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SVENSKA
LARYNGFöRBUNOET

nr- 20 aug.

Å r9.21 - Nr 2/93
- har låns- ach regianlöreningat
verksamma över hela landet

Ansvarlg utglvare o red:

Elol Bystedt.

- har kontakl med matsvarande

Redah onskommltl6:
Elol Bysiedl, E se L ndqv st, Lars
O ov Paulsson.

föbund i andn |änder
- hat fötlrcendeanslutna läkare,

tandläkate, logopeder, kuruta'

Uig ven av

Svenska Laryngfölbundel.
Red ger ngi Stockholmskonsull,
Fo k6 Erikssof AB

cn av huvudmännen i Can

- tillh

Tryckt hos Enskede Offsel.

Handikappförbundens
Cenlrulkommittö

LARY
'är

*

-

- linansieras genam medlems'
avgtfler ach anslaq bla. genam
Statens Handikappråd (statligl
aryanisatiansstöd)

en tidskrlfl för

o laryngeldomerade de som
fått skuphuvudet bortopererai

- hat instiltat Laryngfonden

sam bl.a. ger rchabililerings

o hemllaryngeklomerade - de
som fåtl ena stämbändet bofi-

stöd till laryng-, hemilaryng' ach
glossekamerade
- arbetar

o glosseldomerade de som
fått delar av eller hela tungan

lör

lika rän till behand

ling, vård ach rehabilitering
samt

borlopererad

f& sacialltygghet

- värnar om laryng' hemilaryng

o de som genomgått liknande
operationer i rnunhålan

och glassektamerades inlres
selrågar

' utger

O[,ISLAGET:
Björn Edlund, konlakpelson (nona Sverige)

lidskriflen Lary

KANS L I
Postadress:
Barks väg 14, 170 73 Solna
Besöksadress:
Barks väg 14, (Bergshamra),
SoLna

Telefoni
08 655 83 10, 08-655 83 20.
Texttelefon: 08-655 43 20
Teleiax: 08 655 46 10
(OBS: Ovanslående adresser
och lelefonnummer gäller även
Tldskritlen Lary och Laryngfonden)
Telefontider:
Månd ired 09.00-12 00 saml
13.00-15.00. Övriqa tider au'
tomaliskt telefonsvar på 08 655
83 10 och 08-655 83 20.
Poslgiro: 851754 2
Bankgiro: 57903'3573

Förbundets kontaktpersonell
Fölbundsordf örande Elof
Bysledt, Kornvägen 4,
145 71 Norsborg
Tel. 08 531 717 88
samt mobil. 010-215 74 75 och
010-271 41 51.
Kåssåförualtare Bo Persson Ö.
Hanlverksgatan 20 A, 831 36

Tel.063-12 30 41.

Tidskriften Lary:
Adress och lelefon, se ovan
under kansll.

Lary ngfonden:

projeldet.(Se även
lnlagan imitlen).

Konsulent, Malmö:

Samma adress sori Laryngförbr.rndel

Gull Britl N,4årtensson, Dalaplan
5 A, 214 28 l\4almö.
rel. a4o-92 43 42

655 40

N\TT TELEFONNUM[,4E8:

01.
Poslgiro 918258-5
Bankgiro 5793 0661

LARYNGFöRBUNDETS LÄNs- o.
R EGIoN FÖRENIN GAR - kontaktpersoner:
STOCKHOLM: Run€ Emierborn, Skönda sväsen

ESKILSTUNA: Per Lindell, Levins sränd 2

I14

Torshälla. Tel. 0r6-35 5l 35
FALUN: Holger Andersson, Rådmansväsen 27,
791 6l Fa un. Te.023 160 95
GÄVLE' Siv Bag en, onorgel 1 8,826 oo
Tel. 0270-164 59

64.+ 32

GöTEBoBG: r- c rer-ån<.o^,
421

al V:a Erölunda Tel.03l

c årqdr

873 30 Bo slabruk. Tel. 0612_212 15
UPPSALA: Rune Wiklund, Ynglngagatan 5,
753 34 tloosaa. Te.018-26 18 56

-.

VÄSTERAS, qo- Lu-oevä , \roc1ånorp-sårår 26
723 44 Väs1erås. Te. 021-14 30 73. e er

47 87 63

HALMSTAD: Åt<e Karsson, Bel€lvägen

10,

302 30 Halmslad. Tel. 035-10 21 23

LINK0PING: N s Björck, Mårdsliqen
590 30 Borensbero.

Te 014r

4,

.+10 46

IllND:t,ilOh e;. Toroor .v.ae . a -, 2/L-

Tel. 046-13 l4 05

(LV),12q 68 Sköndal. T6l. 08-93 87 58

SUNDSVALL: Björn Edlund, BrLrksvägen 8 8,

d

C.

Bjarne Johansson, Axe Oxensliernas gaia 42,
724 73 Västerås. Te. 021'35 45 60.
öREBRO: Larynglören. r O eo o la'. per Ar.e -€roerlssoa.
Eh -ndåväq€n 9--5 E, /02 l/ Oreb,o. -.'.019.5/ 8 86

Fakta om taltjänst

!

Stockholm

10

- 11 - 12 sept.:

REHAB.HELG

Det sociala livet består till stor del av att kommunicera med andra människor. Det är något sorn man tar för en sjålvklarhet,
medan det är omöjligt eller förenat med stora svårigheter för
m ånga.

för
Laryng- och

Glossehomende patientel
och deras anhöriga

Taltlänsl är tillfördem som har någon

form av kommunikalionsstörning,

det villsäga språkskada, lalskada el-

ler röslskada - säväl medfödd som
förvärvad. Det finns många människor som ibland kan tänkas ha användning av kommunikationsstöd.
Exempelvis kan del vara afatiker,
stammande. hiärnskadade, dyadiker,

laryng- och dlosseklomerade eller

och naturligtvis genom personligt
besök. Talljänst Slockholm finns i

lema

MAT OGH MOTIOt.I

Tolkcentralens lokaler, Rrgeringsgalan 79, '111 39 Slockholm (rullstolsentrd Brunnsgatan 22).
Telefon: 08-24 41 04 och
08-24 41 09.
Fax: 08-10 88 13
Te)dlelefon: 08-21 50 59 och
0a-21 54 94.

Syfte:
PaUenhr och afhör0afår ulby,ia
erfarenheler och ge varandra lipsi

I

MS-sjuka

öka lornsl(ap om ol

I den kommunikationsstördes var-

0lEflST [,4atproblem efler operalion,

arliklar.

kande verksamhel för att nå ut till de
som kan länkas ha behov av

Årsmöte

i

Örebro

Tillgång till egna kökliksom inomhuspoo

Örebroföreningen har genomlörl silt

Kursplats: Rosenön (nära Dalarö
iSthlms skärgård)

årsmöteTill ordförande omvaldes Bertil Lind
slröm. Till styrelsen knöts en ny eldsjål och id6makare ioch med valel av
Per-Arne Hubertsson,

Tack för att jag fick tillfälle att vara
med och förtroende att sitla ordförande på mölet.

Sänd

o BOKA REDAN NU

Handikappinslitutet informerar om
att en ny tidning sell dagens ljus,
nämligen "Alll om hjälpmedel

n

talongen tillSv, Lärynglörbundet,

Barks väg 14,170 73 Solna sr
meral

l&

du veta

.--Jatist8B

rittjaS wta hptu on

6

.

Tidningen kan erhållas genom
Handikappinslilulet.

lehada-

8atua fi Rosen.jn, 1A-12 sepknbeL
Nann ach Julktundi| aLlrc§ :

Elbe Lindqvist.

Hjälpmedel
i ny tidning

nås pr telefon, texllelefon, lelefax

LOGOPEDFÖREtÄSN NG T PSPRo
[,IENAD NÖJESAKTIVITETER

möte.

dra landslinget som erbjuder taltjänsl. Del finns tidigare endast i
Uppsala län. Taltjänsl Stockholm sl'
artadelapiliår.

Det går bra all redan nu boka uppdrag eller boka in konlaktmöte med
laltiånslen. Taltjänst Slockholm kan

SJLJKGYi,,IMST: Konditionstrånlng efl er
openi on, bassänglräning, avslappnii gstekniker, röre seträning nacke
skuldror

Kalle och macka - alltid uppskaflat
inslag på föreningsmöten. Hät likapaus på Örebrof1reningens ärs-

Talljänsien.
Stockholms läns landsling år del an-

mat

och näingsämnen, lel nåriig, prakt sk
nratlaoning, grupparbele,
naangspreparal.

vala brev, läsning av tidningar och

Talljänsi är iusl nu under elt upp'
byggnadsskede och huvuddelen av
personalens tid går åt till uppsö

ssEnfinqst llstånd,

matens, kondiiionens belydelse f ör
rehåbililoringen

dag ingår det som ingår i allas vardag
- exempelvis besök och telefonsamtal, möten med kända och okända,
all föra anleckningar vid mölen, skrivelser lill myndigheler och egna pri-

o UNDER UPPBYGGNAD

h

introducerao kaavslappningsleknikel

o TALSTÖD

För alt få hjälp med detta erbjuder
Taltjänst Stockholm talslöd, taltolkning, telefonväxelservice saml läsoch skrivhjälp. Talljänslen kan åven
hiålpa den som använder andra
kommunikationshjälpmedel (såsom
BLISS). Talijånsten är koslnadsf ri för
brukaren.
All hjälp är naturliglvis förenad med
lystnadsplikt.

geanh6rlgaoch patienler info om
agn ngav konsslensånpassad nial:

Jag kak a.k\å tås pr teleion:

en+

4

ÅreRrerN pÅ rnNrasflsKA RosrxöN
En kurs itöreningskunskap, på anslag från Allmänna Arvsfonden-, startades av SLF l
höstas på Hyresgåsternas RlksfÖrbunds naturskönt belägna kursgård RosenÖn, som äl
en alldeles egen liten ö intill Dalarö i Stockholms skärgård.
Kursen, sorn

pågåll eiapper, ar i förslå

hand åvsodd rör slyre se edamolerna
våra ånsreq onlöreninqar. Den finns lil

srn forsla
SlLrd

de

r€lereråd

i

€1t lidgåre

eplanen är lnlressant upplagd som

en kombination av korrespondenskurs
och internatdagar med d reklundervis_
ninq. Dårlor licL vr r bor an av detlå år en

"rL,;rh,bel"

- Forentnosbok€n tl

såm-

mans med en b ankeli som innehöll sju
lråsor - ali besvarås inom lo d.går . och
.åoon månad lore vårens srud edaoar
ko;r dessulom elt t otal nya arbetsupp_
g lter pr brev, v lka sku lB medlöras benyslarten 5 mai.
svarade

li

§ KANSKLIBESÖK

På morqonen den dagen ior vi således

li Rosenön igen. Pä vägen dil log
bussen en sväng i lvårt nyä kansl, som
iL med all rä11 b vil en allrakllv

lll

moraliskl slöd Iör de lolv kvinn iga

o ÄTER PÅ BosENöN

rnoiionärerna. Varför inle en lll€n blomslerkvast til var och en av dem som en
gesl av uppsLållnin9, personligen överLåm.åd lrän oss som reoresenlerar en ll
len skara övelevande b and de hundra'

Under lre vackra vårdagar ' 5'7 maj rrälfades v alltså gen på Rosenön lör
alt Iö ja upp brevfrågorna och lramfÖrc|1
iör all gBnomlöra prahiska övn ngar i

FörbundsslyrBjsen iänns med på kLrlsen
så vi kunde Iå ett omedelbarl beslul om
den lilltänkla uppvaktn ngen. EIler son

1ör våra rned emmar och
nai föreningslolk.

;evärdh6t både
an

Vära hemuppgfter pr korrespondens
hade lyd gen, en lgt kLrrs!edningens be_
dömande, skölis sä bra alt ramPro
grammel medgav viss lrihet tlll andra
anselåsna uppgfler vd s dän om siä va
Lursprosrammet. Om behov sl'u le upp-

och vissr gjorde der så.
o BIKSDAGSUPPVAKTNING
Någon påmnde om den nYålobaksågen
som sLllle upp \sdagen for b€slur iär

i

och om det qladiande samarbetel över
partigränserna som resultelal l6n gemensåm rnotlon om 1ö6ud mol rekam
för tobaksvaror. Bakom motionen återlanns som bekanl lolv kvinnl ga
riksdaqs-ledamöler, representerande

såmlliga riLsdågens pådrer ulom nyd
Elier atl vr en stund beqrundår det vetl_
Lösa i att göra reklam lör Bn vara som årlqen belasrår vår sjuLvård med sina of
ler och orsäkar så mychet ldande och
död, löreslog nägon att vi kulsdellagare
sku le göra en gemensarn manlfestal on

tusentals som dmbbals av lobakens

dering tslBlonledes tog vi så bussen v
lör nägra timnrer s6dan lämnal och be
gav oss lill riksdagshuset, där näsian
samtliga de tolv tiejema tog emol oss pä

Gladlen over vår utlry.lra respons var
pålaol a när förbundsordröranden, Eloi
Bysredt, med några uppskauande ord
överräche b omstren.
.lag lck person igen en kort platsiund
m6d ett par av de mesl kända prolil€rna
sä skapet. Bårbro Weslerho m (fp) och
[.largåreta Wrnberg (s), vila berärtade

åri de obbår eil antal år for efl rekåmförbud;men alt liden iyd igan inte iörrän
nu blivlt mogen 1ör konkrela ålgärder. Vi

håler lummarna. (Ach sedan

Kurcgården Rasenön, inbäddad i
fantastisk skätgåtdsmiljö, nätu
Smådalafi.
reda ut eti mer e ler mindre krånglrgl pro'
positionsf örlarande. Gruppalbelel led'
des av Folke Eriksson. som också vait
kursledare sedan slarlen ihösias. Til
sin hjälp hade han under den förmiddag
som denna övning pågck,en annan väl-

skolad iören ngsveteran, Månlred
I\,{anlred talade bl.a. om vihen av e11en

keh och lätliallligt språk i förenlngsllvet
och gav äv6n exenrpel pä hur man prak
tisl(1 använder en ordlörandeklubba. Del
är ini6 bara a1t banka och slåLOm nu nå
gon lrodde det. Nej då, d6l llnns iina ii
nesser handhavandel.
o SOM EN DIBIGENT

Ändan på klubbskaftet använder nan för
att påkalla mötets uppmärksamh€t g3_
nom en lätt trumvirvel mol bordel.

Ungelär som när mus kdir genlen
knackar rnol taktpinnen mol pulten.

detta

K ubbs ag6r vid beslutel dämpas ämpl-

sktevs har riksdagen beslutat am rc-

gen ocksä av at1 man slår på en bok e l€r
annal ämpligl underlag. För all nu
nämna et par smärre detaljer !r alt del
prahiska kurnande som våra lärare de_
lade med sig av.

klanfötbudet. Gtatis tieier, grattis
Laryngfökundet. Red.)

E HANDGR]PLIGA ÖVN NGAB

För der försla övnlngen på skolbänken
dolades vl upp i lyra arbelsgrupper, och
alla dellagarna I ck handg pl gen prova

på all

s

lta ordlörande och lära s g all

O BEPSKAPSMÖTE. DE[,4OKRAT DEBATT

Under dagarna på Bosenön höls också

ell ordinarie möie med vårt represen
rånlskap. Det låia åv [ursdettågarna
som rnre vår represeniänler lick iuppqtl

ali deliniera och disl,uterå bearepiet

Vi hada en inlressant ettelmiddad där v
mesl kom all prata om d6t demoliral ska

sarnhälels friheter; yttrando-, lank€-

och lroslrihel o.s.v. Men även orn våra
skyldigheler i en demohral sk qsm6nskap. Till €xemp€l sky d qhelei aI la
hänsyn iill minorileter och deras åsikter.
Majorleten har lörvisso inte a ltid räI,
och dädör kan en ödmluk eitedanke lrån
del håll€l olta vara {ruhbar, tycklg nå-

son.
O

VIRTANEN VAR BESVÅRLIG,,,

Fepressnlanlshapet h åråde av sin dqrå
dagordninq under torsdägen På fredåqen var således "hi.ssen återforenad
och vi kunde jobba vidars med våra proposiiioner !nd6r del a1l ordförandeskapet vandrade rLrnl bland oss e ev6r.

En ålsasmed

em

Arto V rlånen , stä lde

till myckel rrasse iör den sorn

hö

k ub-

ban. Vrlanen kom sländigr med avvkande lörså9 och kunde aldng säppa
en fråga utan vol€r nq [,4en hans med
verkan var synnei gen lärorik.
o t\roTtoN

Vi gick igenom hur man skriver en mo,
tion. Den molion v abetade med var,,oå
.ihigi" och handlade om elt tips om b ttlgare barterier
rö§tgeneratorn. I\,4or.ionen kom atl ulmynna ietr uppdrag åt

li

sryrelson alt

la kontakt med den akiör viss komp e erinq av

Hår år han ach här trivs

han.

Laryngföbundets ardlörande Elol
Bystedl, sam just delat ut blammot
till riksdagskvinnorna. Dam som så

uppglfler om pris, kvaliiel m.m. Motionen
kubbades av lörsam-

frumgångsrik mationeade am reklamförbud för tobak.
Bilden år lrän uppvaklningen i Riksdagshuset, genomförd i anslutning
till lörbundets kuts i föreningskun

skulle behan.llår dån

skap och mötesteknik på Rosenön.

tuella I rrnan

I lslyrkles och

llnggn och skall överåmnas tör konfirmrtlon il den nståns som ralrotoe.

båsta. En brdråg.nd€ orsåh

OANDAFNAS AFTON
Pä torsdagskvälen, som var sista kväl
len på ön lör den har gånqen, hade den
upps aqsr ka oersonal€n ordnat e. hrr
ös underhå lning isamband med mddagen- Vi blev Jörda ner kä la.vatven där
del i samband med måttiden tramtördss
6lt bloddrypande spex - Andarnas aflon

- på vers rned qaslar och oenoånoåre
Underhållninqen stLrlade mea

aii, Ln.

chårader. dar gasterna bordsvs trck

lävla med varåndrå
E

t ldena

po-

s liva omdöme är lararnås imponerande

GIVANDE DAGAR

Nårfärden 9 ck hemår igen på iredaqset
lermrddagenj iyckte vi aitå. om åo rotkade stamnrrgen rält, åfl dasär;a-varit
mycket givande Nyå Dsrsontioa konråk-

1er hade shåpals och vrkioadelatrer

loren.gsarbeler hade tåit en ietät

gnuggnrnq.
For eg€n delvilljaq säsa art åv ala kurser i lörbundets reqi, som iaq und6r mina
25 är dellagit i, var deta rrotigen den

Lomp€lens. grundad på rvslång verksåmhet I löreningslvol, och rnle mindre
deras låtrsanrma san ar deta med sio av

sinå kunshå...

Bosenons gåstboL hade någon skr v :
Vi hoppås alla ail en gånq rå återvanda

llera passande slulord

kan

jag nre hitia.

Ired hlärt ga Larynghälsn nsar

Erik o Elsy Ohlsen:

Tack för Rosenön!
Vill med några rader genom Lary
lacka för tre underbara daqar på
Rosenön. Alt så förena nytta med
nöje är ju bara loppenl

Vår fortsallå loren ngskurs böråde
mycl.er rrevlrgt med vrsnrnq av forbundels liuså, lina lokaler och vr I tönshar
Iörbundskanslel a tgiädle med dessa
När vi sedan kom t I Rosenön så rnöiles
vi ganska snart elter ankomsten av en

verk

g

överraskningi

V

sku

s

li

Biksdågshusel och blomst€ruoDvaha
de kvinnor lrån o ikä pårtrer som ämnat
in motion om lorbud mot tobåksrektåm
Dom blev båd6 glada och rörda. Det var

slt I nt initiat vl
Att sBdan iå vara lillsammans med

at a

dessa lrevliga mannisl,or ar tu atl d ]ita
rolqt, och Fo ke teder som vantot kuF
sen med både hunnande och hum;r

Den här gången fick vi vara med om
"andär.ås alton . lrevliql även orn del

Iör en del

b

ev alt Ior realisriskt rvrr(c, vi

lalar lysl om).

Tack a a, ingen nåmnd och rnoen otömd.

Trl srsl: Foke rehommendeiad€-atl vr
sk!lle träna möteslekn k hernma och del
gör v, Erik och jag. Jaq kofirmer med
Iörslagen och Erlk verksrä er dem. Det
varvä så det var nreningen,6tt6r hu,

/.rrl-

6

INFORMATION

I

KOTBACKSSKOLAN

PER-ARNE HUBERTSSON HAR TILLSAI\I|VIANS

N,4ED BITR.

oVERLÄKAREN tvlATz LARSSoN ocH BtRGtrrA JARNKvtsr FRÅN vtstR |NFoRIIERAT otvl ToBAK ocH ToBAKSSKADoR PÅ KoLBÄcKSSoLAN,
IÄn NÅone SYNPUNKTER FRÅN ELEVERNA EFTER
INFORI\4ATIONEN.
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Stort intresse för svenska
andningshjälpmedel

i Lyon

Bland de svenska deltagarna iLyonmässan lmars

iår - 4th

international conference on home mecanical ventilation

-

återfanns bl.a. dr Gillis Andersson frän Danderyds sjukhus.
Mässans vetenskapliga kommilld
besiod av represenlanter från USA,
Canada och siu europeiska länder.

Tre svenska inovationsföretag medverkade i en gemeosam montel vid
konferensens utslällnino. Breas I\,,1edical AB visade lvå nylionslruerade
ventilalore., kånnelecknade av lågt
pris, hög kval;tet och låg ljudnivå.
Remafa Tec visade en individuell ansiktsmask.
Fogless lnlernalional AB visade sin

nya lalvenlil/luftfuklare för trakeolomerade saml ett nytt självhäf,
tande stomaförband för larynger,
Spiro-LaryngAid.

o SVENSKA

arbelar intensivt för att finna bäthe
lösningar på detla slora problem.
Allt f§1ffin96 larynger är missnöjda
med de hjälpmedel som finns atl
tillgå idag. cissningsvis kommer den
slullioa lösninqen ait vara ett resultal
av ell team-work av svenska specialister och produklutvecklare.

O STOBT INTRESSE FÖR STO.
MAFÖBBAND

lnlresset och velgirighelen f6r det
självhäftande stomaförbandet för la-

PRODUKTERNA IN-

Aii de svenska produlderna uppfattades som stora framsteg av den för
samlade läkarexpertisen var tveklösl

och framiör den svenska montern
fanns sländig köbildning av intresse-

Lyonmässan. Rent allrnånl kan noteras att någon kännedom om molsva
rande produld bland de länder som
deltog nåslan inie exislerade alls.
En näraliggande lanke - som man
ve*ligen hoppas är felaktig är att la-

ryngpatienter hamnar på en kirur
gavde,ning, opereras och sedan

rade.

lämnas ål sitt öde och sitt handikapp.
De bandage som anvåndes i många

o [4ÅNGA LARYNGER [,,IISSNÖJDA

länder är uppenbarligen endasl en
bit fukiad gasväv över slomal.

Elt område av särskilt stort intresse
för laryngeldomerade är att kunna få
sin talförmåga förbättrad.. Ell flertal
svenska specialisler bl a. från sjuk-

i

silgr

Huddinge och Danderyd,

om §PIR0 IÅBYIIC

ÅtI!

"Fö. att gaianiere
höEbta kvalitet, provar
ap€ciali3te.n. på

Andningsdbpensäron,
Dandoryd3 Sjukhus,
utan renis.tvång,
rlt SPIRO LIRYt{cAlD.
Ring 0&655 65 65
för tid3bestållring"

F#GTC"

noBAKsFRt"

vecka4T
*"-vtcxlil"
§b

rynger från Fogless var slorl vid

TRESSANTA

husen

Svenska nontem på Lyan-mässan I
fö ry ru nd en ai i ke Ifö iatta ten

o BÄTTBE

I

SVEBIGE

Även om svensk sjukvård fortfarande kan blibällre, är det nog så all
våra laryngpatienter blir beiydligl
bällre omhändertagna ån i många
andra länder. Dessulom finns det
innovationsföretag i Sverige som har

priorilerat ulvecklingen av hjäJpmedel för laryng- och trakeopererade
patienler för att ge dem en lätiare
och bätlre livssiluation.

Dessutom har dessbältre samarbelet mellan siukvården och induslrin
sedan många år tillbaka lungeral på
ett mera målinriktal såll än lidigare.
Det finns således anledning att lro
att laryng- och lrakeopererade etter'
hand kommer all få allt bättre andningshjälpmedel och därmed en förbätlrad livskvalit6.

&wHmt-arlz

Försoaret
som slås wt
Vir kropp här ert sinnrikt förelar
mot farligr ämner i \år miijö.
Luftrörcns insidr är täckt mcd s.k.
cilier cllo flimmerhår. Desr rör
sig hcla tider ; lajande r.rclscr i

rilin;ns upp mor nunnen
transponcar på si
dan,m, r,r, baktcricr
föroreningaa ocb lullrörcn

Rökni.g Iörsrör

och

hå1ls

flimmerhåren.

Immunfarsvaret fiirsvagas. Dcrta
öppnar viigcn iör inicktioncr och

föroreninsrr t.er. rador och as,
bets. Rökning är dco viktieasrc
orsrken !ill krorisI lultriirskararr
och ehl),scm, cn skrdtr Pi dc! iinarc lunsviiv,adcD n,m i framskridet st:dium Ieder till svir andnöd.

Då ma. slurar röka växd ilim
mcrhåren

ut igcn och lufrrirens

rcnh:11ning borjrr funsc.a iscn.

CoBAKSFRk
vecka4T *
5s
*yBcxlil""

Varm luft
NAR DEN TORRA LIIFTEN med
lälp av Stom-Vent' ersätts med
varm och fuktig luft blir slemmet
tunnare. Det gör att du i början kan
få en ökad slembildning. Men det är
alltså normalt och övergående. Den
stora fördelen med Stom-Vent' mllrker du vanligen
efter några veckors kontinuerlig användning. Du
kommer t ex att få mycket fäne hostattacker.
Stom-Ventu underlättar det dagliga livet på många
olika sätt. Använder du Stom-Vent' behöver du t ex
inte använda luftfuktare hemma.

Andas naturligt
tackvare Stom-Vent@.

(D Gibecl<
Cibeck Sverige AB
Tel08-59 08 60 65 . Fax 08-59 08 85 92

GUTL.BRITT GJORDE SUCCE

I DAI.STUNDS SKOI.A

Gull-Britt lVåtensson. Laryngernas konsulent i l\,4almö, har varit på informationsdag i
Dalslundsskolan i Akarp. Och qjort succ6. Bland elever och lärare och iskånsk
dagspress.
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Nu är de lnsanr ad6 och renoverade
Servox Röstgeneralorerna överlämnade

Avlidna

lill

medlemmar
Otta tänker man lillbaka på saksr man
upple!,t och inlressanta månniskor man
rnötl inom laryngrörelsen. Många goda
vånner har man låtl på ollka slällen ilan-

det. Kanske

vil

man lbland skriva eil

vykort med en hälsning. MBn det var lu
flere år sedan man hade kontåkt. så
nästa tanke bl r: lever han eller hon?
Eller strör lag sah i öppna sår med en
gläitig häsn ng?
Nåvä. Jag vil iöres å att kanslel lar
konlakt med länshegionlöreningarna
Jör6 varje nyx nummer av Lary och
skaflar upp ysning om vlka medlemmar
som har konrmit lill och vika som har
avlidit. Del är, tyckgr lag, ett sätl atl
visa exlra inlresse Iör vad som händer
ule ivåra läns/reg onalförenlngar. Det är
gvetvis också elt nyhetsvärde i detla.
Jag är ganska säker på alt det blir b and
det iörsta man sor. läsare tittar pä då
den nya tidningen kofirmer i brevlådan.

Chefslogoped Juule Jankovsk

Esl and. Gåvan bl6v myckel Lrppskaltad
lör behovet är nryckei stort.

Vetskapen om vårt insamlingsinliiativ
har på något sätt sprltt sig, 1ör dei har

kommii Iödrågningar från llera Ld.
"ös1länder' om evenluell hiälp av llknande slag. B.a. tån Polen, Rumänien
m

{1.

En opereGd i Polen har fålt en

Se

ox

peison ig gåva. Myckel
uppskattai då han hilinl I bara kunnal

som efl

En man i Rumänien har också låtl en
röstgenerator - erler iyra års lystnad.
Han har ru blvil en populär peison på
ljugarbänken, inte bala för atr han kan
kommunicera utan även iör den 1öiträtlliga apparal som hjäper honom alt ta a.

Fö,{rägan om en snorkeliör atl laryng-

el(omerade skall kunna bada, har bl.a.
konmit Irån Per Svensson iGötel.
Siemens El6ma har varil välviliga och
iagil hem 6n tysk snorke, som så vill

jag vet är marknadsns bästa. En ev demonstration kommer atl ske vecka 36 nämligen söndagen den 12 splember i
Slockholm, Dalarö
Njälpnredelsspalten kommer i fortsältningen alt åteikomma endasl då någol
n\,,tt linns att rapponerna
Ha en skön

sommarl

Elof Bystedt

Texttelefon har
bytt telefonnummer.
Televerkets Förmedlingstjänst för Texttelefon, FÖ C, med telefon-

nummer 0010 (och 020-91 00 10) för personer med hörsel- eller

talhandikapp har bytt telefonnummer. Fiir att kunna erbjuda
bäftre service och minska risken fiir felringningar öppnar vi två
nya linjer med oiika anropsnummer:

go 16o

go fi5

Fiir hiirselhandikappade personer

Används av hörande personer, som vill

med texttelefon.

lämna meddelanden via texttelefon.

Från Uddevalla

till

Bergshamra

I nya lokaler i Bergsharnra. Viksn ski

-

Jag anstä des i Larynglörbundet 1 septenrber 1983. älltså 1ör snan ro år se-

Del var då spännande atl komma från
uddevalla tll huvudsladen och atr fä

jobba m6d laryngerna.

Förbundet hyrd6 lokal av Hand
kappiöloundens Centralkommlrd (NCK)
på Re rnersholme. Lokaytan var då c:a
6 m2. Tångt. Men tag var glad och lylld
av 1öruäntningar.

1985 tog Iöbundet etl k v uppål iråga
om loka er och dubbel meniig. Vi I yl'
tade en lrappa upp isamma hus pä
Reimers och plöis gl var vär r4kayla 40
m2. Ol, så s1or1. Och vilk€n ulsikt
[ref der dröjde ]nte länge förän v uppläche atl också d€ nya lokalerna var
oss Iör 1ränga. Allså så smäningom
dags all se sig om eil€r någol ny,it.
Tänk, alt äf en gång lå upplsva €n I \ain ng. Och vilken I y,1t sedan

Bigitta Nyqvist, den lörct persan besökarcn nötet i ett llust och trevlgt pyntat
tLm Då {örbrhd.Len.l)Pt

Yi i primärvården
vill stödja och
rehabilitera
Del blev en givande studiedag då
Svenskå Laryngförbundel lring års
skitlet inbjöd t ll föreläsningar knng
rehabillerinq av palienter med mun
hålecancer
Aii drabbas av munhåecancer nnebär

iör en del persoier att man lår leva
reslen av iver nred dubbla händ kapp,
även efter en lyc[ad operålron.

Del var gvand6 lör oss nbludna at!

Sigt om SPIR{} trlRUI0 rttrl
"Vis-ete Du

att

speciali3terna på
Andning'sdi5p6n3å16n,
Dandery& Srukhu§,

provar ut d6n, utan reni33tvån8, för bä.ta ro5(ttat?
Ring och boståfl tidl
0&655 65 65."

F#Gt€rl

lyssna på 1öreläsn ngar om o katumörer
och hur dessa behandlas och dessutom
Iå 1a del av hur olika yrkesgrupper pä
ONH k in ken på Karolinska sjLrkhus€1
arbelar IÖr a1t genrensaml nå €ti Iör paI enien bra resultat - såväl lysish som
A la föreläsare lörmed ade en helhelssyn på patlenlerna och beskrev en omvårdnad som man sku le önska alt al a
licklä de äv stl möt6 med värden
Pal enlernä 1år en bra kunskap om sin
sjukdom. De mö1er hos personalen en
slor respekt och en v ia att iösa de problenr sonr uppslär €fler operat onen då
det gäller äi/svä jsvår gheter, m6n

också s1öd och iörsiå€ se för den ång'
est och oro många känner såvä akut
som lång lid eiter sln behand ng.
Stud edagen avs utades med lörhopp,
n ngen atl primärvärden ska I lodsäita
att arbeta med stöd och rehabillsrng.
Och del v ll v g:rna och v som årberar
inom pr marvården hoppas ar1 öNH k
niken tar kontakl med oss lnnan pal
enter skrvs ur så vi lår sä ood kunskap
sor. mölllgt om den enskildes speciella
behov av
cenrud Svenssan.
distriktsskötercka,
Hallunda VAdcent.at

slöd.

Sagl om SPllt{} tÅRYN0,{|il!
"Hudirritätioner har iag

öYelhuvudtegot inte haft
med d6ttå plåster."

tQlGr€r,

I Iörra

numret av Lary beskrev Rol

Fischer vån nya kansl på 34011) m2.

Jag tycker precis som Roll. Del var sonr
alt komnra lrån källaren
laklerrassen.
(Och av vår yla kan vi nu dela med oss
til både samlalsakliviteter och Laryng-

li

Många har besöh oss och

ala är lka

rnponerade öv6r vårl nya kansli. Många
har sagl: Hur nränga abeisg vare 1änker

pä sin personäl så som vår lörbunds
€dning gör. Så sant som de1är sagi.
Och här linns alll samlal under etl lakl
Många har undral över 1.ex. min resl d
iili och lrån arbetet. Och dst är lah sl<(
bekvämare iör m g med de nya okalerna
och snudd på korlar6 resl d, trots a1l iag
bor pä andra sidan s1an.
vil utlaa etr tack tlll sryrelsen som

.lag

iog detta kloka beslur a1r ltyla li
Bergshamra.

Tänk, all på gam a dar iå en abelsp als

som är ljus, rymlig och med en uts

h

som oå sin safl ar minsl lLå I us,o som
på Reimershome.

§TOMRSKVOD

rTUNN uHu (25:-/sr)
(med mellanlägq i skumplast
5 0: -

/sl.l

tärg: u it6,
nnge storlek i cm runt halsen.
B

esl äll Irån

ID HRGMRN
8iuäg€n 6, l4l 32 Huddinge.
Iel. OA - 774 64 42.
I NGR

Gun-Marie Larsson:

RAPPORT OIII }ORBUNDSPROIEITET FOR
LARYNGER OCH GLOSSEKTOIIIERADE
Gun-Marie Larsson som leder förbundets stora projekt om larynger och
glossektomerade, berättar i en färsk rapport om hur projektet arbetat senaste tiden och
nu går vidare.
När jag i december 1992 fick förfrå
gan om jag kunde länka mej att
överla arbeiet med "Laryngför'bundets projeld för munhålecancer'opererade och laryngopererade" var min
försla lanke att förankra frågan hos
mina abetskamrater pä öron-, näsoch halskliniken, Karolinska sjukhr.r-

sel
Ulan deras positiva allityd saml lötten om deras medverkan i projeklet
hade svaret blivit ell annal. dei vill
säga:Nej.
Jag förslod att arbetet skulle innebära sena kvällar och jag misslänkte
även vissa svårigheter all ta över ar
betet ielt redan påbörjat projekt.
Samtidigl kunde detla vara en ut
maning och en sporre. lMitt svar blev
alhså - la.
g PHOJEKIDEBUT

Min arbetsslart b ev den 15 januari i är.
Albglsuppgillerna beslod lill en börlan
alt läsa in och ta redä på vad sonr redan
var glort och på v kel säx del var gjoa,

vilka kontakter som var tagna, vllka
konlaher som var v ktiga atl fortsäila
och, lill s st, v ka a6etsuppg lter iyckie

lunhionslörändr ngarna kan var era
o Vl FICK KONTAKTEF

vi hur målen var salta. Nu
gällde der an pä bäsla sätl nå ul med in.
Iormal on om proleklel I ll d6 opererade
och till sjukhusens vårdpersonal.
Nu vissle

Felalvt snad efter projektstaden fcL vi
konlah med Ake Kårlsson, årynqeho'

O

melad från Ha mslad. L ka snabbl l ck vl

Tlll dåoens datum har vi besöK öronklinikernå i Karslad, Krstianslad, Sundsval och Um6å. lnom korl slår Lund pä
1!r,
Edarenhetsulbylet har varii storl eller-

ylr6r gare en medarbetare i Björn
Edl!nd från Kramiors, även han

Med vlss lur iick v senare konlali( rned
Hans,Åke Ellvdn och Gunnar Schne der.
båda munhå ecanceroper€rad€ irån
Stockho m.
O UTB

LDNINGSDAG

Nu kunde vi sälta gång. Vail som var
v ktigast var iörsiäs atl genomlöra en
utbildr ngsdag Iör konlahpersonerna.
Värdpersonal irån Karol nska siukhusel

safi patienter och anhörqa Irån samlalsgrupperna hö Iö16drag sami b6räl
tade om erfarenhelerna Irån sjlrkhusels
verksamhet. Ulbildn ngsdagen blev
Lyckad

-

BESÖK PÄSJUKHUSEN

som v kunnat ge inlormalion men också
inhäm1al informalion om vårdid6er och
omvårdnadserfarenheler ule på de olika

De geogral ska svärighelerna, det v ll
säga d6 långa avslånden me!lan pali6nt
och sjukhus, är de1 som iörsvårar verk'
samhelen med hsmbesök och sarnlalsgrupp€r. Kanske kan en heldag e er lvå
dagar med grupper, Iöreläsningar eller
annan nlormalionsgivning vara lösn ngen iör dessa sjukhus. Varle siukhus
måsle själva ularbeia sin model eller
rådande omsländigheler.

ulb ldfingsvärde och gemeno HÄLSo.

O

PFOJEKTSTRUKTUR

Näsla sl6g var atl slruklurera den mäl
säiln ng som projehgt hade då p€ng'

En salsnlng iör ärt nä vårdpersona.
irämsl siukskölerskoroch underskÖ-

terskor lrån hela landel, var ulsläl_
FORTS, NÄSTA SIDA

Med Vl menar iag Gunvor Lindholnr
(rsdan anslälld projektel), Elisabel

Plar n-Dan elsson (sjukskölerska), lt arie Säfsrröm f ekof omisluderand6 och
själv munhå ;aiceropererad) saml Eloi
Bysledl (lörbundsordföraf de).

O

HITTA KONTAKTPERSONEB

V hade lrällar 1ör atl slruKurera upp
vårr albeie. Vivar överens om a1t resur'
serna skulle läggas på atl h tla konlaktpeisoner lte i land6l. vad vi var oense
om var om kontahpersonen sku le vara
laryngehom6rad €llsr munhå ecanceroFrån sjukvården had€ visell atl laryngeklonrerad som inlorrnerar munhälecan
cerpalienler iungsrar myckel bra. l\,ien
munhålemunhålecanceropererad
canceropererad kan vara lilet svärarB

lil

på grund av atl resultal och

ocH SJUKVÄBDSMÄSSAN

I
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ning€n pä Hä so- och S ukvårdsmässan
i Ä vsjö.

Star och tnt.esserad oubhk Då Hatsoach Sjukrärdsmassan I Älvsto

UIslålnrnqen blev en succe med många
nnesserade besökäre En må11 öå äri v
nådde ul med vårt budskap är äta re eIonsamtal v lått efter mässan.
Hat vtll tag pdssa på
tacka pratektels
meda.batate tö. en enastående ftn

a

q FÖN:S ÅRSMÖTE ISUNDSVALL
Etl

lillålle

ti

inlormatronssor dn ino btev

FÖN:s årsmore i Sundsvatl rörui' .^
iör6nifg lör sjuksköterskor, vika arbe1år m6d öron, nås- och hassrukdomår
Genom qoda konlaher med:s !lsLÄiE,slån Ann Langius på Kårotins(å stuthLrsets omvårdiadsenhet. frct Elisåber
åka Lrpp 1ll årsmöier oöh rnlormgra om
våd protekt. Au E sabel lvckades.

rådor ngel tvrv€l om.

OSAMIV1ANFATTN NG

Såmmanlannrngsvis vit jÄg såga a| ar
ld och ork_ men å1t dcr
uppvägs q€nom den pos tvä uDoskatr-

belel lar både

ning lag kanner och den I na qemÅnshao

vi har i arbeisgruppen. Människor

har

hört av sig och lråoa1 om ds får vara
med som konlahperson6r, nägol som vi
uppskatlar och ska lla slälln ng til.

cun-Maie Larcson

Läs mer on projektet i mitteninlagan samt
sista sidan i detta nummer av Larv!

l4

/*"/Stig W. Carlsson:

NTÅ UnyNGER PÅ ..EFTERUTBILDNING..
slG w. KARLSSoN rRÅru mR-vtoröRENINGEN I ESKTLSTUNA

BE-

RATTAR I DETTA LANGA BREV FOR LARYS LASARE.

Vad sägs om att bli inviierad tiL en
"6llerulbidn ngsdäg Ior hela p6rsonalen
på ÖNH-klinrken, Nvlöp nqs lasäreil,
Vl - und6ri6cknad tilsammans med Her'
mån Sjoqren blev delden 4 mårs iår.

lör dagen var Laryn),cåncer.
Antalel de lagare 25 personal och vl lvå
laryngeldomeråde. Eminenl, sakIunn]q
Amner

l..l:rå'

Ovarl;Lärå Aniicrs

F

ndslr.m

assisleräd av dr Eva h.ar lorp och logoped Suzanne Johansson. Ovrisa delrågare: dr Björn Tolloch * verssen.
För daqen inbj!den såsllöreäsare var dr

Anders W6slBrborn lrån ÖNH-kliniken

vld RSÖ/Örebro, ingäende i klinlkchef dr
Hans Geru6ns läkarteam.
Det var en dig€r för6dragningslisla som
dellagarna seruerades, my.kel pä lalin
men til innehållel intressanl Iör oss la
rynger. De sonr deiog var högsta grad
människor son1 abBtar Iör att vi ska liå
en så dräglg och bekymmerslri t llvaro
som rnöjigt, med hänsyn ti I handikapo vtLKA vAn vtTvÅ LARYNGEB?

vll iag presenlera min ko ega,
Herman Slögren, sekrelerare I SödeF
manlands äns Larynglörening. Bosall
ulanlör Eskilstuna. Tl yrkel bonde, på
Förs1

lritid lägare, golfenlus asl m.m.
Undertecknad Sug W. Karlsson, grunden yrkesmålare, senare konos onstekniker v d Gränges/SSAB i Oxe ösund
och avs ulningsv s nlormalionstjänsle
man och guide vd koncBrnen. Fr tids n
rressen bl.a. narur och mlljö, konsr och
ku tur. Iolo och resor.
Del var vår gemensamme vän (och mln
dohor) Anders F odsröm sorn engage-

rade oss

til

den här, även iör oss,

mycket inlressanta och givande dagen.
Tack Anders. lör all vilick dra vårt slrå
iill slacken. Och lack a I personal för en
allt d postiv anda, gem),,1och iamiliär lon
som altd genomsyrar hela Anders
k inik

upptäche slukdomen och hur vi reage-

skilda borstar lör dagig rengörng.

ra&

Under-lecknad kan verkLigen rekommen-

Då den

slä da diagnosen.

För Herman b ev situationen akui under
6n vildsvlnsjakt i Nordai ka.
F-ör egen del hade jag gätt allt för länge
med en besvälig heshet. Tyvärr vat jag
rökare I drygt 50 år. M n kära huslru
hade under lång lid i ggl och bet an iag
skulle oå I I läkar6. [,len n] vet hur karlar
äl'd6i måsle både hol och iärar n-

li

nan någoi händer. Vårdceniralen

l

Oxe dsund, rgmiss lLl Nylon nqs lasa
rert o.h elrer nåqra vec[or rrll nSÖ. Sju

veckors strålbehandlng på onkologen
rnBd golt tesullal. Men dBl hjälpte nte
he a vägen och nLr är

jag aryngBklome-

rad med Provox-venii. Jag kan lu la a
rihigt bra tack vare enormt skickliga kirurger. (Tack Hans Gertz6n och dina
fantasl sld duktiga yrkesko egorl)
O.]OBBIGT MEN NÖJD

Personligen är jag mycket nöjd med a a
behandlingar jag hall lörmånen all genomgå, även om del många gånger varit
psykisld/m€nlalt jobb gt. [ren jag vssl€
iu alt a h giord€s Iör mitt eget bästa.

Siälvlalel drabbas man av vissa mi-

nuspoäng . För eqen del har jag fönorai
nästan hea dollförnim€lsen. Men iag
känner när min kära hustru parlymeral
sig med "Foma', kafledoilen lrån bryggaren, dolten då man sleker köilbu lar
och lök saml nybakal bröd.
Och så var del ju problemet atl tåla i
telelon. För mig var del lle besvär gl i

början. Jag har närnigen I digare ell
handikapp som gör a1l iag bara kan
använda er hand och nran måste lu hä
elllinger på Siorn Venlet då man pralar.
Vilöste problemel på en smidigt sätt - en
knapprelefon med m ldhögtalanunkl on.
Så nu kan ni ringa och prala med nrigl

Ja. så måsie man iLr ha litel dl-ar
anamma ibakfickan, annars sloppar
man inie iör lrycket. P us en stor port on

(Förlål kära vänner - det här blev nte
E OM VÄR MEDVERKAN

Vår försla uppglll som medverkande var
alt slälla upp iör en "ockulär besil«ning".

V ket vi gärna giorde lör a1l deltagarna
skulle kunna få seossner hasen"med

egna ögon. Samlid gt gav Anders Fodslröm all som är värdefuli atl känna I
Så blev det dags lör en fråge/svarspanel
rned mängder av lrågor som vi lölsöhe
besvara etler bäsla förmåga.
Slä\,,ialet kom lråsan om hur vi själva

kortfallal. men då skrlvmasknen blir
varm går dst inle atl hejda den):
O

LOGOPED. NFORMAT ON

Så var del Suzanne Johanssons lur ali

berätlaför audloriel om logopedens ro I
röslrehab I terlngen efl€r laryngeklonri.
Non talade om betydelsen av atl sköia
och vårda både iracheoslomal och ta -

För la venll en Provox f nns det sär

Tack vare Suzann€s stora pedagog ska

tatrån ngsprogram, hennes trtsv iga och
hjåi(liga metod atl lörmedla kunskap har
underlecknad låtl en ovärderlig hjälp be

läilande tatekniken. Man bir rhigt
snacLsalLg då vi lrällas en gång må'

nåden. m.3l konskc {or ålt hon vi lonJag lnte lågt äv med snackel.
Och många ylterlgare punher lanns
kvar på Ande6 program - men ulrym

tro elå alt

ooM VÅR FÖRENlNG
Larynglöreningen i Södermanland, hur
lever och iungerar den? Har n någon
ve*samher på gång, var Anders Irägor
lillHerman Slögren.
- Vssl har viverksamhet även om viinte

hörs och syns sä rnycket som vi borde
göra. Dst är ju det här med ekonomin
som slyr ahivilolerna, och sedan är viju
spridda över hela änei, vilk€i gör ail det
blr liiet lungroti.
Anders belonade vihen av atl laryngek'
tomerade kan gåsamman lokaVreg onal
islna lör6n ngar, träfia olycksbröder och
-syslrar för alt drylia gernensarnma problem, organisera lrällar och Iramförall
Avs utningsv

s iackade Anders

Flod

slröm lör vår nedverkan och över äm
nade en ros tilloss var. Ja, egent gen I
våra lruar som stä ler upp sä helhtår1al.
Det finns egenlligen inle rosor nog för alt
tacka vära respekiive Iör deras omvård-

nad och orntanke om oss.
För ail inte lala om vår lantasl ska svenska sjukvård. Den är värd allt vårt stöd,

V

larynger år beredda atl slä la upp och
inlormera vid allatilllällen nom värdennågot som andslingen borde salsa på
Stig W Ka sson

Göteborgsinformation om - information
Den, som alltid, aktiva iöreningen iGöteborg, har lämnat Larys läsare en rapport
om sitj
arbete. Varsågoda, här följer den:

a Svenska Laryngförbundet -

och
därmed de regionala- och länslöre-

Vi a\,lackades efter väl fö(ättat värv
av skolans lärare och elever med
blommor och applåder och önska

ningarnas verksamhet går i höq qrad
ul på all pre- och postoperåtivt bidra
tillvåra medlemmars och derås ån-

des hiärlligt vålkomna åter när nästa
termin stundar.

hörigas, båsta. Vilkei således qå er
också löreninqen i Göteboro
Detla sker bl.a. genom
iiiormera
om cancer och dess följder betråffande olika områden och oroån T c!
r slruphuvudet ocVeller tunäa mun-

o Det känns skönl alt kunna oö.a dv

a

lika insatser för vår ungdom: Vi g;s
lu samtidigt tiiltälle att meddelä vårt
fölbunds och vår förenings tdeolooi,
våra Iörhoppningar och ge värl uppväxande släkte en ood chans till e

håla, svalq.

Denna informalion gäller under hela
förloppel, trån del att läkaren diag-

noslrseral paiientens siuldom, iill
hans/hennes operalion, eftervård
och rehabilitering. Detia med velskap om all ökad självkännedom ger
6kad livslusl

o Laryngföreningen i Gdteborq bedriver sedan många år protylaklisk informalion i lorm av anti-rök-kampan-

jer

i

VårdskoJor, Värdtnrättnrnoar
Gymnasieskolor och övriqa iikna;de
institutioner. Genom deiia kan vi ivår

förening nå ut til c:a 3OO-4OO eJever/år, vilket måste ses som en ood
socral insats

o Eltersom rökning/snusninq huvudsakligen bär skulden ttll de sjul
oomal som namnls ovan änservidet
vara en sjålvklarhet ati informera , i
synnerhei Ltngdomar - om risker och
konsekvenser.
Tillvår slora glädje tår vraltid mvcket
god respons vid våra föreläsnin6ar.

fnskare och sundardliv

ordföranden, som

egen förstärkatanläoonlno

som
hjälp, håller sjätva töreiä;ninöen genom maislrupslal.
Vid demonskalion av tal med röst.
generalor bistår någon av våra medlemmar.

Detta födaringssätt lunqerar ulmärkl.

Vid besökel på Sommarsl,olan represenlerades vår föreninq av ordföranden, Enc Hermansson, sekreteraren Gösta Slernbåge och hedersmedlemmen Harry Ohlsson.

VIDEOFILM
fran Laryngfölbundels
jubileumsfeslli gheter - 250:Beställ f rån Laryngfobundet.

lyssnade intresserat lill våra före-iäs

ningar. Efter varie föreläsntno var
rågandet f rån eleverna leoio. -Våra
medhavda broschyrer gic[ åt som
f

smor r solsken

o Vår förening ställer upp med tre
petsoner: Sekreleraren, som
öppnär och avslular föreläsninoen
-de

och som ocksä

förklarar

medicinska lermer och begrepp som

nog oundvikliqen
förekomma.i

mäsle

INSÄNT:

IRRITERANDE
TETANDEI
När män efter €n tångre ld er nrar sio.
årl man låst en ärtke refl nummer;
Lary, som,nran lått intressg av att äså
gen, är det € oand|gt båddrande
rgenomflera tdn nqar. Vartasen va, det

den slod? Tttl slul oer man

uoo!

Varfor här nnehåtsförtecknrnoen irl,
svufnit? En sådån undena aiJnvcket

Iör oss som är olömska och sl,u tjme.l

glädje

o lfebruari iår besöktes Sommär-

skolan tUddevalla. Vi blev hiartliol
moltagna av bioloqiläraren Sven
Lindmark, som var a-nsvario f.ir sko
Ians lemadag. 150 elever fdrdelades
på fem omgångar som under daoen

Gösta SteffMge.

i regel med vår

hä

lsås våtkommen

SVENSKA

LARYNGFÖRBUNDtrT
HAR FLYTTAT
lill

Barks väg 14
(Bergshamra, Solna)
Ny posladress, nya telefonnummer
se sid. 2 detta nummer av Lary!

åte,

GLn Marie l,/lrssor.-

Elisabet Platift

Proj ektledare och

Donieason,

samordnare för
kontal(tpersonerna.
Kurator på ÖNH kliniken
Karolinska Sjukhuset
Te],t 08-729 42 55

Kontaktpercon för
vårdpe6ona1.
Leg. sjuksköterka pä

öNH ktiniken
Karolinska Sjukhuset
TeL OA 729 42 3r

Ho]ns Åke Elh)ån,

Bjöm Edlund,
lar],ngektomerud.
Kontalrtperson för
rrorra sverlge.
Tel: 0612 212 l5

munhäecance.
opererad.
Konta&tperson Iör
mellansverige
Tel: 08 590 893 38

Glnnat

Scr|J]'eider.

behandlad fttr
munhålecancer,

Kontaltperson för

Åke narbson,
1ä4,ngektomemd.
Kontaldperson för
södra Sverige.
Tel: 035 10 21 23

mellansverige.
Tel: OA'59O a2O 36

Cunror Lindholm
munhålecancer
opererad,

Kontal<iperson för
mellansverige
Telr 08 655 83 lo

Du kan även ta kontakt rDed
Svenska Larj,ngförbundet
Tel: Oa 655 a3 lO 655 AS 20

