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SVENSKA
LARYNGFÖRBUNDET

- har läns- ach regianföreningar
vetksamma över hela landet

- har kanlakt med motsvarande
föbund i andra länder

- har förlraendeanslutna läkare.
tandläkare, logopeder, kuralo-

är en av huvudmännen i Can

- tillhör Handikapplörbundens
Centalkamnittö

- linansieras genam medlems-
avgiftet ach anshg bl.a. genam
State n s H a nd i kappråd ( stat I ig I
arganisationsstöd)

- hat instiftal Latyngfonden,
sam bl.a. ger rehabililerings-
stöd tilllaryng-, hemilaryng ach

- arbetar för lka rålt till behand-
ling, vård och rehabilitering
samt för socialtrygghet

- värnar om laryng hemilaryng'
och glassektamerades inlres-
sehågat

- utger tidskriften Lary

Konsulent, Malmö:

Gull-Britt Mårlensson, Dalaplan
5 A,21428 Malmö.
Iel. a4o 92 43 42

KANS L I
Postadress:
Barks väg 14, 170 73 Solna
Besöksadress:
Barks våg 14, (Bergshamra),
Solna
Telefon:
08-655 83 10.08-655 83 20.
Texttelefoni 08'655 43 20
Telefax: 08 655 46 10
(OBS: Ovanslående adresser
och lelefonnummer gäller åven
Tidskriflen Lary och Laryng-
fonden)
Telefonlideri
MåndJred 09.00 12.00 samt
13.00-15.00. Övriga lider au'
tomatiskl teletonsvar på 08'655
83 10 och 08 655 83 20.
Poslgiro: 851754-2
Bankglro: 57903 3573

Förbundets kontaktper-
soner:
Fölbundsordförande Elof
Bystedt, Tors väg 6, T45 71
Norsborg.
Tel. 08'531 717 88
samt mobil. 010-215 74 75 och
o1a 2t1 41 57.

KassaföNaltare Bo Persson, Ö.
Hantverksgatan 20 A, 831 36
Ostersund.
Tel. 063'12 30 41.

Tidskritten Lary:
Adress och telefon, se ovan
under kansli.

Laryngronden:

Adress och telefon. se ovan
under kansli.
Poslglro 918258 5
Bankgiro 5793'0661

LARY

år en lidskrift för

o laryngeldomerade de som
fått skuphuvudel borlopereral

o hemi aryngektomerade de
som fått ena stämbandel boil
opererat

o glosseldomerade de som
fått delarav eller hela lungan
bortopererad

o de som genomgåil liknande
operalioner i munhålan

LARYNGFÖRBU NDETS LÄNS- O.

REGIONFÖRENINGAR - kontaktpersoner:

ESKILSTUNA: Per Llndell, Levjns gränd 2 (21r)
644 32 Torshälla. Tel. 016-35 5l 35
FALUN: Holger Andersson, Rådmansvägen 27,
791 61 Falun. Te.023-160 95
GÄVLE: Sv Bag en, Ox(orger I 8,826 oo Söderhamn
Tel.0270-16459
cÖTEBOFG: Eric Hermansson, Gilarrgaian 1,
421 41 V:a Frölunda. Tel 031'47 87 63
HALMSTAD: B€nit a-oe..so-. Sr.å-dgå1an 24.
302 46 Ha mslad. Tel.035-12 28 13
LrNKÖPING: Nlls Björck, Mårdsiisen 4,
590 30 Borensberg. Te.0141-410 46
LUND: Erik Oh sen, Tordönsväqen 4 l, 222 27 Lund.
1el. A$-1314 05

STOCKHOLM: Ei.e Lndq',t (\i-lervdgr' 76.
142 41 qt..å< f. aA-771 9, 6a
SUNDSVATL: Blörn Edlund, Bruksvägen 8 B,
873 30 Bo slabruk. Te. 0612-21215
UPPSALA: Sven Eriksson, Ekbacken, Löt,
740 I1 Lännaholm. T6l. 0174 220 84
vÄsTERÅS: Rol Lundeva , K ockarlorpsgaian 26
723 44 Väslerås. TeL. 021-14 30 73. eller
B arne Johansson, Axe Oxensllemas gata 42,

c,

724 73 Väsieräs. Te. 021-35 45 60.
ÖREBRO: Bertl Lndström, Ekeberg, 716 92 Fjugesla.
Tel.0l9-91440



BOLF FISCHEB:

TVA
Den andra glada nyheten
handlar om inom h usm iljö.
Om härliga, ljusa okaler med
massor av väl konditlonerad
luft. Det lörstås nog då att det
rör sig om våra nya kanslilo-
kaler ute iBergshamra, som
jag hade tillfälle besöka här
omdagen. l\4ed de gamla lo-
kalerna på Reim e rsh olm e i

iriskt m inne som jämförelse,
vill man nog påslå att de nya
är ett verkligt fynd. Ungefär
som att komma irån källaren
upp till takterrassen, kan man
säga utan någön halsb ry-
tande överdrift.

Kanslipersonalen består just
nu av fem heltidstjänster, och
dessutom en bokföringsman
som kommer då och då. Alla
dess får nu nya, fräscha rum
med delvis nya inventarler.
En efterlängtad nyhet är ett
samlingsrum, avsett att i

iörsta hand användas för
terapeutiska samtal och

giskt placerat sin inglasade
arbetsplats. Hela ytan är 340
kvadratmeter, och hyran har
genom en välbetänkt å19ärd
kunnat hålas iägre än den vi
skulle ha fått betala för det
något utökade utrymme vi be-
hö!,t på Reimersholme.

Komm u n ikationern a b"a.
Det är bara 5-6 minuters väo
t ill tunnelbanan, och restide"n
för personalen är, enligt Elof,
bara ett tiotal minuter längre
än t ill förra arbetsplatsen,
vilket t roligen väl kompen-
seras av den nya, ljusa och
luftiga arbetsmiljön. För ång-
väga, bil- och flygburna be-
sökare, är platsen också väl
belågen mellan två riksvägar
på några minuters bilavslånd.

När vi gick till ett närbe ägel
lunchställe, som det iinns
flera av, gladdes jag också åt
den futuristiska yttre m lljön.
Till råga på allt var också
maten vi åt både billig och
god.

Det känns lite trist för en
gammal sur besserwisser att
inte hitta en enda anmärk-
ning. Det kånns oäkta på nå-
got vis... Llen, förresten. Det
hade varit praktiskt om det
funnits ell par parkeringsp al-
ser för handikappfordon inl il
entr6n ,ör oss som har
darriga ben. Nu känns det
något bättre!

G LADA
NYH ETE R
Först tar v den som ligger
mej personligen närmast om
hjär-tat. Det gä ler Lary.

Det är ju fl!,ttning på gång.
Vårt kansli flyttar. Och när
man flyttar och börjar röja i

det man sam at på sig under
åren, vet vi att de mest ovän-
tade fynd kan göras. Sä hän-
de även denna gång.

En dag ringde en extra glad
Elof och meddelade att de
saknade årgångarna av ar-
kiverade Lary hade hittats.
Tack och lov för detta fynd! Vi
hoppas nu att vi ges möjllghet
att binda in dessa gamla ur-
kunder så at1 de blir lättare att
hantera och bevara. De är ju
dock en del av förbundets hi-
storia.

En förcta qlimt från lökundets nya loka
ler, Bat,§ väs 14 i Beryshanra, sor: get
en antydan an den fina, luftiga niljön

grupparbeie med
nyopererade och de ras
farniljer. De nämnda rummen
samt en mindre matsal och
några arkivutrym men ligger
kvadratiskt anordnade mellan
husets ytterväggar. l\.4itt i

kvadraten finns en stor, fri yta
med väl tilltagen takhöjd. Där
tänker man möblera för olika
sammankoms'ier. Vid den ena
kortsidan av det utrymmet har
förbundsordf öranden strate-

SVENSKA
LARYNGFöRBUNDBT

Ny postadress, nya telefonnummer
se sid. 2 detta nummer av Laryl

HAR FLYTTAT t*i.:,..'.. ,.

r;ll
Barks väg 14

(Bergshamra, Solna)

Hj ät1l ig laryn I h ä lsn ing! Ra lf .
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SVERIGES DOVA
HAR LÄMNAT HCK
I HCK Rapport skriver HCK:s kansli-
chef, lngemar Fäm:

Beslutei var inle oväntat eflersom
SDR:s styrelse hade lillstyrkl lvå mo'
tioner om ullräde. Deballen på kon
qressen var lång m6n "luddig . Mesl

INOVEMBER BESLUTADE SVERIGES DÖVAS RIKSFÖRBUNDS KON-
GRESS ATT FÖRBUNDET SKULLE LÄMNA HCK, VILKET §KETT FRÄN

OCH IVlED 1 JANUAR] IÅR, FÖRBUNDET UTTRÄDER OCKSÅ UR DET
IOAKALA SAMARBETET INOM HCK,

Likt många andra folkrörelser
iallmänhet varit sena med att
frågan.

Nu torde det stå klarl för envar
att Ec-frågan kommer att b i

den kanske tyngsta frågan
under 90-talet för handikap"
porgan isationerna.

HCK har under hösten lnten-
sif ierat EG-arbetet. Till sitt
förfogande för detta arbete
har HCK en halvtids om-
budsman (Lars Lindberg) och
en asslstentljänst (Roge r
Marklu nd).

Ungefär en gång i månaden lrätfas
handikapporganlsalionernas sak'
kunniga i Ec-frågor, ber.iltar Lärs
Lindberg.

Varje medlemsorganisalion har möj'
lighel afl närvara vid dessa lrältar. Vid
varje tillfälle inbjudes någon expert
utifrån för att informera om konse-
kvenserna för iunktionshindrade av
ett nårmande lill EG. Under höslen
har lill exempel Thomas Lagerwall
från Handikappinstitutel pratat om
standardisering av handikapphjälp-
medel och Hans Ling från Närings-
depariementel om del så kallade
hissdireklivet.

På liknande sätt kommer man all
beta av område för område I HCK:S
referensgrupp.

Under hösten ordnade HCK tre re-
qionala EG-konierenser Föreläsare
vid dessa harvarit Per ObfÅng,rnan
fån Socialdeparlementei och Jan
Ed ing från LO.

Under våren planeras ytlerllgare kur'
ser och konferenser, särskilt med in
riklan på HCK:s medlemsorganisa
tioner.

har handikapporganisationerna
få igång diskussioner om EG-

EG ger
viktigt uppdrag till
Handikappinstitutet
FG har utsell det Svenska Handi'
kappinstilutet att leda en slor
Europeisk ulredning om handikapp_
hjälpmedel och annan teknik för
personer med funklionshinder.
Projektel skall under 18 månader
och kommer att kosta 25 milioner
kronor. Det är det slörsta anslag som
någonsin beviljals inom detla lek-
nikområde.

Avsikien med utredningen är atl
kailägga och analysera siluationen i

olika Europeiska länder vad avser
standardisering och provning av
hjälpmedel, f örsörjningssyslern, in-
dustriellt samarbele, jurldlska och
ekonomiska faktorer, utbildning och
nya leknikområden sarnt föreslå åt-
gärder lör att underlåtta samarbete
och bildandel ev en gemensam
marknad.

EG:s val av Handikappinsillulei an
ses som en bekräflelse på att
Sverige har en framskjulen slällning
på det här områdel, men också som
ultryck för en önskan att Sverlge
skall spelä en eentral roL i

utformningen av den framtida
verksamhelen i Europa.

Tungt i början?

FREE VENT SYSTEMET
HAR,,NYBÖBJAR,,.FILTER

Se vår annons

qammal "skåpmal"; Att HCK tidigare
inie hade stölt SDB i kampen för
leckenspråkel, att HCK hade varit ell
öveTorgan m.m.

Från många föreningsrepresenian
terframfördes att man inte ville lämna
kommun- eller läns-HCK. men all det
varo.k. om man gick ur Rlks HCK.

Alll sedan SDR:s styrelseförs ag
blev känl har HCK haft flera
överläggningar med SDR-
ledningen. Den krltlk som då
framtörts irån deras sida kan
sammanfattas på följande säli: HCK
är elt överorgan som uppträdet som
om man vore en egen handl
kapporganisation. Stadgarna med-
ger lill exempel all HCK kan köra
över elt förbund i dess hjårle-
frågor.Förbunden inom HCK visar
inle lillräcklig respekt Iör värandra,
viket SDR anser sig ha fått känna av.

De Iörändringar av stadgarna som fö
reslagits av organisalionsutredning
en har tillmölesgåtl SDR:s syn'
punkter. Andå valde man att gå ur
HCK. Ja, dörren lämnades litel på
glänt med hänvisning lill näsla HCK-
kongress'beslut i bl.a. hjärte' och
stadgefrågorna.

§agt tm SPIR0 L,IRIN0ll[!
"Jag har nu haft tillfålle
att te3ta Spiro LaryngAid

i några veckoi och vill
mealdela, att ia8lår mycket

nöid ned det."

F#GT€"



GERHARD LARSSON:

DAGS FOR LAGSTIFTNING OM
HANDIKAPPADS RÄTT TILL ARBETE
. DE HANDIKAPPADES RÄTT TILL ARBETE FÅR INTE KOMMA I SKYM.
UNDAN I DET SVÅRA ARB ETSMAR KNADSLÄGET. DET ÄR DAGS ATT LAG-
STIFTA OM HANDIKAPPADES BÄTT TILL ARBETE.

- Handikappade får inle ses och be
handlas som en reservarm6" som
bara efterfrågas när konjunkturen
går uppåt. [.4en som del nu är, så
kommer handikappade längst bak i

arbetslöshetskön.

- Dei räcker inte med lönesubven
lioner för atl svårt handikappade
skallfå arbete. I nuläget med stalligt
betalda ungdomspraktikplatser osv.

blir det knappast några chanser tör
handikappade på den reguljära ar
belsmarknaden,

- Näslan 40.000 arbetshandikap-
pade är anmälda som abetslösa vid
arbelsförmedlingarna och anlalet
f örtidspensionärer stiger ålerigen.
Detta samtidigl som det bland landet
370.000 förtidspensionärer finns
många som både kan och vill adleta,

men som anser det lönlösl att söka
jobb i dagens läge.

Det behövs en lagstiftning för ait
skärpa handikappades råttiill arbete
och handikapputredningen har ock
så lagl törslag om sådan lagstiftning.
Förslagel ligger nu hos regeringen,
sade Gerhard Larsson, själv handi-
kapputredare och lillika koncernchef
i Samhallsföretagen.

Margareta Persson. HCK-ordförande:

NU AR DET UNDANTAGSSTUGAN
SOM GALLER FOR HANDIKAPPADE

- Nu är det undantagsstugan som gäller för
handikappade, säger Margareta Persson, då
hon granskar regeringens budget. På längre
- Nu inleds det handikapprö-
relsen så länge har varnat för:
Handikappgrupperna sätts på
undantagl Aven om undan-
tagsstugan till en början ser
ganska trygg ut, så frågar
man sig: Vem vill leva i

samhällets utkant?

. Men nalurliglvis Iinns det positiva
sidor. Sedan länge utformade handl
kappreformer kommer och man har
inte gjort några nedskårnisgar i re-
former som är viktiga för handikapp-
grupperna.

sikt är budgeten en välfärdskatastrof, hävdar
h on.

' Det är brållom med att tillsätta en
handikappombudsman som med la-
gens stöd kan driva sitl
skyddsarbete för handikappade.
Kommer handikapputredningens
förslag på den punkten atl
fö rv erkligas, frågar HCK:s
ordförande

- I\,4en samlidigt säger man all den oi
fentliga seldorn inte får öka, även om
ekonomin skulle förbällrasl Nya be-
hov skall läckas" genom "priori-
leringar' De mest uisatla skallskyd,
das genom behovsprövade ålqär-
der. Sjukförsäkringen och andra
delar av sociallörsäkringen skall min-
skas och flyttas bort från statsbudge,
ten. Därmed las de försla slegen på
vägen mol välfård för alla bort.
Undantagslösningar, den selektiva
välfärdspoliliken" med dess för

nedrande beroendesiäTning är på

- [/an har bland annal anledntnq
fråga sig vartör handikappade och
sjuka genom h6jda avgifter för sin
service skall betala de sämsl ställda
pensionärernas KBT och Densions-
tillskott, säger [,4arqareia Persson

Välj självl

FREE VENT SYSTEMET
HAB ALTERNATIVEN

Se var annons

Sagt l]m SPI[0 tÅRYilClll!
"För alt garantera

hög3ta kvalitet, provar
specialiaterna på

Andningsdispensåren,
Danderyd3 Siukhus,
utar remisilvång,

ut SPIRO I.ARYNGAID,
Ring 0&655 55 65

för tidsbestållning,,

r#olerr
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Munhålecancer-proiektet går vidare:

UPPSKATTAT SEMINARIUM
FOR DISTRIKTSSKOTERSKOR

ANNU ETT UPPSKATTAT SEI\,4INARIUM OM
VARD OCH REHABILITERING AV PATI.
ENTER IVlED CANCER IIVUNHÅLAN GE-
NOI\4FÖRDES I BÖRJAN AV DECEIVBER -92
DENNA GÅNG VAR N'ÅLGRUPPEN DI-

STRIKTSSKÖTERSKOR, VILKA I STORT
ANTAL (180 DELTAGAFE\, HORSAIV]VAT
INBJUDAN OCH I\,4OTTE UPP PA HOTELL
SHERATON I STOCKHOLI\,4. EKONON,4ISKT
STÖD KoI\,4 FRÄN cANCERFoNDEN.

Programmet hade i stort sam-
ma innehåll som vld det ti-
digare seminarium Svenska
Laryngförbundet arrangerade
i september -91 , då iör alla de
personålkategor er soin deltar
i vården av patienter med
rn unhålecancer på sjukhus.

Pianerna alt också ta med distrikis
sköterskorna har funnits hela tiden
säger förbundsordförande Elof By'
stedt. Del uppstår inte sällan pro-
blem "i skarven" mellan sjukhusvård
och återkomsten lill hemmamiljön

- Vid Karolinska siukhuset (KS) i

Solna. hår man ell nära samarbete
mellan vårdavdelning och distrikls
skölerska. Vi viLle beråtta om det
samtldigt som vi ville ge distr kisskö-
terskorna mer kunskap om vika svå-
righeter sorn uppstår efler behand-
lingen av cancer i munhålan.

o BISKFAKTOBEB

Docent l\ragnus Lind, KS, inledde
med ati talå om rlskfaktorer Iör mun-
hålecancer. Röknlng och stor alko-
hoJförbrukning är riskfaklorer. Ä,4ed

Dacenl l,,lagnus Lind, en av vån

sligande ålder ökar också risken vä-
sentligl.

Magnus Lind redogjorde också Iör
de ollka behandlingsmeloderna - ki
rurqi, strålbehandling och cellmedi-
cinsk behandling.

Hans Strander, docenl vid Radi,
umhemmel, KS, berällade om för
beredelser inför och under slrålbe
handling. Tandläkare Liv Höglund
var för dagen sjuk men hur man irån
tandläkarhåll tar hand om patienter
som strålbehandlas för munhålecan
cer kunde deltagama själva läsa idet
ulmårlda kompendium, där alla {öre-
läsarnas föredrag samlals.

Dietisl Ann Charlotte Skedebäck be
rältade om hur man äler före och un-
der slrålbehandlinqen och före ope-
ralionen.

- Det är myckel svårt att "reparera" en
viktnedgång. Därlör måsle läkarna
Lägga ner en sond på ett tid gare sta-
dium än vad man nu många gånger
gör, framhöllhon.

Här nå1ru av deltagarna i Laryngför-
bundets sen aste senin ai un i mL nhå|e-

Lena Nyström är avdelningsföre'
slåndare vid öronkliniken KS. Hon
berättade hur man på avdelninqen
arbetar med en sjuksköierska och en
underskölerska - eli vårdpar - med
ansvarför patienten. Del är vårdparel
som gör hembesök hos patienten,
minst två under den överapp-
ningstid" när man har konlakt med
både sjukhus och distriL(svård.

Kuralor Gun l\,4arie Larsson berät
tade hur kuratorn idag, efter
övergången till del nya syslemei
som kallas primär omvårdnad med
parvård, rnle bata arbelar med
palienten utan också med ånhöriga
och personal.

Jonas Kärling - logoped - möler pali-
enten före operationen. Då informe-
rar han om vilka lal , ät och sväljpro-
blem som kan uppslå, hur man kan
kommunicera i akutskedel och om
vilka hlälpmedel som linns.



Dacent ian Lundgrcn, Linköping

Magnus Lind ålerkom sedan med en
uiförllgare beskrivning av kirurgisk
behandling av munhålecancer.

- Tungan kan ses som elt parigl or-
gan, sa han bland annat. Om den
klyvs i medelllnjen och en halva tas
bori får man bara obeiydliqa
iunktionsiörluster medan det bir
slörre problem så fort man qar over
meddell njen vd operårioneÄ

Magnus Lind forisatt sedan att ta a
om ånatomiska och iys o ogiskå kor-
relal l ldyslagi. det v llsaga svårighe-
ter all svälja.

O SVÄLJN NG I TRE FASEB

Docenl Annika lsberg, Huddinge
siukhus, lalade om rönlgenologiska
fynd v d dysfagi. Tillsammans med
landläkare lngrid Bodin fråri KS hade
hon skrivit en kompend esamman
faltning.

Sväljning kan indeas i lre faser. I

varje fas kan ollka problem uppslå.
För att kunna hjälpa patienlen måste
man veta hurvaie fas gårlill

Ann'Char otie Skedebäck ålerkom
med all tala om vad palienlen kan
och bör ätä efter operalionen.

Logoped Slv Malmgren utvecklade
ämnet sväljlräning och talade om lo-
gopedens roll visavi patienter med

- Som vårdpersonal kan vi egentii-
gen aldrig riktigl veta hur patienlen
mår men vi kan lindra, siödia och
uppmunlra. Det sa sju ks köt e rs ka n
Elisabeth Plat n Danlelsson, KS, när
hon talade om posioperaliv omvård-
nad. Elisabelh berättade också hur
kurator och vårdpar i god tid före pa-
lientens hemgång planerar utskriv-
ningen. Det är nu man iar konlakt
rned distrlhssköterskan och evenlrr'
elll med hemljänslen. Antingen
kommer dessa lill sjukhuset för att
träffa patienlen eller sammanslrålar
alla hemma hos patienlen ianslul-
ning lill utskrlvningen.

Ann Lanqius, siuksköterska har i ett
forskningsprojekl undersökt I vskva-
liteten hos palienter med munhåle-
cancer för och efter kirurgi.

- Det finns slora individuelh skilina-
der i upplevelsen av vskvalilel,
framhöll hon. Därför år del vikligt att
idenliliera vilka som behöver stöd.
Behoven vårierarl

O EFTERVÅRDSGRUPPEN

En bakgrund 1ll den eftervårds-
grupp man idag har vid Karolinska
sjukhuset, gav Gun l\,4arie Larsson
och Jonas Karling- De berältade
också hur de arbelar i gruppen och
vilken belydelse den har för
patienterna.

En anhöriggrupp linns också vid
Karo inska sjukhuset. Gruppen lräf-
fas eil tiolal gånger och varie 1räll har
ell sårskilt program. Både prakliska
fågor som mal- och kostråd tas upp,
liksom psykologiska frågor. Grupp
ledare är kurator, logoped och sköt,
erska.

Före detta patjenter delgav semina-
riedeltagarna sina erfarenheter och
deras berätelser har - liksom två an-
hörigas - bifogats kompendiel.

Jonas Karling gick runl och slällde
frågor till deltagarna. Så här Iä1 en
rösl ur publiken:

- Del är viktigt att personalen utanlör
sjukhusel kommer in på etl tidigt
stadium annars blir ni (siukhuset)
trygghelen och vi (distrildsvården)
blir olrygghelen.

En kommenlar från KS blev. atl detla
inte alllid behövde vara elt problem.
lbland känner paiienten och dts-
trildsskölerskan varandra sedan lid

gare. lven visst gäller det ändä all
"knyia ihop" sjukhuset och dlstrilds
och hemsiukvård på eli bra sätt.

Pailenterna kommer all skrivas ul
snabbare från sjukhusen nu i bespa
ringstider, framhöl en skölerska från
KS. Då måste "skarven me lan siuk-
huset och hemmet fungera ännu
bättre än den gör idag.

tul.nt Stner.ln

?{
PBAFESSOB JAN WERSELL,
CHEF FOR OBONKLINIKEN VID
KAROLINSKA SJUKHUSET en av
deltagarna vid det uppskattade se-

§TOMBSKVDD
I TUNN UfrU (25: /SI}
(med mell6nlagg i skumpl6st
30r-/st.)

Förg: uila.
flnge §torlek i cm runt halsen,

Besläll från
I NGR ID IIsGMRN
8iuägen 6, 141 l2 Huddinge.
Tel.08 - 7?4 64 82.



(' /"rrl-
Projekt Munhåle-
cancer:

TRISS I

DAMER
- STARKT
LAG SOM
DRAR
IGÅNG

Trlss idamer- det är inga
dåliga kon, deil Del'är
med den given som pro-
jekl lVunhålecancer har
förstärldsJ De tre skall
hålla i projeldels ledning
med Gun-Alatie Larssan
som ankare
Gun Marie. välkänd i

Laryngförbundet och för
Larys läsare, är kurator lill
yrkel. Hon har i åtmins'
tone 7 år (på Karol nska
sjLrkhuset i Solna) arbelat
rned likartade pro
jelduppgitter och jobbat
med informalion ule i

Europa och i USA..

Laryngföbundet har hä1,
sat dem välkomna tillsina
nya arbetsuppqifler och
nolerar alt det aL(uella
projeklet fått en sällsynl
kompelenl och aktiv
ledning ioch med att
denna triss i damersiälh
upp.

Om damema är uppskat
iade iör rrycket, så har
de emellerlid inte Larys
folograf bland sina be
undrare. All försöka iå de
he på en och samma bild,
utan grimascherande
och andra påfund, var en
omöjlig uppgitt. Trots lre
rullarfilm. Vihar fålt klippa
och lixa för att ge dem en
lika b:ldmässlgt ansländig
presentation som den
texlmässiga. (l\,4en gott
humör ärju inte he ler fy
skam att ha med sig ijob-
bei...)

Vld sln sida (eller rätiare
sagl vid slna sldor) får
hon hon logopeden Jr,
lJyberg, som minsann
inte bara är känd för afl
fungera som loaslmaster
vid lubileumsfesler, utan
lastmer just för sitl Lrpp
skaltade aöete som lo'
goped b and larynger.

Tredje namnen,

Darle/sso, är också en
kändis isammanhang av
del härslaget. Henne har
rnånga larynger också få1t
möie i kursverksåmhe-ter
av olika slag. ElisabethGun-Ma e

DETTA AR
E LISAB ET

Vem är hon, denna E sabet
Platin - Dan ielsson, som nu
engageras som en av dem
som skall ligga iselen för
m unhålecancerprojektets
fortsättnlng?
Eftersom det är intressant alt
veta, satte vi papper och
penna i hennes näve, och
bad henne om en beskriv-
ning.

Här är den:

- Jag har arbetai 11 år på "öron 1 ,

en onkologisk, kirurgisk avdelning
som vårdar patienler med tumör
sjukdomar i svalgel, rnatstrupen och
munhålan. Avdelningen bedriver
parvård enligl amerikanskl mönsler
sedan 5 år1 lbaka. Della innebär att
en sjuksköterska har tolalansvar för
patienten och palienlens anhöriga
alltlf rån diagnoslillfällel, under strål
behandling och vårdlid, isamband
med operationen samt även efler
hemgång - då i form av hembesök,
telefonkoniakt elc.

Jag har deltagit i kurser, seminarier
och föreläsningar som händlar om
ornhändenaqandel av patienter och
anhöriga lillsammans med kuralor
Gun-lVarie Larsson och logoped Jili
Nyberg (två andra projeklse en)

Vidare har jag bland annal medver-
kal i studiebesök i USA (Boslon och
Yale) lillsammans med kollegor och
kuratorer irån öronkliniken på Karo-
linska Sjukhusel höslen 1391 - allt
för all förbätlra vård och omhän-
derlagande av patienler och deras
anhöriga.

Jag dellar nu - och det är mycket ln,
lressant' I Laryngförbundets rnun,
hålecancerprojel«, som vill kartlägga
en modell och elablera ett mönsler
förvården av palienler med cancer i

munhåla, sva g och matstrupe.



Resebeäftelse av Lena Nvstfim. löreståndare. ach Gun-Matie Larssan. ku-
ratar. Orcn- nås- och halsklniken. Karolinska siukhuset:

VIKTIGT UTBYTA ERFARENHETER
- SLUTSATS FRÅN KONGBESS I BEAUNE

GENON,4 BIDBAG FBÅ\ LABY\GFONDEN GAVS IVÖJLIGHET
TILL DELTAGANDE I INTERNATIONAL CONGRESS OF PSY.
CHOSOCIAL ONCOLOGY IBEAUNE IFRANKRIKE, OKTO-
BER 1992.

,.VI KAN VARA STOLTA OVER
SAMTALS- OCH ANHÖRIGGRUPPEH'
Redan våren '1992 ansökte Gun-l\,4arie och undertecknad om
pengar ur Laryngfonden för att kunna delta i den rubricerade
kongressen i Frankrike. Vi hoppades pä att få lära mera om
hur vi kan iörbättra omvårdnaden för våra cancerpatienter. Vi
ville också lära oss hur vi på bästa sätt kan stödja vår egen
personal som arbeiar med den här pat entgruppen.

ESPO-kongressen (European Soci-
ety of Psycosocial Oncology) vänder
sig huvudsakligen I ill vårdpersonal
inom onkologin och handlar främsl
orn psykosocialt omhändedagande
av palienter inom cancersiukvården.

O 4OO DELTOG

Kongressen, som öppnades den 12
oktober. inleddes med audilorium
på förmiddagen och olika symposier
på ettermiddagen. Fyra hundra
deltaga-re hade anlänt från lrettiotvå
länder. Sverige var väl representeral
med lrelliofyra deltagare

Temat den första dagen var psyko-
sociala och sociala konsekvenser för
palienter med cancelsjukdomar hur
man informerar palienlen om diag-
nosen saml skillnader i infotmal on
med ianke på vilken kultur paiienlen
tillhör.

lJapan, till exempel, får endast 20
procent av palienterna inlormation
om atl de hal en elakarlad cancer-
sjukdom.

Kongressens andra dag handlade
föredragen om olika gruppmodeller
för palienler med cancer, livskvalitet
och ulbrändhel bland sjukvårdsper
sonal.

Talare från många länder berällade
om sina erfarenheter när det gäller
att samla patienler med olika can-
cerdiagnos6r i grupper och även hur
del är atl adrela med familjegrupper.

Här insåq vi afi vår ÖNH-klinik på
Karolinska siukh uset kommii
mycket, mycket långt och vi kånde
oss stolta över vår samta sgrupp för
munhålecanceropererade patlenler,
vilken startades av logoped Jonas
Karling för drygt 12 år sedan.
Gruppen leds idag av Karling och
Gun-Marie Lars son. Vi har
dessulom anhöriggruppen och de
olika personalgrup perna som Gun-
Marie leder.

O SMÄRTFOHSKNING

På onsdagen, tredje kongressdäg'
en, handlade det mesl om olika
forskningsmodeller ' bl.a. hur man
kan forska på smärta hos cancerpatl-

Kongressen avslutades med en stor
paneldeball i vilken 16 psykologer
och psykrialriker från olika delar av
världen diskuterade, bl.a. förening
ens framtid och plats för kommande
kongresser.

o VIKTIGT BYTA ERFARENHETER

Det var mycket intressani och gi-
vande all få della i denna kongress
och ati få höra lalare från olika delar
av världen berätla om sina erfaren-
heter inom dei här speciella områ-
det.

Del är minst lika kunskapsgivande att
tex under en lunch eller middag få
träffa kollegor för atl uibyla egna er-
farenheter.

Lena Nyström utanlör kongresshal-
len iBeaune.

Att fä möjlighet att åka lvå personer
från samma klinlk ger stöfie utbyle
etlersom man kan diskutera och lil-
sammans bearbela den informalion
och kunskap som löreläsningarna
givit.

På hemvågen hade vi möjlighet all i

Paris sammanträffa med dr Görån
Laurell från Karolinska sjukhusets
ONH-klinik, som vislas i Paris för en
lremånaders forskningsperiod. For
skningen rör ell specielll cylosta-
ticas cisplentinum inverkan på
hörseln. Göran berältade om deitä
forsk-ningsarbete och vi om våra
erfarenhetet f rån kongressen,

o TACK

Elistort lack til Laryngfonden, vilken
ekonomiskt gjod det möjligt för oss
all resa lill kongressen.

LENA NYSTRÖA,1
avdel n in gslö reslånda re avde I ning
1, 6ran-, näsa halskliniken,
Karolinska sjukhuset.

FOTNOT:
Maler a et ovan Ugör etl goll exempel
på hur Laryngionden numera ' efter
lramgångarna rned brevmärkeslörsält-
ningen - äntligen börjarpå afllå hygglga
ekonom ska mötl gheier ge s li slöd ål
angelägna verksalrrhetBr. Fed.



ETT 2s.ARSJUBILEUM
MED MANGA GASTER
OCH MEDVERKANDE
EN HELG FYLLD AV AKTIVITETER: 5-6 DECET\itBER
1992 DÅ SVENSKA LARYNGFÖRBUNDET FYLLDE 25
ÅR PÅ SHEFAToN I srocKHolt\.4

Först ett välbesökt representantskapsmöte, följt av en
mottagning och till sist en jubileumsfest som inte gick av
för hackor.

En hel del av vad som sades under iublleumsfirandet
finns återgivet på olika stä len . oetta ''tunmer av Lary.

Här skall vi berätta om en del av händelserna.

REPRESENTANTSKAPSMOTE

FRAN REPSI
TILL UPPVA
DÅ LARYNGFÖRBUNDE
TAT SINA FÖRHANDLII
DELTOG OIVBUDEN I OI

Där återfanns ett stort
gäster som f ramförde
gratulationer till förbunde

lsin hälsning t ill iörbu
anförde den politiskt sak
nige på Socialdepartemr
- lnger Claesson-Wästbl

Mitt i i lestglädjen vid Laryngt'ötbundets

Förbundsotdlörcnde Elof Bystedt ned
huslru Linn'a flankerus av narska t'ör
bundsardfönnden- Ktell Dansleth (th)
ach hans hustu Eih, längst t.v.

Representantskapets för-
handlingar innehöll bl.a. en
diskussion kring förbundets
försämrade möjlighet att eF
hälla bldrag till kurser.
Anledningen till detta är det
"sparpaket" som regeringen
presenterat, där det ttnns ett
beslut om att inga kursbidrag
kan ges till någon som fyllt 65
är. Det innebår för Laryng-
förbundet, där medlemmarna
oita är äldre att förbundets
kostnader för tal- och reha-
biliteringskurser skulle kom-
ma att bli orimligt höga. Kurs-
erna är annars, som bekant,
en av hörnstenarna i iörbun-
dets verksamhet.

Representantskapel 1og också be,
slui om att med tillerkinda medel ge-
nomföra en uppsdkande
verksarn hel bland barn och
ungdomar med munhålecancer.
Avsikten är all söka genomföra en
kurs/konierens ,ör föräldrar och en
social verksamhet för barn och
ungdom.

Elt ökat nordiskt samarbete finns
med i Laryngförbundets planer för
kommande vetksamhetsår. De nor-
diska förbunden har önskemålom att
vid bn konferens kunna inbjuda lä'
kare och forskare från USA.

Erfarenheterna från landet iväsl är av
slor belydelse för de nordiska orga
nisationerna för all ha eti jämförel
semalerial vid diskussioner med den
svenska sjukvården. Rehabi!iler'
ingsmöjlighelerna är sannolild skiit-
ande och börjåmföras med varandla,
liksom frågan om möjligheler atl åler'
gå lill arbete.

Representantskapet såg bekymral
på den samhällsulveckling som sker
och präglas av neddragningar tör de
sämsl rustade, de handikappade,
och reptesenlantskapel rekommen-
derade förbundel ali aktivt framföra
medlemskårens behov av olika slag
och på olika områden.



OJ, ETT SÅNT PROFFSI
JILL - OMSLAGSFLICKA OCH JUBELFESTENS FRACKIS!

Nej. vcm ;all världen hade kunnat lro a det var en looooed och ,amator 
ru

belfeslensloaslmasler conterpncier gladjespridare-åqonql,mt ellerv;d
du vil - som med ett sprud a-de numor och snärl g lracklorr; omkring brano
oss vid fesrbordet. Ja. just det - en rikig kackts pioflstgr och med srr: ande
g'ädje prese,lterade hon allt vad handa sku.le den.å j-;elkväl
idag kan du se he--e pryda larys omslag ig,anitu' festmunderi^g Jill
NVStrom som inle bara var med ho9 'aryrgern; pä .esien för ah nalla i h;p al,l
so.r skulle hända ulan som ocksa l;llvardags är m,ir ola,ld -aryngförbundets
aktiva. NL med insatser i rnu.hålecancerprolekler. L ka uppåt som;å v, mö[e1^F1$<-)/I;:';;:pää;äai;;'"""''''''**""'e'F*IeILKauppa'somdåv'morrel

I \r'
IIE(np [/EN LANG Ip I EN LARYNGS Ltv
IIKTNING 5:f:1l,x,ff,,:1fl,:ll,;ff'3J"t"it"$".ä"TTå,*?fl:å,5:i:",1#
I iörb.rndet tiradF sitt 2s-årslrrbiteum idecenb.r

hå.^å=Jf itäJå)J3[åE#&i, . 25 ar ar en ko,l rid i en ro,{,örerses . Naru,r ervis rinns hc( a,e och vän

fr;tiLtr,/ö;;i\'G:\"r'iiå'="*:"^"''" lJol"i"'ålnJi3,'å;Ji#Iln:!'il:"" ffiJiil;,":i:,Hl;,trlIPa:i]:;
[ntu' "n 

reeerinsel dasen efter deJ l"];i:3:':'i::" ", ".rera 
ad berört iåläTJ"JfitrIJ:iyf:&r,,:,.."],

lsina andra (rispa(etet oesturade 
"aii"giti" 

Ä"0" Ääi ;pp, .ali.i]iå,il. avsätta 30 milioner t<ronäitc;r nordiska tänderna inktusive Esfland Deita inte bara för att viär eit litei föF

| ätt orä.iäri;;il;;d;;; i;. och mänsde, av aktiva r"tns;;. i;; bund som behöver en stöd som

noet suricent,ä roi;ååä ;;i ;: lm:""_.:;:Uimt[*hä 3i:",§i:?"1:',?J""iäHå",h1å,,","]
[kun- kända han d ikappgru pper". Manigrassi, 

"o, u"|, "ir 
'k-]. --; atl solidarileten i handikappfamiljen

flntut eti."u"tt Fleerwood cancerfon gäste-r. geross ensamlad sty*a som isin lur

i!1"-I=i-31191."!9r ogroro: sill fHl"l"?,tåi.|:iji.å:!"",fl*"#,y1;
1al lobaksfrågan, och menade att
robaken ar en-,,aririd rykanae aktueri -l_ 

- 

[T§å"J:.åH:'å""1 ]I"ät]":ii ;!fråga'. Med.de kunskaper som i dag Också lrär hölls hälsningstal ä"-t,iå,"urnng",.rl:Y:T,,§!:k".P"l"deverkninsar bl.a. från Handikapp se;vicear dFl vrktrgt atl hela liden sprda som på Larvnofonlins väo- Då oel 'esr igr du<åde s-peooroan rärrs
dessa kunskaper, lramforatH till barn III
och unsdom :"j.glil":!f1["]i,9 iy.bliy- i"":9"i:i]ii,,iT,Lll;-li;.X,",:,il

marKe_n. En av markestorsälf .l av _aa/-gtorbu^oer. oe, v:, e^ ! aa
l.Lary^berättas på annan plats om arna IiCk också diplom ooh överrasknindtör d6 många detrasarnå.
den gåva som insamlats lil Fslrand , en liten gåva från LaiyngfOi--rorm av rösrsene,arorer oulo.et tål- qott forsälÅiniiie. ,iååil3,i,l:"ff;;;":;;:"r""1":.:
Logopeden Juule Jankovski lack- sultat Dsnna ve rksamhei'spo ns,å.i* ä" lä"'
adö fbr gåvan, och beräitade att för dikappservice, och tack vare deras
näNaraide opereras c a 40 strup- Jeja sundström inte bara flfl:*jfrJi i[ii":l[Tfl.J]inSJ:cancertallom årel i Eslland. sågs utan också hördes i ö'ålijtl irän Larynqrörbundel - på den

JanKo,,ski overtämnade e träsnlr vimlet. letr mycket uppskattat .Ig-:"=*". Bar"svåq-a. r/07.1

.åi'i'öå",'trriiöiläiååi,ä"r"'"" " prosraminslas i känd och sorrål

"' populär Jeja-stil. naturligtvis
JEJA OCH MANGA FLER med mycket sang och musik.
PA JUBELBANKETTEN

i\,4usik iövriqt. Hans Åke Lundqren.
valkänd ledare av Karolinska :< L,t
husels sångkör "Tonsillerna . '

Maud Tilgten.

Lördagskvällens bankett
samlade många deltagare.

VIOEOFILM
irån Laryngförbundets
lubileums{eslli gheter - 250:,
Besläll f rån Laryngförbunde1.



NORSK HALSNING TILL
LARYNG-JUBILEET
Norsk Landsforening for laryngeclomerte uppvaktade
Svenska Laryngförbundet vd förbundets 25-årsjubileum i

december ifjol. De norska laryngerna representerades genom
sin ordförande Kjeil E. Damsleth.

Damsleth sade bland annal i sin jubi-
leumshälsning:

Virksomheten i vore nordiske land
drives på en ulik måte Kanskje har vi
de1 enklest I Norge fordi vi der har fi
nansieringsordningen både med
Den Norska Kreftlorening (DNK) og
med Sosialdepademenlel. Riklignok
blir tlskuddene lra det oiienllige re-
duserl som fölge av den slrammere
ökonomi, men vi har fremdeles god
stötte.

Det offenl ig bidrar med stötte lil
prosjeld - slke som Ge lokurs - l ldift
av foreningen forde t ut til loka av-
delnlngene og til sist lil utdannelse
av besökere. Den Norske Kreftfor-
eningen är vi HELT avhenglg av; de
stiller kontorplass, post og tele
tjenesler og dalaregistri lll dlsposi
sjon og dekker en årlig sydetur for
opererte med ledsager. Dess-ulen
får vil tilskudd 1l ulike aklivileter. Ja,
DNK er en ianlastisk slöl1e for oss.

Vi gir endel igjen med våre om
fallende skolekåserier mot tobakk
de vis sammen med DNK:s fylkes'
koniakter som derved får skolene
som insamlere. DNK dekker reise og
diet. Käsörene er o önnet.

Her i Sverige har jeg inlrykk av al
dere må drive en mer aktiv PR for å
skatfe mldler selv, bl. a. gjennom
den store aksjonen iradio/tv. Deres
iorhold til Canserförbundel er
anderledes enn hos oss. men
sikkert svaerl posili!.1. Dere har egel
personale ansatt Jeg er sikker på al
vi under delle besöket vi höre mer
orn d.et som gjöres og det som

Norge er kunder for svenske
produkler - Slomveni, Free Venl
og vi lölger eller i inselt ng av

O SE FRAMOVERI

Vid en sllk milepelskalviselvlö gelig
se noe lilbake. men det er ennå vik

tigere å se fremover. Vi har nemlig
en betydelg oppgave. Over halvpar-
ten av alle dödsfa I kan före t lbake I I

vår måle å leve på Vi dör t dligere
fordi vi bruker robakk drikker alko-
hol, b ir avhenglge av narkotika, b ir
skädel og drepl itrafikkulykker, forå
saker brann ved uforslktighet og
sprer HIV-smitte. Delte neds ående
tesullal kan endress, og vi kan vaere
med på å gjöre noe med det Vi kan
delta i det forebyggende arbeidet'
del er bedre å förebygge enn å
reparerel

Delle, sammaen med omsorgen for
våre med emmer, er nok vår v ktigste
oppgave iåren som komrner

Tolall se11 håper jeg vi b r faerre
medlemmer i våre loreninger Nu blir
del flere kvinnel men iaerre män.

La oss, ved delte jubileet som tross
alt erfor en liten gruppe lsämfunnet,
love hverandre al v ska slå på i for-
hold tilvåre medlemmer söke å på-
virke hver enkelt til å deta atdivt i

våre medlemsaktivileter og t I å påla
seg oppgaver for felesskapet. DET
er nemlig ikke sä letl men det er
vlktig.

25är-
viktig milstolpe
Elof Bystedl hälsade gästerna vid
Svenska Laryngförbundets mollag
ning i samband med 25-årsjubil6et,
genom all betona att de 25 åren be-
lydde atl föbundet nåil en viklig mi-
stolpeisnverksamhel.

- Trots att vi lillhör en av de mindre
organisat onerna har vi en av de
störstafrågorna att arbeta med, näm
ligen cancerlrågan sade Eloi
Bystedt

Debatten kring cancer är mycket ak'
tuell bland annat isamband med dis-
kussionen om rökning rnlljöförstö-
rande ämnen av ollka slag och ar-
belsmiljöfrågorna. För oss är det av
slörsla vikt alt de som drabbas av
cancer i strupe och munhåla får en
bra vård och rehabililer ng En del av
denna rehabililering lnnebär all åra
sig tala på nytt. Som ett bra hjälpme'
del finns dei bl.a. röstgeneralorer'
Servox - som qer mö iqhet I ll efl bra
ta

o GÅVA TILL ESTLAND

Etl insag I Svenska Laryngför
bundels 25-årstirande var elt soli-

Några av de nänga gåvorna lill
Laryngförbunet vid 2s-åtsjubil-.et.
H* syns bl.a. kanstverk frän Narge
ach HCK, plaketter lrån Schweitz
ach Tyskland, en handaslöjdad
gästbak fÅn lsland, gåvar lÅn alika
länsföteningat o,s.v.
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Artur Merinq, Conföderation der Eu
ropäischen Laryngektomierten
(cEL):

FRAMTID E N
AR OSAKER
CEL:s ordförande, Artur l\.4eh-
ring, hade förhinder, och kun-
de därför inte delta iSvenska
Laryngförbundets jubileumsf i-
rande. Han sände emellertid
förbundet en hälsning genom
federationens vice ordföran-
de, Kjell Damsleth, som f ram-
Iörde hälsningen vid jubi-
leumsarrangemanget.

- De handikappade i Europa går en
svår och osäker frarniid till mötes
Detla bland annat för all enandet av
Europa - som vi alla igrunden
kanske välkomnar kommer att kräva
elt närmande och en
slandardiserinq av olika länders
nivåer avseende de sociala
råttighelerna och den sociala
slandarden, sade Mehring isin häls-
n,ng.

- Detta kommer atl beröra också oss
Iaryngektomerade, särskilt vad be,
träffar våra hjälpmedel.

- I L4aastricht avtalel står inie ett ord
att läsa om på vilken ambitionsnivå
man avser alt lägga sig vad gäller
handikappade och deras sociala rå-
tigheter Vi får därför befara att de
länder som idag håller sig med en
hög socialslandard i framriden dras
ned till en nivå där länder med en lä-
gre sådan standard befinner sig..

- Vi som berörs av detta måste pa alla
sält bevaka våra råttroheter o.h
värna om den slandard ;i har i dao
Jag försäkrar er arl jag so;l
ordförande i CEL kommer att lrörå
alll lör all kollegorna inom politi-ken
uppmärksammar de handilappade,
och då nalurliqtvis särskllt vära
grupper , och att de vad enandel av
Europa inte försämrar våra livsvillkor.

I/ehring framförde etl tack iör
Svenska Laryngförbundets engaqe
mang i CEL och så lillonskade han
förbundel allframgång i kampen mot
sociala forsämrinoar-9

dariletsbevis mot vän,rerna i

Eslland, och Elof Bysiedl kunde be,
rätla:

l\4ed hjälp av hjålpmedelscentraler,
logopeder och andra har vi lyckats
samla in ett antal begagnade röstge
neratorer tiJJ en solidarileisgåva t ll
Eslland. I den mån apparaterna be-
hövl renoveras har Siemens Elema
stått Iör detia u,tan koslnader.

Förbundsordföranden ultalade elt
varml tack lillalla som genom gåvor
och pä annat sall hyllade förbundel
vid uppvaklningen.

o GÅVoR

Blan&ppvaldande vid mollagningen
ålerfanns syslerorganisalionerna i
alla de nordiska länderna. Statens
Handikappråd och Socialdeparte-
mentet, Handikappförbundens Cen-
lralkommitt6 och många andra.

Du kan påverka livslängden på
din PROVOX röstventil

cenon att ofta renqöra sin röstventlf får nan bort ev.
för1ängscandida (svamp)-växt och matrester därmed

l ivs I ängden på röstventjlen.
PROVOX rengöringsborste är betydligt effektivare än enbohulfstops. Borsten son är ämnad för f lengångsanvändning
rengöres genon spolnj.ng under rinnande varmi våtten och
sedan avtorkning.

stick in borsten
qenom ventilen
ti11 'r stoppetrr
på borsten.

mr

t*q
d \rb (

Rotera något Dra ut borsten Torka ned
och spola av papper
den e1ler

handduk

Kontakta din logoped för närnare information.
ATOS MEDICAL, Box 181, 242 22 HöRBY
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FREE VENT
- Är inte bua ett bandage som fuktar och värmer effektivt

och som finns i olika design och storlekar.

- Hjälper Dig också i duschen, på promenaden, ijobbet,

vid andnöd, i pollentiCer samt vid många andra tillfällen.

Free Vent - ett lildningssystem från

Ö pno,ro Systems AB
VlixelgaGn 8, 8:6,10 SODERHA]UN

Ter0ll0 - 70215



len artikel iSvenska Dagbladet härförteden redovisade TNGER ATTERSTAT\,4 hur man
forskar kring A-vtamin som medel mot cancer. Lary återger här huvuddelen av hennes
artikel.

mun-, bröst och lungcancer. Dei
innebär också ait för låga nlvåer av A
vitamin skulle kunna orsaka eller
bidra till canceruppkomsl.

O RÖKARE HAR EN LÄGRE A.
VITAMINHALT

Det är känl atl rökare har avsevärl lå
gre haher av inte bara A-vitamin ulan
också vitaminer som C och E.

1986 visade en forskargrupp som nu
är aktuell under ledning av Scolt
Lippman, all isotretinoin i höga doser
skyddar mot all patienter med vita
fläckar får muncancer. Men etfekten
kvarstod inte när behandlingen
avslulades och höga doser ger
avsevårda biverkningar, som risk för
foslermissbildningar, leverskador
och negativ påverkan pä blod-
felterna.

o INTE REALISTISKT

Slulsatsen blev därför att det inte är
realistiskt att kunna ge denna lerapl
under lång tid tör ait förhindra can-
ceruppkomsl

I stället prövade forskarna all iörsl ge
högdoseterapi under lre månader
och dårefier ge en belydligl lägre
dos under n o månader. Som iämfö-
relse lestades på en grupp av patt
enlerna betakatoten som har den
fördelen all del inle ger några som
helst biverkningar.

Resultatel blev alltså alt isolretinoin
fungerade belydligt bållre än betaka-
rolen, förhindrade sjukdomsförsäm,
ring och hade acceptabel nivå av bi-
verkningar.

a
I Sverige drabbas cirka 8OO personer
varje år av dessa cancerformer men i

andra delar av världen, främsl iA
sien, är mun- och svalgcancer den
slörsla cancersjukdomen. Orsaken
är sannolikt att tobakstuggningen är
myckei utbredd i dessa länder.

lnformatörerna
for"tsätter att få

Nya forskarrön ger stöd å1 förhopp-
ningen om att A-vilamin kan bli ett lä-
kemedel iör atl förhindra cancer l

munnen, svalqei och slruphuvudet.
Forskare vld M D Anderson Cancer
lnstitule iHuston iTexas, USA, här
under eva månader behandlat en
grupp palienler med försladier lill
muncancer med et( preparal innehål
lande a-vitaminsyran isoketinoin.
Samma A-vitaminpreparal ges i dag
lillvissa personer med svårakne.

Behandlingen minskade risken för
forlsatl sjukdomsförsämring till 8 pro-
cent, jämfört med 55 procenl för pa,
tienter som i ställel behandlädes
med beiakaroten, som är det helt
biverkningsf ria förämnet tlll A-vitamin
som flnns bl.a. i morötter.

28 månader efter dei alt behand-
lingen nlells hade fem palienler i

beta-karolen gruppen fått tumörer i

munnens slemhinnor, mol inqen av
dem som behandlades med A vita
minsyran.

O 70 PATIENTER DELTOG

Sammanlagl dellog 70 patienter som
hade en typ av kroniska vita fläckar i

munnen. Dessa uppslår näslan alltid
på grund av rökninq och alkohol
drickande. samt sannolild också vid
snusning. I vissa fall uigör dessa
fläckar förstadier tillcancer i mun och
svalg och innebår alltså en lidig var-
ningssignal. Vissa studiervisar alt så
många som drygl var tredje person
med vila fläckar i munnen får cancer
med liden.

Behandlingsmeloderna vid upp-
iåckla föråndringar är landsanering,
råd om atl sluta röka och dricka alko-
hol samt operätion i de fall där det är
möjligl.

A vilamin har sedan början av 80-
lalet diskulerats som länkbar
skyddsubslans mol många olika
lyper av cancer, exempelvis hud,,

elevbrev
Laryngförbundets duktiga och
uppskattade inf ormatörer f ort-
sätler a1t få brev från elever
de mött isin informatörsverk-
sam-het.
Lary ger då och då smakprov
ur korrespondensen. Här först
några brev till l\ilajny Eriksson
iUppsala:

Jag tycker att det ät bra att nån kan
kanna och visa hur det kan gå an man
röker. Det tu bru att visa på rikigt istäl-
let löt filn för det * nen efiekiul.

, Pet

HejMalny.
Jag tycker a1l din besök på Vasälra var
väldlgl inlressani. Det är nog bra all
ungdomar i dag lår vela hur arei går om
man röker €ller atl vara som du , pass v
rohare. Hoppas du lan lomma nåqon
mer gång.

H€j Majny.
Del var inlressanl och spännande när du
var och hälsade på oss. F men var in
tressant och roigt (maskinerna altså).
D na hlälpmede vår hälr ga och Llur ga
Jåq lycker art sådan. har besol bo,de

Hoppas afl m n rökande mamma inle 1år
en aryng loperation.

, FrcdrikT.J.

Så lill sisl ännu eti brev till Ann-Britt
Eriksson, flilig skolinformalör i Ltn-
köpingi

Det var det bästa studiebesöket jag vait
ned on Det gav ta emycket. Det vat
bta intamatian ach nlarne.at. Det var
väldiqt nlressant ach ata lyssnade. Jag
tycket alla elever botde lå den tnla.ma.

Lona Södethalm
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NÄSAN ÄR INTE BABA VAoKER
FUNKTIONER,

Den befuklar och värmer upp inandningsluflen och dessulom hjälper den
oss att sllydda våra luttvägaroch lungorfrån damm och andra parliklar.

För den laryngektomerade, sonr mister
dessa funkl oner och med atl han/hon
andas g€nom ett stoma på halsen är det
vikl gr ali på nägor sätr ersä1ia näsans

Delia gör man enkast genonr atl an-
vända en s k. flkl/värmeväx are som
har jusl denna uppg Ii; ali Jungera som
en konslglord nåsa.

Belukiningen och uppvärmnlngen av
den reatvt lorra luit som iinns omkrng
oss kan med ell sädanl hlä pmedel ske
med nornra t andningsmorsränd. Eii
vssr sädani är nÖdvänd gi iör ar håLa
lungkapacileten och syresänn ngen av
b odel norma. På så säI1 kan man eva
elt aktivare Liv. Della hiälpte näsans
lLrnkl on 1il med innan operai onen. Nu
måsle man ercä1ta även denna lunklion.
Också här lår man hläp av den
'konslqiorda näs an.

Mänga aryngeklomerade, särskid de
som vanl sig vid at1 andas d rekl genonr
siomal utan belukhing och molslånd,
lycker kanske atr det känns besvärigt
ail prova en "konslglord näsa. [.{an
kanske har vanl s g av med atl leva ulan

F0r dessa iaryngekiomerade och lör
dem med röstveniil har G beckiagl fram
en ny "näsa", näm gen Slom'Venl 2.
Slom-Ven1 2 har 30 % ägre
andn ngsmolstånd än den van ga Slom
Venlen. Den van iga Slom Venlen har
Iörresten också gtons om för, c:a 2 år
sedan och har även den ex ågre
molsiånd nu än lidigare. N4en dei kan
ändå, lör den som v ha e1t lägre
molslånd, vara lämplgl atr prova Stom-
Venl 2. Den som gör del kommer säkert
at1 llnna all den är ä1tare ail andas
genom. Dessutom är Slonr-Venl2 störe
och passar därför bällre löi personer
nred dlupt iqqande sloma.

o TALETS GÅVA

Taels aåva har nran lu kvar även om
man har aryngektomerals. N4en ulan
slämband sä ärlörstäs den van ga röst
kä lan borta och man 1år ersätla den med
matslrupsia e er röstgeneralorsla.
Man kan också, som bekanl, operera n

en röslvent I melan ma1 och ufistrupen
och på delia säil lätiare lära s g la a el-

DEN HAB oCKSÅ MÄNGA

ler operai onen. Bösiveni ler blLr allt van-
lgare och opereras olta in i samband
med laryngekiomer ngen. Också dexa
Ial är unglunkonen viklig. En konst-
glord näsa hjälpertl al11örbäilra ung-
lunklionen ellersom man andas rired eI
väl anpassal andn ngsmolsländ (som
svarar mol näsans nali.rrliga moisländ).
Stom Venl 2 är utiormat på elt sält som
gör del länare ali läcka över med han
den eler etl linger då nran la ar med

Den som ännu nle proval Slom Vent 2
kan höra av sig li sin vårdceniral e er
rnga eler skrva direkl lilG beck, som
Iinns pä Box 718, 194 27 Upplands
Väsby rned tel. 08 590 860 65 och lax
08-590 885 92.

Stockholmare
på julresa
Åkes Resetjånsl, rned företagels
Birgilla som guide, svarade för ge-
nomförandel av Stockholms äns
laryngers julresa, som gick lil Kal-
rineholmsiraklen.

Vildlgt vid julresor är förstås julbor-
det. Det inlogs som lunch på Värds-
husel Täppan, som var elappmål på
vågen till Vrå stenåldersby-upp-
byggd för att illuslrativt vita hur en
sådan såg ul en gång itiden.

Julpynl och blomster utbjöds på
lngvallalorps Handelslrädgård innan
vi nådde krukmakareboden vid
Björkvik, nära Katr neholm, och mu
seet därslädes.

För övrigt noterades afl "Åkes Bir'
g 11a" hann beräla inlressanla saker
om julf irandets traditioner.

Weals

Lary har botaniserat i hennes
bidrag i rökdebatten och kun-
de därvid konstatera att han
redovisade att var femte poj-
ke i årskus nio röker. l\y'en
bland flickorna är det var fiär-
de. Snart röker lika många
flickor iden här åldern, som
dom gjorde på 70-taletl

Pojkarna är bäitre på afl s uta röka,
än vad I ickorna är, men å andra si
dan är pojkarna ändå större lobaks-
konsumenler etlersom val tionde
pojke snusarl

Del som redovlsas är resultatel av
en stor undersöknlng: 6.000 nion"
deklassare har fått ge besked i en
undersökning som giorls av Cen-
lralförbundet för Alkohol' och
Narko tikaupplysnlng.

I DN säger Lennart Sjögren som är
projektledare för En Rökfri Gene-
ration:

FLICKOR ROKER MEST!
Dagens Nyheter har publicerat en lång, intressant
och viktig artikelserie om rökning. Lisbeth Brattberg
stod bland annat för en artikel med ovanstående ru-
br ik.

lnle förvånande. Vi kan inte längre
genomföra några slora kampanjer,
som vi gjorde i början på 8o-talet. Vi
saknar pengar til dell Defta samt -

digt som dold cigarrellreklam blir alll
mera vanlig, t ex på kläder.

(Och någol förbud mot tobaksre-
klam är tydligen omöjligt att få ge-
nomfört. Red:s anm.)

o SVÅRT ATT SLUTA

Ungelär en lredjedel av norna
såger att de aldrig rökl. De som rökt
en lid säger ofla all de gärna vill
sluta men att det är svårt.

- Del är grupptrycket som gör alt
man börjar och när man blvii bero-
ende är det svå1 afl lägga av har va
rit en kommentar lrån rökande nior.

FOTNOTI Den I llagande röknfgen
skolorna bör vara et1 siarkt argurnenl
iör Laryngiörbundel att öka lnforma'
iionsverksärnhelen skolorna Fed



NTS har fimpat för gott

NTS (Nat ion a lföre n ingen Tobaksfritt Samhälle) har upphön.
Vid NTS ärsstämma den 26 januari 1993, som höljs i

Riksdagens okaler, klubbades den planerade upplösnlngen
av NTS igenom.

Bäkgrunden är all NTS, som alllid
varil slaisfinansierad, inle längre kän
påräkna bidraq från staten för sin
verksamhet. Det framtida arbelel
med ail kämpa för etl tobaksfrtl
samhälle kommer nu att bedrivas av
olika yrkes och inlresseorganisalio-
ner som t ex Sjuksköterskor N4ol

Tobak, Läkare t\rot Tobak, Tandvård
Mol Tobak o.s.v. Ytlerligare en or-
ganisation Beklarnfolk Mot Tobak-
hallerjusl på att bildas, rapporlerade
NTS ordförande sedan många år, C-
O Claesson.

Olika patientorganisationer är också
viktiga i del lobaksförebvqgande ar
belet. Hit hör givetvis Svenska
Laryngfdrbundet Iiksom Riksfdrbun
det mot Astma-Allergi och Hjärl- och
Lungsjukas Riksiörbund.

O FOLKHÄLSOINSTITI]TETS AN,
SVAR

Dei övergripande ansvarel för arbe-
let med lobaksfrågor ligger på Folk-
hälsoinstilutet. Hos institutel kan
man söka pengar för olika projekt
med syfte all arbeta rnol tobaksbru-

NTS bulletin Tobakslronten kommer
alt leva kvar, nu med Folkhålso
inslitulel som utgivare.

Chef en för Folkhälsoinslitlttets en-
het för hälsa och miljö, Lars-Erik
Holm. beråtlade alt Folkhälsoinsli-
tutet just nu inriklar sig på iobaks-
förebyggande arbele vid landets
mödra- och barnavårdscentraler.
Rökning hos rnödrar, och ismå
barns hemmiljö, år en krafligt bdra-
gande orsak till den explosionsar-
iade ök-ningen av allergier vi ser i

dag.

Snarl kommer den första kursen om
lobaksprevenlion atl startas i samar,
bete med Göteborgs Universilet,
omtaiade Lars-Erik Holm vidare.

f.4ånga välförtjånta, mångåriga med-
arbetare i NTS avtackades med
medalj för sitl arbete och ordför-
anden, Göran C-O Claesson, som
dessutom fyllde 65 år dagen dårpå,
avtackades med ros och en olympia-
fackla i glas för sitl arbete och djupä
engagemang.

Som en allra sista aldiva handling än'
tog så mötet ell ullalande, rildat till
Riksdagen och Regerinqen, där
man krävde atl en tobakspolilik
äntligen ska slås fast.

Hiälpmede
Några ord om luftrenaren
TUBEN som har funnits på
marknaden sedan '199'1 

.

Den skiljer sig frän andra luft-
renare, f råmst genom dess
design och placering.

Tuben har i huvudsak lre funktioner
- lutlintag
-svagslrömslläkl
'filtreringsdel.

Del ena filtrel {ångar upp pa{iklarlill
1 mikron (1/10O0 mm), såsom pol
len, sporer, damm, svädande parti-
klarm.m.

Det andra fillret - kolfillret - är avsell
för lukter, gaser, kolväten som
kommer från l ill exempel
plaslmallor, färger, spånskivor,
cigarretlrök o.s.v.

Tuben placeras alltid under elt fön-
ster dår del finns en permanent luft-
ström (kallras irån fönstrel och
värme från elemenlel. Hasligheten
på luflcirkulationen ökar med

TACK!
Vi vil genom Lary framiöra vårl tack I ll
kulsledn nsen på ordlörandekursen på
Rosenön 92.11.11-12. Kursen var
myck-et givande, d€n var myckel bra
upp agd och uilormad så lättfatllg al1

Också lokalerna var mycket bra. cod
mal och bra personä .På kvälen blev v
dessulom bjudna tillen "grevig" och bra
und6rhå ning med god mai. V Jrån
Uppsaa är myckei nöjda med denna

Uppsala 92.11.20
B Wiklund. S Eriksson E Wiklund.

Det var inle ett uppgivel NTS som
nu lades ner. Tvårlom. De ilesta
medlemmarna kommer atl arbeta
vidare i olika yrkes- eller
iniresseorganisalionet. Andra
medlemmar överväger atl arbeta
vidare i någon lorm av nätverk eller
förening, men det är ännu inte
beslutal exakt hur arbetet skall or
" ilonba litemerlLt)

Tubens hjälp och härigenom
kommer överskottsvärme från takel
ner ivistelsezonen och man kan
genom detla få ned sina
uppvärmningskostnader. Som
marlid gör cirkulationen genom Tu
ben att luflen känns fflskare

Luftrenaren skall inte förväxlas med
luflfuldare.

Tuben lillverkas och salulörs av
HELOUS,
Holmeslad, Erik Persgården,
533 91 Gölene (tel. 0511-521 18).

LCF



- SPIRI) TARYNOÅID!
l,aryngektomerade patienter har

ofta hesrär med hndirritatio[er.
slenbildningar, ständiga bJten

ar förband och med för lorr lrft.
S[iro Lar"yngÅid heter stt n]tt
andningshiälpnedel som ger

IarJngektonerade patientcr elt
betJdligt drägligare lir'.

Spiro Lar,vngAid är ctt självhii aDde

stomaffuband av en helt ny och cx-
iremt hudvänlig bp. Det har ett elr
utlltbat filter merJ lågt luftmotstånd
och bra anfukming. Iörbandet kan
ut.1n besvär sitta kvå-r på patienten i

ett par dagar, sarntidigt som det ger

full lrihct att uär som hclst b)ta filter
eller vid behov suga rent luftviigama.

Filtret b,vts på ett ögonblick med

ett enkelt handgrepp av patrenten

sjiilv. Med den ömtåliga hud som

laryrgektomerade patienier har, iir
det en enorm lindring att så lått kullnå
blta f ter utan att som tidjgarc "slitå
bofl" plåstedijrba et och sätlå dit
nyt; kanske 10-15 gårgcr om dyg-

net.

Dessutom kar1 palierlten duscha

utan problem, tack vare ett separat

duschskydd, som effcktirt håller
duschvåtmei borta.

Tilt Spiro [a4ngAid fiturs (rkså en
röstvcntiladapler lör de patienter som

tala.r genonl att anviinda mat- och
lultstrupens muskelmellanviigg som

stämbirnd.

Gir som så måigs nöjda anviin-
dare - beg;ir Spiro Lr6ngAid niista
gång ni besutller stomatirband!

m#wuq.ry
AB Fogless lntemationa , Box 4406, 165 15 Hässelby. Te efon: 0&89 18 75. Telefaxr 08€9 18 74.



Vi behöver andningsmotstånd

LLT|IGORNA ARBETAR inre
illräckligt effektivt utan ett visst

motstånd. När Du andas genom
ett öppet stoma saknas motstån-
det. Snart har Du glömt hur det
kändes att andas "som vanligt".

att andas (precis som när man andas genom näsan),
men lur.rgkapaciteten ökar, syresättningen av blodet
blir därn.red bättre och Du blir piggarel
De första en till två veckorna, tills lungorna fått till-
baka konditionen, kommer Du förmodligen att känna
Dig "tu.rgandad". Det firuts därför skäl atr anvainda
Stom-Vent@ så tidigt som möjligt efter operationen.
Så att Du aldrig vänjer Dig vid den ',motståndslösa,,
andningen.

Andas naturligt
tackvare Stom-Vent@.

Gibecl<
Gibeck Sver§e AB

()

Tel 08-59 08 60 65 . Fax 08-59 08 85 92



POSTTIDNING

eterqd
i strupen eller munhålqn?

5ök gemenskop med oss ondro i sommo siluolion!
Vi linnr i torynglörbundel.

lorynglörbundet orbetor lör
- god kontakt och information före och eftel

behandlirg
- att hjalpmedel och lörbrukningsrraterial

skall vara koscnadsfria
- utöhade resurser till rehabilirering
- hardikappe.sätming, Iärdtjänsc och

kosrnadsfri randvård
- subventionerad udandsvård
- forskning och uweckling av hjalpmedel
- bredare informationsverksamhet
- atr barn och ungdomar skall lörbli rökfriå

[öns,/regionlöreningor
finns i Eskilstuna, Gävle, Cöceborg,
Linköpirrg, Luld, Srockholm, Sundsr-all.
Uppsala, Västerås och Örebro. Fler är under
bildande.
Fdrbunder, sorn är erc av många mindre
handikappforbund, ingår i
Hrrdrl':pp[örblrrJen' Cenr ral-konrnrirre
(HCK) och ar huvudman i Cancerlonden.
Vi ')lk-rrnrr"r båJe ope"erade. derr. arrl orig,.
vänner. lacklolL och andra intresserade som
medlemmar. Posta eller faxa kupolgen i dag.
Eller ring.
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Barks v:ig 14. I70 73 Solnr (I Bdgrhamru) I J..,b.,5i b r t,, \,n r,r,: bt 2, t d.6i( 16 l. T. r',cl(',, n8 {r55. -t /0

LnnyNOFilNBUNDET
-OE R ö5TH A N DIKAPPAD E-

Vi tv\tnår inle lördet.

lnlre:cekupong

_J:1. lilg l rLl gii|nr \ ctr n1c. (nn

L:Lr1'rrgtoriLrnclets r erLsrnrhet

Svenska Laryngförbunder
Barks väg 14
170 73 SOLNÅ

[ ] .la, j:rg r'1ll bli mcdlenr
Siind inberelnin,q\h()rt och inli)l-netion

SVARSPOST
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170 73 Solna


