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(Obs ovangå€nde adresssr och
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aulomaliskl lel€fonsvar På

Ha ndikappfö

Poslgiro:851754-2
Bankgiro: 57903-5373

f inansieras genom medlems
avgifter och anslag b|.a genam

" hemilaryngektomerade - de som {ått
ena stämbandet bortopererai
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Laryngfonden,
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'de

som opererals för cance r imunhålan

slöd till laryng-, hemilaryng'ach
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'de
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Tel. 08-531 717 88 sarnt
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010-271 4157.
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Kassalö allarc Gen Hall,
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hle Mo.le ns en -

t€1.

08-655 8310 och 08-655 83 20.

hu ndens
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Svenska
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Tel. 08-655 40 01.
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LARYNGFÖREUNDETS LÄNS- O,
R EGIONFöR ENINGAR - kontaktpersonel;
ESKILSTUNA: Per Linde , Lev ns grand 2 (2 lr)
6:ld 32 Törshä a Te 016.3551 35
FALUN: HoLger Andersson, Bådnransvägen 27,
791 61 Falun. Tel. 023 r 60 95
GÄVLE: Sv Begllen Onorgei 1 8,826 00 Soderhanrn
Te 0270 16.1s9

GöTI aoRG:

l-r" H-'-ån ,o

421 41 V:a Frolunda

Tel.03l

G r"'r9å
47 87 63

HALMSTAD: Åt<e Karsson, Betevägen

a'

.

10,

302 30 Ha mslad. Tel. 035-10 21 23

LINKÖPING: N s Björck, Mårdslgen

4,

590 30 Borensbero. Te 0141 41046
LUND: Erik Oh se;, Tordönsvåg€n 4 l. 222 27 Lund
Tel. 046-13 l4 05

STOCKHOLM: Rune Emlerborn, Sköndalsvägen

I14 (lV),128 68 Skönda. Tel. 08-93

87 58

SUNDSVALL: Bjorn Ed und Bruksväser 8 B,

EI
Etl

e73 30 Bo stabruk. Te 0612 212 1s
UPPSALA: Run€ Wlklund, Ynglngagalan 5,
753 34 Upp§alå Tel. 0r8 26 18 56
.10err ilo'1"'lo psså "n 26 C.
VÄSTEFAS: ao
723 44 Väsleräs. Tel. 021-14 30 73. eller
Bjarne Johanssor, Axe Oxenslierna's gata 42,
724 73 Väslerås. Tel. 021-35 45 60
öBEBRO: Laryngfören. iÖrebro län, PeFArne Herberrsson,
Ek undavägen 9-15 E, 702 l7 Orebro. Te. 019_57 I I 86

r

Bertil Lindström
har gått bort

Det slog mej
en tanke...
DET ar dct som gör skillnaden så rasande stor:
Mellan att vaia konstruktiv och Degativ.
Att vara konstruktiv, det kräver inte bara tankemöda ' ett konstrukdvr tänkande. Det fodrar dessutom ett engagemang, arbete, möda och, framförallt, a1rsvarstagande. Eller hur?
Att vara 1rcgativ fordar egeDtligctr ingenting. Mest

bara att illta en bekväm attityd, förklara sig sjä1v
iör felfri och lasta övcr alla krav på andra. Vilka,
fulla av fel, ändå skall göra något för mej. Just mej!
Hur var dct en amerikansk president uttiyckte det:
Fråga inte vad Amerika kan göra Iör dej utan fråga
i stället vad du kan göra för Amerika.

DETTA är en av tankarna som s1år mej på vägen
hem från eD koDgress i Skövde. Dtu Dågra få intog
den bekväma attityden, n1edalr alla övriga ställde
upp i kraft av förmåga.
Det är förunderligt hur lätt der är lör dc felfria
besserwissetyperna att förstöra en god anda och få
igå1rB Degativa känslor och stämningar och debatter som inte gagnar en rörelses positiva insatser
och arbetet lör diabbade människor.
I orgallisatiolrer som samlar svaga och drabbade
fiDns så oändliga uppgifter att lösa aft vi itrte har

Bertil Lindström, Hidinge, en av
Svenska Laryng{örbundets tidigare
förbundsordförander har gåtl ur tiden,65 år gamrnal.
Lindström föddes i Guldsmedshyltan. men kom redan som 1o-årino till
örebro
1958-70 var han "till sjöss", dock
med ett långre avbroll som kranmaskinist. Från 1973 hade Lindslrom
en egen verkstadsrörelse och över
gick så småningom till att bedriva
skolhandel.
1985-88 var han ordförande

i

Svenska Laryngförbundel och från
'1985 lill '1993 var han ordförande i
förbundets Örebroavdelhing, och
var vid sin borlgång avdelhingens
vice ordförande. Han var också engagerad i handikappsåmarbelet genom HCK i Orebro såväl lokall som
på länsnivå.

Lars-Olof Paulsson
80 år

råd med inlcrnt gnat och negativa diskussioner
som tar tid från våra verkliga och livsnödväDdiga
uppgi fter.

D E T ar faktiskt så att den tid vi har i vårt korta
jordeliv kan användas på olika sätt. I en hardikapprörelse fu det ett svek att använda tideD til]
något aDnat än att iörsvara varenda modlems intresse, ge stöd och hjälp. Att vika från denna crda
uppgift är att. ge svinhugg åt kamrater som behö-

ver oss. AgDa oss åt
futiliteter och
misstänkliggöratrde i stället för att ta ansvar och
kämpa vidare.

SKULLE en alel håndelsff på er kongress i Skövde
iått oss alla - eller nästan alla - vid närrnre
eftertanke och distans till kongressen, att begripa
dessa självklara sanningar, skullc de negativa in,
slageD i kongressen ärdå ha tjänat ert gott syfte.
Låt oss för allt i viirlden hoppas på det!
Er

ELOF

I all stillh€l - så likt d6nne iLarynglörbund€t aktiv6 Lars-Olol Paulsson - begåtl sin 8o-årsdag.

Lary Har bara atl konstalera afl vi inle
hann fisd, och snop6l komma med efl

varfi

och hiårtligt grattis i 6ft€rskott.
Lary har särskild anl€dning salutorä, €i,
lelsom Lars-Olof ägnat vår exislens och

vår verksamhet som förbundstidning

säl§kild omlanke.
Då vi tackar föi väl ljorda insalser så
belydgr det sartidigl en lörhoppning atl
du inte qlömmer oss och ditt föfuund.
D€t finns mång arbelsuppgitler kvar...
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STRÅLANDE
SEMINARIEFRAMGÅNC
orr
STRUL PA FORBUNDSKONGRESSEN
RIKSSTAMMA EFTER NYA STADGAR
Tre slora arrangerang under tyra sprängfyllda dagar på Billingehus:

Framgångsrikt seminadum, slruligt kongressinslag och en första rik§§tämma.
Nya stadgar för Laryngtörbundet, nästan helt omvald förbundsstyrelse, så
kan det mesta sammanfaltas i all korthet.

behandnummerav
Lari.
Häi rapporterar Lary om kongressens och riksståmnians besiul i
olikafrågor.
I de bå-"da arrangemangen deltog
Del genomförda seminariel

hs pa annat stålle idetta

h

de esta t oen nva lörbundsstwetsen sahtåde e el
nksstämmans sl"t. Öira raden tÅn vånster PeiAFe
Hobensan, Paul Brynielsson, Geft Hall, Sven Eriksan ach
nwalda suDaleånten Srcn-Ove Penercsan S4tande t hedrc
täden 1ån ;årcter. Bo Parcson,

Etot Bysted' och Bt,n Maae

onöud från Laryngföbundels samtlig€ föreningar.
Såväl kongress som §ämrla genomfördes med ett presidium bestäende
av Manfrcd Karlsson och Folk6
Edksson Kongressekreterare: Per_
Ame Herbertson'

Erikssan fÅn valbetedningen. Siv Baglien, sam hade bÅdskande ätenden pä annat häll, lanns tyvän inte l«at på
Billinoehus då bitden toos och lnmlöt \åneran sahnades

At,n't thn Ax.l*öh ach:Hans.Å*e atven

Man kan inte. ned bastavtha ivätlden.
påstä afi vanenda av kondrcssens och
stänrEns ombud vat sätskift välinförstådda med reglet ellet ens alkidvad

gä et stadgaL

lngen Avundades idessa stunder kon-

grcssens och ti,.sstämmans
'ptasidentel', sam iblahd fakish fick
vara någat av pedagogar

inlörtörsaft

"Ptesidantena" var enettenid de rutine-

rude hercrna Manhed Karlsson ach
De lick gott betyg för sifl abete

STOCKHOLMSMOTION
STRUTADE TILL DET
Laryn9fö6undets kongress slrulades till

d

grund av en enskild motion

fiån en medlem i Slockholmsföreningen. tvilken kråvdes att kongres-

sen skulle utlala klander mot lörbundasyrelsens medlpmmar, exklJsive
Siv Baglien som inte skulle utMttas lör klander.
Bakgrunden var att molionären inle var nöid med sldtörhandlade tackliga trågor isamband med en indragen ljänst på förbundskansliet.
Kongressen menade all klanderlrågan kan tas upp i samband med be
slul om ansvarsfrihel och kravet om "skadestånd" tör den indragna tjänslen var redan avgjord genom parternas fackliga organisalioner.
Kongressen beslutade därför alt awisa motionen. det vill säga, inte ia

upp densamma till beslul. Mot detta reserverade sig Sloakholmsföreningens ombud.
(Molionen hade för dvrigt inte ålfölits av föreningens utlåtande, vilket f6reskdvs isladgama.)
Kring rnolionen blev del flera rnärkliga lurer. och dessa gav också vissl
eko på etterföliande iksstämrna.

Godkånd verkramhet änrvarrfrihct för rlyr.lrcn
Kongiessen godkände den framtagda
v€rksamhetsb€rätlelssn och gav slyre

-

Några andra yrkandefl lanns inte vare
sig då d€t gällds verksamhslsredcvis,
ningsn €llei ansvars{rihe1en.

Ny valberedning
Tillny valberedning utsåg r ksstärnman:
Sven Andersson, GullBritl Mtulensson

och Sven-Olol Gard6lin m6d

Åke
Karlsson, P6r Brännmark och Britl,Marie
Eiksson som suppl6antsr.

Til lödro€ndevald revisor utsågs Georq
Anlal med Svanre Edman som suppt6-

anl. Aukloriserad: Feinsieins R€vi-

Nryald sekreteÄrc t fotbundssrwets\n

PerAne Hed,edson lån örebÄ

EIof omvald ordförande
Vid riksslämmans val hade valberedningen enhälligl loreslagit omval av
förbundets ordfö.ande Elot Bysledt. Från Stockholmsd;tegationen
nominerades Siv Baglien som molkandidat. I sluten omröstning fick Elof
en klar majorilet av de avgivna rösterna, 27 rnot Bagliens 12 röster.
Till Iööundsstyrelse iövrigt valdes Siv Båglien. Paul Brynielsson. Sven
Eriks.son, Gerl Hall, Per-Ame Herberlson och Bo Perssdn.
Slyrelsesuppleanler: Lilian Axelsson, Hans-Åke Ellv6n och Sten Ove

Petlersson.
Vid fööundssfyrelsens sahmantråde efler riksståmmans slul, utsågs
Bo Persson till vice ordförande, Gert Halltill kassaförvaltare och PerArne Heberlson till sekreterare. Siv Baglien utsågs iill studieorganisatör.
I aöelsulskollet ingår, ulöver lörbundsordföranden, Gert Hall och Per-

Arne Heöertson.
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Ett stort och viktigt kongressbeslut
LABYNGFORBUNDET BREDDAR SIN BAS

-

IGEN!

Man giorde det igenlliksom vid näst sista kongressen (i Göteborg), innebar
kongressen i Skövde att Laryngtörbundet breddat sin bas. De nya stadgar som
antogs anger att man skall bry sig om fler cancerdrabbade. Man vidgade begreppet glossektomerade till munhålecanceropererade. Det vill säga - cancer i
hela munhålan, inie "bara" tungan.
Vidare tar man till sig den grupp av patienter som genom strålning tått bestående men i sin livslöring.
Laryngiörbundet är expansivt, vidgar sin krets och går framåt!

Per.Ame Herbertson:

Vi är ett litet förbund
- vi måste alla hjälpas åt
PerArne Herbertson deltog i Laryngförbundels kongress och eflerföliande
riksstämrna. Han har i ell brev, som Lary härålerger inågot förkorlad verston,
delgell sitt fööund en del intryckfrån arrangemangen:
En välordnad llllsrälning som gav mig
person isen mycket av värde. Blev dock

störd av

Slockholmsföreningens

dellagare och deras agerande,
Att framföra kril k är något som är vihig[
atl göra om det linns anledning. Kril k
skall då iiamlöras på etl riktigl sä11.
resel flnnas nåson
D€r
arledning till kritik, ingen av oss är ju
yck gwls fe Ir. Del är v h gl atl komma
lhåg au krhlk kan vara posiliv om den

brukar

framlörs pä etr rhigr sä1t. Men ait

framlöra kririk pä d6r sätr som
Stockholnrslörenlngen gjord6 (vid
Skövdearrangemangen) berörde mg

Med andra ord så ska a a vara
ll arbele - dock med rält
alt,ramföra saklig kr ik, annars kan vi

solidariska i s

inle nå ett bra målMen den krilik och dei upplrädande som

Stockholmsombuden vlsade upp under
kongresson och slämman var långt lirån
solidarisk. Del var ett upplrädande som
jag tycker var på gränsen
d6l I låtna,
kanske så gro!4 alt man kan ilrågasätia

li

d€ras medl€mskap iSLF? lvarle lall
lyck6r jag att Iörbundsslyrelsen bör
behandla d6n frågestållningen, ly en
slämma till av Skövdomodellen" har
varken SLF e er insäende Iören nsar råd

Dessa rnlna privala synpunher

§ ILLA BERÖRDA

Etl av Stockholmsföreningens ombud

6llenysle Iler lalare irän

andra

iörenlngar, m€n som lag upplattado d€t
hea var alla så
beröida av
Siockholmsombudens upplrädande, så

vl

iag

Vi är etl myckgl litel lööund där alla bör
hjälpas åt och de a på såväl posiliva
som negaiiva deialler pä eil hid sän.

ia

man orkade

ile dBlla i debalt€n.

Vad sorn hände var alt Stock-

lde ansvarga i
Jörbundet löi grova överliamp, och
iramhö sina 6gna, periokla

lSupplc.ntcr godkändct
trots 'l€laktiga' Yal
Laryngfö16ningarna i Göteborg och

o GE[4ENSAMI/A MÅL

Slockholrr hade inle valt suppleanteriör
sina kongress- och stämrnoombud på
sina åismöl€n, så som sladgarna
löreskriver.

ho msorablden besky

Vi, i d6 lören ngar som iillhör SLF, skal
a la ha 6n gem€nsam målsältning; att
göra det bäs1a lör våra med6mmar och
iölbundet. Liksom SLF har lil !ppgffl at
göra d6t bäsia iöi enskilda personer och
{ör Jö16ningarna.

Kongressen godkände emel enid 6nhälllgr och på iörbundsstyra sens iöis ag
atl dess Jöreningars supp eanier, som i

stället vais på slyr€lsernölen, ick
liänstgöra

Enhälligt
antagna
stadgar
Förbundskongressen antog
enhålligl det förslag som före'
låg lill nya sladgar. Detta innebar bl.a. att kongressen därefler avslulades och i enlighel
med de nya stadgarna genom'
tördes däreft er Riksstämman.
Forlsätlninqsvis blir det riksstämma varie år och konqresserna är således avskaffade.

Till det f ramlagda stadgeförslaget lillades ett belydelsefulll ord vad avser
fdrbundets målqrupper, nämligen att gruppen munhålecanceropererade hälsas välkommen. Dårutöver kan noteras atl förbundet numera
också omfallar även den
målgruppen, som genom slrålskador fått bestående men.
Uppd.ogs åt fööundsslyrelse
och föreningsrepresentanter
atl i föreningsstadgarna fast'
slälla lidpunld för inbetalning av
årsavgift till förbundet (vilken
senare faststålldes av slämman

skall vara 40:- f6reningsmed1efi,|åt-
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PROIEKTET FÖR

M U N TI Å I, E C A N C F- R O P E R E R A D

E OCH

NU AR DET ROLIGA SLUT! lf
i

Skövde kan vi bara konshterå ålt
semitrariet hff vårit en succ6. Från delta!äre och föreläsare hår vi hittills bara fått positiva reaktioner, sfoom t ex välgångsönsl ingar, tackbrev och blonmor. Vi som
har varit med och arrångerat seminaliet :a jåttcglacla över ått det ve*ar hå varil så

Efrer aii hå såmmanfattat två fullmåladc dagar

lyckat.

i

liseFndct .edan

altvända oss

som

till

till

både våra

vårdlerroDal,

i

medbnnd likoch med åit vi

trodde at! det fanns mycket e.fdenher soa

ksdde utbytd nellan desa båda grupler
om man lråfiades utdiör sjlkhusel i en
mera åvslappnad miljö.

!

FÖREL,AS RBOKNING I HöSTAS

Ulderle.k&d tog seda! kollakl ned dc företes e som vi ville ha med. Det började
jag, som sagt, oed EdaD i höstai och det
påÅick ftd iill i sist. stund i och med at!
vi fick ett återbud fråd en firiettude p g a

b{a ed vecta innan. Som tur vd
ställde Nils Sudberg upp ocb log över det
föiedmget, rrots au han redan hade två andra föredJag inbokade. De! tycier jag att
han iir viird eo eloge för. Det yd givetvis
en sloi lältrad för oiB i och med att det

cr tetniLetr i föreläsningssaleD etc,
Vi bade ilveD lyckats att få AVIS att stiilla

lfp

med eD bil u.der desra dage så atl ai
kunde bi,mta och läm.i fiireliisee och del

lagde vid stalioDen. Chauffören var nin
pappa, YDgve Säfslröm, soE törde upp
och ner för BiUinSen i flySande fläng med
btuer på ändä. De1 vd hisnåndc ns vi föt
stått av en del

sm ålte oed...

ETACK

vr

då de flesta som

atratgö r oth eördiMo.

såpus viktigt föredrae 0ralsbräMa hos

I övri8t flöt de! gansta bm

i

smbaDd med semiD&ie! äve! om
det alltid finns saker som kan fiirhänras 1
mesLa

Sist, men inle mirst, lack 1i]l atla sponso
son oöjtiSSjort detla anangemug o.h
å11å deltagde sotu köm. Vi hofpas art det
!I givil nåeonling för alla son vd med
lnder dessa dage. Det blir siikert en uppföltni.g nin vi alla lasit nya hafterl

sjukdom

e1t

nintuiegruppen tillsa'mans med under'
tectnad och Eva Bergsaöm, Alla. Dlom
Jill, våi eminedtå konferencier, vr för
örigt åven vilrdimor unde. seoindiel- Vi
tycker faktiskl ått vi hd lyckåk rded dcl

rd

F,

RADE

Kaffehörnan på KS

- en träffpunkt

Det ia du 9 månadd sedan vi H6sc oclr
GEnn* ' bö{ade bjuda på kaffe !å KS odkologtonfdens. Det itr mycket olik8 vilken resprDs vi får ftån gåDg

lili

8ång. Det

:ir mycke! sällaD vi i.te får kontatr med
någon. Ibled tan det b@ vm en ell.t två
som är int esse.åde och

semi.åriegrlpped börjide orga
i höslas med alt försök.
lldbeta ett iltressaDt o.b bra progrån
soo kunde tiinkas irtrcsserä de delt.gare
som vi tänkt bjrdå in. Vi siltade diiekt på
För oss

L A R Y N G E K T O ]\'I

säIer fmgor. M.n

vi miirkq då att de ållra flestå - åver om de
inte prat r aed oss -lyssDa. iDtcnsivi på
samtalen.På så sän km de kanske lå svr
på frågor de bBrit på oe! inte slä1lt sjå1vå.

En släldisl åle.komande fråga är: Gör
st ålbehåndlingen on1?

Td

detr iång !id?

Måsi. man lissa i.ne?

Vi k.n.iu

bara svea BtifråD våra cSra
erfareDheter, samtidigt som vi måste
försöka lona ner om verkningmå och tala
om alt det iir mycket iDdividuellt hu. man

reagerd och

i

vilket omådc na, bln

saålad o 6 v. MåDga stälier också renl
medicioskå frågor, den på det otrådet
måste yi vara yarcrliSt föNiktiga i våra

blir ju oflast kalläde två
lDder
siD behandli.g ocb d.nför bd
eåtrger
yi 1vå cbarser lill konlakl. Del :ir lianste
så an folk anöa gången :ir lilet mer öppna
och beiiltte eerå om sin egeD situalion.
Patierterna

trlen del

fi.ns

också de sod är helt
vill prata eller

blockerade och varke!

Iyssoa, och md måste förstå dcm. Dct iir
iDte lätt att få beskedet art nan hd canc.r.

ountur S.hreider

Marie Sitknbn

blev tiufrågade faktiskt vd inEesssade av
att stiilla upp. Valen av föreliisde tycker vi
också så bär i ette.hand var .iktiga i och
med an atla höll rikrigt bra föredrag. DeEs
insåtsei vr givervis en av de stöBta ad-

ledDirg na

E

till

att semiDariet blev

så

NERVÖST

ID ntrm.re §emin,i.l dd lca .l.si. m..
ner!ösl blev de1 - spccicllt sisla veckan.
För egen del vaknade jag iblånd på
.ätternä oclr kom tå saker som vi bade
81ömt och sod vi stulle tinla på. MeD det
helå Sick ju brå. nycket bra lack yee att
ai klnde ta hjålp fiän personal på ONH-

kliDike! på

K

olirska sjutbuset både i

planerirgsdbetet och Dnder sedina.iet.

Alt vi kunde oväDda oss av de! hjålpeD
bar vi Jan weBiill som :ir tlitritchef !å
ONH att tacka fii.. i och med atr han lillär
delta. Jatr We6ä11 vtu för örigt äyetr vår
Ireders och inledningstålåie Dnder
remiDdiet, vilket vd våldigt rcli8t, i och
aql atr vi hd ett dy.ket Sotl sanarbere
oed just ÖNH tliniteD på Ks.
E

MEDTU/ILPARE FRÅN KS

ftår

KS var dct Gun Mele L{son, Leda
Nyshöm och Jill Nyberg som irsick i se-

Benspattlande seninanevärdihnot utanf Billingehus. Rena rana baletten - men
kanske ovanligt våklådd sådan. Vilket i så lall berct på Gbeck som svatada lör
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mirten av februari månåd täffade jag
sven Ardersson, ldynSektomerad I d ämneslärde fråD §venstavit. Sve! var Posi

riv till !t! på f.ivillig basis

bjä1pa

telelon-

till

vårdpersonal liksom
brevkoltakter med en del

ocl

Önskd du

koma i kontall

med S\tn, är

relefonnumet 0678-102 53.
!T

En lor\,1i8 r mss mån3d besukte Meie

\Jisrrod. Ate Karl\§on ocb rrg lsdp€r
soDalen på Länssjukhuset RYhov i
Jötrkölirg. Öronklioikens klrator GunBritl Petiersson hådc sama.kallat peFo
nal från öronkliniken, dietistte.ksamheten. logop.denheten samt siukhunandvår-

Syftel hed aårt besök vd ari väcka iD
hcssc föl att starta samtals8rupper på

öronklinikc.. Jag boppas a1t

vi ge.oh

rå. information sådde nå{ra frö.. Stiilva
aick vi 8å nn1 oclr se bur väJdpersodale!
på et1 iräscht och fint sjurhus 8er god
omvårdDad lill §inå patieDter. MåDea jder
ocb tips fick vi med os till ,årt
hemsjlkhls

i

E

§tockholm. Dei lackar vi

om semi.dict.

ROSENÖN
AKTIVIIE]§IITJLG PÅ'TH

v

det så daes för en posterut
srallning igeo, !å ÅLysjö massballar.
Ritsförenirgen KON{ hade ett sto.t semi
narium sjukslöteBk.n en tlaft i vtuden' . Med hjälp av prcjektets dltti8a och
21-23 april

{tikel

§NY UTB -DNINGS-

KOM MA§SAN I ÄIVSJö

vi

Nytt erbjudande on

i

delta8ande uDder cn

september finds
Passa på att amiila dig!

hela

i

denna tidning.

till au soDmdvåmeo komir !t
hd vi soB årbelar hed lrojektet

d.nnå gådg elt posiiivt resultat.

Lagom
omhus

}I SKT|RMLTISTÄLLNtrIGAR OCII

beviljäa ekodoniskå medel

chemiga kontaklpdsoner nådde

PÅ BESÖK I JÖNKÖPI'iG

Ldynglörbundet vände sig till både vårdpe6onal, f d paticntcr ocb anhöri8a. Alla
kån vi llin av vtuandra.
Se sepdat

till

med uppsökadde verksamhct i nora dele!
av Svenge. Sve! A. redan i dåg iSog mcd

kontakler

veckliDg lön och nu, vd nå8ot som !ratliserades ocb lysnades på. När sedan ddsen koo igång fick älen k.oppeds alla

BROS}

även

iårt et glädjande besked om an projeltct

till

ytrerli

IYRSTÄLL

Projektetr sktunutställringar slälls ut
och flyltas iunl på olika vårdidiiltningar
ute i laDdet. UppstilhiDgsliden a.

allnfru

Dågra

dygn

till

önskat du soh rå personat, J d patieht
elkr anhöti8, to kontokt ned bss. Rihg
elLer skri' tiLl håBoh ar oss!

et! par tre ve.kor

Ansvariga fdr utstälhingdDa o.h för arr
idfo.maiionsdaterial finns i de broschyt
släll som finns på motlåSnin8ar och åvdel'riDgar ar konlaktl,erso.erna:
Äke KelssoD. Pcr Ame llerberlson,llase

Ellv6d. GDnnar Schneider och

Är b.oschyrstäli något för diD

Gut Matie l-6son
tNjeknedarc

Sven

arbels-

plals? RinB Larylgförbunde. 08 655

E3

10 eller 655 E3 20.
E BESÖK

PA DANDRYDS SJI]KTIUS
E

K&atorerni Eva Herrzman. örontliniten.

sant Barbro Tbornell, onkolosen,
aäffåde jag en eftermiddag i aPri1. Eva
hade siälv ritrgt och bett att jag skDlle

gfl!!

ocb
besöka den. B&bro har redan
Eva iir intres*rad av alt staita eD.
Resulratet av della mölc blcv ett stoir erfa-

renhelsurbytc, nåsot som vilvårdpersonal

bchöver myctet eera av. kan jå8

N

H!]!-G I GYSN\IGE

Att tillsalmaDs med medlenhar från
Ulpsala och Eskilslunaföredn8dtra få
tillbrinea e! helg där både allvd och ri}st
finns ned soe 1vå viltiga ing.edienser :ir
någor att sBäva efte. inod alla bddikap

Chefsjllskötcrstå Lena Nyström, logo-

ped Gunilla BeliDg och jag. kumtor, var

inbjudna som löreläsare. Talövningar,
prattiska övDiDgd bur d.t tännr att si1la
med i saEtålsgmpper samt itlormahon
om avdclningsfö.eståDdarens yrkesur

NORDISKT SEMD.JARIUM I SKÖ\DE

Pl

edng$ och föra$ctet föi seminariet
stdtade rcdan utrder iensommåren -9J.
Rehabiliterilg av laryngeklomerade och
mudhåleanceropcrerade vd temat,

Mån8a är de sanBadkofister m€d
ocb planer som

tlt

vi i dbels8nlpen

e1ler pemaneltat.

vi

ider

förkas
som iD8ått i dSiifsrröm, Eva

betsgruplen är Maie
Bergslröo, Iill Nyberg, Lena Nyström
Vilkå åmnesomåden skulle belysas

viika föreläsare skuile kootaktas?

och
Ji11,

Lena o.h ias diskulerade med vå]d, d v s
K oliDsla sjDkhusets, läkare adgåede

olika infallsvinklär och förslag. IIårie
hö1l därefter kontakt med tätrltå lireläsare. Evds uppgifler var att detali!1uela

med konfereDsstiillet Billingehus sanr

uflsöka

spoDsoier och inlre$erade före'

vilta &jorde seeitrdiet ekonoriski
mnjlist. Alla hade vi vtua specieua d
tå9,

Det unika, oc! mest vinstgivude med se-

diodiet,

som

jag

ser de!, är

a( slensta

Jil Nybery ledde Billingahusseninaiet
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NU ÄR DET SNURR PÅ PRO.IEKTET
I MELLAN.SVERIGE
Fredagen den 11 februari styrde
Hans Ellven sin bil mot Västerås.
Som passagerare fanns GunMarie Larsson, Marie Säfström
och Gunnar Schneider.
Vi var inbjudna att föreläsa om
projektet i ett endagsseminarium
för dietister på Hässlö Slott samt
besöka sjukhuset och träffa lokalföredngen.
Resan gick fortde ån beriiknat så vi ilck
en lilen guidning åv Hasse runt Hästö fri
lufbonrtde, diir hatr vdit en gång tidigde.
En kopp fikå hano vi också med imd det
vd vtu tr! att btffå ca 20 dietirier.
Gm-Måne började med an beåtta om bu

dom a.betar på Kdolbska sjukluset, för
au sedaD gå över iill våit intessånta prcjelt. Dei blev mycket lrat och mång. frågor om de sMlalrgrllp$ som ilnns på
KS. Hdse. Märie och GDn.ar fick heiätta
om hur yi upplevde sdtålsgiupferna på
KS, där vi delrr. Alla vd överens om att
de iir ov.irderliga som hjälp i rehabilile

Yi blev bjldna på

en god luDcb av Sandoz-

Direkt efter lunchen åkte vi tju togopedavdelnidger på Västerår sjukhus för art diir
tråffå delår av st}tlse! i tokalf&eningen
för att infomera dem od hur prolektet

ftamtdder och

tala om att vi bebövde de

i det fo.lsatta dbetei. Vi tick
också liåffä logopede, Ke.stin
ras hjitlp

GDslafsson, som inte båh {og emo! ert
broscblrslä]I med vårt baterial utaD också
ftade så att !i fick korma tillbakå en öch
en halv vecka slde för åtl u.ds trc dasär
nnnas i ertr€hallen lil ÖNH avdelddg-en
och i.fomera personål och patietrter 06

veckå extra utao bemauiot. Men nD vd
det slatsoål otu vår skåm. fbr på moto!vägen heo dngde Gun-Marie dll Hases
bittelefoi och aeddelade ait Dtstållningen
stulle finnas på Huddid8e sjuklus under
veckå 9. Men vi hoppd på a1t få kolma

till
tillfäll€.
iillbaka

Västerås sjukhus vid etl

s..ee

gruppen besökte oss vid vår utstålhing
och dkade tala om för Hasse au hon bodde
i E.by, §trax ulanför Sala. Det visade sis

alt H6ses morfd både vrdt lilet av pdp i
Heby @h att Sod]å och Has* kädntr alla i
Heby - utom varåndra - och att Håiss morfds gamla utedass i dtg in iusthus hos

Det betyder att det firns lvå giossettome§ §AMTAL§GRUPPEN I

vÅsrERÅs

På odsdag eftermiddag hade logoped
Kenlin Guståfsson och turator Gudrun
Jobaorsotr iDbjudit oss till sin såhiålsgNpp för parienier. Gruppen består av sju
patierter, vilket mårte beiecknas som

Ede persorer soe ålilrig tidigde bäffåts
och Eed antrytning till lilla Heby i
Uppland. Me, de $ffados av en bärdelse

pä en samtalsgrupp i Vilsterås. Sä viirdefutla tad smialsgruppema vam.
G@tut Schreide.

mycket bra. men den hltr dageD vd det tre

ve också tudl:ik@
och landhygieDist. Tardläka.e Erik
soE deliog.IDbjldra

Berglin beråttade vad soo hälder vid
sbåhing och operation ocb vdför man
drr ut friskå tånder innån s1rå1ningen.

Gunilla Ekman pratade om de1 viktigå i at1
hålla tiiDder @h prcleser rena, smt 8av
tips på fluorlabletter och fluortuggumi.

Hon hade octså piover med

sa

liversättEiogsnedel. MåDga fiågor fick
Lolalfö..Dinsens ordföFnde. Rolf LuDd+
vall, kom på besök o.h då infome.ade vi
om rehabseoirdiet

i

Skövde

i maj. Mötet

vd så intressatrt att yi drog över tiden med
råstån ed timme. Det blev dess!ton

eftersn.ck eed kuraion son uttyckte en
önskeEål om an få gör! eft studiebesök
bos Gun'Maie Lrson på Ks.

Grupp för anhöriga
kommer i Gbg?
Vid Sahlgrenska sjuthuser leder logoped
Ann-Kdsti! Oblssotr och kuralor Solweig
Siionsso! e. smtalsgrupp för paiielter
irom reetr för mubbålec.ncerprcjektet.
Deitagdla air sju rill dralet och de tråffas
2 limmd vdaDM! vecka. De hd inge! i
förväg det2ljeråt proSrd ulad besriinmer
på mötet progradiniebållet för närla
PtuSraqmet innehåIler avslappnirg$ och
avspånningsövningd bl a för a.dnitrS,
dst och lalövtri.gd. Även ramtalsämneD

som vad :ir slress" och "hur uppstår
sfess". "vad å. hå]sa' och vad är
sjukdoo"

11

vÄRLDBt

ÄR

L[Er.t

Ett lustiga möre blev del

iu

trair SoDja Per

ter§ron, glossekloDerad, efter setals-

vårt budskåp. InforEatörer vai Hasse
Ellv€n ocb Gunnår Scbneider. Vi gläds
oclså över atr kmtor Cunilla Johusson
log eDol ett broschrs!;,lL fdr åtr satra up?
på ONH-a!delninseD
N

]Vfl'IUTSTÅLIN}.IG

I TRX

DAGAR

Onsdage, detr 23 februui åkte vi eed fullstad bi1 tillbaka titl Väslerås sjukhus för

i entJdn li ÖNH och ontolosaydel
niDgena stå1la upp vår sttirhursiätlnina
att

och under te dagd delå u! broschyrer I
alla soo ve intreseEde- D.r tunkade gan-

ska bia, neD Eådg. hår

b.årtom.
Sjulvå.dspe$onalen har patieDrer och i!
der alt passa, patiente. oct allhänbet ,r
ofta rent ut och htu möteD eler bnsstide.

Vi

talade Ded en hycker tillmöresgående
avdelningsföreståndare, Vappu Toivoden.

om atl skiAmdna skull. få stå kvår

en

diskulerals på möten.

Nu pågår arbete för atl åve! få igång
sabtålsgrupp för arhöriga.

Santalsgtuppen vid Sahlgrcnska sjukhuset i Götebory.
Avses kompleueras med en anhöiggrupp-

en

Å*e xartsson
kontaktpetso h s :a SyetiSe
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Projektbesök hos föreningar

VI BORJAR
BLI PROFFS

I mellansverige
ute hos lokalföreningama i mellansverige [ör art inlormera om vad vi sys\lar mcd iprojekter. vi vill få
igang s.tmralsgrupper på så manga sjukltus som möjligl.
Vi anser att lokalförcninga.ma skall spela en betydelsefull mll och dltför
måste de infomeras. De behövs för att hiiilpa oss i vfut arbete med
korltatter på sjukhus runt om i lafldet så att de tar emot oss och våJa
broschfställ med matedal.

Vi har underjanua -februari varit

V' heh.ver också hrdl. med dtt sldrd de\!d
n", r, -""rJ, i,r',.',', ,a,' -,"
""rr
d"l inre i,!{er;ch d"o; ukn ve!$sen
r'.*',åo".ur o-tr aLL ae ,ne ir -omäa
utaD fylis på eilqhald. Del ståI1 vara
snvs!r runr våra srd]l: Och ntu hd lof,cl.
,ror pr"krist ro .
ioiJi''"g",o,

(adlcl med Per lindell' ord{dmode

PA MASSOR

i

slutet av aprit deltog vi med vår utställDing !å RA KOMT tredagesseminarium
i

Lskrlruodtdreniogei. ocb bdD' huqEu. vr
lcvrde ,kiva ded vdd vårl bldslar tick ur

på s5 'kullc 'lom r'rnroer' "rlrel'en
Dom slltte sedd hjälPa tjU att plaftrå
verk'adbeleo L'lilru"arö eDrdBed bdr
oånsr bedåoJlaode 'jLthJ' inon "tn
.."r, .i,. ,., ""i vä,reiå. dr,urcn,n2en regicn ocF upDr"8d,d8'otråde ld srorl.
oeA loeoDed o.h ku-clor"cm UPPSALA de4 I lebrud D' v4 vi med
",oarUa,
på err d! to,eoror.n' måo",,,sa
;;;;;;,"k";
vr h,r ' Nr o.h ordnrne besolt: .iJkehdlea. Vi tick en rrc\lr8 .ruod den
ri«rrsTrrn,r ,je. )s r"num: UtrJer eu rafle ocb brod. v: lraoforde våra ideer'
deo på gruDd ar ldrreosk.d" o.b
Dar rilm& håde rr erimrcrer 's'rod"
odblsgDdd pa lulhu.er. 'å ftu \, "!vdu
med vårt fo satla arbete och senare
kontakta logoped Gllilta Belitrg utrder
sen. våreD elle. 1idi8å hbsten.

HASSE OCH GUNNAR

I

FALUN, och dess tör.ring fick besök 5
febedi. Del vd Glnnar SchDeider son v&

hema

bos Falu föreni.gens ordförande

o.h tick e1t giyande
pråtådes både stutrt och allvd
lDder två timar och det överenskoms om
att !a direktkoltak! ded logöped Per Testad

Holger ADdersso!

LINKÖPING

setal. Det

LirköpingsförenidSe!. som

vi

hadc nöje1
&iiffa, visade sig vara mycket positivt insrälld då vi väl presenterade våd vi vilte få

uhåttat- Dom var villigå bjålpa till oed
både ubrällDing och broschyställ. MaD
kd iore låra bli att bli våldigt ihponerad
åv denna föreDiDes ensågendg!
Vi kom bl a övereDs om alt vi skulle ta
koltakt ned Eva HolnberS för a1t llaDera
dn infordatioDshaff där vi alla i projekr

s.uppen skulie v a Ded och dår så måd8a
som Döjligt av sjuthDsets peFoiai skulle
deira. §yfle: Att få aillidlle itrfomera om

If]åga om smtalsgrupper var alla övercDS
om deras Yikl Ben mao fråmförde de!
ekonomlskå problemet sålman!ängaDde
oed stoE resekostnader.vad gö.a? Söka
peogar hos landstinget iir etr vä9. Aröa
yäga iir atr försirkr få ioss Eedel u projektet eller Ldygfonden, ansåg viVi fick tillfålle lesöka det Dyirvigda hotell diir patients och anhöriga kan bo i

vekoh.. 10 ivåbädds:W och 2 fttbådde
rom. Hä fåms personal mellatr tl. 07-19
Gå efter 19 kude det bli fcst). lläi fdr'
sötle man leva ett så nomali liv som möj
ligr. Grauis Liniöping - hade alla 6jlkhus
så hiir fiD! skull. latienthivseln srken

hu bra smverko oellan för.ning o.h våldpersoral funser$ i Lin
Glädjaode

k6ping.
Guttut Schtui&t

för vidde platre.ins. Pei ilr sekreterde i
lokalfdreniDten, så det

komer

dog alt gå

bra. Problemet är bara

art

sjukvårdspcrsoD.rer kan v{a nog så svår
att få tåg i. Meo under hösre! korms Falu
lasårett att få besöt av oss.

YÅ§TERÅ§ kan lasas på annan

t,IN(tiPING fi.k

plats,

hesök 16 februdi. som

octså kaD läsas oa på aDra! plats.

NY OMGÅNG MED

nÄrr

lrlr

PÅ ROSENÖN

som loobinerades ned skibn- och posterul§tiillare. Eitersom vårl tidigare koncept

med laråm.lle.. ltukt ocb diGraivalten
slagit väI ut så försökte vi oed de a äve.
deD hin gången och det blev inle fel nu
Det här seminariet. soo vd lrolpal oed
förelåsningar, vände si8 dnekt till sjuksköteBtor. så hår håde vi edpdten av vå!
Eåls pp. Månsa av deltasd,a rbetad€
på ÖNH-avdelningar runi om i lddet och

kom spontrt

att få cn

DIETISTER VID K-AROLINSKÅ
SJT]KHUSET KOMMER
NLLBAKA TILL ElT PAR BRA
MATDAGAR PÅ RosENöN 30
SEPT - 2 OKT.

Andil aleltagande till SveNka
Laryngftirbunded Progam i Låry
och alla upplysningar hos

oss. De1

fanN t o

pratsrutrd och snacla om

Dcl var kul.
Vi fick konrakt oed fleia som vd mycket
intresserade av att starra Bamlalsgrulper
och veta hu vi går lilvåga på KS. Vi bedtlade gi*na om del mesta. men måste
också tala om an det inte b@ går att p1a-

gieia KS dodcll, ulan vaie regio.

siukhus måste hilta

och

sitt eset sätt.

Fbrursåttningmå itr så olika i påtientantål
och avstånd. Yi bar t ex Eånga patieiter
på ett lite! oNåde, medaD SuDdsvall Ld få
patienter på e1t mycket stort otråde.
Lilel hjelp för att så hångä koh till oss

vd väl kanste ått Remåtikerfö.burdet vs
grure oed oss och d.ras hjälpn del dFg
mycker folk- Därfö. hittade målga också
MeD

' vi tar nog ändå åt oss nycket

av

Vi hd ett bra och
innehållsrikr budskap. Me! folk lockas
äodå till pryle, så därfdr karske ii lill
liisla 8årg bör fDrderå på on vi skatl ba
6ed något sådant söm lockd. TiI exemlel
ljtilpmedel inon !årt oNåde eile. en täv,
lilE run! vårt budskap. Något att diskrtera
åJan åv ått dct går bra,

inom projekrgruppen...
Glädjande var också art nå.9å hö.! talat
om vår kaffehdna på KS onlologtonierens

ANN.CHARLOTIE SKEDEBÄCK
CX]H I-FNA MARTIN.

fre lill

m fåkliskt d. son letade efiq oss bald för

veje oåndå9. där vi bjuder latietrter

och anhöriga på kaffe och kakor. Flera
tyckte att der va etr oycket bra iniiiåliv
och ville giirDa ta efter iddn. Eveotleli!
kommer likna.de kaffebörror att införas
både på SödersjDthuset och Huddinge

Vi

som lDder lre da-qd hjiUlles å! på
Stockholmsmåssän var cuD Marie
La6son. Hasse E11vdd, Slen Andereson
(!y konraktmo. Nona Svsige), Per-Amc

Herbotso, oci Gun.a. schneider.
skrivit ler dessa Eder,

som

Svea

östh blickar tillbaka på åren 1974-94t

UPPSATA LÄNS LARYNGFöRENING 20 ÅR
Uppsala Läns Laryngförening bildades den 29 februari

1974. lnitiativtagare var logoped lnga Gill och Nore
Bäckman.

Samlidigt hölls ett inlormalionsmöte där logoped lnga
Gilloch Hans Lindholm från foniatrin sarnt Göran Bredberg från öron-, nås, hals deltog.
Eft€r Sigfr ds irånlälle var dsl msd slor
tveksamhsl som jag åtog mig alt bli Jör.
6ningsns ordlörands 1981. Jag lörkla-

rad6 alt jag skllle försöka lils någon
som kund6 d6l häi m6d iöreningskun-

skap bl€v m€d 6m, och dä sku

16

jag

ämfa mitl uppdrag
Sä kom den dag6n dä jag l ck lllllälle
hälsa [.{ainy och Sv6n vä]komna som
medlemmar. Omed€lbart lnsåg jag all
Mairy och Sv6n var d6 som skullo ta
öv€r. Tillsammans med Gln la, Sv6n,
Majry och Erlk Eriksson hads lörening6n lått en myck€t kunnig styrelse.
Ssdan hadejag nöiel atl hälsa Rune och
Elsa Wikl!nd välkomna som
medlemmar. Nu vissle jag alt d6t var
dags a överlämna verksamhelen iill
Ture och Elsa, Sv6n och Majny.

Från Stockholmsfdreningen deltog Rolt Fischer och
Sture Linder. Från Gåvleföreningen Uno Nordin och
Gunilla Henningsson.
En inlerimsslyrelse bildades dår lnga Gill valdas lrll
ordförande. Sigfrid Öslh till vice. Till kassör valdes Nore
Bäck-man och till sekreterare Birger Svensson.

HCK blev iörsning6ns stöd i mänga av'
seend€n. Där lanns lokalel där medlem'
marna kund6 iräflas och iå råd och hjälp
av o ika slag. Sårsk t tack til Lotla på
HCK:s karsli som r6nskrev skrlvslser,
skickade ut kallelser, rällade stavfel,
satle ul komma och punl« på rätl plals.
§TILL AI,{STERDÄM OCH SKOLOHNA
Tre av löreningens medlemnrar deltog i
den Europeiska Kongr€ssen iör Laryngop6r6rad€ iAmslerdam.
Tillsammans m6d löreningen Visir d6l1og
föreningen isn kampanj om rökningBn

skad€vorkningai där Sven och Majny

d6ltog.
Majny har hatt inlormationsmölen i sko
orna i L,ppsala och Märsla. ntresset
var mycket slorl bland €levor och ärare,

i ABF

o SEXDUBBLAT MEDLEMSANTAL

Föreningen är represenlgrad

Det blev etl lyckokasl lör iöreningen.
Från atl ha va l en myckel liten lören ng

lörclag och uppläggningen av slud ecir-

i

Uppsala län. ABF hjälpe.löreningsn med

I

medl6m.nar 1974. är vi loitla'
rande en lilen förening med 48 m6dl6nmed

mal 1994
När jag ser lillbaka pårörcningens v6rksamhet kan jag konslalera atl d61 varit
6n inlressanl och läroiik lid. På riksmöten, konierens€r och kurser har jag lålt

ti

klar, inköp av böcker mm.

I riksförbundets kampanj om laryngBk-

lomi dellog Uppsaa löreningon m6d
siorl inlrosse. L8dar€ lör kampanjen var
Sv€n och Majny genom atl sälja nålar,

llälls trälla myck€l kunniga

människor, som d6lal m6d slg av sina
kunskap€r och erlar€nheter som jag

6lt€r bäsla förmåga ,örmedlal li
för€nlng6ns m6d 6mmar.
q PATI ENTKONTAKTER

Genom Ioniarrin fick löreningen hjälp att
komma i konlakt m6d nyop6rerade pali'
6n16r. Dsnna vsrksamhel l6dde til alt

för6ningsn

lick nya m6dlåmmar. Vi

kurde även låmna tips och räd iil anhöriga. Gunllla, ogoped, har vari6 år anordnat talkurser lillsarnmans med löreningon. Många av våra laryngehome-

rad€ m6dlemmar har g€nom d6ssa lal
kurser och Gunillas skicklighol, iått sin
lalf örmåga avs6värt iörbåtlrad.
§ MED tHcK, soM GAV sTöD
Föreningon b 6v medlom i HCK 1974 och

J ubilarcr i Upps alaf ötenin ge n

brevmärken och tröjor samt g6nom atl
ariangeia utslällningar om vårt handlkapp. Vidare även lldningsaniklar i UNT.
D€ssutom medv€rkan i Uppsa a-radion
däi Majny ntormeradB om hur d6l är alt

vara laryngoldomerad. Fera av före'
ningens modl€mmar besöhe Dramat6ns
galalöresiällning för laryngopererad6,
där netlol blev 83.000 kronor.
E BEsÖKSVERKSAMHET

Förening€n had6 riån iörsla börian en
b€söksverksamh6t på Uppsala Akad6miska Sjukhus, däI vi bosökle pali6nt6r
före och efler opeGlionen. Många pati'
Bnler kom långt nofi ifdn. Uppsala var
lör dem det 6nda sjukhuset där laryngo'
peraiion€r uflördes, varlör d6ssa besök

ick under d€n
lid d6 måste vislas där, och dst blev
myckel uppskatlat. Vi fick många
vänner. Del är ju inte ,mycket vi kan
för mängavar de 6nda de

göra, m6n

a

Iä lrä1la någon som är
oporerad och som kan visa att del går
alt lära sig tala och l6va 6tt ganska

S6d6rsjukhus6t

i Siockholm lirade sifl

so-årsjubileum m6d öpp6t hus iapriliår.
Genom logopsd Elisabelh Lundström
blev ävei Laryngiörbundel inbjudel atl

Den akluella 16rdagsmorgonen slod vi
dtu - I\,ia e Särslröm och underlecknad -

med vär ulslällning sami broschyrer,
Tisdagen d6n 15 mals var jag på besök vid Bruksskolan i Degedorc iÖr atl ta a om

tobakens skadliga invorkan på vår kropp. Undei min töreläsning ullöstes etl
övnings am och då kom ju lankeni Hur skall lärarna kunna hå la uppsikt över alla
elevor och lå ordning på d6m Bn besväilig slluation.
Men jag måste nog säga (och länka om). Ungdomar är inle så bråkiga sonr vl gärna
1ror. Den dlciplin som dessa ungdomar uppvisade var enorm. Alla gjorde del de sku le
och ingenting annar. Jag, som böiai komma igubbåldern, är myckel glad över att jag
lickvara rned om denna uppvisning.

Perane Hehenson-

dricka och karameller på logopedavd6lningen och inlormorade,
Om löll)undet och om proj6het, om vad
vislärrör och jobbar m6d. Viberättade

om våra konlahpersonsr och deras
v6rksamhet, saml om del arbets som
låggs ned av de

lo

kala löre

n

En rihig höidare blev dei - i dubbel mening - tyvi hamnade på sjunde våningen

med vår ulstäl ning.

lunnits i

SERVOX VÄCKER TILL LIV I UPPSALAT
Seruoxapparaten, som betyder så mycket Iör laryngeklomerade, har sedan en tid lillbaka kommit lill en ny och ganska undeöar användning pä
Uppsala BB.
Ett välkänt problem vid förlossningar är alltför passiva barn som rent av
ligger och sover i livmodern.
På Uppsala BB sätter man i sådana fall en vanlig Se ox mot moderns
mage och låter vibrationerm väcka barnel.
Metoden har visat sig effektiv, så här i Uppsala är det numera ingen ny'
född som föEover sigtillsjålva livet.
Gunilla Beling.
PS: ObseNeru dagens datum. Det åt lNfE 1 aptil!

UPPSALA.
JUBILEUM
normalt liv belydor myc[el. Så den

aq

s

kall

q VÄSTENÅSFÖBENLNG BILDAS

Genomvåra besök på UAS kom vi ikontakl med en nyopererad patient irån

Väst€räs. Gsnom den konlakten ähe

Gunilla och jag tillVä§€ds rfi
iill atl bilda en lokallörenlng.

alt hjälpa
Uppsala_

lörenino€n öve ämnads 200 kronor till

sladb d;ag. Nar Gunrllå och jag lamnådB
Västerås ianns del en lörening och en

Det har varit en rolig tid an vsrka ilöreningen med så undsrbara medlgmmar,
som alltid ställt upp m€d råd och hjälp.
lngenling har varh omöjligll Fanns del
molgångar, vllkel det linns i alla sammanhang, har vi lösl dom lillsammans i
båsta samiörslånd. Jag hoppås att den
viljan skallrinnas kvar i tör6nlngen.
Dål Iinns ollka uppiatlningar- En gång
träliade jag en nyopererad manlg pal 6n1på öron, näsa, hals pä UAS. Jag frågade om han vissle att dei lanns 6n förening lör laryngope16rado och svarel
blev nsj.
Jag talad€ om atl dsl ianns sn lörening
och informerade honom om våd arbet€.
Jag undrad€ om han kund6 tänka s g alt
b i medlem itörsning€n. Jag lickt llsvar:
Vadör det, vad uträttai ni?

Vad skulls jas svara? Nu länker jas

svara med alt 6tt av syliena med alt organis6la sig i en iörenlng är bland annal

.INGENTING OMÖJLIGT
Nar iag lånker lrllbaha är d€l så mycket
man vålal sknva om minnen lrån resor

och kongr€ss6r, alla vännor som man
Iått, både når och llärrän. Men del gärju
inr6, och risk6n blir då ån vi inls skul6

tå höra

Vi

nådde

naturigrvls inte så många som om vi

l'{ediclntk inov.tion:

verksamholen hoPPas

ingarna runl

någon annans röst

än

all utgöra en

kunskapsbank och en
erfarenhetsbank ll I samhällst.
Del år min lörhoppning att jag kunnal

ll

vara
någon lit6n hjälp för laryngopererade medlommar och deras anhörigå.

6nt16plansl

där

huvudaktiviteterfa lörsiggick. Men i
ställei lck vi så myckel bäUr€ kontakl
med 1 6x de logopoder som jobbar på
den akluella avdelningsn. Att ha bra
re ationer på del planel är ju väldigl

vikligl, f6r då iobbar man

lillsammans. T ex då det gäller

bätlre

aI knyla

konlakl med nya patienler, ordna se'
minarier och rehabkurser, ulslällningar
Ett slort lack

lil

personaen på ogods ät oss vara

pedavdelningen för all
med onrden hår dagen

Hans Ake Ettvöh

Finland tackar!
Välhem,lugen och hemkommen när man
som eiter 6n s1örr6 middag sller och
smäller alll man fån i slg under lvå inlr€ssanla och lärorika dagar i dsl vackra
Billingehus, går €ns tankar lill Elof

Bysledi och Marie Säfslröm med ar
rangörsstab och del sloranade arbete

de utiön lör att ordfa detta

första

Nordiska seminarium.
Min rru Lena och jag ber att på egna så-

väl som på LE-invalid€mas iFinland
vägnar tå lramföra 6tt hjärltigl lack till
d6m liksom till Jill Nyb€rg som på et
sympaliskl och löltjänsdulh sän höll de
fönräilliga för€dragshållarna i styr.
Vädrots mål(€r gjordg sdr iör a( göra de
lvå dagåma ännu lulsiand sar6 och vi

sade hur väfuad seminarieplalssn var.
Medan jag nu lunderar på hur jag bäst

skallfå

ut

lillalla medlemmar d6n viktiga

inlormalion som lramkom under dessa

lör€låsn ngar, tlllsammans m6d den
nyltiga produklulslällningen, så hoppas
jag ari id6n med detta nordiska seminariumskallgro vidare, och jag ärsäker på
alt de övriga deltagarna instämmer med
mlg idetta. Vi b6höv6r denna sakllga
och vikliga iniormalion samlidigt som
dol stärker samarb€ret och vänskap€n
m€llan våra nordiska grannar.

Sve a O sth, stu d i eorgan is atöt

cun Ähl, talinstruköt

Uppsala 1994.04.06

LE-invalidena Lf- i Finland

SÖDERMANLAND: Förenins6n har
yltat I ll nya oka er, hpporterades vid

I

Iöreningens årsrnote. Und€r der gängna
verksamhelsåret hår lörånin6smedlemmar d€ltagil I ollka arrangomäng, bland

annal nordiska kongressen i Finland.
Vidare har €tl par av lör€ningens m6dlemmar medverkai i en utbildningsdag
lör p€rsonal vid Nyköpings Lasaretl. I
den planeiade v6rksamheten Iör 1994
ingår en bussresa
Fyra välbesökta med emsmöten nol6rad6s g€nomförda under 1993.

ÖREBRO: Fareningen noierad6 vid sifl
ärsmöle alt mgdl€msanla et nu är 38.
lngen av medlemmarna llllhör munhålecancergruppen. Flera medlemslräff ar

h.r

arrängerats under 1993 isåvå

Örebro som Kärlslad, och lören ngen
anser slg numera ha 6n skonomi "på bra

nivå".

Omfallande sko inlormaiion h6r b6dr vits lksom inlormation på sjukhus och
värdskolor. O ika rahabinsalser är p an6rad6lör 1994P6r'Arn6 Helbertson är Iör6n ng6ns ord,
iörand6, vald lör 94,95.
Fö.en ngen boslulade vid ärsmölet att
iörenlngen lolrsallningsvis skal h6ia

Uppskattad kongrcssgäst: Maryareta Persson fÅn Handikappförbundens
Sanarbetsarcan - sam det nunea heter - hälsas välkonnen titlBittingehus av
föhundsotdförunda Elaf Bystodt

Si.dgcarbctc i l.ryngfondcn
Till kongressens protokoll nolerades atl
Laryngfond6n, vars sladgar härslammar
irån tiden före det att ionden registrerades, abeiar med att ta fram nya

Enlgl nu gä ande bestärnmelse valde
dock kongressen - dock begränsat til
ett år - I ll Laryngfondens slyre s6: Elol
Bysiedt, Sven Eriksson, Erlk Ohlsen,
Lena Benglsson och Sven-O ol
Gard6lin

Larynglö16ningen

som neddragningama sjukvård6n inne,
bår. Vidaro inlornrerade HCK om att man

sök€r överla en landslingslaslighet ,
M ssmyra ' iör att an ägga etl rehabcon,

Sjukhusbesök har bedrivits under verk-

HALLANO:

V d fören ngens årsmö1e
rapporlorades a1l man startat en samlalsgrupp och atl en anhöriggrupp kan
komma lgång hösten 1994. En rekrea'
toisresa planeras och 6n lremannagrupp I lsaltes för lnlorrialionsverk-

ambulans och vårdcenlraler.
Fören ngen bylle namn iili Hallands
Larynglörcning.
Föreningen har under del gångna verk,
samhstsåret anordf ad skämutstäl ning
pä sjukhusen i Halmslad och Varberg
saml halt personallniormalion pä siuk'
huset i Halmstad.TvåIörsningsmedlemmar har mgdverkat i Radio Halland.
Medlemsantalei vid årsskiitet var 51.

FORENINGS.
NOTISER

GÄVLEBORG: Gävleborsslörenins6n
har begäd an få vara med i Bingoa lian-

sen, men nekals. Föreningen har

shl årsr.öle Nils Björck lillordförande.
Från HCK rapportorades vid å.smöt6l atl
€n ulr€dning pågår om d6 konsekvenser

samhetsåiet 1993 Iör kontakl och intormation med patienler som tilhör Laryngfö16ningens må grupper.

Träiiar har regelbund€t genomlöns med
op€rerad6 medlemmar liksom för anhöriga. Förenlngen tillhör bl.a. ABF och
HCK, men även B ngoalliansen.

STOCKHOLM: Vid lörenifgens åls,

möte förslåg forurom va b€redn ngens
Iörslag på val til olrha uppdrag, åven

pgrsonlölsla9 lrarnforda av lör6n nqens
ordförande, Rune Emterboln. Emlelborn
vald€s I lllören ngens ordiörande.
En molion lil Iörbundskonqr€ssen loqs
upp I behand inq vrd årsmol6t. men
den beslutad€s inie gå som iören ngens
llan som eg€n mot on lillkongressen.
Arsmötesprolokoll€l, av vi kel Lary log
d€I, nnehö I den hell felaktlga uppgilt€n
all årsmötet, utövei ombud, även va I
suppl€anl€r f ör ombuden till lörbundets

I

nu

överklagat b€s Lrlei för andra gången.
Arsmötel lick rapport om förberedel-

LINKöPING: För6ningen omvalde vd

el€ver. Fyra lal" och rakrealionsresor
har gonomlörts och iör6ningen har va t
represenlerad iell€r a ang6rai sex o ka
kurse/konferens€r.

samhet ktad till skolor, po is, brandkår,

Eli

GöTEBORG: v d föreninsens
å rsmö16 kunds konstateras att
skolinformal on genorniöns vid sex olika
skolor med mer än:00 dellagande

serna lör dsllagands I Nordiska Kongressen på lsland 1996. Bl.a. har insam'
lingsbössor inköpls och utplacerats och

förenif96n siklar på alt starla en siudi-

Del inkorreha prolokoll6t har senare
rev deråls och rätlårs ti L Föreninos
slyrels€n Usåg senare supptoan[er,
vilka trols atl ds int€ vahs ianllohet med

sladgarna lick kongr€ssåns lillåtelss alt
rspresenlera som ersä1tar6 vid kon-
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UPPSALAJUBILEUM MED TALKURS
OCH MÅNGA SOM UPPVAKTADE
Laryngföreningen i Uppsala firade
silt 2o-års-jubileum den '16 april på
PRO:s kursgård, Gysinge. Jubil6el
genomfördes i anslutning till en ialoch anhörigkurs.
Kväll€n började med en vållofi]stc der
r6dan k. r6.00 och ltet inlormalion från

Svsn Eriksson om kvällens program.
En tlmme senaro inlog

vimatsalen lör 6n

tr6 ä116rc mlddag och molLan varmrält
och dessen s€nomrördes €n uppvah'
n no f'ån lörbLrndet for Svea Öslh som
våri medlem och l dvis ordlörande for.eningen altsedan den starlades. UpPvaktande var lölbundsordförande Elof
Bystedl som hö I tål och överlämnade

Sä uppvaKades löreoingen av lorbu._
det med kflslallvas och blommor samt
ell "li16l" tal av Elof Bysl6dt.
Eskilstunalöreningen uppvahade med

en ljusslake med lius - 6j så llen
tal av P€r Lindell.

_

samt

För Gävleiörenlngen talade Siv Baglisn

som öveBäckte €n valtenllLrsstake.
HCK iUppsala och Uppsala län uppvaktade genom Lars Pelsson m€d pr€sonl_
kofl lill HcK:s trycke .
Elis6 Lindqvisl lämnade €n pokal med

blommor och lalada vänligl. Teloglam
anlände

lån lör6ningen

i Lund.

72ät-

Rune wiklund tackade På UPP-

salaför6ningens vägnar lör all upp_
vaktnlng och passade också Pä att
tacka handledama lör kursen och öveF
lämnade en ros vardsra tlll Gunllla.

Gunn-Marle och Lona. Han glömd6 he er

inle kökeis insalser för lrivseln
O

vid

SÄNG, MUS K, higOTiSI

Tep log over och del
bl6v en dryq trmme med så.9, musik och
hi§ori6r och där€fler efl stund§ dans.
B!ssgängel liån

§ÅTERBLICKOCH TACK
Svea Ödh ägnade en stund ål

en åierblick i lörenlngens liv. Och miil i
allt lubrlerande uppvaKades Per Lindell
som dagen lill åra påssade på all ly la

at göla

lhtr..rrnt tråll finköpingtröt.rrintGn. Rchab.llur.t

Talventilen förkortar rehabtiden avsevärt
Totalt 38 dehagare räknades in till Linköpingsföreningens Rehabkurs (Hotell Ekoxen
april). '18 av deltagarna var opererade, övriga anhöriga. Plus en logoped,
strålbehandlingsassistent och några sjuk- och undersköterskor trån Universitetssjukhuset
r

Linköping.
Under h€la dag6n

lanns

Gibscks

Två hell nyå medlemmar åtedanns bland
deltagårna: Britl Mane och Tony, och de
smälte myckel lätt in i gänget.

vilka frarnlidsutsiK6r som Iinns. deis för
b6handling av en konslaterad cancor

Först bland iöreläsarna: Docsnt Jan
Lundsren (ÖNH, US) som lalade om

biliteringen.

repr6sentanter, Eva von Krusensllerna
och Hans-Erik Strand med oss och vi
hade möj ighet tå vsta meia om Stom-

talvsntiler inn6bär. B6habilileringen kan
iörkorlas irån äi llll någon 6ller några

senstierna på elt testligare ins ag och

b6handling och rehabilllsring vid
struphuvuds- och fi unhål6cancer.

Docenl Lundgren har löimågan alt
trarnlöa sina saker på 6tl sådant sätl
a1l alla förslår. Det är därför myck€l
givande att som lekman Iå 1a dol av

och d6ls eit€rvårdon och

rsha-

Han lramhöll vilken revolulion som
månader, vilkel undertecknad kan

Första dagers program avslutades med

slrålb6handlade bsrörd€s. ModverkanTALVENTILEN EN REVOLUTION

Föieläsaren b€handlade lägål i dag och

b€rättade samtidigl om

eriarenheler lrån
cancerkonl€rens

6lt program där mun- och landvård lör
O

Elter middag bjöd Eva von Kru-

de kring detta tema var

tand-

skölerskorna Margarela och Kerctin
i.ån sjukhuslandvården US.

sina

slor
i Au-stralien, och till

denna lappon iörckom bildvlsnlng.
Lördagsprogramm6t inl6ddes king lema

omvärdnadsaspskler. Bllr.
avd61n.föreståndare Kerstin Karlsson
och sjukskölerckan Senia S seliord
redogjordo {6r sina €rlarenh€t6r när det
gäilde atl ta hand om oss lö16 och eft6r
op€ralion. De visade vilka hjälpmede
som linns och vilick lill,älle slälla frågor
o KURATOR INTRODUCERADES

D6n nya kuratorn på ÖNH-US, Maris
Fernström, presenlerad€ sig och sin
bakgrund. Hon lalade om kisrealdioner
som upptäder när maniår "dofiren" - och
jag

*

säker på atl detvarfler än jag som

kände igen reaktionerna
§ GRUPPD SKUSSIONER

Under lördagens gruppdiskussioner
logs fyra Irågor upp bl.a. informationen
Minst sagl uppnätksanma deftagare pA
LinköpinosRonfercns

1ör€ d6l man lick

beskedst,
bemötander, vård och rehåb lilering

Vid

redovisningen

av

grupp-

diskussionerna var grupperna ganska
6niga om vad som kan löbåtlras.
Bl.a. kom det flam iörslag om ått någon
lom av inlormalionsblad bord6 tas ifåm

om vilka komplikalion€r sorn

kan

Lrppträda när man lämnal sjukhusel.
E

SÖNDAG OM BÖSTREHABILITEHING

passagerärna. vem d6lla stopp bev
m€sl mlnnssrih 1ör lorlålier inte histo-

ren För pelsonalen på Warpa Skans el.
l€r oss? Där gick viloss på "butin" som
om vi aldrig seti mal iörut - och här
Mätla och nöjda och attt tör lrötta för alt

avgs rapport slräckan Huskvaina .
Halmstad vill vi nu framlöla vär tack li
h6la Slockholm, liksom tillbuss€ns Tore
Jönsson som tog väl hand om oss, även

Efler en onödigt tidig söndagsirukosl

Svea An d erssa n, Hal nlstad

startade sisla kursdagen
chelslogopeden Chrislina

la vårdsavdolningen US, som roq upp

lrå9or om rösrrehabilitering, sväljproblem och hjälpm€dsl. Ochsä hon
tålad6 om d€ lrämsleg som röstvenli6n

belytt m€d mycket korlare rehabilil6ingslider.
och till sist: Ett stor( lack

lil

dagar (nu 30).

Närståend€p8nnhg6n blir 80 procent av
siukp€nninggrundad inkomsl.
Slödet utgår lör vård av svån sjuk anhö g ihsmmel €ll€r på sjukhus.

om vi emellanåt var'lii€l" iörvirrade.
Alhså: Ett stort tack hån oss genom

med
Danbo t.

En ny lag om löIbälirad närctåondspsn,
ning har ullovats. Den medlör att rätten
alt 6rhålla ersäthing lör vård av anhöiig
Irån årsskiflet skall komma art gälla 60

- Nils Björck, Llnköping, gratulerades pä
sin 7o-årsdag ilörra numrel av Lary. Det
var litet sent påtän]<t, eftersom han
iyllde 75. Men genorn sitl ahiva a6e1e
Linköpingsiörening6n skullke vi egeniligen ha talal om betydligl läqr€ ålder...

TACK

u"a
av vårr 20",aa,ins elt lack lör
årsjubileLrm vill vi framröra
gåvor, lelegram och uppvaktningarlilJ
Laryngförbundel och dess lör6ningar

Uppsala Laryngförening

Stytelsen.

Ann-Bitt

och Karl-Erik Eriksson samt "Ola"
Gardelin löi mycket bia iobb med en

Nu är det dags igen för en utbildnings- och
aktivit€tshelg på den vackra Ros€nön !

KjellAndercsan
Finspäng

HALtÄNNINGAR
I HUVUDSIA'N
I höslas lick vår huvudslad celeben b6sök av av et1 gäng noleslysha tåiiånningar. Der vill säga l-lallanCs Läryngiörsning, som log slg sn nölesftipp -

irodag till söndag - lill Slockho nr. En
reEa som bl6v kort och inlensiv, msn
därför in16 händelselös. Tvänom.
Den innehölldet m€§a, och rcd:n iörsta
kväll6n gjorde man etl teatsrbesök och
såg Gaenskaparnas "Gris6n i säcken'.
Bra slarl lör skratl och rnitter.

Lördaqslömiddag€n agnades hä.givsl
åt shoppino. Om dstla hor hemma under
rubriken nöjsn, rådsr del d6ade m6-

Iiu.s..
.!cn 30

år iirit,cn liir munhår.anccro!.rerade ooh la.yrs0krorr.f,de srrLi. anhorga

..'io-

-vO

N.,

"..dnV,1T
septedbertill2 oktober,
från lrcdag€fterniddag

.'-.,

rLll söddns

.l-"

lu.!h

Sylt.i m.d nelge! är att s. oporerade ocL Hnhariga mdjlighei all, rDhirnta LuNkar s,.I
urbyla erlare reter nedva.andrå yad sdXer de onuåde, som tuvitriga I
rdrabiLrtermgspioceslen Undcr h€18e, nedverkd drirfd..her,isrer, kurat r, losoped,
1,h.8 ocl sjrkBymnast.
llelg:n mrciålLor k.rra lö.eläsnrngarllatrdar med mallagnl!g, sanrraliBrup!er,

l,ronlr.rle. rvslatrlni.s oc[ lått gym.asri] I\llsångiill srnbassårs 00hbastu llms
lrkrr ör dcn som vlll ta srg el,l dopp Vi dnordna. aven en ripsliom.nad runt den

nanlriiu!

li.5enan sant olika hvållsr\r,Lvitcior

Det Ll r alL.så uc ahtiva och larorika daRar. \ili llu r,a der Lin, Lugnare sA
Du liilter sj:iLv ait d.ltaga !å del som Du air inhesserad av

Ln

t, hr.l,.,grdnsa1 .nlalet d.ltaeap

r.nl ca tlS

rtol! oit derblir

gir dlt

också

lter som !nmaler s,g sl
eller ronl

ko:!.r.r v, atl i l'lrsta handyi,!i ur de deltasar. som l\ar prolllm.1.d ar dtt
ari sfnr!Iehlv av ätt lå hjåll, si. rehrbiLiterlDs

flingar, särskill som resenärerna var

Pris: 2so krip..s. I i ,s!L insår nai ooli logi i dlLlelrum s.mr, traos!!r! tån kansli.r

båds män och kvinnor. Alla män älskar
som bekanl inte atl springa ul och in i
små bulik6r. Särskill inle i de €xklusl-

1.rågo.

vare. hur nu del kan komma sio? M6n de
höll ul...
Lördågsellermiddag€n omhanderlogs
hallänn ngarna av den suveräne guidsn
B!ne Lemon, som pr buss guidåde en
sladsrundlur. Men dessförinnai b€sök
med lunch iGloben. Och som avslutning
€tl b€sök i Stadshlsel som had€ "oDoet
hus. Om d6t .u var for hallandsbäiökarnas skull, skall vr låla vara osagl.
Men öppel var d€r och vi kunde srittä vår

nytiksnh6l.
På lördagskvällen var man åte gen nöj-

(lBSl

besvrras.v Gun-lfar,e l,tussoncllor Mane Sålsrron r.108-655 83 20.

LrLI

juh månid

ir }ansli.t sriingl

H)örtlist tdlkamnd !

-{nmÄlninesh!po,e

i
H.r 0! uol,l.m

muDlålecancero!.rcrad
med a1t ätå oc! i

si lrll liur

?

En weekend går som b6kant fod - sä
även donna - och snan var dsl söndag

och dags lör hsmfärd. Också dsn etl
minn6: Vid Vätterns slrand stannade

lör mal- och våtskekoniroll för

I

Bergsliadra lrllochlränRoiend..l{ursavgift nberaias senast l auslsii!ä l,aryngfurturd.ir
0!srsiro 851t 5.1.2 Skdv då Få talongen atl, der gätl.r atrrivLr,etstLetsonrå Rojendn.

eslyst€n och sug€n på etl gotl skratl.
Vad passade då bätlr6 än aa besöka
Cirkus ,ör att njuta av Boss6 Pameviks

bussen

i

Eskistuna, Gävl€, och Lund saml HCK i
uppsalä kommuf och län, liksom privat

,\Iniil.inBku!ongerskalljls[ndasrill: nehåb LaryngtötLundcrskansti
Barks yas 14, 1i0 ?3 soLna seDast den

I

auslsti. Anmälan är hindande!

'16

POSTTIDNING

Här är programmet för
de bra matdagarna,
motionen och mycket mera
på Rosenön 30 sept-2 okt.
Läs mera på föregående sida!
Prelimnrärt program Rosenön
Rehnbiliter;ngshelg 30 september - 2 oktober 199,{
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