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R EGIONFÖRENIN GAR - kontaktpersoneri

Per L nde , Levins sänd 2 (2lr), 644 32 Torshä la. T6. 016/35 51 35
Holger Andersson, Rädmansvägen 27, 791 61 Falun.Tel. 023/160 95
Siv Baglen, Oxlorcel 1 B, 826 00 Söderhamn. Tel. a27A116455
Eric Hermansson, Gltaffg. l, 421 4l V:a Frölunda. Tel.031/47 87 63
Bedil Andersson, StIandgat. 24, 302 46 Halmsrad. Tet. 035/12 2A 13
Nils Björck, Mårdstigen 4, 590 30 Borensberg. Te|.0141/410 46
Erik Ohlsen, Tordönsväger 4 L,222 27 Lurd. rei. a4611314 05
Elise Lindqvisl, Kvintetvägen 76, 142 43 Skogås. Te . oa/771 a2 65
Sven Eriksson, Ekbacken, Lö1, 740 I I Lännaholm. Tel.01741220 a4
BedilLlndsldm, Ekeberg, Tl6 92 Fjugesta. Tel.019/914 40

SVENSKA LARYNGFÖRBUNDET

. har läns- och regionföreningar inom landet
. har koniakter med motsvarande förbund i !t andet
. har lörtroendeanslutna äkare, tand äkare, iogopeder, kuratorer

och dietister
. är huvudman Cancerfonden. Riksfören ngen mot cancer
. . tl hör Handikappförbundens Centra kommitt6 (HCK)
. frnans eras genom medlemsavgifier och ans ag från Statens han

d kappråd
. värnar om aryng , hemi och g ossektomerade med emmar
. arbetar för lika rätt t ll behandling, vård, rehåb teringochiören

socialtrygghet

MEDEL UR LA RYNGFON DEN
kan sökas senast loklober 1992

Adress: Laryngfonden, Box 9514.
102 74 Slockholn-

§T()MRSK YOD

IIUNN URU (25:-,/§T)
(med mellanlögg i skumplasl
J0: /sl.l

förg: uit6.
nnge §torlek i cm runl halsen,

Bestitu från
INGRIO BAGMRN
Biuögen 6, l4l 32 Huddinge.
I€1. 08 ?74 64 82.

Tungt i början?

FREE VENT SYSTEMET
HAR "NYBÖBJAR'LFILTER

Se vår annons

är en lidskrltlör laryngeldome-
rade - de sorn lätl slrui huvudel

hemilaryngeklomerade - de som
Iätl €na siämbandei borlopererat

glossektomerade ' de som färt
delar av eller hela lungan
bodopererad. (Omfaitar även andra
operalioner I munhåan),

SVENSKA
LARYNGFÖRBUNDETS
KANSLI:

Besöksadress
Be mersho msgalan 9
Postadress:
Box 9514, 102 74 Slockholm

Tel. 08 658 58 07. 658 58 09
Texxet. 08-658 58 09
Te efax 08-668 49 30
Te eiontid mand lred 09.00 12.00
samr 13.00-15.00.
Övr tid automat skt le esvår
på te . 08-658 58 07 och
08-658 53 33

Postgiro 851754 2
Bankg ro 5703-3573

LAHYNGFONDEN
adress o tel som ovan

Postgiro 918258-5
Bankg ro 5793-0661

Konsulent, Malmö:
Gul Brtt Må(ensson
Da aplan 5 A.
214 28 Malmö
Te . 040-92 43 42.
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FÖBBUNDSORDF,:
Elof Bystedl, Tols väg 6,
145 71 Norsborg.
Tel. 08 - 53171788 samt
OlA - 215 74 15 och
o10 - 271 41 57
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Ha nd i ka ppr.rtredn i n gen vi I I

ETT SAA,IHATLE FOR ALIA
I
t

skall kunna vara

under sommeten

Badikala Iörändrihgar krävs för att innevånare rned funktionshinder
delaktiga i samhället.

Det räcker inte med hohnörsord, säger Handikapputredningen, som
överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

För alt överbrygga de kl)4lor i för'
delningen av välfärden och undan'
röja de hinder som många funk-
lionshindrade dagligen möler, krävs
- säger ulredningen - kraflfulla åt-
gärder i form av i lag angivna slryl
digheter, tydliga finansieringsvågar
och insatser som kan förändra in-
ställning och ge ökade kunskaper.

Det måste klargöras att
människor med f unktionshin-
der är medborgare med rät'
tigheter och skyldigheter att
delta i samhällets utveckling.
Därför är det väsentligt - sä-
ger utredningen - att slå iast
att samhället skall vara till-
gängllgt och öppna möjlighe-
ter för de funktionshindrades
delaktighet.

Handikapputredningen arlser atl
det nu måsle las krafllag som leder
till all varje samhällssektor lar sitt
ansvar för all dess ulbud och
service, tjånster eic blir tillgängliga
för funklionshindrade på ett
likvärdigt sått som iör andra
innevånare.

,
Del är fel att "vällra över" ansvaret
för detta på särlösninoar. särskilda
myndigheter osv.

Ulredningen föreslår all det i

grundlagen införes ell lörbud mot
diskriminering av f unktionshindrade
och fdr€slår vidare lomplettenngar
av lagstitlning pä åtla såmhällsområ
den. En helt ny lag iöreslås om
arbeislivels lillgänglighet för funk,
lionshindrade. En handikappom-
budsman inrättas som i hela sam-
hällslivet skall bevaka f unldionshin-
drades rättighel till likstå lighet med

De åtta priorilerade områdena då
det gäller bla behov av lagändringar
at

# rätlen ti grundläggande samhälsin

# kommunernas ansvar ' kommuner iö,

# uformning av bostäder och miljö
# kullur, med er, läromede
# resemöj gheler
# rätten I I grundläggande ie ekomrnu'

# arbetslivets tillgängl;ghel
# diskrlm ner ng i näringsverksanrhel.

Ulredningens ordlörande, Gerhard
Larssof kommenterar ulredninqen på

Vår kadäggning visar att det i 19901a-
lets Sverige behövs nya insalser föt att
lunkianshindrude skall bli delaktiga i
samhäIet ach järstälas ned andra in-

Det är oti räcklist att förlita sig på vätvit
liga nåffornuletingar.
Varje sanhälssekor får flnans)era de
anp ass n ingsåtgätde r s on lu n h )ons
hindnde behövea på sanna sätt son
seldam finansierar sin verksanhet i öv-
rigt.
Förslagen är långtgående. Det är en
styrka att de franläggs med en tanträ-
dande enighet över panigftnserna -
santliga partier är representetade i
h an d ika pp ut redn i n I e n.

Folnoti Såm1iga pad er var represenie-
rade och en ga då man skrev handlings-
programmet Fu delakl ghet och tänrlik-
het in{ör lnt6rnaiionella Hand kappårel
1980

Välj själv!

FREE VENT SYSTEMET
HAR ALTERNATIVEN

Se vår annons

Bengt Westerberg:

RÄrlcgerslec
BEHOVS

- Ulgångspunl<ten l svensk handi-
kappolitik är alla människors lika
vårde och lika rätt. Detta mål år
eme eiid långt ilån föNetkligat.
Dåiör planerar vi i Sverige en ny
rält iqh etsl a g sl i ll ni n g

Delta konstalerade socialminister
Bengt Weslerberg då han lalade på
en internaiionell handikappkonfe
rens i Brisbane.

- Det finns visserligen en rättig-
hetslagstiftning i Sverige, men den-
na är olillräcklig. Däfför kornmer re-
geringen alt föreslä höstriksdagen
en våsenilig utuidgning.

- Förslagen i höst syftar lill alt på
olika sätt förbättra föruisättningarna
för tillgäng lighet. delaktighel
självbeslåmmande samt helheissyn
och konlinuilei. Lagens slöd skall
knytas till person och inte lili
verksamheler, sade Bengl
Weslerberg.

Gerhard Larsson
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21 var ostraffbart antal
på rehab på Stensund

BILDTEXT

2l är ostratlbart - det vet varenda gambler. 21 vat
också det ostrattbara antalet deltagare trån Jämtland
i norr till Öland i söder då det var dags för rehabkurs
på Stensund ijuni.

För ovanlighelens skull var vi denna
gång fyra dehagare i rehabkurs, som
opererats för munhålecancer, och
till följd av della fållolika stora tung-
delar borlopererade. Vi har med an-
dra ord blivit glossektomerade.

Vi fyra har på grund av operalionen
ett handikapp med olika konse-
kvenser. Från all över huvud lagel
inte kunna äta någon föda genom
munnen lill att äla passerad föda på
vanligl sä11. Självklarl har vl också
olika former av lalhandikapp, bero-
ende på hur tunqan blivit opererad.

Alt vi fick lillfälle delta i en givande
vecka - ja, det är säkerl. Bland olika
programpunkler ingick bl.a, all
Göran Forsmark berätlade om
Trosabygden som tog oss med på
en spännande blomslervandring
runl skolan.

En halvdag salsades på skapande
verksamheter, där vi både fick måla
för glatla livel och skapa i lera. Malin
Adners utövade en eminent
ledning i dessa verksamheter.

VÅBDPEBSoNAL [,4EDVFBKAD F

En av dagarna hade vi besök av
vårdpersonal f rån Radiumhemmet
(doc. Rolf Lewinsson) och Karo-
linska sjukhusel en grupp bestå-
ende av låkaren Claes Hemlin.
kurator Gun Marie Larsson och
sjukskölerskan Lena Nyström. [,4ed
dessa log vi bl.a. upp behovet av
fårdljänst, handikappersättning
saml nödvändighelen av
rekrealionsresor till varmare län.ler
under vinlerhalvåret.

O KÖP OCH SÄLJ

Dessulom tog vi upp Köp och sålj',
som nu pågår för fulll i hela landel.
Det är eit USA baserat syslem som
tagils upp i Sverjge, men dessvärre

år det inte anpassat lill svenska för'
hållanden.

Svårigheten med "Köp och sälj är
atl primäruårdery'dislrlldsläkarna må-
ste köpa den bästa vården lill sina
patienter. Bland annat funderar män
6ver hur lång lid del tar all gå från
kommunen till länssjukhus och till
specialislvård.

Del kan finnas en motsättning mel'
lan ekonomi och etik, rnen man vill
kämpa för atl människan skall
komma ilör§a hand.

Priorileringstörfarandel togs också
upp- För närvarande finns en iisla på
ell antal punlder där man prioriterar
från 1 och uppål. Dessvärre år våra
grupper på den alira sista punkten
på lislan, vilkel innebär atl vi hamnar
allra sist på lislan över vård. Vi och
förbundet måsie alltså sätla oss in i

och arbeta emol den här priorite-
ringslistan.

O LANGRE TALTRÄN NG

Vi hann dr)41a problemel med saliv-
avsöndring efier strålbehandling,

Hät pågår skapande verksamhet ach
våru verk i lera blh beundrade. Längst
lran t.v.: Kanstnärinnan Malin Adnet

och alt det behövs längre tallränlng
för en hel del laryngektomerade,
saml all vi många gånger lycker all
undersökningarna som görs på oss i

många fall inte känns som de är lill
räckligt noggranna.

o LOGOPED MEDVEBKADE

Vi hade också besök av en
logoped, Britta Hammarberg, som
bl.a. visade den nya röslventilen
Provex. En-dast 14 paiienter på
Lunds lasarell har fått prova den -
men med qott resultal.
Vi fick lräna oss med att äsa högt,
både dikter, prosa och visor.

O FRISKVÅRD. OCH TACK TILL
KURSVÄRDAR

I rehabdagarna ingick friskvård, ä11-

moiion. ulfärd till Trosa och musei
visning.

Kursvårdarna, Slv Baglien och Joulo
Gusiavsson förtjänar ell varmt tack.



ELISE LINDQVIST
"nygammal" i Lary
Ett nytt namn återfinnes iredaktionsrutan från och med detta
nummer av Lary: Elise Lindqvist.

Fastän egentiigen är det mera "nygammalt' än n),tt...

För de flesla av Larys läsare och för
medlemmarna i Laryngförbundel är
Elise ingen ny bekanlskap. Hon är
erfaren medarbetare i Laryngiörbun-
det och har ocksa tidigare medverkai
i Lary.

I\ren hon har varit bort en lid, fö.slpå
grund av sjukdom och dårefter på
grund av vidareutbildning. Hon har
nämligen gåll på folkhögskola någoi
år, och ålerkom därifrån till Laryng-
fötbundet iapril iår.

I förbundet har Elise inlell sitt arbete
med organisationsuppbyggnad och
marknadsföring, hon har valts tillord-
förande i Sthlms läns Laryngför
ening, och kliver nu in i Larys
redaktionskommitl6

- Jag är mycket glad över all jag får
komma med i Laryarbelel. Jag har
också redan medverkat i redaklions-
arbetet, som är mycket inlressant.

- Då det gäller Lary hoppas jag atl
"vårt iolk" landet runl skall fortsätla
medverka med malerial. Att läsa om
föreningarnas verksamhet är både
inspirerade och inkessant. Vi lär av
varandras akiiviteter.

- Visst ser jag med glädje fram mol
arbetet i och för Lary.

o Det är Elise Lindqvist son
valts ti onslagsbild för detta
nummer av Lary.

Sthlms länsförening
utvecklar aktiviteter
o Sthlms äns Larynglören ng har lil'
skrivit samt iga kommunala handikapp'
råd (KHB) inom änet-24 siycken. I

skrivesef har vi belt om I d på deras
mölen för a1t Iå inlormera om a'
ryng/glosseklomi.
Flera KHR här reagerat snabbt och bok-
n ngs stan lör inlornration böriar b i m

På löreningsmöre iapril var lemat:
Rökningens skadeverkn ngar. cäs öre,
llisarei doc Lars'Erik Holm.
Slulsals lrån nröteli Ulveckla ahivtet
innan 'lobakspropos I onen"las av riks,
dagen.Efter mölet har löreninsen plane-
ral en iräff tlllsam.nans med Kar -Östen
Nordmark (Cancerionden), docenl Lars-
Erk Holrn och llargarela Hagund
(Folkhälsoinsl turet) lör a1r diskulera
bäsla möillga nsalser kring lobakspro

Föreningens samtliga medlemmar har
fätl brev om handikappersättningen,
och erbjudande om hjälp kring
densamma Ersällningslrågan är
inlressånl Iör personer som blivit
opererade iöre 65 års ålder. Förenlngen
och dess medlemmar har i desså lråoor
hjäp av verkllg expedis - jurislen ce;rg

Ebe L.

Sjukvårdsfinansiering
utreds
En parlamentarisk utredning har till'
satts för att belysa olika formerför fi'
nansiering och organisation av den
framtida sjukvården..
Utredninqen - som skall vara klar
1994 - leds av slalssekreleraren G6-
ran Rådö. Departemenlsrådel Chri-
siina Kårvinge är ukedningens sek-

SToCKHoLMS LANS LABYNGFÖRENING

ibjuder till

IN FoRMATIoNSTRÄFF
.. om
ADELREFORM EN

MARIAHISSEN
Bellmansgatan 2 (9 tr, hiss)

(För iaxi/färdtjänst * adrcssen Söder Mälarslrand 2t )

TORSDAG l OKTOBER
kl. 18.00 (1lllc:a 21.00)

GÄSTFÖRELÄSABE.

OMBUDSMAN
ANNE.MARIE AUGUSTINSSON

(som deiag I i ulredningsarb€ret lrån dess slarr 1991)

FRÅGESTUND

Föreningen biuder på kaiie och gralis "döfilon".
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B u enos Ai res- ko nf e re ns :

TAKARC AKTIVA
MOT TOBAKEN

år av rökning än av sam-
trafikolyckor, dödsfall i

Den så sent som i februari i år bil
dade föreningen LÄKARE Nl OT
TOBAK har haft slor framgång. Nu
är del mer än 250 medlemmar i för-
e ningen.
Föreningens mål är all en lobakslag
skall antas och att Läkarförbundets
lobakspolitiska program skall för
verkligas.
Läkarna uppmanar nu fler yrkes,
grupper alt bilda liknande före-
ningar. Framgångar kan också där
vidlag noleras.
I maj bildades föreningen Tandvård
mot tobak och på väg är Sjuk-
skölerskor mot tobak. När kommer
Lärare mol lobalo

Carin Cedin
hos danska vänner
Sommaren 1992 har varil tan-
tåstiskt lin med varmå daoar
och finå, liusa kvå ar. tnle e;då
endå törkylning, som vi tårynser
annars kan ha besvär åv titl
som lält.

Jåg har också upplevt en tin
vecka i den dånska landsföre-
ningen av "slrupelöse',.

Jag kom tilvåra danska vänner som re
presentant lör Svenska Laryngtörbun-
det, en veckå då tag säg at vr Sverae
är lilel av stvvbarn hos ot ka mvn-
drqheler I Daimark ar struoetöse"å.
organisal on som uppmärksammas av
den Danska Cancerlonden. av Under-
visnlngsm n -s1er et, av kommuner och
än. För art inte lala om att det finns
äkare, logopeder och psyko oger som
släller (]pp. En överläkare - Palle
lvBrsen - lrån Roskilde slukhus "ofilade"
en vecka av sin semester varle är lör at
vara med på de "srrupelöses" ålsmöt€.
Hiä per också til med en brevlåda {ör
irågor och svar. När iår vi sådan re
spons iSverige? När uppläcker myndig
heierna atl viilnns?

Vi har själva en del sku d. Även om vl
misr vår .öst fär det lnte belyda afl vi
msr tallÖrmågan. v måsie böria att ropa
hög1, lala om vära behov - bäde €kono-
miskt och humanlär1. Men v får även
lörsöka atl ställa upp Iör varandra.

Jag blev näslan avundsjLrk när jag såg
al«ivilelen melan med emmarna i Dan-
mark. De verkade som en Iör ala alla

Tack ti Larynglörbufdet Iör ait jag I ck
vara med, tack I lvåra danska värdar.

Kaiin C

Många länder
har förbud mot
tobaksannonser
I drygt 50 länder finns lagar eler
överenskommelser mol tobaksan-

lvårt grannskap finns lagförbud i

Finland, lsland och Norge.
EG'kommissionen vill inlöra totalför-
bud mot all tobaksreklam. Sedar ok-
lober 1991 har EG beslulat om re-
klamförbud i elermedia.

Bygg en vårld utan tobak
I i-lähdsrna orsakas fler dödsfall varie
manlagda dödsfall av heroin, kokain,
bränder, självmord och aids.

Defla sädes vid den stora världskon-
ferensen i Buenos Aires - den åt-
tonde iordningen.

Del ovan angivna ullalandet gjordes
av säväl USA s höqsta hälso- och
sjukvårdschef som WHOis högsta
Iedn ing
(Världshälsoorganisaiionen)
I etl slututtalande anfördes bl.a.;
o Vi lackar FN:s Barnfond, Unicef
och Världsbanken för stödet till to-
baksprevenlion. (Världsbanken stö-
der inle längre tobaksodling)
o Vi hyllar Auslralien fdr nyligen fat-
tat beslul om förbud för all lobaks-
reklam
o Vi uppmanar England, Grekland,
Holland och Tyskland att ge upp sin
motsländ mot rellamförbud tör to-
bak inom EG
o Vi lordömer dumping av högtjär-
halliqa cigaretter i u länder sedan i-
länder förbjudil dem
o Vi kräver futlständigl röktörbud på
alla tlyglinjer
o Vi kräver internalionella överens
kommelser om ökade lobaksskalter
för att få ned lörbrukningen.
(Källai BengiWramner, Tobakslronten



DANSK TANDSKURS
med svenska gäster

KRISTINA oCH PER LINDELL HAR HAFT I,4ÖJLIGHET DELTA IVÅR
DANSKA sysrERoRGANrsATtoNS LANDSKUBS I JUNt tÄR.

HÄR BERÄTTAR DE SVENSKA GÄSTERNA:

Nalurligtvis blev vi - enligl dansk sed
och med dansld gemy.l - väI motlag
na som kursgåster på Vingsted
cenlrei på Jylland.
Kursen hade samlal runt 220 delta-
gare(l!l )och iden jörsamlingen åler-
ianns inle enbart laryngektomerade
Där fanns också läkare, talpeda-
goger, kurator, psykolog, gymna-
slikpedagog, siukskölerska och
sim-lårare.
Vårt starkaste intryck fick vi av
psykologen Leif Nord. l\,4ed honom
diskuterades vad en operation
betyder socialt och psykiskl. Vl fick

prata om våra egna problem, hörä
om andras och lyssna till
psykologen. Vi tog mot hans
synpunlder: lnte gräva ner ossl Visa
ilska, vrede och glädje även för
anhöriga som ofta går och oroar sig!
Lyssna på den iaryngektomeradel
Aklivera oss så mycket vi någonsin
orkarl
Överläkaren Palle lversen en av
kutsens slarld engagelade medver
kande - lar varje år en vecka av sin
semester till just denna återkom-
mande kurs. Starki gjodl
Han h6ll ett medryckande och lätt

saml föredrag. Bland annal rekom'
menderade han all laryngektome-
rade skall använda Stom-Vent. Det
var ingen på kursen som gjorde
del...
Varje kväll bjöds pä underhållning
och på kedagskväl en var det slor
avskedsmiddag lor landstörening-
ens ordförande. Svend Age Tol-
siedt, som avgick efler 15 år och
uppvaklades med mången present.
Kursen avslulades med årsmöie
och där valdes Benl Lassen till ny
ordlörande för landsföreningen.

Kristnå o Per Lnde l.

I

,tul dkd.t*d/e / Ia"dsfulenlngen a/Ir/./ns?/onezde, Betu taJren /aktel deh aleående bei.t-jre To/dsled_
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BRUKARMEDVERKAN

- saknas landstingsintresse?

Hand ikappinstitutet driver ett projekt om
bru.karmedverkan på handikappområ-

I Gävle pågår inom projektets ram en
försöksverksamhet.
Evelyn Westberg medverkar i projektet.
men hon är en besviken medverkandei

- Landslinget är inte ett dugg
intresserad av mel som kund.
Det är mina erfarenheter idel
här projektarbetet säger hon.

Hennes uttalande återf innes i publi-
kalionen lnformation om rehabilite,
ring 3/92, där hon intervjuats av
Anne Marle Nenzell.

Evelyn är aktiv i Reumatikerlör
eningen i Gävle och har härigenom
engagerals i proleldet.

- Varken landsting eller kommun är
inlresserade av ens en tnformerad
brukare, sägs det i inlerviun.

- När ska vi få en motsvarighet til
MBL på hjälpmedelsområdet, som
tvingar fram hänsynsiagande till oss
konsumenter? Til dess är vi helt ut
lämnade till landslingets eller kom,
munens välvilja, säger Evelyn.

O VITAL, SLAGFÄRDIG

lntervjuande Anne-Marie Nenzell
har en annan syn på Eve yn, och sä-
ger:

Utlämnad är minsl av a lt del inlrvck
man får av Evelyn Weslberg. Viial,
slagiärdig och levnadsglad är hon.

Dei är belysande att hon gång på
gäng återkommer 1il att "Jag älskar
civilkurage.

o [,{ÄNGA BEHÖVER BBA
G RE.]OR

Evelyn möter sländigt människor
som behover bra grejor bra hla p
medel, men som inle vel varl de
skallvända sig.

Problemet är att man måste vända

sig ulanför sjä va kärnan ivården för
att få hjälpmedel, nämllgen lill dis-
triktsarbetslerapeulen något som
de flesta aldrig hört talas om.

Hjäipmedelsverksamheten ligger
alldeles för perifert i sjuh/årdenl

O ALDBIG HAR EN LÄKARE TALAT
oM HJÄLPMEDEL..,

Evelyn har varil reumatiker i 27 år.
l\,4en aldrig har en låkare talat med
henne om hjälpmede.

- Dei verkar som om man ulgår ifrån
all jag som har elt handtkapp ska
veta vilka hjålpmedeljag behöver
praklisld iagel av mejsiäl\,,I. Ä,4en om
jaq inte får vela vad som finns. hur
ska jag då vela någonting?

Enda vapnel är kunskap, och den
måste man skaffa s/g själv. Så engå-
gera dig. Ta såken i eqna händerl Bli
med idin förening, försök åstad
komma någonting, säger Evelyn.

o NY TYP AV INFORMAToN
BEHÖVS

Birgitta Lundblad är hjälpmedelchei
iGavleborgs läns landsling och le-
der bruharprojektet i länet. Hon är
återhållsam med kommentarerna,
men sägeri

- Ulvärdering av projektet pågår,
rnen tedan nu ser viatt del är vä diot
vildigi med en ny lyp av informalio"n
till brukarna. En informalion som
måste genomsyra alia nivåer i det
dagliga arbelel. Även hand kappor-
ganisationerna får en alll vtLtiqare
roll för all den skall kunna fungeTa,
säger hiälpmedelschefen i interviun
i " nformalion om rehabililering

Linköpings vårträtt:

Buss på Våstervik
och tipspromenad
Lin kopin gs La ry nq -tore n in gs
vårträlf genomtördes iår iVastervil i

slulet av maj.
Ett 20-1al medlemmar dellog och
bjöds på fint program och qott värd
skap på Ceniralhotellet.
lprogrammel lnglck en busslur runl
VästeNik och besök bl.a. i St Gert-
ruds medellidsllyrka, Händelsö fisk-
elåge, Hornslandet och Gränsö
slott.
Värträffen fick också besök av
Västerviks-logoped.
Tipspromenaden var förlagd til
sladsparken med utlöpare till bl.a.
Slegeholms slollsruin.
lnge Andersson.

RÖKFRITT
om opinionen vill
Om det skallbli röldritt på jobbet, be-
ror på polilikernas mod och på hur
stark ooinronen för el1 ,örbLrd bli.

De s ulsalserna drar [,largårer. Haq-
lund, lobaLse\ped på Soc a siyretsen
efler en konlerens Slockholm på iemal
undBrlörsomrnaren.
Bo Könberg - en av konlerensens deta,
gare - menade att der var rim igr at a ta
skal ha rä11 ati sllppa rök pä lobbet,
men rökarna å s n sida borde iå en tokat
atlhålar l.
Gunnar Thiringer, känd Iör ahvr ant
rök-arbele j Göteborg, menade dock alt
d6l nte lanns någon anledn ng ali ha
sårsklda rökrum. l,4an kan röka urom-

- Sverlge har halkai eiler när det gä ter
tobaksirägan, och nrilt intrvck är atl de
llesta som arbetar för ati minska to-
baksbrukel nu är överens om atl v
måsle saisa intensivt lör alt tä en lo
balslag så forl som rnol rsr, aniorde
I\,4ar ånne Wannstrom V,. r. nvc n,drÄ-
rande.
(Käla: M an ika Wehlin, Friskare Liv)

TOBAKSFRI VECKA
19-25 NOYEMBER
Årets tobaksfria vecka är pla-
nerad t ill 19-25 november.
Huvudarrangör är Vlsir, som
gärna samverkar med allt
annat fören ingsliv.

Nylilllrädd ordlörande i V sir är Mar anne



250 miljoner i i-lånderna
kommer att dö av rökning

Om dagens rökvanor bestär kommer 250 miUoner av i-länder-
nas nuvarande befolkning att ha dött av tobaksskador före år
2025. Det motsvaaar en temtedel av befolkningen.

Föreningskonkurser
Denna larrnrapporl kommer från
Richard Peto vid Oxiordunlver-
siletet ' en av världens mest kändä
tobaksskadeforskare.

S llrorna baseras på en slor enkä-
tundersökning, gjord bland över en
miljon personer iUSA. De inlervlua-
des siukliqhel och död iframlörallt
cancersjukdomar, har följis upp fram
tlll 1985.

I -länderna har dödsfalen varje år på
grund av rökning fördubblals irån
I960'lalet tills nu det vill säga över
2 miljoner dödsial nu

llndersökningen visar atl ungeiär
var tredje av de som röker i dag

kommer att dö av sin vana om de
fortsätler tobaksmissbruket.

I Sverge dör årlgen 50 000 av hjärt
och kärLsjukdomar. Hälten av dem
skule kunna räddas om de lörändrade
sin ivsst l, säger vändshä soorgan sa'
iionen, WHO. Del hand ar huvudsak
om ail s ula röka,sänka b odtryckel och

blir vanligare

och med samhä els nr nskade slöd I
o ka lormer av iörenings lv - där hand-
kapporganisat onerna på r ksnivå utgör
undanlag - ökår nLr anla et förenlngs

I Slockho msornrådet kan b.a. noteras
at1 lre 1öreningsråd lv ngats Lr1 kon-
kurs, och l era hänger pä kanten .

En pensionärsorgan sa1 of PRO i Kär-
to,p - har nylgen genomjörl en upp-
marksammad denronstral on, dä en
konkurs på grund av ändrade bidrags
reglerstä t föreniigen utan mölesokal.
Demonstralionen genomlördes iorm
av el1 pens onärsmöie som Iörades 1il

en tunne banestal on.fr#
)r'- t\nnt till I.ir (leil

t\
t\
6t

i-.,

äii:':,*":*1- ö

\ffi': '' ','/
[i-i'il, ,,"i " ': 

I

\:r \ {i$$1;iii},"}$li:l, t iil$*.}:i:iP' ErL refomt sam oår lletn. rubricerar DN
(11 sept) en arlikel ofit nlt rätLigheLslag
-för DisscL handikappade -

Ett uttalande au slalsministem i,{-aga
satte ont refomrcn skulle kon na , nu
-förstikrdr sacialmnlistern att -Iörslcg
sk(lll komma j An rcgeringeft i oklober.
Den sorn IeuerJAr se...

:i*iiis'ul'::i\r@
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Fem intressanta dagar i
Landstorening, tog emot

De svenska gäslerna var Sven och
Majny Eriksson från Uppsala och
fölbundets Elof Bysledt med hustru
Linn6a.

Det norska värdskapet inleddes re
dan på flygplalsen i Os o där vi togs
emol förvidare resa lilVestlia Hote I

i undebara Gello.

l\,4ånga var engagerade ide fem
kursdagarna för en kurs var det och
lntressant var en också i hög grad.

Kjell E Damsleth, naturligtvrs, som
hälsade välkommen, och Sigrid

Gabiel Smith
sam eltet sin latyngektomi har
sprungit Slhln marulon ach New
Yark maralan flera gångeL samt an
dta narutanlopp på alika håll i vätl

Geilo, arrangerade av Norsk
fyra svenska gäster.

Roberlsen som drog igång kursjob
bet.

Norsk Landsiorening fyller 25 år,
och del präglade många av inläg
oen: Blickar bakål och blickar{ramåt.

Här några av kursens lemala och fö,
reläsarei

Dr HH Lindeman med bl.a. medi
cinsk historiska lillbakablickar med
Rikshospilalets 100 år som röd lråd
Sjukhusprästen Egil Eide Konslen
afl leva med sig själv
Logoped Birgit Rlsberg Ber in - om
erfarenheler från Göleborg av Pro-
voxvenliler
och på samma lema Dr Ket Natvig
om elfarenheierna på
Rikshospitalet
produkipresentation av företrädare
frän Gibeck i Norge och från Codar.

77,{-'3

Marianne Amundsen,
kursa4iv med stfte atl
bli bekanta ned vannt

Jan Vincenis Johannessen talade
om cancerforskningen och dess
lramlld
Arild o Dahle och Leo Robertsson
på temat Orientering om hembe
sökstjänslen"
Summa summarum: Myckel och
myckel inkessant.

[,4en det gavs också lid 1i annat.
Fast en del var komprimeral. Eller
vad sågs om en enda dagsulilykl
genom fyra årstider i deiia märk iqa
land: Fån höga snömassiv t I blom
mande körsbärsträd. Ordel är:
Fantasliskll

V d en uppskallåd avskedsmtddaq
tackade gaslerna (med all rätt) foi
vad vi alla fått vara med om v från
Sverige, dom från lsland och
Danmark.

M4ny ach Sven Edksson.

T
9:
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HANDII(APPIvtASSA
IGOTEBORG,1993

Svenska Mässan Göteborg avser all
9-11 mars 1993 arrangera en hand-
kappnrässa Göleborg under temarubri
ken: Tekn k och Kunskap lör lvel.
Bl.a. HCK ingår en en relerensgrupp
lör mässan och dess konferenser.

Sigrid Robertsen

FOTKHATSOINSTITUTET
har startat sin verksamhet
Folkhälsoinstitutet startade sin verksamhet 'l juli.
lnstitutet har bl.a. till uppgitt att sprida kunskap och
information ifrågor som rör tolkhälsan.

Arbetel skall drivas ulifrån velen- o Annika Strandell (hiv/aids, sex o.
skaplig torskning och i slor ul- samlevnad, abortförebyggande in-
skäckning ske genom kommuner satser).
och landsting, organisationer och o Lars-Erik Holm (allergifrågor, barn
folkrörelser. o. ungdom, oyckstall kosl o. mo-
De vikligaste programområdena är
alkohol och droger aids, tobak, al
lergi, kost och molion, olycksfall
samt särskilda program vad avser
barn, ungdomars och kvinnors hål

Aids-delegalionens arbele inlern-
mas i folkhälsoinst,tutel.

Tre avdelningschefer har ulsells.

skänk dina

lion).
o Carl'Gunnar Eriksson (stralegi-
f rågor, rnelodulveckling, ulvårde-
ring mm).

lnstilutels generaldirektör är Agneta
Dreber och överdirektör år Jakob
Lindberg
lnslitutels adress ät Box 2784a,
11593 Stockholm.
Tel. 08-783 35 00

tio öringar rill Carcerfonden.

NOEN

Kjell Damsleth med hustru

rt
*- pa so"*ooa"n co,å-l."
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HCK-proiekt inbiuder
till kursverksamhet
HCK genomJör för närvar-
ande projektet " Referens-
arbetsplatser i handikapprör-
elsen". Projektet inbjuder nu
intresserade t ill deltagande i

projektets olika kurs6r.
lvlålgrupper för kurserna är i

första hand:
o Fötroendevalda och an-
ställda med arbetsJedar- och
arbetsgivaransvar
o Anställda som behöver yr
kesinriktad och kompetens-
höjande utbildning
o Förtroendevalda och/eller
anställda som arbetar med
intressepolitik.
Anmälan sker genom Låns-
HCK.

Här är kursutbudet:

' PEBSONLIG PLANERING (Karlsiad 6
okl)
' INTBESSEPoLITISKA FÖEDJUP.
NINGSDAGAR (9-11 okl)
' ARBETSGIVAFANSVAB i22-24 oki)
' ATT ARBETA rrELEFoNvrxr rio.
11 nov). SAI\,IHÄLLSKUNSKAP i20 22 NOVI
' aNSVAF FoF ANSTÄLroe ocA rn-
BETs[,llLJÖ (28 nov)
' PERSONLIG PLANEFING (Umeå I

' TJÄNSIEMÄN I FÖFTROENDE
ÄIANNAOncANISAT ON (7-9 dec)

't 9 93:
LEDARENS FUNKT ON ] GBUPPEN
(10-12Jebr)
, M N ROLL ] KONTORSSERVICEN (]6
18lebr)
'HUH SKnIVEB Vl (20-21 leb0
'I/ N BOLL I AD[.4tNISTBATIONEN (9-

' PERSONL G PLANERING (Sundsva I

l8 mars)
' REKRYIEBING OCH INTFODUKTION
AV NYANSTÄLLDA/VALDA (23.24

.ATT VARA NYANSTÄLLD I3o 31 måTsI
'vr HÅLLEB r EKoNoM N ()o 22 åpr )

' PERSONLIG PLANERING (Alngsås
13 maj)
' PERSONLIG PLANEFING (Ka mar 26
aus)

, ATT ARBETA I\,IED PROJEKT OCH
VARA PROJEKTLEDAnE (13,16 sept).
' NYCKELN T LL ]\IYNDIGHETEN (] 6.
17 okl)
' KUBSLEDARUTBILDNING (26,28 ok)

Kurcavgifter: endagskurs 3OA:-
frerclagskuts 500:-

S e nast e an mäl n i n g sd ag :
faga Ersl1CK.

xllt NoRDlst(A
tE-KONGRESSEN
juni 1993 i Finland
Den Xl I nordiska LE KONGRESSEN
genomföres i Esbo, utanlör Helsingfors,
8-11 tuninäsia år.

Kongressen är ti ika 30'årslubieum lör
LEJöreningarna i Flf land.

BLI MEDLEM
rrönsuxoer
sou rÅ*pan
MOT CANCER
ocr sröom
CANCEROPE-
RERADE.

Laryngförbundet stär öppet för
dej som är opererad eller som
vill gå in som stödjande med-
em.
IMedlemskapet kan anmä as
til den lokala föreningen eller
direkt till Laryngförbundet.
Adresser och telefonnummer
finner du pä s dan två i detta
nummer av Lary.

ATDRE OCH HANDIKAPPADE
FAR U VETA SINA
RATTIGHETER

Socialslyrelsen gick våren 1991 igenom socialtjänstens skriftliga
informalion till äldre och handikappade. Genomgången avslöjade
myckel slora brisler. Bara elt fåtal informerade om
socialtjänstlagen. Upplysningar om l.ex. socialtjänslens må1, rällen
till bislånd eller rälien till överklagan lanns bara iett 15-tal
kommuner- Få kommuner hade översatt informatlonen till någol
invandrarspråk. lnforma-tionen fanns heller inte tillgänglig på
kassetl. Undersökningen finns nu redovisad ien promemoria
(1991.04.16)som kan rekvi reras från:
Socialslyrelsen. Aldre o Hand'kappenhelFn, 106 30 Srockholn
(1e1. 08 783 35 26).

För att förbäitra äldres och handikappades kunskaper om sina rät-
tigheler har socialslyreTsen även gett ut en broschyr som heter
"Din rätl lill äldre- och handikappomsorg". Enslaka exemplar av
broschyren kan beställas koslnadsfritt från:
Socialstyrelsen, Aldre och Handikappenheten (lnger Zetzell) på
tel.08 783 36 10.
Bra informationsmaierial, värdeiullt i arbetet med handikappfrågorl



FREE VENT
- Ar inte bara ett bandage som fuktar och värmer effektivt

och som fims i oiika design och storlekar.

- Hjälper Dig också i duschen. på promenaden, i jobbet,

vid andnöd, i pollentider samt vid många andra tillfällen.

eVent - ett andningssystemfrån

Phormo Systems AB
V,xelg an 8.826 40 SODERHAMN

Tel02?0 - 102:15

Fre

ö
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RAPPORT

STANDIGT NYA BREV eller 4 veckor
med Free-Venttill Ann-Britt Eriksson Laryngektomi-set

Ann-Britt Eriksson i Finspång är troligen Svenska Laryngför-
bundels mesta informatör. I skolor och i utbildningar av olika
släg, liksom anhorstädes.
I varje tall tyder det gensvar hennes arbete möter att hon lyck-
ats utomordentliqt väl i sitt värv,

Det är för det mesla skolelever som
Ann-Britt mött under sina turn6er"
och som hör av sig efter hennes in,
formation. Lary har tidigare redovisat
en liten del av de brev hon fåtl. och
vi följer gärna upp denna publicitet
med )tlerligare ell par brev.

Jag tycker att du var helt underbat
n* du stod däiramme ach beåt
tade om ditt handikapp sktivet en
elev från de ceeFskolan.
lnnan du varit hos ass och beällat
om det, så visste jag ingenting.
Jag har en labrcr som jag går tillnär
jag jabbar inom hemtjänsten, sam
ptalar som du ach med ,mänga an-
dra likhelet Jag har alllid undral var-
lör han pratar så, men nu vet jag.
Tack vare dig!

R-M-G 2K deceer

HejAnn-Britt.
Tack för besöket. Det var mycket gi-
vande. Man kan aldig förcstålla sig
hur saker och ting set ut och lunge
rut barc genom att läsa om dem.
Dåiör ärdet bra att det finns så ma
diga nånniskat som Du.
Om alla behandlade sina sjukdamat
så naturligt san Du gör och går ut
och beÅttar am dem istä et f att
ktypa undan och gömma sig så
skulle mycken Gdsla far sjukvärden

Man kan lättate accepteru att mån-
niskar * annarlunda an man lår
uppl ysn i n g o m t i I lst å nd et.
Att ha ett hål ihalsen är ju inte

Problem att duscha?

FREE VENT SYSTEMET
HJÄLPER

Se vår annons

kanstigarc ån all n@n hat tand- eller
benprctes, när man vet vad det be

Fonsäft med din upplysning ach gå
gärna uf i skolorna till den yngrc ge
neratianen. De måste lära sig att lör
stå ach högakla alla människaL oav
sett om man åt invandrare, alkoho-
list, narkanan, hat benprotes, ett
hål i halsen eller är gammal och
senil. Alla har samma människa-
vårde. Tack än en gång.
Annica Tjemström.

Cigarett
fimpar potens
Rökning ökar risken att bli
impotent.
Kanske kan del vata ett aroumenl
för att slula röka för unga mån som
a\,4ärdar skerna för lungcancer och
kårlkramp med en axelryckning.

Del är ell forskarlag i Boston som
undersökl 195 män i 3s-årsåldern
Samtliga mån hade förlrängning i

blodådrorna ipenis, men de som
rölde hade betydligl fier.

- Hitills har vi varnat rökarna för för-
trängningar i hjärtats kranskärl. Nu
måste vi också lala om blodådrornä i
penis, de som är så viktiga för po-
lensen, säger professor lrwin Gold-
stein vid universitetet iBoslon.

Vibehi,ve.din hjilp lö. au

Sit rn diuhidtu! på t-aNngfonde!

Postgiro 9182 58 - 5

Jag har haft tillfälle att testa
Free-Vent Laryngektomiset i

fyra veckor (4 veckoför-
packningar + bashållare) Här
vill jag redovisa mina erfar-
enheter och intryck.

Bashällaren har varll den anatonriska
som iag har klippl av "öronen på och
jag har även klippt bort galrel, ulom lör
de lyra Iörcta där lag enbad klippie bon
gallret. Jas flck annars sår på halsen.
Tre bashålare i en veckoiörpacknins är
enligl min men ng lör litel. Der bör vara
ålminslone två rll - altså fem. Helsl en
pr dag. å ltså sju en ve.lotorpachnrns.
Man behover byla bashållare och lvalla
rent kring stomal en gäng pr dag, an,
nars Itu man en ring av lorkai sekrel
som, när man drar bod hållar€n. lrasar
sönder kanterna kring stomat.
Jag har inle behövt använda atta I ier-
kasselterna. Jag har el1 lretriora kvar
av samman agi 96 slycken.
Free-Vent ger något m ndr€ andn nqs
motslånd an Slom Vent o.h "svL,ln;,
ifle igen når man blr varm och andas
hält gare än normal "l äs s .

Et 1ps: Fler bashållare (helst sju) och
färre (18-20) filterkasselter i en vecko
lörpackning.
Vad jag saknar är vålservieii€r all
tvåttå renl med vd bl,re av bashå -
are.Nu har iaq anvanr servielter sorn

f inns i Siom-VenlJoroack.i.oår
Går det inte aI sora en "naOi,irorser
på literl.asserten . a1t drå i så stooer
man kroken Den har e. fo,m:o. .i ia'-

Går der an gora elt kors på båhsdan åv
kassell€n och alt la bort nåtet ibåshå -
laren hell? Detla skrle undertätra ren-
hållning6n.

Koflentån av del hela b r vd en lamiö-
relse med Srom-Venl follande ptus- och

PLIJSS dan är:
Mindre andnlngsmotsrånd
Sväller nle vd kråi19 åndn ng
Anpassningsbar ullormn nq på bashå -

Slpper dra bon hållaron vid b!,ie.
M NUSS dan är:
Hygien - svån at hålla rent kr ng siomal
Kroken lält att tappa bort
Behov av li gång I I spegelvid byle av

Svåd au lå a klslret (Är ganska röd el-
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STOM.VENT,2

STOM.VENT 2 är framtasen
för dig som har:

t-l Röstventil.

tr Vill vid vissa tillflillen ha 1ägre

andningsmotstånd t.ex. vid aktiviteter.

Andra förändringar:

O Allercitestad häfta som fäster bättre.

a Transparent hiilla och diirmed
diskretare att använde.

(D Cibeck
Gibeck Sverge AB

Box 718. 194 27 Uppands Väsby
Tel:0760 860 65
Fax:0760-885 92
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OBSERVERA,r. o

FOR ATT FA
NYA REGLER

TEXTTELEFON

Socialslyrelsen har givit ul "Före
skrifter för stalsbidrag lill lextle-
lefoner", dalerade 26 juni '1992 och
gällande från 1 juli iår. (Förodning
1992:621).

Del är inte möjligl för Lary att ålerge
föreskrifterna på qrund av deras om-
fång.

I slällei bör varje inlresserad rinqa
eller skriva tili Socialstyrelsen, Äldre
o. Handikappenheten, för ait få det
f ullsländioa materialet. Adressen år
Socialsty'relsen ÄH-enheten, t06
30 Stockholm och lelefon: 08 783
32 66, handläggare Folke Jansson.

Tolkcenlralen. Tcxttelef onvcrksamheten.

LARY FÄSTER DIN UPPMÄRKSAMHET
NYA REGLER FÖB TEXTTELEFON FÖR

PÅ ATT FRÅN l JULI IÅR GÄLLEF
EGET BRUK ELLEB TILL ANHÖRIG!

Texttelefonaboflnentema i Stockholms läns landsting
Riksdagen ha. beslutal ätt från 1 juli 1992 så har vi rått ati ordinera rexrtele-
fon till arhöriga.
Det betydcr a( den som fått sir lextlelclon ordineråd. har r:ill ari vii]ja er al-
höng (sllikling cller vän) sonl får en tcxtteletbn. l'extclcfonabonnerter och
den anhörige ka då ha direkttontalt och samtidigt avlas[ FÖC
(Fömredlingslj:lnstcn fLjr iexttelefoo).
Anhörigtelefoncn lår kosta nux 5.000:-
Der lir vikrigr att vetå atl anhij.iltelefonen iir ctt 1:in. Ni]r de anhijriec inrc
behöver dc llingrc ska den återlänras cllcr llinuas övcr till en annar ånhö-
,ig.
OrdinationsbesLtirnmelser,laklurerinlsrutiner ocb upfihandling av utruslri.e
htu nre kun,rår lhJr\ trli I tulr. nre \, ,r<när.med åll tunni h.riJ .rorn(ri
anhörigtelefoDcr till hösrcn.
Stockbolm i juli 1992.

LARYNGFONDEN
I STAIIET FOR BTOMMOR

Kom ihäg Laryngfonden då du skall kondolera eller uppvakta. I

stället för blommor sänder du din gäva tlll Laryngfonden, som i

sin tur sänder kondoleans- eller hyllningskort till den du anger
som mottagare.
Ditt bidrag till Laryngfonden går till hjälpmedelsforskning och
rehabilitering.
Postgiro: 91 82 58-5-

@D

€oncerfonden

CANCERFONDEN
STARTADE 24 AUGUSTI EN INSA[,4-
L NG AV DE DEN 1 OKTOBEB ]992
ANNARS VÄRDELÖSA TIO.ÖRING
ARNA,
]NSA[ILINGEN BEDFIVES SAM
VERKAN MED SPAFBANKEN,
Alllså: Bums lil Sparbånken med de lio
öringar du v ge som s1öd ill
Cancerlonden. Mäfga ören små...

JULHÄLSA
GENOM LARY

men observera åtl tulhalsningarna sLa l

senasl 10 novembetl

Tre nya
i HCK

Handikappförbundens
Centralkommilt6 (HCK) är som
bekanl ett samarbetsorgan för han-
dikapporganisationer, och bl.a.
;ngår Svenska Laryngförbundel
som medlem i kommitl6n.
Tre nya medlemmar har beviljals in
käde. nämlioen
o PAT]ENiFÖRFNINGFN ANo.
REXIA OCH BUL]I\,4IA NERVOSA
med1.200 medlemmar, 18 Iäns- och
20 lokalföreningar. Verksämhet se-
dan 1983.
o HJÄRNKRAFT. RIKSFÖRENING.
EN FÖR BEHABILITERING AV
SKALLSKADADE.bIldad 1 987 med
18|äns- och 1 lokalförening, omfal-
tande 1.350 medlemmar.
O STROKE, RIKSFÖBBUNDET
MOT HJÄRNANS KÄRLSJUK.
DOMAR, med verksamhet sedan
1983. 3.400 medlemmar i 17 läns-
och 6 lokalföreningar.



Hiälp
medcl

I Lary t]r Z'1992 skrev jag om efl för
sta-hjälpen sel som Pharma System
tagil fram, och som kunde beställas
hos företagel.

Till dags dalo har inie en enda be
siällning gjorts. Vilkel kan bero på 1re
saker:
a/ ingen har läst spahen
b/ det verkade besvärligl att bestålla,

c/ det berodde på att jag glömde
lämna adressen lill Pharma Syslem.

N4itl misslag skalljag nu rätta till. Här
är adressen för att beslälla ell set:

PHARN,4A SYSTE[,4S AB
VÄxELGATAN 8
826 40 SÖDERHA]\,4N
(tel. 0270 702 35).

Pharma Syslem har loval atl kosl
nadsfritt översända ell sel (Akutsel
för patienlbruk), som innehåller:
1 st Friveni
1 st Flexlub.

[,,led dessa delar kan man få and-
ningshjälp iambulans, flyg, på stuk-
hus o.s.v. Också ibosladen med
mun mot tub- andn ng.

Vid ett besök på Tranåsbaden, där
Linköpingsfdreningen var värdar för
en rehabkurs. kom det fram id6er
och förfrågan om någon lyp av vis
selpipa för atl l ex hålla kontakt med
varandra under naturpromenader,
bär eller svampplockning o. dyi.

Vi prövade olika konventionella vis-
selpipor (som man blåser imed
munnen), med skiftande resultat,
beroende på a11vi har dåligt lryck på
lutlen oenom mrnnen

gt", 
"it 

f,u provat ett anlal vissel,

pipor, blåste en av medlemmarna i

en kort olange tub som avgav ett
mycket slarkl liud. Dt visade sig att
han satle "apparalen mot slomat

Vad var då delta för "uppfinning"?
Jo, det var en sedan länge uppfun-
nen leksak/karnevalsartikel nämli-
gen den pipa som sitter på en pap-
perslrumpet ni vel en sådan där
ofta färggrann sak med pappersfran-
sar och sådant på.

Denna finns i snarl sagl vilken atfär
som helst, §årskill inför kräftsåsong,
nyårfester, ju lg ransplund rin ga r
o.s.v.

Diametern på "tutan" stämmer bra
överens med Slom-Vent. Jag mätte
och provblåste då jag kom hem.

Köp en lrumpet och ul i skogen och
prova.

Du som villvara på sjön men är orolig
när del gäller flytväslens kapacitel,
iår här etl tips om ell enkelt knep
irån Rolf Fischer:
Blås upp en innerslang från elt
bilhjul och trå upp slangen under
arrmrnal

Allt för idag med hälsningarfrån
ELOF.

Fettsnåla och fi berrika sjukhuskosten
- fel diet för cancerpatient med matproblem

Cancerpalienter med matproblem skall äta en helt annan kost än lriska
människor, hävdar Lennarl Edqvist idenna artikel.

Dagens idea mal - Iensnål och I bell]k-
kan öka pä cancerpalienters problem.
Men det är denna sorn nu
pä sjukhus. Siukhusr.alen ä. mer an
passad lör diabel ker och patienter med
hjärykärlsjukdomar än iör cancersjuka.
Deila är huvudbudskapel irån 1re dietis
ler v d nadiumhemmer: Ylva Onevall.
Katar na Forssblad och Ania Salen.
- Det är viktigt att skilja på kast sam
lörcbygger cancet ach kost vid can

Samiidigt päpekar de cancelpatienler
som inle har matproblem naturlgrvs

kan lonsäta ail äla som vanligt.
Men många cancerpal enler behöver
mer energ än friska människor.
Vili(nedgångef är Bfl lecken på della.
Energ behovet var erar emelledid
me lan olika patienter, b.a. b€ro€nd€ på
hur spridd sjukdomen är. Det är
säker ig6n ocksä skillnad me lan ollka
skeden av sjukdomen.
För at yner igare visa vad del är iräga
om 1ar Ylva Oneval e11 exempel hon
brukar använda vid Iöre äsningar. Del
handlar om en påhillad patienl, 60-å gä
Ela.

Hon opererades lör elt år sedan iör en
cancer iurinbläsan. Ella är 170 cm lång
och vägde löre operaiionen 70 kio.
Eller operal onen har hon gåtr ner ri 67
kllo, som ni€ är nägon underuikl.
Problemel är malen hon åier. Frukoslen
består av lätll I och mnsll, en smörgås
med ältmargarin och maqer osl på.
Lunchen är köilbullar med mager sås,
en potatis, vilkåssallad och ell glas
valten. Till middag blir de1 steh lsk

forts. nästi1 sidal
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med gräddlissås och pola1is, ätlglass
och lältrnlölk. Malen ger henne 1,400
kaorler per dag. lVen hon behöver
fakliskl 2.300. Den mal hon äter gör
altså a1l hon lorlsätler all gå ner vkt.

O GRÄDDE ]SÄSEN

[.4en med några enh a andr nqar iår E ta
tilkäcl iqt med kalo er Fru[;stens ta
fil byls ul mol siandardt och utöver
musin lår hon lre kaknpommon.
Lällmårgar n och maaer osr bvrs ulmot
vanligl smörgåsmargarin och normatrel
osl. Såsen lill lunchens köttbular kom-
p etleras med en maisked orädde o.hiil grönsakerna fär hon ;n lesked
dressing. slälel lör valten 1år hon
lällöl som mälidsdryck. Me lanmål€l
med kaJfe och en grahamsskorpa
ersälts med kaife och näringsdryck.
m ddagens gräddl lssås iil den slelda
fisken blandas en malsked maionnås,
ältglassen ersätls med gräddglass och
ällmiölken med standardmjö k. I slä lel
lör kvä lsieet bjuds Ela en kopp varm

Der är a ltså ganska enk a saker som
behövs lör att ge Ela den energi hon

O VIKTIGT ATT FÅ VÄLJA

llen Ylva Orieval påpekar ax pali-
enierna måsle kunna välia den mal de
vil ha.
- Palenier som inle tycker om slan
dardmjö k kanske i s1äler g lar cho-
kladsås pä glassen Man mås1e he a 1i

den utgå ilrån vad palienren lycker om.
AlLa g llar inle varm chokad uian några
kanske vlll hå välng och andra en
smörgås tillteer.
Dielisterna säger at1 dei v kt ga n1e är
del exlra anlalel ka or er utan sätlet atl
länka. Varken d eiislen e er annan
värdpersonal kan iu kommendera pal-
enlerna att I ex d cka slandardmjö k.
- V måste stä el säga: Försök tänka
på del här sätlet. Plocka n de hår sa'
kerna där del känns rätt Iör d g.
Flela o ika säll atl ösa maiprob emen
iör pal enterna har prövals inom sjuk
vården. Eti var all lnlöra s k. önske
kost: Pat6nlerna lår lala om vilken mal
de tycker bäsl om. Lsiorna skickas ner
I lkökel, sonr beslämmer när patienlen
skall få sln lavoritmat. [,4en del kan b i

a ldeles iel. När maien komm€r kanske
patienlen mär la efter cylosiatikabe-
handling och inle kan äia alls e ler är i

väg på någon lndersökn ng. Det finns
ltlerigare eri skä a1l avsrå 1rån favo-
rinral under c\,toslal kabehand inar Eli-
er siukdomsiiden kan kan uklen av
malen vara I lräck igl lör ait iranrkalla

O SVÅB ATT FÖBSTÅ

Kalarna Forssblad säger al1 del iör
vissa paiienler är v k1 gt atl hå la reda

på vad de lår I sig. Elt sätr är alt föra
dagllga malprolokoll redan lrån nlägg
ningsdagen.
Del gä erdemsompåg rnd avbehand
lingBn e ler av andra skäl öper rsk för
malproblem. Dl hÖr exempevis pal en-
ler som lår stälning mo1 huvudel och
halsen. Leukemipalienter kan ocksä lå
svårt atl äla på grund av b åsor mun-

D eiislerna har flera andra förs ag om
hur malhälningen pä sjukhus kan Iör
bä1lras. En de lörändr ngar har genom
Iörts men många gånger möler deras
Iörsag rnotstånd, mest kanske därför

kar ä1a så myckei kanske hoppar över
bröd och grönsaker. Del kan betyda att
de bara äler en ljårdedels normalpor-

Även detla b ir allså elt argumeni lör
an sjukhusmaten behöver nnehåla mer
energi; mer srädde, slandardmjö k elc.
Annu etl prob ern nred dagens malord

n ng är tlderna. Ala paiienrer blir inte
hung gasamtidigl. Någrav läla på an'
dra lider än de fasl agda, en del också
på nallen. Med mikrovågsugnar på
nästan ala avdelningar bord6 det vara
ganska lätl a1t ordna. En frys iy ld med
o ika rälier och ökade mölligheler Iör
avde n ngarna alt beslä la annal än dei
som srär på malsede n är diel srernas
Iörslag.
- Der är vikr gl att både anhöriga och
paienler lrågar efler annan mat. De be-
höver inle nöja sig med att det bara seF
veras nyponsoppat ll me anmå. [,4ånga
pai enler behöver något mer, kanske en
smörgäs eller varlör inle en bl grädd
låna e ler en ru tårlsskva med grädde
på.
Kalarlna Forssb ad pekar pä at del kan
vara en 1örde Iör patient€rna an i

lörväg lå veta vad del blir I I lunch e ler
middaq. Dä hinner de lörber€da sig i

lanken, längla le eller ma1en."
Bricksysl6mei, som är del vanlga åt
m nslone pä de stora slukhusen, är nie
heler särskil bra, tycker dieiislerna.
DärJör prövas karollsyslemel på ilera
hå|, bl a på en avdehifg på Fadium-

- Maten kommer upp karoner till avdel
ningen där p€rsonalen dukar lram pors,
jin och beslick. Par enterna iår själva
ägga lör s g sin port on och kan la så

En annan iörd€l är samvaron. Pal
eflerna iår silia tl sammans och äta
och prala nred varaidra i ställei 1ör atl
var och en Iår matbrickan ll ensarr
helen vid sängkanlen.

O [,4ALD PANNKAKA

Dielisterna har ännu en sak som do lar
upp med slorl engagemang. Det gäler

I behjänansvärda försök a1l hjätpa pat-
enter som har svårl atl iugga och sväja
serueras maien olta malef. De beskri-
ver det som kckmat och oere^emoe
på hur de1 k.n bl: Såva k-otfars r;på
som I sk mals laslän båda är lätta atl
mosa med gafie n.. Det är inie alhid så

Tungt i början?

FREE VENT SYSTEMET
HAR "NYBöRJAR"-FtLTER

Se var annons

all kökspersona en inle trätiar pat
enlerna och inte l,ån se deras probtem.
Då lån det vara svarare ån,o,sJå
Elt problem gäller matens sar.mansä -
ning. Alteltersom budskapel onr an vi
skal äla mindrB lett och mera librer
lrångl ul har också sj!khusmaten an

- [,4en slörsta de]en av de palienter som
gger på sjukhus behöver mer energ än

normalmaien ger, säger Kelsl n Forss-
blad. De kanske har opererals eller ska
opereras och då slrqer enersrbehovel.
Del gäler nie bårå cåncelparenter
ulan också nrånga andra.
Det sonr I dag kalås norma losr på
siuLhus är den som reLomm.Ändcrå< r r

Iilska. Enligl Jorskarna kan den minska
rsken lör hjäd/kär slu kdomar och 1ro i-
gen vissa cancerlormer lämlön med
den för f€la och lberlart gr malsom ge
nomsndtssvenske. åte' Mcn .l år <

terna är tveksamma 1il den här ord-
nil,rgen.
- Der som är norr. i dag kanske borde
vara spec alkosl iställel, säger Yva
Orreval . f,4an kan fråga s g om diabel -
ker och htartiLär par enler år r nralortet
på sju[husen.

o ÅTA PÅ NATTEN

Dessutom är del mänga patenler som
besläller hava portioner.
-Viaccepierar altså all de lår sghäI,
ten av den energ som dagens tå9ener-
grmat på stu[hu§en qer.
Patiefler som blr mätta lod och inte or



läli alt se vad det är 1ör mai: Kalvköt
eler lläskkölt? Ylva Orrevall berätlar
an hon På en anovårdsåvde.i.o i ö h
ficl, se maldå pan;Iako,r
För cancerpal enlsr med dålg aplit kan
maiens ulseende pä talriken ha stor
belydese. Alla vel vl att del är lät1are
ati äta mal som är vackert Lrpp agd.
I\,4en "kickmalen" kan und€r lransporlen
bli en enda röra av säs. rnald slek och
Passerade grönsaker och potatis.
- V skule villa an påt enlernå sannrd gr
som de vå ier ralier oc[sä lår l.ryssa I

viken konsislens de vili ha på maien,

- De ve1 slälva vad de karar alt äta och
vad de nle klarar. Deras probtem kan
bero på många oikä orsaker, dåtq,
iander blåsor r nrunnen. sropp I hä sen
en bit av lungan bortopererad o s v. De
olika orsakerna påverkar palienternas
Iörmåga atl iugga och sväja maten på

De lre dietislernå sager a1r aven om der
hår varltröot.rl åndra rurinerna borar
en del atl hända. T d gare tilkalad;s
ofla dielislema när palienien var I s ul
skedel av slukdomen.
- Nu boriar v hommä in eI lidiqare
skede då viverh gen lan adra naqorlor
patienterna, säger Ania Salettl.

O GÄR HEfuIOCH ÅNDRAH

D etislerna v d Radiumhemmet har sat-
sål myckel pä åti genom u1b dnrng dela
med sig åv sina Lunsl'aper li den o!

- Jag behöver inte träila varenda
patlenl lör alt 1aa om de här sakerna
utan det kan vem som he si i
personalen göra. Det är I ex utmärkl bra
1ör slukgymnaster att prala om naten.
D6 kan motivera palienlerna att äta rätt.
Det qår inle at! bygga upp muskler uian
Prole ner, sä bra näring är en
förutsäilning för sjukgymnaslernas

Hon berätlar ocksä alt slukskölerskor
är myckei ntresserade av att ta del av
dielisternas kunskaper De rnger olla
lrån olika uibildn ngar och i Siockho m
underusar dietislerna iden onko ogiska
påbyggnadsulbi dningen.
- Våldigt mycLet hand ar om aI öppn.
ögonen på människor, ärä dem rånla I

dessa banor. [,4ånga s,uksl.oterslor går
dlrekl hem och andrår på s na avde -
n ngar när de väl inser sambanden.
[,4aiprob emei finns självklart inte bara

under sjukhusliden. När pal enterna
kommer hem linns olta tugg' och svälj,
nlngsbesvären kvar. Dislr ktssköt€r-
skorna har lång! Irån alld lå11 någon
uib dnifg onr de här malprob emen och
hur de löses. Sarnma sak gå ler för de
anslä da i hemljänslen. Därför är en av
Anja Saellls uppgifler atl erbluda ut
bldningl hemljänsipersonaen.
För anhörga som fär hem en cancersjuk
med matproblem kan det ocksä b i pro-
blem. D etslerna har ell par räd an ge:
Försök ail aga energläl mal.
Bll nle besv ken då d€n stuke inte ä1er
maten. Det beror irl6 pä maien ulan på

En hjä p alt fä i s g lilräcklgi mycket
energi kan vara s k näringsdryck€r. De
linns atl köpa på apotek I många o ka
smaker men kostår mer än vanlig mat.
en de landsting kan läkare €ller d etist
skrlva ut etl ntyg. lvlen mänga gånger
tar d6n byråkratiska hanierngen ång
1ld. D elislerna tycker ali pal enlerna
gsnasi de skrivs ut Irån sjukhusel
borde Iå hämla ui dryckerna på apole-

O MESSI,IÖB OCH PÄRONPUFE

IVen det går at blanda egna drycker. De
lre d etislerna har exp€rmenterai lram
nägra sorn är enkla ait blanda etl g as.
Eit ex€mpe i
Vispa en äggula äti med gafiel Tllsäti
1/2 d vispgrädde och 1/2 d slandardfil
yoghurl e ler mjölk. Smaksän med 3-4
matskedar luice, nekiar, måltidsdricka
eler safl och ev med irel llorsocker
(som löser sig ättare än slrösocker).
Fil och yoghurt föredras av nränga el-
lersom de lycker det är miidre s embil,
dande. Det är dessutom bra lör magBn
och larmen lår hläp all lungera.
Palienler som Iår morl n kan som biel-
lekl iå besvär med larmen som också
dämpas av rnor, net. Dä är der olämp gt
an åta Iör mycket I brer €flersom de i

slä ei iör art ösa, kan b lda propp itar

- Därlör är del viktigi ait uppmuntra pa-
tienterna atl röra pä s g och dricka or-
dentligl säger Katarlna Forssblad. Hon
tipsar.också om doiilus och kairinp om-
mon. Aven messmöroch päronpu16 kan
vara ösande. Elt annal problem iör
mänga är gasbildn ngen och även den
kan minskas med hläp av dolllus
- Vårt budskap, sanrmanfattar Yva
Orreva , är alt cancepatienter som har
prob em med all iå i sig til räck igl med
6nerg ska äta en annan kosl än en Irsk

Men hon påpekar samiidigl atl många
patierter har nie några problem m€d
malen. Det gä ler t ex vanlOen vld
bröstcancer som nle har sall measta

- Målet är all hå a v klen. Den som gör
det och äler bra ska ialurligtvls iorl-
sälia afl äta som van igt.

NYA RON OM
LIYSFORINGEN

Som framgår av L6nnan Edqvisls inler
vju (på annan plals delta nummer äv
Lary) nred iramsiåsnde d erister,
knulna iil canceruården. är dei llera
aspekier pä sället atl leva, än svält och
umbäranden, sonr är vikl ga.
Hå I vlklen ' om den inte är oriml g i sig
som den är - och unna er livels goda. En
erfaren reumatikerläkare sa en gång till

Räcker det inte nred at du har onl. Du
ska väl inte ha lråkgt ocksä.
Lev a llså så ångr det går d1t van iga
lv. Nu kan man också läsa i nlernallo-
ne a medcinska ldskrfter atl en
droppe alkohol i bloder inte skadar ulan
lvärlom kan vara nyn gt. Siälvlallet gä -

ler regen ax det inle skal vara ö-
verdoser ingen berusning. De1 tycks
lu vara så art blodkärlen blr mem
genomsläpplga, vidgar s g lör bäiire
blodg6nomströmn ng av en ten dos al-

En del sludler, bl a i Danmark, tycks e,
da lram I I alt vin kan vara en nyfl g
dryck. Alljäml i märilga mängder För
den som hyser re g ösa belänkligheler
kan er nras om atl Jesus v d bröl opet i

Kaanan förvand ade vatien t llvin - inle
lvärlom.
Vin har låg akoholhalt 1O t2 volym,
procent besrår huvudsakligen av va1-
len och dessulom av en de små doser
av spårämnen som är elt behov för att
kroppef skal må vä|. Dessa ämnen
behövs och måsle li lö€s på en eller
annal sätl, och dä kan del vara tivsåmt
atl välja eti sät som även har efiekt pä

Koleslero jal«en bör bedrivas rhed nråt
la. I synnerhel USA har ren hysteri på-
lräIlals. Ko 6sterolhaien anges på lör-
packningar lkaväl som ietlhalen. Men
helt utan ko eslero kan v inle kara

Ta dei sansall Del är nog sorir gamla
mormor brukade sägal
- För myckel och,ör liret skämmer a ltl

Torft hemma?

FREE VENT SYSTEMET
HJÄLPER

Se vår annons
LENNART EDAVIST,
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