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Pävd,gmot 2000-talet
:r har vi ltnnit en bra "bit in på clema

sekels sista ir. \'acl har llr clet n1,a arct
i sitt "görande' 7

Firr r irr del, clet nya tandr.lirclsstiiclet. Jag lur'
tedan vadt i kontaht rned nu lorsaioings
kassol mccl anleclning er. kostnaclel och ka-
rens etc. Si hair i börian ir clet gotl oin tolk
ningar lian bägge sidor'. \'i fär'vri1 ar i'akte cn
ticL tills clcL hcl.l hiu's.rtt si!{ IIar Du nligra
problcm angaencle .1et nva tindmrdsstöclet

- HÖR ,$' DlCl r11l \afi kansli crllcr till tur
clcflcckne cl .

\:år kursrerlrsarnhet för nvopcrcraclc oclr
. rr. rnlruri!., I 'n..rt r - li\- r 'Jig. r- .r- i

Eslör, och Stensuncl. Kursen är uppskanad.
inte min$ xv anhiirige. Den 16-18 ilpril er
bjucler lörblrncld )ttcdillare ett "111usik- och

"*11.1,,11"."'t,"",n 
rr' . detta pga

triiff ble\. en 'hjt'. Scminariet äger rum i
'lbh sbo Bergsm.r nsg,ird. Söderbärke.

Sil .il det,iter dags för' ldksstär]man. Den
l-8 mej lromruer cLen atL liga rum i Strrkholm.

Norclisk kongress föl larvngektornelliclc
och munhlllecancciopererede kornrer ail
aig.l n1m i tsergen. \orge clcn 9 12 srptem-
ber. t-rin Sr edge bcr,iknas ca 25-Ialet olrllLlal
att c1c1La.

En stor satsning pä ett scnlnarium tiir sjuk
r'ärdspcrsonal inom öron nis och hnlson-
kokrgi haller pi att plancres i same tete r.ed
.\H H \ i-1 k. | l\\. \ -r lio.r.Jl.fqr, ,r .i.
(iln i\T:rr"ie T ar-ssoii

Srilecles en hel del infcssant är pä gäng in
oln Svenskl larr.ngfi)r1tu n clet.

Bo Perssofi
skapancle seminarium' . detta pga an hösren

90-konto till Sffielsen

Laryng- §ili:i*Ji#:i*.,;'.:ir,,i

fOnden nl:*";Y1\irä:,-q

odf)rande

Kalendarium
fi)r senuåren 1999

"''" APrit
/G18 Relub ilerings- och

rekrcatronssdlin riLLln.

,.. Mai
7a Sllrs seniirx.rc och riks

7 7-21 Anp.rssringsklrs. Eslijl
Held Regionalx rxllnnrser rr-gional
,?d/ slukhusen.

Jani
f-l/ Anpe ssrinltskllls Stensund

,,.' ihrigt
förbun.lel x\scr afi h:ilh Nar

ssrelsenötcrr under \ ålen

.':



Orsaken kan uara

Skötdkörtel-
problem
Jag opererades för strupcancer i iuni 1996 efter att ha fått en full-
dos sträbehandling. Jag repade mig fort och i iuli var jag ute i sko-
gen och plockade b?ir, men iag hade böriat sullna upp under ha-
kan och på kinderna.

l\ /frn rnsng pr R lclllrn$enlmcl
lVIam der herodde pa an \.mfsl.
temet tagit stak rulder stiålbehand-
lingen. Botemedlet sl:u1le rara lvmf
diinage hos en sjukgl,rmast på
Stockholms Siukhem \,jd Fddhems
p1an. Under 1h år har la8 \.ant di!89
gångerl Det har hj:ilpt men inte bli
vit bra.

. föfl?irfade problem

Somlrraren 97 svulhade o&så föt-
tema upp och det sl:ulle mo§'erkas
med \?ttenddlande tabletter med
samma resuhat som ovan. JaEl blev
av med alla tainder i underkäken i
sarnband med srålbehandllngen
och i april 97 hade iag fått titan-
skruvar msatta. Hösten 97 skulle
tandhkaren börja att göIa bryggan
men då s\xlhade tandköftet Efter
en lång l,äntan så besändes att lä-
kama sL:ul1e sklira bort srullnaden i
mu.nen. Jag operemdes i t\'å om-
gångar på Karolinska sjukhuset vå

rcn 98 och der blev llckat, men
brygg;arbetet skule fä dröia )ttedi
gare etr år

I början av juni åke jag pä en re
habiliteringskuf på Stensund i n:ir
heten av Trosa och där frck jag plöts
ligt en total black-out. Det är t\'ä
veckoq som jag bam minns brolt-
stl&en a\.. E.ligtsjukhusdknmgar-
na har jag varil tvä dl,gn på aklrten
i \yköping, l\,ä &€n pä neurologen
på KS och en l€cka på psyket på
lön€nströmska sjukhuer, Upplands
\räsb_v.

Xlellan sjukhusbesöken var jag
herDma några dagä och oroade min
hustru Sonya. X,{an uppäckte på
neurologen ata jag \.ar nästan rcnons
på blodsocker och efter en tids snas-
k:itande 1'ar,ag i så pass skick aft iag
blev utskriven lI.än ps)'ket och fick
tlll och med papper pä att jag inte är
tokig. Det sL:ulle dock dröja ),tterli
gare aagla veckor innan man kom
på den riktiga boven i dramar.

. Kollade sköldkörtel
N{ln dofter Lisa hade pratat om min
sltuation med sma kompisar i stallet
och en av dem, en rLndersköterska,
ansåg afi skö]dköfeln kan spöka på
det här sättet. \'id naiste kontak med
min husläkare mr min hustal Sonva
med odl fragade om sköldkörte1n
kollats. När liikaren uppäcke ata

deta inle gjorts, så blev det blod
pfov av

Efter en r-ecka rer det en skakad
husläkare som ringde och bad mig
konrma ned på mottagningen på
stubben. Blodanalvsen vlsade att iag
var nästan helt utan sköldkörtelhor-
mon och att hypo$sen höll på atr

loDDa tllä1srg lor att l.r skoldkoftetn
att göm f]ågot.

. Nomala viirden

Jag har flu ätlt Lera-rin i sregände
dos och 1id den senaste konlrollen
:u blodvärdena nu nonnala. S\''tlll
nadema är i $on sefi bofia Jag bör
iar k:ir]na igen mig i spegeln och So-
nl? §rker at! jag är rikigt vetalg
igen.

Hela den här hlsiorien är ju gan
ska sorglig och det \-:irsta är att kon-
trollen av skö1dkörtelfunltionen
skall och borde l?ru en standardåt-
g:fd på Radiumhemme§ id de kon-
rroller som jag regelbundet gätt och
gar pä Av någon alrled.ning har den
kontrollen tdilat mellan ett antal sto
lar

IdaEl mår iag bl? och arbetet med
tandinplantatet har kommit iEiång
igen.

Raqnar Sarin
Stochholmu

Inte bara ...vill iag ge Yiimdö tani utan en
hel bukett rosor! Vet ni att de hiiil-
per mig att ör'ersätta min ena arti-
kel till italienska så iag kan skicka
den till en viin i ltalien?

l\ T: r jr g dessrtom fo eft par veck-
I \ "' *d-," ,,, hekrm,:rr iörw:n
vo\\ren skulle la vägen om jag blev
akut inlagd (stod inför'det), började
charffören rlnga flurt för aft få tips
om hund\.akterl

Jag stanxnade bara mitt tack men
blev ir-il1ös och tacksam inför deras

\,älvi1ja. Gusta\.sberg är ett Litet sam-
hä1]e, där iag är rätt välkänd inom
lår.i vilket är en klar förde]. Bäde
\-:Lxel och chaufförcr är revliga och
tillmötesgående.

Om jag är på en plats där det in-
!e ll.ns terltelefon behöver jag ba-
ra riflEie och säga "Hej, det är Su-
sa.na, jag \'ill hem". eliersom mifi
nummer och var jag befimer mig
sår på delas daror De har lärt sig att
första mitt språk, och det ger mig en
u1*gghetskänsla.

Susa na RLbel1J



En, 10-
pocingare
tackar
Genom Larv skulle jag vilja
tacka ör'erläkare Lars Åndre-
asson/ÖM-klidken i }IalJnö,
bitr. överldkare Peter wahl-
berg/ÖM-kliniker i Luod, che-
flogopedJoMs lkrling och ku-
ratorGun-Marie Larsson/öNH-
kliniken på Karolinska, §!a voa
I&usenstierna på Gibeck I;{y-
Care. st)'relse, kalsli och med-
lemmar i Iar),ngliirbundel för
att hiäp att saf,la in litt$atuf
och infomation.

f tu rill nreJ dcs.t , rclcr rrrka
l.rtl.1F, \o,n h.u hjrltr ,ig nrccl

initt 10 puJng.Jd'eIe Nu .rr .tet
i alla fall kLar

llnkätemå t()g jag och rände e1l

brasx med. Jag lo.|.xdc ju aft tii.-
srö1x alh flägefonnulären sonl
kom h tlll mlg, efter att jxg 1'?r
klar nr«:l l]it arbctc.

Lindel den hiir lidefl ll.1l jag

ocks:r hlrh fömråren aft tä ika
med på 0e stycken dxrbillie
ringsresor som IaryTr gf öreningen
i nolT ordtat. Dct ]ur \.aria un
tlell>ar; oclt upplevelserika re-
sor nrecl Iina m:inniskor soni
dcllagit och som jag Lm lilra kin
na.-lag kxn hara ilnska att ller av
E. lär tillfälle afi .ika. N{,vckct
sk$tt och en fin satun]l1]l1:illning
har det \ent j gruppenu. Ungern
rnecl sin gocla mat och behand
lingama so ing'rck. San llemo
fled sin annostär o.h Riminil.ir
elle på siat egei saitl fanasLiskx. En

. :llxcl brbscfialffor och cn hisbri
I ebexittrnLle reselerlare her oclt-
I sl bi.lrJglt dll dcssr ltckrdc re
' sor Gör shg i sak rrh ik ned

näsrx g'ang rc*l an_rngeris. jeg
lovar aft Ni intc anlJrrr h

ITT STORI 1ACK till Er xlla
för ,i1 hjilp

: Pii PtiPt-

:: = = E
E-:e#E#=

-telefontjcinst fir
talhandikappade
Det ,ir egentlig€n inte så konstigt att personer med talhaldikapp of-
ta drar sig för att alrärda teleforen. KaNke ringer de titl ett fåtal,
niirsäende mhmiskor som lärt sig att försä, och som har älamod
att viinta och fi{ga. Eller också får anhöriga eller assistenter hjäl-
pa till med telefondrenden.

.Ia rJi dig 1n du rinq.r rill5l t.r n
I l\.Ll1|,r c r tr! ,L]irtr Etlrr 1-rn

ske rill cn hr för afi kolh öppcfii
demr. Pdsoncn so[l s! rL]r irfil1r in
tc \rd du siigcr och snäscr ir dig xI1

itcÅonxru när clr-L nykt]irr tjll.
Trol5 rn dr alrst:inlacr cllg mri

nuh kln cLu inrc övcrt!!I. delr) o1n

xt dlr fekriskt är \id din:L snrnens firl-
lx lrruk. PI(nsligt sitter.llr .lär odr her

i\len.lct kxr bli en:nrd.irg Dn1
T okoltr i :Lr stnfx.le Post o.h Tc
lesnrelsen en ny rclelirnst. Teletal.
so.r \':irclcr iig dilek dll pcrsoncr
ircd rxlhendikxpp. \hric \er.hg
mclhn Oil 00 o.h 1,S OLl krn rmlr
flnge a]l cn tclclirrxsr som kopplu
upp !-I1 trcpa6senM] rill den iln
sltrclc mo[lL!]i!cn Sxntrlct kosr:f
b,rrl1 cr nur'licflng, l].l\ sctt r diirn
l1u.n rinlacr Tddodsrcn .lt-ltar se

cLLr sonr hjilp och sröd un.lcr tele
fonsan1trlcr, och tollJr o.h fiirt!d]i
.sar n:i. dct bd1ör s. P:l lnol§\'rnnde
\ rs l{an \'cnl som hclst som bchai\ er
drga illl cn pcrson mc.L mllundi
kxpp an\-ifdr1 liiirsrcn o.h fi hiiilp
\ icl sx.nalci

Nuruer till Teletel :b 020 22 11 ii
liirn \rnlig relefon, o.h 024122 I I ll

Kommentar:
TAdaktiot^- n ha r tusktt tdutal-

l{.achD?attblh tänli!. bcl t,tt
rnen efetsoxt t@keanbet€n tir
urnla' u|l(ryggnad får man ba
i;rc$ee11de fied sfiänc misslöt -
shind. W Poängl"tu du ry$-
ruutsPlikt gälkt:

TbAjänst är en Lwksarnbet
sofirttl{{qar som tolkal ktlnske
man behörer biälp .tu fiå.qon
soln F)1er' ,ned och tdkar ens tal
,tår n@n ska t.ex,Uu Ak.tt? ell$
annat, Detta b.t|, des-\Dåt1? inte

-Jig ttut att ollo tolll tdi*appak behö-
.et4.n hiirtiiitrt.n, so-Eo tktt-Ote. so

Eenou ått, t a t siq lid att i'ne bli f.i-

Iu ngelat fö' mig (Su s a t m a) n en
kan oafti L'iwmgeran {e fiir an-
dra.E1| xideojbn ofi der.$ uerk-
stlmbet ( 1 I m itr.l,.\t nbuefi$ på
La ndttingets T.tl|iit1st. 871 82
H.it'nös.trkl tel 061 13472

Det är bral atl l)åda dessa Lerk-
sambeterJi ns fien de bebörcr
.nL'ti ..las nerså dtt.lefår ulra
kla, ocl) blir efiekfiuarc. tr



Hospice
löwenströmska sj ukhuset
Att få besked otn att man har can-
cer dr svårt. Iör det iir lu så -
"ma[ tror det drabbar inte mig,
det iir bara andra som flir can-
cer". Tätk så fel man kan ha..

T-lor rrut tlel blel Jcr sn'rlninc i|
f ,,-,,,, p.,,,ti,,rl.n stnrphLl Lrler

od1 alla kiiflxr togs bort pri halsen
Däreiier cellglltsbehandlinll

DeL Yxr en $-xr och tung ti.i, lrg
k:inde ig hclt urslegen.Jag ficl{gc
norn RrcliL[n]remmet kontala mecl
Solna läH (pi.1ärvåldsrnsluten
ItemsjLrl-vir.1). Solms hensiuk!,uLl
vise.le siq 1?r'a cn ullderbal rrgam-
satnn sorr jxg inrc kände Lill innan.
Genom dcras iö$org och hj:ih l<om

ilti i kontakt me.l Lö§'enstrtlmska
Ilospice. fi;r en ti(ts \ilr.

. Underbart stiille
Oh. \ ilken glad ovenaskdng fin

rdglJeg blev nlottagen nästan sorn

LövlcDslt omtka hospice ir ett
uDderbei ställe med m)'cket kunnig

'lack för i1t Ni tuxlsl

]Iaj. Rri t t Krcsse r, S t0( k ho ln
lLt4qsektonemdl

Dalamöte
Larlngftireningen Dalama var 13/1
safidade till ett nfuot annollunda
ftireningsf,öte.
rTril m,rL-r luJc rnhjudrrs Lugopr
I clen T.n-r. ÄJrLf{ f.1n Sfc,(k

holm fi)r fi tr a om föreknnnrarde
röst\ enrrler lll()rn Singcr och Pro-
\1rx. och dcss handhxl :nrde. Karlmg
som til] var'ögs arbet \ld Karolin
sk siukhuset i Stockholnl hxr god
crlare.tret p:i onrridct och utfr )r oclr-
si vclxilbyren p:L Prol'oxpatieflter

pcrsonel. lilsom i;rrollnslr;l sjukhu
sels ÖNll lr\'.lelnlng 16 u.

Allr .r s:i perso.ligt p:L Lör'cr
srdrnska. nlxn ken tr me.lsig lbton,
blrmmor och L lor Kylskip och
]\i finns pii nlnxnc[ Besiikstl.le.
bestämmer man sjih, alrlrinige kan
irvemertr. i\'Ian k ul Lrestäl]a lunch.

Inbludm till denna gcnomgäng
vxr ä1'en läkrre från lasarei1cts ölon
och halsar'_dclring och nigre h:1de
hinsxnnnat mLriudrn och deltog
n]ed st()fi intr€ss. I rnalrel

\ri fick L? del av liirckornnancle
nlrlcrcr sorr infltaqils tr.u ör illL
fin skörsel och \ä<L av ventiler' fll.nr
oclt även r_x.1 sorn .ir xtt \ änta al ny-
hctcr

Det vff nrycket inh essant ladlonl
g;ing mccl värdefLrlla l:irdomar och
tjps.

nricklag ellcr ur sk)r festnrllrid rill
samrnaL\ nred xnhildgx Dct klirxts
somnten k()nnner till vämerrrhfir
Itjälp mecl allt

x,I:ing'x var de fiågor som före
dr:rgshållaren ficlt lxsvera. Även de
deltagencle iäkarna lurle 6igor i
sanxrxdunget. Deltagarne var »r-
ncrliger nijicla med denna inrcs
srnta och mycket saktriurniga ge
nomgug \ ilket gnv upphl)v till en
spontafl appl:Ldcftcr genorngingcn.

f(;reningcn rikrar ett stort t ck till
JoniN lierLiig fil. de xt rLinrirkta
gdlonuing i1l gaEarl fi)r \irx ofc

Iliiret fl'slutrdes rnecl vissx iiirbe
recielscr Iör kornmandc årsmiire
som beslilts hlllas dcn 3 nlaIs.

Till avslutanclc krlle och smtl.gi
ståfix tb(salte fr.igest:illningerne.

Holgcr Anle$soll
Föru tingsardfarnlde .
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Suårt uiaaa medlemmar?

SveNka Laryngförburdet iir som
bekanl ett gaNka titet förbund
med ganska få medleflmar. Det
flturs en tendens att medlemsanta-
let sjunker, diirftir hörs ibtand fiån
fölbundets sida att vi skall skaffa
nla medlemmar,

C\J,Nr.r L.u1nxl ',rcnrrgcn hrr
rJg, rr Lrs.L r rrr; 1o.)- .Lh o1«u
ber 1998. \'1 ha. bjr-rdit h pxtienler
som blivir behndlade pä senarc ti.l.
inonr näsa- krls.egroren. illed sarn
afieie rnel]3n siukvådspersoml pä
Lldlcrsirclssir rhusct i Lir röping
och l\'hor.s sjukhus lJilnktlping htLI

deLLa bliYit rrillligt iltt llenomlöre.
1991 inbjöds pxdcntcr ifo.r hela
sjlrlr\ lrdsregi(men men 1998 l11

biöds cndist parictucr som tillhör

Jihlii)pinEls lain. ercl1 'anhöri$ jn
bjil.ls lnbllr.liln gick ocks. Lill \.lir
medlemmar d:L vi enser xti §rrr\-.r-
rcn nrclliro gamla och nya paLtrentcr

rir fl\'ckel ! ikti!!.
\:;lr krnrr()r Nlrie Glslrvss()n h;rr
la!$ ner ett mlllret tilrj:insdullt ar-
heLe nred dfi spån upp petrcntcr
och slticftat rnbjurlan till .lessx Vå
mcdlcnxnir h ar L'it illbludan vix 1':r.

filrenlng.
Vi kan gL:idla oss år dLt seflinlier

i Jönl{irpnrg rijnte s] sk)f lntresse
blfi1d sjrih-irdspersonelcn på
alNH ldinilen på Ryho\s sluklrus.

Fineläsxre hxr uteslutrn.le \?dr
pcrsonxl fiin dc bida siukhusen. Etr
nNcker uppskaltat jnslalt iir gftLpp
.liskussl(ner srrn vi \dn a.le nled fi,
rcl:isnnrgxrna.

SonI sisla plrnkt pi serninnrier i

J(hkilplns hxdc vi en punkt "Hru
går \i rldare" Detta rcslrlter:r.le I

aft \ar kurlLor och tvii man ur s1_v

rclscn äkte dll Jönki)ping för etL

mUlc me.l liikare o.h övri!! pelso
ml p. Ö\H k]niken pi R\lx)v
Där ble! .lel best:imr xLt srmtels
gllLpp skdl stära och xtt konlakl
pcrsoncr kalles till peticlltcr som
\.ill ha konr'rLr mcd nrigoll so hxr
genorrgått ni:rgot liknindc som px

\hd hxr \-i di fitt ut a\- dessil se

111 ]:rricf Jo dct her rcsultcret i cll
.i0 ul nle me.1Ie[x] r av desM bå
clir sel narier och samtdsgruppeme
i LinköpnB

Dctta har vi kul at genoDlöre
tack \'xrc bistln.l 1;an Stiftelsei Lrl
n,lTfonden och eit 1]\'cker El()tt
sarrerbeie lned personal från sjuk
InNL-n i Jönkq)ing o.h Linköpiig.

1i)99 lur Yi tlilllr Eienonrldla nä
got lilrnxlldc i K.Lnrr liil]

,\,1Ä D

En Makalös
Manick!
[& nii nare ett fu sedan kontakla-
de Tolkcenlralen mig och fågade onr

iag ville vara med i ett pfoietd. Pm-

ieklet handlade om mobilteleforcl
med texttelefonfi nllior.
\lL ha.le .len:.r.r ttlel, n Lngt flcr
-[ \ mo liehcte. s ,m t.rx \m\ l]ncLl
sm-s krn rnan skicka Lexlrne.l.lelan
dcn rill ir.llrr nn)hllei (x h hrrerner
med e pLrst. 'lelefonen heter Nokia
9000 oclt s:igs i pressens ut\är.le-
dngar vrtu en leksak tbr clirekörc1
men vill de kxlla mig dfckor s:i gär
nx för migl

Txf mall ctt abolxremang kdlat
mobilcrl, fUr Eurcpolir11i kan men
dcssutom d[EIa med Gxtte]efon
sanr då köpa deflr laldigt dyft le
Ieiör till efi h\'ggligt pds.

NLr air Llettx lnger projek länrre
utan serlan en ticl ute piL nurknaden

o.11 det ska dlläggas xtl inremet in-
g:Lr i abonnemxnget.

l)enna mobil ä. ett b.a hjälp
nredel lör mrg som har tals\'äriEi
herel men ändä \'ill vara släh.
ständlg.

i;usdfiM l7

Till redaktionen

f,tt nyr, .rh sorn lrg q.ker Lrtr
l--r1u{t irr.l,rg r '.n,.I.,runrrcr ri Ir-
n \er plrbilce.ingen av nl? nled
lemnxr fofsätt med deftll.

Sk1llle rnan inte lnulnjt tänka siEa

semma sak mcd vära borgängna
kanratcr?
Tack fii en tredjS tidnnrgl

Nils Björk
S]tlöstra Idry Eildrcni ge J

Redaktionens
kommentar

T\er \ ar tre\ Lgtlul us. Jtt h'.r-r Jtt
I--l ridnn-rg.n ; r Lrtlp\l,rttrLl ,rch lrt
Du konmeI rned nya fönlag.

Nr I a1 l.ar§, d\s sist;:l mrmrct för
året. kornme. att inneh,rlla n_va mecl

Då det giillcj bofigängia kamrx
tcr 1'rll vi i red.krionen alt fiircning-
arna siäh a skdver en mlnneste)i att
i.fijras i nistkoixnandc d&1inEl. tr



"Min tid i
helvetet"
Marilyn French är en kind arneri-
kansk författari na. rars tiotal
böcker ä\cfl örersatts till svenska.
Nu frireligger "trtin tid i het\ctet"
(övefsättare Gunilla Holm, Natur &
Kultur plis ca 300 kr) med un-
derrulrriken " Ett |elna(Lsminne"-
Hon skild.rar dZiri sina upplevelser
av siulrrård liksom arsaknad drir-
av som dmbbad av cancer.

T\ci l,oriå,I ! rcn l90 ne,l.rr.
IJh,- ..a., cn t,,rrdr Lcninir!
turn€ p]öLsligt nrte k:inner lgen in
egen röst. Ehcr konsuhatlon hos fle-
rx läkare mcd bl a hypotes ofi al
lel'gi. :ntibiotika. fiässpr3] etc hi)r
j:rde hon ana an det Lrlldc röra sig
om srrupcance. Hon ludc ctt full
rnat l plogr?m ii)r .len närnre$e
tirmtrden mccl rcsor, före.lrug, ro-
nunskrivning och T[fr:Lmtiidan
den Nlen hon var tröfi. trötthcten
kiincles allverlig som i samband mcd
slukdom Läkarni lodde xlltjän1t p:i
x1ler81 och oässpmy. I,len nigYx
Iirijler pi hxlsen stirlrtc hdmes orc
fiir cirlrcer. Besilk hos en I)y läkale
fördc till biopsi (Lrn.lemilknnlg av
prov frin ler'andc Lrcppsv:ivnad)
och d()men elekaftrd usr:i-\1 i mat
smrpeI

Biopsin visade en skir_epjsElcan
cer en l:Lngs;r r viix.inde cen.ertT)
som växer i de \:(rc skiken av ()r
gancDs vilElgar men rnan lDdc ]nte
hittrt urspnLqtstuniiren utrn cn
merxstas (dottcrsl ulsr), som visade
sig sina i mrtsrupen. Hon arliiide
f(islaget om operation som kanske
skulle skecla struphuvudet och

. L,iste medicinska artikla.r
I juli gcnomlti.+r lx)n en clato1omo
gr;lfi och börjrde besilka onkologcr
rnecl alldler ned.sliemle utsagor
Hon l:lsie xnildar i nledicmskx tl.l-

skrili::r som lepportclacle att ävefl
icke-nretastaseaacle nlalstrrjpscanccr
bots hehandLnB med knliis snxl
11ing och sl:xkl celllljfier me.lfilr.le

Hon upirsiikte fo$knnrgssjukln-
set Slorn Kefierin[i, criigt C lcer
fofldens ti.lskrift 5 98 \ :irlclens stör
sta pdleta cancerklinik Hon beskri-
r'_er lail{aren som tog hrnd ort hen
ne som sjähcentrere.l - han Lrlade
om xtt hon hxdc obodig cancer och
skulle var.r dil.l orn ett ir

\ä.1 han kuncle llöra var att nled
cellgift och str.rlning lä ctu1ccm att
kn n]pa. A\. Ller :ir hon hxde 1'-\1r xtt
l.\,x skulle sex mäneder gå :it t]ll be-
handlin[icn om njr.uilllkrione1] ri]Lit
()ch ()m hon ldarade blverkniog:lma
som blend rnycket amat lcrncle r-e
ra illanlåenclc. hörselledsättning,
ne.Lsd( känsel i llngr':Lma och Lir
och stor tlotthet.

Statistlken \.isadc ätt en peson på
fent med clen lrhancllilgen ör,crle
Icr i.rltc melasaaseftd cancer i nra!-
shupen. Hon bestimclc siEi Iöl att bli
den. IIon krutcle ju llka gäma varx
den d:i. ende som cl] ev de firr.

. A slutefl d],gnet runt
Cellgifipatienremx starulnr i allmän
het scx dagar vicl varje ltsök oclt
komrrer tillbi*e cn gårEI i rnåne.len
i en llel!är elLer mer Bchandljngen
börjar mcd att en venkxter sätt5 rn i
amren fitr xtt föm m ccllgrftet Pati-
cnten är ansluten tjll eo droppscill
[in!l d]ltner runL vilket gi, afi ör-cr
lrroppens klidcsplagg rmrsre s:ift:rs
på o.I täs x\ (x?nftir clroppslxng

Här märker inxn att hon avviker
Mn dcll '\'ar]iEla padenten" - hon
finner sjul(hrsldädcnu 1örodlnjll
känLle, ritxr ( ).h ]:Lte. $'upp cn topp

ccl :iflnar och med kiLrchorband.
Sarnrna sak var clct medsjuldrusmr-

ten. som hon enser lnte bxr.l smxk
Itls Lrtnn ivcn rr .hlig k\Jitet.

Allts:L llesulllx ti in rcsu urenEler e1

lcr litl besökln.le \änner och släkt
t:L nrecl soppor eller Ei1l,tort som kun-
Lle vrirnrirs pi siukhusets ]llikl(l
vägsugn. ().h sjukllsdusch;lma ILl
ncr hon iirla, ()bel§:irnx och mot
bjudindc.

. Mycket iir bekant
Ilen vissr llcle. hon. \,i. hc rcs
olycLsklrxlter känne. iSen m\rk-
ct av clet hon dmbbas av t e). mun-
srir. sk:rcled sali\ki).tei. torsk (lnfek-
tior inmn och svdltslen innan ()r-

sakacl ar. sraorp. som Eler Iläckel rv
\iL be1äggnlng). hira\-la.ll bes\är
mccl ar,Iöring mm.

l]töver cancer.ellernx f(isriis jrL

den tunne huclcn i mulrnen. hälsen,
tffouma o.h ill:ilvornx. \,ara\ Iölje1
s:i1-sprick()r \1 känner igen deft.l :1I1

1?.a döclsrrotr trötr pa att \'xm sjuk
llll dena alla ntrång i den emu
Lrcppei me.l silndersnrcknx xrmar
prolusinjngar a! xlla slxg.

i\{alstflrpen \ ar full al sar och re
dan att bara ddckr vrften fiiDrsx
krde svira sn fior Faller dessutom
llliret xr i $ola tussar kd\s en lnre
styrkx fi;r eft ifie gc upp uaan ge
non e\å alla inglepp och ellt obe
hag. Och a]]3 idellga iter1)esök p:i
sjukhuset. som do.k lnLle en sär
sk11cl akltmon:rgningl för inskdvna
patienler.

Hon lude däratö\cr o[rrcn aft
.f.Lbbas al cp epriskr anfall och lig
i koma ett par leckor pllrktiskr n-
gct medvelsli)s I en kinslx av
kroppslig forneclnng kom sjilr,
mordstenkxr siähmeLllidande. l{cn
ocksi ett Lreslut AT'l BI-l FRISK.
'lumi;ren hadc §.dligen fi;rslu1nit
till likames fön'ining. Här t(rr jag
rt hernes siridbxrhcr och fi e$ ishet
genlcmot llikamx. mLssnöjet nleLl
sjukhuslivct och stödet rr:1i]a bcsö
kanLle \':inncr gå\ den flentala snT
krxr och iil-ergflpande \.iljxn xft
ö\ erle\3.

Hon kunde dll slut vara den dlir
enda av de fa som ob()llgt nog
överlevde. Henres orcl: Jeg be
handladcs som en penon nred sra
tus'' kan g(: anlecLring till en ciel ten-
kar kdng för'hållandet läklre päti-

Castu ltghltfuln .J



I ditt fal skLnk j.€ \iljr rekommen,
defl att clu tog k)ntekr med den kli
flik soDr opcrent dig si att n1n1 i
fiiNa hand iick klan iör sig o.sakeo
till att dift esorrgustal förräDr..d!
Har det tidiEBre limAcrar bri :ir del
riimligcn ett sott altonatir till \€r1
tik{, blmd ann:t mot bäk$und a1-

au nur slipper en dc1 p1l:tkiska be,
svrir, so'r jas .iimnde o1?n. sLlrle
dct lisx sig att inga hinder löI inee
rcrinde av en l]]lventil en1elldtid ti;
religqer:lr irg öyenlg.td on an du
konrmer att hli c6judcn cn sådan.

\itdi)r artamllrs lr-llrhilski i dct
stlile.le och ope.emclc orxu
ded Fiturs clcr något hj:ilprne.lel
eller rltemati\fu hxn.l]ing som
lar b()f \ätslran? Frr]1 cn sonl
inte är snnls mcd svu]lnaLlen.

Sorn behandlacl or:h opererecl
liir tlrngbescenccr rutdrfi iell
v.rd b ch\re.api cgcntligen är.
Vilkx i. clessr-nom 1ör o.h
nackdcl.ma lneLl mek)deni Ln
clrande patient.

De flesta patiortel lned canccr in-
om ömn . näs och hdsonradet lir
s k e\tenr stlät€r]pi Delta hnebiir
itt tumö'rn bcstralas urifnin men
rikad si att de högsta doserm nar
s,:ilur trLrinomr:dct Vid er«em
str.rhc.ipi nlisrc nun ta hänqn till
o,nkdr\sliggande väynders kiinslig
hct för b€st-ihhg. \ilkct kan p:ilrr,
ka den slutliga doscl i sj: 

'r;t 
hrmG

Med hr.rch.ltcrnpi inst lleris istiillet
str.ilkillm dfekr i eller i nära anslur
ninS iill rtllnar€n. \Ian kan diiriSe-
nom uppflå ml,.k€t lloga sludiga
nrnlcbser nrd si:ih-a tumörn och
till och mcd i lissa fall pä d€ila sätt
stmlbehandla tumörer som redan
L1n cxtcm stfleripi.Tekniken inne
bär att man opeftr.r in sonder i iu,
mdroflidtt od1 s.din lårer str,{-
kälk pll.sscrJ i son lerna nlh de 1rlr
Ilnndronridet, dair dc k\'-arligltcr
den tid lnan alier bcsträli områder.
Fördele. med bEclr{erapi är såle
des ftt iän srofl srr.rldoser kan acs
mot cn begr;insad vävnad utarl atr
fair den skutle riskcra strålbiverk-
ningar f..åi omkrin-sliggande vävnå

Du:mt
Richarul
Ku!lenstiema

Suar påfrågor till

I Llnclnnde blev operera,J mecl
lal1.llgelrolrn 198-J och h sc
drn klaftt sig me.1 rnrlsrupstel
Pä senare rir har 6stcn fö].sänl
l.ats .1111 hxn vill nu lctl1 om .let
efter si lång rid är möiliElt rtt ln

Doktorns spalt

operem en txh'endl.

Principicllt iIrns det nuet som bin-
drar dt l1r-1n operer,u en L1l.rcntil
näm ellcr lingt efter det1 Lrspmngli,
ga opcrntionen. L1 tahcrnl irxlebär
bäde fl,. och naclrdehr lördelanra
:1r blll11d arnat art mrn smbbt får en
acceptabcl kommunikrlionsföfl nå
ga med god q)1}1n Nxckdelen:ir an
man mäste nränpulern n1cd sirt stc
ma och alt det km rara iått m_vcker

p,r'sscl med ventikn sonr sh b11rs

Nit !i behmdhr tLnni)re. ioom s\-al,
get och struphurar&t fllägsrus
n1ät1ga särsd \rnttöitlar och 1\nrf-
riAar som elt siir! atr behandl, tm1
i)rcn cllcrminske risken lil n ,lor
tcr*r ster sLdl uppsri. St..ilbchrmd-
hger h.u i princip !"Txna eflekt pli
bmfbnllor o.I mindre blodki .

Som en följd av det& ktul dct uppsä
Nnsrninuar av hmfx som gör xtt
omr:der blir sfl l€t efter behand
hrgcn. I rdnga åtl iäbättr.! tiUsL1n,

det spontint son1 filljd ay xn ?
ryflÅ nprf letar siA ir i områder ocll
sonr dlirigcnom km befrias fiian er
dcl ö\'edlödig vätsk.r.T}\-:irr kan pr(}
cessen 1"rra Dr]-cket langiarig och
det är nxc o\"atlligt att en liss sa 1

nad hnrsdr li\'€t ut Någon .redi
chsk behrndling son1 pälcrkar til,
sLindet ffl1s kmppasr.JaS l1ar Yid
nigot eller näAra tillf,illcn iarir med
om aft knugiskt koffigeri illdflil
dig €Ier missp$dridr \'ämad som
fEd av h nrL\tas.

Tu\Bbascmcer Ar erl tlnnilr som en-
1i81 litteflrufen pa§sar siq uromor-
dcndigt r,fl fit s k brnch\tenpi.
Nacldel.lmtshille öjligen 1ä" än
ingreppet ibland k;iYer viss lriftqi i
sämbind med att sondeffa ope.cm5
in mcn metoden är nrtc atl bcrnkra
som s:irskilt konplicefld e]ler filre

Anti-
cclrktionen har lleslurt aft sänll

Tobak T()bak som tenu iör näsk nlnn-

'#
"W naste uaru lika ge-
nerös& mot mönniskar
som mot taulox I)e.för
söker ui alhid betrakta i
så.fitrlelaktig d.ctger som

fler xv dclningen l-,\XY
Önskar Du clclgc liisarna Dln:r eg

na ertrrenhdcr cllcr åsikLer l :irnnet.
ber \;i l)ig sl«iYr1 cller h(l xv l)ig
Lill oss I rechkioncn. Tips på bra er
tikLxr är ocl{si \,ilkommer.

\lanusstopp 12 ]Iui
ttedÅtio etu

möjligt.»



Detta cir

IN:s standardreglel för att tillftir-
siikra miinniskor med fullktions-
nedsättningar delaktighet och iiim-
lilfiet antogs 1993 av en enh:illig
generalftirsan ing. Reglerna allger
hur riirldens länder ska ge funk-
tionshindrade särxna iittigheter
som alla ärdra medborgare.

^ 
,FNr,r 22 .rr rr ion edJiij,r FN s

l1. st.rnd.r rdrcglcr r€ronr .[t r.]

fralr lundikappolitr,ska plener.

. Staten, landstinget, kommu-
nen. företaget, organisatio-
nel m fl. ska

. ctebl sarm$eLe merl hanrli-
klppdrelsen s(nn jänbilrdig pe(

. se tlv--r' hur clen egna rellsanit:-
ten lever upp dli su[d.dreglema,

. Lr ti11m en invenLerirg i;ler ftrnlr-
tio1ls]ind1ä.les hehov.

. il\-efirlggå slrillnaden mdho da
gens resul,ser och liurlnionslin l
ricles behov i cn egen hendikap
polirlsk pl'an,

. utväden och le\ider] Llen handi-
kappolitiska planen nrcd iärrlr:.a

. planelä in hur luftlik ppaspek-
terl;l ska ko[xr;1 med i allx flam-
trd.r beslur.

. Handikappröretsen ska

. nrstas så att nran l«rn lcva upp rill
rcllen som cxpcrter i egil frigor,

. sc övcI hur verksamhetel ler.er
upp till stlndardreglemx.

. gäå en inventering ill-cr funlnion
hidrades behor'.

. bevaka att planen tuln;lis. ut\'-är-

deres och revideras.

22 standard-
regler

Dct hrr ir dc 22 ster&ft]reglema
1 Stetor. ska rkhl ökl me.h e

tcnhctcn ollr måfliskor lne.l
lil,dnionsnecl\iittling ofl .lens
rätt{ihcrcr beho\, lnijiligheter
och om lad.le k]n bid r]e.l.

2 Stalema aflsraftr f(;r:rtt effekiv
nedlcinsk r,;i o<h khandl,rgl
finns d]]gängl\q tbr nxil]niskcr
me.l fu nkionsnedsifining.

7 Stetema ska skapa lörulsiitrning
ar fi)r pro.lulrtli och inl<ornst
brl+aande xirete - så\tl på
lan.Lsll1-.qdcfi som i stlidema.

8 St llernx :ir xnsvxriga töl ,1fi nrin
tuskor med lirnkionsneclsättdn!!
hff socnl trygghet och dllr":lcldigl

I Stltema slix fiämjx möjligheten
iirr n tuiskor rned funldons
neclsirning alt lev, famlljeliv {)ch
.lems r;iri tlll pcrsonlilt intelldret
Llgrr fih inte .1isl{ri.incra Dir dcr

!!:iller seruellx relationet älncn
sk3p eller fin ildr'.Lsl(ap.

l0 Stirtolu ska se Lill ett rn:innisl(or
med lulitio[reds:iLh]ng kxn
.leltx i hrlturlivcr på lika villkor.

1 1 N{äxlltkn nred hml«iorrsnecl
saitnmg skr ha sanxtr möjLEIhe

ter dll rekFxd()n och iclrot sonl

12 Slrtemx sk:t Lrpprruntm åt[i:ider
för att skapx jtuiilrx nröjllghctcr
fiir mäl1llskoI rne(l funkions
ne.lsätining xft utöva sin rc1igi()n.

1J Slalemx Lr ltlcrsle alTvaret fii-
att kln$kap om L-\,nådsvillk(n ftl.
nä.nlskor mcd ful1ktidrned
säfiniflg semlxs in och spdd.s.

s?nI for atr stild ges tiu fosLning
på alh onxiclell.

1/+ Srrrtema ska sc till att lun.liknp,
paspekema lx:rktas i alla vikiga
policl smrmanlung oc'h i plene
ring på dksrn\:i.

15 Statemn sk1 skrpe en ritlslig
gmnd ftir delxkighet odr jiinJik-
hcr [ör mäm]skor .red funk
tionsnedvitL'liflg.

16 Staterna hår det ekonqrlsl«r an
waret tör r,arionella handlings
prcgriln1 och årgäder filr delah
dghet ()Lh iämlkhet.

17 Statenu är anwarga för xtt na,
tionclh samor.lnin gskomnxtr6er
eller likDrnde oryen ilrättas som
säker'stiillcr att hlrndikappiigor

IE St llefia skx erlrärxrx h.ndikepp
orgal)-sailonemas rtt eti rcprc
senterä flunniskor med ftrnk-
riorrne.lsätming. Dc bör också
e.kiflu lnndikappolganisedo
nemas rådgi\,äfl.Ie l1rll när dcr
gäller att fefia beslut i handi-
krppfiirgor

END ?-?

Rellabilircnng skx c$iudes män-
niskor mcd fu [kio$ned.särliing
lör afi dc skrl kLu]]rl upp.1i ()ch

bchålla sröIsle möi[ga siäh,stin-
cligher och fu.]{tirnsfi;nnaga.
Statenu ske gflxntelä ut\'_cck
Iingen a\', dllg:ingen till stöd och
senice. lnhegdper såd 1a Eä]p
nrclel som bidr.rr tlll olrrocnde
i cler.hglign liet och utoundc
r! situ i.ilLigheter

SttLlemr skx införx bandlingspr o
g]"arn som gör dcn lysiske miljtin
tillg'anglig oxvscn vjll<.a ellel hur
stola fuDlrtionsnedsättningar
mänriskor IuI (pu.kt 1-,i). Sre

terna ske o.'kai se d1l atr de Lir till
EIårTa dIl iifomlLtion och möjlEi
het till k.n nlrnikNon (ptlli{ 5
]])
Statenu ska erkäDjt principen
orn Lika möjllgheter dll utbjldring
p:i g'runcLskole- !,l,-nxrasie oLll
hilgskoleni\ e för bam. ung.lomar
och r,Irna med hul{iorsoe.l
sätoing. LlöildninElen bör \?ra
iorcEirerad med ordiurie utbild-
dng.

10



Beslutsfattare,
tänk er noga för!
Jag har efter en svår sjukdom ådragit mig flera funktionshin-
derlstörniflgar och under dessa år fönånats över den inkompe-
tens och [onchalals som bland andra, kommun & försäkrings-
k:rssa hesitter-

T\11 ,rr ]ntc !r ätt .rg Lr.r\ cr ä\'
L./ r aqr enskrtd sinsrcnrJn.rr tor
srå vxd valc fuurkrionshinder nne
bår för nr.livi.len. rnen tail KRÄulR
s( nn skatebelalal c ift dc säficr sig m
L sinx rcspcktive unedniflElar l1lnxn
de beslul:ll sis ft)r xft s:igx nei.

Iblnncl fär iag cn besilml.l kä$lr
a\ atr run Eler xvslag, ftlr xlt .mn
vet, att der är tri som orkrr ddva
:lrendct videre genom au tlverklaga.

Ju tifle som f:ir igenool sitl älcndc
Lle$o mnldrc utEailt 1ör ex. komflu-
l1en Om inte ,rnnat fölsena utgiltcn
till koixrr.ncle blrdilerå. Xrnske bra
fii kqnrmuen nlccL oIi, lörödrnde
iör inclividen Der finns xnledningtill
xtt man xnsiil{e. om hjälp cller han
dik,rppcrsätting. N:imligen au men
\ erkligen behtl\.er .1et ..

l)et ;i. oerhof påJrestande at "sLl

meLi i)ssan i hand" och geng p.:L

gtu{a rcdovi$ 1öl sil]a pd\,ätaste be
hov. Särskilt när rnan senxre i ett tor

mclh LIcv f:r a\.sL1EI på sa rnii liga
glurder rtt det \iftnxr onr I de rntc
ll,isnat .espck-lL1'c törstlrn shuationen.

Atl ö\ erklaga alla dessa ltslut rxr
på krehema. Krxher sonr elninsto
ne inte iag har. Der cndr ja!! vill. ar
eft Iä leva rnifla ktl1ske siste :rr i ne-
gon slags 1':irclighel Till nin stol.a

fölskäckelse ru*er jxg .lessr.ton
xtt r)rr nun her sIöd rtifr:in. .1,r Iår
mar plötsli!( efi mer komelt bemil
tancle fr;n kommunen, in om m.1n
kimper cl)-sl1m v ket jxg singats
trll fö$tn aren.

L)cnnx'ulmirrmingsmeh)d iir
nog effektlv fi;r :iven jag som.r oo.
hö.t cfl.is böriar svrkt:r. I radiop()
llmr rret 'Pi haref' hxcle nog I-e1le

I,rintc. mer :in lätt in de afiadc o:ir
dc dlola 'sklmrct":
'Sacials\rcLdt me.fulelat:.ttt isttillet

.lb aktit.) .li;dsbjiilp tn|ötu1 ptlssil)

hemhiälq't!
.lusan a )

Dek är i k(nther FN:s 22 san.hrd'
rcglc( om dLL iir ifllessemd ev en uL

fi;rligere beslinrring si kan du rck
rcm hihct F\s sun hrdrt-gler

orn dehkdghet och j:imlikhet fin
oiinniskor med fimhtrol rsnedsäft
nn,g

H?iftet b€i,ti[s ftos:

Hafldikappombudsmar]ncn.
ltegeringsgxran 67, plen 1.
Box 1779. 103 96 STOCKIIOL\'I.
T€L 08 20 17 70. Tertrel 08-21 J9 39.
rar. 08 20 il ;3
B-nurit lnlir@hxr(liknppomlrr.rds

19 P:i x]]x nivicl slrjt dct Einas lämp
lig utbjl.lning fir. all pcrsond som
clelLu i pleneri+a o.'h lacnomlo
rende ar- protfam och scnicc liir
rnännlskor mcd hmkior.sned
sittning.

St tc.flr,l är an$ arilli 1ör lortlö
pande grlnsl{ning och u§-.rdc

H xv rulionella prog"em och
ti:il§rer 1ör ifi rilllii$:ika mä.ni
skor med hrnkrrmsnerlsärring
delakfighet och j:ifllikhet
Strter både indlrsti och uNeck
Iingstrnclc hir cI1 erN\ar 1ör att
tillsammans töbänril levnadsför
h:illm,:lem ftir personel mecl
furkiio$nedsåfling i u[e.'k
Lingshndcma

Stl(enl:l skr .lelk Jrd\r i lntemx-
tnmelh sxma )ete n:r det gäller
atgirder Iör an tilllörsåka r n
niskor mccl hmkions[ccls,ituing
ctehkighet od1 järnlikhet.

to
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En bild
sagef mef
dn tusen ord?

H:.;'^,1*T*å'i*i:);i';
oss xlt llÖm Llrl till e11 br.r li.lning.
Nigon hrr p.islåfi xt "cn biid sägcr
mcr iirt tusen ord ". Jag 1 et tue orn jxg
\il] h:i11a mccldltrElt men en bild ger
()r.len nler vii.de. llan fä- cn visucll
bild aY det mn liser l]1lclen fil.hdi
er oclrs:i tidru+lcl1 utlorl]nr,.1g. \'i får
en mer \eder:r.l och li$-ird ticlnr,'rg.

Så snlll:1 ri, lilrsök att lina bi1.lel:
srucka ned era medlemnur sonr
knnske LrEIir ko11, skicka nred bl'()
schrl folder cllcr nrigot som har an
knyhlng till texten. C:ime cn tcck
dng Om ni vill s:L ser vi till x1t lx tär
illbxka d(-r matertul sr)m ni skickat.

f(nr csten nir iag in.lä ]ul]er pii så

vjll jag be er som skriver på delor.
skickx gäna cn diskett på texLen

Det skulle spera oss iNkri\.ning.
koflcktrrläsning och dimed nras-

\'1t-.1 dessx flder txckar \i pi för-
h:Lnd orn er hj.llp. Nl(-ll slulr iflte arl
skire on ni nu inte hx. l]1er \i ber
om, tijr det \'lkigasrc :ir an \ i Iär el1

nutedil si \ I kxn giir':L en lrr.r ldDxtg.

Gltnnb rcd. nvdlen l)

11
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I ett upprop i Lar)' efted)'ste vi begagnade Servoxapparater och an-
nan utrustrfng fiir att kumra bistå larlngectomerade och munlåle-
calceropererade i Rumänien. Samtidigt som li annonserade efter
begagnad utfllstnirg tog vi kontakt med en togoped, Mihaela Zam-
fir, i Bukarest. Mihaela ägnar större delen ay sin arbetstid å1 reha-
bilitering av larFgectomerade. Hon har ett stort intresse ftir den-
na patientgrupp och ä ocftså engagerad i run?itska La4'ngfiirbun-
det.

/-\ eftrn sr teset Lrnn4oltLldr
U",f.o ', fcng.r l, r.tt 1«rrxt
rn\ irc.:r Nlihxeh Zamtu till S\ erigc
o.h pri deftr s:ift [i lilmskap om hur
lr§.ng.croil1cr.rdc och rrunh:Llecrn
cercpclcrede ornhinclerta\ I lllnn:i
nien, nlcn q\1ir-r ans;igs .len:L ligga
utrdbr fdndc.s :indarn:ilspnr:Lgrd,
vrllcr ri bcliigar Vi rnscr :Ift en
htiill)inML\ tjll pcrsoncr rnecl samme
hendiliepp solrl lncdlcnrnlar j Slcr-
\kr LaNngfairburrdct \ail krn vnre i
pxdtel nred iondcns iiodm]lil, ä1'en

orn clessa persoDer lir bosirtt, i etl
enner lancl eller kenshc i rll $Dfef-
heL .lii llär rör d.t sig om cn nrrrk-
eL ftltdE]t hn.l mcd \tcrst bcgrinsr-

. Fler än i Srerige

'\nf:rlcl 
liryngecrornerx.lc i Rur:inl-

cl1|ir mltket srönc :in i slcdge odr
rchlbrlircnngsnlöilighetelniL är' be-
grårNrdc Leryl)laccronric. uttij.s cn
d:rst pi tre sriillen i hel'r lin.lcr o.h
rnxn hxr il\ erhul Lr.ltxget lnLe hii4rt
iln\,än.lx ril\rp(xeser eller iirkl\ lx-
r1r-\i\lirre. L:Ln.lets ckononi :ir en
srringd odr :111x kon1nler nlte i alt

rljunn.le xl sjul§:Lrd
Dct lirn! ingx pen:ter fill rek s

kr hjallpmcdcl. Dc'11. ilxlcb:lf xl1 onr
en padenr gcnonlgir or lx§ngecr(!

12

n mcn av olilia slr:il inre lr:Ln Lill:ig
n. sill ctt a6ifLlfst:Ll fiir lun nrgen
hi:i1p alls Ens1.ildr personer ]v,.:k:rs

kilpa en Se^or Ii l1 udrndct mc]l
det $kn:rs klrnskrp lilr .rt rcpardr
och clet irnns inLe heller rillgång t l
bifiener .1i .lessx l)ehi]\er b\tas

. Besöket gick att genom-ftira
'l llns ilu \'ar i1]si'rkin onl nl«lcl fiin
Sihelsen Lrnngfonden avslogs

l(m.le \.i genornfiin clet plenerrde
logopedbesijket tlin Bucxrest Der
te slreddc nredviss ekonornisk hi:ilp
fiin den Panmedicinska hsenhe-
tcfl saLnlt ccl cgn,r ir-sxtsca trio lo
laopcdcrna \ i.l Lainssjrlkhuscr i
I Iihnstad.

Elic$om \ir fir]Jiila;ln orn hjilp
1n«l.rl tills nu codist uppmi.ksnnr
l rls e\ ctt lit:ll pcrsoncr rppi'qral
\,i 1ll1 \,:ir alns]r.ln om bcgignade
hiiilpmcdel t l hi;ilp ]r c1nccrdnb
bx.le (i nnrnliih, svdg och strup
hr\rr.l) IIlrnn:inlen

Lend Benglson
Ieu lollo\ed )

lera Beegtson tillsanman ,ed Iuihoela
zanjt På Ie as ,rot,agniig.
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ihaek zanfir
(öre rcättning fi.in fra s ka:

llctor Rarini) J

Här återges

Mihaela Zamfi,rs
reseberättelse
l\ 7f iftnrmn ar Ul,\rel.r Zemfrr Jag
lVIar logoped i ici Centre \Iedrcrl
lör Phono- Audiologi och KlnLrgl
O.R.L. I Bucaresl Runliinien Tack
vare en inbjudan från siukhuset i
Hdffstad och flän Lene Bengtson
har jag fåE möjligher an resa till Sve-
dge för att besöka och lära känna
svenska loEaopedefi och foniaters
arbeBsäfi samt att etablera kontakt
med dem inom der onråde som gäL-

ier rehablitemg av bam och \,1rxna

med språkproblem

. viilplanerat pro$am
Besökel var myrke! väl orEiaflise
raalll För att få en samlad bild al der
som rör logopeders arbete i S\.erige
besöke Ii första dagen Uni€rsi
letskliniken i Lund. Jag besäg sjuk
huset och fick ml,cket god konrak
med N{adame Kie6tin Becker, chef-
logoped och med foniatem Roland
Rldell. trIadame Becker förklamde
alla olika möiligherer arr få en sonor
s!,i11rra som finns för larlnllecao
merade i Sverige Hon beräfiade om
fördelama ed TE röst (en röst bil-
dad med hjälp av röstprotes). Av
\'ladame Becker erhöll jag en Pro
vox protes och nälim fukalllter att \.1

sa föI våIa 1äkare i Rumänien.
Däreher fick jag tiLlfrille atr till

bmga dd i klinikens bibliotek aft lä-

sa och kopiera ariklar om sädant
som lntresserar mig Jag fi& möilig-
hea aft läsa artiklar från konEfesser
av inlresse. Tillsafirmans mecl Lena
Bengtson såg lag flera lideofiL.ner
om röslproteser och lena gav mig
nagm filmer att \isa för rum:inska lä
kare. Å1h var m-vcket mtressant.

. Möte med patienter
De följande cla8ama flck iall möta
oljka patrenter lanrgectomende,
afatiker dvslekiker Jag fick besöka
en sjukg),nmastjkaydeliing, se bas-
sängträning och träningslokaler
samr logopedens labomtorium. Då
jag äten ände hem hade lag mänga
saker att \isa och berätta lör klnrr-
ger och loniater pä \,år klinik. Jag
i.fornera.le också om det planefl-
de hjälpprogralnmea för Rumänien
och att det kan finnas en möjlighet
aft hiä1pa lanngectomerade i Rumä-
nien.,{lt detta t:]ck \'äre lena Bengt-
son (som behärskar både det eng-
elska och fiånska spraket v:ildigr
bm) och tack Yare den logopediskx
al'delningen i HaLnstad På min ud
versitetskLiniks \'ägnar, på min chef
Professor Romeo Colorasus 1 ägnar
tackar jag Er
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Iogoped-
stdmma
Svenska Iogopedfthbund€ts stiinma
,igde fum på horell Skogshöjd i Sö-
dertäie. Svenska Laryngförbundet
var inbjuden, vilket representera-
des av Gert Hall, sven olof Garde-
lln sarnt undertecknad.

q*n g,-"_.n"r eI. mr cket an-
\Jgenrmt trllJalle at1 Tå plesenrers
vä1 iörbunds olika aki tterer i form
a\' brosch_vrer och \Ar Ninköpra
mobila Lrtställnlngsskärm.

Ca 200 Logopede( från geo$aiskt
sätt samtliga sjukhus i \''äIt land. del-
tog. värdefulla kontakter knöts
kring \,år \.erksan-rhet inom SLF och
Stiftelsen lanngfonden, dä icke
minst vid Lunchen diir vi hade äån
att fä \,?m 1'ärdar

Äll en gång önskar \i förmedla
vårt ]ACK och \"r uppskaftning
ö-er a.l fä de]taga i Er sämma

Ba Percso

adfrrande 
=

ry
"W leaer i en ti^ålder
då man ör stolt öuer
masbiner som tänker
och rir misstänksam
mot uade nuinniska
sor?t fönöker göra det.'

g



Jonas
Karling
- cheflogoped

Mitt namn :tuJonas l&rling och iag
iir cheflogoped på Foniatriska al.
delningen påKa.rolinskasiulduset
(Ks).

E.n .nri\kr .1\ dclinqcn f lh, ,r
I o.. r nrs.,lrlrl\Llint-n,,1
ri ensrarer 1ör behandling och re
lub nering av blaml rrn r Lunlorer
I hunrd/halsregkrnen \l:mg:L :Lv er
som :r lthandlxde p:L Iirrollnske
slln{hrrseL k:inner nlig se.lxn gxnr-
maLt.

Jxg barriade arbctir pi IiS rcchn
lr;2 Jx[i erbL-L1de cli me.l 3]la de
.li.!!noser sont vi som logope.ler l:ir
oss par utbildnlngen. Det va| he|r
rnecl frlsemd taL och sprilrrn-eck-
llng, bemf(iddarned läpp-. 1rä1r- oL:h
gompalt samt bam och l'lrxnl1 sorn
srxrnnrxde. Andla diagnoscr |ar eJa

si ehea stokc oah andm ner[()l()
giskl sjul(d.rDstjllsunl o.11 parien-
tcI som var hese och hxde besv:ir
me.l srne rcster Un.ler mingr lr :ig-
nede jig uig åt klinlsk finsknjng ri)-
nnde bam fö.ldlL med [ipp-, ]iäk-
och gourspalt vllket lecicle fmnr till
&rkr(rtexamen i iuni 1997

Jxg har .lock ägnet myck.t dd ät
rchabllitcrlngen av lan'ogckomere
Lle och prdenter opcrcflde i ltllrn
hilxn. 1979 srirtildc iåll en sanlkls
grupp tör dcn sistnämn le gnrppen.
en \-c isamhet sofl foilarrnde pi-
gir var 11:e .1x8 tilisxnnna.-s rncd
mig och r?r hlraror Cu1l \hri llrft

^J 
1188 åkre jeg tillsxnmuns me.l

Lrnnglörbundets f(iar(ren.leläkxre
Rrch3rl Kuylelrstierna rrh clolrtor
Srig Häglund tiLl London fin :rfi ]ära
oss xllt om (isNentiler Sed;ln clcss
tir näsnn xlia pxtucnicr som l Jn
gckomcns på ItS röst\ enril Oft:§L

s:itts den ldrg ]n prirn:in, .ll1j i sx.r
trencl mecl oper.rtioner si irfi pxti
cnten krn linix xrrändx sin r\.e
nrtsnarpsrtrst redxn 11 dag:r. chcr

\I;ingir iw \.i'ra pxticnrcr l:ir Pro
voxYcnalcr och ,ulväodcr Stoir\ e1ll

2 cllcr Prc\.ori endnnlgshlter alDl]]
k$scttc( ll\IE bch.dcr "rr"r, 

",-r.,j\loistcr Fxchrngcr" chs lirkt/\ ålme
virilare). Jig hu hcli ticlcll lerit in
tlcsscrad e\' sechm produktel oc]r
afi 1ä \åm rned om itt LrLvecklx de
som finns lnen ocks:i lpsna p::i pe
tienternas i;nskern:il och idier Drir
ft) :ir jrg se.hn i \'l.iras cD[ixlacfid
som lronsult 20'l.ir, dvs c:a cn cleEl per
\eck:I. xv Atr)s Nleclical -{ts, som lir
.1et tiiretrg son u§'ecldir och pro
clucerar dcssx prcclukcr. Det är fi)r
nxg ocdlöfi srimuler.rnde ()ch iag
ll.r att nin lörl.}flrg i den klnrls-
kx virdrgcll tillsixr]nutu fled kor]-
ukrc-n ll)cd,\trs ken \ara fnrktb:i-
lxndc. Så kool&t l mig g:inu om
tu har idicr om 3l1t som llilr me.l
problem runt röst! enti1er, an.lnings
liker rengiidng av stomx rnm.

\i håller iust nu p:L att t;l tinn cft
etlri s()m kommer :111\.aLm rnpas*d
fi)r xr1 nmehåll:r nigra Stronent
lrr(r()rplaster odr H\'lE kessetter,
borsLe. plug, tväliapp,u. pearrg, en
spegel och en hmpa som komrner
ril lnllma llistas på skpfle/blus fi,
!to.l ö\elr\n \i.l rengi)ring 11. sto
nui ElLLiet kol ner arL klmm eistes
i bailtcl elltr f.)n e s i en hend\lis-
kx. Dcfi. :ir en tvpiskt exempel pi
nalaot som ken unded:itta var.Lrgcn
lalr de1] h+tgekL(nnerucle rrch som
nu Lxs tum lust eher (mslrenril lran

lag tr()r rLL den nt'a kxnllcn L1
nTu})e konrnrer an bli ctt bm till
skott u1l r1e pxtienter sc)m ftiste an
\ aind! ktL1nL fii rft lnte stomat sL:r

1örl -'1sk§. HiLI nun pliistel' och
lLU[ kasse( ken man he kanYlcn
sittrnLle genom plåstuct mcd IL\'18
kassetten fistad i k:1[\1cn i siillet iiir
att kanllen srfter jmrnlör plasLeL.
DeLLa irneb:i. aft man intc bcharrer
tä bort plisrer varle ging han)lcn

-qr hlrden nrl-cket kinslig för pläs
ter lrxn niar nu 1':ilje ]I1 hl cn kan] l
som hå1ls pri pl]ts med elt] lsbxn.l
och c.l III1L ktsseLten i 1trnylen.
N:ir mrn skalL Lala ()ch tmlrer nrot
Lassetten kommer l{rn}.len xtt trtl
mot stonui)ppningen och man l«ur
lala med sin ri;stventil r-rnn liickal]
tle hiljucl.

Jng :(erliornrrer gärn3 i L ld.l
dngen rned tb öpmdc r,tlbrnn
tl(n och är l_ildigt ilrrcsscr-r.l 3v icl6
er och tenlur hing problcmlös
ningar bl.te vad gillcr larlnElrtolr
och tlllsrinci elier opcfttion i mun
helan. Hör a\. crlll tr

rer 08 51lr -li 65
re 08 5lrr 39 86
era 08-601 98 21

E-miL jkng@ent.ks.sc
.r!,. jonxs.ke.ljnli@atosnredicxl.se

/'- o\ti Stelnb.Llc h.lr .rll .lir
Lf i ". .,t,1-, n ri ,r TT,rl.,
cn llel1tl1 rir har GösLr ncdagt
efi fajniänstfulllt arbctc i \ rir Iör
c[1ng, dels sori scl:lctcli]re
och rndel de :en;rstl- ircn som

Selnuden eher l)1g bli. stor.

Iaryngftire tngek Götebort{ 1
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läns och regionalföreningar
med kontaktpersoner

Iålun: kqngfdr€dng€n Dalärna

R.Ldmatrr'iigen 27. 791 61 IALIN
Tel 021160 9i

Gjlle: Laryngf. Giirleborg m€d Nor.land

oxl(§er I B, 826 32 SÖDrr.L[\N
lel 021016i59,:lven id
010 20 30 963 tnobn

Göteborg: Lar]'llgff ireningen citteborg
Boa 120 53, r02.11 CÖII8ORG
'rcl 031 .1:l J0 28

r.ilLeby B:i.ke.LJs v 99. .123.19 TonsL{NDÄ
Tel 03r-i6 35 41

Halmstad: Ha ands t rlngftie ing

ljerelvägen :10, 302 30 IIAL]\ISTÅD
Tel 035-102 123

Larlufiietli gen i Öretuo, Yrirmfands
och s-Lin

S§.tnnilsgaLrn 12,652 2l li{Rl-Slnl)
'rcl 054 21 61 35

Lirköpiflg: qdiistrd l'll',]l$dre iryen

R:lrani8en 4. 612 3l HNSI,ANG
Tel 0122 155 .i7

Stocklnln: Stockholns t:ins
Iarrngftrrenins
.:,'o Gunna. S.hncldcr
He..iksdtrLsi ingcn .15, .1r tjt :J2 NACTaA

svENsKA LRpYt!GröneuNort

Sirdra §erig€s tarlngfrtrenifl g

ler Albin I lansu$ liig 56 ll
21,163 MAr. lO
Tcl 040 16 23 .10

Gelt Hell
Kasninds!ägei 2, 2a1 55 TRlil.UiRONC
TeL o.lr0-189 65. lia 11410.1a9 5.)

070-52.i 89 65 mobrl

Lrppsalä Uppsala tft ,ngfiirening
S rjolmtuEsg 28, t52 33 I TPPSALA

TeL 0l!-i6 09 36
Sver & \ralDr E*sson
rkba(ko. Lör, 7.10 11 LriNrrA
'1c].0174220l|1

Vä51erto: Y:istnrnlnds krlrdiedry

rrrkn[g,rnn ]0. 123 51 \'tLsTtRAS
Tel 02r .1r r176

LARYNGFONDEN
i kamp mot cancer

Laryngfonden cn fristående fond
instifiad ar. Svenska Laryngfi)rbundet
- står öppen för ansökningar om bi-
dlag, vilka kan beviljas i enlighet med
fbndens ändamål:
Fondens ändamål är an tiämja forsk-
n'rg o,h urve.klinq, sJr.kilr innn

Bidrag och gtioor emotages tacksamt på:

Bankgiro: ,79b-0661 . Postgiro: 9l S2 rE-,
Ansökningsblankett för bidrag finns hos:

STIFTELSEN LARYNGFONDEN
BarksVä9 14 I 170 73 SoLNA / tel:08-6554001

STIFTELSEN

omräclena laryng , hemilaryng- och
glossektomi samt fiämja vårcl och
rehabilitering fiir behövande s juka
inom dessa omräden, dock ej sådant
son.r åli5lger stat, landsting och kom-
mun, enli€at gäilande lagar, regler
och praxis.



POSTTIDNING B
Svenska Laryngförbundet
Barks väg 14
170 73 SOLNA

rcl§,§§

EE nuy or}e ffir&äff,raef frvafd{ef p;ä {3pff&er"m: sfäsfer EE
Atos Medical inlroduccrar nu en ny och Lirbättrad kvalitct på OpriDerm
P1åster Vissa laryngcrha. haft den åsik att det gr nlåOptiDenn Plåster
var 1ör rockt, alt det hadc felfiirg och ait det \rär bcsva.ligt att sätta på
då det måste upp!ämlri ftrrst.

Vi hår tägrt dcftätilloss, dädijr är det nya OptlDcnn Plåster mycket
tumäe, mera ttcxibclt och nästangeno skinligt, vilker9 av 10 ftiredrog

En annm nyhel, vilkcigaller alla Provox Plåsler, in att de alla numem har
en grcppyta son] bädc underlättar a\.Iägsnandel 1rån skyddspappret och
liån huden. Dc olala plåstrama har blivit stönc och har fåt ätrnu mer
ånålomisk ltseende.

Passar ihop med Provox HME Kassetter samtmed
Tracheostona \'ålv (s. k. "handsfree" ta1).

För laryngermcd instabiltstoma e ller extremt krinslig hud.

. Version med 81å tung: Vid kombinallon rncd Provox
Plåstert. ex. naitetid eller vid "handsfree" tal

' Standard version; 1ör paticntcr ulan röstventil e1ler n:ir
arfai.Jd ter e.rei ,g |J Pr,,\o\ §,J1. be ,ö\j

' Fenestreradve$ion; kan mvändas i kornbjnation med

Feresteringen bcstår av flera små hå1 ftir ati
ldrhindla Iisthåkning av rösnendlen och
granulationsbildning runt fenestreringcn.
Mjuk och ftjljsam silikon med dlLncklig stabilitet.
Iinns i 24 storlekar Goddiameicr/liirgd).
Anatomiskt ull'onnad 16r oplimal ånpassning ti I I
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mcd Bl:i liiiE Gom pxsar , Itulox Plåstd),

hltriltcÅL
Aros Nledical AB, Box l8l. 242 22 Hinhy
Tel0.115'193 00 . lax 04li 198 !S
e nnil: irfo(aabsmcdi.a1.c.n. *cbsl. Ir! alonnedical.com


