n,l1 mocleller
filr att inlinmeu ungclornx. onr vilkr skador som rdlinlngen ken ge.
Der eru skall sjähl{lart lnte föl1a
del xndl'iLl Allx lnsetser är villigx.
XIen få sllit rn:Lste clet väl i.då \'.r|;l l]ä11re afi sä[lL in store Lr-Jher där
dc ilcsri Lrörler alt rokr. pn ung.k)

m.r i Ll

tlonica alofssol,

Iifietfigen 31 782 30 tt.tlltlg
flor/ monic.r.0280l.!ii5@tdja.cool tr

Ingegärd Wkberg
-

medarbetare i Stifielsen Laryngfonden.
EN PRESEN-TATION
orgxnisrtron sonr

18 äl.s arldern.

\iad jr€ ken se sa sltsas .ler 0 kronor liirn m\Idillhetema sida I fijreLTgEImde s)fte fijr xlt få Lrng.knnar

r.l aldlrg

ba]rja rt)kx. -lu fler det iir
som dldrg binjxr rrka, desto billigtlle ftisLe Llet hli fi, stit och lxnG
Ling l:ingre hxrn. EllL:r är clct si r.t

i\. xft nin
skx slnx inkornster som konxrcl m
\ i:L clgarctt- odr snustiirsiljninlacn7
srxten inre är inressend

Gtnnft \chneidet lJ

I

l)esiric ir ett a\ te barn, med
Irx.k i hela D:rhrna - llorj:1g. iuin

\id drnsl( n'skå
Vg.lrscn grcp' nvligen cn
frD ]'ADB(IR(,

svensk snugglare med 23 000 ci-

garetter gömdå i bilen- Hefl
hävd1de pä fuilt xllvar ata hela
partict rar för egel bruk. Eliersom l1Lie cigarrefi iflrehå{ler 43
giliige ?intnen, de flesu cancer'-

fu.rmtallande. kan nlan lät räk
na ut aE dcr maflreas dagar hl
de varil litt irkna.le om han inie åL1 fast.

Ja3 konuLt r LrsprungLgen Ern
lrule ' ,,ch :r dcn udrr i r.dcn

s1.L,n trlurä l)li',Jer, !h i',rildrar bor l§..r i Lulei nredan tunl
sl'srer, liksorn iag bor i Srockholn.
Som 19ldng lämnacle jag \iof
bottcn 1ör slorsadert utnuningar

."rr 11r:

_lag hade a1'slukt mrn

utbildning till

hemskinare, siike och fick arbete
på ett.leghem i Brrmrnx. Elier d[.gt
cn :ir sökre jag l}lig t l ril.lreornsorlacr d i3!t arbetede turm tlll 1992.
Sedan 1993llarjrg 3rbetur pä kmk)r me.l ckonorni och adll1inrstra
rion Jag hff fiir derta genomg:Llt en
$rnasiertbjldmngpå 1 5 ar
lnnan lrg hilia.le p:L Stihelsen Lx
rynlionden i ioverrber 1998, xrbe-

tucle iag p:i Crkelfrärlanclerr km:li
i 3.5 ir. C\4iclJiinljxodet år en ideell

e$ekr ii)r

bäftre

§keL'njliö i S!.erige.
En del n\. e. kafuskc ret xtl jag in
te :i. heh nv som aflsl:illd i Laangfonclen J|lg erbet:lde el1 kofi ti.l mellan lr9.i och 1995 pri kansliet innerl
vcrks,rlnheren fl\,tta.G till U.lclevxl
le Nu arbeter jag dllsxmmans med
trlodca Lin.Lhl, rnecl löner. ekono
mi och il\'rig adrninisretroll.
På flitiden n'ckcr jag ortl itt um
giis med rnini \':inner, le en sk(ln
Liingpromened, sc cn b]? 11L11, lisa
e1] g().1 bolr. Jag är ivcn inllcssemd
,\' häls:I. m]ljö och livcr-§ möjli!fie
U
Gamnal gotllindsk

visdom
Röka tabak är efl bruk
sam Jiå|t Indicrt l)i lärde.
,llånge sä erpd det xärde.
.illången blil ) fukten iuk.
gosse tiink sLl h.i r
mtck"t (lltmt det .iwlå t)t

Käru

både sup.,t och

d

.tt

röl?ct

jag det /ö6öka.
Hellre ldg min l?a.rsa $dr
acb mitt bel\d huL:fer kL6r.

Aldng

11

TOTVSBO

Vårens "Musikskapandesemrfia

rDalama
Den

1.6

- 18 april var det så dax med ett qtt mu-

sik- och skapandeseminarium i Söderbärke, Da-

larna.
T-:!i;n.l,mn\turll.r dclin!.1rc rc.l1n
lp, f..,*-n st-\sel\Jni nrcd rlt
svx p:L nostxlgiska f.ågor rö.allde
50 ll1ler. \ill \trla I.andei$'xll siin
mrnst:il]t.
Ex. \,'acl killxs dcll [nNiksort soor
afl'ändc sig 11\ tv:ittb .L s()m ]nsmuncmz En sitllnöbel hacle nanm
eltcr L-tt djlu son] Llen ansigs likna.
\llkcn? \rilket Yar Uxdlvn Vonroes

ursprunglig3 tuxm?

Yilkerl svelltk li;pxre slog L9i!)
värld.srekorLl p:L 1000 m? Osv

on'

En .leL ev s\a.en sitft dfclrt eme
dan andr.r poppade upp r-1r nirlrrct
efter en litet prat mcd dtumeste

fledresenär.

rrh

.

sa

Ja

\-isst je, rnr nx]xls ia!!

rar samtal:n igåog.

spex och sång

Flelgens prog|rrnnrnehill \,1r cn rc
prjs pa höstens senrina.iunl. ccl

utihin den glxp
pcns u§ärdedng. En lrck,lcl or]
läggning \-ar afi ofcns speLrxii
'\r'ckelknippar" kom och spexecle
(x'h slijnla uflcLer fte.lxgen, vilket
gjordc alt vi själva fick stä tir. rul
dcrhällfurllen elier lijrdagens upp

vissa iLrsreringr

skatta.le ru.1et6up6. En rrndcrh:ill
ning sofi vi sent konrme. afi lilom
mx. I Iela gmppen vxr alrtrv med his

torier, diktuppläsning,

sånEadue[

s()lo- och körsånEl rnunspel och gi
tarr"ackornpnnjcnun!!. \'ilka talang

12

er: \rilken aklvitetl Un.le. klällen
ri.lcle hiig särnnlng d:i. .il,bbjöc1pi
sig stäh r.
Tiinl{ Er afi ha en busschaulför,
"llals fån Iie$trns Texi'. som inte
barr kör luEl1r och sikefi utan even
un lerhäller med efi t! ''stickef' d\.s
der talende iisldger i,Arne Q\ ickens

Ann wenkel tiin pst ko sociala cr
heren Rxdlu.rhenxncr. fir likx upp
skatht som för cllil cn.lc semjnådum.
Efi givandc och pcclElollislr upp
lagr QL gongpess genonfödes ev
sjr.rkSymast Salirl.1 SeLhet. sedäl
nigti1 minxdcr anstiilld på eft pdrat
rehabteam i Solne
Sjukskörelsk1n Lena Nysrr.nl fi ck
Lrsd med dive$e enklare e.li.inske g()romril, en o\..irderlig trygghet

under resan Åft Lcnll clcssutom
sjrLrger lna o.h :ir villig att hjälpe ril

sång Rosen.

med ailchxnch endra ring, försänner

.

intc hcues phls på resom.
llljön flLor Tol\sbo. flaren ()clr

Qi-gong

Lördagens nrusrk och skapande(l\.
niogxr led.lx rv Anne Olot5son och

t'iole

lantleb.ll

M

Ug@8arc".

ud gl4de b(\*hdufrit ]tdt§ ltuh Ke,§thLt

pcrsor.lens sen icexn.lx fin stiir ke
helE]e[s p()srti\l he]hetsinincl(. \ä

sannihg ttd
Det

Sl

la

Mttufllet

flilet ttlllin

Riktni.ng Söderbrirke
Att vännliinningar slår sig ner

orh frafl

-

i Datarna hör

-

ifie tilt

va[ligheten. Men på Tolvsbo

Hotell linrs det hå,

syskotr

Barth.

drer r':rr inte helt mcd oss dem,a
glng, men racl gjordc .l:,t dä xlla
verka.le trivas o.11 inofihustempe
r:lturen varpåkokpu.ken. \ita. nu
regnade dcr iu bara llaL1.a tl.lcn odr
solen finns .lär.len an.Fa hahar.
l-ltollilustempeftturen l.xr.locl{ illt
lör lila men ludigt fnsl{.

. Iotvård

och massage

ur\,ä ering visar
hiiga siffior å\en dennx ging (rc
suhat av hclhelen 8,52 r\' l0 möill
ga) är p1a[cingen av n:isa resx i Iu]l
Eliersom hclgens

gtu1g.

"Koppla ar-.hgar" gir aiven .len
gring i1l Toh'sbo l:lt nussage.
fol1 ird och ansiksbehanLllnrg grir
alT besrill.r Promenx.ler'. litt g)rn
nastilt, utomhus massegebad sarnt
er hcld:rElsudhkt till l)xn Andcrs

m

sofus snrEaa o.'h Carl Larssons gård

ir

uppsefi pi pr()grxnnnet. Ehcr ön
skern:rl uiail{as rcsin delx gang
med en dr-gn. \,ilket inneb:b xn li

:Ln1änder nrh-s1lo rcdin pä tosde
gen den 16 septernbcr oc'h avresel

si)nciagen

dcn 1, septeflber eftc.

lLLDch Dcltallirantilet är 32. Du be
Lrler 1ör rcs!, rnar. l()gi s:Lrnt clagsut

illk inll.

enLrexvgllier

l{)ll

ln..,

noi peHrn i dLrbbelmm och 900
konor person i enkelrunr Rescr Du
ftio ]Ipxr:Lndx eller Yitid är prisct
dersam e. Best;illda bchrrdlingxr
(massxge os\'l Lrcullr Du sjrih.
Fn lnbillclin har skickatt ut tlll

sxmtlige opelerude/behandhclc
mctllcrnmr och derus anhötge ,7?
ltPpl]ldtti7t! lill l)i:: sa»t är sjltk
&ir.ÅiDrrr_o,?.11- \'er l)u n:iElon pad
ent som n\.ligen ir bclundlx.l iilr
c.Lncer i a)NII o[x-.ldel och s(nn:i. i
bchov r! iilii)ornl)\1e och :m t:i tr.ii'
fa indra i lihmde sitlrxtlor: TIPSA
dem om helqenlllll
S[ri n p,L i! tuls iigoDi lir: sliili]l. I2ddertuus. Nornu.leal Lr*er o.h Dd\tä.rn
Gun-llatie L.tsso|l
§eminqtiesrlt atig ned stai I1CK ti
lend.,1 tl ,1tt e ach suhna t-)

T\<t r ar ra..r (lrln i\hri.-s rr
I-,lar, '"",.r.ilär uDr \ulter

Och det falxr.s LIe orsak att kla
gall lnte

pi filrl.iggingen.

mjrt

cl

ler uppassnmg, inLe på pl1)gläm
elle1' rrirsel. Oo1 j.l!a 11: ler en
nclcttc J LitersfliLldag s() exelrrpeL kanske ni förslir Den
väclic t! dligen ()anx.le xndar tjll
11\

licl sI1nr,aron efterxt. Ski)nil
"konst". !rymnistik =

\llrsilr

si:ils och klopps-\-;trd är t)-dliger
vad såchne sofl \'i behii\cr. Jlg
fi)$dLr att chcdrågan pa Llet här
scmnedet \"adr stor Och dct V3r
inte $åfi .ta göfi uNäL1e.ing:
Det \.ar (iösras fölstä udlykt
som kollvalesceni. Ilen blev re
na h:ilsoresan Teckl
htgtid ocb

Gösta Kat

Elghal

Mimlxnd hard inl' d' me'
logeq \i har vänner i stiille l

d

J

ps)'ko

Cun-uatie och Lekd
hemskt rycket tack fiå1l osslfj

13

om

Tänkt och tyckt
Frcdtlg: Oi, Oj, nlr var lxg :indigen
pi 1äg mot n\,x cljän a upple\ elser
Oh, du min store Skapire - vilken
lulan och underb.I mrliil vi knn tiiL ll

\'1 vxr väl ca 30 pcrioflcr liåll
SlockhoL'n, Uppsxlx o.h Halmste.l
som nu sl«rlle rara tillsarlrrl1ns i .18
Limnu| ungefir Pr'()gmorolet var \ il
balåaser.rt men det var so[r det oftast blb r.icl veckoslr,rtseld\.itctcr

rit

"komprimelat'.
Upptaken vid nraren på frcdrgs
k'ällen ver cII gä+t gästspelennn
som kindes v:i1.llg.t xnnorlunda som
underhilldng. för en sådan som lrg
är "AsdLllsblooxnx". som inte Mr
dylikr 1ör ofta. Ilen nu ilve. till boenderummen som 1-er \,ernlt och
mjukr i sin stil (rch s:L snabh öl'er till
nuten och den pcrsonal som toEl
han.l om oss. trhten får 5 el_ 5 nriji
llga poäng. tsoendet lär 4 xv 5 miii
liga po:ing.

Lönlag: Pä l:ölmndthgen elier fmk()st lxr det si dags för mrLsikska
pande teråpi, och clet blev en del
tppv:rknande' som skc.lde i de
smjr !+xppeflu som vi bildede tilr
en kort spegling a\, \'1f.r upplerelser Defta ske.lde i den myckct fina
gamla ladan.
Jag llssnade ned nagra av delta
garna om hur dom upple\-.1e clet p:i

Tohsbo. och cx 80

9/o

l[usik- och Skapande

terapiseminarium, uid Tolus b o
Weekend i april i Söderbärke

var nöida

Se

pri ltldag eftenniddag.

so1r1 r'a.r
ml'ckca !al1l och bläsilt ble\ det en Lrtfl,\'k med \':Lr buss till \'äsirnibs o.'h
det var en dktig klLltudripp. En per-

sonlig r,tpplevelse Jag och Viola
Lande$all konl aft bli errxflnx ]nnc i dct s.k. Rrurc Lindstlömsmuseet.

Där uGpclar slg tillixnde. som för
[xEI vxr m)'cket underbefl som m]nVar lokla guide fr.rn hotellet. börjacle nvnna en nrelodi till en aY alh

dc

pi

tcrlo

som lanfls flåla.le drrek
\:iggaroa i efi ev rur1xren och sri

pli)Lsligl stod vi där alh re h'rnnol
na och sjöng dllsanxMns Det blev

såLlnl "fint ()ch \ar]nt rröte" mcL
lan oss itt dct 1'crklilien kxrdes am1ligl f(ir mig
Dessa korta stunder av dylika mijten h:inder oss bam alllör sälhn -lag
spdr denna stur.1 i mitt hjärta och efi
ödmjukt lack til] mine singarl$-strar.
Snart är clet dags för middeg p:i
lördtgskvällen och ixg xvslutu des
sx lankxr och mr4,ck när iag kornnrer till Srock]lolm.
ett

Li)r.lagshuällen ed nrddag var en
fulltläfl det t()r ixg xft dc flesta av
oss 0än,xrande t,\,ckLe. \'l fick god
Li.l att äta gott och umlaås och så
piötsli$ log \i också i;ver under

hillnlngcl]. Vi var .rsru di:iM del
tagale sonl siön!! och sri pliirsllgt
kom ,:let fram en läned gtar (fiii1r
Horellet) o.:h det blev soloartistcr
Clxr.§ och ll.rrl fick oss rrksiL:Ln
sjurgä xllsing. blxodade sänger

\;ir

Llir och ll,§snade så iirke
åfi
.letra
skulle xllas vårx loEao
iåEl
peder hint. det slnl]le åt dem alt
svettxs, för der Iät lnte alls så dåli$
jaEI satt

som dom ibland \i11 få oss xtt tro.
Sl blev det da!!s för fmkost och

packnlng på söndisisfömidcllgen.
Sä var det degs tilr ce 1.5 dm Qr.
gong. Den var bla. men lire lägre lri
1 :L pi ö\ ninsiame ror jag sku1le vadt b:inre. En dcl rikte så pa en kortale busstur till en kenrnihrrkstad.
Så degs 1ör avslutancle lunch och
filn il. De flcsia åkre bussen men en
de1 akte i eSna bilar. När jeg så sxlt
i bussen se kändc jåg .ler som orn
en del xv oss konrlir ut ur virx l,ril
och LLi :ir clet alltrcl övet si an säga.
tr{el] det bln ller rilllälen att hoppxs pa.
Ja, sä

:l

jag åter hernnu i Stock
hoLm och har lätt ricl ;rtt sm;illa allx
.le t)lr1ga intl1.clen fran helgen i
Tolvsbo.
Tack till Er xlle som delto!!.
onica

Srackbalnsftrc

i

tilia

Ren

J

o

Arsmöte 1999 i Sydöstra Laryngföreningen
T or(Lrg Jcn 2- rlrrrs 1')0t \.1r Ller
Lr,"nor. - r,, l'öreningcn. l,)
mcdlefimar Lieltog i rrötcl, sofl
hölls pri Smälan.Lsgårclen i Örscmm,
en mvcket nxtLn.skön plats som lig
ger c:a 15 km fr;in cr.innx.

Ingemr Svedh, ordföra[cle i
HSO Östelgötland, r-alcles rjll års
rnörels orclföftnde. Arm Bdft Eril§son, Flnsping, \'aldes rill sekl'eterx-

.le l.rck t nej till firrtsa( sqrclsell,
bete. a\.1;rckxdes med blonlnor och
en giva från fördinger. \ri lnom
Stdöstra La§,+fanenlngen är djupt
tacksanrma ft)r xllt aficre sonr Nils
lagt ner under alla dessa tu och önskar honorn allt glon

lLll n\ Ofrllol:nLlc 1 nrren ngcn
r'?ldcs Kiell .Arde$son Flnspänli.
och dll ny styrelselerlarnor valdcs
Boo Zandrcn-li)nk(lpnrg.

\ils Björck. tsore[sberg som rxdt
fiirenlngens ordföflnde I 10 år, ha-

Den n\? sl-vrelsen

i

förcniigen

Lrckxr Nrls. Kicll Arde$sr)n, Sven-

Olof Gardeln, IngegerclAndcrssofl,
lnga Thomrfl, Slv Andcrsson och

J

Earl F.nan.lss()n

$€åilaåe9§§§a

PåMEilll|ELsE
6@66E6ea&§§B
Funktioniirsutbildnirg kom,J'et alt'äg rum i §tocliholm
den 7-10

oktober.

tr

ftr i mufiåta

och $rak och de övre
luftv:rgama. Den exaka lr.hinge
mekldsmen ä. inre i alla delar
kiind. }]lan \'et dock att ciAar€ttrök
inneh,rller cancerf iamkallande iinln€n. s k carcinogerei som kÅn på,
ve.ka f.nrraden och di fr:imst
konkolen och ftglniDgen av ce[n] bildnnrgen. Denna pipdr stimdigt
och via iin$ä,nda ,r€kanismer kontrollerrs n\'bilöde celler så att nrtc
defekta eler till och med cancerom!:;tndlade celer ska i{rnrru utveclda.s

RN5
PALT

kande i)st.ogenv:irden r)agot
sarnband mecl min ran.lkt)tts-

Det ä. aUdeles ri}tigt att \'åm hor
t )ner sq:r de flesta processer i
koppe.rl Fr.ig,rn om sa,nbendct

mcllansjru*

Dessr skyddrnde mekrnisnler kål
milHindä skadas av:lmnen i cifrfett
röken. En llnnnn fakor som sannc
lik ockå lur betldelse i säirn1a,l

Docent

Rithatd
fuylenstiema
l']ri

|ilket

sän k1n

hrnget iir de. allmiiot rctande eltukten av ciqareurdk på slenfihnor.
som kan leda till uppkorst av in-

at

monaglig för ft.,imrnand€ iimnen inkl -si!'e carcinogener
Utvecklingen nv cancer;ir en linil
varig process. Slut r fnar rilka min,
skar successirr risken för att å can
.er ocll dct lönar sig rlltid att slura
även om mal] har r.ik i deceftner
Rökning hax fötutom dcn ökade
ca"cerrisken äve.n oflnnsamna ef-

slrrta. mcn k1n

Det ;ir nll1nera ett \iilkiint lal-tum an

rökning och då fri.imst cigarettftjk

ring kan ge upphor til cancer N:ir
det giille. lungcmcer är sambandet

kint

sedan lärge, men det är kanske

iote lika iilbeknt atr rctkning ä1et1
kn bidra ill uppkonstm turn;

cancer Hos iildrc persone! och hte
miost lrrinnor förekommer tand
köttscancer och mdn skulc kullrla
änkjl sig att l(loniskt irirennde Ino.
ment, qc,npelvis dåliga r?mder ellcr

skachd eller nrflammend:ir mer

ra orsäken till mrn mudrälec.nn-

"Har ibrsökt

1'crka syntom 1 n slcmhnxrorna.
Yi r€t att konisk irjlammation
har ben delse för uppkomstcn av

flanrmation. En slemhhla so,n :ir

röldingen va

sklexnde iandpmtese! iI ritenr
kinsliga slemlrinnor och på så \i§
kin biihr till uppkonrten av cancc!
bland ann3r i rrndkiiftct.

Nårri s:ikre beliSt! för au ösrrc
gen på,rnnai sän skule
asbd
dä mot uppkomslen av .nccr i
mtmhill och s.,lllg kä.ner 11L1n inte

ku

feker på hjära och cirkdatufl.

2

Har hört att

:iI

|ir

homonbalans

vlklg för rar lyilsa. Har sjun

iill

f$, ailra dessa larmr apporter.
ofllsr l;ser jrg orn lJnn-f\r:pp",t.,
^.heterna. och hor om.let på
ideiiga nedskärlingerpä
vårcl, omsorg och om personelens
lft som

nussflJ-kt rill Nolge. Och det ska er
käDnas an jag fär kalla föficr....is

rllal Hur my.'ket konxner välflirden afi orka slakts rxun den är ett
k

minne bl()tt2

Ifte$om jag

själv är beroende xv
en hmgerande r'ärd llgqer är-en det

tr ämnc mig \.annt om hiäfxt. Oftx
möter iag strcssad hät arbeande
personal på vel'll siukhlLs och rnärkcr ai]l nin förskäckelse oclså afi
der gil$ månEle, många misstag.
Nlisstag som kan val.1 öcles.llglä
för mig men ä1-en 1ör .lem som be
går dem. Runt omkrjng 1r1rg hör rnan
människor klap på läkarc och sjuk

eitstn,sc,r\-:irden

och mrmlHlecncer iir inte alldel€s
lä$ a( besvar:r. ÖstroacD har blard
mån-Sa effekter ock§l dcn att slem
hinnors vilrlitet od1 cksncitct sti
mulerJs. M,rnEB kvinnor ertar för:indringar i slcmlinnorrl,1 i samband
med khralrteriet och ett äv skilen
till att gc östrogenbeha lnlg efter
ldimaLteriet:ir bland annat att mo!

U

..

sktlterskor visst fuxr det dc sonl är
non.luhnta mot oss pxtie1]tet men
.let är lnte alls persoflalen jxg \.iI kle
ge på. De allm flestlr gör dllr vxd de
kxn för .1tl fä dig & nig att or, b:ittre. oej, det är polit <erna som sdr
rned pofimotuin i hnnclen. De sä,
Eler att vi måstc plioitera och det är
ju s,rff men deras priotedngrLr scr
Itelt annorlunda ut mot m u. Sparpaketen :ir sool vanligr .iknd till oss
som inte har nägol afi sp:rra av och
som indå sk dm ir svangrcmmen.
!-ad behö\'e. h:inda i.nan der blir
en filränclrjng? Att en he1 clrös politiker ellel .leras närnuste, semtidiEat.
är i stort behov aft rardl
Dä kanske cle sLxlle upp[iclra hur
der verkligen nger.1r7 De L1lar ()fta

fekti\ isering

bar'x

bh

så Lrtn\ttiad ettc]et

bllr trasiga,

söndcrstresse.le

och ugubet:.rcl penonal k\'ar och
vem ska ta hand om clem nih .le Ia
sa. ihop? Och oss?l
.v.crLligen

Jåg undr:r.
1äg? Hoppas jag

lt11r

fel

va{ vi :ir på
rner jag Lror

jnte att atu ler sjukx, ganrla, cleprin-rmde. missbnrkarc och urbrända
människor minskar i dagcff S\ enge.
Siirskilt mycket undl:nr iåla rln jag
iick höre xfi socixlfö{iäkringssysLeflet går med vinst 20 J0 nriiader
vaie år ...llll

om effelo\jsering men dcnna ef
l5

Rapp

rt frhn Seminariet

o

och Riksstzimman 1999
.rNilchs som en kontLksiikrnclc

lornl p:L iinst;inclshandikappirde

]I4iin@ uh

lrtgrur slåbl att@ka\ fiit

tix 4ftete i tqwrfiniet.

1999å,Si::t::i:,$:
lhsseluddens Konferenscenrer i
Srltsjö'l3oo. Vackcn Lrc.ligct i skliF
gårclen vid inbppet till Stockholnr

.

Semin4riet.

Or.llörl1]lde Bo Pe$son

onrl

]

lsade

vrl

le
pesentanter ftln ALos \1e.11.äl o.h
Iirpite\. 1':i1l{omnx.
r1:L

d och ö\'rigx gäsrcr srnlt

Scni0xrict, L[r.lcr

Gun ru:Lrie

lxrss(n} Ie.l.ing. inlecldcs mcd ett
.locenr -qn.lels Hi)gn() rxl:Lde onr

pi la
och [nm]rtlecilncer p:i efi

()llka tuminbilcl;Lrcle ispclrtcr

Nu

l:ittf(;rsIili$ s;ilr. Ulchct in
tressaDr och upp]]san.le, Lh inre
lrinsL Jla fligor s(mr Andcrs lick rn
m,vcker

bcs\,rra fiin scmrnide.lellegamx.
Se inxriet li)fisxlte .icd xII ,\rr

Sollc P.rulandcr Bäck på pixno 11lLrstrerarle huI mlrsikerrpi hrnclc

rT
Gu illa BeliiR, Giistalohetu

ktary
Rolf

.16

nnwt

les

och

Ro{ Iuk-

tiII he,le§tu Aemtuh

rcWwtffi46

al Ktuie halle.

D.t dtt

),tb^

0 g.*h lratat

ttitg"b sigenl
l,å

tåEor

sht athand-

bern. mcn ocLsa hLl1 klessisk lugn
nmsrk kunde hiriLpx till som av
sleppmngnedel och cn ,Lltcrnxtu\
rehabllitclxlllslorn under och efter
en clLncer|chxndLinli.
Som- \\: lentin ixn S().kholnis.!
per:Ln unclerfiöl1 oss mcd skölr sanll
bxcle undcr seninader och iesrmiltiden senerc pe l§'ällcn. invcket
Lrppslixtrt Undcr L\:lllen ln.le jxg
i clacnsk'rp xv filr bunclso.dtiiflDde
niljet xfi ir|crliimna Sllis hede$mcdlcmsLrm rkelse mecl standar
ti11: hrgopecl cr,mille tsclirg liän
l Jpts:rlnförcdngco Gösk
-lorheLle
trin Llörebo€sf(;rennlgen samt til
Rolf lun.le§?]l, liin liircnlrgen i
\iä$erås, som lvviill inte krncle när
\rtu släh rnen rcprcsedemales av
Krarlo Vuolle.
\'l.l:Lre upp\,rkta.1es Eic Hern1åll,sson soln xlg,rtt sorn oadtilralt
.ie i Gijtcrborgstörcningelr. Ldc har
!x.i! en m\ cket akdv mecllem bidc
inolr rrlis sonr på dct loksla pldnet.
:in cn ging leck Eicl
r\ reckrn.let lblsrttc rnc.l ..Ifi .leL
stfä\sanu13 paret l\ladxnne ()ch In
§l a r Stili ,yslutx.le sifi åug:1[cLe m
ont L§'ngfirndcn i srni)an l ed

tvt§k tef4re u t Arn -sofu Pau laldo-

oldd&åigares sonn! lYaU tuL
Sto!.kholrs OpqM.

unlqhii nen

Hasseluddsresa med

medlemsansökning
\ /r köm cftcr rrunr.r , m , rh lren

V tnn rlltd Lnberg.r rdr <ren, Lh
\'ärtade på blssen till Hasst'ludden.
Vi ha.le n\'cket tid. n gra gick och
tfi.rde pi Lcnrralsr.rh ,nrn nrgrd
'tod iolk,r xI1rppcr,,!h nIål]ld( ulh

dl roen. Si konr bussen
och alla samledes för anesan rill
HxsseluLlden dock fettxdes cn nednågon gir:k

lenl, en Hxlllilrnlng.

Han \ar bol1a. Vi sijke på heh
\'i sökt-- hooom iiver
hölttdlxrlnlälgringen. inget resulrat.
st.1tionen,

årels rikssLinnna. I sitt txckl och
lbakäblick hck ri cn sinneiillen
angcnem inblick om I-annElfondens
ul1eckling till .lagcns go.h rcsulrxr.

Bussen hade reclan \,äntar (xrh

t

. Riksärnma{

ryngfbnden följxnde sanxnansrinninElar:

...

...Lrrnde. elier r»vcker sökancle och

.

dngande efter mötes()rdförenden
som fasLlxt pri en fll-gplats, i;ppnrs
ev förbundsordför.tnden Som ersät

are

111cles en oförttredd IngYer
Sti|] rill srämoorLltilarde fi)r dagcn.

mirk

så beslutacles .let om an
fijr det Eiångna året. Av red()1'isnm[ien knnde
lnxn oclrsä Lrtl:isa ett filrbuodet har
en god ekononl.
s\ rrsfrihct för stlrclsen

Elier gen( )mfördr val

llcl

S|enskx

Laq,ngftlrbundet och Sriftelsen

Riks-

marschen
-

en manifestation

jör.friskuård!

Ix-

poLis atl han k,ncle igen fu1mnet och

brd oss viintx. \ri vätade och vån
Lxde och vä.. ... sä plarlsligcn kom
dcr er polis s()m \?r siijre än

GuDI.r ueliog
Kclnetl O|lsson
loTef \'alxzkai

supptemr.. Sten-Ov.

och

verksamhetsplan
samr föreslxgen bu.lget föl 1999 ge
nomgicks och godk:indes. Revisorenus berättelse 1ästes upp, och cl'
lelisom der inte fams nägor an an-

Fö$undsst relsen
orlfömndc ]lo Persson
Ldmöter Ccfl Hall
Sren-Olof cxrdelll
Sn llaglien

Stärmans .lagordning Lrettlndlxdcs, mi)tet beslutacle an ftllje deEi
or.lnrnlien. 199!l-äs rcrkssrdrersLrerätLelse

ö\ri

blc\' oroljga. I bussen
fr:iga.les om un.le{eckned skullc
stanna l§?r fiir xtt iortsätk letandct.
Beslrtct blev./d Bussen lrörcle Vi
l?. nä Hxll:ituingxr som sökre en
trcdje, \'i konnollerxcle om l n hx
de svamt på uppropct i hiigtxlaren.
\er på roan lgen, xlllel, sa vi tenkte
anmäld till polisen xfi \.i 'rappat" en
mecllem. fremrnc r,.id pollsen se en
g:1 reseniirer

Scltr" arzcnegger och i ille rtr vi skul

le fölia honom. \ri Euorde si och

Perelss()n

H.ns-Aht

.

EIL\'6n

Fonds§relse

ordfiired€ (ler

H.11

i.dmriirer ll()Zaclxisnrr
Boo Zrn,hFn

och hä]l]ta.le oss )
trlan kall bxlx konstitrer.x at desse main vxr irrlla "snutlrr" ul]n riki
ge p.liser mln kan ban buga och

Gunnu Perssorl
Kardo \ruolle

supplemter Todln.lahrng
Bo Pefsson
Ba Penson,

o

Jöt.nde

k)m

till cl1 pollsbil i den satr \är kaDr:rr
och polisen hecl oss arr giira clem
sällsk:1p tili Hasselud.len.
(Det sonl ll1rde hänt ver att ko
pisen var pä t()an men in-acle bort
sig hxn koflLLlnadc polisen och .le
\ar p;i väEI till Hasseludcleo, r'äncle

Cunnar Sclxrcider

a

Claus Str.tssb

T\\ n 12.26 ..premhrr arr.rngemr Crn, (.non\ler. .:I

rga

ren

lr

1,,/Ru-ra-'.lr i .a.n.,rl,crr rnt..l Rik-ilror.lrrrl,.rn.le, r^^
idrottsforhuoder, Kolpcn, ICA irandlama oc[r Tele2. §Iarschen
blir cn brecl rninif-estation för fdskvird och fblkhälsa llenom att

cien med stöd av Riksidrcttsförbundet kornbineras me<1 en frisk
vårdsvecka.
Du som har nöjiighet art gå fuksmarschen gör det, inte ba1? lör hälsans skull utan ocksä lör att visa att är,en vi som haft
cancer ocksä vill slä ett slag för Cancedondens arbeae. tr
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Reseskildring och rapport från

ko n gr e s s re s a

till Sydafr ika

I bö4an av november -98, fiågade doc. Em MunckWiklaird Gun-Mari€ Larsson och nig, Lena N)ström, om
fi villeÄunde åka med till Sydafrika i nars på en "Int€rnational Head & Neck Oncology Coflgress". Doc, Era
wunck-Vikland, doc. Anders Högmo och doc. Göran
Laurell skulle aktilt medverka under kongressdagarna i lhpstade[, genom att presentera sina forskningsarbeten.
Yår chef, doc. Richard Ku)'leirstierna, tillika Svenska
Larlngltirbundets förtroendeläkare skulle också med
pa fesan.

\ T.1, \r :nJr skL tle re.r .., l.rn:t
I\,.tr
11)gnri\cml nre, .rn
"r'
Ixrlvcras nir nun srxnnar mer än 7
!i

för afi ra nlgra dagars semester i anslutnin!! t l
Llagxr, besrämde

oss

\ri böriade \.ir .esn tre.lxgen den
kl. 16l0 fi1n Adanch och
vff frr]rrmc i Iohinneshurg clen 20
rnars pa rn()rgonen. En lång resa
flen eliersom dct inte air nigon tids19 rnars

s:L \,ar vi geraska utvrlad e n:ir
liaor. \ri b),ttc i\gpl;Ln i]oh.mesburg och flilg viclare Lill Sku
L-uzx. \":if flål vxr Krugerparken
och sxfari I ShrhrTa ble\'\'i hänlttL
cle ar person:11 flen lotlEien IDLIBE,
där vi skullc ö'ernaare. Elie. cn drnmes bi1fircl, pi knegglilla !å!ler rar
vi Iiåmmc. sabi Sind omraclet är ett
viltresenrr mitt i den dktiga efii
karska bushen.

slrillned

\i ko

.

Lejon

i sikte

Yi ble\. visacle dll viril små hus och
efter en v:ilbeltir\1iEl dusch, klev ri
upp i sfarijccpco ,\llm längsr frän
p:i iccpen thnns ciet plats fiir "spejnren" lilken var uL-uslad me.l stdl
kasBre och gc\är Dct törnx \i Eck
se var nign 1e1rn srrn 1åg Lrn.ler ett
tijd och mlrmsadc pri ctt gnu. \:i
blev tillsag.lx xtt inte .esa oss upp i
jeepen fair sä länge ri srat ncr sä
upphttaclc djurcn oss r.arl<en som
bltc eller tira.
18

V] fick bL.
rig.rsre

x

omur

se en

r\

v:irldens glf

puffoflnen, elefanter

antikper zehror; splncilar och fåglar

i

starlta r.acloa

fi€er

Laa *tnrttn, Bra thn k-wiklo,!1,tun6
HiE to. GiM latrell, N.hNl rqle$tiet
hd

.ih

ctaes

EeuliD

stMi, tamgwbs.

Solnedg:ing-

cn \1r en tantasisl{ r.rpplevelse.
Plölsligt blev det bäcksvart och
"spejrrcn' l\.stc blind tr:dcn för afi
upptlickr n:igrx av Lrushcns i§,ång
re som börjet sio l),ltqakt pä löcla
Pä \'ägen rillbakå till lodller sten
najeepen rrlt vi fick klive urrrlt dt
L1 upp nnn stldrr hxh kLotelr stjiimhimmel och 11.ssn:r tilL nattens fantxsdske ljud.

Nl.inx :Lv x1h n\a intryi.k men
hun$ige I \':Ifl ruLgar r::rttacle vi|
gricle oss äter till k;dgen d:k li r\njöt cn god ef.ikansl{ rnidclrg sittrn.le flLnr en sio.kcld F.ftcr middx

gen blev 1i krtsacle av en man, utrusla.l med ficklampe och ge\:ir till
\är.1 hus 1ör ..rigm tirxrals \ilbehiillg sön1n. Klo.'k1lr lem nästx
morgon väckes r. tilr nri var dct
&gs 1ör etl g4ningssefad. Nri ficl(
\'ilL ölaon spär?s upp filr en nos
htlmnrgfernilj, intilopcr och nägla
apor \agru i gruppen frcktlllf:ille an
se giJaffar

Heh safxdt m. en fantäsdsk rrpp
levelsel De v11da cljuren. nattens alIa liucl och läten safit den vacl sa
val)flcn med der annor]unda ljus

skenet cn skörl1et sorD
Sördagskviill landaLle

rr.:L

är slrir att

\i

i Kxpsta-

eher rlla innl'ck.
r-Lpple\ elser .rch fl\gtrner. Sönx1cn
\'.r inre lärgr b()rtx.

dcn. lcj.ih

.

å

r

Många s'rcnska deltagare

Nlalsäthingen rnccl clernrx l.ioslr rc

in.lo.]i ftnrrtörallt ifi d.lm i
.len lnternalonclla cenccrkrngres
sen i O\Tl-speciillirct I K.pstr.len.
l:ingsi söclelLrt på clcn eliilanska
kontincnrcn tuäh.le \ i eft inLfessxnL
och kunnigr g:ing från S\-.lxfiilia
nlen också 1tLn!ta Likxre fr.in \.ästcrrops. Platsen var lirl1rätfligr1 \leld,
i sluter ir den sv.l:Ltiili:Lnsl{a sonl
m.rrd). N{ed u.l{e pii :Ll stincler tii.
S\.cigc |xr s\el$kxma \.:i1 represent!-ridc. Karolinskx slukhu.iets
öron, nes och hälskhrlk bidrog
rneLl tre iine.lxg. E\':1 \ILLr.k \\'ik
lxn.1 ()ch An.lers Högno tala.le om
olika turnirrbiologjskrl xspckter pa
lxrYIrx- respeki\t flrngcrn.er caj
ran rrlrell .lishrtemdc hörselbi
\erkning vld.\loslrtikabclun.llmll
\'l bji;ds pii llllinlar intrcssallte fil
sil vxr

reclrag cle

hir llc drltrmx

Itu .hefsfuktkite6ko,.

\t

.!

@h

l11l .le

IM.

mc$ nltcssentr \'3ritt hillL ()m1:ir.len xv pxllenter med hulrd och

hnlsfllfliör

i S,r-drfiili I lr

sq .'ken e1l helL

illxrn

pa cntcr är

.1ct mrcket långx a\srrir.L ellen
hem o.h silrk}tus, ekrnonrisl<a lr
gdinsnlngil. s.rn1 cricmpel\ is inver
kar på vdler x\ Laheniler eher la
rl,rlite(o.ri. Å1T dcn s\,.laftjkuskx
sjukhus\ardagen o.ktl :iI xnror
llrn.lal:i ftllt rne.l den svcnskr !!ior
des 1':ildlgt 6'dligt e\ l:h -lohen fagan liarn Groore Schlrltr siuldrNct i
Kxpst:Lden Han bcriitude e[ ] gr(r\r Lrl tvingas nun r:iknr nlcd xfi\er
femte p:Lient soal opalcns är hl\

snxtLd. IIan b§.lde sig.l().li nrte
.nn xtt u re.h på ilken patlcnt som
\1r srnift:Ld och rnm \,idtrst .llidrlr
ingi spcciclle ätltä er fi;r xtr slsd
da slg ()m defia beoddc pi en få
rnlistjsk ]nsuilL.1ing eller goclir hy
llielrrudner ft rrnkom intc
iu:ingi1 rckniskr cleLalje| clisl«uc
mdcs nlefl ocksx lil slvalitcrstrspek

Bl.x rcdo\is'r.les resr,rltar fiin Ösledke dtr patienter clicr
omfxrlxncle tl örbchondling skrG
ticLc s\ aljniflgsfillnig:m högrr än
xlt lxla.
Ler beh.sres.

. N)ttiga e irrenheter
L:irriln o.h bi:rikenrle rler ;r r:m-

li$

att imema&mellx konfcrr-ns(-r
clornin.-ms aI ctl noftl.lnedk?nsk

pe$peki\ l[ir ble\'\'i

(al. of @ol

nga

\ erklighet :in

den srenske. Fin en .lel

S!.l4frikds sytllisAte uLle.

bcrikade

med eriLrenheter fi:in('n hclt a.nrn
kontincnt S\-&Irjk.sk slukr'årn be-

dr\§ på en hilg srrnclald olen lrc.l
andr:L tömrsäft 1!t bide ekonor)iskt och mänslili$ jinrJiirl med
herr.rx i S\ crige.
Den stilrstr r.rpplc\'clscn under
krngressdag:rrna spara.le 1i r11l sist.
l)1rc Riclxfil l.,uvlenstlelna ord[a.Le
med etl hesail( pi Dcn sbra ladens

slukhus Glote Schuln' sjuldtuscr.
där p(rfessor Clnistirr Bar.i utli)r cle clcn 1öIsl:r hjärrrmnsplanatio
ncr119a)r .ri\€n orn \-i hrnn me{l e

L)esilk

\.xr
clh

p: t.nnsphnterionsfluseet

så

flilcr öNH

Lllnikcn och spcci
\ådrr.lelninge, Ehcr s\-ellska

iinfiallendcn m)cket

enlreh

en

lirnlirionelh.

P;i lruclavdelningen togs
l]encl t1\ .heÅiuksköterskin

i

om

\xn§'

som olcd stoldreL och stor cntusiasrlt
Lrdälte.le (nn |cdtsan leten och

som visadc oss runt A\'.lelningcn
hrdc .10 \ åtalplxtrer Här \'xr det in
te lal om r11\ardas på ett enkeLum.
Se\ rneolilla respektlve sei L:lirl]li
gx palienler barn och r Lrxna mecl
olika .lixgnoscr clchcle pa en sxl, iippen nlor sjuksktlterslree\pedirio
ncn Det fanns ä\'en trc cnhelsdar
filr stxrkt infikcm.le prdenter Stxnd.uddl på \'iss unaNmin§l var som i
Svenge på slr-Lrct a\ 5U ralet. Pe.so19

lx på bcnell hela vägei ned till lirr
slcnborsch botxliska r .lgåd Nag.n rund\ anding i Lii(lgirden bLev
.Let dock inte iilr Gun-Ilx.ie och Len3 eltersonr benen skdrde som
sprgettr och gången efter dem rill
Iäl1e rner lihade ping iner ain kumt(ns och sjlrlrskiltersl{rs.
Efier en n:Ltt i en tr:ing flvgplnnsstol så \xr \'l henmlx igen tilL \-xdxgen och den "1ra11x" svcnska \'rren.

.

sarnmanfattning och behåfl-

ningel

av

resai:

so ream. Lrn.ler lang iLl
erbetet rillsenrmens mecl ett tilraLl

c@te s.butt

bäfi r.r orrhindcrtagxndcr och

iuknwt.

nalbennxinllen

\ år \

iildi$ Iig .,ch

onlsällnrngen hiig. Slulisköterslrestu.leiLn.le ingick i peft onillstxben.
Dierist. logr)ped o.h kurator xrllich
i team.r. Iiu loro hiilptc bl.i1 pxlieirlcr mecl aft [i plats pi enemx
va|clhern. onr sar beM\dcs. \::ircL
pclsonnlcn bestod erhen x\ f:ilgx
de elLer s\afl1l, .le \ ik erbet].le pr
vrt.lair de lick högrc lalnc. Likfinil
arbcmdc ca 50c-n på sjukhuser och
5{lon pfivxt. Rxm. fattige oLt er'på sjlrllllr
lleLtli;tL fi.k g ris \i
sel.

Ii besarl(e :i\cn öfornrclragningen son st()(l i Lur filr renovedng
mell sorll i&r!! !Ja\ etl dvstcrt inrry cli
cd mö.ka nun och niingi kolr-i
.loer

hnde h1 mottegning seffidigt i salrxrr ru1[ lnsrLL
Tre ]:ilrare

cnrcn låg jnte

pi

vi

llni1 bord, sollr

hos oss, Lrtrn p:L srn:L platbd.lior
1[ed ph niil'crdrag
Helx GrooLe Schulrr jukhuseL 1 r
1.100 r'irölaGcil mcn chcr delicrls
ehonomiskr ne reltnil]lt'rr bedrivs
\1rcl pi cndxst 1.200 phrser.

.

Bestigning av Taflelberget

Lnder nilan c\Iflldager i \'|int.n pi
flrgtillbelr:Ltill StrtkhoLm hänns:i11skepet alven med efi löretx e[ eg
laxDdc 1'xndlng liings och nedlbr

'leffelbelgel. viltiet omger liipsr!
dcn l)en l:Itu\iln.ldngen p:i n:igon
till,.lle, \,ill(cr \'år chcf Xr.rlurcL KrL!

lenstlerne utft»et, visarle sig 1lLra eIt
strepelslrlrt :i\t]l§'r pi hr;l rinxn :

ngx a1 (xmkli
nikcns pcrsorul riskcrar etl lxlh i
.ljlrpx l1N iner fajr xtt se(lan btlla iin$innr. \f\-.ket tursamt sl hijllslg xlS:illxn hxr

si

n

virden

.t\. f ira cancclpirtrcntcr
t:Ifi til]Jällc rI1 åkr1 til]sa]nmrns pa
cn ltonllcss Iör aII se o.l1 hö
hur lir.lpersonal frän andrrl län
clcr LLtvec'kl:u vårlen,
\i hir getts tlllfäl]e rLt ld flta
idaer och ffpiredon trll efi fol1

\:i her 1:itr idoflmtion olrr ntt a]l:l
ländcr brcfixs rne.l pe$onalbdst
och ekononiska neclskirningar
in(rn \.:Lr.len - cn trist irrtbrme
\-i her hirnske 'säII eft i." till en
dra liLrre .rlt iikx i texm, Lla inllcssct \rr st(nt iltt kututor oclr
sjukski)terska Lleltog i en kongress

so

fr:nrst länder sig till

l:ikare
en gemensam qrpler'_else som vi
kan,:leL:r merl verendn under

lenlt dd lturnilver
hrrr srolr, \ i icrn-Nllie (xh Ie]la) Lan vrLL i)\'er \.:Ln s\'--nska
1äkare ned anleclning al derrs
forskningsnireten
EtL \ ennt ftCK till Eva Uunck
§iklxncl som idtlc]a.le rcsan ocll elL
srol läCK tjll Stiftelsen Lel] ngfonden so rill en LIel bi.log ti]l afi gö
rx dcn ekonorrlslil rrajjlig.
lena l\iströnl
i sdndthete med nedresendrctna
Ktltoli1lslkl sl kh set l)

tb a ;Utrch - tYik hrn Nt h ot d rry I e N ti m,
Giian lNrell, kM \isttijn, ctn- aie

Iltss..n61)Attl^
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ijg,no sökq

§alkat på

Vinskörderes
till Rhen dalen
Se\tember 1999
D,rg

7.'

Åvresa på frc.gonen

tn'

lircL all alöteborg och Stcni Lincs
iärj^ lll Kjcl. omborcl lxms h)trcI l c
sell erede och.let senelxs nidala!!
Yi rrar oss på den bekvima firjxn

,ag2.

\ i är i Kiel pl molgonen
På snxbhx (non:ig:Lr ktn vi vix
f rtLnkfufl Lill Rii.lesheim-lnrets hurudste.l i Rhendalen. H:ir skxll!iunclel nig|a clagar te dei av den siirpr:iglx.le stimning sotrl llnns i lin

b}',unir

korsvirkcshus och mysilla

sinlt. mlrsik
llrailldfl.
och dms rlngårdu och vim;dhe
sonr lnljLr,:]er til vnrprr\1]hg. flo
de1] Rhen med underbartL borgar
och scenerier Re.lxn finsLl k\ällen
går vl p. .len bertlm.Lr Dr<;sselgasse.1:n l lnstugornx liggersidxvicl si
dx och di. mx]l n1öts e\'glidie, säng
och bompabonlpe rusikl
l rnsrultor med

Dag3

\'i bi:,43r dxgen nred besilk
p:i korjxhsiibrjken Asb:ich Ilrlult
trIc.l sror illlevelse be tlar \'år glri
de ont konj:rkstillverlmlngens aclla
k(mst nir v] gin igenom xdägla
nlngen. Sedxn blir clct bcsöL pä cn
vingircl dri. vi tir pro\a olila vmer
och iltn rilltiillc aft ll3ndl! .ler vi

(;ernuni.x-EttrninBls xrks dxgxr FäI'
den :ir un.lerbrrl \:i §ä\':Lr iil-er
vingirdameoch har en strilandeut
sikt ö\.cr Rhcn. Pi l§-,illcn ta vi årcr
Drcsselgassc i bcsillljnll

Das 6 trIcd bussen kör \i norrut
lings Rdxl mor ]ioble1]z där ! i be

Dr€ 4 Ccno T.runr-Lsbcrgcns lö\
kl:idcli skogu kör Ii norrut rill Lo
lclc\-klippxn. På dc rå \'ri dsonl
sjungna hirppll slår vi oss ner och
.luk r upp rjll pichnck. (Siähkosr
nadspris) Vi njuter a\ kol1xr, ostar
clruxl rrh gott vin ntecl Rhen bok

k!:iflt

vi uPfr till Frxu
nesnr:irlie sen

stx\ligr LahL un.ler\ fim filLLer 51här
från oven ser vi rllt soln i ell sklm
lner llaitt3 och belåttu aker \i ner
Lill St Goulslrxlrsen fiir xLL shoppx I
.len livligr rlidststxden. Flrjssen tar
oss sen län8s Rhen r]c. till Rudcs

hciln.I sdtti nr t scr \,i borlpr 1Ii
lcdskl Lrvar och \.illt:ir.lar påsseru
rcy), på bå.la si.Lor omoss. |fiur pl
eltefldcl.lallen air vi:iter i Rudes

ht-

r

1ör

er lesdig

k!i111

bhnd vnr

Dag t En hel.lxg I ltr:lcleshernr fi,
att bam njuta tl\, clen veckrr Ithencl:r1en, rnreL och .le gledx rnännis-

t) .'kcr b::isr om. Pii eftenndclegen fiLr

Hoppas tjat
dntligen lönar sig!
Med risk ftir att bli lite qafga
så måste vi i redaktionen be

er i löreningarna atl bidra
med matedal till tary både
te).1 och bild. Risken blir annars att l'i får klagomål om att

tidningen bam handlar om
Stockholm.

\

7,

.r r.

rer

l.rltr, ns

re,llenm,r

V -,11., 1,,.n.t. L\ro(kh(,lnr a,LLn
\[edc bclr sonr kl]l'tlL()r pl K:Lrollnsk:L Sjulihuset. en dag i vcckxn pa
kmslict. Susennr har inLe sa m,vck-

et k()ntakt rne.l f(;r'eningiun. och
k.ln drriilr \ rra llre lii i siLl skrirxn.1e. cr.rnner:iI ntcdlcm i Stock
holmslöreninE]en. Både Slrsxnn:l
och (;unnxrjobbn. icleellt pii sin lii
ricl mcd Lrrv

Vil

r mgen rn(itlighet xtt hcvrlra
clet sonr hindcr utLr i \,åm lohrllör
. Så.
llx ni hl:ilp oss aft t:i
cn sii .rllsicLili lidnirrg s.rm maliligt.
Det xr inte sx klrl :Ltt.len nrest hand

-{ rg

n

söhcr Deutsche Ecke plxlsen Llär
Rhen o.11 ,Uosel rnijls. Scn gir tar(len snabbt noffut till lcel där Iärian

mot S\enge

viLntlLr.

Omhnd

be-

bådiv medllrldclag och nöi
en. H(tcr iir rcscn c dc

Drrg T. Fullpropp.r dc . !
vi llen1.it.

Lrtu1

ck

kör

Prisi3.990 kr. Priset inkluderar:

.

Res:L lnccl modem tudstl)uss ()ch
iirior och reseledare.
.T\'a nälter ombord I :i-badclshrtter
sarnt f1rn näfter i dublrlnrnr mccl
f

.llrsch

/s.( i Ruclcshcnn.

. Hahpensi.rnr ftLrkost itl.hg (sex
hukost, sex mldcla!, mcd rxcldall
uteseciagr:n och liukost \id hefl

kon15tc1l

.

\'inpro\dng o.h br.§sr.rd\.kl rill
Loreleyklippan nrgi. ocksi i pdsct.
'lll1iigg

lilr 2 biddsh)I1 500 kr per
person För cd{elrurn i Rlr.lesheinr
600 kr pel persrn.
Du irtressera(l Lrg konrakt nrecl
Si\.Ba$ien. teL. 0210 16.1 59
tr

,rir

lar ()m Karolinsk;l Sjukhuseroch !xLl

s«rckholnNiöreningen

gii: tlller

xl1

dle rniklar är'undereclina(lc cd
'1ill detrx

tc.lruu

b()r'gsftireningcn.

mer har Gi)te

Lhkilpiogs och

Sto(kholnElörcningrnx sknl{nt ln
biclrilg J:irtetackl
NIen \ i \ ill aft x]]x lilrcotlgar drer sitr
rill sltcken. I )et bchö\'s ingr hnEla

str-r

iriteilirklnrt nne hellcr

pcriilt

sren

lrdr cn gi.r{a cn crdallsklrls
i hln nr:Ln ski\.cr tc\t lag llck e en
.lL r.i.1 "Sli[ orc.l e.]Ja ord. k()fla
frcaingrr.rch s()fl dlr p ttLr"
skr. -lxg

(;Lntutl)
21

ruCK!

iertg.uppcnn upple\'.le :Ifi rijstcn
h:r(le blilit b:ilue efier rlslura(t bc
hrndliog. TroL\ aLL,:1e strilbchrrdh

rill börja med eh m)'cket stofi tack för att Larlnglonden så generöst bidragit till mitt forskningsproiekt "Studier a! siukdomar i
Larl.ll\. speciellt aEncerad laqll-Icalrcer".

Jag

Tln ll.Irr

luL

ltLL Lrll .ru r i

l«Ll

r.Lr

-L-^.,' ';' ,t r -r1,,lr tr.tr
\'lrcLcra cI1 rosdiigefonn]l:ir \(nn

Ii)rlloppnings\'is slrxll lmlxu honr
n dll ottu ricl reh:Lhilirenngen :rr'
stiirnblLIl.lscxr(crpaticlltcr or\setl
\ ilkcn bchr.Ll]nll le erliLlllt. En
upplillirnle stll.lie ftn a]1 sc hur.lct
tä hrgcfin.mulär lurgercr i klinisk
pr:l.ils p.1grr 1ör nin tLlen.1e.
Ör(I:iirtningen (xrh.len srildstislr
Lrt\lif.leingcn ilgj.L s.II eLL ,:leler
bcre 1rnrn arluncllnrg "Spc!-.h ind
\'()].e linrcrlon end quxlir\ of lile n1
hrlngul tancer p:rtienis \\irh rr
ltxl'.l L() Lle:Lnnena
. Hlu får pali€nre. ned nvmcerad st;imbandscäncer en bäthe lifsl§'alitct?

Pirricrlrcr rars sL:irnb:Lrd op!1rnLs
l)()fl l r en biiftc li\ sh\ ilireL iur \ x.l
nri1rl ri.ljgrLre tr()LL l)en nr'r rajsrc
hebillLelingen rtu'd \.rtiltel filrno
,:lxs

hebldmgit po!1ti\ t Lillrlenna för.

b.tuing Piltienter sorl cdillit sr l
t)ehxn.llnrg birr e1l)j!.1.§ ril{be
hin.llinlt i sLi)1r e oniflltnlrg

l]\rln rlltr:tcn hos petlenter sonr
ol)cr.nL b(n1 stri hxndcn hr tj.li
grre ilnrrlr |.Lrx sil dilig xtt nrtLn
iEigas,rtt opcfulirn Li]l firrnif tirr
slnlbei)rnllling, .lefi:1 nots ift sturL1

belunclling elenmellt skullc lic cn
niirsli:l.l .l\'erl(\Ii1.l ,\r cn orn rrun
slixll \'rm lörsrlrtlg \ id rcl[nlng ar en
bcgiinsr prde1ltruLerixl. (l:i pxti
enter i\ xrie behxndllngslirnpirl. Lrn
nlan i stualicns rcsulut se en posilr\
ut!eclJmg ur li\ sk\ elltetss,rlrpunlrt
li;r ()pere .le p:Lientcl: Llcssr re
sLrhat in'nrodrs llörstr h.ud her.r p:L
ller |v.r römchbilitemrgen med
\torilril \t'nrilrrl nueb:n :Ln hilt \ lii
lungo|na lecls |i:r en prlrtcs trll r rt
strupen. slnr cLi rit)lt.rar rrh ger
hrngcnnd. rrl i.Le llesL:r hLl l)en
ni u\x r ehlrl)iLredngsli )m h:rr mnl:
buiL aLL rpelerrcle parrcnt!-r r.din
eLL

per reclror ehc. irlslurd

side

.,. ,.--r>---

22

dt sl

lbeh:Ln.llir(Lc

prri.llter

lL.llle bliLtre rl\r (x h trl ain de ope
rem.le pxdenrelnil. lnorrll h.i.la px-

,ri' ä-<- G'.,.
-»i'

/.-\x

be

hrn.illng l{rn hi !-I1 hngcftnle och
föunircli$ til \ ker l)or.le p:i\clLir
pxtrenLens li|sli1lllliet positi\ r
I dcnn:l .\'luncll[1!l l r l]\'sk\xll
rat.lost och tal hlr( 11 pxti('ntcr lllcd
sllirlrlun,:lscxn.cr sonr opcrcnr hofl
sinx srx.ibrnd och L.»rnlrnlcerxr
nred \rr)rilrrl. irrlrliirts rnecl motc|r
lirnala intul prLienrer som stnlbe
hxn.lläLs (\'iLt snrdl.fs rillk.)nr(l
txnns dcr iffc fl.r ailr 1i sL pxlicnter
mc.L \.nrilrJxrt lillga) Ilc\ult;lt!-rr\ i

!

..i

dc frricnternxt ril(resuli:ri ver brirr
re :irr d!- soln opereriLts, \':Lr' .lef ro
t:Llx li\'iLrlireren dens:nlrn:L tiir dc
biLia prtientg|upperl. l),-ssi1 rc
{llilt vislr lrtL st:imbxnclscirnccq)iri
cnrcns psvk()sr).ixlx siiLLxtioll bclor

pi nringr iakt(rer o(h iftc brn i\

o.h trl flrnlirl()n.
En iman rlliig ulpticln ur ift
.\ cn de sulLbeh:Ln.llx.le perkrffcrn:r
hdc p(rb1em mecl rlsr o(h til clicr
r\sllrLed lthirn.ilnlg. \ jlhcL \isrr 1(
ii\ en si.ilbchindh.le pxLienler bt;r
e ri(las l.rgolrcdisk ri)stLerPi fi n xlI
ral)st

til

r:il1r'. clcrrls ri)sr o.h txl
F.ficrs.xl1 del :if rllitlgr efi ticLigt
hngi upp pxrlenLer rnert dilig. rc
hibilitcringsresulr:Lt h clt rösr

tiigclbrmul:u ijltrs.ts rill s\ en
sli DeLtx fi:iqelo.lliuliir hor xer
irfi :tn!:ln.hs i ti:L.rtldr stt(licr 1i)r
rlr Lrr\:ir.lertL konrnnuikrti\ in
prssning (r.h beh.rv.\ rchrbilite
ri]rg hos piLrientcr nrcd stii1nhin.]
s.irrcer s()m erhillit olihr trper ar

J

helLan,:11lng

CrLe
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Redaktionen
ömskan" sina
lci,san"e en unrnq
skön ocb tr"eulig
sornma!'!

rnnvxeröneuN»rr

SvENSKA

läns och regionalföreningar
med kontaktpersoner
tasnSdrcdngen Dalarna

Sldöstrn Laryngftheningen

Itå.LrurNvägen 21, 791 61 F-Alt^

R,ltu1iigo

Uppsala tarynglö.€ning

S{lohxn.csg 28,li2
1, 612

'1e1.021 160 15

'lcl. 0l2l'155

Iaryn$ireninsen GiiYleborg ned

Stockholn6 liins Lårlngfrirening

.i;

r'l. Ou.nai S.tuei.lc.
tleniiknlalrinsen i5,,i
-O\rrgel I 8.826
Tel 02;0

1d159,

rr. 131 32

S!€n & Ihinl, rriks$)r
Ekbacke., löI. ,,i0 1i Li\\A

N.{CI.{

32 Sa]DERIIA IN

Södra §r'€.iges lrrvnglii.ening

lÅrlngfi ir€ning€n cöteborg
Dor 120 5l :i02.i1 GÖlEtsORG

Pcr Alhin llrnssons
2l'iar3 \JAI-\14)

.i2 J0 28

Tcl

040 96 23

rig:(r

56

Halan',s

i0

03-i

10. J02
123

l0l

30

r

8i

Sr \ts'TERÅs

taryrgfi;redngen i ör€bro, Y?irmlad§
mh s-tin

Il.s(nrds\aigen 2. 231 55 TRIl.l.liBORai
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STIFTELSEN

LARYNGFONDEN
i kamp mot

strup- och mitnhål ecancer
Laryngfoflden

-

en tristäende foncl

områdena laryng-, hemilaryng- och
glossektomi samt främja värd och
rehabilitering lör behövande sjuka
inom dessa områden, clock ej sådant
som åligger stat. landsting och korn
mun, enligr gällande lagar, regler
och praxis.

instiftad av Svenska Laryngförbundet
står öppen för ansökningar om bi
drag, r.ilka kan Lreviljas I enlighet med
fondens änclarnål:
Fondens ändamål är att främ,a fol§k-

ning o.lr UI\(-,kling,
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Bidrag ocb gdaor emotages tacksomt

Bankgiro:

,791-0561

.

Postgiro:

9l

pt*
E2

Ansökningsblankett för bichag finns hos:
STIFTELSEN LARYNGFONDEN

Barks Väg 14
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tel: 08-655 40

01

rS-,

POSTTIDNING B
Svenska Laryngförbundet
Barks väg 14
170 73 SOLNA
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EE

Atos Medicål inaoducerar nu en ny och a.irbättrad kvalitct på OptiDerm
P1åster Vissa larynger har haft den åsik att det galnla OptiDenn Plåster
var t& tjockt, att del hadc fel firg och att det var bcsvårligr aft sätta på
då det måste uppvärnas firrst.
Vi har tagit della till oss, däiijr ;ir det nya OpliDcnn Plåster mycket
tu1mare, mera flexibelt och nästan genomsknligt, vilker 9 av 10 ftiredrog

En anran nyhel, vilkei gäller alla Provon Plåster. år xtt de alla numera har

en grepplta som både undcrlättar avlägsmndei ]rån skydd.rpappret och
från huden. De ovala p]åstrama har blivit störrc och har fått ätrnu mer
anatonisk ulsecnde.

em$@kary§-m&erM
Passår ibop ned Provox HME Kasscncr samt med

Tmchcostoma Valv (s. k. "handslrec" tal).
För laryrger med instabilt stoma ellerexiremtkänslig hud.

.
.

Version med BIå Ring; Vid kombination med Provox
Plåsrer i. ex. nåttetid ellervid "handsfree" ral
Standard vcrsion; fijr patienter utan rösrventil eller nrir

.

dnpö."d lene'rrering med Pro\o{ Srrn. "e\Ä\.
Fenestrerad versior kan arv:indäs i kombination med
röstventil

Fencstrenngenbestar av flem små hål fiir att
förhindra fasthaknine ä! rijstventilen och
granulationsbildnlng runt fenestreringen.
Mjuk och l"dljsam silikon med tillr:icklig stabilitcr.

Fims i 24 storlckar (sorrdiameter,4ängd).
Anatomiskt uifomad lijr optimal anpassDing till

laqTnbe mcd Bli Ring
Srand d ocl Fe.d{rerad
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Aros Medical AB,.Box

l8l.

242 22 Hörby

Tel 0415 l!8 00. fax 0415-198 98
d.iail: info@aro aedicil con. wcbsnc:§swatosnredicalcom

PRolor{in!hBlotd@lEei@81

