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Åtwtig,tgn,rte
tlo l'c6son
llalnhtait

Se är clct bara arr notera arr der
snart å.crrgcf lar g:itt ert:ir och vi
I rcdrktloncr har kl:rar ar.arr li Lu

hrlr rlrnnner i\'1:u ridnin!.. Vi air
helr medr.em.r om .1tr tidnirgcn
Lurnar |arir baitrre lnen lltct cgois'
tiskr 1rå\te \i ju i:i \itra. \'l rom
xll)ctit nrccl richlngcr, clcr kunde

Irc.-4fl. Hcrbermon
ltt e dar b aarc r t e da ht i ore t
HansAkc Ellvao och Blisc Lindqvist

S,cffka l-aflryfötunder

En dcl av lrltikcn vi i:in hl
vaLit bcrogxd m.r \.i hrr ju Jr,e11
lirr raorrrga en del obefogrd ltrniL.
Der L.lnsLe mre lianms s'i rrc!ligt.
Onr

Kaosli

Besi,ks och tonådrcs
Berk\ v:is 1.1. 1:_0 7.1Sol.i
'l'el: ll8

6ti

83

l0

Tcrt.l.ior:

FrY,0l 6ti 46 i0

6ir

08

,13

-11)

llosrgiro 35 17 5,1 2
Bantgiro: j70.1 3i7:l

Hanrr.rkst. !

20 Å

8.1I .15 Oscrsu.d

Telei)., 061 12 l0
Mobike[a,nr 070

-t

]2

.11

-t

spårh.rr oss från vårt

upprlrag kornmcr !j at. iorts:itta
nästå
och naturllgtils förr'änt:r
!i osi 'ir:i,crr ift rl hidrrr med arti
klar r:rch fotor si att vi kan sprida
iufonrarion on r':rrt hrndii<app,
våra iöremngar och om lörbundet.

loryngförbundet
r

har iäns och regionföre
ningar verksamma öler hcia

I

her kontakt med rnotsv:r
randc fiirbund i andre ]:in
dcr.

CaD JItL or, GOrT NYTr

I

har lörn ocndcanslutna
läkale, tandliikare, logopeier, kurarorer och dictistcr.

Snällol Hollå!
Dcr:ir jag. Iria lrries, tåg behijvcr
nigrä mer !!ar p1mm.r higor vnn
ianns i LÅRY 3/96. Detra ft;r lrtr

I

rir cn av huvudm'innen i

i

ril1hö. handikäpplörbullders
sr:narbetsorgan.

Si hir i slurer:LLiret !ill \i

Fötb,adsadlottndc
Bo l']erso!
Ovrc

irge

Svensks

for den ht'ilp \'l fitt o.h
lovar .rn
sLrll ga;r.r lirt bäsra
r.rcka er

'rir

.i\.en n.rsr.r

I 9,i

och onsk.u cr alla

AR 1997!Vi ; rcrhktL.'ne n a

Knssalttunhnrc
Gert Hall

.1, l-l I j5 TrcLlcbor8
Ttleiur: 0410 l.+9 -i2

Krsvnrd\!:Lse.

K. \,L,t

i Nlnh,ii

Gull Britr Månensson
DalNphn i Å,21.+ 28 \,hlmii

lelefon:0.+0 92 4l

.+2

löTenircsLonel0t(t

H.nrÅke

flt';n

Kavallerigaid 76
194 -l-l Utpiatrds Visl)
Teleaof Lrosrad:08-5!0 3i6 78
l,Lnrikelefon: 010-212 0t 56

Pcr-Arne Herhertson
\riikcl8.rar 4. 692 36 KU\II
Telefaf Lrost.d:019 57 18 86
lix bosrdd: 019 57 19 90
\lobiltclcL! 070 628 6i 16
Stiftelscn I-arvrgfonden
B.rLs vig l.{. 170 7i Solni

i

.:lil 0l

B..kglro: 5793

0661

T.lef.n:

{)N

6l

Iostglh: 91 82 j8

jag sk.rll kunna slurfina mLrr srudie
frotekr och finlroppnings\.is i fram
tidcn kunna fiirb,inn lar dem sonr

dribbrs av crncer i Ö-\ll onn:i.let.
Hoppäs l.t ni s:rnder dem srenw. Tr.t p.r iorhrncl.
llakningar Ptt I

t

a

LARY

I

-

en

hemiloryngektomerode

-

de som l:irt enr s(irrbrnrler

O,,51,qsårli Carl Alton

clc

I

r

I

r1c

som operer.rrs för c.rncer

besriende nren

rrygghet.

t

utger ticlskrilien Lary.

I

r.iirn:rr sina medlemsgruppers intrcsselrri gor.

i

de som genom srrllbehanrlll,rg

iitr

arbctar för lika r:itt till
behandling, vår'd ocl leha

bilitering samt för social

sor

f:itr mng.rn bonopcrcrad helr
elier delris.

Gnl)J. ton si1l1,ry
Tt.i.1.
EDslcdc Olfsct Aa, Srockholn

glosseklomerode -

till

dc

som drabbats av calcer i
öron, näsa och halsol1rr:ider.

i

t

instifta. friståendc Sdft'

ger rch:rLrilrreringsstöd

de sonr

iåtr stuphur uclct borropererar.

I

hål::

elsen Larvrgfonderl som b1 a

tilshrift för

loryngektomerode -

finansieras genom medlems

avgilter och anslag. bl a
starliga organis:tionssröd.

INTORMATION

Morgorelo slutor som

OIljI SVENSKA

ordlöronde för Riks-HS0

I.ARYNGFORBUNDETS
KURSER

I997

Anpassningskurscr:
Es1öv: 12 16 lnat
Stensund: 9- 13 iuni

Ansvarig för kursernr: Siv Bxglie
Rökscminarie:
Örebro: 2 3 aprll
Ansr.ärig Idr kurscn: Per Arne Her-

Eiier sex år sonr ordför'ärde i HSo
vill Marg,arera Pcr\son .r,id:1 l:ir
sii:u. Derta inrcbär a.t en nv orclforande komncr ar. vilj.rs .r\, års,
mötet i rnej nästa år.
I dågsläglt har Margareta Pcrs'
son inga omedelbara plancr för
r.ad hon skr göra sen.
Arlcdrirgen tilL arr hon sllrrar
är'att hon tycker arr hon varlt ord
filrande en lagom 1,ing tid.
,(,lrri H,l ND/ÅAI,I
S,'{,\1l'FRl(AN I

-Vl€r infornrntion komrncr, men
bokå desse dlsar och hom merl i
v:ir kursr.erksamher.
Redan nu vi11 ri meddcla art
I:drbrndct kommer art anorrlna en
fLLnktionärsutbildning i augusri
rnånad, om detra åtcrkonmer vi

Göteborgslöreningen
informeror
vårdskoleelever

till

Flra kvinnliga elever håJr Maj

undcr \.åre11

97.

I

Om derta tycker jag lnte. Är man
inbjuden att deltaga i ett scrrinari
um. kursvcrksamhet e d m«l krrrs
avgiften, resekosrnadcr, mar och
logi bctalda av arrangoren, då
t'ckcr Unierrechnad ä.t vederbii,
rande borde ha si mvcker Iorsti1.l
och surr fornLLft rtt har/hon shullc
sLännras vid blotta ranken att
Ltäva arvode fiir cn er.enruell rappor:t i reportagcform.
År inre Larrrglörbundet cr ide
cll samm.rnslutning r.ars mcdlem
mar lxstlir av cr samling mcr eller
mindre idealister? Vi iir kanske de
sista i den geruen e11er r.ad rror ni?
Personligcn har jag lobbat med jde,
clla verksamhctcr sedan slutct ar.
,+0 tal€r uran cti enda öre I avance.
Nej, stå på er i redaktionen, ni
gor en iint och bre jobb.
TldninseD är snyggt och tint
redigerad och der är bara ätr önskä
lvcka til1 i ert angelägna arlxte.
Med Ldt!balsningttr

S/a w (r//ss.,,
OxelösLtn.l

I

ROSTGENTRATOR
T,\rärr är dct s:i aft det inorn rårr
omr:ide inte dugger ryhctcr varje
d.rg mcn i en rid när rahenrilen
LLtrccklas kommer dct en r_v rrtst
generxtor r.ilker :ir positivt för oss
soln an\.änder dette säft arr rnln.
\rjd några tilllaillen har jas pro
vat rrve modeller av rajstgcncraio
rel alla har vrset på klara fördelar
ar. något slag mcn ninussidan hrr
dock varit Iör' stor.
Nu har dct dock konxnrr en nv

modell mcd namnet "Trulone"

ornas VLrreng,vmnasium bcsökre

Artikelorvoden?

NY

vårt kr:rrtor den 9 s.-ptembcr för art
tå iltonnatron om rårt handikapp.
Vår orrlföre,rdc F,rik ltermarsson tog sig själv som elt "talande"

exempel och beränade ingåcnde
och detaljcrar för elererna vad rök
nnrg kan få iör Ioljder gäLlande
sraimbard, svalg, runga ocf mun

håla. Ilfonutionen till eleverna
irrrlkt:de sig i första hand pä
laryngscancer. Allrifrån bdrjan
ned heshet sur intc vi11e gi öicr
tl11 upptrickten av små 'knuror" på
stämbanden tlll dcn rotala oper.ationen. lnrresset rar storr och Erik
fick svara på irrlrga hågor. L,l.a.
hur merr lär sig prata igen. I en del
frågor hade ordlorandc sröd rv
Cöste Sernb:ige.
KiIld: C;öt.h.rysti)t."rleens

u t.kalI
a

9609 tA

som markradsfors av (iibcck.

Denna har raånga fördclar si

rilsi", Lärr och
smidig, standerdmodcll av barreri
och dcn är tillverkad ai plast som
gör att den blir behagligare rtr
h:illa iunder den kella årstiden.
Min Sclvox raed metallhillje krär.er
som "en mer normal

varma handskrr när dcr är kallr.
Griillig sonr ias:ir vxr jag iu
tvungen ittt fiuna en minustccken
när det giiLler "'fruTonc" och det
ar l,olyrrrknapp€n som är srårregle
rid borrle vara grilvre "tänder" på
Lnapper s:i att dcn blir mer lätt-

Der finns olika iodrigen ynn
regleras via cn sreglos knapp vilket

:ir liret ovant i borjan mcn ]ran
kommer sn:bbr underfund med

hur det fungerar.
Knapper och raner är dct som
jag anmärkt p:l hos tidigare morlel
1er sonr jag pror,ar octr lag sraller
nrlg frågan vaJör inre rillr.erkarna
kan kontaLta brukarna innar de
arbetar fian en n,r. modcll, r.i har
iu kLlnskäpen om hrr der bör r.arå.
lJer-Arne Hcrhertpn a

Antirökorbetel i Giivlehorg
lag haL

irin

skolorna fått en filr

frågan om jag kau delraga på för
älclrarmöten och inlorrnera om
rökningens riskcr.
Der rör sig om för:ildrer till ele
ver som utbildats ar.SÅ\T grupper
fär xtt fortsärrx erbercr mot rokning och narkotika. Eleverna sl<rll
bcrättä or1 r'åd de lärt och hur de

skall arl:era f.id.rre. F,frer eleremas
redoilsnnrg skall teg komraa nr och
informcra r.idaLe onr riskerna.
Dct fdrsta nrötct blir nu i oLrober hur der sedrn Lrtvecklar sig får
flaurtiden utvisa. fag hoppas
na.urligrl,is på goft d€1tågrnde och
atr detra konmler att fortsätrå.
Siir

Baglien)

Förtiickt toboksreklom
eller hor vi missot något?
Oktober

1ss6

25

v43

GEEEEC-

"Glada Kerstin"
visar dig hur du
rullar billiga
cigaretter!

ill,1'11?l zs:5-oack Hvlsor

,rr,r ..... . ...87='
Sidant här händer i dcssa dagar, i
informationens och upplvsningcrs
tidevarv 1996. r,ecka ,13, torsda
gen 25 ol«ober.
''Glada Kerstrn" r.lsar dig hur
du rulier billiga cigarerter, plats;
Orelösunds störnr tobakslundel,
enligr reklerna nol1s. Det är ju
niDst sagt lårr!"andc att nagor

sådrrt kar skc i rlcssa clagar clå vi
ständigt lrlntas merl irirlmation
om robakens skarlcvcrkrlngar. Ett

[rycker sollstikerar sätr att nonchalera a1la varningssignaler. Et. sät.
förhärliga tobakens och snusets
'tit
ntutnlngsgrad.
Dvlik reklam ser änDu Drera
kraft it: "D€t drabbar nrte nig"

Osilkt iniinner sig Irågan: Vad
har vi rrissat i iårt bLrdskep och
vad måstc !i göra?
FoLk stinar på oss soln onr vi
hade en skm lils, då man påpek.rr
riskeD liir allvarligr och dödsbrlrg

ande skario,crkningar i srnband
med rökrirg och yrusandct. Vi
kan ju r,erkligen stå för vad vi
siiger. Flur m:inga kan rlcti
Undr.u vad 'GIada I(crsrln"
sku11e saga om hor cn dag frir
lleskeder: "Du lar lLugcrnccr'. clcn
har du iått genon röknlrg" HLrr
nång.r ungdomrr och mrrderåriga
har du lärr att snusa ell€r röka? Dä
insiällcr sig cfterrankerrs ltranl<a

Ett föreningstips
i (;ävleborg har !i sjuldus
n'imnder, frre srvcken. som har
hand om r <öp ar. allt som rör
siukr:ir..l (\ird, marrial, LLtbildnrng
rn m) fiir oss innc!ånare.
Jag flck hajre art dct fanns pengar att sUkx filr atr gö.a nällot pro
jckt, jeg nappadc direkt och sijLt€
19.000r- fi;r att bc.lriv.r lnforma
rior rill läkarc och a;r'rig sjLLkhLLS
H:ir

Jag fick beviljat ocl tillskrci
rll.r sjukhus i l:rnet, vå«lskolor och
nagra lakarstationer.

t)j min

"tLLrn6" skrll lag ha en

m.rn m€d mig fi.in (;'istrikl.rnd och
en k'in Hålsingland.

Projektet skall påg'i hösten
I996 och vårcn 1997.
Nrir- !i giort cn utl,ärdermg ar.
prolel<tet åti'rkomrncr jag med en
redo\.isning.
Siu BngLiell

a

- då är dct förscnt .rt å gr.
när du fåm det grimrre bcskcdct. Vi
som är laryngcktorrcradc och pcrbLekhet

drabbrts av ardra

ingrepp, vet v.rd r.i taiar om n \.:irr
\'sm.rr bara en f:italmed b:ida öro
nen och tar larning ad notam.

Med Larytghilsnntgdr
Srlq

U'(,r//ssor. Oxelöstlnd a

Vod vet Försiikringskqsson om vfirt hondikopp?
Ved tåS kan fijrst'i är der inte
mycLet. Jag har på kort ticl träfirt
tva personer sorn under rnångx rir
arbetat irorr försäkrlrgskässnn
men tidigare inre träfiat nigon som
opererats lör strup.encer. Noreras
bör att dcssa arLrcrar rnoln olika län
rrcd stort gcogr'afiskt avstånd.
En av rlcssa är min cgcn hancll:iggale som liir er tid sedan kortaktade [rig för olluäknlng ai,l1rln

handikappersanning. Frin början
trhdes vi vid per telefon men efter
iörsleg hån mig flriff.rdes vl och
jag fick redogöra for rnirre prohlem

och kostnader. €ti möte som blev
På trågå irån rnig hur clc kei
bcsaänrrna ctt bidrxg när dc nrte

känner ti11 något om problemen,
iick jag beskeder att de har ju for
lag m:iste dock fortlarande sräl
la mig irngan hur ma ke beslut'r
uran att bllde sig en uppfatrning
onr lndi\iderrs problem. Ett handikapp är ju m_vckct pcrsonligt och
beroL ju på den egna kroppens
reaktion liksom at den personliga
statusen r.ad g:iller arbete m.m.

pårcrkar kosrnaderna.
Vad beror nu der pä an de let s::i
lltet om r.ira problem? 1le1t klart :ir
att vi iir en lrren grupp men diirför
i:ir ju inte kornma iklärn. \ri
'i
m'isre hiälpes åt lltt spricla infolmation onl vårt herclikapp, clcss problem och rncrkostnaclrl om vi skell
iå n:igot ned av kakan.
Ett fi,slag - om nröjligt, bcsvara
aldrig irågor fran Försäkringskassxn
skriftligt. Ring och be om en tid för
att personligen förklara iäger, der

tor

jag ger bästa resultaret.

Pet Ame Herbettsatl

a

Aktiv Skövdegrupp
I

septemhcr r.rr .lci årerigcrl er
Skör.de mcd losoped Srra

rrrff i

Engnrii,n och kurator Cunille
Kloo som ansi arig.r.
Är'en till denna träfi hade clc
hckrrs att lå med sjLrkgrmnastcn
I(ir Sanclgren sonr grr oss en
tm[r.r rncd råd o.h inning]r f :ir
der gällcr arslappnlrg och nressage.
D€ssa irvDingxr iir mr..ker popul:ir.1
och värdefulh rJå m:inga iv oss i'ir
spinrrirsxr i bl a nacknLrsklema.
TrätIen ai slrtades mcd kaffr
och irågestund. \rnd man n1:i*re är
den al|nanna oron Ior hur mvcket
r.i hommer att iå berala i fra[rride|
t(jl. \ira "näsor" oclr arrla hj:ilpncdel och att der ridcr srora skill
rrder rnellan olika lamlsrrng. Hiir
urhsre r,i iar:r en.rdc och kain4ra for
i åra riirtigherer. t.hcLcrrecknad r.isa
cle Jr.en cr rosrgencraror rn flck
ctr positi\t motragande.
lft tack ti1l Srrrr och cLLnilla fiir
denna n:ifT, ni :ir f.irdeturlla för oss
1ar1ngcr.

Per

At

e Hcrbt .tsoll

a

0rebroföreningen på utflykt
!n

liirdrg i okrober hade förening
en cn urflltt till Viinnland och
Dörr1e Stiftgrird r Dcje.

T\.virr \.nr rnrc r'ädrers nrrkrer
si den \rärmliirdska natl
ren korr inre till sin rätt men !i
noldr ändi, vi orkadc ju .rrt åka 'är
med oss

dir.

urnfrkt och.lc
flesta r.id horrlet' backade on" r'it,
Nlaren var helr

kct jag trcker an ltt gotr berr.g för
girdens nar.
Vr som lrr rned tackar Stcn
ove filr plx,rcrinSen av denna dag
och hoppas på åtr näsra g:irrg vi
besökcr Värmland firar dLr riven
Per Arne Harbcrtson

I

Uppsoloföreningens oktiviteter 1996
besök

al

en represeftanr från Ci-

bcek son irlonrcr.rclc on 'Stom
\Ienr" lar,rngernas 'näs.r". Vi iisades rLrnr al en guide son viscrle
och ber:rttrde om Gvsnges hisrori.r

pa ett sitt som blev mr.cker upp

skrnrr. Tre hrirliga och

soliga

dagar gav denna rktivrrer.
Fa;reningen h.u delragit

skännurstaillrrlngerl

i

fJppsala där

r.ir

avslumin!.en .rv studiecirkeln
"5\,criges Hisroria" som grundade
sig pri Hcrnrrr I iirdqvisr hok gtor
de r,i en bånrtllvkt rill Skol<loster
genom F-\ris:if. \rl bcrijktc \lotttt
Skokloster ocL rless bihruscum. En

undcrbrr sommardag.
Fijrcningcn har genomförr en
'lal och rehabllltcringsliurs i Crsrnge med roh deltag:re. I lurscr
inglck forelisnnrgnr al läkare,
logoped och nr.rssör. Vi hxde .i!en

pI

l:olkers Hus
handikappfore

!ar

reprc!crltcradc. l-lrii\er
iniormarion lvssnarlc vitill
förelaisnin!.år och semhartum son
.rnordnades av andra forennrgar
F\ra .t\' föreni gens medlem
nrar h.cLc ft;rmår1cn ett fa deh.rga
vitl rchabilitcrlrgskurscn pa Esli;\s
Folkli;gskola. \ii trcktc atr clet rar
en rnderbar kun rrndcr siv
Bngliens ledning. Hclt undr:rbart
att få rppler.a råren I Sk.uc.
Mrjn! och Sven har unclcr årct
r.id en flertal ri11f:illen besiikr sko
lor Iör att lnforrnera orn orsakema
till vrir.t prc,blenr, likas.l hrr ri
besökt nlopereraric på Akadcrnxka sjrkhuset i Uppsala.
t\lainy och Suen Erikxon I

r1x1går

\iid

alh

med er

egen

Ny tondvårdsförsäkring
h

gett en
Regeringen
arbetsgrttPP i uPPdroE dtt
ctmstru kturer a tandt tirdsförsäkringen. Tnnken tu ott
det shalL bli ett högkost
nadsskl'dd för persotrcr
med långrarigt förh öjdd
kostnader som år reLaterade
til L en ftnkt ionsnedsättnlng
eller kronisk sfukdom.
Arbe*gnrpper best:ir av rcprcscrtanrer fr:in Tandl:ikarförbLrndct,
-\ordiskr iöremngen för hantli
kepptandr.ård,'Iandhrgienistför-

.
.

Örer vilka paticntgluppcr och
elentuella arclra gruppcr sorr
bör omfa.tas a\, stödct.

\iilka ig.rrder sröder skn11
Sa[rr hur stöder skall udc»mas.
Årbetet skall lnra klnrr rill tlen
1/2 199- och den nra tand
r.ardsforsriklngen skall rr:idr i
kräft ianuari l99iJ.
I(osmadstaket iir 1 rrlliarcl

Lronor Den

n,va

HSO. Dess Lrppgifi
förslåg:

är.tt

lämn.l

ningss\\tcn

mvcker krairiLrlle prorester från
ft:rmsrprivattx dläli.rrna.
I proposirioncn ingrir !issi a\srlrtt om stöd ri11 särskilda patiert
grLrppcr Det ir dessa ar.snitt som
lijrslåset till en omsrruknrrerad
tandvårdsförs.rkrnrg sk.rl1 blggl p:i.

.rnd!årdsför

säkringen rnnehar art endasr
vissa sklcldrde grupper f:ir
subvertioner.rd tanclvård.
Andra bet.rl.rr srna kostneder

Uppdroget
Arbctsgruppc,rs huvuduppgih rir
dc trc punkt!r solrr nänndes inlednings!i\. Nierl skall mcd utgårgspunkt från dllänrpllga drlir i den
rillbakadragna propositrrltrcrr sc

Bokgrund
Båkgrunden iir det xrbete som under
flcra rir beclrilits iör at in6r.r den

orn det iinns rtterligare gruppcr'
utoler de i proppen nimrxla, som
bor o[rferras ev randr':irdslors:ik

bLLndet. Lrndsrrngslirrbundet, Riks

fin s:ikring§1,erLet, Socialsrl're1sen,
soclaJiiirsiikringsutskortet sanrt

prcmictardi,årdcr. ctt r),-tr ers:rtttili tanrlläker]ra. Det
srsta ar dcssa finxleg RetormeraLl
txn.1!år.lsfiirsäkrnrg prop l99i/96:
1 l9 rlrogs tillbaka undcr r,årcrr clicr
sk

rxrger. s:rmt on) dc som visrx§ l
oliL.l fonner .r! äldrcomsors bör
ingå och om visse iand!årdsbcst;k
skall ing:i i socialbidraget m.m.
{;nrppen skall också ritra på hur
stiidet sk.rll admirisrreras ;

erligt den :iterkallade proposihelt r1r forsakringskassan
e11er

helr via sjukr.irdshuvud-

Cluppen sk.rlivldarc lämna lörshg
till ai.gifier. sröd vid olikr qvper ev
iirrebr'ggande iårl m.m, sant
liin1lla iorslag dll :indringar.i lagar
och forordnrrgar

Skuggulredningens orbete
Skuggutrcchlngens uppgrfr ar rtt
samla ir medlenxforbundens srnpLrnLter och utifr.in dem fdrsc
repr-escn.ärteinx i trbctsgruppen

med marerial och underhg. En

intenrion :r rtt omstuukrurerrngen
av tandvärdsfiirsrikringen skall
b,rgge pi iurktionshindrrdcs och
kronrskt sjukas behoy, och Lrrg:i
lr'ån deras perspekriv. För defta
hehrivs ctt kraftlullt gcnrcnsamt
agerandcl

Sar;t ur: HSO ufo

t

llai ir nin .n lutitdh tt tl 150 kik)
tru:kltr. tur htt tn honin ,l {)n ir
gtld Li\l, i nl !fuh.h'.tes hurian d sa
blit tttll.kdrr KO.bentl

The light red butterfl
Scnsom[rar på cn grön ö. Folk
mrsik. Etr stor. fesrivnlräk Lr.än
något lör publlken arr srtta pi. \ri
får hilll:r rlll goclo med en garska

obekiiimt goh.
T\,:'r :ildre nriin tar plats på var
srr s«r1 på sccnen. 11an mctl tiolen
ser LLt slrn en dv€rårig dansband+
]rusiker, svarta bvror, r.it srrrokrlgjacka, vir sltlorr: och en blank
llLLsröd fhrga. \lannen med clrag
spelet är rner vardagsbetonad.

Jag \.er absolu. rnger om dern.

Närrrnen sägcr rnig ingct al1s.
\ågor treksarnr sårrer dc igång. De
visar sig iara myckct skicklig.r
musiker. Fiolmannen är mäsre lg.

Hrn rör i,1te en min. Scr alh arligr
rakt Iranr och spelar hclt orroligt
bra. (iör p1örsligt er clegant erslLrrnirg där men ninsr anadc art
en avslutning skulle kunna cLr k:r
upp. Iar ned fiolcn. tirrar rakr
Iranr, någor fiånvarande... DLag
spelarcn ber:ittar.vad de spclat och
prescnterar det som sl<all kormra.
Publiken :ir positiv och rcrkar vara

Nästa 1år är cf arulg l)ckanr.
D:ir jxg \.inlt.rr mig an den ska ta
slut lortsiner dcn lugnr och mero

diskt

och detra upprepås obön
lriirligen tvä gårger rill - for am
ör.errasl<erdc få err o!:inrar o.h
m1'cker bätrre plxcerar slLrt l(;E\. Vnl Sirter dlir en gamrr.:]
mrn på scen€n och småjik1.rs mcd

tiolen och med oss? Har j:ik1as ju
sa elcsxft! lag borjår nästar bli
litet förrilskad i heh uppenbarelsen! rnclt tack l.are.lc iiverreskningar han bjuder pi.
Dragspeleren rrellansnackaL.
Jeg tunder.rr i:lver den spiranrle
k:inslen och l,vssnar rntr så noga.
IIen plötsligt IL,rsrår lag vad h.rn
sig€r. Fiolspclaren, min rya tarorlt.
har opercrars for e srrupsiL.donr
och har nLrmera lngen hlfiirmågå.
Han anv:inder fhlcr b:ide sorn sitt
rcscrvspr:ik och snr kira lcksak.
Där taler er gårg lanns lvser den
ljusröda llugen srolt. l,ubliken ver
om atlrihop. Dc ä1sker honom, det
miirker jag nu. Applidenre är or.an
ligt varm.r och 1ånga.
,\lln häftlga skamtsanma smiforälskclse iiirvardlas rill rråso.
sonr liknar en srtrnrlis Ioriilskclse.
(ir umlig p:i gru,rd ar. nlgrr ohejd
bera rårar. Just nLr kan jag prata
lika litet sonr rrlannen med den
ljusröda flugan, jrg har riimligen
en klump I halsen.
Konserten forträtier. lntc e.t
encla shrt pii nägon ar. lit.rrna fö1
ler någon sorts iustmktionsbok
ellcr enkelr mönster. Nu spelar
ä]nllsen mannen som sluter sina
låtir med Ll,llcrtryftor eller rnag
plask der e,rdlr bar.r s[Ltar.spe1a.
.la. Så diir sitter j:rg all.så. På etr
obekvrtut go1r.. få cn grön ii.

ljilosofcrrmle oler hckan art

fi

rppleva dct.rv:rnr.1de - g:ing pri
gång. Dct jag kanskc hade vintat
mig .rft tri \.iua med onr när konserren startadc, der korn .rldrig bara

något hclt annat son vnr m_rckct

N.,rr,;.4fi
I

i(iiLr: Dr/.,nrJ \/,.rn.,rj1,1,Jr

Hollå medlemmor...
Nl:inga av foreniigarnas medlcrrl
mer är operericLc för mLLnhålccan
cer och tyvrirr är der så art,,.i i
reclakrionen känner rtr dct skrils
iör lltet om dc problem son rillhor
denna grupp.
\ri väL1jir därIör till cr som,ir
oper€radc tör munhålecancer att
skriva litet om era problem och hur
ni löscr denr c ler annat l,om kan
\'.rra \,iktigr fdr andre litr killnr rill.
Ni iär gälra skriva under slgratur ora ni så önsk.rr nrcr err Lra\ :ir
en vi i recLkrionen kämrer rlll rcrlr
som skrnit om vi behover håga
något om imehållct. \.i komlncr inte
att olfcn.]iggöra !cm son skri\,ir.
Vi hj:ilp€r gäua rill xft ufiorma
:rftikeln om ni så önskar.
Hars Åke F-llv6n sonr tlllhor
redaktionsgruppcn :ir stiilv opere
rad för munhålccancer så hin g:irna
ev er rillhonorr om sl<rilhj:i1p, hxn
Hinner ju till problerrcu.
Per Arne Hu-hettsot I

Reseberöttelse från Vöstmonlonds loryngförenings
resu

till

Donmork och Blomsterporken Jespershus

Der var intc lätt att välje resmal.

Der

r'rr

m:inga önskcmål

och

bcgriins.rd kassaheh:illning. Dock
hådc vl ensöLt och ii.t pengar
beviljadc för resen frin L:rryng
fonden så dct lar bara etr göra det
b:isra rnijjljsa lnonr de ekononiska

Till slur enades r.i om art
ck,,lle hli en brrsrresa

och d:ir

till

det

tlll Drrm,rrk

Blomsrerparker Jcs-

pclshus. Det skulle bli roligr att få

r.ara tillsemmans och rpplcva
Dannurk på r.iren.
Tidigt pii måndag morgon dcn
l0 jurri srod vi pä Cenrralsr.rtionen
i \iästcrås bcrc.1.1a ått sr.:Lrtr resan.
Det var slLr tappra resenär€r som
sig forvänransfulla ut. tlsprLmg
liger var vi clva styckerr men tre
var.lLrDgna art lämla :irerbud.
Siukclotr och artlra hirder stoppe
de Les.rn men vi hadc avbcställningssk.r'dd och ekonomiskt klaradcs clct heh llndrigt med hjalp ar.
!äk3ri t\g.
POOI:s RESOR stod det på
sidan ar den st.n.r rv:ivännlgsbus
sen. Halva bussen bler,ockuperad
av resenärer när dcn länrrade
Väsrerås. Bussen r.ar nrrllg och
hade .r11a bekr.imligheter omborcl.
V:idret \.ar l.ackeri och humöret på
topp. Det v.rr behagligt att glida
ivaig genom stan och vera att man

hede tre drgars semesrer liamför
slg. Först.r sroppet blev i ÖLebro
där d,:t lnnns lagom tid till mor
gonkrtfe och rtt köpa färsk mor
gontidrrnrg- Det r'.rr rogiv.rnde atr
diskutera och l:iså medhavd littera
tLrr. Fortarc än vad nrarr anade var
r.i i Göteborg och p:i \,äg .i11 Srena
Lines f:irjr ior ärt ta oss över sun
dct till Frcdrikshar'r.
Vl hadc bcställt gcrnensrnr buff6
pi båten och kundc låra oss flcstes
kungligr vid l:ickra bord. \ii disku'
terade rned varandra j varn gcnrclr'
sk.rp och hade der gemvtLigt. Dct
farns även rid for shopping al rlle
handa åtråv:n.d.r saker. V'il frannne
i Frcdlikshavn steg \.i :irerigen i
vänranclc bussar och i:irden gick rill

'Ihisted och hotellet Limfjorden.
Dar inkvarrerades il ltrclligA ru r
och daireli€r hade vi gemcnsanr
ki ällsvard medelst danskr smörrc-

bröd med dricka. Andra drgcl
srartadc rned lrukostbufie som
smakadc gon efrer en god natrs
sömr. Åtcrigen upp i b
iorde oss till ön Mors och.lespers
Blomsrerpark. Lhdcr rcsans ging
håde vår duktige gr.rl.lc Lrcrättat onr
D.rnmark och om dcss historia
sarnt om lokala sevärdhetcr.
Jespers Blomsrerpark sägs vara
Darmarks popuLirasre turistmå1.
Förutorr blomsterparken finns där
nämligcrr Fåge1zoo, Terrrrium,

Tropiskt ak\.rr1um, li:irilshus,

Yi v.rlde en annan viig och
fick se n.vr saker och hora n1.ä his
toricr om ln:nrniskor x och omgiv
rljngarre. llnderb.rra vyer pxssera
dc rcrr, ocL bölj.rnde sädesfälr med
larrgårclar var r.rckre att heskåda.
jade.

Scdan blc\, dct Stena Line, god mat

och shopping, och bussen tillbaka
ri11 \i:isterås. Rcsan var iullbordad
och .rlh vaL nöjda ocl glade att li
rikr hem igen.
Der var en lyckad resa och vi vill

uttrlcka r.ir tecksamhet ti11
I.an'rlgfcnder sonr beviljrt oss
mcclcl så att dcnna resa kunde
geno|rIöras. l\4an hirncr nrycket pä
rre dagar och är.er att odla kontakrerna i lediga avslappnadc iorner.
Der iir viktigr iör framtide relarioner inom föreningen r.i t:ckar.
\ti ser redan fram emot cr rr
res.r och hoppas art anslagsbegä

Lekp.:rk och nycket mer.
Blornsrerparkcn ändrar k.u.*rar
allt efrer säso:rg och jusr d:i r.ar det
tidig somnarskrud som man höll på
rån även denne gång behandles
rrr bvta litet här och var. Vcrkligen
välvilligt från fmdcns sida.
crestiende hlomsterarrangemang
Med m:inga r.:inliga och hjä,rll
rävladc mcd lar.rndra och hr oss bli
ga halsnnrgar frin resedeltagarra!
saliga ör'cr upplevelserne. Nordens
v)d pennan fanns
största tlärilshLrs tred kolihrr och
Kaarlo \ttnLLt a
stor: fjijrilar flitt fly-gande rLLnt
omkring i träd och bu+
k.rr. Vackra l:iglar, spijn
n:rnde kr:ildjLu och farli
ga lisk.rr som hajar och
pirayor. -Åven goda dan
ska vurerbriid med kaffe
kunde fås till rirnlig pen
Carl Malmstens rdg 6, 170 73 SOLNA
ning.
Tel. 08-85 87 75
Dagcn gick Iorr och

Bergshamra
Wärdshus AB

pi eiternirldagef proff cnerade r.i genom ThisrccLs

gamla stadsdelar

och

shoppade efter derra r,an

drade r.i 1ängs

Llnfiord

cns stränder. P:i kv:illen

hadc i,i cn god rniddeg
tillsrmmrrs ocL cftcr cn
liten vilopaus samlades r.i

i etr

ar. rummen och

m,vste rillsammms.

N:ista morgon \.ar de.
dags .rtt resa hem. Efter
en rljäl och viilsmakande

tnkostbuffc steg Ii pri
bussen och fi rdcn tillbakr till Fredrikshait ban'

Lunch - A Ia carte - Catering

§ofjuf &
Qott rytt år

fill Sun Remo

Resqn gick
larta*isk molLghet. Jag
ficl<. tillqemnans med ctr gäng
undcrhartfnirrrig.l iinnjskor.:ik:l
ncd som sjukvirdskuurig till den
"glnrle bagarens srad". Srn Renro.
Lrerr Taubcs Ligurien. rnccl

Jag Iick en

Collabell.rs hil;der. dJr geren skutta..

Det hlå medelhaver. NI;u1<a,
Lrcrsssidor. En blornsrer

grilni

prxkt sonl ]l1re:ir r\ dcrna r.iirld.
Jag fick slme ordcr r.rnLankoL.
\rarsamr. lnspirerrs av Crr..rrrn.rl
I.iira k,inn.r den Hciige lrancisc
us.htrvcken bler \i sra.k], arr det
blcv tlll en dikr.
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mvcket garnmaTr och Lnnrsranta
saker arr tina pi. g:urslta drrt var
rlrt om mar tiirkte sig art hrrdla.
\ri gjordc urfl,rkrer bl.a. rill
i\Ion.rco rilkcr lar mvcket rnrres
srnt rrt få upple\'e. riirrli at. \.i nu
krn s:iga atr !i spelrt på Casrnot I
\lontc C.rrlo. Hur minSa L.rn sijsx
clct? S:rnrernr:,s kommLLn b1öd

pi

en

båtmr en hc eftermiddag.

Tttta p,i bltntntornd,

li

Son Remo

När vi inrt.iclc bussen i Söder hamn
med sikrc lnställr på Senrcmo i
Itrlicn r,rr vi på pLrm.r hLrnör lika
sa \'.rr ler rr€.1 .len soln vi plockrde upp elier vägcr med Stockhohn

\ti nodbat saLel litrncn
Dti.kt\ 0 f,Ltd skil at' tullid,
soxt bttBat oss o.L: gtr oss cncrgi.

sct Dt1

lill

oth golt lrån vår

t,1s.

Nled nr iisgl:idje, kirnsllghet och
liljcstvrka gir jes vid:rre ir:in derl
här resan. T.rck alla ni sonr gjorrlc
resan rill ett såcLanr r.acket rifrel
I.id P1.is A

Vl fort\aftc tl11 Goreborg iör am
:inrra Stenå Llfe ri11Kiel. !i r:r och
sor, gotr på biren och var unil.rde
nair \i vid tioriden iorrsatre r.er tird
Tvskland ner till Ba"cl i Schl,elu
cLär vi irr.ernartadc andre natter.
På tredje dagcn r,ar r.i lranrmc i
Sånremo elier cn rnderbar rcsa
genom Schreiz rrckra l.rndslap.
Hotellet vi hr:,dtle pt l:ig litet
högr s:i ri flck mvcl<et och bra
motion virl bad och mat promenadern.r nrcn Jer r:rr l'lirr besvarer.
Sarrerno r.er cr ennorlurrcla
ståd, ifLen \,.rl)Iig tlrrisroit. Lltan cn

411.r som r ar med pri rcsan h.rde

ju p:i crt

annet sä.t Lrpple\t
ri !.ar gänsk.r ö\crens on hur ri vill och sk.rll ta var:r
på \.åra upplerclser fi,r.rrt pri bäsra
sätt njutr av l\.et trors xllt.
Eirer etl icckr pl plrts så r,rr der
bara an packa och iinrr.r blrsserl
c11er

livets brksi,:l.r s:i

igcn rills.rnrnans med r':rr urclerba
ra chaLrff;r och jarterreiligir guide

som lotsaie oss tillbaka genonr
Trsl<land tlll *aclcn Ulm där ri lig
iin sra nrrren, scian vrrl.rre till Kel
.,ch p:'r i:irjAn lgen for \år listr n:rrr

Pi

resan genonr
v:rr vi
ö\.ercrrs om .rtt
f.jrsöka ili;rn onr
rcsan men di till
ett a]lnit l;lnd,
i:ör dettr gring \'ar
ert kånon gai nEl

Sr.erigc

Lhlsnris,t tr,ifi
oss:tlh genont

9t

Baglien

I

Studiereso IiII USA
lack

r.are pengai från larlngfon

den s.rmt projekrmedel Iran social

s§rcl,icn flck jag rnöjlighct .tt
bcsöka fyra logopcdcr ('Spccch
Paihologists") i trSA. Detta iör äft
1ära mig rner om drsiagi, sv:ilj
nings svårigherer. Der bler. en
spännande, 1:irorik och mr.cket
rolig resa till några av de främst.r
forskaml1 i ämnct, då jrg fick träf'
fa cn nasse duktiga logopcdcr'och
sc hur dc ar'bctar. Dcssutom hann

lag spara cftcr alligatorcr på lun-

chrasten, bel<anta

rnig

med

Bresiliansl(e dryckcsvaror och hcsöka "Nikcrorvr"...

Bokgrund

An man kan få problcm mccl att
s!älja cftcr iti fa gcnomgått olika
opcrxtiorcr och/cl1cr fått strålning
i mun-ll.rlsrcgionen torde jnte vara
nlrt Iör någon. liir .1rt p:i bisra
sitt iorsöka ta hand om detra frnns
sedan .l .t etr ''d\'siagiteam' pi
Karolinska Sjukhuset- I tel1lnet
mgår logoped, .lietist. r'ör1tgc]1olog.
foniater, ONH-läkerc och spcciaIisaandläkarc. Vl hoppas är,cn få

mcd nrigon inrresserad neurolog

rill gmppen. Liknande team, med

lokrh r.ariarioner, limrs p:i
flera hå1] i landet. llrisrende resur
ser på ltS har länge gjort rrr p'rri
enrer i bisrr fall litr en urredning,
raen di behandhng varlr önsLv:ird
har den ej allrld LLlnn.it genonrfö'
ras. Der projekt \onr nu gcnoDlörs
rissa

s,vfi.rr

till att genomfiira

logoped-

behrndlirg och uniirdcra c1en. Iag
air den irrorn prujektet anställda
logopccl son ska11 genoraföra
beh.rndlrrgen. och urv'irdera del
tillsammars nrcd d,vsiagitcamet.
Res.r till llSA var cn rld av den
crna utbllrlning sorn behör.des Ior
att kurna genornlöra detra på
biis.å sä.t.

llorido

Res.rn böLiade i r..rrma Florlda.
Ganresr.ille, och Unnersitr Hosp
ital dir. var mift först'i hesöL. Hrir
10

lick jag träfta en hei de1 patienter i
err ridigt sLede eiter deras opera
tiorr. i\långa ver tracheostomeradc, några Lig ännu iintcnsiv\ård.
I-ogopcdcrna erbctadc blard anrat
mcd att få igång rijst och sväljIring
så srnrr som nröjljgt, ä!cn dc gårger då patienter var nört och bara
orkade mvcket korta "träning
Nlänniskoma i Ilorid.r sägs l,.rra
gäst!änliga o.h öppn.r.I-dr mitt vid
kornrrande stämcle dette verkligen
!ä1. rrrinå !:irdar tog rllx h'tnd on1
rnig på ctr s)n crligen trc!,ligt sätt. I

Ganresville iar dct Dr. M Crarr
(logoped) och lans pcrsoral sotr
hiälpe rnig tillrätta i de nya omgn
nnrgarna. |ag hann ocks:i vara tred
pi en kliniklest, cl:l Dr. CLar.v bjod
hem alla med mo.il.eringen at. han
behiivde hjilp aft dricka upp n,igra

ilaskor han lätt ar ett Brasilienskt
forskartcam på besö1. Dryckcn
hade god effekt pri såväl tal som
sr,ä1jförm:igan. NIed amlra ord rik
tigt god logopedbehandhrgl
Fr:in Gainesr.ille åkre jas till
lampa, och Dr xl Groher (logoped). rlclt bland anner rillfälle att
se hu man trbetade på ctt "nur
sing hornc" (notsvar.s fog när
,nxst av \,åra sjukhcnrl. Dr. Groher

och hars pcrsoral gav

också

nårga värdciulla tlps krlng samar
l:etct rred arnar pcrsonal och
adrnimstrariv uppliiggning av ert
team. Der var ocks'i h:ir sonr
omn:imnde alligarorsptring ägdc
runr... 5 minuters bilräg från sjuk
husct låg cn stor park. Blöta sump
rnarkcr, tropisk värtligher och a1le

handa djur. en viirld 1:ingt bort
lr.ån sjukhusets lLrfrkonditionerirg.
Jag hade fitt vet.r .rtt rnan iblarrl
kunde få se alligatolcr on run
hadc tur. Som !i s.o.l på ett stä11e
fick vi plötsligt sc.1! karak.äristis
ka ögoncn glida franr l:irsst \.a.ten
y.an... §,o§,1 Här stod iag på en
lunchrasr och tirtade på en .rlliga
ror med hettan dalhende nLntomkring och exotisk.r figelliiten solr
passarde bahgrund. trlycket hän-

der på Karolnrska hcrrrlrla
holm, mcn rntc dcrl

i

Stuck-

Woshington
V'ashrngtorr D.C.ligger cirk.t rva
rnnmars flygres! frå Tampr. Dr B
Sonies v.rr min vrird hrir. Hon erbctar pri Nxtronal Hcalth Institurc,
son är ert stort iorsknhgssjukhus.
Detra innebiir:rrt hon I:ir se m:nrga
ovanliga parientgruppeL. de med
s.rllslnra sjukdonrar/srndronr sorn
vi .rndra kanske t.äffar på någrr
gånger under ct arbcsliv. Ä\,cn
mer "verllga" fall uldersöks här.
Dl Sonies am.jinder ofta ultraliud
när' hon bedömer sr.ä1jförmågan
hos sira parienrer, och der r.ar spe
clcllt dcnru teknik som jag iick till
fälle an bekanta mig med under
min r.istelse i Washillgron. H'ir
hade jag ocksr en ledls lördag då
iejl riftadc nrig rrin. i den vnckra
huvudstarlen. Vita huser k:indes
igen från n.vhers bilderna, men var
mindre an iag Iöreställt rnig.

(hkogo
...i.isade sig \.ar:r en st.rd i min
smrk. Lager rid Lale Nlichigan gcr
staden en lirg strandpn:rrrrcrad
dar man l<el promcncra, jossa
eller om rllån är d* mirsta
rrendk:insllg - åLa rullskridskor.
ll:1r L:rn mai också bcsöka "Nike
to$,n" - frra (,+!) vånnlgar "Nike
prv1ar", a1lr från lll<.rdtre brskctskor vrm llichaelJordan till Nike
kepsar i babvstolJck.
I (ihicago arbetar en ar. logope
dim och clysfagins r.erkliga storhe
tL'r. Dr. Ieri A Logemrnn. Hon
producerar staindigt nya iorskningsrappor ter tillsamnrans mcd
sina med.rrbetare på Norrh$cst.rn
Uni\.ersity. Här hedc jag turcr att
kunna deltaga i err kurs undcr cn
\.eckx. Vi lärde oss bland annat
mlcket om att tolka bilclcr från

s\'äljni gsrörrtg!n,

ocir

utiir:in

dcsse plancra logoped ens :itgnr der

.

För lörsra g:ingen under mrrr res.r
läfIade jag andra svenska logope

der, som också rlcltog i krLrserr. Dct
nlärktes ått Dr. Logemann är cn

kiind kunskapskä11a, deltagama
kom från vär1den över. Bland
:rnnat hadc cn Öron \äsa-Hals
läLare fråf fapan letat sig dit!
Ärcr r,l svenskar betrakrades for
stås som långvägå gäster.

Nir

Stotkholm

dertx skrir,.s har jag hunnir

hem, och också kumrar omsiirtr en

del av mirra nvvumra kunskaper i
praktiskt erbcte. Nar jag läst a1la
artiLl.ir och böcker jag köpt med
mie Lomnrcr iag att forstä ett äru1u
mer-..! Trots der är der sLt,rt a.t h:1
restcn av dl'sfagireanret här p:i KS
rtt luta sig mot. Dcras erlarenhet
och kunskep är lingr mer irl det
jag humrn skaffat rilg. Tack varc
de kont.rkter jag knutir med olika
iogopeder LLndelrlin resa har jas

dessutom,vrrerligerc personer ert
rig till med frigor som
dykcr upp i sväljuingsarbeters alla
lhdlinsar. T.tck laryngfonden fiir
ert bidra-e, som möjlissjorde mii

rånda

Åsd Viksttö1n, leg lagoped.
F onidh. s k a n1) d e I n I n
se n,
1

I{arolinska Sjukhuset

I

1 januari 1997 startar Slukvårdsupplysningen vid
SOS Alarm Östersund:
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per'.oncr 5\cipe.orr lr\i'noer le\l( ( lL,.i .
I 1ar hiltill. 'r tc h!tl \arnnrä n öiliplt(ter
som personer mcd vanliga teletbner att Lrlryttia .
sjukvfu dsupplysning via reletbnsamtiil

Socialstyrelsen har nu givit
Sluk\ lrd.ufl,) .rri]]gcn 'o 5OS A..u-m O.re'
sund i uppdrag att 1i o m 1 januari 1997 erbju

dr r:l,o nl:rI:'nde .iLrkrirJ..rpp r.ning

r iu

tcxttelefon

.
.
.
.

Sjukvårdsupplysning och vid behov åter-

koitakt.
Hjälp till kontakt med räft vårdinsrans, I ex
vårdcentral. akurmottagiing, 1äkare eller
sjuksköterska.
Bestiillning i,1v nämtaste ambulans.
Tolkhiiilp j sanband nred hjälpinsars.

Gillintbmation.
Apoteksinfbnnation.

På SOS ccntralen lillhandahåller distr.ikrs

sköte[kor och Sosopertörcr dygnel runt löl -

Vid akuta situationcr gäl]er tbrtlariude

jande

(90 000).

tjänster:

II
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YTTERLIG(}ARE INIORMÅTION
KAN FÅS AV:
M onu II ent bor g, n edicillsk scktiollschef
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jukvårdsupplysningen

Sf)S Alann Östersund
Tel 063-10 80 11
Fax 063-10 70 46
texttel 020-33 00 00
Adress: Regements-qatan 21, 831 .11 Östersund
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Den konstgfordo niison
Albeftersom uird htnskdper om lungctrnas och dndningsuågarnas funktionsbe
tingeLser tiueckLas bar det
uisat sig hur uiktigt det är
att n[ist)tlssdge , sudL! och
luftrör skyddas mc)t Ltttork11ing, specielh uid låB luft
fuktigh et. D acent Tomds
Gejrot bekräftar i deuna
krönikd om den l<onstgjordrt nisan, en fukt- och tiir
meuäxlare som uäl Liimpdr
sig i santhand metl tnestesi
och intensiuuård,

Oglaserade r.artenbe
hrillare p:i rärmeelemen
acn, rurrsf.!rtäner, qprr_y-

]:los ökn.rrnas kameler ar bihålorna
blggdr som labninrer d:ir den dir
med förstorxde slemhnmelrarl :ir
heredd rtt h:illa kvar en sror del av
clcn uterdadc luftcr och därcttcr

utrork.rde slemhinnor. Före corri
sonkhandlingens era var anfukt
ning av rumslufren den donnneran

aigc dcn

till dcr rorra

lnarrlacLc

lskluftcr. Artropologer vid Nerv
McricoLtllverslteter anser art skiLL
nadcr rncllan hono habilis och
homo erectus r.ar an den sen.rre
hade en fremsklutande näsa och pi
sa särr I'irt mötllghet xtt korse stäp
per och öLnar där hettxn \år §!år
och lulren torr. Homo hebiiis rrccl
sln nubbrros ev aptip l<urdc bara
överle|x i r\lril(!s sliuggiga sl<ogar.
Kanske var dct rntc nåbcrthch

ter utan cn futtiärlantlc näsa som
trid«rg till att homo erecnrs för 1.rniljorcr år scclar kunde bc,rja spri
da slg ör,cr jorden, n:igor som eiter
cr åml11on r.ar Iön erkligat.

Vikten av en lagom hog relativ
fukrigher omltring oss, ver \1, lir
liiscndig tör Lrå.lc \,äxtcr och varcl
so. i Norrlard ftuns en krämpa
son lallas Norrlanissjuk.rn och
beror på den rorra inomhusluli
som b1l.it ii,ljden av intensiv mms
rppvarmning vinrertid. Svmtomen
ir rorrhoste och iniekrionsbenrigenhct. På nranga sätr har rnan försiikr hi;ji dln rclativa frrktlghctcr
t2

nrng

rv i ettcrartiklrr

med r1trallud crc har gi-

vrr viss irkning.

Dcn

snabba luftomsättnlng
som :ir r.anlig p:i sjLrkhus

och irrherslok:ler kri
vcr dock stora r,etten
nängclcr tör an :istedkomma

en

En rirligarc nrcLet aktucll sjuk'
clon sc»r fr:rrtfarerde hör till dc
ahrmerande akuta öi,rc lufrr'ägs
sjukdomrma är ialsk krupp. Den
kannetecknas ar. handringsbesr.:ir
och skallande hosta.
Den urralade mrurandningen ger

tomihehoret. Vid ina dning

genom hålet i lulistrupen är det
den onrgivarclc tor'ra luftcn sorrr
passerar ncd ilrngal. Bchovct ai.
att anfukra inspirationshrfren, då

niisa och övre luirv:igar ir

avstängda, blir nu aktuellt iör art
nirska risken lor slemanhopnng
ar, kruskabildningar och inlekrio
ner. Aniukrmng med inga och
irlrlrrpningai med koksaltlixning
ar hade begränsad effekt. En ny

locksinllamrnationen. epiglottis. r,rr
tidigarc sn upsnitt, trakeo«rri, ohe
cn li\räddendc opcration.
Dcn första nakcotonln lär hxr
utiorts år 12,+ f.I{r. i R(rr. mcn dct
dröj.lc ända tjll 182.5 för aft nlc.orlen skulle b1i accepterad. Då Lrtiör
de Bretomre.r operatlrnen r,id diite

merod introduccradcs a! Proetz i
IJSA och Allander, Ingelstedr och
TorcmaLn i Sverige. 1960 presen
rerade Toremalm en värnle o.h
frkrighersr'äxhre av veckad alumnrtumiolie som nronterades på
kanylen och återgav cn stor dcl ai
den rLtandadc luttcns viime oeh
fuLtighct. Pi grrnd al srr rvngd
uck dcr ei den r,idstr:lckta rn
iänclning den förtjänade.
llngcfiir samtidigr beranade
rrljn tcnnispartner I'er Norbrck
sor: vrr laboratoriechef pa IIunrers 'lorltar AB urdcr srntal i

ri och specielle k.rnr'ler urlorm.rdes.
Senere gjoides ff.rLeotomi även
vid hrännskador och vid fränrnran
de kroppar i luttväg.rrna. thdcr deD

duschrunmct art de hade, iör
indu*ricllt bruk, producerar etr
imprcgnerat prpper i rvellstrLLLnn'
scrr hade en mvcket stor kxpåcircr

dc bchandlingen. \,långe

mirrs bad-

nrmsbcsiik mcd hctvattcnånge sorrr
firrsra:irg:ird I hcrrmct löljt av:ing
täLt på sjukhrset rnetl till en början
r.arm, senare trer behaglig tempera
tur. Vid falsk krupp och ännu mer

r.ld den ellvarligaie srruphurud

st.n

å

polloepidernin

l

Slcrigc l9-S3 blo, trakeo
romi en akrueil operarion
i semhand med rnlorander
.rI Engsffömr€spirarorn i
sr:illet Iör den s k j'im
lLLngan.

Den alltmer

ar.ance

raclc operationsverksarn-

hctcn mcd åriiiljardc
verrilarionsproblcrr ök
arle rrterlig:re trakeo

:rtt upptngrl och e\igi!] lukrigher.
Der slog nrig senäsr. e11!,ager.rd
som t.rg vrr i rnlLrkrningsproblem,
art ctt nikrorvellpapper med frirdel

krrra ersrrta rlumlniulnf.!
lic. Fiirsök i -\hrnrers l.rbo.ltoricr

s

<Lrllc

visnde sig lovande. För clcn vii:rre

Lrrfornminger och urprovningen
kont.rkrarlcs anc*esiologen och
cir,llligcilörcn Pei Oloi B.ur. kol
lcgi på T(aroliffka sjukhuset.
Ambirionen \.rr arr girra den

h.sera.rch siilja den nr.r 'n.rsa ".

\iacl r,i krnde erbjud.r vrr cr
värme och iLLknärlarc mccl berri
ligr l:igre f,ikt, mll.lrc climersioner.
högre lerlningsgra.l och l:igre rill
i crknlngskosrn.rder som medgui
ens.lngs.rn!ain.l.irrs.

och hundratals pcrsoncrs arberen
nen kan ocksri komma rill Lrnder en
rernisrimmå. i cn arrikel heskrner

hrn drasriskr "n.is.rfs' rls irrn
rhschen till rln ldlrcilLrkr.
Uppii,rna, irir!r lgens direkrör
har re* omkring i skolor o.h bcriit-

trt on

tir brrfickar
har har ofra r.rs.1r t1rm 'u:i\.nr"
och hätlat arr dem.r a,ir nig.rr \on1
vcm.om helsr skulle kunna hina
innovationer.

fi - onr nliln .ir iorhereLld.
Clibeck h.u rillr erkriLrg

i

\':ishr. Sicrlgc och

i

tlpplands

lndran.rpolis, Indirna, l-lSA. l']r od
ukrena säl;s i rrter.rn.+0 länder.
Filrctigc. har dels egn.r produkt-

yccialister som be\ökcr slukhrs

iiicr

bele r'.rrlLlen

rrcr

sarrrrbetar
oeks:i med specialirtrJisrriburdrer

1968 il.k Per Olof Barl konrakr
me.l Louis (li6cck ronr var repre
s€nt:1rr i S!.rigc iiir Porrer och
silde derrs karvlcr och rrakealnL
ber. Han L:indc markraden och
ins'\g xtt hlu lar cr rl\ prodrLkt
sonr kundc hr cn tfimtid. Sanr-

nr'ä n:isan s.1 efi.kri\. 1:itrburen
och prodLLltiorsbillig stxn moilisr.

De,r

I'igi r änneledningsfi,rmigr.

dcn hirg.r k.rnehäthcrcn hos
mikrolel$apprct samr ie begr:rr1
s.rde ili .§n,insier11a i törc ing
rrcd dt srabbr v:irlLngerna er Lrft
s.römnLngsrikoring ger rrlerlmng
till xr. giirn atrsonrtlorskroppens
dr.rmerer störrc rin iess l:ingd.
r:rch

1l.rkti,,ka pruv l'isade descurorn ar.

ebsorprlonskropper nccl fijrdel
kunde delas i nå llka srora enhe
ter. De för\ta prororrpern.r till
1.:irme iukn iirl:rre glordcs .r1.
ergångssprutor sorn sågades upp I
lenp|ge rörscktioner och scchr
limurtles ihop. De rcstaclcs iels i
en lungsLmL,larcr och dels p:i pari
enter. Se iigur. Nar en acceptabcl
grurdkorrtruktion ha.le tagiri
fran och visat sig fungcra rilllreds
sraillä,rd. kom der rrnliga problcnrcr. irft [nn.r en inue§senr so]n var
!lTlig hiilpa rill rnecl att iabrlcerr,

arbcrer blel mvcker gort rrcl
rrvärr korrr.arigr eliergon I-oLris
Ciibeck hasrigr rvled 19'l.
lllns son Sterr Cibcck rog vrcl

och under hans sliickliga, ennxias
riska ocL fre,nsrnra Lednnrg h.rr

r'ärlare]r urr ccklars, :u1!:indningcn
vidgrts och designen lörb:rrtrars
och förfinrts. se brld. Ert ,rr tle
itörs.å nnl.rirldningsomr:idcna nI
mera :ir långvariga rnrubetiorsnrr
koser i:tr en iul<r o.h \:r.n!v,i\lx
re ansluren rill narkosslargcn i hog
grad mrnlmerar lionplikatlrner i
form är'rlillrrciilifsrer o,:h ,,ror
k.rde luirrinsslen innor sonr kan
orsrkr postopereril koldfro\sa och
nricktloncr. Der har v.rrir \päfnx11
dc. irtressanr och girarclc arr i
mcrl oeh morging fi fi:li;: ett viralr
förct.1g som en gi,rg hade tre medarhetare och ynn ru :ir en lior.cri
nrecl hurdratrls rnsrillda.

son h.rr Lonrplctcrande produkr
Giheck har gcnom eren skap.rr
cr egen nich och err
vilLrrlecLlat "knorhos " rnomomrrdet beiuhrn;g och ar mlknadsledare inorrr onåiet fukr liirmr\iixling i JaI.xn. Ausrr.rlien, T'sklanil.
Frankrike. ,\orden och USA.
Cibecl<s Forsknir.g\ o.h Ur
r.ecklngsri delrlngl forsk.rr kring
och brggr upp

rndning\!iigairläs trsiologi och
urrecLl:rr rresresi o.h lnrerlrlt
r,ard\prodfkrer tirr rlettå scgnrcn. i

sanarbete med urii crsrrcr och
hirgskolrl iirtr hcla värklen. Gi
beck ir err ISO900l och E\.1601) I
certiiier.rt iij,ctxs. GiL.eck har
199-! ar. T\r.11rcgrammet SrLrra
Pcngrr erhållit Lrrise. "Grönä
Kl'isre11" lijr t[amgingsrik verlisenhet och som err löredalnrc för
s\ crrsk iorerågsimhc.. Förerrger
pl.rrcr.1r ior hin siftrodukrion \id
å.sskilrer I99a,/97.
Tanns Geftt, Dace t, Alrt:
r(rll, rrd! rrg., l\ (lIT.l 11F NTt I

PloclLrktcr och fr.rmgånge,r mcd

dcn hrr noterars p:i olika särt.
Patrik FrgelhLr grr 1 9U0 rr
Hardl.ok for dig som ror rtt dina
nlier' hör hemme i qkrirbordJ:idan.
Han nrledde nred att pipeka att r..rr
deiull.r och iilcra bcmärkelser löns.rmnu utfflllninjrir kall ra lem jr

,::
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Hei ollo i vårt ovlfingo lqnd
l<ommer jag
nted en inbjudan giiLlande
en resa tiLl Ungern
21
7 maj 1997.

Hiir

Jog onmiiler

mill inlresse lör reson till Ungern.

dpril

Der är en plats som heter Her.iz och

har hotellanl:iggnnrs dar mån
'ir.en
kan fi beh,rndlinsar ev olilta s1ag.
Där fnnN .iven en insjö som L;iller
30 grrder året |urt. Pcrsonel firrs
för hehandlingar.na. Dct finns iivcn
en got utbud ar friticlsakti\'ltctcr.
Priset fiir rcsan är lntc klart
ännLr och t.ig konnncr att söka
medelur olika fonder för atr kLrnna
subr,entionere och hålla priserna
l'rå cn så låg

iivå

som lnöj1igt.

Födelseår:

Speciella önskemål:

Opererad fiir:
Posfnr/Ort:

Dcrta :ir en iörsrå inlormrtioll
och lag hoppas arr ni som har
intresse sr.arar pi derra upprop. de
som anmiiler sirt inrresse kommer
art lå mer infomration om plersen,

Strålhehandlad:

kosrnader, resv:ig m.m.

Medresenär:

Skicka rntresse.rrmälan snarast
rill underteckntd, dock scnast 15/1
'1997.

Adress:

Postnr /
Si\ Bäglicn
Oxtorgct I B,
IJ26 .]2 SÖDERHAM).I
Tcl 0270 I rr4 t9

Telefon:

Försiikringor
la det är en fråga som har
återkommit uid ett flertal
tiLLfiillen. Helt klart är att det
inte ir liitt för oss som drab
bats au cancer att teck d e
o

\t ck sfall s/ liu för s äkr ing.

För en tid scdan ko]n j:rg i kontåLr
med en rcprcsentant ior WASA

Försäkrins och frågade d:i onr
tröjlighetema arr recknr en lörsäkring ior oss som drabbats av can
cer i Ö\H områdcr.
Sv.rret blev:

l4

"Det finns nlaljlighc.er, om in
efter s:irdrlld prinnirs. Efter €n
obser!etionstid r:ikn:1t från f:irdigbehandling. kan man :rnsöka onr
för'säkring och l,i frågan prörad.
Generellr kan sägas att observa
tionstiden minst rråste vara 2:ir
för strimbi dscancer och S år f-ör
rnunhålccanccr. Under obserr,a
tions.id!n mås.e persoren v.1re
hclt frl från cancem. Resulratet av
riskbedömningen kan leda till en
erbjudande om iiirsakrlns med
premieforhöjning - ibl11n.l rätt
kraftig sddan eller att få ar.r.:kta
med lörsiikringen yttcrligare en tir1.

Om dct gåtr minga
7 år för
'ir stämbandsc:rncer respektl!c 10 for
munh:ilan kan dct r.id recidivfri
het :iven bli romal premie.
'l i1l det får' nan beakra ovriga
h'ilsoLrppgifter och sammantagct
karr cr bedömning grLrnda sig på
flcra hälsodsker, som t ex blodpropp och cancer."
Dettd skdll ses som en iiiotlrutiansdrtihel och SLF har ingd em
helst åtogande i dennd flågd. Den
som är intresserad suarat själu föt
ko tdkternd ned siti fölsäk.r,rys
bolag.
Per-Arue HerbcrtsonA

Mötesplots 1996
Minimissa om komnrunikationsh andikapp

i örebro

seoryanisetiorcl som r.isade
LLpp sin arbctc och sin kom
pctcrs om kommunikatiorshandikapp i form av utställ'
ringar, hroschr-rer ra.nr.
Ert flerrel mr cLet irurcs-

sanrr fdrelaisningår h iills
under dessa chgar och jag
vill säge teck rill chetslogo

pcdcr Jcanette

Clausen

sorr clclade ned sig ev sin
iin cliisrirgsticl till undertccknad så atr jrg flck
irlomera om viLt h.rrdikapp och verksamhet.

Under dessa rvå drgar
var der m:inga från i rirt[rt

hildnLngen som bcsc;kre
v,irr bord och visrde sirr
stor.,L iltrcssc. Arledningen till
dems stora irrrcsse v.u att dc
LLnder sin utblldningstid rnte fårt
Dena

irr

or helr nln lärsiik I Öre

brc, er m:issa med ctt,10-ta1 r.erk
samhetsgrenar och ett 20-tal rrrres

lära sls någo. om 1.lr siLLkdomsbiltl
så irågoinr r.ar många och bro

schvrerna

hrdc cr

Jig hoppas .rrr d.nna !n:issä
korn cr igen rill ett annxt år och
rn ardra orter trr rftcr.
Per-Arw Hethcttsert

I

srr,vkande

:irsing.

Mqnifestution inför regeringens beslut
om fildersgriins för tohoksinköp
la der var rnlcdrirgen rill en stor.
dag iid FkiLrndaskolan I orcbrc.
ert storr anral eie\'er tijnrle ljus
och vllLe p:'r s:i s:itr få aDdra art
tärka på alla de son iår sr.ira
sjLrkdomar och rcnt av går en iör
tidig död rill mötes p:i grLLnd av
tob.rltsbruk.
Dct är fdr\''inansvärt vad
mvcket dessa LLrgdonar kan om
rökning och Lur farligt der är men
helt kl.rrt är att jeg fick besr..rra
mångr fr:igor mcrl rnlednrng ar
mitt hendlkapp.
-\1ässnre.lilr hade iilen uppm:irksa]nnrar del1na dag. på plars
rar sår,äl tidninger sonr raclio.
?cr Atne Herl"r.tn)n

a
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Ordförqnde hor ordet
törtroendelökoren.
Vl har n,vligcn ö!crcnskonnrit rrred
v:ir iörtroendeläkare Richard
KrLllensrieru arr han regelbunder
sltall träffa arbetsurskotter c:r. er
tirrna per nrturd dår r,i fiir tillfäl
lc aa konsultera honom g:ill.rnde
så\,äl nr!cljcinsl(a semt fr:igor
rörande hanclik:ppcrsätmingen
etc. Skriv e11er iara i god titl så an
torrroendelakaren har möjligheter

under
dessa

hös

n:isa

i 199'. Ir.in
1 jan. 199i3
skall den nye

förl-erednnrg.
Adressen ir: I'ortroendelakaren,
Sl.enska Lar) rsförbund er, Barks
r.is 14, 1"0 ,3 SOLNA.

randr,:irds

[öreningskonsulenler
For ir 199- har srvrclscr bcslutat

vid ftuennrg

ri11

lors:ikringen
ga11a.

Vi hff falr

avsikt

arr

:tt

helridsanstiilla Hans-Akc Lllv6n
och Pcr'Arnc Hcrb!ltson sonr föF

crirg.konsulcntcr. Dcra! arLrctc
skall besti av att besöka sjuklu'
sen, skapa

kontrkrer med r.eilerbö

rrnde personal, iö1ja upp och arbe
ta för en oknrng al samtalsgnLp
perna. tn r,erksamhet sorr vi fin
ner angel:igen och även färt mrck
et e.kiinnnnde fiir.
Vidare ideras åtaganclc gällcr
an dc skall stå till forfogendc for
r.rira läns och regiomföremngar
r.id deras möten, sammankomsrer.
sjukbesc,k, uppv.rktningar. med
lemsrekrrrering samr bistå i frågor
gilhnde handikrppersi.tning €tc.
Vi har ar,en rreft.rt overenskom
melse med Gurl Nhrie Lersson rtt
adminLstrera det heh.

för'handll,rg-

:rna gällan-

for oss så
liktiga \ 9.
Med

da

rrollige

slura

l:ei:tt

r,111 jag

a

r,-

önska r,:ira medLem

mar, deras anhöriga och övriga

C]OD JUI- och GOTT

NYTT ÅRl
Bo Pr:rson

f i ;t b u n rl so r tlfö n tt de

Tondvårdslörsökringen

tlndertecLnad

rcprcscnacrar
Handikappfi;rbr:ndens s.k.
skuggurredning omiartande om
srrukrurered Tendvirdsfdrs:ikri g.
Dett.r redogjorde \ifijr vid ordfin.rrrdeträffen i okt- På grund av clct
statsiinarrsiella lägct orniattar
"osthl vclproccsscn ' ävcn \,år
paragraf 9, kostnadsfri tandr.ård
lid munrorrhet med :ltioliande
problem ved gä11er tandsranLsen.
Vi har haft err flertal sarnman

5I.F

j

Ft)r."nt!l;ko

ltk ttuu fL t. Po-At . Hei).nin

o.h

llhs

AL. l:llrar.

I

Volfrågor inom förbundet och luryngfonden
Sr.en -\ndersson i S\,lrsravik rog i
Iona numret ar. I-an rpp demo
kr.tiflisorna i flirbrnd och fond.
Irågor sonr bi;r diskuteras:ir bl I

.

I.ar,vngförbrnder och L.rr,vngIorden a11tid hrr srmma inrrcs-

dct ltr rinrllilt arr cler delvis rir
samna personer i stnelserne
vem som ska r,lilja *rrelseleda
mörern.r till forrlen

hur ordiijrande

i

m:ilsparagrafcn i srlfrelsesr:rdgan.
-\le.l sanrnra pcrsoner i blde
fin buncls och fondsr,rrelse kal

cunie samrnantliidc v:iljer ord[ö

t,ådc i:i! och inrressekonflikter
komma .rn iorel<omnra vid be
handlins rv bidragsensöknlugar
till fonden och projckrupphand
hrgai i fondens r egi.
Valet rlll sorelscn i forden .ir

al iorh ur d*tl relsen ar djupt odcmokr.rtiskt och spegler en brist på
Iortr.,cnd! för hr,vngförbulclcrs
medlernmar och deras lelda sorclsenredlcmmars iorm:iga att själva

vidare en clernokritlffåga äv utom
orclcrltlig vilt. Larrnglixldell air eu

Ellcr iir det helt enkelt en inf ytandefr:igai (ienom sklivningen i
§3 kontrollerar förbundssnrelsen
idag fonderr, rrcn med en ar, riksstimman \ald stlrelse, Lu:rn personbhdrirgar till torbLLndxtvr clsen, blir fonden siilvsr:indigarc och
farb ur dss* relsens mfl,vrandc i»er
pcnganu i fonden minskar högsr
å!scvär.. -U:rn kan spckulcra I om
skrivningen I \3 en såns j tide11
korr till jLxt tr;r atr saranrera iiir
bufissruelsens lrtekt irver fonden.
Delnak lllneduttu gräsnt a

ford *itiad av Larlngforhundcts
rrcdlemnar och he1.r sty rclscr
borde naturlignis v:,iljas

a\

riks

tondsr),!lscr

stämman. Det borLle ocks;i vara en

orr fi;rtrurde.
och ionden allrid hrr sarmla

sliih.klarher an der sk.rll vrra olika
lcrlamörer i Iond och lan bLrndssrr.
relse. ller slta intc bchöra föras nr i
IorbLmdets och fondcns stadgrr for

intrexe. miste dcnna bcsvaras med
nej. ljondslrelscrs Lrppgift :ir arr
ionalta pengama pa brista möjligir
sart och an\':ind.t dcn crligt inda

an den boskillnadcr ska ske.
Det rxnligesrc sä(er art r.älia
ordtörandc i cn s._vrelse :ir arr str
relsen i sanrbrrclmcd sitr konsritLL

Bcträffande håsan

r.:r11e, sekreterarc och kassör.

valet

al

ordförande

Årt

i fonden görs

Ett glutt göng iOrebro
Laryn gft mdens insant
Ftrblemrgen ar.

liryskantat i C)rebro firdr i dagarna 1,5 års iubileunt

et irsamlingskon

tor i Örebro htr yrrit

lrck.rd.

I(ontorer samlar in ca I niljoner
kronor per år och är med derresultater lilta flemg:ingsrikr som drt
n:igot :ildrc Brgde:ikontoret. Ors,
.rlten till att jusr Örebro veldes sorr

a\' I sin.r forisrrt.a kårri.irer.
thclcr årct som gårt h.rr kcmtcr

rct cxpanderar frjn 7 tclcfonar
bcrsplarser rill nuvarrndc l0 och
även 1997 pl.rnerar kontoret an
vl[:. lorhandlngar prigår med

resvärder Skandialasrighetel om
rt.erligåre 30 kvrn, vilker
Lonrncr :1tr 8e LLrrl'nnrc för I nla
h1

rtt hvri

relefonarbersplaser'. lirrhopp

ningsvis ar den nra lokalen fardig

ställd ti11i bortan e!

rästa:ir. I

.-trbleringsort var flera men de vikrigaste lar att Örebro h.rde en hiigd«rla och i ar en sror st'td ldcn slär
te största i Sverige) rrcd c.. br.r

reLrvtcringsunderlag. lSrmt art
Per-Arnc bor i 11:irheter).l
Konroret har 2.1 anställda som
tlllsamm.rns arbctrrr !ä 900 rimmar per nånarJ. Ör.ersatt i hcl
tidstjänstcr: blir der .'r 5 §r. F.ft
'äl
korrmet tillskot för cn, ar.arbers
lirsher, hirt drabbad kommun.
Samarbeter med arbctsfömredling
er ar d:irför srnncrligen gorr och
AF phcerar grirne rngdomar och

rrherslösd på insar ngskontorct
di dcssa tår en rrbetsenpassad
u$ilcLrlng I insrmlhgs, och rele
forrcknik som de h.rr stor gl:idje
17

lT för funktionshindrode
Från Stiltelsen för Ku:.skapsoch Ka ryetunsutueckLing
hdr t,i erhållit ridståetule
btfonnotionsbIad otn tnöj
ligheter tiLl ansökan otn
bidrlg för sntclier och lT-

--.*

lT Iör luntionshindrode

LiLtec:kli11g,

\:i

rnom sruelsen

ior

Svcnska

Larr.ngiorhunrlet stiil cr nu irig.rn
till ioremng.unas nrcdlcrrmar on
det linns nigot inrrcsrc for Lrrl.ild
rurg som krn rrrnnrar irom desse
ralnlr. \Ii hiu iu irrgcn stijrr. lrfor
mrtion om merlh,nmars url.lldmng
eller önqke,nå rlärrör L.er r.l er
sar då lrr s\ ar på nedansrrende i.ig.n on ni har intresse.
Efrcr clcrta kommer SLF:s srvrelsc åtr rrt\,,irder:r nntjiighete rx
till tridr.rg varctter ri arerl<omrne|
rrred lrn,narc lrformarr<llr. r

llar dareurbildnitlg i....................:ir.

Önskem:il t.ex. iinrnc, kompl. srudier nr.rrl.l

Sll.ki kulol8.n till, Ljrrsii,rh!naer.

Uirks

lig

1,1.

l;0

7-i

Sllm. rulrli Liu\.nd

,dffl*'.4::$ffi
ir. .:; i:--i i:.I
iI

:

.,:.:,

ATOS N4edical tackar rlla
mcdlc rrar i Svenska [-arvngförbunrlct

tiir det .slngna å.ct och önskar

Goå Jul
Vi

Lrer

&

Gott Nl,tt

aila som trnvlinder

Årl

PROVOX:

Stontnliltttrtl att skriva en ra.l onr hur
den lungerar saml bitiua namn och
adress, sir skickt vi en julgtlva i tolnr
av PROVOX' Drsclrs[r,rl1 vi]ker
passaf

PROVOX' sromafi/tei'' Iukt. och värmeväx are är

d skret
och läit att användå t o m när den är täckt av klädespiagg.

,&ru-ffiffi
-;

.:_^-tL -

.-i..

ATOS [4ED CAL AB
To 0415 176

18

00

Fax

04rs 176

30

t

ill Stol]lafiltefsysten]et.

11.

En sotsning på någro
I ft';tmtiden kdn alla deLta i

Revolulion i vordogen

oll turderuivting, oat sett
funktionshhder. Det är
nålet fiit dett suenskLr hdtr

Der iinns irlag teknil< som helt
rer olutronerar r.arrl.rgcr lör funktion:hirilrade. Nling.r har t'irr
hlillp- men l:ingt ifrån a11a. För

dikappoLttiken. Alh finktictttshindrade ska ha full
deLiktigbet och lämlikbet i
mdert,tsningen,

rlss.r grupper saknas programvera

hclt, exempelvis lckprogr.rm iii
rlina eller grait svrskad.rde bar.ll.
eller program iör barn sonr läser
och skrilcr då1igr.
Projckt som vrsar hur rillg:ingen

En dcl av den nformrrionsrehniL
nnn I l,amtiden kan underhrrr fiir
ålla nrinrniskor. till crcmpel konstgiot ial och rxligcDk:inning, utvccklas och testo. av tunkrlonshiD
drede. Det:rr angelager att funk
tionshrnclraclc medr.erkar I uneck

lngsprojekr och ri]lfrjr

sh

till dxtorcr ger positiva cftekter tor
nrirlnlskor med dolch funl<rionshindcr kommer att prionreras.
NLi ct skrll !ar.t a.r srimulcr.r
dcrna grupp ett envänd.r datorcr i
större Lrrstr:ickrif S.

unika

rjimr alla på.
Ior att rrå der miler Lr:ils

Proiektplonen 5ku omlotto:

komperens. Dct

rr

teknik oclr nr,a rrbetsformcr.

Tiugo milioner i lörsto steget
Stifielsen

ior T(unsk.rps och l(om

perensutr'cckling hrr. i ci. försr:r
steg, a\'sart 20 niljoncr kronor pa

rre:ir till pilorprojekr lnom omr'i
det IT och urblldning for furt-

tionsfrmLade. \ii söker 1'iilplarc
rrdc, konkreta projekr med goda
idcer for hur nrrn kan un,eckla IT
hjälpmedel och arbersmetoclcr. s:r
ett funkrionshirrlrade kar i,i en
utbiltlning pä liiniika litlkor.
Proiekten gä11er a1l utl.ildnnrg.

.

M,11

nccl proiekrer.

prndc och slar avges nonnalr
inorr tre minedcr.
Fr:igor hcsvaras e\ Kr!sru1,1
Asarnol, stihclsens koordirrtor tirr
progr.rmrrct Handikepp och TT.
Sn rgruppen Iör programner
består a,: Pcr Ch (;unyåll. ordtö
rande. Hers r.on Årelsvxr. Hrndi
kapponrbLrdsm.rnnen.

so.

tJ I

Barrhel

S.atens instirut tör hrn.llliappfrågor i skol.rn, Anlra Bjiirk.
Niirnnden lan vårdrj,rnsr iir o m I
janu.lri 199r Strtens iIlsrirfr fiir
siirskilr utbiklmngssti;.1). Birgrrr.r
C;irrhberg, H.rndiliappinsritutet.
lennart Sprdler. HSO.
NIcr derrijer'td irrrormarion fi]rf s
tlllg:inirLig p:i KK-srlfielsens Wcb.
stifteLsen

löt Kunskrps o$

PeLensutrccklinr

frx:

Beskrlnlrrg av den merod sorr
ska anrändes. tseskrivrrrng .rv
hLLr

- Iör ollu

A8

217.t

Tfit

L)E 11

K(,]n
19 15,

t)9.

I tu' et:1L.,1ub.kks.st I

projekrer slte gcnomloras.

En detrl;crad

t

sflan.

Fn rletalierad kosoradskalk,vl
clär der reclovlsas vilke kostna
rler som skrll täckas al KK sritl

Fr redor'lsnirg .rl semfn:usie
rrng görs särsLilt tillsarrrrrans
med redor'lsning av villta cien
tella anclra bidrxg sonr siik.s.

En rerlovisltlrg av den crterna
kompeters som knrts t111 pro

frln rrskoh

ri11 r'uxcnLrrbildnhg
och högskolcrtudier. Dr kan omf.rt-

ta

el1a

rpcr' äv

Redor.isnirg

aI lörvänrar

resLLl-

fLrnkrionsnedsiit-

rhgar, dold.r som s)nllga

aurlsrn.

dvsleri. Darrp, Lrrvecklirgssrör,rins.
sprikstötning, rajrcisehnrder, hLir
sclnecls:irrnng. sr.nhrndlkapp, osr,.
Stiltelsen brLrr till atr utleckle
Il anknutr.r pedagoglska lerkog
och metoclcr. Der kan r,årär ralstild.

techerrprik, alterrativa rekniitcr
att snrr pekdon. altcrnatir..r tergerrtbord och ilircnkl:rde tertt,cr
sioner som:n cf nrtrLrlig dcl ar a1la
ITbaserede läroraedel, arbersred
skap och korrmumttadcmsr.erkt,rg.

Fr

informatlonsplan «,n be
hLLr dr nra kLrnskaperne
sk.r spridas och rill rilka.
skriver

jekrbeskrli.rinsen ska krnna
l,isr5 och fiirs.:is al, dorn som
Pro

saknar iackkunskaper.

Ansokningal sklckrs till KK sritiel
sen sersst Il decernber 1996.
\,i*r rnsökmngsrlllfiille .ir 1 mxrs
199; och d:irehcr I oktober I99-.
Ansökningrrn.r bchandl.rs forrlij
19

Då ui nu
duslutdr
"Munbålecancer-

proiektet"
uill ui tacl<a

för er meduerkan

GOD HELG och
GOTT NY77 AR önskar
o

STIFTELSEN

ocb önska er

God Jwl
,/*

Gott Nytt Ar
genofi1

LARYNGFONDE}.I

Gun-Marie Larsson

Larl,ngföreningen
SLF Gäuleborg m.

Norrland
i)nsk ar alLa

EN GOD .[UL och E
GOTT NYTT Å R

Su ens

20

f'f

ka

L

aryngf ör bunde

t

En riktigt God Jul
önskar vi er alla.

LARYNGFÖRBUNDET.S

l(ÄNSLI
iinskar
er alla

De glada laxarna i Hallands

EN GODlUL

!,,i

Laryngförening på

i:,
.

"?.

:il?;:.

E]"I GOTT NYTT

Sueiges solsida

§.:YJ

ÅR

*********

söDRA
SYERlGES

Sörml

TARYNGFÖREN/NG

on

ds

La

r1' n

gföre

tr

ing

önskar dlla

önskar er alla

EN GOD/UT

God Jul ocb Gott N1,tt Å,

ocb

ETT GOTT NYTT ÄR

******

GOD IUL

**

STOC(HOLMS I,A N.S
LÅRYNGTORENING

,/*

GOTT NYTT ÄR
IARYNGFÖRENINGEN
GÖTEBORC;

ons4dt cr alln

EN COD JUL OCH
ETT GOTTNYTTÅRJ

N2
rY* rY-t
?^F ?rr ?Ac
Larl,ngförenitryen

i

C-)rebro och

\ drlnldfitls l,1n
önskar er alLa

IAR1NGFÖRENINGEN

I DAIARNA
tillönskar
GOD JUL ö GOTT N)'TT,,iR
I

Cod Jul

6 Cott Nytt åt!

,Yt
rY& rYr
7Y 7A-c 7Y

Hur mår onhörigu efter det ott
muke/mokq fått en svår sjukdom?
Det Yår rl,b.ikcn på en artikel jag
hedc i I-ARY ,l/95 och som lxror
dc irformationen till anhoriga
iniör makeÄnakas operatlon. Ies
själv beskrev hur iag upplevt infor
mationen som mycker bnställig i
många avseende och efterlyste syn-

punkrer i detta son jag tvckcr så
viLtigå ärende.
.Jag skrev inte irtikcln lör art
jag tr-ckte synd om nrig själy ri.än
lör årt jåg på något sätt villc hjrilpa

de som kommit

lör

i

sxnrma lägc solr

för.rtt

undvil<e ploblcrr
de som kommer an drabbas i

mig och

Niir lnin årtikel l<ommit upp i
de fri samna,rhmg jag verlt rlred
har jeg lyssrrat och nrär'kt atr den
varit rppskattad. varför jrg efterlv
ser mer öppenher lr.ir alla herör
da. Vad tiänade den ri11l Vrr den
till n:igon nvna Ior eL rnom sluk-

Ar dct någon som vill ha kon
takt mcd rrig s:l kan redaktionen
Hakutstitkande
hustrun till drabbad

Bankgiro: 5793-0661

SrtrrusrN

Foruorlr
kamp mot cdncer
LARYNG

Laryngfonden en fristående fond lnstiftad
av Svenska Laryngförbunder står öppen f<ir
ansiikningar om bidrag, r,ilka kan bcviljas i
enlighet med fondens ändamål:
Fondens ändamål är att fränja forskring
och uneckling, särskilt inon områdena

.l'1ng-. henr l.t1ne o.h B,^'e\r,'r-i .l ,r
fr:ämja vård och rehabilitcling för behövande

22

det så r,vst? Vi har en utmärkt tid
nx18 som jag tyckcr att vi skall
an\.indå iör att drrfta våra problem s:i fatta pennrn och skriv orr

vårleni Har ni drahbade och

Postgiro:918258-5

-x

anhörigr lika erfarcrhct eller
annan Llppfattning? Varför blev

sjuka inom dessa onråden, dock ej sådant
som åligger stat, landstingskomnun och komnrr r. , rlrer 3i hr'tlelr;rr.relLler'^.\pr.rrir.
Ansökan om bidrag insändes till:
Laryngfonden
Barks väg 1,1,
170 73 Solna

I

Svenskq Loryngförbundets läns oth regionollöreningur med kontoklpersoner
ErkilirE

Sdmhndi Loryiglinmirs

UprEh: Uprdo hryiglinmirs

Lelin Odid 2, ?rr, 644 32 T0RsllÄtLt

tu|0t6

35

5l

35

Iol!ir ti,yldruringer Doloim
Riimma.27,79l6l rÄUI,tu
Gövle:

t!,yrglijrminsen iöabrc ch Viimhrd' ldr

0t8

5rJohomry.28, ö2

33 UtPsALr\.Ie

5!4 & Mo ny likin,
Iel0l/4 2?0 84

t k t n . t e r, |a 1 7 4 0 l

rl

56 09 36

l !iN[a

ter[ l0

lorynglö. Giivlebory

]0,7235rr/risrrRÅs.k

021|

r

D,

öreb,0

H

0t9 tB 47 0t

iel05J2 41619

7476

ed Nd.lond

5i{8odim
oxroser

ti

lli tur Arm HeÅqEoi, Yii[elo 4 69236(U]!ltÄ
Io 019 t l8 86
5 iin ski 0Gtuis$or,tue 11,66991 DUI

Viill6.is: vinlmdhrdi Loryrylineniig
023160 95

urdovdsm 9 t5t,702

tnrorma(ron ran

126 32 5oDIRHAMI,ie 027016459

LdtyLdre

Gineloig: roryryliiEringei Gdtetois
B0x 12053,402

Gilors

4l

GoItB0R0,

ft

Stom-Vent i ny fi)rpackning

0314? 30 28

r,42r4r oörrBoRG,ft 03147

87 63

Nl som mvänder våra fukr/viirmeviixlare. Stom Velr o.h Stom-Vent

Iik!s

in5yiis 8, 269 39

0Å5IAD,

Tel0431 69305

8or 5014,312 05 5(0TT0RP, Te 0430101 3l

tirlöpirg: 5ydösno tdrynslirånirqd

s.k blistedöryacknirg. Vi vet anendel av erinte år så föiijusu idenna
lörändring. Diidör dbetd vijust nu på att föriindra helå förpackningen
på våra låry-produkte. och där lommer vi definitivt att tänka "rner
konsumentvänligl . Detjobbd vi pål

N s 0idr

fiird5rism 4, 590 30 S0RI 5BEm, 1€ 0l 11.410 46

lud: Si'drr Sv!iis$ tory.gfördir9 i hid
6e lloll, (isrrirdr{. ? 23r t5 Hrjinlbos

fu

2,

hommcr au närka au vi har åndrat förpactninSer. Båda produktemå har
fått nlakanonger, som man öppnar liån sldan. Sammatyp av förändring htu vi gjo.t på alla vår! cibeck,produtter. Virsen är afi der ska lara
låltare al1 la ut produktema ur ka(ongema ntu de ligger på sjtrthusens
fdddshylior. Vi holpas att det even blir bätt.e för Er där hemma
A! förpackningstekniska skiil pactas Stom-Yen! 2 sedan en tid tiltbatj l

Hrlnnod: Hqlhrds Ldryiglin4ins
l]ildingHögr l

041014952

sro.kholnr 5hrkholn, liini torynglöding

Giiro5v0lrn,Id'n!r,

M..l itnlisa hiils ingtu
Ela lon Krusenstiemå

8, l51 4Tl0DtRTr\llt

Julhandla
eller bara koppla av
Mitt i stair
på Förstklassiga rum
till Läga priser.

unwö

STOCKHOLM

PRIZE HOTEL

PRIZE HOTEL

2!p;+rerson i tvåbäddsrum
FRE.-S0N. SAMT 20/1 2-'96-1 3/1 -'97
Frukost 55:-

31 0:rPerson i tvåbäddsnrm
FRE.-S0N. SAMT 2011 2-'96-1 3/1 -'97

Ring och boka på 040-611 25 11

Ring och boka på 0B-14 94 50

Frukost 55:-

23

POSTIIDNING

B

Svensko Loryngf ärhundet

0orks väg 14

t70 73 So['la

ooä§ttr
6dt

\tvtq,

i

LaryCare
Giheck

la'C&

AB, Box 7l S.19,1 27 UpDl"nds Vibbv

'rd.03-594102

65.fi*

03.594102 53.

