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ANTr-RöKARE HorAS MBD Årar
AV PHILIP MORRIS
Den inlcmationella tobatmastodonten Philip Mon'is hotar En Rökfri Generation med stiimnin!.
Anlcdningen kan du se htu ovan - en kumpunj ntol r ökning i \ ilken Philip-Monis-ägda ciSan!ttmiirkct Marlhoro ffu stå !onr aJl'is(h\ymbol Lör !rbukshruk.,as dödshot.
Lary vill, lika ljtct som En Rökfti Gcncration, låt-a sig styras av vad intemationella tobalsjätlar
tycker. Dlirliir återger vi den affisch som irriterar Philip Moris n]cn som ger en allvarlig
lankestiillar e kring tohalsproblemen.
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SVENSKA
LARYNGFÖRBUNDET

KANSLI
Barks väg 14, 170 73 Solna

Årgäng 22 - N:r l'1994

Ansvarig

u1g

Besöksadress:

- hat läns- ach regionlörcningat

vare o red

Barks väg 14, (Bergshamra),

verksamma övet hela landet

Elot Bysledt
redaktionskommlr6n:
Elol Bystedl o. E iso Llndqvisl

har kantakt med matsvarande
födtund iandra ländet

Ulg ven av

tandläkare lagopeder kurala

Solna
Te efon:
08-655 83 10, 08-655 83 20
Textlelelon 08 655 43 20
Te efaxr 08 655 46 I0

har fö n roe nd eans I ul na Iäkare,

(OBSr Ovanstående adresser
och le efonnummer gäller även
T dskr ften Lary och Laryng

Svenska Laryngförbundel.
Bediger ng: Slockho nrskonsr t,

Ionden)
Teleiont derl
Nlånd-lred 09 00 12.00 saml
13.00 15.00 Övr ga tider automaliski lelefonsvar på 08 655
83 10 och 08 655 83 20
Postgiro: 85T 754 2
Bankgiror 57903 3573

är en av huvudmännen t Can

Folke Er ksson AB

Try.kl hos Eflskede Oiiset

-

tl|| hö

r

Hand ikapplörb u ndens

LA RY

'är

en tidskrift

- linansieras genom medlems
avgiher och anstag bt a genan
Statens Handlkappråd (statiigt
arganisaliansslöd)

lör

o aryngeklomerade

de som

tått slruphuvudel bortopereral

Laryngt'anden
som bl a ger rehabiliteringsstöd lill laryng , hemlaryng- ach
arbetar för lika

o glossektornerade - de som
fått delar av eller hela lungan

Tidskriften Lary:
Adress och le efon se ovan
La ry

-

n

gfo nde n:

Samma ädress som Laryngtörbundet
Tel. 655 40 0l.Tel-1d l0-14.

Gul -Brifl Mårtensson Dalaplan
5 A. 214 28 tula mö
Iel. A4O 92 43 42

{Övrig lid lelefonsvarare)

Poslg ro 918258-5
Bankg ro 5793 0661

LÄNS- o.
konta ktpersoner

023'160 95

cÅvLE: sv Bag en oxrorger r 8.826 o0 soderhamn
Te. 0270 16.159
cöTEBORG: Erc l-le'manssor, G1a(ga1an l
42r 4r V a Fro Lrnda. Te . 031 .17 87 63
HALMSTAD: Äte Xadsson, Belelvägen lo
035 1021 23

Osiersund.
Tel. 063 12 30 41.

Konsulent. Malmö:

ESKILSTUNA: Per L ndel. Levins s ränd 2 (2
64432 Torsha a. Te 0r6 35 51 35
FALUN: Ho ger Andersson, Bädmansvagen 27.

Te

Hantverksgatan 20 A, 831 36

- utget tidskrit'ten Lary

LARYNGFÖRBUNDETS

302 30 Nalmsrad.

rä til behand

sefrägor

deltagare i en kurc på Rosenön'L ian
Andersson och l\4ari Johansson - som
dietisler. Del var ie . De två de lagarna
kom islä et från gruppen Cancer-kompisar iGöteborg.

Te

88

saml mob l. 010-215 74 75 och
o1a 211 41 51.
Kassaförvaltare Bo Persson Ö.

värnar om laryng hemilaryng
oc h g lass e ktomerad es inlres

lförra numret av Lary presenierades lvå

791 61 Fa un.

145 71 Norsborg

Tel 08-531 717

sant för sacialtrygghel

DIETISTER

REGtoNFöRENtNGAR

Bystedl Kornvågen 4,

ling, våtd ach rehabilltering

o de sonr genomgätl liknande
operalioner rnunhålan

INIE

Förbundsordförande E oi

har inslillal

o hem laryngeklomerade - de
som låfl ena stämbandel borl-

DE VAR

Förbundets kontaktper-

LINKOPING: Nls Björck Mårdslsen
59030 Borensberg. Te.0r41 410 46

I

LUND: Er k Oh sen, Iordonsvagen 4 . 222 27 Lund.

1Il
STocKHoLM: Fune emrerlorn, skonoasvasen

'14

lV) 128 68

Slo da. Te

08-93 87 58

SUNDSVALL Bo- Eo" o 6'...."9" 8B
e73 30 Bo stabrlk Ie A612-21215

E[Il
-

UPPSALÄ: F!ne Wiklund, Yng ingagatan 5,
75J 34 Uppsa a. Te.018.26 r8 56

vaSTERAS:

oo..

.-oE\aL <o -J-o,psqå.a.26

723 44 Väsierås. Te 02r 14 30 73 e er
Biarne Johansson, Axe Oxensliernäs gala 42,
724 73 Väsre.ås Tel 021-35 45 60
öREBROT Larynqiören. Ör6bro än Per-Arn€ Herbensson,
Ek undavägen 9-15 E 7A217 Atebrc-Ie 019-571886
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"Efter 60 år smakar åntligen
köttbullarna som dom ska"
66 år och rökt sedan 7. Då är det inte lätt att lägga av.
Men Bengt Jansson i Uddevalla har klarat det - åtminstone sedan några månader tillbaka. l\.4ed kval men utan återlall.

Jansson. Ltddevalla

- En slarld spofle är att köllbullarna

sig hur underbart det är ati kölibulLar

änlligen smakar som köttbullar ska,
säger Bengl. Det är naturligtvis ell
motiv så gott som något.

- [,,len annars är det lika myckei kval
som lycka. Hoppet är att jag vid 66
års ålder skall ha skaffal rnig så
myckel förnuft all del här håller.
o VI PLOCKADE FIMPAR

- Vi var smägrabbar som i flock äg'
nade oss ål atl plocka limpar. Själv
var jag sju vid debuten. Och inle
fanns det någon veckopeng att
köpa röka för - men limpar fanns ju
litet häi och var.

- Spänning och oförstånd, naluiigt'
vis. Vara "vuxen" nog atl röka... Ett
"vuxenskap som kostal mej, som så
många andra, pengar och hälsa.
O

STBESSEN HJÄLPTE TILL

- lnle blev del bätke genom att jag
såg till ail ha ett slressigt jobb.
l\rånga arbelsdagar började vid femsnårei och kunde pågå lill midnatt,
beräflar Bengl tör Lary.
[,,len mest av allt var del lobaken som

slyrde livel. Första blosset så forl
man öppnade ögonen på morgon,
sista just då man skulle sova. Och
däremellan också, då det föll sig...

- Under en arbetsdag på sådär ell
ljog timmar hinner man takliskt ulan
slörre besvär atl konsumera någonslans mellan 60 80 cigarretler.
Egentligen är del väl elt herrans
under att man med en sådan livsfö-

Att läkarna sagt ifrån om mitt röka - ja,
del var länge sedan.
- I\,4en nu är det som sagl gjort. Jag
har glalt min husku och min kropp
med alt säga nejtack då röklarmen
skriker. Men säg inle lill någon som
villsluta att det är enkeh.
En och annan kola går dF-l å1, til
den nytla det nu kan vara- I varje fall
magrar jag inle av dom. Men jag menar nog att viljan, motivalionen och

framslegen i fråga om väl-befinnande - är det som avgör hur del
skall gå. säger Bengt.
- Så är det faktistd sa ' det må erkännas ' att mitt arbete med för-säljning

av brevmärken lör La-ryrgfonden

och vad jag fått låra mej om cancer
och rökning genom det här, egenlligen är den viktigaste hjälpen på vä-

gen.

§

l\4annen

son slutade töka

smakar som köttbullar...

EEa
FOTNOTI

Bengi Jänsson är nnehavare av del iö
relag som är verk iga slorcäljare av
brevmärken Iör Larynglonden.

Örebroföreningen
verksam

i

Karlstad

Larynglöreningen Örebroomfatiarnumera också Värm and. På senhösten
hade iöreningen därför ordnat en lräil iör

sina värmlänningar. På stukhus6l

LUKT OCH SI.4AK OCH ORK

TILLBAKA

-

Belöningarna har redan börjal
komma. Smak och lukt har redan
kommit lillbaka och den förskråckliga
dygnet-runl.hoslan släpper så sak
teliga. Och jag har bytt rosl mot röst
vilket både jag och min omgivning
redan observeral med qlädie.
- Nu tycker jag att del luklar minst
sagt py,ton idet gamla rökrummel
hemma. Huslru, hon set emellerlid
nöjd och glad ul, vädrar, myser och

arbelar med g ossekiomerade och ope
rerade lör munhålecancer nlormerade
onr p.ojektels aktviieler och nrå|.
Från G beck medverkade Dagny
ÖrBbrolöreningen betraktar lrällen som
elt viklgt steg på vägen för atr s1ärka
arbelet I Värnr and. Men mycket årers1år
nalurliglv s all göra. Värmland är lnte elt
område som rnan belar av på en dag.
PerArnB Herbensson.

står i. Och jag bö4ar sa sakteliga klara
av korlare lrappor.

- Men del är klart - skadorna sitter
djupl, och varje förbällring känns

ring har fått bli 66, men del är en
krasslig 66'årinq det här, som off6t

som ett Iitet underverk.
- Ivlen slick aldrig under stol med hur
jobbigl det kan vara atl befria sig.

sitt på tobaksaharel.
O

- Gu'veialll jag dras

med.
Kärlkrampen och det dåliga hjärlal är
väl huvudorsakerna lill afl jag inle
ens klarat gå ilrappor senaste åren.

SOM MABDRÖIVMAR

ftu lyssnar till

- Tro det eller inte, men jag drömmer

alt jag röker, och drömmen är så

verklig att om jag vaknar så lelar jag
efter fimpen i sängen för att kolla att
del inte skallla eld isängkläderna.
- Då gäller det verkliqen att påminna
Lagaped Ema Gustafsson

i

Karlslad medverkade då också logoped
Erna Guslalsson, och såväl medlemmar
i Laryngföreningen som (ännu) cke-

Gun Marie Lasson ffån det proiekl som

'

o KÄRKLKRAMP, DÅLIGT H.JÄBTA
FÖFSTÖBDA LUFTRÖR

Benot

i sanspÅk

ned bl.a- S A Pettetsson fån Deie

Dagny

CHEMISETT O. FUSKPOLO

28 handikappförbund kräver

VACI(ERT, PMKT]SKT, SVALT
Lrnder lröja elier kaval

bättre handikappolitik
Vi, handikappförbundens Samarbetsoroan, är shAl oroade av den avreglerino som
påqår i samhället i dag
Vi ser avregleringar på en Ed områden inom kommunema, boshdslillgänglighet€n,

utbild0ings-, tele- och kommunikationsområdet
Föratt vi funktionshindnde ska krnnatungera iett sådant avreolemt samhålle
krävs att handil€pputredninOens förslag på lagstifrningsområdet gen0mförs nu,
med en handil€ppombudsman som har mald att se tillatt hgar och beslämmelser ef-

terfötjes.
Vlkräver alt dhdagen lar lnlllativlillen konkel genomlöEndeplan av handthppulredningens lö§lag m€d indtt€nde av en handikapsombudsman nul
En annan all\,ärlig utuecldinOslendens ärden ökarde avgifrsfinansieringen av olitq
verksamheter. Avqifter som år direkt kopplade tillolikaförmåneristältetfören solidarisk skatefnansiering. På olika områden ser vi stom avg iftshöjninoar eler neddragningar av vä|lärdssystemen som för med sig behovav riktade in§aber och spechllösningarfortunldonshindrade. Exempelpå sådana lösningaråterfinns ifom k0mmunemas haMikappomsoro samt inom hndvårds- och sjuleenningfösäkingen. Vi
serockåmed stark oro på den lbrsämriflg BL.a. påskolområdet, som dräbbartunktionshindrade barn.

Vi

käver att den generella vällärdspolitikeI

tö§1,a rasl

Departemenschefen i civildepartementet betonar iårets budgetproposition att de
ideella insalserna sl(allfrämjas, samtidigtsom möjliOheten förfödidspensionärer
att Oöra ideella insatser, fr.o.m.1 juni 1993, l"rar inskånkts. Risken äruppenbaratt
vi fx nktionshind Ede tvinoas att låmna löreningslivet fören betydtiot mera passiv
tillvaro ihemmen, dårviblir beroende av andras ideella insatser.

Vlkäver all rihdagen 0mgående lar inillaliy till att va

llod€ll 0K: Skjortbröst i REN Bo[4ULL
med strukluränder Formsydd,3 5 cm
hög ståkrale som slutervä runt hasen
Reg erbar halsvidd lack vare kardborreknäppnino bak. Två dekorknappcr
iram. Färo Vit

[4odell FP: Fuskpoo i REN B0NlULLSJERSEY 5,5 crn hög havpolokråge med lycra. Fårger

SVEIISKA XVÄtITETSPLÄGGI
upp

iestulet0m ideellt

adete vidtörlld§pension.

F:a LADY-BIRD

Detta uttalande har gjorts av samarbetskom

rn itt6n som repre§enterarde 28 medlemsfööunden, vid sammanläde 18 januari 1994.

BOX 150 - 590
F,L- Olit2-7SO
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HANDIKAPPFÖRBUNDENS SA[,lARBETSORGAN

Arbetslösheten:
1993 rekordår

LSS REDOVTSAS I
AKTUETL MPPORT

Under 1993 slogs nya, dystra rekord,
vad avser arbelslöshelen Sve oe.

Den nya ag som från 1 januariiår ersalt

genornsnitt var under året SaO.dOO personer öppet arbelslösa. Det är 130.000
ller än under1992l

medföra an den grupp som har rält til
slöd och seruice enligl dessa lagar nu

Samlidigt ökade antalel personer

i

"konjunklurbe!ingade arbetspolitiska åt
gårder rned 21.000
qenomsnirt under året 180 000

1l

Sarnmantagel befann sg säledes
560.000 ulanför den ordinarie arbers-

Vid arberslörrned ingarna och arb6ts,
marknadsinslilul var 920.000 - eler
216.000l|er än under 1992

,t

,:

E

.=

omsorgs- och elevhemslagarna,

har breddals. Lagens lullsländiga namn
är "Lagen om slöd och servce lil v ssa
lLrnkllonshindrade (LSS)".
I en lapporl, utg ven av Soc astyr6 ssn
(SoS Rapporl 1993:13) redogörs lör den

nya

Vt,

lagen.

rapporlen medverkar

[,4alena Sjöberg med nlerujuer som visar
vad de nya rällighelerna kan beiyda Iör
lunkt onshlndrade månniskor.
Rapporlen koslar 72i- och kan beslällas
Irån Soclalslyrelsens kundijänsl, tel.
08-783 30 03. Fäx:08-783 33 02.

natur,

röd, svarl, marln, g!1, morkgrön.
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HANDIKAPPFORBUNDEN INB JUDER
TILL FOLKHOGSKOLEKURS
I HANDIKAPPKUNSKAP
Handikappftirbundens samarbetsorgan planerar tillsammans med Adelfors
folkhögskola en längre utbildning i haadikappkunskap. Utbildningen vihder
sig till enskilda medlemmar i samarbetsorganets medlemsliirbund.
Utbildningens sy{te är att utveckla metoder fiit, och träna sig i, att informcra
om handikapp såväl intern som e)'ternt. Oka deltagarnas sjålvkännedom och
erbjuda teoretiska och praktiska kunskaper inom framft)rallt organisationslivet fi)r ökade möjligheter till Iiamtida anställning i t ex handikapprörelsen.
Som exempel på ämnesblock i utbildningen kan nämnas samhälisodentedng,
beteendekunskap, att verka i id6organisationer samt olika informationstekniker. I utbiidningen ingår {iirutom teori 4 veckois piaktik.

Den sammanlagda kurstiden är 20 veckor med början den 5 april och avslutning den 22 oktober 1994. Däremellan är det sommarlov från den 17 juni
- 22 augusti.

Studierna på utbildningen år kostnadsfri. Däremot måste eleverna själva stå
fiir kost, logi, resor och kursmaterial. För' dessa kostnader frnns dock olika
former av siudiestöd som folkhögskolan hjåiper till att ordna.
t]PPI,YSNTNGAR:
Handikappthrbundcns Samarbctsorgan, Christina Jornstrijm,

1,e1.

Le-yhdistyksen risteily Tallinaan =

FINSKA LARYNGER TILI TALLIN
Under en längre lid har det pågått brevkonlakter mellan det finska
larynCörbundel och de estländska larynaernas oroanisalion. I omoånoar
har olika planer drskulerats Ior ett "ofriclel[ linskt bäsök i Tallin me-n rrian

någol Konkrel resultat. Iden nu bestämdes det att det änfligen skulle ske.
Och NU betyder faktiskt e impulsr,,.t NU - det vi säga ait avresedatum
bestärndes hela l4 dåoarföre åL,Iår.l
Så anrlgen, elter mån9a bekymmer och
om och rnen, svangde I\,{/S Tallink en daq
r oktober fören mot Talln. Med ombor;

fanns en presligelylld delegalion som
represBnlerade det linska Låryng-toF
Gruppen beslod av Låryngforbundets

verIsamhetsledäre, lre slyretserepre
sentanler Irån Laryngförbundet, en
ONH]äkare- en ialterapeul, en socialarbetare, samt underlecknad, marknads,

vä moaagna av de estnlska laryngema och oaopeden Luule Jan-kowskl - en g ad och lrevlig människa, äI
at1 iå konlakl med precis som med
övrlgasom log €mot oss.
Språksvårigheterna är inte slorai finska
och estländska igger som bekant vaVi blev

E{ler incheckandet på hole l"t, väg lil
Eslonian Cancer lnsritut-siukhuset där
v iick bekanta oss med sjukhusei, ledande läkare men, Iramlörallt, med ary-

08-616 08 08.

Andra besöksdagen sam ades v I logopeden Jånlowsks mottågn ng. Logo
pederna lrån våra båd. lander janrtörde
meioderna vid talrehabilltering, socialarbeiären r6doglorde lor rältrgheterna
lör palienler iFnland, och undenecknad
llck lilllälle taa om befuhningens be-tyDet kundo konslateras åtl iiråga om patientvård och rehabllilering av patienler i

Eslland iinns oerhörl mvckot ax iör,

bältra, rren stora lölbältriirgar sker inta
över en nält, utan det krävs svstema

sK. konr nuer isl arb€te for ari ås1adkomma ,ö rändrin gar.

I

o VÅLKoI,INA TILL F NLAND

Finska Laryngförbundei inbiöd slui igen

sifa estniska vännertill Finland lilsom-

rnaren.

Ett besök som

kunde

kurs semesleövn
Kyydnkaita-ell iör mångå svensia
kombineras med en

lårynger välbekånr stal e.
Tanrny Buponen

1 juli i fjol förändrades nivåerna för förtidspensionen. lsamband med detta begränsades också möjligheien att arbeta för dem som
har förtidspension.
Handikapporganisalionerna och ABF
i Dalarna och Gävleborg har I ett ge
mensaTnl utlalande kritiseral detta

förhållande. Här följer deras
synpunkler:
O

SKRAJA N,4AKTHAVARE?

Enligt Rlksförsäkringsverkets anvisningar till
försäkringskassorna omfattas även oavlönat
arbete av begränsn ingen.

ganisalionerna sytlar I ll atl slödla oss i
konlakler
med myndigheler, personlg utveck ing

vär1 hand kapp, genom hlä

sludiecirk ar och löreningsakt v ieier.
Detta för ail vi ska I kunna iirågasäl1a

saker som är fe eler är otydliga, och för
de1 krävs kunskaper. En kunskap som v
får, anlingen genom konlakler med vår
organisalion el er via sludiecirk ar som

Utlfrån de nya reg er som säger an deellt
arbele ska värderas I pengar och kommer atl påverka,örlidspensionen, är det
svårl att 1å en annan upplanning än atl
mahhavarna är räddalör det arbele som
handikapporganisalionerna bedriver. Vi
som är med emmar i handikappdrgan sa
tlonerna är I o ika omlaltn ng beroende
av stöd irån särnhälet för all vår dag
ska bl dräglig.

genomlörs väriörenjng.

o FÖBENINGSARBETE VÄNTSTÖD

NÄRER

Det arbete som

bedrvs

hand kappor-

D6 bidrag som handikapporganisalio-

såhär strax efter högtidsdagen, 71-årige
Nils Bjötk lÅn Li nköplngslörcn ingen.

människa som vlll arbera dBsll iör vår

O

VILL MAN KVÄVA'FOLKETS BÖST"?

De nya res er sonr värderal idee

i arbele

i pengar och som omöliggör alt löriids'
pens onerade med emmar i handikappor
gan sat on€rna kan arbela 16r s n och
s na kamraters vällärd kan knappasl ha

nerna iår för s n ve samhei av kommun
och landsling räcker inle på någo! vis lil

någoi annat sylle än all kväva lo kels

ia mänhel
sal onerna syn-

"lysande" idä? Där måsle del linnas

för alt läcka etl behov som i nns hos
med emmama. Folkröre serna

och hand kapporgan

nerhel har i ala l der fåtl lta ti aii del
i nns människor scm v atuela idee ll.

oV

ÄR

[,4ÅNGA FÖFTIDSPENSIo.

rösl.

När komr.6r

a kassan

på

samnra

massor 'tysinad" atl hämla...
Nel, säger ABF och handlkapporganisa'
ss1, bästa poltlier, skrola
deiia och lå1 människor sonr vi, ien utsait slt!aiion, lå mötlghei alt arbela in^
lressepo il skl och fyla vär daq med an

lonBrna

ll

nat än alt silra vd fönsiret och aklta

Handikapprörelsen beslår I ll stor de av
iörlldspensionärer sonr här ser en möj ghet an ge sin dag

Lary @ch Larynglörbundet) gratulerar

p

etl nnehå och göra

vådrets växlngar
Fo krörels6r

Inns och iolkrörelser

be-

en

nsais för sina kamraler och samlidlgl
lilsammans rned dem ahvl lörsöka iörändra s n sllualion. Visa upp den "lrska"

Geory Antal, juristen son hjälp många

larynger till handikappercättning, hat
nätl upp lill de 7a! Gtatulatianer lÅn

Lary och Larynglöbundet

ach alla som

tacksamt tagit emat hans stöd.

. BILLINGEHUS

(SC äVEN

Sid 1O

OCh SiStA)

SPECiALSIOA'MAJSEMINAR1ET

8

Kom till Billingehus!
Den 5 - 6 mal arrangerar Larynglörbundet det rörsta nordiska rehabiliteringsseminariet
i sitt slag, för laryngeklomerade och munhålecanceropererade personer.

De främsta av våra specialister
i Norden förelåser. Nlen det bllr
inte bara det, utan föreläsningarna varvas med praktiska inslag och idirekt ans utning finns
en produktutställning. På den
kan du se, prova, smaka på de
modernaste hjälpmedlen som
finns.

N! ilnns det hjälpmedel så att vl kan
fortsåtta att simma även efter våroperation. En specialkonstruerad snorkel
sätts över hålet, så kan vilugntandas
vidare när vi simmar. Två varianter
kofl]mer att demonstreras undel seminariet.

Mat, en slor del av livet
I både teorioch praktiklår viveta mer
om de problem so,n kan fölia eiter
strålning/operation, men också vi ka

Du är hjärtligl vätkommen tit/ della
innehållsrika och spännande semrnarium - det första i siti slag i Sverige.

lnbjudna är iförsta hand Laryngförbundets alla medlemmar, anhöriga
och övriga munhålecanceropererade

och laryngeklomerade som ännu ej
blivil medlemmär. Varmt välkomna är
också alla intresserade inom vården.

Program

möj igheter som finns i dag. Produktutningen avöron-, näsa-, halsläkare både
i Sverige och internaUonellt.

veckllng sker sländigt och på plats
finns specialister som demonstrerar
och låter a] a provsmakaolikatyper av
gel6kost.

Det som doktorn inte får höra
Lyssna llll mångkunniga medicin-

journalisten Gunilla Myrberg, som berättar om sina kontakter med personer
som haft eller har cancer

Förutom det vätfy da förelåsningsprogrammet, se nästa uppstag, bjuds
du på aktiviteter iform av vattefgymnastik, promenadgrupper, bastu, styrketråning, snorkeldemonstrationer
På torsdaqskvälen bjuder vi på en
härlig middag i restaurang Panorama
och dessutom underhållning. Underhållning som vi än så länge hålter
hemlig. Så finns det möjtigheter att ia
en svängom på dansgolvet - ingen
dum rehabiliteringsform.

Att trärla andra
Att iå träffa andra i samma situalion
och få prata om gemensamma e arenheter, problemoch frågeställningar
årocksåen viktig de I i rehabiliteringen.
På flera håll i landet börjar samtalsgru pper att komma igång. De leds ofra
av en kLJrator och under seminarlet

kommer kurator Gun-Marie Larsson
och logoped JillNyberg berätta hurde
arbetar med slna grupper
.e

§

Vi berättar själva

P

höra hur livet lörändrats och hur vi
idag löser dagliga små problem och

lnte minst viktigt för oss är det att iå

andra §tÖrre problem. Efl par personer

beråttar om sina liv och utifiår det

Hederstalare
Professor Jan Wersäll, kinikchef oa
Öronllinrlen vid Karol nska Siulhuset
i Slockholm ärinlednings-och heders-

talare. Jan Wersäll var ordlörande i
NobeJiörsamlingen och han har dessutom etl stort inllylande på utbitd-

Kongress
Lördag och söi'rdag efter serninariet äger Laryngförbundets kongress rum, på samma plats.

GLJnilla Llyrberg är nog mesl känd för

sitl radioprogram "Kropp och sjä|",
som hon varit redaktör för imånga år.
Hon harockså skrivil boken "Tro, hopp

och kärlek" som handlar om cancer
och hennes kontakter med personer
som iått cancer.

diskuterar vi vidare.
Oporationen går fort, men
rehabiliteringen pågår hela livel

Billingehus - de fyra årstidernas hotell

vare sig det år utomhus eler inornhus,

En vårp.omenad uppe på Billingen.
Utsikt över Västgötaslätten. Undervallensmassage i Stress-Off paradiset. Billingehus inbjLrder inte bara till

i bassäng eller ihavet...

semlnarium utan också till uppleve lser

Att bada med hål på halsen
Hurofta saknar viinte härliga simlurer,

HÅLLTIDER
Hela semiarieproglammet linner
du på nästa sida
Torsdäg 5 måi
Kaf,e och smörgås

9.m

Begistrering

09.30

Öppning, inledning på
sominariet

12.45
13.45

Lunch
Seminarium med

eftemiddagskaffe, inkl
demonstralioner
17

- 19 Paus - promenad,bastu/
simning/vila

so.n skapar bostående intryck och
ger ny inspiraUon.
Seminariel hålls i Borgasalen och middag äter vi i restaurang Panorama
med fantastiskulsiK på ena sidan och
ett fantastiski dansgolv påden andra.

Att komma dit
Dot är enketr an b

7

Tåg: Direht lrån Stockholm, ca 2 lim
med X 20@, endast 1 lim från Göteborg. 10 minuter med bil eller buss
från Skövde järnvägsstation till

Bill-

hörig till .ågon som har genomgått
laryngektomi eller munhålecancer-

inoehus.
B;ss: Busshållplats för både flygbuss
och lokalbuss finns idireki anslutnino

operation. Seminariet är också till för
alla inom vården som kommer i kontakt med dessa grupper på etl ellor

lil

-

holeltet.

Bil: Det år skvltat lrån centrata

annat sått.

tid:

Biltinoehus Fr.dag

skövde.

vik oe nar oagarna redan nu i

lalla
- fiedag 6 maj - 94

Från 09.00 torsdag

- 16.00

Skövde

Komnuhikationer: Järnväg
(stambanan Sthlm - Göteborg)
flygplats i Skövde

Jåg&i vill gämå åkå på ovånnåmhdå

t.,
I"""

lJåg& -

seminarium rortsäfle.

13.20

Seminarium fortsåtter

16

Avslulning

Båda dagarna finns produkl

utslällning i direkt anslulning till

drn

lF

----------'r Y
rehabilitering
*,,r0 nr,,

I
I
I
I

mai

-mi.a.iuh.

i
läryng€ktomeråd

Omurlhälocanc€lop

I

Kost Helpension med möjlighet
till varierad kost (vad konsistens

!onnonn" nu*n

lntormation: Tel. 08 - 655 83 10

Frulost
Morgonpromenad eller
molrongympa

Anmälan till Nordiskt seminarium om
laryngektomerade och munhålecanceropererade 5-6

I tr

Pris: N4edlemspris 1.500:-, övriga
2.500:-. I priset ingår logi i dubbelrum (enkelrum mot lillägg), konierensen, 2luncher, för- och otteF
middagskaffe båda dagarna,
middag med underhållning.

6 maj

Lunch

r-------

Boende: Dubbel- eller enkelrum

beträflao

Middag med underhållning

12.20

almanacka, fyll i anmälningskupongen
och sänd in den.

fredag

Plats: Holell Billingehus, utanför

30

s;erioe
Flyg: Ca 50 min flygtid frå; Arlanda till
Skövde flygplats, därefter 15 minutq
med bileller buss til Billi'gehus g
oo

För vem

När: Torsdag 5

sio till

kån i stort sen hetå

Alla som är intresserade är välkomna
lill seminariel. I första hand vånder vi
oss till d;g so.n är opererad eller an-

Korta

19.@

Jas år i b€hov

trl JEg

ff

i b€hov av

Cånhöng

trannån.........................

sÄBkild ko§l, Kontakta mig.

t"-""

Ir.*
I

!
I
I
I

,""""
Jag tillhör ldrening

Sana ain anmatan e*r*t 01 mar. tll sv€n.k! L,rynglörbund.t, Bårk. vä9 l a,
Solna, iå|. 06-655 831o,ld o€ -655 46

L-------

io

----------J

t 70,

z

!
!

Laryngsamverkan
med iurist
För atl kunna se ju'idisk

Hår är (preliminära) programmet

sättning.

Billingehus, Skövde, 5-6 mai 1994

Anla åtar sig således atl vara ombud lör

TOBSDAG 5 M,d],

Larsson, KSi logoped J ll Nyberg, KS;

09.00 Kalle, smörgås, registrering
09.30 Nälsningsanlörande E ol Bysledt,
ordl. Sv. Larynglörbundel.

09.55 Diskuss on-

09.45 ltledicinska avdelninqen nleds.
n edninoslal prolessor Jan Wersal.

laryngektomerade: överläkåre Pa le

1,. [.hci ÖNF l i.ikå. K:r. i.stå

hos
B

10.40 Diskussion. Paus.
10.55 Tandvård: landläkare Lv Höglund,

10.05 Frågesiund o. paus.

-

10.20 Larynxcancer
diagnosliceringl
över äkar€ Palricia Gramming, KS
slråln nq: Överlahare Hans Slrander.

Bådiumhefirmet aserbehandlng:pro'
lessor Carl Er L Lindholm, BSO - låryngekiom i docenl F chard Kuylensllerna,
KS

1.00 Diskussion
1.15 Paus

r 25 iorls [4edicinska

åvdelningen,

m!nhålecancer, d agnoslicer ng, kirurgli
docenl l\,lagnus Lind, KS - kirurgi, rekon-

strukiiofeL Claes Arnander,

KS

landkirurgi eic.r landläkare ngrld Bodin.
KS slrålning: övBr äkar€ Nans

-

Slrander, Fad umhemmei

-

inplantal

etc.: Jan Nyman, Jublleumsk n ken.
12.45 Lunch

13.45 DemonslGl on av snorke Iör la14.15 Tal, laryngehomi. Logopedens

ar

belei Logoped J ll Nyberg, KS
röslvenl eic.: docenl Richard
Kuylensi erna, KS.
14.40 Diskussion.
14.55 tr4unhålecancer. Logopedens ar

bete: ogoped Per

Svensson,

Sahlgrenska sj!khuse1.
15.10 Diskussion
15.20 Paus, kafle
15.40 Kosllrågor. Svällsvårioheler: lo
goped Per Svensson, Sah grenska sjuk,
husel och di€tisr Anna Karin Andersson,
Sahlgrenska sjukhuset - näringslälai d -

Andersson,

Sahlgrenska siukhusei.
16.20 Diskussion.
I 6.30 Avslutning seminar edagen
FREDAG 6 [,lAJ
09.00 S€minaiedagen in eds.

09.05 Psykisk

sbränna

c L]1,

huset.

elisl Anna Karin

10.20 Fysisk rehabiiiering- Orsak och

ha

rehabil ler ng.

Omvärdnad: Avdelningsf öreslåndare
Lena Nyslröm, KSi kuralor Gun lrarie

KS

ll.l0
11

Sjukgymnasl

ki

den som inle siä v klaral av ersäiln ngsIrågan, och han drver sina ärenden I ll
högsta instans om så erlordras. Skule
Anlai lnte lyckas fåt ul någon ersätlning
lrots delta, så lar han inle ut någoi som
hest aruode. Den som söker htälp riskerar a ltså lnle stora jurislkosrnader i
Ia I där man misslyckals. Om ärend€l
dä16mol leder tl I Iramgång utgår er-

sättnins

iil

honom som iurid skl ombud.

Vad som gjod Antal särsk r bekanl är

ala de ärenden där

de som sökl på €g€n
hand men fått avslag, genom hans hjälp

tå11 räfl.

Diskussion. Paus.

25

irågor

Det handlar om Georg Anial, som vid del
här laget hjälpl 6it b€lydande anra larynger atl iä s n räl1mä1iga handikapper-

för taryngförbundcts seminarium

åtgärd vid

hjälp

som rör handikappersä11ning har, sedan
I era år, Svenska Larynglörbundet samverkan med 6n lursl som kornnrit atr bli
landels främsta expert på dessa frågor.

sjLrkgymnasi

An ta Monensen, Danmark,

I1.40 Dlskussion.
I1.50 Demonslraiion av snorkel; Preben
Olsen.
12.20 Lunch.
13.20 Massage: Bo Zachrisson.

Genom Anla s verksamhel

har
dessutorn del åstadkommits atl vlssa
prlnc piella ställningslaganden {rån
myndigheters sida har Iörändrals iil
Koniah med Georg Antal kan {örmed as
via Svenska Laryngförbundei.

13.50 Tro, hopp och kärlek: Gunila

[4ylberg
14.40 Vård i andra länder. utsikler och

ins

kter. Larynxcancår: docent

N ls

Sandberg, Sahlgrenska sjukhusel.
14.45 Diskuss oi.

15.05 Värd i andra

länder...

[.4unhålecancer: docent Nils Sandberg,
Sahlgrenska stukhus€t.
15.20 Diskusslon.
1 5.30 Avrundning: Jill Nyberg.
15.40 Avslutn ngi Elol Bysledl.

OSTGOTAKURS
PLANEBAS TILL

ARIL MANAD

Den allid akliva Larynglöreningen i
L nköplng har bokat in en kurs på

Holger Andercson, ordlörande i Laryngföreningen, Dalama, gratuleras av Lary
och Laryngföhundet på 7a-årsdagen.

Ekoxen i Linköping 15 17 apr .
En klrskommilt6 iiöreningen kan nu beräta an man lörsäklal sig om ilera bety-

delselulla medverkande vid kursen. r I
exempe docenlen Jan Lundgren och logoped Chrisl na Danboit.
Nu är man uie efter ller föreläsare, spe-

ciallserade pä andra intressanla verk,
samhelsområden, rappoi(erade komm

I

t6n pä föreningens senaste slyrelse-

EINAR PETTERSSON,

UR

TIDEN
Svenska Laryngiörbundets hedersmedlem och grundaren aV Lårynglöreningen
Linköping, E nar Pettersson, har

i

avlidit, 94 år garnmal.

frän de första åren. Han lackade också

25-års-jubileum har firats
med fest i Stockholm

Karin Cedln lackade lör blommorna,
samlldigt som hon uiryckte undran och
besvikelse över atl logopederna, som
hade vail så vihiga {ör föreningens
slart och uppbyggnad, lnie var närvannde, Hon utbr ngade en skå iör dessa

Så har vi då med {röjd och gamman {irat vårt 25-års jubileum under en helkväll på restaurang l\,4älteriet. Festen
gav oss ett minne av en trivsam samvaro i goda vänners
lag. Precis som sig bör var maten fin, musiken utmärkt
och stämningen itopp.
Dock saknades vissa gäsler, som sär'

sklt vi pionjärer förväntal oss att lå
träila och

g ädias med vid detla unika
tllliälle. Jag tänker då främsl på de

ogopeder som en gång på sexlila et tog
atl föreningen bildades.

lntialivet

ti

Jag vei atl jubiläeis festkomnrilt6 fick
iips onr all dessa borde nbjudas, men
någo1 hade lydligen krånglat t llsig.

O

dexa iall tror jag mej kunna lala för alla
gäsisr, fär jag påslår all malen var su'
pe$ och betjäningen snabb ouh koneL(.
Köksmäsiaren blev också fölldrihlgt inropad och llck en b ornsle*vasl Iör s;n

Nåvä1, å1er

till

fesiprogrammet.

med en inledande lucialesl. Detla gjorde
atl de glada festvärdlnnorna, Gun,
Haniei och Karen, tog emot oss med g ilter i håret, klädda iill luciaiärnor. Justa
innanlör dörr6n bjöds visä pä glögg med
pspparkakor. Där stod också lomlens

säck där var och en kund€ lägga den
överenskomna iulklappen.
Avniulands \rälkomstgtösgen so!\ade !i
nu en slund I vänlan på Lucia. Vi skakade lass med gamla och nya bekanla,

medan vi lörsökle styrsla iill oss och
känna lrivsel i de ovana ieslkäderna.
Hälvd kan jag lörståss tala bara iör m n

Etler 6n siund hördes så musik och
sorlet lyslnade. Lucia var ianlågandel
Och plöislgl korn hon där i all sin g ans
med skönstungande fö1i6. Den gamla lu,

ciasången lycktes ny och exollsk ge
nom hennes liamlörande, och vi had6

beikals med ännu elt oiörg 6mligt minne
I raden av sådana från våra skliande
luciaiester i iöreningens historia.
O

TILL BORDS

Dareller log vi de lesllgl dukåde ång,
borden i bes ltninq. Framme vid podiet
{anns ell honnörsbord löi hedersmed-

lernmarna och 1öreningens lid ga16
ordförärde. Placeringen hade ordnals
så att alla vd del bordel kunde la
ögonkontakt med alla gäsler vid d€
övrlga borden.
Duon Vårbyarna underhöll med sång ti
dragspel och llol.

Förrätlen var rökt lax med hovrnäslar
sås- Till vamrältens möra. väismakande
renslek äl vislrlm ad råstekl potatis och
en delikal svampstuvning. Till deiia
drack vi rödvin, öl eller valten. Och i

Nu var det dags Jör kaflel, klockan var
redan halv lio- Tre och en halv limme
hade snabbt runnll iväg glada vånners
lag. Unde. kalfel lramirädd6 vår Lucla
som soloartisl med ett nyll exempe på
sin säregna sångbegåvning. Någon
propsade på sedvan igl lotleri, och ngen
tycktes, så vitt jag kund6 se, behöva gå
D€t var nu hög iid Iör tomten att va.dra

runt bland bord6n med sin väiyllda

o I\,4oLIN UNDERHÖLL,
FÖBBUNDSBLoMMON, TELEGRA[,4
OCH NYA HEDERSMEDLEMMAR

o JUBEL MED LUCIA

Jubileumsprogramrnet var komblnoral

SNANT KON,4IvIEF TOMTEN

Förutom mus ken vid måtiden underhöll
vår sländige glädjespridare Rune I\,lolin

msd dverse musikaliska snuttar och
spex på sitt oeflerhärmiiga sätl. Vår ord'

lörande, Rune Emlerborn, fungerade
som konferencier och hö I i irådarna iör
Förbundet uppvaktåde genonr en öveF

sänd, vacker

blombuketl.

Telegram 6d6s kom uppvaklning irån
systerfören ngar och Gibeck AB.
Es av höidpusRersa \ar nalur\'\gtUs

säck.Och hur gatt överraskad blev jag
inte över den skönt bemålade glasburk

m6d fnurligt lock, sorn iag lyckades

plocka äl mlg ur säcken. Slälv undrarlag
vad den damen sa, sonr jas sås välja pa-

ke!6r med rakvalren, vilket jag siälv bldragit med.

o DANS
Etl och annat par hade nu, vid 22-liden,
synbarllgen uppfaflat atl def avslulande
dansen lagit sin början. Jag hade luren
att få en svängom med vär lönjusande
kvinnliga kassör, som dock iörelöl hel
o\ntresseGd a\ §\it\ tö§\ag ait \\Nä

nominer ngen av nya hedelsmedlemmar,

skulle slicka

varvid några av våra gamla kämpar av
olika skäl löreslogs lå motla denna he'

ningskassan - ha,ha.

dersbetygelse

Iör sina

insalser.

Förbund€i kommer at enligt gängse sed

verksiälla uinämnlngarna. Här kommer
nominerlngarna, med korlfallad merit-

"

lngrid Benglsberg, föreningens ordtö-

rande lvå o
Birgt Blan96, iör6ningens sludie- och

'

ka perioder.

researrangör under många år.

"

Karln Cedin, lidigare förbundsordlö-

'
'

Valfrid Elnregard, föreningens ordfö-

rande och desslörinnan ordförande iför-

Huth Eriksson, efierlevande maka I ll
för€ningBns iörsle ordförande och ti ika
hedersmed ern, Harald Eriksson. Ruih
överlar härmed pä sodvanligr särt sln

'

Lilly Weslberg, akliv på olika poster,

medlem sedan I969.
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G ad över a1t ha

Barbados med löre

vat

rä11

dryckespro,

gram, kunde jag sedan avsluln ngsvs
slada bilen Iör nykler hernfärd. En - nej,
mänga trevlga upplevelser rikare.
§TÄNKÄNDÅoM,,,
nnan jag somnade åg jag och tänlde på
dei som hänt und6r kvällen och atl dei
sku le ha varit p cken över i om v som
våra speciela hedersgäsler hade,åll se
de gam a vännerna från Sabbalsbergsogoped n: Dr cunnar Bjuqgren
(lölbundels ordlörande från siarten och
sedermera hedelsm6d16m) och 1re av
hans dåvarande diciplar, logoped Brilla
Hamnrarberg och logopedeleverna Br

Anckår och Helena Wallridsson som ge-

nom

sitl

el€varbeie giorde ali
iil.

Stockholnrs-föreningen blev

Låt oss hoppas på ett goll nyli föreningsår 19941
M ed hj än I ig I aty n g h äls n ing

RALF.
Alla gästorna vid honnörsbordei uppvak-

tad6s m6d var sln vacker

b ombuketl.
Åke Amnelius löredrog valda stycken ur
dokument irån iören ngen illkomsi, och
beräl1ade uliirån dessa näqra epsoder

Bild trån testen:
Se nästa sida!

t2

/"rr/TACK FOR
FINLAND
Äv6n om det gän äng lid sedan nord ska
LE-kongressen i Fnand,så- snälla Lary
- iörmed a våra tusen lack lör de lre n

Hår är

från

nehållsrika och givande dagarna på
Hanaholnren. Del var inlressanla och
väip anerade kongressdagar sorn v

bilden

hade Iörmånen at1 delta

.

Bältre inlormal on och insil(t i arbelet

Stockho lmarnas

och metoderna ali bola och hjälpa kan
man inte Iå än genom nordens bästa lor-

skare, prolessorer, läkare och logopeder. De redovisade s na lorskningsr€sul
lat och lramtidsuts kler på eli bra sä11
så att också vi laryngeklomerade Ick
eil siorl uibyte av kongressdagarna.
V önskat lorskare och äkare lycka I I i

Förcningens ordf.
Rune Emtetbam,
förenlngens grand

ald lady,

ltis

deras svåra arbet€ a1l

ösa

Sisl, men lnle nrinsl, elt vårml lack

I

I

a la övriga de tägare och medresenärer

Hoppsan, så blev jag
ett "plötsligt" ombud...
Jag vaknade tidigt och nolerade att i
dag var del lördag 12 februai. Dalum
bestämt för deltagande Läryng,
föreningens möle i Uppsala.

där det slrulade till sig. Del handlade

mej till La-

vara vald som etl av ombuden...
Kan jag klara deta? Men, då jag gillar
ulmaningar, tycker jag del skallblijätlekul, och givetvis skall kag göra mill
bästa...

i

Jag beh6vde bara

la

ryngförbundels kansli i Solna. Vara
där vid 11ijden, så skulle jag få
bilskjuls medlinnda, Elise och Elof.
Och för mig var del inget problem all
la mig lill förbundel på Barks väg i
Solna, dår jag förstås biöds på katfe
av alltid vänliga Linn6a.
Så bar del iväg i nordväsllig rildning.
Majny och Sven skulle möla upp vid
en rondell strax ulanför Uppsala för

ingen av oss huvudstadsbor var sä,
kra på att hitta. lnie ens Eloflll
Väl mötta och visade väg slälldes bi

len i ett p-hus och efler

en

promenad var vi framme vid HCK:s
lokaler på Kungsångsgalan.

När man kommer till Uppsala
f6reningen möts man av en vatm,
vänlig atmosfär och hjäiinnerligt
snålla människor. Och när

vä1,

komstkramarna välvar över bänkade
va oss runl ell stort långbord i en lius
och solig lokal-

§

PLÖTSLIGT HÄNGDE DET UPP

om ombudsval och jag vet inte orn
det var på grund av detla plötsliga
slrulsom iag he,t plölsligt befann rnig

E FÖRPLÄGNAD: EJ AV DENNA
VÄRLDEN!
När sista punkten på dagordningen
var avklarad, vankades det smörgå
slårlor som inte var av denna
världen. Dom hade Elsa bakat och
hennes rara dolter hade monleral
dom. Till dessa serverades öl och
läsk. Del blev kaffe efler och
jältegoda mandelsockerkakor som
Majny hade bakat. Vi å1, drack,
konverserade och stortrivdes
Javisst ja, dei hölliag på att glömma,
ett videoband om laryngeldomerade
visades också, lnlressant och
lärorikt.

o TACK, UPPSALAVÄNNER. FÖR
EN FIN EFTERIVIDDAG

SIG,.,

Till ordförande för delta laryngrnö1e
valdes Sven Eriksson. Alll gick
galanl fram till punkterna 18 och 19

lör lrevlig samvaro i Finland.
Gearg ach Barbro Göransson

Så kom det, ell lecken från Elise om
afl del var dags all bryla upp. [ren
innan jag sagt adjö lill alla blev det
noq litel vånlan för Elof & Co, för når

Lary vill påminna om att det blir nor,
disk LE-kongress på lsland 19961
En möjlighet att, förutom huvudskälet för dellagande - kongressens tn-

nehåll - göra en ulomordentligl intressant resa med upplevelser som
ligger långt ulanför dei vardagliga.
Laryngföreningarna har alltså chansen ' om man redan nu börjar pla,
nera. lnte minst ekonomiskt

jag kom ut i kapprummet sa Elof
' Det var ju bra all sladdbarnel dök

lillsist.
Denna eflermiddag gick så fort liden rinner ju iväg når man har
upp

lrevligt.
Hemresan gick lika bra so,m ditresan.

Trots hall väglag körde Elof så atl vi
passagerare kände oss hell trygga.

Till sist. Tack ålla medlemmar i uppsalaföreningen för en fin eflerm;ddag. Och jag slutar med en liien dikt:
Jorden vandrar isin ellips
och snålar inle med åren.
Daqarna liusnar och mörknar, och

vips
så återkommer värenMånga kramar och hålsningarfrån
Viola Landewall.
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MUNHÅL

CÄNCEROPERERAD

F,

E OCH

LARYNGEKTOMERAD

F,

Per-Arne Herbertson, Kumla - om Munhålecancerprojektet:

ETT VIKTIGT PROJEKT FOR ALLA
Jag perconligen

lir opererad för

struphuvudet oclr hör

När man

ct

ccr i

liil skara, liryng-

ri .r

på SLF:S projckt är der
minga dclaljcr an måsle värdera.
Någon kanske tiigar sig våd jag gtir i
grufipcn liir murihdlecjrceropererrdc.

Det finrs mänga törkldringar rill della.
När filan liltru på orsakerr tillnri[ärbete

i

delta projekt nlås(c ran börja yid

förstä dden

i sj uksiinger.

I mir( lall

blev sjukdomslåger akut

pi

grurd av andnöd. b.iLgrurden lill alrdct
blev

så

skill vi nrlc gi in på hilr.

Dcn chockjag flck vid uppvakningen på
RSO, Orebro. efler att varil ncdsoyd i
fyra dygn, går iDte alt bcskriva. I-:iklmas
bcskcd 0n1 att tyviif kommer du arr

nlistu din röst, mcn lör övrigt konnncr

at

gå bra, med dc prognoser vi har i
dag - det vär ju nlc uppiggande i ln !
bodrövliga iiusrtud. För atl gö.a der he]a
del

bilr vili jag med er gang siiga, all håde
jag inte tått det slM min fru har givit
mcj, hade det inte gått bra för mcj. Mi(
psykc gick i botten ochjag var fiinnod
ligen bedrövlig irlr våra iillsammans
med. Solil excnrpcl kan n:lmnas att det

i

tog sex meoadcr ran ja-s vågade böria
svdra i lelefon. Med ulrkc på atijag tidigårc jobbal som fiirs:lljarc var dclta ett
dr.åpslag för nrcj.

D]]T KON'I81-1 BRIV

Ijr

dag kom ett brev frhr min logoped
med cn inbjudan till cl möle «nn
Laryrrgfiircninlen i Orebro skullc hä.
Jag 1r,g mod till Irlei och bad nir fru
mcddcla alr vi skullc komma. Detta
nöte blev vlindpunktcn i milt '!rya 1i!.

lag fick korrtakt med llera personcr sonl
hade sanma problem sonl la!, och del
yik.iga var a( jag fick klni fiir mcj ax
rågra vffit opereradc i c:a 20 år och
mådde bra. Så varför skullc der inte gå
bra för mci

?

Jag

ler operadon, var det tid all bö4a trännrgc för ätr åtrergå till ctr normä]t liv.

mdjlighet att ärbeta lör fijreningc..
De(lrl gav mej lilet av cn 'n),t?indnrrg" i
livcr. Ja! tick på så yis kontatt nrcd
pcrsoner i iurdra förc ilgar och detta grv

Det blev liteljobbigt, men tåck vllrc cr
undcrbar pcrsonal på sjukhusct så gick
del bra. Av min logopcd fickjag veta all
det fa ns en Lfvngförcnilrg i Orehrc och
jag fick bcsökav Rurc Irlood ti denna
förenhg. Rune lrade ali vlri! opererad sedan några iir och visäde

nig all liverinre

Tyvlirr log iåg nxe någon kon(akt med
föreningen dt! ulan jag blcv ulskiven
iierr sjukhuset och fortsä(c min tränins
i bosLldcn och gick oa(rrlilrvis på relclbundna korrrollcr och jag hade ell bra
slöd av min bgoped.

IIv[] KONfAKT

nyavit

er.

Alu-tider log slul menjag ludc iit en
mycketposiliv kortåkt med SLF och rc,
sultarcl blev

'l'ittariag nu rillbaka pi rnitr yrkediv
så
kanske dettå mcd projektrrbcDt är der
vårdcfullaste i mitr yrkesliv. Jag tår
kryla månca fina konralter med
personal på olika sjukhus och jäg har
fält många nya viinner b]and opererade.
Och det vikrigasre ;ir all nän hiir fir

nöjligbet ati hiiilpä andra atl iindyika de
misskg mar siälv begick och atr de på
vis skall tå ]ättrrc alr gå ur i livct.

KoNTAKTER
Jag siigcr :ln en gang. all tyv:ir «)g iag
inte kortakl mcd larynglöreoingen på ert
tidigt slådium. Jag rodde att jåg skulle

klara mcj själv och l'örsöklc atr, tillsammans med min fru, gå vidare. Och

till siia at jag fick ct

halvlidsljänsr i proiektct.

så

TYVÄRR ToG JA.j

höriadc infcssera mei för löreningen
ell Al-u-proickt lick ias

och gelom

nrcj

/ilt

VTKTIGA

stor vitt för den sonl blilil
opercrad, liksom för arhöriga, att bygga

Det :ir

En sdk som :ir bra i projeklcl iir arl Iaryng- och munhåleopcrcfidc ffbcur sidlr
vid sida. Della gör att mm fiirsLir va
rardras problem lå helt anoal si(t

Malproblemel llr niigol som jag lycker
ait lednirgen i !årlprojckr lyltr iiam på
ett bra sä11. Avcn om iå! som läryngopcrcräd inte irär sarnna problcnr sonl
munlålcsidan khnerjag det bra a(! veo
att kunskaper firns i örbundet om jag
skulle bchövr denm

Iii]p.

A{

riira sig iir vikligl 1ör allä. åven helt
friska. Atl bli sittdnde helt slilh på
gru d av ha dikapp iir farligl. Mcr även
h;ir harprojekler lösningar att tillgi lnck
varc all man h r knulil sjukgymnaster

till

sig.

E'IT BRA PROJEKf
Med åndra ord lyckerjag persooligcr

kort så gick tiden och iag klaftrde av

strålbclandlingen bra. llftcr Agra veokors vila var dct dags fi)r dagen 0 lllicr a[
ha klarar av de problenr som uppstår ef-

dra tror iåg iir blånd del vikligaste i rcha
bårbetet.

rv

upp ko låkler med andra m:tnniskor sun
har sarnma problem. Konakten med ån

itt

projektet iir mycket viktigr för alla oclr
jag hoppas mcd lanke på der bästa tör
lorbundets nredlcmmår alt det ka| Iortsätla iNcn efter den nu g;illtodc projektti-

de s ulgiing.

Att fÖrburdets llnkär rurt proiektct

1ir

bra, fickjag bckr:ill:lt iör mej under dcr
da! iag nedvcrkadc i SLF:S nxnrler vid

fjolårcls liitarsänmå. De jag pratade
med under dagcn (det blev rätt många cl-

terson jag lir prarglad) vff positiva till
fijrbundcl och dess ra*egangär med plojektet. Mcn vi här myckct kvar ät göra
och det giiller atr dla hi;ilps iitätt spida
infomradon om de problen vi h.tr

Mer vi 1år inte glör na det viktigasle:
Att hjälpa varandra atr bryla deo isolc-

irg
fiit

som kan uppsLå cfter operationen.

hlll proiektets samlalsgrufper er
vikrig och slor iunkrion att fylla

Jag alr själv glad för vade dag jag får och
k,rn v.ra mcd och jobbå i de(a projckr.

Per-Amz Hetbeiton,

Kro

a.
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M U N H Å L E C A N C E R O P E R E RA D

E OCH

LARYNGEKTOMERADE

verksamhet i Laryngförbundets kontakt- och eftervårdsproj ekt
ntunhålecanceropererade och laryngektomerade:

Full

för

.o

SA ARBETAR VI FOR ATT NA
UPPSTALLDA MAL I PRO.IEKTET
Dc lyra ansräll.da konlrkrpe.\,,nernr i frujLklrl

Artalet gruppmedlemmar var

CunnaJ- Han.-Ake. Per-AJne u(h Akc - ir nu i lu'rl
arbclc mcd att söka kontakt med persone. ute i landct, vilka iir bchandlade och/eller opererade för clncer i n1unhåla, svalg eller strupe. Kontaltema knyts

i

via sjukhusens vårdpersonal eller genom kontakt
med laryngf öreningaJna.
Ett annat sätt att få kontakt iir genom DIG som läser
detta och som sjlilv önskar kontakt för cgcn dcl eller

för någon anhiirigs ellcr paticnts dsl. RING till

E

REHABILITERINCS- (rcH UTBILDMNGS-

RESOR

Laryn-qlörbundct cllcr någon av kontaklpersonema,
så giir vi hembesiik eller lar koniakt med dig per telefon.
N

äl1 så l:inge litct, nlcn
behovgt av att 1å träffa andm personer i liknalde situation var dessto större. Ett varmt LYCKA TILL
ijnskariag gruppens forlsatta aJbete.
Ett lycka till önskas även gruppen i Halmstad, där
kontaktpersonen Ake medverkat gruppstarten.
Halmstadsgruppen inbiuder såvil laryngektomerade
som munhålecanceropereaade personer

Eller det positiva resultatet från utvärdedngen av
aktivitetshelgen på Rosenain i höstas, arbetar vi nu
vidarc mcd plancringen inför eo ny aktiv hclg.
Dietisl- Ann-Charbtlc Skcdcbäck kommcr att vara

SAMTALSGRUPPER

Glädjande information som kommit oss tillhandr är
att ylterligarc ctt par sjukhus ute i landct har startal
samtalsgrupper för sina paticntcr.
Siälv variag inbjudon att dclta i HLrddingc Sjukhus'
nystartade samtalsgrupp för n1unhålccanceropererade patienter. Inbiudan kom trån docenylogoped
Britta Hammarberg, siälv initiativtagare och en av
gruppledarna.

kur\an\\!rig ärrn lör Jcnnr helg. vilkrn

Jr
kImnrand(
,lL
Ull
hö't.
Ar
ti
inrrt::cro),
f,lancrad
ar dtt dehaga? Rtug lanyn*öfuahlet!
§ SEMINARIER OCH KURSER
Svenska Larynglörbundgts ssmina Lrm mcd tcnrat

"Rehabilitering" den 5

I

,.,","t.".
I
ndurr nenngs odr utrrkL'rnrgiEsor

Laryngekton.rådc

6 maj på Biuingehus,
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Skövdc, vänder sig bädo till Laryngförbundets
medlemmar, patienter, anhöriga samt till vårdpersona1. Här konmer att ges tillfälle till att gc och inhän1ta inlormation och kunskapcr sanrt att knyta
värdclulla kontakter. Under dagama kommer projektcts kontaktpe.soner alt [innas tillgängliga fijr
konlakt och inlormation.
q INFORNI,{TIONSMATERIAL OCH POSTER.

UTSTÄLLMNG

E OCH LARYNG EKTOM ERADE

konferenscn har sjukskötsrskan Lena Nystrijm,
K.rolin.ka sjukhu.ct. lu\rr lll ställa ulf.
Ett par av projcklcts posterutställningar är i dag utstillda pä landcts sjukhus och vårdcenLralcr. Närjag
be.ukrr Karlsrad stukhu5 tJnn: ut.täl nin!\'n upp\lJllLl i siuklu\eli cnlrC. Per-Arne hadc L.!rr iniriblivet till att ställa upp utstaillnin-gen samt aJbctat med
att tä tillsiånd fö. densamma.
!I BROSCHYRSTÄLL

.l-l

I monLcr C 4:lr) nredicinmii.san. A.v\jLl
dcc. -93) gavs ett viadefullt tilliaille ttjr information
till vårdpe.soniil. Svenska Laryngförbundet fmns
starkl rcprcsenterat genom Svante Ednan, Allan
Blomquist, Gunnar Schneider, Jgana Fagcr, Marjc
Sälitröm, Yn!vc Säfstriim. Per-Ame Herbcrtsson.
Akc Karlsson, Hans-Åle Ellvdn, Elisabet PlarinDanielsson sanlt undefiecknad. Liksom vid tidirale
utställningar var vfu monter fliti-qt besökt av in;cs
scrad vårdpersonal, Julriida nyckelringar, kaJamel10r sanlt broschyrer om lirbundet och dess arbete

fi

lörsvann som smör i solskcn. Ytterligare
dragningskralt till montern stod Gibecks

gissningstävling Iör mcd nliddag för två som törsta
Jch elr a'lul hi.,bilie (r i.nt töllandc pri.rr.

Genom Marie Säfströns

medverkan

på

mgdicinniiissan blev Svcnska Laryn-gli)rbundgt och
projcktet uppmiirksammal i tidningen Afronhladct.

TNIERNATIONELL SJ UKSKÖTERSKEKONFERENS I CANADA

11

Ett av proiektets nästa mål med posterutställningen
iir 8lh International Conl'ereflce on Canccr Nursing
den 7-12 augusti iVancouver, Canada. Abskaktet
är godkänt av konlcrcnskommittdn varfijr vi nu
arbetar på att ijversätta inlormationsmalcrialct samt
po§lcrutställningen till engelska. Som sn extra
r9§urs att represcntcra Larynsfiirbundct under

Koltaktpersonema arbetar nu llitigt mcd att erbjuda
onkolog- och öronklinlkernas avdelningar och mot-

ta-gningar koslnadslria hroschyrstä11 lör

Laryngtijrbundels inlormationsmaterial och för tidningcn Lary.
Ar du vårdpersonal och tycker att ett bto.thJ'rsfull
skulle vdro ar värde på dh klinik ring
La\-ngfötbundet!
!l DIETISTMÖTE

I mitten av februari iir några av projcktets medarbetare inbjudna till et dietisnnötc i Väsrerås.
SväliningssväJighcter, nutrition saml bättre omhindertagande fbr dcnna grupp av palicnter skall bl.a.
diskuteras.
Och till sist:
Önskar du s ottr t,årtlperso oal tår medr)erkoo i sumxtdnkomster eller senindier, skrir eller rifig till
Sv e nsko Laryn gfötiundet !
aim-Maria

Svenska t-drynAlörbuDdet lar
Barls väg l:1. 170 73 Solna.

Lr§.h

ldres

Tel. 0E 655 83 l0.c| 08 655 83 20. Textret: 08 655 4:l 20.
Telelax: 08 655 46 10.

§,§.iö
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SAMTALSGRUPPER VIKTIG UPPGIFT
I LARYNGFÖRBUNDETS PROJEKT
Att skapa samtalsgrupper är en yiktig uppgift i Larynglörbundets stora "mun.
hå leca nceyp rojek r". A;betet med dessa år 6ckså framgång§rikt på många håll. Här
berättar Ake Karlsson om detta och om andra arbetsuppgifter i projektet.
På Kristiansrads sjuthus lrar ja8 kuranrr Uros.hy täll linDs I,å Lnonavdelunrgcn.
Ann Sofie §euandcr son lronraktlerson. LeDa llcnBtss.n och uudcrtcctnad har nr
Soli. är inlrcsserad .v .n leda en sanr tervjulrs i Iaad,o HallaDd cn br! iofoma
^nn
lxlsgrut!
fa,r p.tienter. Av oLika lDled ti.nskrnxl.
ni.!a. har vi ehellertid lått Siira eit uppe
hål I deita arbctc. mcn nu konner vi ELUND...
ieång leen.
Iag har få( möjlilhel alt siilta ulp eu bro- På lasarettet i Lund lin.s brosch)rer hos
iironmotrågnin8etr och ctt broshyrstäLL
schyrställ på iiro*lhlken.

kommcr troliSen också
)1PÅ!ÅRDsKor-A..

Erik Ohlscn hjälPer

cull llritt Mårtensor .ch t!g
varit !å vårdskolan och i.forhe'

till

tå

Konratt är erablerud med Jönkötings
sjukhus (kuråtor Gun'Bri1t Pettesson) oct

e! samrank.mst llanerad Konlak( sökes
för Diir!arande med Malmii

^llniiona
§iukhus och frojcktcs skiirnurställning
finds nu uppstäLld !å sjukhuset i varberg.
För dvrigl hade jag tlllllille medverka i
Laryngförbunders/projetlers morter i

onkoloBen.

at1 sköta broschyr-

.lisrrihDri.ne..

Konsulent

hd

äved

rat s.jukskötcNkor.x om vär verkslnhet,
om larynseb och glossektomerides
E

,,OCH

pro

Laryngernas monter
gaY projektinformation...

IÅ SAHLGRENSKA

På §ablgrcnska sjuLhusel hä.

j!3

lagit

konrakl med loSoped Ann'Kristin
Ohlsson, som åtrgit sig alt leaa en sadlalsgrupp. Det iions en grup! i Ciiiteb.rB

som

k.lld

sig

CaDcer

tonpisanra

och

mcd d.rn har AnD Krislin lagil tonlakl och

hos dem ha. hon mi,lt posililt

Derlö! licl

inlresse.

Kristi. cn grulp

r

^nn snabbi.
verksanrhet nycket

Gruplen böriade siD rcrksamhct 9 dccember. redaD från börjaD 6 dellasarc som är
stråladc och glossektodemde. låS hane
rilltällc bcsi,ka stupp.n 13 januari, då man
miittes igcn Och hi,ll på med bl.a. dvsldppningsövringar).
llfi broschyrit,ilL lir flacerat tå öronmol
1ag!iDBen, sahlgrc.sk,.

i

Ijelsin8borS linns ett bro'
schy.sräll placerar (pli öroomoltagdinge.). Gull-Britt Miirtensson ser Iill
broschyrs(illel oct Gull llritl och jag har
lli. iivrigt hllt lilltiillc all i Ilehingborg lå
På lasarexet

gc innrmatbn tå vårdskohn och
fo.herar anbuldnspcsonal.

äy.. i.-

Uter

besök !å Kalmar sjuklrus kunde
l<onslaterds xrr .lär tanns Lr nårvarlode
inle underlag fijr Dågon smtalsgi!!lr.
E

I]AI-I,ISTAD IGÅNG

tilsgrupp som leds

iv

Bengts«r, och turaror KatariDa Sjölaodcr.

är

består av sex deltaede vdav två

gl.sseklomerade

.ch ryra larynger.

Giuppen starturle 18 janual och l]aitias en
gång i vectao. 25lan. var avdeLningsföreslåndden på örcn gilsl hos gruppen.

Mcn. som sagl, mässan var myctet lr.vlig

i lart.8ernas
^lvsjd utsliilhiDgsmonlcr lormxdc si8 lill
ire nycket inrressxnta dagar lijr nEi.
Montern vi hrdc vlr tä cra 25 h2 och
mycket lrcvlijtl rppbysgd oed p.oilsi!a
bilder .ch ininrnrarion om hur svcnska

och väl bcsökl och jag rycker a1t vi Lyckddes nå valdi-st nråd-la med vad vi tade löre-

I-dyngttn bundel arbehr.
dag jobbadc 4-5 peNoner iurcnsiv(
med .tt dela ut broschyrer och svara !å nå
gor av de mest skittaDde slag, som rör de
patienter som är opererade lör strut eller
muntälecaocer och allt vad derla medlö. i

lecancer. Ivlcd allds hJälp stall ei linsi,ha
si<afa lni,jligheLer iin' au lortsäux lcla eu

Vtlc

En dvling fanns också

lied

at

Gibcck. Dct sälldc all gissa rält på ert

altertratlvt biobiljetter.

En nycket fopulärt inslae son droS
nåogd besökde, och åiorde a( der sick
lliftre iör oss itt fånga ulp dess! ocb alt
ee vd inrnrmation om bl.a. det lrojett
$m pllgiii i I-diynBförbudrlers resi och
$m

lcds a! knrator GDn-Mdi. l.arson.

}TK)§TIIV I'IN'IRESSE

lrt

Nu Eällc. utplöljning och yttcrliSarc kon
raktcr rå sjuthus ctc, sor! arbcrar ncd ta
tierter som dFbbats !v slruf eller munhå

så normalt liv som möjligt. På misan
fick vi ocks:i bevis liir alr !äldigt miinga iir
beredda att stötta oss i forisättninSen,
vilket är positiv! och hoppfullt ett stöd
som

atrordnad

srort, !ositivt inlressc väcktes Ios

oånsa besökd. när DaD mer nrgående i.k
rcda på tur vi jobbade med att lå i8ång

samtalsErupt*. retabiliteritrgsresor

e! sm
logofed Le!a

På H.lmsiads sjukhus har stdtat

Grulpe!

ocl nedicinmässa! i

och tilllälle1 att medvcrka

arial Srom VeDt som hadc flaccrats i eD
plastkula. vn§1ema bestod i eD niddat lör
två !å någon av wallnans restauranger.

HDLSINGB(XG (X]H KAI-M R

E

I-äk.rstiimman

o.s.v. - allt iar att Böra det så posilivt som
nö.llig! fiir de son drabbats av s(rup- cll$

Er grutt bcstjkare sod lysic med stu friln
vdo i vår monter, men son vi skulle vclat
haft koltakt med var läkarna. Det v.r synd
för maD vill ju nå älla sruptcr Ded !å. i.

vi se.lrm emor und.r ä.en lianölcr.
Hans

Åk? bin

...ävcn ftån anhöriga
Under Halso- och SjukvåJdsnässan i dcccnber (Alvsiö) beiaDD ja8 ml-! I S!flrki
LaryngförbuDdets nonter för att svara !å
fråEor om hur dei iir ar vara anhöriB lill en

nunhåleopcrcrad och dcn anhö.ilgrupp
som leds av Gun Ma.ic Larssor på

Karoli.ska sjukhusct.
Det var för der mesta fullt av folk r vår
monier, ty vi hade bra drågplixer - bl.a.
chans vinna eD mlddae lör två i Gibecks
§Iånga av besnkdna kom osök1 in på hur
Stom-vent från Glbeck lnvä.des o.h lilka
alteualiv som ii.ns. Likaså var dct nång!
som uldrade över frågo! som har med nat
och tal au sijm. llland andra htälptc llansoch cunnar lill med svar på ftåÅkc,
gorna, med god asislens av Elisabet.
^tc
A1la ick föstås vår hjärtinrnade dyckel

rin8 och bioschyrer, vllka förhoplnibgsYis kom all läsas noga.

Yhrre

Söfstfi lfat

tilL lvarie)

Räpport åv Gunn t Schneld€r på Läk rstämman 1993:

Det blev mässucc6 igen!
Svenska Laryngförbuhdet deltog..på Läkarstämman som hölls
1-3 dec. pä Slockholmsmässan iAlvsjö. Etter succdn på Hälsooch Siukvärdsstämman så var spänningen stor. Skulle vi lyckas
igen?
Den hår gången skulle vi salsä stort
och beslöt all utöka monterylan till

25 m2, projeklet skulle ha

en

skärmulslällning och till förbundet
tog vi fram två litet dramatiska och
fårqgranna affischer, samt en mindre
skylt där vi berättade om förbundels

verksamhel.
o TISDAG 30 NOVEMBEB

Nalten lill tisdagen blev en mar
dtömsnalt, tankarna for runt som
bålgetingar iskallen: jag hade beställt alll material. skickal monlerbeställning lill mässan, hur skulle allt
fungera, hade begällningen kommit
fram, förstod dom hur viville ha det,
var elen dragen o.s.v. Där låg iaq och

lånkte. Prilligt egentligen, men så
blirdel ibland.

När klockan var 08.00 slod jag inte ul
med mig själv långre utan klädde på
mig, slängde mig i bilen (Lrndrar om
jag borslade 1änderna) och lor ut till

måssan. Puh! Där stod den, som
enda monter, färdig i all sin glans. Nu
blev jag lugn.
o ONSDAG 1 DECE[4BER
Det var med en viss förvänlan vi kom
till mässan den försla dagen. Skulle
responsen bli lika bra som förra
gången? Och - jag måsle erkänna
redan nu att den här dagen inte rikligl blev vad vi vänlal oss. Vi fick
ingen rulle på mässdeltagama last vi
bi& på karameller och läsk, delade
ul nyckekingaroch lockade med låvling. Vifick jnle in iolk irnontern.
På vägen hem var iag nåstan panikslagen så på kvällen blev det en fullsländig lelefonterror mellan Marie,
Gun-Marie och mig. Jag ville göra en
ny tåvling, paralellt med Gibecks,
men del stoppade Gun-l\,4arie som
lur var. I\,4assor av id6er bollades fram och tillbaka. Då föreslog
Marie den enkla lösningen att vifl)4tar in vårlåvlingsbänk en bit in i rnontern, och hon skulle köpa litel frukt.
Jag erkänner på sittande rumpa att
jag inle trodde på id6n, men ok, vi
skulle lesla.

o TISDAG 2 DECEMBER

Jag vet inte om Marie år lrollgumma
eller häxa (hon ser ialla fall inle ul

som en) men någon sorls trollspö
häde hon i alla fall. Vilken fart det
biev. Vi fick knappast en lugn slund
på hela dagen och ändå varvi upp lill
sex personer imontern. En oltolig
vändning. Del skrevs tåvlingsformulär, folk kom in i monlern. snackade
och vifick svara på massor av frågor
och dom låsle vårt budskap. Nu var
det kul att slå i vår monter igen.
Men man förvånar sig aldrig över
människors beleenden. En lilen
dam kom fram och fick syn på våra
nyckelringar och vips log hon minst
sex slycken, gjorde en lilen lov,
smög tillbaka lör att la yiterligare
minst sex stycken. Viår väldigt glada
all nyckelringarna är poppis och vi
hoppas nu att hela hennes slakt qår
omkring och gör reklam rör Svenslka
La-ryngförbundet.

o

FREDAG

3

drag, snackade, vi fick berälla om
vårt budskap även den hår dagen.
När klockan vat ungel* 14.27 vat
alla lävlingslappar slut i cibecks
slomventlävling, våra broschyrer
började sina, karamellerna irån
Rosenöns kursgård på väg att ätas

upp lill sista suget och dessulom

hade mässbesökarna lyckats ta med
sig alla pennor som Gibeck lagl ut lill

tävlingen.
Det skall erkännas att del är jättekul
att vara med piå en mässa men det är
också väldigt jobbigt, även om vigick
i pass och hade litel ledigl. [,4en alla
som besökt en mässa vei att ben,
fötter och huvud år som bly. Men har
man sä rcligt som vi haft så känns det
inte förrän man siller hemrna isotfan

framför tv:n och då först märker att
benen inte villvara med längre -. och
då tänker ni förslås: Jaha det är fre

dag. l\4en jag kan garantera att jusl
den här fredagen orkade jag inle
ens ta mej lill ba.skåpet, så det så.

Men del är tur aii jag har en
serviceinriktad och förstående
huslru.

Vi som hade kuloch stod från och lill
på mässan vat:

Cun-Matie La tan, Mati. Siilsltnn.
Eliabet PlatitDdnielsso r.{ar\Åke
Ell\!n laoh,t F,t$t ALlnn ltln t,tj
Jtr\e Snttnit Äkt Krtl$.h P.r.Att,
Hetuertssoh,

Svfie Etlhxot

ach uhtlene.k

nadGunkar Schkeidet

DECEMBER OCH

SISTA DAGEN
Nu skulle det bli inhessanl atl se om
den posiliva treoden holl i sig? Det
gjorde den. Man skrev tävlingsbi-

Laryngfötbundets nonter vid nedicin-

l8

INTE ATLTID PROBLEMFRITT ATT VARA
VARE SIG PATIENT ELLER VARDPERSONAL
DET ÄR INTE ALLT1D SÄ LÄTT ATT VABA VARKEN
PATIENT ELLEF VÅFDPTRSONAL. DET HAB JAO

MÄRKT UNDER HÖSTEI{ DÅ JAG VAFIT PÄ TVA
SJUKHUS I STOCKHOLI,4 KAROLINSKA OCH

DANDEBYD . OCH TALAT MED PERSONALEN

Jag har undersökt hur man som pauerl

och del gällde ali ha kloka och väl ge-

upp ever vården på sjukhuset sami vad
som årvild 91när man är pallen1.
I och med att jag själv är behandlad Iör
cancer så vel lag hur man upplever olkå

nomtänkla svar

situalioner och del är bl.a. däriör jag är
så nlresserad av vårdkvailet.
Dock har del äv6n varii vihigl aii långa
ln andra pallenters åsikler iör all sedan
ge ieedback 1 lvårdperconalen.

Jag hoppas och lror nämigen al1 man
som palient kan hiä pa vårdpersonalen
gerom all diskulera hur "deras"

pälienter upp ever vården. Del är oltasl
bältre al1 en person beräxar om sina

upplevelser vid behandllngen, än alt
man bara äser om de1. När iag har
redovisai mlna undersökningar har det
§k6ll i diskussionslorm, ellersom jag

lror atl det är

vårdpersonalens

erlarenhel och mna id6er lillsammans

som kan ge elt bra resullal och
lörändringar til del bätlre för palienierna
pä k niken.

o FÖRST NoS ÖNH PÄ KARoL NSKA
Det lörsta "föredraget

hö

jag Iör avdel

ningslöreståndarna på öronkln ken på
Karolnska sjukhusel. Eflersom det var
Iörsta gängen, var d6l ilet av eil €xpe'
rimenl och jag talade dä ganska myckei

om marknadslöring. Del kändes dock
n1e så yckat sä 1il näsia löredrag" - på
Danderyd - inrklade jag mig helt på
värdkvallel samt petienternas åsiher
.lag talade då mera om vårdkvaliiet och
informalion islället. och det kändes som

om det var inlrsssaniare all dskulera
både lör mei och Iör personaen.
Itlarknadslörng är ju lgenling man direkt behöver ägna sig åt dag Iör a1i
lockå pat enter lil 61t akuisjukhus
Slockholm. Däremot är vårdutveck ing

OI\,4

DE

PATIENTUNDEBSÖKNINGAB JAG HAR GJORT PÅ
BESPEKTIVE SJUKHUS

lör all vara överry-

gande.
Del hela avlöple dockvä.
De I esla av läkarna hade jag lrätlal iidigare, så därför var de nog ga»ska snälla
moi mej. [.len en deld]skussion blev del
om intormallon för b6handllngen, bemö
lande, om man lår krama sin läkare när
män är glad och tacksam (Del lår nran '
Det var rnyckel givande och jag hoppas
pä atl de vlll atl jag skal komma ti baka
senare Lrnder våren lör en upplöjn ngen
kring del vi pralade om. Dä har lag kanske även hunnll uivdga sludien I ll ax
or atla I er personer - om det blir l lliälle
rl I der.

Diskussionerna har vd ala I liälena
varit många och långa och iag hoppas
all de varl givande även Iör oen personal som dellagit. Dei har i varje la I givil
mei mycken kunskap om hur vård€n Iun-

gerar i dag sami hr myckel personalen
engagerar och bryr sig om oss patienter
utan atl vimärksr del alla gånger.
Givelvis släller lag gärna upp och lalar
om vårdkvalilet även på andra siukhus.
An jag har börja1 på Karol nska slukhusel beror på ali jag sjäv är opererad där
och såedes känner p6rsonalen. Del
känns även ro gt alt kunna ge nägot t I'

bakaiör delem årsom detagil hand om
och stä ll upp på mej då jag hall någon
"krämoå
Fonsarrn ng

roLter...

Mztic sÄt.tön

EG-politiker ger löllet
Kamp mot diskriminering

-

Handikappade människor ihela EG kan
vara säkra på att vi lyssnar till vad de säger i
debatten och att vi gör allt som står i vår makt
för att svara mot deras behov.
Det sa Padraig Flynn, ansvarig i Ec-kommissionen för social- och arbetsmarknadspolitik, i
ett tal på den första Europeiska Handi-kapp-

dagenOdecifjol.
- Hafdikappade människor nråste iå
samna del av rälllgheler och lörmåner
samhället som andra. För all äsradkomma del kommer EG-kommsslonen

påverkar deras liv, sa Flynn. Vi stöder
aklivt den ELrropeiska Handikappdagen
och vä komnar särskili del Europeiska

Handlkapparlamenlel som ä96r rum

atl lortsätta sina ansträngningar alt bekämpa varje lorm av diskrlm nering mot
hand kappade och siödja deras inlegra-

§ 518 INBJUDNA TILL

HANDIKAPPARLAMENTET

och vårdkvalitet någol som verkllgen är

"i liden" och som del fnns etl

srori

behov av atl utveckla med små resurser
då budgelen slrarnas å1.
O

NERVÖST ]NF-ÖR ÖRONLÄKARE

Del sisla möle1som jag var och prarade
på var pä öronläkarnas fredagsmö16 på
Karolinska. Del var, sonr ni förstår, 6n
ganska neryös lt4arle sorn gick dit Jag
förstod a1t d€l skulle bli myckei fräsor

§ NÄnA SAIVIVERKAN

Han Ionsatte med att betona all
Komm ssionen måste albeta i nära samverkan med de handikappade sjäva och
deras organisationer med förebyggande
och rehabiliterande å1gärder iör att lili
iörsäkra ika rätl qh€ter och mö lisheter

lör ala.
- Kommissionen involverar redan nu
handikappade människor b6slul soril

518 handikappade delegaler, lika många

som de ordinarie ledamölerna
Europaparlamentet, var inbjudna at1
della Il det Europeiska Handikapp'par

amenl6l (3 dec -93) som hölls
Euiopaparlaraenlels sessionssal

Bryssel.
En 'Iörsäkran om åtagandgn" förelades
edande EGJörelrädare. sorn undertecknade ålaqandel.

KAFFEREPET
M n larmors sysler kom pä elt snabbe'

sök.Hon hade varit iLudv ka och handlal
och gjorde etl uppehå I i bussresan h6m
Nyhåmmar iör atl häsa pä oss. Jag
var ungelär sex år när della hånde.
Mosler Fina, som jag kallade henne, berättade om alt hon h6ll apropä b ivll bjuden på etl kallekalas hemma i byn, och

ti

hur lrev igl hon lyckie dei var ait bi
ihågkomm6n av sina gamla bekania.

Vissl skulls dei vara roligl afl biuda hil
folk på kafie. Men man ska ha mycksl
golt att bjuda på iså iall, så dst är väl

E

inte bli nrycket av med det. Och inle har

vi plals iör nål oknut folk he ler, var laro BJöL] BtINT

Jag satl jusl då och mumsade på en av
h6nnes goda bullar och kunde inte förslå
hur hon kunde säga sål codare bullar
Ianns ju iniel Jag lyche p ölslgt synd
om iarmor, som tydliger inte lörsiod hur
uppskatrad hennes brödburk var_
Och samma slund lick jag en slrålande
id6. Jag kunde knappt bärga mej innan
den kunde såtras verkel. lnte skulle väl
iarmor behöva gä här och vara edsen

för

aI

inre

få ha ex

kal{ekalas. Jag

skulle gå runt i byn redan morgon och
bjuda hsm lile fo kl Tänk va g ada dom

i?tae
),77,,,/

[/ tdtLl{ ,L/

skulle bl när dom bllr " hågkommen" och
hur snällde skalliö61å att min larmor är
När jag lagl melpå kvällen så åg iag och
tänade på att säga "ihågkomrnen" ända
tills iag somnade.
Dagen eitersmög jag mejivåg nerlillbyn
och gck in i några av gårdarna och sa
att tarmor sagl aU hon vi e bjuda d€m pä

vl\e1 ele'lå grad gl;o.e ag

kalfe hemma hos oss I morgon kockan

åt henne. Lält som en

lre på eftermddagen. De lrågade om hon
lylde år eler om del var någon ånnan
anledning Men jag svarade an hon bara

ville a1l de skulle känna

slg

r/LL'

2.,J2

E;,

håderxal

plätl.
o DETVAn RÅGBRÖDSDEG
Farmo.såg nalur igtvis lundersam ut när

uppsnyggade
så där mltt på vardagsellernriddan.
lolk började droppa in. litet

V ket låntåstiskl ord tag hade län mel
Jag [ände me] så vuYen nar las kunde
ultala dei, och när lag såg hur glada a a
såg ul när jag använde det, törstod jag

Förundrade, lile generade blev också
gäslerna och skruvade på sig en aning

I

I de

lre

närmasle grannarna, men lyckie sedan
atl det var så trgvligl när iolk yssnad€
uppmärksant på vad jag sa och verkade
så gladå över afl bli ihaqkomnren" så jag
beslöl at gå in på några slä en ril .
O

OLIKA KLOCKSLAG,..

Jag räkade eme lert d säga olika tid på
I era siä len, och så var dsl iu del där
med "ihågkommen" som jag inl6 kunnat
använda i riktigl rätt lorm, så det som
träJiades och ia ades vid blåv misslänksamma. De besiämde sig lör alt del sä,
ken bara var någol som den däl nofi hit
tat på. Men fem-sex personer kom, och
jag hade iörslås int6 ia at om för larmor

//

ke! skulie bli så lullt bara för ali der kom
lite främrnande,
När alla hade kommit underfund med del

"ihågkommen".

att dol var etl velkligt lynd.
Jag hade lörst tänh gå in bara

/? 1.1 Z1/1

när hon tog emor, mlölig om händerna, i
senast6 lager, såg de ut att tänka. Och be-

Iull lärd med au baka. Det var

ju

ståmt var der rågbrödsdeg ock§å Hon
hade lu inte ens kunnal ta ihand och
hälsa. Stolarna räche hellBr inre rlll. V
hade bara tre utom sollan och den vår
nåstan helt upptagen av oslruken lvåtl,
så slämningen b ev litet föru ffad innan
man kom s g Jör alt blta några ord.

g KANSKE LIKA BRA AIT GÅ UT ETT
För eg6n d6l anads jag snart ali del var

nägot som nle riktigt stämde överens
med mina avsikler, och del fanns ju heller ingen sitlplats över å1 mej, så det var

kanske ika bra all jag gick ul 6lt iag.
lnte hade iag väl kunnar rro atl hela kö-

rätla sammanhanoei och efler en korl
o'alsluro s{rl'< å'-unde. ömöeöog lo..
slåelse, ianns endasl Johan Karsson
och hans gumma kvar. Det var han som
körde meili sjuksiusan för karbiden i

ögonen. Kanske var det lust sonr etl
lack iör den resan som de accepterade
atl stanna och dricka lite kaife.
Sä gick del med d61 ka asetl

trTuR ATT FAF DtN tNTE ÄB

NEt\.fl\.,ta

Farmor sa då a a hade gätl:
Jag vet inte hur d6i ska I bli med dei
gosse, som gör på der här visel? Fast
egert igen var det ju rollgt att så många
ville komma. Men liie harmlgl var det
också, för iag hade ju sä ostökal - inle
ens tnsmatlorna på golvei. Dom la tag i
blöt boni bäck6n i gär, när jag log henr

den där lvä1ten, sa larmor, och nickade
mol tvätlhögen som nu låg på den uppbäddade sängen.
- Det är lur att lar din ni€ är hemma. Då
hade du lått stryk. Så h6ll6vrad som han

ätRalf
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svårl all svälja, och jag minskade i
vitd. Så hade jag en molande värk i
mellangärdel, sorn anlogs vara mag-

PROVSMAKARE STÅII.ER FRÅGANI
o

vAR DET NAGOT I IYtAIOUAN
SOM GAY MEJ CANCER?
I dtyga 25 år arbetade Ruth Matlisson som

provsmakare av
matolior vid en fabrik i Karlshamn. Nu är hon opererad iör cancer i matstrupen och pensionär sedan några år tillbaka.
' Jag har inga bevis för att miti arbete
som provsmakare gav mej cancer,
men det gör mej fundersam
eflersom man vet ali det används
cancerframkallande ämnen dä oljan

lillverkas, beräiiar Rul lMaliisson för
DN:s Gösla Karlsson. sonr samlalal
med henne och i en artlkel redovisal

vilka ämnen som användes

i

olieproduklionen.
O

TILLSATS FÖRBJUDES AV EU

Etl av de många olika medelsom användes vid oljeproduklionen är exlraklionsmedlel 2'nilropropan, och
är en produld som föbjudes av EU.
lMen della är inle det enda lvivelakliga medlel som ingår I oljeproduklionen - och vissa medel är hemliga , då de inte kan avslöjas av kon'

som marknadsförs, som man gjort
lidigare.
o FICK INGENT]NG VETA,,,

' Vi som provsmakade fick ju aldrlg
veia vad det var vi smakade på. Vi
skulle bara smaka och sätla poäng,
något annal angick oss inte. Upp lil
ell hundralal prover kunde avsmakas
på en enda arbelsCag.
- Om vi anmärkte på smaken hos en
olja så försvann den bara - cheferna

hämtade den och dess vidare öde
förblev obekanl för oss.
- Sista årel iag arbetade på fabriken

hände något anmärkningsvärt. Vi

provsmakare fick sveda i halsen och
flera av oss sår i munnen. [4en då vi
oroade oss så iick vi besked ait del
inte ianns anledning till detta.

kurrensskail mellan oIka f abrikanler.

a SVÅRARE BESTÄM[,4A S[,AK

Det kan för övrigt erinras om alt
färska forskarresullal gör att man inle

länqre släller siq lika posillva från
forskarhåll till de vegelabiliska fetter

katarr.

Till slul kunde Ruls anhöriga övertyga henne om all gå igenom en ordentig undersökning, och då upptäckles matstrupscancern. 1991
blev del operalion, och då hade hon
hunnil lappa drygt 10 kib av sin normalvild. Vilken hon nu har tillbaka: 57
kilo.
O INTE RÖKT, INTE DRUCKIT
ALKOHOL,,,

- Jag har aldrig röld eller konsurnerat
alkohol så dessa tvår orsaker lill can-

cer är uleslutna. Återslår mina funderingar...
Låkarna har sagt Vi kan inte säga atl
det var oljorna, men vi kan heller inte
uleslula dem som orsaklill cancern.
KÅ1la: DMGtsta

Kd <.öh

Statens bidrag till
handikäpporganisationel
kommcr inte att höjas
Eniigl den llanuari presenterade stats,
verksproposil onen kornmer del statlga
stödel I I hand kapporganisalionerna
nle al1 öka 1994. Be oppet lgger fast
vid 129,3 m joner.

- Under senasie åren på min jobb fick

jag§ allt svårare all beståmma smaker. Andra besvär var att iaq hade

I prakllken belyder delia ree i minskade
b drag ollersom ingen som he st kornpensalion ges 1ör kostnadsökn ngar.

lntrcsserade eleveL

MA'NY - EN AV
VARA AKTIVA
INFOR}V{ATÖRER
Matny Erlksson, Uppsa aföreningen , är
en av vårl lörbunds aklva niormalörer.

Senast kunde vi I sulel av januar
älerfinna henne i akllon Branlingskolan
Uppsa a Tre lektloner lör sjuorna, bl€v

del den här gången.
Eleverna fick, som s g bör, en v kl g och
ärorik iflormation om en aryngel(ome
rads upp evelser, irån dagnos och ope
ralion,l I rehab lilering. Och sä lick man
en påtag ig informalon om rökningens

Malnys inlormatlon blev sä uppskaliad
ail hon på slående lot nblöds r I ännu
en informalionsdas för såväl sluor som

Handikappförbundens Samarbetsorgan (tidigare HCK) "firade" den internat onella handikappdagen den 3 december med att redovisa en enkät bland 956 handikappade.
I eit ultalande från samarbetsorganel
säger man till de polltiska bes utsfat-

larna:

- Ta ert ansvar för vad sorn händer
bland landels handikappgrupper.
Solidarileten måste lillbaka.

Tillsätt en handikappombudsman
med leionslyrka och genomför han-

Samarbetsorganet kommenterar svaren i enkäten med att konstatera att om det behövs
några fallskärmar här i landet, så är det handikappade som har behov av sådana.

I samarbelsorganels enkätsvar finns att del ärfritl fram atl höja laxorna
det klara besked om hur handikap- på sociala ljänsler når fram?
pade upp ever sirr sluation. Här redovisar Lary några av enkätens

samarbetsorganels Matgatela

Petsson.

dikapputredningens förslag om
tyd g lagstlftning för alt göra hea

o KOSTNADERNA ST

sarnhäl el tillgäng igl.

Enkätens lräga:

- Skrola alla avgiflshöiningar på nöd-

vändig socia servicel

frågor

o DISKRIN4INERADE

och svar. Kommentaler är qiorda av

GER

Fråga:

Har du under det senaste året känl
dig särbehandlad i negativ bemär
kelse (diskrirninerad) på grund av din
f

Har dina koslnader iör service/vård
förändrats under del senaste året?
Svat:

620 (213) a,t de lillrågade har fåll
ökade kostnader. 30 (3%) svarade
alt kostnaderna minskat.
Det vi varnat {ör skall kornma har redan inträffat. [4änn skor med han'di-

kapp får, utöver sina funklionshinder, bära ökade bördor iör all andra
ska kunnafå sänkla skafler.
Hur ska det då inte bli då de nya signalerna från Kommunförbundel om

ÖsTGÖTAR
FÖRHANDtÅ,R
OM KÖP AY KURSGÅRD
HCK - samarbelsorganet lör handikappförenlngarna
Oslergötland lörhand ar
för nårvarands om lnköp av kurs-och 1rt dsgården M ssmyra.

-

Landstinget i Örcbro
prutade på ansläg till
laryngföreningen

Und6r 1993 hade iören ngen

I

iåll

c:a

olka akiviteter.
Orebrolören ngen har bes ulat atl lorl
sältningsvs delta andslingsafiangerade hlälpmedelsmölen, särsk11 Iör ali
12.000 i bidrag

bevaka Irågai om la hjä pmede.

[.4er än en tjärdedel -270 personer svarar att de ib and blivit diskrimine'

rade. Som exempel på diskriminering
har närnnls
mobbad
- blir ej trodd
- ingen lyssnar
- på arbetsplalsen

nedvärderande atiityder och lördomar
- får ej den vård och service man be-

Handikappukedningens f örslag om
en hand ikappomb udsman med
muskler och tänder behövs. Del
räcker inte med atl bara bllda opinion.
Någon måsle också gripa in med del
alla förstår' laq och domstol.'
o HUB SER DET UT oM ETT ÅR?
Fråga:

Hur tror du all den servlce/vård du
behöver på grund av din iunklionsnedsåttning kommer all se ut om elt
2
Svat:

Larynglören ngen Örebro har låtl sin
ansökan om landslingsbldrag slarkt
nedprutad. Av begärda 8.000 kr bev ja'
des 3.000.

unktionsnedsältning?

Svat:

Något mer än hälflen lror alt det blir
sämre medan mindre ån var tionde
lror att det b ir bä1tre.
Det är pålagligl hur många det är som

misstror husläkarsystemet. Och trols
atl den nya lagen om service för vissa
f unklionshindrade (LSS) genornförts
från 1 januari i år, är frarntidstron m -

nimal bland de Inlerviuade. Det är
uppenbarl atl handlkåppgrupperna
lått bära krisens bördor mer än andra

REHABITITERTNGSBIDRAG KAN SÖKAS
FRAN SOCIALSTYRETSEN
TILLGÅNGEN PÄ HABILITEBING OCH BEHABILITERING ÄR OJÄ[,4N ÖVER LANDET. DET FINNS OCKSI
STORA SKILLNADEB MELLAN OLIKA GRUPPEBS TILLGÅNG TILL KVALIFICERADE INSATSER INOIV
OMBÅDET GBUPPER MED MINDRE KÄNDA HANDIKAPP HAR SÄRSKILDA SVÅBIGHETEB ATT Ftr
SPDANT STÖD (Socialstyrelsen i foldern Stimulansbidrag för habilitering och rehabililering")I sin skrift redogör SoS (Soci-a,styrel'

sen) för de slimulansbidrag som nu

ställs till förfogande för bl.a. handi
kapporganisaiioner för habiliterings- och rehabilileringsverksamhel. Del handlar om 425 miljoner
som skall fördelas för att siarla eller
förstärka verksamheler på dessa
områden. I försla hand avses del

Nästa ansökningslillfälle är 1 oldober

Här är adressuppgifte.:

iär.
Ansökan skall ske på särskild blan'
kell, som man kan beslälla genom

Socialstyrelsen, LR-enhelen,
Rehabkansliet

Socialstyrelsen. Därifrån får man
också den folder, lillvilken Lary hän'
visal ovan ilexten.

verksamheter som på sikl skaJl kunna

daivas utan slimulansbidrag av del
här slaget.
Medel har anvisats av riksdagen och

omfallar iförsta hand fyra år med
boran i år.

De projekl som i för§a hand avses är
sådana som pågår i etl eller två år,
undanlagsvis också längre projeld.
Av de 425 miljonema slälls 300 iill
förfogande för landsiingen och
kommunerna. fördelade utif rån invå
naranlal. Hur dessa medel skall för
delas inom respektive kommun och

LAKEMEDEt
BLIR DYRARE
Egenavgllen för nköp av receplbelagda
]äkemedel har sedan 1992 varl högsi
120 kr. lör del lörs1a läkemed et på re-

ceptet och 10 kr. lör de löjande på

samma recepl. Frän och med 1 januari
1995, löreslär rBg6r ngen, skall avgilierna bll 125, respeklive 25 kronor.

landsling avgöres av dessa.

Carl Anton

Alla ska ha fått
sina lD-kort
O BS

EFV EBÄ

.Jasandasq€nom en

.HåI

ombord
med konst

hi iha6Omp'r

dr n$hi.eh lultltup.

ldl

Också denna förvinier blev del en

OM ANDNINGSHJÄLP AR NoDVÄND c
kanli iiirdniio, qn m! nre r mol

Gd
eh blit6 ia ur diinqsr!fl
lemb*lund

iidn

mstrå el

UpprcNuilsr !:ir
LÄBi]ITELEFoNS0 000

ulslällning med Carl Anton, och
som ulslällningslokal hade han
valt dsf ganrla skärgårdsbåten
Väsian. Trevllg m liö iör näsran
hundralalel lavlor. mesl akvarel
er. Nlen också inlressanla ollor,
där hinrmel och hav visade på
siyrka även i denna leknik.
Ivyckei segelbålar, myckel naiur,
myckei nlressant akvarel måler.
En ulstälning man blev glad av

dei är ingel då igl belyg i vifteF
lnlör ju he gen d slribuerades "gula kor
lel lrån iörbundsexpedltionen. Denna
lesilimallonshandlins skall således nu
I nnas hos Laryngfölbundeis a la opererade medlemmar - ideras handväskor
och p ånböcker, lörhoppningsvs.
Sä här ser kortels "svenska sida' ul.
och pä baks dan finns nrotsvarande lexi

på ergelskai

106 30 Stockholm.

Tel. 08'783 31 76
Fax AA-7A3 31 1 2

Hos Socialstyrelsen f inns särskilda
kontaktpersoner som kan ge upplysningarl
Gunil,a Wallgrund tel. 0A-7A3 34 64
Christina Röraby tel. 08-783 33 74

Kerstin Jansson tel.08-783 34 12
Jan l\4attsson tel.08-783 32 0g
Karin Sunesson tel OA-7A3 31 72

Örebroför€nlngcn:

Skolinfomation
lsn

ve rksa mhelsbe rälte s e iör I993
kan Örebrolöreningen konstalera alt

skolinlormationen mot lobak varit väx
ande under årel. Föreningen har idetla
arbele samverkal med Visir och m€d dr
iratz Larsson vld regionsjukhusel.
lnlormalion har också bedrvits vid bl. a.
vårdskolor lör all informera om vårt
handikapp, om våd fölbunds verksam
het och om "prolekl nrunhå ecancer.
Vid regionsjukhusets avdelnrns ONH har
vi också haii iillä le r ll konlal( lör inlor-

malion nred och

til

nyopererade paii'

Föreningen har lyckais bar med s n
"älerslarl , säger man vidare is n ålsbe'
rätte se och noterar ail man har 38 med-

EG MED PA REHA
EG-Kommlss onen dellog iijol för iörsla
gången o{llc elll som medaffangör lör
REHA, världens största utsiällning av
hiälpnredel, genorniörd i Diisseldod med
585 uislällare lrån 21 länder. mer än

46.000 besöl«e ulslällningen.

mörkrer.

Gott om folk - är rnan känd s lrån
Vila Bergen så hjä per del ju lil.
Men slöre publik än den Carl

Anion iåil genom sina
brevmärken ill Larynglonden, n6j
det var del 1örslås inie.
I

SÖnMTÅNNINGAR PÅ MUSEUM
Söd€rmanlands läns laryngi6rening har
genomlört en resa till Virå porslinsmu'
seum. Go delragande och inlressani
Utomordent iga guider: Märla och Stlg W

Karlsson. Bra organisalör: Anna-Greta
Lidman.

Trots a1l vl nle är medicinskt sakkunniga och därlör nte a 1id kunde lörs1å de

SEMINARIUM I STOCKHOLM

OM

resonemang som lördes av löreläsarna,

var del mycket givand€ att ha fåI vara
med på denå arrangemang Vr lycl.te
både åil del var intressanl äll se och

ROSTPROTESER

höra hur man gör iandra änder. Och det

Alos Medical, tllverkaro av Provoxvefl er, arranserade i ianuari €n seminarlum i Stockholnr om röslproieserSeminar el b€handlade ki.urgiska,
kiniska och logopedska aspeklsr på
della hjälpmedel.

D€l var eil 40-tå al,are och ogopeder
lrån he a Sveriqe som deltos och så dellog undenecknade Svante och t!4ari -

lrån Svenska Larynglörbundet. Heä
seminaret sl.ule hålås på eng6sha,
och dessurom medicrnsk enqe ska, så vi
var lil6 spända på hur myckel vi skule

hade vlsal sig funoera bäst sanrl vartt
Han vsade även ett antal "smasklga
operallonsbider lör alt beskrlva de lek,
niker som användes HollanCvd aryngehonri samt v lka fördelar sin finns m6d
olika metoder. Dessutom demonsirera
des rvå olika meloder alt sälta in en pro,

voxventi eiteroperalion. Amslerdarn

Docenl Richard Kuy enstierna från
Karolinska siukhusel nledde med afl

hä sa oss välkomia. Han gav oss sedan

en ba[grund

om åryn]cancer iS!erge,

det vll säga, dei var m€st srärrstrsl.a
uppglter belrälfande hur många som
drabbades, vilka iyper av iumöref del
linns i slruphuvudel etc. Bland annal be

rätade han

an

EIter detla latade dr F.J.l\,4. Htoers trån

The Nederlands Cancer li;rirule

i

Amsterdam om deras försök med olika

ldag

användes

i

srort setl enball

Provox'venl ler i Ho land, ellersom den

VINNARE

I

Detf nis aliid risker med afl använda en
röstproies, vlkel också logs upp Om
.nan inle skoler hygienen krrng stomåt

och proresen han er

i

b intekt oner.
svampbidningar e ler så kan lstetn lörändras. Dock går del mesta av deita at1
åtgärda genom 1väfl och ant b or ka.

VAF FJÄRDE EKTO]\IERAS
GENTOFTE
O

]

VH Bal6f'än
Universitslss ukh!s i
Danmark. De hade cra 30140 fall av
larynxcancerår på en befolkn ng av
Näsle iaare var dr

ntofle

600.000

in

nevåfare.

Av

dessa

laryngeklomerades c:a 25 %.

Han beskrev även de lesler de glon
m€d B om Slnger- och Provoxvenlier.
Resullatel var ali Provoxveniilen håt€r

c:a 5 månader medan Bonr-Singer

måsi6 bytas r6dan eller 2 månader.
Däremol rnåsle Provox sällas in av
läkare medan Blom-S nger kai säflas jn
av patienien själv. Den är dessutom

GIBECKS TÄVIAN

pÅ meolctxr,rÅsslx

o RÖSTTESTEH V D HUDDINGE
SJUKHUS

Gibecks gissn ngstävlan som besrod

alt gissa antael
p aslkula, p acerad

i

Stom-Vent

i

en

LaryngIörbundets
monler på medicinmässans ulslätln no
gav prislagare enlgt nedan (försra pr;
middaq lorlvå, övrga b obilj€tier).

Plaslkular innehöl 622 Slom-Vent. och
vinnaren hade sänär exakt rä1t anla i
sll svar. Hans glssn ng stannado på
621 -

et

enda Siom-Vent fett
I I Sanne Hovnrö ter,

Förstapris således
Spånsa.

Dan"Ulas,lvölnda - Per Bergman, Umeå

Calarina Kar sson, Såla H€by
Kalarina E lnebo Lnkdoino-A.delLå

S(år n I rn.l
Gratiis lilvinnarna.

^.4a

Från Mellbystrand
till Lichtenstein
Det vär en söndagsmorgon seplember i
än1.ade bussen I\,lellbyslrand

Han visade åven i1e1 statistik över vilken röstkvaltei de opererade hade hatr

Ge

§ MEST PROVOX HOLLAND

Best teqards!
e Sefsttun.

DanmarUPullgarden dra iväg lill Kassel
för övernatlning- Pä mändag glck Iärden
til Bregenz via FraikiLrrt och He delberg
för ali vi på I sdagen sku le få ägna oss

Sverige drabbas c:a 250

personer pr år av larynxcancer och av

n

fjo som v

kuide lala ganska bra redan eiier några

250 DRABBAS VARJE ÅR AV
LARYNXCANCER ISVEHIGE

Svante Ednan a.

s

hade man c:a 700 lal av larynxcancer
och mån genomiörde c a 250 aryngek-

ofter operationen. En del paiienier
E

är iu alhid bra all lå öva på

Sisl ur iraden åv ioreåsare var ooooed

iör atl vla

Ne s

ngborg via

åt

Mainau. Färden dit gck va den
Schweiziska sidan av vä kända

Bodensjön. Vi b ev övenaskade över all
en prah vilann där. Vid denna t d är det

da orna som slär isin vackrasle blomning. lven ocksä myckel annal vacked
iannsi bananer, apes ner mm - men v
hann nie se a I lsiäl6i t lbaka ii åndra sidan av sjön med lärja t ll nofia
s!randen, till Bregenz.
På onsdagen hann vi med det ila lur
slendömel Lichlensle n och dess huvudslad Vaduz. Där var mänga turisler,
bl.a. en japan som kom lram och pekade

pä mn hals. Han kund6 inte engelska
och jag inle lapanska. IVen vi vär
samma mediclnska siiuai on. Och

li

min

löNåning kom slraxl därel16r en lrans

man och iörsökte prata, även han var

Aterlärden 1rån B169enz
Lindau och den dagef var
Pä torsdag vad€ v a med okat buss
besöka etr ltet samhä le på låndsbygden. Och fr6dag: Romaftc strasse 1it

Rolhenburg som anses vara en av

Tysklands bäsl bevarad€ mede lidsslä,
d6r. Mycket vackerl med många korsvirk€shus. grander och kocl.spe mnr.
Pä ördagkvällen hemma etter en trevtig
men iäk!ig resa.
Kjell o Ma e Lauise Paulssan.

Brliå Hammarberg vd Huddrnqe-siuI

hus. Hon v såde de t€!1er som hon ororr

vad qäller

roslkva

a r y n g e k I o rn e r a d

e

itel ios
I ett

forskn ngsprojekt. SlLrdlen har skeii

i

samarbere med Lennarl Nord vd

Tekniska Högskolan i Stockholm.
It4an såg då genom llbedoptik hur strup,

muskrlaluren I maistrlpen, via en rösl
venl , årbelade Då en av oss - namhoen
Svante som vair lörsöks.år,c.r ,.:er
sluden. Svantes 1al vis;des även på
röntgenblldei och dei var mycket intressani atl se hur kroppen görför åll producera ljud trols ail stämbanden är bortlagna.

TARYNGENS UNDRAN
Fonden den svä er, laryngerna dör.

Styrelsen mys€r åt rän1an.
Vad är detvidå har albelal Iör
om vlskå dö underväntan
nikasi på körgå'rn ger m6ra klöver.
vore för oss
vad som vi a a. säkerl behöver:
Resa
Södern lörsiåss
I\,4en bä1tre

li

Roi

