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Insändorovdelningen
I clc s.'naste lrunrre. a! ti.lnirigcn
h:rr iurnits irsä.d.rre g:illind.
starlgar I 51.F r:rch Iarrrgiondcn
och iag:ir der törsta rn h:illa metl
om atr r.iss.r saker skall och kan
man r.enrilera i meilie. In,irr bar

laL dessr rnsendare atr fi striis
kår.rkrär r,.rridr jar i samrid med
xnsrärig urgnrre beslLrrir .rrr sigr
s.opp o.h ist:illet \':idt.r till er sonr

skrir.cr arr gri ri.r c| rcspckri!c fiir-
ening sri atr clcn iijr tragoma vida-
re lia de kånnler son finn". r cr
SL1: ordiarlnderriiiar.

Nled dera !lll iag p:i intct sarr
hLnJr.r lasarna frin ert venrilera
tLagor i tidnngen men der f.ir rnte
g'i rlll örerdrifr.

Till er som rkriver i tidningen
Irå ilc marus iag får hrir cr sorr
slrlvcr scr iag atr mångr rnv:inder
slg ar.ilet Lrnika hjälpmedlet d.r«rr.
Som redal<ror och 'renskrivere" .rr
er.r rlster lill jag ir''inrforå åtr dct
gör i|g.t our ni som uiändcr
.l.rt(n .i. \ärrllgå och bin:rgar cr
cliskcrt rllkct skullc undcrllitta iiir

PLr Arne Herbutstrt
lleddktöia

LARY - en tidskrift för
t loryngektomerode de som

fitt struphur rder borropererat.

o hemiloryngektomerode
ile som fin ena s.iinlbander

t glosseklomerode - tlc sorr
htt trrear borropcrcLad helr

eller rle1r.is.

t .1. §on) oferer.tti filr carccr i

munhå1an.

r de §.,n) g.,r.,,n *rälhehandlirrg
firt bcståcnclc mcn.

Svensko
lorynglörbundet

r bar 1äns och regionfdre
ningar verksarnma över hele

landet.

a har kontakt nrcd motsva-
rande fi;rbuncl i andra län-

a hår förtroeldeanslutna
läkarc, tandläkare, logope

der, kurarorer och dietister.

t är en av huvudmännen i

I tillhör handikappförbundcts
samar'bctsorgan.

0 linansieras senorn medlem
ar.gilier och anslag, bl a

sra.liga organisarionsstöd.

a hrr instiitat iristående Stiir
.-lsen Larlngfondcn. som bl a

ger rehabiJitcringsstöd till de

som drabbats av cmcer i
örol, nasa och halsomrädet.

I arbetar iin lika rätt till
behandling, vård och reha

biiltering samt lör social

trygghet.

I utger tidskriken Larv-

I vär'nar sina medlems
gruppers intresselrågor.



[ogopedstImmon

tg97
Svcnska I-arrnglörbundet hade det
siora nöjet rti rar.r lunchr.ärd l
samband med .rrt Svensk.r Logo-
pedtorbunder hede sin'irssr:inrm!
970131. förl.rgd till Hotell Skog+
hötd i Södertiilje. Vi hår länge
erbetat pa att \'ld etr l:impligt till
lJlle l.l en flll ntd \ ilr r l,,q,,le-

Ft I Hn yAk. l',\lrik, ljti l'.ts.n.tlr
B i sntu R a r it a; tn ais s. r.

Som bckart, är det logopeden li
laryngcktomerade samt munhile
patienter kommer i korrraht rncd
cfrcr operationen och dairför är !i
angel:igna om art logopeclerna
påmirts om art r.i frrns som pati

SLF representerrdes av (iert
Hall, O1a Gardelnr och LLnderreck-

nad samr ar. Iöreningskonsultcn
Hans Åke Ellvdn.

Deltagande logopeder var 92
till antaler och de uppskatridc vårr
initiariv och vi hoppas på ctr Ir:rm
tida samarbete i positiv riktning
fiir våra rrcdLernmar.

llo Petssall

förbundsordfttrnde t

Den som har halsa har hoyy,

oclt ler sam hor ltoyy har allting.

Mon blir

ott

Mdurnz N\$us 7E, krnske ld"äas
e I d s r! k l. b n li:irs i I I ift -

Det v.1r s'i Maurirz Ni-berg, idag
78 år. tänkre när han börj.dc soil
tclcforlförsällarc vid brevmärkes
linsäijringcr i I-ruköping. Hans
trnkegårgar var art man kan ju
inte veta orr mn klar.rr jobbet om
man inte provar, och ideg sitter
han där och srorrrivs bland sina
bervdligt,vngre ko11egor.

Jag tycker att det :ir strongt av
Måuritz etr efrer 43 år sonr lnrt
hrukare ge sig il på ett hch fltt
omräde och jag hopp.rs att han kar
hl11a ignng m:inga ir till då dc. är
sillar m:rn tr:iIixr €n person nrccl så

mvcker energi, r,ilja och livsglädjc.
Pet-AnP Htrl).!rt!)n a

oldrig
för

för gommol
Iöro!

Ip96
En prelimin:ir samrnanfattnirg av
resulraten er 1996 års drogva
neLrndersijkning i skolornas års

kurs 9 visar ett alkobo[.ånorna ir
isrort sctt oförändrade, [red en
liten vikandc tcrrlcrs bland flick
orna. Sniffningcn, som har ökat
något undcr de senasre åren, ligger
nu oför:indrad och detsannna giil-
ler rökmDg. Å\' pojL.rrna rilkcr
19%, ar. t.iickorna 259r..

Siukhuskontokten?
Bro eller dålig?

Hur är kontaktcn med dirt hem
stukhrs? Får du all den inionna
tion du bchöver, känner de till dnra
problcm?

\''årfair jlrs ställer dessa frågor?

Jo det är så at. vl ofta |ör talas orn
hur bra det fungcrar vid dc stiirrc
sjuhhnsen och sä.skilt då vld dc
störrc Lrnivcrsrre.sjukhusen och
resionsiukhusen. x4en der .rr ju så

at. det kar finnas m.ingå bra iniri
ativ v de mindre sjukhusen och
det rrcker jag an man sl<.rll sltriva
om. Finns det brister skell man
narurligrvis lr'fta fram de problenr
som finns oavsett vilket slukhus
det gäller. Det l<.r t ex gällå perso-
nalens kunskaper om våra fro-
blem,srrup eller munhzilec.rncer.

Det finns även en annan tanke
och fr:isr hos ris med denna arti-
kel, och den :ir, finns det problem
ute I hndet och sägcr rlran i[get för
att nran tyckcr att der i[re lönar sig?

Mcr kom ihåg atr skall frågorna
bchandlas i denna ridning får de på
ifsct sätt innehålla person.rngrepl
sådant kommer redektionen an
sortera bort. Iielbehandlingar är cn
ä u11 tl? av irågor som vi inre
kommer ett ta upp, de skall
behandhs inom rcspcktive sjrkhus.

Kom igen mcd dira synpunkter
posirir.a sonr negativa så lovar ias
art vi skallgöra allt for att bchånd-
l:1 dem p:i ett riktigt sätt.

Ptr Atnc Herbcrtsan I

Skolelevers drogvonor
undersökto

Da,iremot |ar den tidigare ök
ningen av andelen elever som har
använt rarkotika,r.tterligare för-
stärkts och ligger i :ir på trellan sju
och åtta procenr. Det linns ocltså
en terclcns mor mer toleranta atti
tyder blarrl ungdomarna mot nar-
lotika.

information lriin enheten

f& hökd o.h beroende I



Hiölpmedelsnyil...
Der:ir inte varie das och varie num
mer al vår tidning som man kan
presentera en nvhet men helt plots
ligr hnder der, ni nummer i red.

I fdrra numret .rr ridninge
skre| jag onr e ny rijstgenerxtor
och nu Lal det konmit ltterligare
tn ni rnodcll och dct är dcnna gång

^TOS 
Medicel 

^B 
I Hiirb\ §.rm

lanscrar cn ny röstgcncraror och
dess namn iir OPTTVOX. J.:g har
prolrt dcnra och jag böriar l:cd
atr riirra dcss posiriva sirlor. Dcr
är 11å främst brttcrirlpcn jag vill
nämna. Dctra nrcd itt klrnnll gi in
i vilken butik soln helst och kilpa
en 9 r.olts baneri. om nrm skulle
llcliar prata slut på ctt battcri. gcr
jag cn stor stiä ra för. F.n klar för
dcl är att "p1åtljridcr" som llnns i

t.cr. Scrvor och gcr "rcLronösacn"
r:rr nnimalr i OPTM)XEN lik-
sour att clet behiivs ingcn liren
sLrurmelsel fan att justerå t.nrläger
på dcnna rilstgcncraror uter dctta
görs via cn "rikrig' iustcrrart
innanfilr vrrcrhö1jer. I(anske är det
dcnn: filrdcl som ger en negarir. del
som bcsrår av ä.t den ar n:igor
längrc och iir.en något groue:in
Scrvorcr och d:imred 20 gr rrng,re.
Denna li11a r.iktoknrng och nigot
s.arre m,;ff krnsLe inte verL:r <:i

avskräckande för den ohvigde
[ren for oss som sr:ind]gt g'ir och
brir på en rösrgener.rtor ir det
[rvcker och Ber ;l.en ö]..1t slitxge
på kleder. Vad som :nen :ir n)tt
[red de[na ar en den ]<an f,is i flera
f:irger. kan ltanske vara till glädlc i

forsrr hend för de l*irrnliga bru-
karnr, iag tror int.'\i nrän är så

,rogr:iknxde nril det gällcr färgcr.
Dette:ir nrnr.r s! fu krcr cfrcr att
snabbt provat denna apparet mcr
helt klart är rtr vr vrlrr användcr
röstgelerator skall rog i iramrirlcr
bt art få plova dc olika modellern:r
iir at få cn som passar jusr den

Po Aln.! H?rhi-r.on)

Per Lindell Eskilstuno
ien r,erklige idealllsten hrr lä,nnat

Efrcr cn tlds slrrkdom har I'er
län:r.rt oss mcd eti stora tomrum
cfter sig. E.t romrum som blir
In_r'ck.t svårt ätt ersårti.

Pcr blev opererad 1982 och har
sedan dess varrr i lirten och lnlor
merat de som rikit ut falr sxrnne
sjukdonr och hadc opcmtroncl
fiinrför sig. Pcrs sekkurlniDga if-

fonratlon och glada humor under
l:irtrde belvdli!.r ior dem han hom
i kontakr med.

1990 bildades Sörmlends I ar-
lngforenirg sorn lrer Linclcll ial cn
drilande krafr i.

Vi vill med dessa enkla radcr
r.r.ka Per för det Lrrr gcnon sitt
värdcfulla erbctc istadkomnit.

Fi»hurdssntcken a

Åtorps Herrgård,
Munkedul

Under iret har seminxriet Livs
kvalrrer och SLI:s Riksst:inxna hil'
lirs på Herrgården. Dessutom har
SLI:s läns och reglonsföreningrr
haft ert llerrel olil<a aktiviteter.

Srora renoveringsarbeten Jr
Lrtfi;«l: såsom en repar:rtion och
u.\.:irdis milnnls av iasrderna.

-\r'a brandsreger och branddör
rar ]ur urontcrats sant nr venrila-
rion har anskaffats dctti cftcr filrc-
läggandc från brardmvndighctcr.
N,r' panncerrtr'el och varnrancrbc-
redare nrm har installcrats. Allt
derra nö.1\ä diila åiilärdcr fiir att
und\ll<.t kåf itåliiirsrörins.

I augusti ,nånl1.l upphi;rdc
arrendeavtalcr. Scdan dcss rlrivs
herrg.irden i cgcn rcgi gcnom a.l ha
öppei för be\tällningsicrksamhct.
Iiondens fan valflrrrgsbolag hal på

n,!rt försilkt ätt sälja ti11 ett accep

rabclt pris, der har tyr':irr rrre hck
:rs. Äver err rrrendervr:l hrr di+
kuterats med ett stort restaurang-
bo1ag. Med dena faktum som bak-
gru11d. k.rn nuuarande anstariga
r)virr konståtere xtt kaipct a1.

Atorps Hcrrgår'd var crt för
Larl gnnrclcn mnrdre välgrundat
fastighcrsköp. Ytierligare försöL
ett säliå lästigherernr Sors nu
undcr vnrcr 199?.

Gttt HaLL a



"På jobh el" i Rodio örebro
Dcrtn är eft m,vckcr popui:ifi radnr-
progr:em i Orebro län sorr risdegen
dcn 28/1 199, sälrdes fr:in Hendi-
kappiorenhgamas lokaler i Orc-
bro. Att vid ett rillf.ille §.nn deta
göra rekl.rtn ior sm falrenirg är ju
Lclt pcrf.-kr och jag missade rrte

Radio Örebros rcporter, llosse

la«ller, var intc på det klara med
lad ordet lalrrg mrehar, mcr nLr

r.er han och c;vriga sonr lvssnatle
orders henclclsc.

l:rg sa,iger tack till, Curt Frivcrt
HLÖ, KnLrt Claeson IILLF och
Anira Hallsr.eclcn I-åns IISO sLlrn

fixade denna trci.Liga l.örmiddag.
Per tune Herbertssan a

frivilligt bidrag ftir almanacka
gav pengar tiil cancerforskning
Enf.ivilliq femma fö.
året^ ålmanacka 01.1. !ä
lCAI{vaDtuh i (umld
11 l'15t hrono. till LiuB
canae.fo$kningsfond
!idAladetrirka 6jukn u-
set i tiptdslä och lt€gi-
orsjukhuset i Or.bro.
F(ngnrns lnnrtral,r Krtr.'
nEs rhel li'on.try ni.i i r.f
i,"nd.t., r _.n
\,.,1J, r pi.\ Ll. ' i Iir n

ll !.iir (]iuL, ,nr ! drft bf
ir.dr$r l iii in.si'Li.$ii!

lirl Ki,n.Dh Cllln qn-
lr.* ri ul -rir .liirrkt.ki Arr

lLr lnl hunrl.rLi Sa sir!'id.
Nrn irr !!.r n,rriir.ru !rp
Lnturdos {rnriJi(l nl,r llr
,rlftrn,.iiLn ianror crl riiriL
lill biir}r r; en i!,rin rtll
l,i,r,§ cxnl!.I0 elJlnssinf d

ilt)r grör,r il(r,h hJ!
!j!d rloi i( L,läs vi!1«,1,a r.
er el,is. ,ill vari l.x,ilo inf

dllnihsd. hr! irxlnåf,sj,

Hn,, hriilir.år r( hu! li&
lJin rill d.1 iiivilllE:r tri,irr-
*,1 liin l{.,1 hn:rll::! i
Snr.dl!|!cin:.. l).nne nai.
.ittr(rl år ti{iiljrrc i ra.rv.r
k{f n.J t_ror\ J.t.i nr !if

- li'ln l-:.nr :i.i! it ri
.u.tol :r(itnrmn,, $r
n!,n,lLås i,(h l!u!ry Iricks
1ri1.i,,rir ll.t är nri,!r.:t )rts-
l.rvli f3 åilr !'i!i, kom-

BP.terir Si.arn Arde.sson
Kr3nauni "inman,.lsp.n-
8!r" l)€.grrna inr.bar .tr
!inrn..de.tliei arnt biir.s
liiL den rc.ksanrh.t !i n:in
i,i.hs sid, ian srödja s..!nvår....orflNir.in!:Ii,,d

,iittills irr fin.iDn d.i.t !r
li,:k.nrgrbidflia om san.
rrani.Ei .nIå 2n nriljnrer
krrD... Ah.d d.nr sm ietl
lrid.as irnn I'.!den fi..s llc
rr ca.r.rloFirar. s.n, :tr

INGEMÄNÅ D'iSSOI{

t2/2-97



En sonn vikino
hor lömnot osi

P:r eirermiddagen den 2I norerrher
1996 avled l.1ge \\i.ksrrörrr.
Huddnrge. i sitt hcn icr ilclcr.rv
6.5 ar. Hens rrinrastr år makrn
Jcan*tc, b:rncr A-qnera. Chrisrina.
Leii och Bengt metl Iamilier.

'Iage iödies i lloden den I m.rrs
1931 men flvrtade med lörrldrarn.r
rill srlderns höjder i Stoctholrn .l
reckor gamlnrl. Han lar i siäl och
hlärr.r en riktå sijdcrkir. är,cr cftcr
det att h.rlr rnccl husrru och brrn
fhtrade till HLrddirgc.

Elier att i hela sitt vlkcsvcrksan-
m.r lir.arbetar som hisslnonri;r.
drahbrLles han ,rv lalinecinccr och
of.rL'rr.lcs iclcccnrLrcl 1992. I sam
band mcLl opcrarionen blev hlr
rrcrllor iSLI-F och borjade rrheta
fi;r fcncningcn, men lörst iorkovra
dc har sig nr.d alla klrrler som
drcis i ABF:s cllcr fc;r'brnLlets regi.
Dct blev ritskilliga vecko och veck
odurskurser i foremngsreltnih, t.ri
kLrser, anrlröksernnrxrler ln.rn. Vid
.usmdrer 1995 irrraldcs Tagc sonr

ordrnrrle ledrnror i 5I I Frs srvrelsc
och blel dess scklctcrarc. cn svssle

so r hnn skiittc rncd dcr lir.rn. Vid
siden t sekrctcrarcsissl:r åkte han
runt i stockholm"skolor och t.rlade
on riikfingens skader.erkan semr
hur clct iir an ilrabbas rv dess trllj
.lrr. d.v.s. cnncer. Årr skolelelerne
hssrale p:i lages bLLdskap forstlr
rn.rn f:ir en rekror tackacle T.rge
merl orlen: "Aldrig under llnr.r 20
ir sorl liirare har mrnr elerer i arlt
så nsta under en leltriorl".

l'].i \:iren 9i dr.rbbrdcs han ai
en pr:ls:iderbrlstni,rg, och cnligr
l:ik.rren som opercraclc horom ler
der r de srsta s1äli arclc sckunderna
sorn hrrr riidrlarles. Elier den ope
rntionen \.ar det meringerr atr har
sku11e vile Lrpp sig i trc vcckor p:i
etr ltonr.alecenthon. NIcn, Tågc !al
jLL Tagel Eltcr någrx dasar på hem
met bad han läklrrrf att bli utskri
Ien. O öiligr. sadc läkaren. r'rd
skall dr Lrt och göra? Sv:uers l-ler,:

Iag her rnre rid att ligga här. utal
har alralar ril nred relitr:rrn på

llelenelundskol.rn att hilla ctt

Sydöslro

i&edrag om röknxrg kontia .rn.er
ior flrå klasser i morgon. sv.rradc
'fr8e.

PLIKTL\ I:RANIIJoR ,\I I-T
r..rr GLrsrrv \11 Adolfs r,elsprak, ett
r.rlsprrk som p.rss.rde in perfeht på
'1'aBes s:irr.rrr le!a.

Tlr'airr slog cxncern till igc.. nu
icrr lurgan scrrr L.ortopererades
uDdcr sonnn:rcn t996. L.fier den
operarionen ville rnre l<rrfierna
kommn tillbakr. men .rndock dcl-
rog I age i srlrelsesamnrarträclcr
miraden mran srn borrgirg.

Vi kommer elltid .rtt nlnnas
Tage tör sin plikttrohcr, slf s,ipi.r
randa, riljan arr h;älp.r andra can
cerdrabbtdc sanr srtt goda kam

Trck Tagc. cLu irr cr r.Jn. kam
rat o.h mccimän.iska, r.i 91i,l11lner
cLlg aldrlg.

11,'. i'.rsdl I

[oryngföreningens

derembermöte
S:i r.rr der dags ft;r 199(i ål\ sis.n
Iöremngsmöte. \ii in.rrrl Sydöstr.r
L.rI'ngfa! enlrrg.n sarnladcs I Fin
lfang p'i Slottsrr:i\!!n .Liir dr dcli
kat julbord iar uppdukar mc.cl gorl-
selter av allchancla sl.rg, clct iama

dcs rcrkligcn ingentrrg. Trors donr
lrirga ar.sr:inden lör minga al,!:1r.r
rnedlemm:lr blev cler ett snnrrli-
gen f.ilbesirkr möte. l illict \ i glä.lcr
oss rrlcLer it. Nrir \å iuiLrordc. \.r
arr.erkar lidrog urdcrhållnirg och
det vn. r\ ri rc\,!årtis.er: fr:in
Linköpnrg som syararlc iör ienna.
Jrn underhållnirg vrm vcrkligen
h1er. uppsLattrd.

S'i 1.rr dct .lags för nera a1här
llga sakcr, nänrliscn \.:irr iorenings
mixe. \rj hidc vä1 rrga *orre ir:i
g., aii behlndia men en prr salicr

I borjan l, rpril kommer r.ir
iorenLng rn gcromföra en reh.rhili
rerrns isanrarbe.e med person.rl
lnil ()nrn-,fii5 och halskLniLel
pi tlnivcrslrerssjukhLrser i t-irr-
ki;pirg. A11.1 larlng,heni- c lcr
glossekromerade sanr stralskadarlc
med rnhöriga konmcr atr inbju
das. Vi kommcr gcronr pcrsonalen
på Ö-\ll ått ii\.n inbjLril.r parienrer
solrl opererets eller strålb!handlats
rrder senaste ticlen. clctta i slftc atr
krrnne riirve n\r mcrllemmer.

\ri blcv även iniormerade o,n
att cn ltudiecirLel grilli]ldc Cot
lifd komnler .rtt llisds I \ rir och ått
en resa drr är plancrad. Som svnes

har vi en del ar sc fram emor under
v:rren och t.n sorrrrärer1.

-\:ir filrcnlrgsmöter 1,rr slut ocll
nrijrkrct börirde laiggn sig incr
Finspång lar det dags att srvrr
kosar hem elrer en argerirrr och
tlcvlig dag.

Fimpa NU!

Nil-( B/ä,'.1 I



Glod vår!
På Överh.r'berg sklner solen idag,
den forste februari. lag k:lnner en

ftrr:rning av yår, nir jag i bari
skjortar står och Liser ut ilvcl
Virldö S.röm fr:urför rödfrirss\'äg-
gci på svdsidan .n stugan.

CLaes Goran Flr'nen, mrn gode
r.än. arbetsltamrat och en av
Sr.eriges sltickllgastc på graiik och
tnckeriområdct, har alldeles n,vx
r,arit utc mctl en karra ar. de senas-

re och nrrryckra bre\'märkcna.
\.leskrosor mor blä hrrnmel. Donr

trl.rr skall rarurligrvis inte var.a

mallig öler clcr man siälv glort.
men onr mru får sk,r.lh itnir slH nlå
dct i,ara ti11åter. t-iirsr och fr::x11st

vill jag skrlla pi (iun-Nlarie, som
rlrgdc och bad nrig om lus. mas
krosblomman. K.rnskc är dct andra
rm är'nedsklldiga tlll id6r, men
det rar hor som lngde. ILr* då
tlcktc jrg an der rar lire jobbigt att
dcssa tlatig:r masltrosor och riarade
brrggor sLulle finföljä ris senorl
liret. men serr ic,rstorl jag plrlrsligt
a.. der 1..rr en gcrllalid6. Xtåskroscn
är helr tentestisk i s:rmm:rnhangct.
E.t utdömt ogräs som rldrig ger sig.
Som tjll och med v:ixer gcnom
asIalten. Scn skrller jag p:i tr.vckeri
l<onsten. ron klarar ar. ått ö\.ertöra
en lärgfanrasi pi eft akr,ercliark ti11

ett fulländar liret honsncrk med
perfckt passeplroutkänsla och
miuL fdr gå.ergilning.

Till sls. men inte ninst skvller
lag på Cöran Welin-Blrger. Xlin
konrpls sen den s.k. gamla goda
tlden, clå alla r.ar friska och glad.r.
Då ing!-r cigarett i världen kunde
sklnrrra shdje på söierkroser.
Vl skoiade. slarnnrade och sjöng.
Plörsligt rappadc en a\. oss ri:;srcn.
Der litcr kanske kon*1gt, men den
karnpcn som dii blev Cc;r:ns. blev

a

"f, i'h't..i.; l.o
i rr.lt j
.^t

.ir. 'tt$f..lJ:{.*{PEB{säl
!r! i, ^-:
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också nin. \/i strch på cr kanarie-
rcsa och snackrclc om srlten.
Cörar höIl på a.t drinl<a sig r:ir
r'ågorna slog mor hrlsen. Ett nvrt
lir,, med,rra värieringar hedc bor
j:r. Iramfalr allr för Cöran. men
:i\-en fil nls.

Det blcv s.ånerl rill srrnarbetet
med I ar1.ng. Genonr bilder och
!åfg. Jag 'ir oerhcirr glad art clrt
sarnarberet f:ir fortsiitta. trenrpcl

vis med mcdverkan rld stundanrle
jublleurr, n1.a hilder framör'er, och
med clc maslcovrärken som liggcr
på border rnnc I stugan.

Hinnen är fortlerande blå och
solen il;dar. lag sr.ir nrld papper
oeh penna tramför källardorren
och hoppes på lrxmrldlf. Eör dig
och Iör mle.

Ca,nl-f" '-»^

Hiilsa är suffim&n att alla de sjubdomar man inte har.



Concer i munhfilun
1 r,1 av tidninger LARY lästc tig
till nin *ora glädjc cr1 noti\ \rlrs
innchall var ctt litct upprop dll
mcdlcmmar I SLF som behandlats
för cancer i munhil.rn årt hörr a\'
sig ri11 ridmngen.

trlin iltresse val<n.rde omedelbart
då jag sed.tn 19;1 sonr tandhlgie ist
trgit hancl om clessa patienrer med de

problcm som uppscår urrcler strålbe-
hamllirg oeh operation. Jag har ävcr
vanr ure och Iorellst sir,iil inom som
utanior Sleriges granser om hur jag

rar hnd om denna patientg,rupp.

Iorhoppmngsvis hrr jag värir till iiret
sri;d för tlem umler ilen dd som den
nedicnxka behandlngen pågått.

-\len s:i kommer den dagen när
patlenren :ir i'irdlgbehxndlad .,.h
man ses enbart vid LonuollbesiiL
och trclsrrmden mellan besöl<en
hlir l,rngre och lä gre. Di fich
notlser i LARY mis rrr reagera.
der skulle vera sltönt art l<unna tala
om för p.rtienten atr der finns el
scktio i SI-F fi:lr just dcrl här petj-
cntk.rtcgonn sorr bchantllats iör
murhålccanccr rlit dom kan r.ända

slg och näffa medm:inniskor som

har hati och har slrrna problcrr
«rrr de \jäl!a. Det:ir lu betldligt
lättarc ett prara och cliskutcra ncd
någon rm rpplcit urgcfiir sanma
sjukdomsproL.len som man sjr1r..
1'ersonligen tror jag att många
sku11e hr tr,vcket gladie ar.deta.

Narurlig.rvis hrr utr,ecklingen
inom canc€rlirden giort stora
lienxteg under åren. aven p:i
omrård,rrdsdelen har der hänr en

hel rlcl. Om ni någor gång her crl
"li.en triiif" konrnrcr jag giirne och
ber:i.tar lire. om rirrlcr och t ex
sah ersiirtnnlgsmedel, vad parn
grai9:5 rrnebär och annat som jag
rror sku11e kumra r,ara av rrrresse.

l'ör mig personligen skulle der
v.rra mvcker intresranr an fä höra
hLrr ni har upplevt der otrlunderta
g.rnde ni farr under er siukdotrsrid.
Hör Bärnx a\. er. det finns s:iLerr
mlcker sora kunde r.ara brinrel

Ingdlill Jine:ten
I ex tdlldbgienisL
OraLndicrtt \tu khustdtdfitd
Rcgton:ytkhuset
701 8-t ÖREBRO r

Förtroendelökoren
I LARY nr 4 97 nrformerede jag
om a.t iloc. Richrrd Kuylenstierna.
I(arolinska sjukhuser i Stocl<holm.
numera ,ir Sr.ensk.r Larlnglör
bumlers f ortroendel:ikare.

fill honolr krn ni sta,ille s'i\':il
tredicrnska friigor soll berör vår3
problem i oNH omridet som frågor
gilland€ hrndiL.rppersiirt ingcn.

I'osr rill frirtroendelikarcl

IörrroendeLiklrrcrl
S!c]lska I anngförbf ndet
Barks r, ag 1,1

170 73 SOLNA
Al1 posr med ovanstående adress

öl.erlainn.rs obrutei tlll läkarcn \å
nBen rnnan har mijjlighet att lä\å
de frigor som ni har. Sä\äl för-
bundsstl rclscn $nr för.rolndc iika'
rcn hoppas at denna möjlighet skall
uovttjas av er som liiser tidningen.

Bo Persson lörbund:ordf. t

Svensko

Loryngförbundet

på lnternet!

http://heml.passagen.se/larvng
fnrner i SI F:s irformarions

F-porradlcsscn kopplas till
lcdakti;rcn som själv sr.rrar på fri
gor cllcl sändcr dcm vitlare tillrrer
kunni-ea personer.

l srarren p.i den iör SLF nya
informåtionsr''ig€rl hnr vi aivänr
den 'gri" broschlren som u,rdcr
lag och hemsiden her ldag siensk
text men efrer €n Lliriirderirrg korn-
mer eventuellt en engelsk text.

Pe,-r\tne HetbetLs.n a

En kämpe hor
lämnol oss

Inge Helssorrs svara sjukdom h.:r
nu ändet håns liv cttcr nråfsa års

känrpe dc. \''i sonr konr ikontak.
med Ingc lärdc xfi kiiina honoDr
som derr rcrkliga kämpcn Som gior
de.rilt falr ij\.cr\inne sirl sjukdom,
men trvlilT. sjukdonrcf yar starkire.

hgc var r.id olika tilliillen
redaktör för r.ir tidning och li fick
då r'erkligen 1ära oss vad tidningsar-
heter inneber. Dcr märkrc! att T|gc
under sir aktiu tlcl var cr mlcket
ku nis ioumilist sorn inte snv efter
på si,r llkcsheder r.ilker blev en r:ir
dcfull skola för oss andra.

Tobaksroknnrg lar ors'1Len dll
Inges sjul<dom och d:irlör lrr hen
den srora idealsren I karnpen rnot
mbakstolagen. r,w:irr är det inte
mårga som orkar atr proprger.r
som lnge giorde o.h diirlör blir
romrummet stort citcr honcrr. Trte
bnr.r filr vårt iörbfnd d:i han var
aktiv på många olika hi11.

Jag hoppas art lnges arbctc
skall sina ming.r täppir i hjlrlcn
för tobaksbohgen och att ri .rlla
skallmimras honom som dcn srora
kiimpen.

Per-Ame Hcrbertsonl

.'Å,

Ett halsosdmt firåat'v
nr bntlt t dtl

ctI lartdrNd ltLtls?.



Att sälja tobak
ll den som är under t8 ärti

a r olagligt från t januari 1.997

l u ltngre fian or 
.. , , -

'"ai'åii böriar-röka eller snusa
'inluo'-il skddar man kroPPen

Nöstan ingen -b.öriar 
röka

,iii, ts åls åtder-*ruon 
dlla som UariY,laf;1-1tt3

::f':i:ii'; ;i;i si i "it' 
t" b e r o e n d e

Näslar alla sc'tm- röker e,ller snusar

'åiiir', ),'fa' nåsonsin böriat

ldersgrånsen
Vuxnas ansvar!

gor

gör
dtt

det liittare

det suårar
köPa toba

dtt siigd nej till tobak!

e för barn ctch ungdomar
LI

o

A
Ba rätt.rns

Svenska Laryngförbundet



Ett glutt giing i linköping
I början av iebruari besökre ordlo
rande i Larlngfonden Gun Marie
Larsson och konsLLlenternr Hans
Åt. Etl'en och Per-Ame Her-
bertson. forrdens insanrIngskontor
il.irkiiping. V; bjöds på kaffc när
vi kom och fick cr fin infonratiol
hur man iobbar för art nå e.. s:i

gorr resultat som möiligt, rill gl,idje
lör alle sorn söker bidrag i fonden.

Anledningen till b€söLet rir ntt
informera sälj.1rnx on vårt handi-
kapp s.i art man l:ittxre sl<rll kunna
ge kunderna en exakt bild ar hLrr vl
har der med rär sjukdom, samt de

problem ri lir brottas med larje
d.tg. Vi fick rnånga frågor .tt
bcsvera då många av sälj.rrn.1
aldrig kommit I dircktkontakt rrcrl
våra p«,blcm och vi visadc jr upp
foltdeme å! så\äl lrrullhålc- soDr

För oss vrr det imponerandc att
få ta clcl av clcras arboc ocf äi.cl
få sc vilken g1ädre och energi de

hadc i sitt ar'bctc atr sanla ir: pcng-

ar' till I aryngfonden. Pcnger sonr

sc.lcnerå äve glädter nrånga
andra, både givrre och oss sonr får
ta dcl av vad sonr gcs ifonr av
bidrrg till lorskrtug. rehabresor,
kurser och semnrarium m.m.

Et. storr tack vi11 vi ge ri]1

Anders och llelena med personel
lör vi fick komma rill er.

KonsuLententa ocb
t'ondonlfaranden t

FORSATJ N I NGSVERKSAIIJIH ET
hrevmörken, korrespondenskorl oth iulkort

Lar'ngfonden her en försäljnjngs-
org.rnisarion nred fyra distrikt.
Distrlktskontoren inns i Uddcval-
l.r, Li <öping, ()r'cbro och BygcL!å.

Antelet :rnsr:illd.t x! Laryngnrndcn
Idr denna l.erksamLcr ä. ca 1,10

personer. Avtal mcllan partcma
IHTF och KFO) flrus tecknat.
Detta avtal rcglcrar anställnings
villk.,ren filr cLc anställda. Verk
samheten skcr genom telefonlor
säljring. För r.erksamheren g:iller
dcssrtom s:irskiida avtel mellan
Srifrelsen Lary-rgfondcn och
respekrir.e distriktschcfs bolar.

Laryngfonclcns styrclsc lar ut
sett en styrclsclcdamot att ha srm
ordningsansverct i s.rrlrr:rid med
berörda rnorn vcrksamlctcn. Samt
Jiga drstrikt har besökts. Vid besir
ken har der anordnats rnform.r
tionsnöte med de anqtällcla, an-
slLrrmngen och intresset r'id cless

mirtcr har varlt mvckct god. Under
årct har är,cn två st "distriktcheis
möicr" hållits, dct lörstr iBlgdeå:s
finsäljnirgslokalcr, dct andrr i Ior
bundskontorcts lok.rlcr. Vid dessa

niltcn har äi.cn Larvngiondens
ollförande, förbundsordfrirande,
boklorings och ådr nisflntions-
ansvarigr och material- och ut-
skicksansvrrige deltegit. Mil.ena
har tillkommit på bl a initiati.från
d1§triks.heterlå och är cr r.iktig
del av vcrksamhctcr lör urbvre ar,

irriornation och id6er.
Vi har annu en ging tillskrivit

den srilielse som har an bevilja
"90 konto", dir r.i presenterade
iörsaljningsverksarheten. Tyv:irr
lick r.i iven demra g:ing elslag pi
v:ir ansokan. Cirka 49 -'l. av rotala
törsäljnlngsr.olymen beralas in tlll
Larrrrgfondcn.

Kontakt nrccl korrsträrcr Crrl

Anton her fijrcteglts för atr iörll,va
mofive på !ärt sortiinlft n1r1.

Resulfutet blc! ått vi uDclcr 1996
erhölI dels rya grarulatrorskor:t
dels etr n1,n brcvmärkc mcd nia
motiv. Vi rill passa på an iramhå1
la att Carl An«rns medverken har
haft stor ber,vdelse i vår försiilj-
ringsframgång.

lielnärkcsvcrksar reren har
:i\.en defte år tilLfört Stiitelsen
LarlnElfondcn bctydande belopp.

Försäljniugen lör ir 1996 hlev
2,1.;92.07-i kronor. lnklusne iin-
ansiclla irtäkrer bler. ir sr esultater
1.1.03-5.,1218 krorror.

I.aryngfondens st,vrelse vill
fielrrfiira, etr \.ärmr tack tillEr alla,
sorr mcdverkar till :innu etr iram
går gsrikr Iörsalinings:ir.

(:Prt Ht11a
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Kurs i Molmö
Under några höstdagar i
septenlber 199(t höLls en

kurs pi hotelL Sheraton i
Mttltnö ctnt suäljnings
stötui11gor.

Det r.ar det ijärde likrarclc svmpo-
siet son lerliles av dcn liilkändc
rönrserl:ikaren Olle Ekberg.
Kursen !ände sig rill s.ultliga
yrkcsgrLLpper som rrbetar med
prtie ter som har sr.irr.rrr s!:illa.
Sammanlagr deko8 .a 200 p€rso
ner, bl a lop,opeder, oron nes hals
lakare. röntgenlakare. kirurgei.
dretister. slukd<örerskor. sjukgr.m

xsrer och ranLllaikere. Fr:in Sahl
grcnska sjukhuset i (;öteborg
kLrrdc fcm ]nrdlclnnrrr i s\:ilj-
nirlgstcanct dclta, tack rere en
grnc.iisr bi.lr.rg frin l.xr\rrg
fonden. Urder tre rlegar ficL ii
rnhrirnra nrlckcn kunskap och
chans :rt träffa kollegor Irin heLa

Sv:il jningss\,arighetei idlshsi)
ar err ben'dande prohlem sotr drrb
b.rr Iörv:inansvirt m:inga m,nnis
kor till frnjd av en m.rngd oliLa
sjLLkdomsrillstånd, r er slag.rnfall,
neLrrologiska slukdomar sorn
Pårkinro cllcr NIS, sirnt tunriifcr r

rrunhåI.r. svalg, stnrphuvLrLl cllcr
,retst, upc. Å,cn rclatlvt lindriga
åkommor ker gc avscrärcL.r sr'älj'
rrirgsbek,-,nner, t cr på grurtl ai
rrrurrorrhct c'llcr ranclsjLrkdomar.

Exped lrån USA

,\rrxngörcrna hade orinar ett
späckat nrcf irtressanr och r.rrie
rlrr progr:am med föredr.rg rl
erperter inom olik.r,r'rkesomniden.
Hu\ u.lförcläsarc var rlcr ameri
karska ogopcden rlr Bonni.r
Niartjrr rrån Atlan.:r, Georgia. Hon
irö11 flera ii,redr.rg som speglade
olika :spekrer ar. drsl.rgi och rom
framföra11t hrndlade om logope
dens arbere. llon l,erärrade t er onr
snr ege \lriljrrIrgsforskrrng sorr
bl a iisat art vi nornrxl. i !ila s\'äl-

icr \år sali! cn ijång i minr.rtcn.

Ållrs:i miisr€ \,1 s\'ailtx närmere
rusen grnger om dagen, 

'i!en 
om !i

nlte ålls ,irer eller dricker nagorl
Derrr klarar int€ vissx pnrlenter
som hrr stora svaili lngss\'ärieheter
och d:n-fin nasie spotia ut lir
salir,. Sammanfattnlngsvis vittnade
samtllga r1r Nlartirs tc;rerlrag om
stu: kunskap i ämnet, samr arr d1s

fagiverksamheren rr uronlorderrr-
li-er vä1 urvecklad och orgamserad
pl det sjukhus d:ir hon .rrberar.

l(omplikolioner

Smposlers firrsr: rlag handlade
om vad diagnosen Jvsfagi nneb:ir
nrom oLikr specialiteter. t er inonr
neurolognr. öron nasr hrls och
rontgen. N'igr.1 forelasare beskrel
ocLsa hur den kliniska drsfagi-
verks.rmhete :ir uppbyggd fa

olike slukhus runt om i lander.
Andra dagen handlade om hur
nar utrccLcr. tliagnostxerar och
hehandlar d1sIa1gi. Den tredje och
aislutande dagen bestod bl x ar
Iöre1åsningar om brrn rrccl iit- och
sr..rljnlngsproblcn.

S\.'riltrrings!\,årigheterna krn r.r

tra slg på er rad olika sri( och i nri-
crancLc grad. Ln person som geror-
gritt strålning e11er operetion för en

nrnör i munhilan ken ercnrpc r.1r

få s«rra svirigLercr att haf.cri mat
och dry.ck i rnunhålan rlll fc;ljd av
nedsarr tungrörlighct, sallvproduk
tion, smak ellcr känscl. FöljcLcn kar
bli an mat och drvck splllcr nrcllan
lipparna eller okorrtrollcrat rirrer
ner i sr,algct inrran lufrvrignrna
stringts till. Dct scnare kan lerla till
hosra cllcr rcnt ar.Ielsviljmng ner I
luft*nrpc och lLrngor.
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Utöver de allvarlig.r hälsokom
plikarioner som dessr s\'äljnirrgs-
s''irigherer Lan n)edförr r ex feber,
lunginflalnlnetiorl, uttorkring cllcr
iiktiörlLLst, urgan dlsfegi ofte ctt
bctydarrdc socialt handikapp.
F.ftcryrm r,år sålrlvaro nrcd nrdra
människor i så sror utsrrackning
sker vid m:ilrider. fimrs en rrsk att
personer med s1.äliningssv.irigheter
drår sig undan eller inre medr:iknas
i dessa sammanhang. Följden k.rn
bli sociel isolcring vilkct många av
våra p.rticntcr kl:gar incr.

Alt lå hiiilp

När sr,äljnlngsförmågrn ska 1l

unclcrsökas skrr dctta oftast mcrl

'jdcorön€ci, 
då px.icntcr får sväl-

ja kontrastmerlel i varierande
[ringd, konsistens och s[rak. ]:tt
annatanligt sin:r an kika genom
en rumr slang i nesan (s k libersko
pi) och spela in med en speciell
kamera n:ir parienten slilier mat
och dr,vck som fargan gröne for att
s,vn.rs v.il pa vldeobarrder.

\iilkeu tlp a\ bchandlirg son

kan vara .rltuell beror pi rilLa svi
righerer patie,rten upt!.i!er vjd
desså un.lersijknnrgar'. I-ogopcd,
dictist, ilroniä\-halsläkerc, tarl.Llä-
kare och arbetsrerapelLt ä. någri
cxcnrpel p.:i yrkesgruppcl sorr kel
cr:bjuda olika tvpcr av bchandling.
Logopeden iir ofta rned v sväli
mngsundersi,kningen ior n.t proll
och sed.rn lrra ut olika rekniker
eller llrenör.rer som underl:itrar
s\':iljning€n Iör att d,irmed minska
risl<en art mat och drvcker hamnar
fcl. Logopeden k.rn också bidra
Drc.ltränng a\ muskelgruppcr sorll
är \.iktlsx \'1.1ätning och s\,äljning.

Otia bchövcr cr pcrsor mcd
d_vsfagi hjälp al drctist sonr scr trll
ar man får i sig tillräckljg. nrcd
rrirlng, vätske och cncrgi. samt
anpass:r förhrr kolsisrens. så att
den blir L1.t rtt s\.:ilja och rnken for
lelsvä1jmng minskar. I några Ia11

klan en operariol iörb:rttra svä1j

ningslömrågan. lblaml m:iste man
under 1ängre tirl ha sin naringstill
farsel r.ia en slang direkr in i
magen. \..rrLlrligtvis föredrer dc
flcsra nännrskor att få fortsärta å.4

äta och rlrickr. är.en om sväljnnrg
cr intc fungerar lika auromariskt
son t](ligare, utan rv:irtom krail,er
vlssä ansu:ingn11lgar och tr:ining, r
cx atr hå11a huludet p:i ett \.1ssr srirr
cllcr an lära sig atr a11tid ti11ämpe

en speciell sv:iljninssmanover.
Under de senaste tio årei hår

kunskapen om drsfagi öLat krrF
rigr. S,lmposier i \1.tl1rrö bidrcg
vrrerligare till atr spridå f.iLrig
iniormxrion om nrx lardvnninger
inom dlsi.rglonrrndet. Fortfar.rnde
air dock r än iskarls sräljnirlgsft;r-
måga och dc stör ngar dcn kan
dribbas av ett ganskr outlorskar
område. År.en bl.rnd personal inom
vården ar dr.sfagi inre sällan err
rela.i\.t ok:ur begrepp. Det :ir diir-
för viktigt rti sprida kunskap onr
vilka utrednings- och bchandlings-
moillgherer som finns.

(:hfthtta ,Vising a.h
ler Srensscrt, logopeder

Anni Vi.bri11,sjuLsköterskd
-\net hd Frs k, uildet sköters kd
/\11ti,t-Kdrin Aizdercso , drctist

SantLiga dStl:lgrenska
Li n n, erc i t e^ s i Lt k l) bs e t, ( ; öte h.:) t g a

och munhålcsidar. lag har Iram
ltirt dessa svnpunkrer ri11 ledningen
Iör Sl.F oeh jrg törmodar att de
kommer an göra allr ior arr:111.1

grupper sLåll rarå ndjda.
Al'e om Heln)stad intc hiild på

der bäste tai kbrr.r vädrcr vill iag

racka er all.r för en trerlig och
givande d.rg.

PerAtne Herbr:rtson I

Hullonds loryngförenings årsmöte
Sjalva :irsmöret gick
snahbt di mötet var
noga planerat med
alla h.rndlingar
klara larfor inga
frrigetecken behöv-

Vlrl cftersnacker
frankom onske
må1 lrån "munhä-
lesidan" att sairskil-
da semnrarier skall
hallas för dcnna
gnrpp. 11å nan an
scr att skillnaien ir
stor me11an larvng

Das nr 22 ifcbmari h:de ja-e d.t
st.rra ärln aft näI.ara vnl iöre
ningens årsmöre. en dag som gav
mig mlcker. Att triiffa en sLera
personer som ger sä myclet posi-
tivr ver en uppler.else.
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Beviliode unsökningor till
Stiftelsen [oryngfonden
Belaf rjlnrgsdatum, arbetsutskotrer: 961202. s§-rels€r: 961209

Ändomål / Sökonde
. Logopedavdelningen på Länssjukhuset i Halmstrd har genom Lcg l<,gopcd lvlarstrrerr Holsr ansökt och erhå1

Lit bidrag för att u§echlå sin kompetens i än et D),sfagi = syäljnDgssvårigherer.

. Svcnska Laryngforbundet h:r genorr Per Arne Herber.son ansökt och erhållit bidrag filr ett 2 dagnrs trnrirök
seninarnun och irform:rrilrsutbildring. Gn idenra titr kurser ligger i begreppen moral, ctik och personligt
u pp rrä dande. I formarörsutbilclning är ar . n ' \ rkr 'r rtt rn h,r nr r rr,,nen trll persorLer som si."ll "p".4*. i..,,lins pä err sätt så aft den drabbade krn ta ti11 sig informatr»cn.

. Uppsala Lår)ncIörenhg har genom Svcn Eriksson ansitkt o,n medel till "Talkurs fdr opererade och deras
anhitriga". Föreningel xnser det vara av stor vikt att infonnera anhörisa om talets problcm. tlian Förs!ående
anhijrisa blir der sv.lrt för den opereradc. kms.n haU.' fa At ade,n,qkJ sjulhuser r Uppsala.

. ÖronLliniken på Hu.ldinge sjukhus har ansökt om medel till "Internationell konfcrens om hrvnxkirurgl och
rösrprob1ern". Projektansvarig proicssor Bcngt Carlsiiij. Stl,nnranhgt är 11 internarir clle filrelitsare och
expener lnbludna till denna konlerens.

. Lårynglörerringen Giitcborg Lar gcnom alilsta Sr.rnbrige silkr nredel för trtt ge iifornlation om al:rrvngeaLr rr1.
cöreborgslörenirgen arser att bcrlriia tulmarrunsrrb.rc Lskolor drr inio'm:r"n avcn ges onr ötakens
skadliga inverkan.

. .\.lricnDc wender, ÖNH klinken Unirersiretssjukhuset, Luncl, liar trhålltr medel ri11 ',ForskDing gällande I ivs
kveliicr los pxtienrer larrngektomerade i Lund 1985-9-i". Avsikten medstudien:ir xmgr.rl l,.rn 1 r \rrd
kedjan bättrc kunskap och dkad förståe1se för dessa patientcrs problem liksom aft se en bil.L av dcn sociala
iterånpassringcD- Därigenom kan bärrre preoper.Lrr\ itriorur11öngr\ -h,mi.rrJnrdenpåavcLclningochmor
rrgning kån förbättras.

. Logopc.L Christina Dåibolr ÖNH klmiken Universitetssjukhusc!, l.inköpins, her beyiltar,' medel för "Forsk
ning gällande troblem med röstveniil". Rösiventilerna har inncburit en revolLrtron vad gäller rosrrehrbilire
ringer av clc l:rryngckromerade parienrerna. Paiienten kan Erabbt komrna igång red aft användå rösten efrer
operetioren och rintkvaliteren är ofrrsr bäftre än l'id tradiiinclh m.rrstrrpsral. Detta imcbir a$ parienren
snabbåre 1Gr åtcrgå till sin nonnala livslörillg, vilkei giveryis är bcrr.lclsetullr för arr mån skall uppleva en god
lirskvalitet.

. Svenska LaryncFarburdet har genom förbundsordförende tso Pcrsson sökr och erhå1lir mcdcl Lt idareur
Ieckling av munhåtccancerprojekrer, en uppsökinde och stijdiandc v.rksamher sorn upplevs son Nrckct vik
rig aI s:i!äl patienter som anhilrigi- Inon sjukviirden inses idag pårieDrsri,der som en m)ller \rkrrg J. r .ftcr
v:irden men medel sakras fi,r än.lamåler.

. Rehabilit.rinCskLrrs Srdösrrå Larr-ngfilreningcn i sanrarhre med öNH{n1ikc. på Unlversitetssjukhusct i
Linkiip]ng. Iorcni.sen hargenomsi ordförånde Nils Bjarrck sök. medel fijr dcnna klrrs. Kusen vänclcr sig
till dem son bchandlats nir strup eller munhålecanccr och är en viktig bit i åtcrgånse,r rill en så normah lii
som möjligt.

. Doc. Ci»an l.aurell, ÖNH kliniken KaroliDsk! siLrkhuser j Stockholn har erhåli. medel tl ',irorsknins säl
lande växlct med soid.:iring rill patienter mcd rumor imunhåh och strupe s]mt derås sviljproble;-.
Bakgrund: Under beh:rndling av en elakartacL tumitr i m!nh:la e1ler strupc stnlls sroru krav på .l"n ;j"ke indi
vid.n, sival fysisk. som psyliskt. En prohlcm sonr uppstår hos många patienrer :ir s\,ådghetcr at svrlja.
Svaljninsssvårlgheternå kan !isserligen bctinsas a! själva rLrmörslr&domen mcn orsaks ofta av den bcliandling
som gcs. Niirifgsbris. blir ett speciellt allverligt tillstånd i samband med stiirre opcrationer och den undernär,
dc pati.nren kan Iärr drabbrs av inlektioner.

. ÖNH klmiken Universitetssjukhusct Linkilping, har genorn cheflogope.l Chrisrina Danboir sijkt och beviljats
medel för ar. kLrnna fortsätt.r med såmtalsgruppcr for tuniörpurienter och anhi,riga.

. FÖNH, fiireninsen for öron ,11as och hålssjuksköterskor har genom Gunnel svensson, ONH klinikei ald 6,
U.ld.valla Sjukhus, sökt och erhål1it bidrag till studiedagar ri» sjukskörerskor på öNH,klinikcr. Fatreläsrinsar
om miuhåle-och srr,;pcancer.
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Ja-s ägare och
undanglid are
gor lngen
människa glad.

Och inget
företag
lönsammare.

Så är der alltrd tued kofsulro. Det

fi.ns så aft säga r\.å skolor. Dcf cnd

särer jr ,,ch åmcD rill det ftrc i,ch

tår ernot brslä hrlngar pi snart sagr

Dcn and har kunsle! o.hrnora
liskr mod. (ior lnsa lobb som !tre
kälDs hela trr professionell o.h

h,,rali\k s,vn!n*el. Behover ri
påpel<x ätt vi tllllrör ieD sistninrnda

\r.i särs .n dt sainm.lrräff]
de? \rai säss om ittta.cd. rrå onvi
hcr sanna s]'n på afi.i.er, ntrnis-
kor. ctil<, cifcktirnet, kostradcr med

Vrd \ägs on aft un.lersiika möl-
lisheien att dllsarnmans ga.. dift
företag si l,nrs.nn som nralligt?

Konrakr. ols girnd per teleadr

ellcr brcr. Vr l<änner an der skulle

vari nrrrcsinr med ett lil8ivande
safttal. För bådå parte..
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Arsmöte hos §ydöslro
loryngföreningen

möters sekreter.tre. ha.lc bra undcr-
lag ri11 sur prototoll vllkct g1<,rclc

rrr det hela llilt snabbt och bra.
Anrl Britr Eril(\son, sorn \.ari.

med och srånar fanelilgen och till-
horr dess ledrrurg undcr'2.5 rir', haclc

rrckar ncj tl[[ ior:tsart stirclscarbe
tc och rvrackades ior sirr fdrtj:rnsr
fulla arbete. I örutom blommor
och present r,ar llrurligt!is or.tfii-
mnde Nlls Bia;rcl elcrt och dclaclc
ut en rejäl .rrskedskram.

Vl. Bo Pcrlsor, fiirblrrdsordfö
rande och Lrndorccknal. fick ar.
slLLtnirrgs\is gotr om riil fOr art
redo!i\a SI F:s arbete och Lle akri
\iteter sorn iinns pi såns.

I-ördrgen I nars rar dcr rirsmöre
fos förcnnrgen och ilena hrllls p:i
Smålandsgirden I örserum. ett
konierenshorell som rlllhö. Fr:ils-
nnlgsarnl€n, och har en rnickct
nirursLirn pl.r.er1rg.

Art en förening rncd cn srvrclse
sorn Nils Blörck lcdcr, har r11a

handlirgar klara nior irsmoret. är
ilet fonnodligen ingen som tvirlar
pe, i r.arje Iall irrre jag efter derta
möae,

Möresordior.rnde lngvar S\edin
fr:in L:ins llSO h.rde nrga sonr helst
prohlem err genomlörr årsrrötct.

Kersrin Carlssr:rn som valdes rill
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POSTIIDNING B
Svensko Loryngf örbundet

Borks viig 14

170 73 SotNÄ

Postgiro:918258-5 Bankgiro: 5793-0661

Sr TruLSEN Lnnyuo ForlDEN

- i kamp mot cancer
Laryngfonden - en fristående fond
instiftad av Svenska Laryngför-
bunder - \tar dppen för ansökningar
om bidrag, vilka kan beviljas i enlig-
het med fondens ändamål:

Fondens ändamål är att främja
forskning och utveckling, särskilt
inom områdena laryng-, hemilaryng-
och glossektomi samt främja vård
och rehabilitering för behövande

sjuka inom dessa områden, dock ej

sådant som åligger stat, landsting och
kommun, enligt gällande lagar, reg-
ler och praxis.

Ansökan om bidrag insändes till:
Laryngfonden
Barks väg 14,
170 73 Solna


