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loryngf örbundets TidC<rilt

]LA]RY
ArgåDg 24 'Nr 2/1996

a
A sudtig utgtuare

Bo P€Issoir
a

Retl,tlztöt
Per-Arne Herbe son

\rinkelgatan ,+

692 36 KUN{LA
Telefoi:019-57 18 8r,

Mobi1te1, 0708-7.10 799
i

Me dar b eur e i r eda htntnen
Hans Åke lv;n
EIise Lindqvist

t
Svenska I-aryngförbundet

Kansli
Besöks och postadress

Bar:ks väg 14, 170 73 Soliå
Tel: 08 aiS5 8l 10
Fax: 08 655 46 10

'Iextelefon: 08 655,+3 20
Postgiro 85 17 -§4 2

Banksiro: 57903 5373
I

F örbundsod[&nrule
Bo Penson

Övre t{ann-erksgatan 20 A
831 35 Östersund

TeleFon:063 12 30 4i
lvlohihelefon 070-512 tl 96

I
Kdssdfb'aLtdre

Cert Hall
Kastviidsvägcr 2
231 55 Tre11c1,o$

Telefon, 0410 1.19 52

Ko s1llenL i Mdlmi)
Gull-Britt Mårtcnsson

Dål.rplin 5 .{
21,1 28 N{ilnö

Telefon: 0,10'92 13 4-z

a
Stiftelsen Laryng{onden

Barks väg I'l
170 73 Solnå

leleioii 08 655 ,10 01
Postgiro: 91 82 58 5
Banksjro: -5793 0651

Gtdfisk Fomstunhg
Malin Damemann

I
Tryclt

Enskede O{fset AA, Stockholm

Tekniskt fel...
Detra rr iu njgor som draLrLrar a1h
ti.lning.rr någon gånir. År.en om
rnarl gilr allr fiir arr rlet inte skall
hända.

Twärr hände det i nr 1/96 al
r.rir ridrlrg I.arr. Der r.ar Gun
IIårie Lårssons arrikel gallande
slurredovismng al Munh:ilecancer-
projekrer som dr.rhbades ai fcl-
stfl,nlnger. \red härrde?l? Helr
klåIt air .1tr .let i re !år CLrn'Nlarie
L.rrssons iel uten orsakcn till der
hele r.ar art ertikeln från början
utiormars i err aildre dåiaprogram
och när derte skullc konvcrteras rill
rv nodcrr rckrik hän,:le en del

Från rct.laktloner hade vi kont
rolliisr xrtikcl. idcr skick som
Cun-i\Iaric lä»radc över den trll
oss och 11å ianns der inga konstlg
heter i den. eftersom li riik,radc
med atr a1lt skulle tungera så glor
des ingen dubhelkonrroll av denna
errikel. \''ls a! skadru s:i kommer
\,1 i frenltidcn at. kör:r med dubbel-

Rcdakrlonen ber Gun l\4aric
Lärssor orrt ursikr for det intr'äffade.

I'et tune H0bettso]1
Redaktor I

I.ARY
En tidskrtft för -

a loryngektomerode - dc som
f:irr stnLphLrvuclet bortopererat.

t hemiloryngektomerode
de sonr iått cr,r stänrb.n.le.

I glossektomerode - dc sorr
i:irt tungen horropereracl hclt
eller delr.rs.

t de som opererats för cancer i
mLrnhålar.

o dc som gcrom srr:ilbehandling
firr hestienrle mer.

Svensko
loryngförbundet

ö har }äns och regionförc-
ningar verksanrmrr över hela

lan<let.

I är en av huvudmrnnen i
Cancerfonden.

t tillhdr handikappförbunders
samarbetsorgan.

I har fortrocndeanslutna
läkare, tandlakare, logope-
der, kurårorer och dietister.

l har kontakr med motsva
rande iörbund i andra l:in-

I utger tidskdften l-ary.

I finansieras genom mediems-

avgifter och anslag. hl a

statliga organisåtionsstöd.

t hal instiftat lrisrående Sti{t-
elsen Laryngfondcr, som bl a

ger reabilitcdngsstöd till de

som rlrabbats ar. cancer i

öron, näsa och halsområdet.

t arbetar för lika rän ri11

behandling, vrird och reha
bilitcrirg snmt för social
trygghet.

I värnar sina medletrs
gruppers intressefrågor.



Irå,r Norliskr seminar'ler på Islrrd
iinns nil.eker.rrr he.rittå Dågor hnr
kommit med i den.r rummcr nen r.i
ktlrrlner arr srmmerrsrälla r trerlig.r
re nform.rtion rill risia nummer.
Helt Llxrr är ai. ier .,.ore gll.rrdc
o ni som r,rr med rill lsl.lnd \kri-
vcr rcd vrd ni §.ker.t:nrli,rr o.h
rrlrrs trin clessr r1.rg.rr.

Det blir litet mer rirklar om rl
hj:ilpeL rill att d<rii e, är riir cn eller
tve personer hcia riilen irlrsöker rrr

Monusstopp?
-\l.r ga ha, hig.r. mig \'eriör jl]g
in.e sittcl ua nranussrop lör kon,
m.rnde rummcr rl tidnrngen.

Dcrtr kan ses som en bri,,t mcl
jag har rppr:ickr der posirjya åv nrt
iara lite ileribel ned ntglrmngs
rl:nrm. Der:ir sorgligt a.t inte
kLrmu sl<rlla orn cn ,rktili.er idr
rtt m.rn l:ist sig i ict ctr rlatura. j.rg

hoppas nL lörstlr rrira rankegång
rr o.h nr\.. it;idc !D ned rn iven
nl kan iara flexibh nir det g,illcr
ridrlrgcr.

1'l] AnN Hrtbe)'tst)
ReJr,trair f

Hondikopp och

siukhus.
Vod vet mon???

lslond

vrnhla larl som hänr.
lra iörhlrd rack ior hirlpen...

För en rid sedin bl$ ja-q inrage på
ctt stofie s;ukhLrr iair en sror ofe-
Latron sorr geromfördes med stor
skickllgher .tr !.r rlrinenr l:ilxr-
1ag. \'ad jag fi;rlrår nLr efrer:ir si
har .rllr gitt mrcket bra men sla
righetenrr bc;rjrtle d.r jag tonr in
pli illnriin lnl och behilrdc s\ r.qas.

Pi clcnnr avdelnirg iirsrc man inre
mr cker om l.rr.\rrgck.omi. Der
iarns rnga koppllrgar rill stg.rsen
som prssade pri cr larrngektonc-
ui. Der glordcs en kopplng ar,

diverse lösa clchr. en p1åstrrerr s,)Dr

iormereclcs om etr ror till er slcnr
sug oc| er massr r.rpe. Dcnnx
rnordrirg rärade ju lnre och in.e
holl den sammrn, si fon jrg vänle
mig I \.nrscn io11 denr isli, och Låg

p:i goli ct.
Ploblem LLpp*orl :nen n.rr lrir

beg,irde att iå h1,i1p med slerrsug
mng, don stod helt frhrrrmrnie
och ursiikt:de sig nred rtt rJom inre
1,.rr uthillnde p:i s'i.lir1r.

Dct är ]11re iörstr gången der
hiinclcr mig. jag rrycrcrales p:i en
minrlre sjulthus r l11 etr ridig.rre rill-
lälle och s.rrma 5ak h:indc dri.

Detra bcvisar arr cler bchii|er
spnLlas rncr lnlormarion orr rirr
h:ndikrpp på r'a«iskolor sa rn b11

vrnde perso .rl lnre sr:ir helt h iiff

Derti är en stor uppeitt tLrr r..irr
l;r'bLrnd err erhrta ned liksom :rtr
dc olika.ndclringarn.r pl i åra
sjLrkhus behörer samarheta riir der
g:iller perv»er med h:rnclikrpp.

tll
I

\{andarperiod

1996 1997 t \r

1996 1991

t996-1997

1996 1993

1996 t998

1996 1997

1996-1991

1996,1998

1996-1991

1år

2 :ir

2åt

2nt

1år

2år

2ir

1år

''\'irdtagarc l

SVENSKA LARYNGFORBUNDETS STYRELSE

Ncdanstående srrrelse laldeVonr.aldes/krarsrår virt
Riksstämmanpå Årorps herrgärd i \lunkedal 1996 05 I1.

Namn

Gert Hell

Per Arne Hcrberrson

Slv Baglien

ilun;lla Beling

Hans Åke Ellv€n

Sven Olof (iardelin

Cör:rn \V€1in-Bergcr

S.en Ove Pettcrsn»

(enneth Ohlsson



Ja-sä gare och
undanglid are
gor lngen
människa glad.

Och inget
företag
lönsammare.

så iir dct åltid mci konsllrcr. D.r
finns sa att sisa §,i sl{olor. Dcn cn.
s:iger ia o.h rmen till iiet niesta o.h
rdr enrt beslä nnrgI pi $rrt sast

Der rn.lrx hI kunskat och nra
liskr nhd. cor trrga t,)bb son inte

kärDs hela ur proiesslonell och

mordlisk s-rnvnikel. Behiiver !i
påpcki art ri dllhör d.n ssmänr.]]

Vad srgs onr ert saninrarräffan-
de? Våd såg\,,n att ta rcda på om vi
hir sanmi srn !ä otfärcr, männis-

k.., etik. effektnltet. kostnadcr nrcd

Vad siiss om dft undersöka nrri
lisheten.rt dllsammars göra ditt
i.lttas sr linrs.nr som rnölligr?

Kortäkrä o$ säma pcr rclcfo!
eller bre!. vr kinner ift dcr sknlic

vara nrtre*äni nred ett livsi\.afdc

sd!1ral. l'ör bidr txlter-

lBpo
BDO Fcilslcnr Rcyision AB Bor;0.1911, I07 24 Srockholm. l el08 700 57 00, fix 08 24 06 15
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Bland fitredragen på IsLnd
fnnns dettd son giilkle
nnnhålecattcer. uilket ui
äL,elt fick tillåtelse att
återge i Lort,.

Anna-Lisa Södcrholm, docent, spe

cialläkarc i käkkirurgi. Käk
kirurgiska enheten, Helsnrglors
Univcrsitcts Cenr als julthus.

A'\{ I(oryiiralko H|ukr. lnsti
rurlo,rc,r fil, Fonctik. Helsingiors
Urrl\ (!s;tct.

Nt Lehtihalmes, Insrirurionrn
lor samiska och logopedi. {)Lllun
Yliloprsto.

A lLr!a!, Klmiken för öron ii\-
och strupsjut<domar.

T l:i:iskel:rmen f alrerapiklinil<
en, llelsrngiorr *:d.

H Holrrrströn), Kllrikcr för
öron-.ä!- och'tnrpsjukdomar.

C Linrlqr.i*, K,ikkirurgrsk.r
cnhctcn. Helsingtors Uni\'.-rsirers
[]crtr'.rlsjLrkhrs.

I Firhnrl iiagnosticer.rs ca.+i0 i.rll
ai.oropherr.ngeal c.1 .er l'rer rir.
Trors arr en liitt positi\ nrot Lrpp

räckr a! muncau.er ictt tidjgirc
skede k.rn slihjrs sc.clan ctr pir år.
l m.rtorireren rr fallcn är cLct clock
lorri.uande friga r»r ar,arccrad
cancer lstegc IIT-lYl. \Ici dagerls
rekonstruktionsrclnik kån 1i rati
1,.,i1 ersätrx b,i(le borropererad ben
Iil.nxd (bcn. merrllpl.rnorl och
mjLLkr äurcl*1efekt.-r tmusl<ellanr-
baet. milrokirLrrgil. Innerlering ai
clenrr nrskelr.ir.nad se. rtt clc

nloasvanl munne.s rn)ckci åvälr
cerarle fmktloncr är dire]Irot en
nrr.hct svarare Lrppgitt. l:or p.rrien
tcrr inncbiir deta s\'årigherer s:ir:il
nccL föcloint:g, slelimng och tal.

Pulientmoteriol oth
undersökningsmeloder

Fdr ått utrinrr de rirnk.ionella resLrl

trter hos d! på.ienrer !i opererat p:i

Käkkirurgisl(r crrhcrcr iii He1

iingfor\ llnl\ crsii!r! Ccrtr alsj khus
har ri gjort dcls cn rcric rerospekri
ia unclcrsilknirgar p.1 patienrer
op!,credc lij,c 199-i dels en pro
spcltiv scric fr.o.m. l99ll som forr
!ärrer till dema :irs slLrt. Vi hrr
undersokr §liljnmsen nred ricleo-
llLLroskopr. nenlLLrktbnenrr ncrl
l\l(i.rn.rlrser och talct cnllgr rcd
.rnst'ienLle s.hema. Här komrncr låg
arr redogörn fijr rrslrltllr l1! den
rerrosp€kti!.r taluu.lcrsijkn j.gU1.

Vi urrdcrsöhi! -10 patienter 1i6
kyinnor. 1.1 män) i genomsflrt 4ii
,rrårrrclcr t.kala -t 168 minrdert
cftcr opcratlor fijr muncrncer.
Pericrtcmas gcnomsnitts:i1der r,ar

.sai.8 rir ISD 1-1.i. skilla 2l 8l :ir.l
Åldcnnukturen lar lik:r lor b:igge
könen. Patienterna lar iinsLspråli1-
ga eller iullsrirncligt tiårprrikig:. I
1l iall var rcdrc kiikers ben Lnfil
rrer:rLt 11l canclrf. i iem trll irlre
kähcn. Fcm parienter lar opererrde
iilr rungcarccr och o lor mLLnbot

tcrcarccr. T ett fall lrr runriirer)
bclägcn i khden. De srörstr resck-
tr()]lerna hade giorrs fijr redcrkäks
och o\.erkaiLsc.rncer. SjLrtion patien
ter erhdll strllbehandlirg cfrcr ope
rationen. Nedre kälicn r,ar i a lla tall
rekonstLLered med u mctrllplarra
och lLd behov rnjukdcls amb:ier.
Åll.r parienter Lrccl cir,r.r'kikscancer
Lade lcliorr'tnrcrars med obnu.rror-
prorcs. Des5n patiellrer un.lersillit!s
igcrc»rsnltt 6 mjn.rder scr)ar! inr
iivri.r.n perienter eliersorrr r.i rllle arr
de skLrlle h.r (in ferrnanln.a pr,ites
vrl undersoltninee,r.

Lkvaluerlngcn al talet och cle

,nor<,riskr or:l: irnkrioner,:
utfi;r.].s,1 :l kv:lii,ce rle lt.r:'
pcrter i enllghet med Frerchrv
Drsr thrir Assemssment iFDÄ,
Enderbr 19 81). t:DÅ profilcrnlr
ör,crfördes till numerisk \krllx fiir
nrt kunDr sruder.l srnrbarrclct mcl
l.rn olika Lisioner och dc Dotoriska
drsturLrloncrix. 5rörsta mojlig.r
porinstil 22,tr lDneb:1r norrrxl

funktion. Därutilver urvirde.rLlcs
dcn r eloirrrngeale fur ktiorcn
lnasrlreil crrl. Hrapanen. talers
förrt:ic ighcr ifinsk l ersion e\
Spi:cch Eraminarion. 1(eller), peti-
r.icrfa l:isre en sranrlerciiscrad
tcrr och sponrenr ral rogi opf pri
krssett i ljLrdrsolerar run. Rcs
ulr.rren rn.rlr'scrrdcs. Iallefekt
ernr lndelaclcs rr rgr tesrer och
anahsel cn igr cr tillelad skala
d:ir 1) = no n.]it och -l = a11v.ulig

defel<t. tTabcll lt.

Resultot
,\i a a l.atienrer hade 9 inga Lrrc
blcm l3 l.rrt.r ploblcn.i merlelsr.å
ra och 3 gr:ria prcblcn. Ijugoen
p.rrienter hrdc aLlrså hesrlenrle ral-
sr.iriglretcr. Dä rrtorer kunde ko|-
stateres aii 2,+ a1. de J0 pxrielt..ni
hadc sv:iljningsproblenr. Fi r'.r rr
dcm hade normrlt ral. rilkcr bcrv
clcr att endasr 5 patienter inrc r,isa

clc någr.r deiet<ter isi,r oralx fufk
tlon. Taldefekrer iörekom iron
.r lla lokrlisarLoner i.;r rilDccro.
Sklllnaderna i sr.ar.ighetsgracl r,r r
Joek nre slgnifikantrr. Dc svå::sre
i.rllen iaurs bhrcL paricnrer som
genomg:itr rcrlrckäksresekrion
igenonrsnitdlg defekrgmd 1, j I eller



Prize Hotel i

Stockholm -
ditt prisvärda

alternativ

Mitt i st{t'n.
Förstklassiga rum.

Extra låga priser
hela sommdren.

P,b 310:-
Priserna gäller per

person i tvåbäddsrum,
21 juni - 11 augusti.
Frukost tillkommer.

Välkommen
att boka på tel.
08-14 94 s0

Kungsbron 1

111 22 Stockholm

c]l stilrrc rcsckrion a! tlrn-{ran 11,1.).
I dct hänsccndct utsjorde or.er
käksfallcr crt undantag. De hade
intc morsi.arande problem. men
därcmor ialla fall nasalitet rrors
gorla obtratorproreser l I.rbell 2).

Parientens ilder inlerltade på så

sirr rrt d€ som uppvis.rde rormalr
trl \':rr rr'.lligt lngre ån .lc lonr
hade problenr (Spermxn 0..+6

t=0,(11.1, r tesr p=0.00.1). Dc sorr
mte hade prohlem hade ä\,cn, rät.
ratu.ligt, genomgitt cn mrnire
opcratlor äu de sorr harle pro
b1em.

An:1-r'serna r.rsade en xnmärk-
mrgsvärd grad ai. ralsr.arigheter
som i n:isran en rredjedel al l:rllen
var medelsvira eller grrr e.
ResLrlrit€n \,isrr rrt mer Llppmnrk-
samhet bor laisras p'i talsvårighc
rerna och rehabilitering av patier
rerna ai\.'en i det hänscer.Lc firr ntt
liirbättre derås Ii\ sk!ålit!t.

Tobell I.
Delinilion ov toldefekF
ernos svårighetsgrod.

Inga
Normalvariarion av artr-
kulation, inge för:indri g-
ar i jämIorelse med preo-
perarir.t ral

Milda
Små artikulationssrörning
ar, god irirsr:ieligr

Moderara
Talrika iör:indrlngar, k-
tvdande defekrer men för-
strieiigr

GraYa
Talrika forandringar. ned-
sarr försråelighet

1

2.

3

4

Nedre
käken

2
5

4
2

13

käken

2

0
0

.5

Iobell 2, Tolsvårigheler enligt concerlokolisotion

Tungan

2
1

1

1

5

Kinder Tot,ltMLln-

).

4
0
0

6

SIOPPA
IOBAKS.

aa

L9
013
05
03
130

Enderbr f: Irenchav
Dlsartrir Assessemenr. San Dicgo.
College lli11 I'ress, 1991 .

Haapanen l\1-I I Fac.ors ahec
trng speech ir paricnrs rvith isola
ted clcft pala.c. Sean,:lnrar.ian

.Journal of Pla*lc and Recon
stru.tlle Surgcrv. SLrpplemerrurrr

Kcllcr E: lnsrrucrlons for
scomrg the Speech Examlnation
iSEl. Version 2.0 Aug!*, Unpuh
lished manuscripr, 1990.

DJAUUTEN!
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A. Dina intrvck frin Island?
Landct.

Der ar helr fascinerande, inte mrrsr
v:inLgheren hlxnd islainningarn.r
sorn vi nrijttL' på "byr''. Är mrrr
sccLar fixld och uriivarc ai "rcir-
moclicriyrkcr" trllr rnan jLr hcl.
bctagcn rv lardcrs mi;llighcter ri11

glatis uppvär'mnlng rrån rle vama
källome.

B. I(ontaktcn mcd övriga rordiska
ländcr'?

fördjupades ierkligcn undcr dc*a
drg.r och irmförrlk lid dc stora
mottagningen I Hövding.lhuset. Rej
kaviks ser.:irdhet. D:ir ri lerklige,r
krnde hrstoriens vhgslag. Drt var ju
i dett.r Lus Corbrtiov och Rcgan

avslutec{c dcr s.k. kalla kriger.

C. Vilka Iörviintningar har du på

An vi skall komma ralandra ännu
n'irmare, ituslag är' urrclcr urrcrl'
ning om aft rcgionala viinorter bi1

das inom \orden.

D. R;ksstänrman 1996. Dina syn'

Den rackar ri l.ar.rndra för. Där
utrirades en del irågctcckcn samt
noteras bör att våra kvinnliga

lrlcdlcnrna. är på

språng rlll olik a

förtrocnclcuppdrag
irom SLF och
Lenngionden.

C. \iad t,vcker du
är det Yiktigaste i
det framtida för-

Rckrrteringen:r,
nv.r medlemmar.
Samrrlsgruppern.r
Lnom sjukhusen
air n.igot |i bör
arbetr r'ldare med
liksom am talltur
ser anordnrs och
LLta;kas till rrrtålct-

Ait \,I ! .tcrl isarc förstärker r'årr
reslrrser rrro.'robaksdllr.ulen'
genotr infomrarionsarhete i sltolor
och p:i forerag. Dair ret j.rg att
r11,ingr a! r.ira medlemmar läggcr
ned hela srn siail p:i ått få iolk ari
sluta och rök.r. hcl\t aldrls biirjä.

Semtidigt \,jll jag påtrinna om
vilt kommandc "antirokseminrrl
u,n" Lrnclcr scprember 1996 lbeva
ke noga dcr post som kommer
rrcd uppgift om rlanrm,tid och
plarsr Lrndcr lcr1ring av vår "gene
ral mor tobaksskador" l']er r\r,rc
Herberrson. jag vill se min* 25 -

gnd. denr rrel. r:re;tr r;r krs;,r

30 deltagare pi denna utbildilrg.
Gladi.lnde ln atr \'l har vår eko

nomi under konr«, I och :rt den ir

firrralrarc Gcrt Hnll har hallrr h.rrt
i pengamn.

Att vår "nvr" Lan liar bibc-
h:illa sn sranLs. teg är yäl nrcdre
.en orr att det kostar pcngar att
producere en tldning ichg, men r.i
rlla r.er lad Lary trr:t,-der firr r.ira
nedlemm.rr och scrr vårt anslkte

Bo P,r*rz r

Hedersmedlemmor vid
Riksslämmon I996

Årets st,rmma ursåg E-rik och Bnra
L:1rsson. ( j ä! lcLro rHsfijrennrgen och
Nils Björ.k. I inköp;gsloreningen
rill hedersrnedlcrrmar ftir m:inga :irs
och r,:irdefullt arbctc jron fi;rening
och fr;rbLLnd. Förbundsoftltörande
Bo I']ersso,r urdclade srandu och

Red. I
F.!. Lrik..h Bti,J L.En,,. \ils B,irr.l.
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IIVSKVAIITE på Atorps Herrgörd

För tredje året hrtr Gun
Mqrie ctch hennes gäng

l1'ckats med det, på gränsen

tilL det ctmöjLrgd, ax lti tilt-
stånd uågra intre ss.ruta

dagtr nted lirsktaliti.
Dessutan hdr hon tndkt
öuer uitlret som "fixade"

tiLl Åct biittrc.

Efrer en hng o.h rrötrs
der b.rr.1 .rtr försoL.r se .rktiv ru. Dä
konncr har och rrrar blcl.omc'
dclbrrt allcrt. Han är I ars
GLrstar.sson frl braniman trån
Girteborg sur brännskadadcs tlll
80-'i ocL in,erlevde. \lirrkel
cllcrl)? Dcr.r hlirr,:lc dcn 8 mai
198 I, då har var 24 år gammal.

Lasse hledde det hela med en
slmbolisk handlnrg. Ilan r:inde €tr
ltLLs med r:indsricLor.

Nl.rn förv'in.rdes ö!e. xtt med
"bera" 2 starkt deformerrde irrg'
rar kLLnna förnri dessa att hilla cn
lite r:indsricke ocL täncla cn EI-D.
Elclcn ral ju clock dct som föriir
rlradc har:s liv och han kunde klara
al art hartcra denna situarion.
Beundransvärtl!!

Han lamredlade atr Ior honom
bestir livskr.alit6n i arr m:i bra och
atr tankarnr ger möiligheter.

N,ir man mår då1igt s:i gir m.rn
till dokrorn. Lakaren leter red.r på

sr'']rrollren och ger medicin iijr att
man ska m:i h.rrtre.

l:inJöras kån dena med cr bll.
,\l.rn 1:rrnn.u den rill er crpcrt mcn
den liikaren llipper intc av kaL,lar
rre om cn lanp: inre lvser ur:rn gir
ti11 bonen med problemet.

Ihn framsrällde rtt livL't ril ctt

M'ingx qjukdom.rr idag. är livs-
stilsrelaterade. yilket inrl!Lrär lr.t
man ställer en hel dcl vttrr och irrc
krai.pri sig s1iih..

In.e lörr:in der hrnder nigot
med vår kropp skallar vr oss en
oerspekrir. på r.,ir ti1h,aro.

,\,lan fLrnder.u i banor om vatl man
iill ha LLt al resan, omvrrderar
i issa beslut och l<anske .rndrar Lvs
stll. Allr det sjlihtd.rre iinns rnte

längrc. I srnbmd med sjukdomen
blir nran !ilsc. der:ir som en över
r:skllirg. \Ier staunar, gir tillha
kr lor art efter en ticl hitta riderc.

lör a1h oss som varit mtrl i

"slukhussvengen" en rid k,inner
väl isen oss. Skillnaden:ir den att
ingerr.rv oss h.rr san ord på rill
srån.ler. lnsiLren ar, kan hrn
korrrna igen si larior sk.r inre j.rg

I.t nr)ckct rä|kvlir-t .itit l-asse

n:i[rnde var: 'Dci ä.3]drig rlitt\ist
nft dönra s.rdascns handling l

iagens ljus". Tinrk pi.1cr käre

"Vår" ainnocndcläkarc i fin'
bundet presenrerarle sig siäLv på ett
mrcket trevligr och personligr s.rrt.
Hrrr heter Rich.rrd KlLLlensrlern.r
och är lcrks.rm p'i an on naisa Lrls
avclclningcn på Karolinske Sjuk'
huscr. Hxn :ir ålltsi cxpcrt pi lnun

"Vår" läkare har larlt verksam
som distriktslJkrre och kirurg
nrnan han hlev e:rperr på 'oss".

Vi delgels en he1de1 historia som
r.er m,vcker inrressmr. Der handlade
om urveckhngen om hur Likaneterl
skapen äntligen kunde operera inom
öroi näv h.k onTjder

Rcdxn !ä digr ticljgt clcladc rnaI
ir läkrrskrrict I if\,ärtcs nredicxl
och kinrrgi.

I«urgerna var ti11 en bortan
taLbeLare och i:ilrsk.iren som i.al
l.rdes Mr.. och fortfarande kallas
för i E,rsl'rnd.

Dcr fiirsm pcrson som kLrndc sc

stämbandcn i ar cr sångpcdagog
v namn Nlanuel Garcla och det
irläfiade l8-§7. Han använde er
sk larrngspegel diir ljuset reflekte
rades ned i halsen.

l'orsta oper.rtionen kom rill
rrind l87i i Prericsef P.ilefren
dng.

PLI FrirlL,rer !rr.len törirr

larlnglakrren i Sverrge.

Dairelier fi.k vl se diabilder p:i
lad so r x vä,rds idxg. ino,n tekni
liens vairld. för att ställa diagrosen
om 

'ilLen 
hehrndling som sLa:iga

rLrm. Det var rörtge kalDeror,
datortc»nogafer os!. Det gav en
inblick i atr clcr cn läkarc ucLrncrar
inte lir en nrpulshandling uran r.ii1

forbererr arbere med hirlp av rek
nikens vrrld.

Der var l.:ildigt sYrrd atr riden
rog slur och henrrcsei \ar i antå-
garde anrrn kmdc vi har lortsart
aft fraga for a.t stllln \.ir nvfikef
hcr I cLct oärdllga.

Dcrta r,rr de srora rrfomrario
ncmr vi fick. men dessurcm llck
vårt välbcfirnarrle sin ocks:i.

Dcr var massage som Bosse
Zaekrisson utförde och d:ir man
k:inde an man inre lick nog.

Der va. \atterg\nrnastik so]n
Pia \I'el lanclcr inst[rcradc.

Dcssutom llck vi en helt ianras
tisk mat med mrcker goda siser
och r.rriennrle kost.

\ri som rrre lider ar, munh;ft.r
lick ocksl r.irt tillgodosert. Det vrr
grLLpperberen orn ljvct! \äscntllg-
heter sorn ii lcdovisarlc grr.rppvis
fijr !.tra.dre- Dct \,.rr !f hrirlig och
blandarl tillställIriig. \'1åf gi hiä.F
liga skran. Sonr ri lct så "En gott
strrft förliirgcr liyci".

Dctta och rnrcket rner, vrm jag
har sr.:irt rrt redor'lq.r efrersorn det
h.rndlaL om en känsla ea vtra till-
sammns med likrrsinnadc, hände
under dcssa 2 och er hah. dag.

Iag hoppas nti det ir err årer
Lorrnn.nclc tema och s:i många
som mc;lLigr i r.årr forbLrnd tir ta
del .rr. dessa dag.u som ger så

Tack för att jag iick r.ara med, men
.äck i\.en för order i

Asnid Petet ssail, St oxh h c'ln s

Lil]ls I .t1t),]19[öret1ir1g a





Nfigro reflektioner från gruppurhetet
Lir.skvalirer, vad rr nu det?
Narionalencrklopedin böLjar med
:ft lonsr:re .rr li!d.v.lirer iir er.
viktigt och omsnitt begrepp i
medicinsk ctik och hälsockononrl
och ignåt en hel sp:1lt at. fijrsöka
l,i en heltackande defnrittun.

I grupparbetet glorde man d*
lättare for sig. Arr li\.skvalitet hrr etr

sembard med viilbefrnnande och
Dlliai kxn kanskc vis.rs i L.rsse

GLrstafssons'hälsokors' (se bilden).
NIan kan bcfinrla sig isekrion

A, dvs må bra och he god h:ilså.
Ellcr en gocl h:ilsa nren må d'iligt
(Bl. NIan kan ju m;i bra:i!e om
hiilsa11 är dålle (C). mcn knappast
klara an må då1igt och ha en dålig
h:ilsr 1D).

I i\,skvaliret och lil,sglädje får
väl s:igrrs !ara ölnsesidigt berocn-
de. En firrutsätrning toLde vara en
positiv sr'n på ti11r.aron. förenar
med etr ansr.ar Iör kroppen och
clcss möjlighet€r. trots r1h. Hrilsrn
är sj:ih.Ll.rrr vikrig men sedd på

dctta s:itt inte e[barr avgorande.
l\411iön och omgivmngens intresse

:ir ett stijd - odl. gåmlx vän er och
soka nva (även om mer får' varrr
heredd p:i bakslag). I cr svår siru.:-
rion har man err behoi art prara. il
kanske :ilta, om hur der kiinns
or:irrvist art just taL..." Men de.:ir
aldrig r:irrl.isr att döma g:irdagens
händelser i dagens lius" s.r L.rsse

Att l|lra förvinrt.r sfull betrrif'

fancle framriclcn h jälpc. 1i! sglädlcn

- forsök la kyar illLrsiorcrrla I Dct
finns ju trots allt glrdjeämnen atr
ta vara pi. Vi fir försi,ka 1er.a nor
malr trots handik.rpp varr i
tiden. Om man kan visa livsglrdje
mör.-r man gensvar. Tiden l:iker
narurlignis inte a1la så1, men man
I:ir lirrsrtka r.ara oppen lirst och
sörja sedan efter dert.r g:1 r.idare
och fiirsone! nrcd dct sonr hänt, bli
vän ncd snra mrnnen. Yara vakcl
för vad 1n.et kan bjuda och rnöta
der du ir ridd for. I'olia infornr.r
riorer om nya ron och lorsknrnger
och tillämpa egna och andras erll-
rcnheter - här ställs hoppet rill
Lar,v gfan$undct, soln kån fu gcre
son uppsamlingsorgan och r.iderc-

Ledarde arkrtcktcr skrev cn
bok i enslutning rill I930 å.s
Stockholmsutställmng undcr mor
rot: "Acceptera den foreliggande
verkligheten tl endest dirigenom
kan du behärsLa den". Det låter
kansLe litct uppgivcr rncrl dct är l

dagens vclkllghct vi nåstc finna
dcn liiskvalitet som även ger livs

slädjc.
Tänk bara att vakna upp på

morgonen och finna att man klarat
en dag dll!

(]ölLd Ekbtlftiud a

&&* A & e§ & e " ä

#wEffiffiffiffi ffi€å§ ffi#r§ffi ffiffi##.ä*Eätry€ffi
#På{
år&m sem§aamräeä p& &amrp

.feg tlllfragades av en kollega orn

lxg ville lijlje nrcd sonr massör på

ctt scrnrlariurll om "LIVSI(VAI I-
TFT" i Larynglin bLrndcts rcgr. Jag
harlc alclrig hört talas on I aryng-
förburclct mcn cftrsom jag läscr tlll
sjukg,vmnast r,isste lag atr Larmx
:ir 1.rtin och ber,vder struphuvLrd.

Ntnl.r intrycL från dessa tre
d.rg.rr :ir m.ingå och beril<.rnde. Att

fi erf.trn r.rd d€ssa ma,inniskor, r'ar
och err, fått gå igenonr och hur
clcrss liv liiräidråts håde fYsiskt
och pslkrskt, fich rnig att stalna
uptrr och iundere örer hur fort liict

Vi tick ta dcl nv Lasse Glrstats
sons erfarenheter hur man går
vidare efter en lir.skris. Atr rå eget
ansvar och se rill möjlighererna r.ar

hans burlskap. För detta krävs stöd
och Lrppnuntran ir:nr omgnnnrg

Dct hoppas lag som dipl. mas
sör och blivande s jukg.vrrrrasr
kurlia bidraga ti11.

Tanken är skapande! - Tänk
positivt !

Bidde a
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Vi mötte våren på Atorp
Så har vi:irer mftt varen på Årorps
Herrg:ird med ctt semin:rriurr
"Lrl.skv.rlltet-I llsglädje' 8 10 mrj
1996.

Det r.ar roligr art sii minga visa-
de sitr inresse xtt deltagrt, och att
\.:idrer ocks:i hj'ilpte till rncd att !lsa
sig från sin hristr sicla clcssa clagar.

Arr der blev ett så lrckat seni
narium beror i försra hand p:i a1la

positir.a rlcltagare som deltog i de

olika aktlvlterern:r som fanns med
på programmet. r\arurligNis l:ir rl
inrc glömma Gun -Nlarie L.rrsson
«m hgt rerl mlcker arbete nred
att få dcrta seminarium till stånd,
sarrt dcn sjukr.årdspersonal, före-
1äsare och itYriga som dragit srn
srr:i rill strcl<en. En clorc r11l jag

:1r..-n g€ till personalcn på Åtops
Herrgård som alltid ställcr Lrpp på
b:isra särr.

Två förel:is'rre sonr jag ebsolut
m:isre n:imna är l-ars Gustafsson

"brandmanren s<,m kom igen".
llan höll etr otroligt längslande
föredråg utifrårl snra egna upple
vclscr och erfarenherer. s.rrnt
doccnt Richard I(ullenstierna och
h:ns liatrförande om historih och
nutid när der gä11er vär sjukdorn.
mvcket inrressant .rrt fi ta clel av.

N:ir vi sedan kotrrner till unär-
deringen al seminårlet där det
inhomrrlt:1.5 srar så har svaren lor
delat sig på cr skala Irån mrcl<er
hra, bra, tjllfrerlsställande, d:iligt
raccl att malorireten slarade, mvcket
brr. när der giillde samlade intr',vck.
kuncrs nnehå11, fitreläsningårrre
och rJc praktiska ar.snitten. När .1ct

gä1ler kr.allsaktiviteterna bicv llest
!\JI r\I.1 1\.1I dtt :{ lU! I riiJn
om det avs.rns tillräckligt rrcd tid
tör de praLnsk'r avsnitten ansåg flest
slarande "lagom" andra altcrnarir.
var l-ör l11l'cket och iör litc.

Årrangera en bussnrr p:i etr p.rr

tirnnrer i Norra Bohuslän mcd
besök på Fiskets llus i Lrsekil iar
bl.r. ctt rv lorslagen sorr var med i
uh.iirderirgen och som man givet
vis skall Lrndersöka onr dei g:ir rtt
senomiorä n:ista gåns. Nu var ju
programrnet redan spikat.

På lr-iigan om cn cicrtuell forr
s:ittnirg ar.kLLrser så är s:ntliga
sr.lr genrensamnra" ja, 12 ginger
om rirct". N:ir d€t g'iller dl.rlglt
synpunkrer så kommer nrm ått te i
bcrktande allr: som inkonnit,
både posrrnt och rcgatir,t, och
göra det baistå fiir at. nästå rehab
kurs skall bli så bra som mojligt.

Ltt stot rack till samtliga
som deltagit vid årers semrnariLLrn

och gjort rtt vi fick si rrer.ligt rill-
sammlrs urdcr dessa d.rg.rr. hop-
pas art vi snarr ses igen.

Hilsniirylr
ll,1\sP Flhlnn a

&E* ä ff 4 Ee gea @

ruffiffitrffi trffi##r E{ffiffi wffi wffiwffiäffiffiweffiw
Onsdagen 8 mal strax lore kl 10-00
kornnrcr Ster O\.e och Llsbeth och
hämtar rnig for vidare färd tlll
setrinarier pi Atorps Hcngårtl i
NIunkedal. Dir nröter !l Yåren,
men r,irmen är Iå gt bortå.

l'å herrg:irderr blil vi r,äl mor
tagna och tar r.:ira run i hcsittniDg.

-\u lölj€r rrc irtrcssanta och
1ärorika dagar iarvade med lns
lusthojande aktiviteter.

Ln al. förcläsarra var brand-

marncn Lasse Gustafssor som
ber:ittade om srna upplcvclser och
erlarenheter efter ollckan. Dene
gjorde han nrcd sadau energi och
livsr.ilja snr rner lnre glommer I

första trget, crkclr utrrckr "det
var en höldpunkt".

Aktlvitetcr ver der al olika
sleg sasom gvmnasrik på land och
i rattcn. prornenad.-r I griinskaude
ratLrr och iorel:isnirrgar med
gnrpparbeten som uppfiiljring.

l,:i kvällarna r.ar det trcrllg
underhåtlnhg med musik ev b1.r.
Pcl Bränmlark från Stockholms
förcmngen.

Der var en trc\,lig s:u1r'aro l
n i\,sam miliö med go.l rnat.

Taek Sren Ove och Lisbedr for
.ti lag fick ika lncd.

Tack till organisatorerna frir ett
iag fick vara med.

Atttlt Btu. a

En välsignelse ott hli uilold
An bli utvall och Iå kommr mcd.
r\tt få r'csa genom den srcrska
raturcn sri här :irs i r.acl<ert väclcr -

dcr här våren. Der :ir ått vare \'äl'
signad.

Ert program så till syncs "lärt"
vrsåd€ sig i pc,sitiv mening r.ara
nnlg 1,:igåndc. Det satte djupa
sp:ir, al hclt olika karakrrir.

IGoppen lick sirt iforn ar glm
nastik, alspainrl,rg, lnassag€,
vä.teng\mpa. proJlerrlrd och ians.
Själen tick srrr i forrn ai föredrag,

-erupps.rmtel med lcdovisning.
sång och nrLLsik. I asse Gusr.rftson
"brerrdmanncn", Iascinerade ox,
skrämclc och engagerade oss.

Richard I(uvlenstiernä grv .)ss

b'idc fakta och isikrer (rr medicrr,
historia och sjuLv'ird. htressiur
och nvrtigt.

Tack, ni som ordnaclc allt detta

Solen sken när vi kou och
gick i moln n:n vi for,Iaktiskrl

lnsrid och Gösta Elshultudt

11



Kort historik och tillhukoblick o, Åtorps

Herrgård i Fors socken, Bohusliin
'le\ren air .lelvis hiintecl frrin err
brev al,sinrt fran rr äldre gäst p:i
Hcngårdcn., berrbetad ar. Gun

Ftt av r1c viktigrsre srsrem ar.
r.anenrlng lnom Uohusl:rr1 :1r Ore
kilsilr.en och Nlurrkedalr:il!cr.
som efrer err oroligt lopp uppifrån
Dalslands moss och milrrarkcr
tr.ings s.rmrn:1n i rlc pirtorcska
rrvherna vid Nlunkcclal, rill or
enda får.r rkall.rd K\ istrulrrsäl\ cf )

lilken sammaniliidar till Salt
kallerjorden. Dcnna fjord:1r den
innerstr clclcn n C,rllmarsljorden.
Rcdarl ticligi utnr.rrjrdes detta

På 1600tnlct bvggdes nigr.r al
!'ira ir:nr\ta flottnirgdeder och
hair ianrrs tidigt såsar och kr.,rLnar.

llndcr iörsta hillren .rr' 180(l
talct rrLades etr jrirnbrult i N,lurkc-
11a 1. 1870 overgick lerlsamhctcn
tlll pappersbruk lstä1let. Pappcrs
bruker fnrx kr,ar. Här' eiirs itlag
det linasre brevpepper.

N:ig.ra kilometer åi östcr gir
nu\.:rr.rnde grinr\cr1 me11nn Dals
land och Bohuslän. Fram till 16511

lfrede,r iRoskildel \.rr dir riks
grrtusen ,n!llxf Sverige och Norge.

\linga gånger h srrrder LLtkäm-

pats har me11an slensltrr och nor
main .t.rnsL.rr. Historien \:igcr at.
soldaterne srled mot v.uercha på

rlagrrna ernedar k!,ill.rnrr iö,'
drer s i genrrtlig rillvrro mcd
gcmcnsam skril på oltcrs vänlshus.

itorps cenrrala l:ige giorde an
fiir r.nr en rppskattad saralngs
punkr. Herrg:ridens statliga
hur.udbrggnad har i hLrlLLdsal< hait
sanna urseende sedan 1700 talrt.
clock med undanr.rg av deu rill'
hrggd.r resrauranrrlelen.

Herrgirdeu iörr:ir\ rdcs I820
er kilt-nn.rnrc)r och grrinasielog
den (iustai Schiller. Han och hans
.rrl.lngAr igde ir*ighctcn tnrn ri11

:ir 191)8.
(iustaf Schiller \a. cD lrim

gå,rgsrlt köprnan I Göteborg, bler.
scnarc gl mnasietogde och lörval-
tare iör en srittelse med store ies-
tighers och merkinnehal i Uddc
r.a11.r med omnejd. (juståf köp.e
och bosrrte sig på Ätorpi Hcrrg:ird
ih:in r.llker hen sliöne sina arbers
uppgifter fin sdficlscns r:ikn]l1g.

På Åtorp nivdcs Gusrafmed srr
stora iamilj. thder .re ikrensk.tt)
lick CLr*al 1,{ barn.

T rletta hem uror.aclcs cn lior ganr
m:lmodig gristfrihct mor vänncr
och besokrnde, ickc ninst mot clc

taLrika f.uniljerr.r ta n ak.cns
m:ing.r herrgårdar. Hcrrsrirdcn
gick i rt.v rnom tanril;cn tl11 år
190S. dli dcrr såk1es till gods:igare
Ehl)c Brins.

Schillcrskn hetrmet be*od av
ttlårsa vackra rlng. Det r,ärdcfLrtla
lrisijre. ii,rs:ildes på offcntliga
auktioner i o nr an Hcngården så1

ies. Dessa auktloner hatle nrstan
karaLrairen r\ "sLiktaukrioner "
elrersorn iiropcn lljordes av anlör

LInde. .lc scnås.e irrionderl.r
her Årorps Hcrrg:ird fungerar som
restaLLrant- hotcll och konfeLens
.rnlaigg]llnil, d:ir rraten lerit \i.1lt

199.+. d:i S!enski I-arln-{riör
bunder blev irtrcsserade l. llerr
giiden, drev! drn rv konl<ursiör
r..rlraren. Olcrlårelsen/koper slied-
de i ienux,l 199-t o.h i iuli se,nma
ir arrcnclcrades drftverksemhctcn
ut rlll Claes och tllf vrrr umler
dcssa 3 sennralicclagar i m,r1

minad s:ig rill .rtt ordra det b:ist:r
för ox delragarc. I

% rawrruB wfiwgtr wWWffiffi ä %W, r*w #*
Dcn rrberar r.rclare och har sina
rcgclblrndne rr:ilfar rnccl logoped
Sarn Engstrom och kurator Gunille
I(loo som ledare. Dcltagaranrrl :ir
mvcket gott och besr:'rr .rv såiäl
opcrcrarle som anhorigå, idcnna
grupp her man fLln,rit.l!t nrrcket
bra an bl.rnd.r anhirriga och opere

Vid rra1ffen i ap,]l på Krirn
§jukhLllet i sLil!dc r,:r sjukg,vra
n.rstik och ar,slappningsö1.nlnger
på programmet under ledning av
.iLrkgr mnast 1{ia Sendberg. Här
ilck delrngrrna rnfornrarlon onr

enkl.r mer cifcktiva atr.nrrrgrr som
Llrxn \!årjshc.cr kln urIöras i

bostidln n,cd hi,ilpmedel som irtc
kosrrr stora pengar.

la-e önskar gruppen lvcka
iramriden ocL hoppxs nrt
orkar hålla dr:n igårg gcnom
deltegande.

tr11 i
.rlla

Pet.Ar:« Herbl.tson a

Ji,,t,<r,,,.xr t(u \i i\rn sa bel)rftt)
]"ry till Ln dL itlri\ i.



löften, visioner och ekonomi med Morgot
Socialmlnisrer Nttargot \Xi.llstrijrn
lovade atr rlisltLLtera löncLrldrags
frlgan nrcd Arbctsmarknads
niri*clr. HSLI 2000 r.i11 hon
genor öra och hon tror inte art
rssisransreiormen kommer art ras

öler I. LornmLLnern'r. Det hir
frxmkom nair hxndikappf bLL de

träii.rde den ny.r Socixlrnlnl\rcrl
för ett hijrlr hur hon scr på handl
k.rpptrigor.

Dct r.rr cr llhöril och odrnjuk
mirlsrcr som rn i;i.e represellranter
från HSO:s mcdlcrrtslörbrnd.

Hor bctonaclc r.ikten av arr
ständigr nrilt.s och fira en iialog
och sa an hon och handikrpp
rörelsen stir på samma sida pi
l,arrik.rderna.

Vi har en gemensan) LLppgitr. \'i
som arbetar med socialpolLrislta
frågor. Der är :1rt lirnä humanls
men trot ekonomismen. Der liirer
s,:xn e11 nlotsärtninll njr regeringen
bera talar om atr spera.

r\{en dct gällcr arr liima ler
I'ilrgsiktigt. Der här dcbaner kom
rrer art hårclna. \ri scr dcn urveck
L,rger utc iEulopa, sa hon och
fortsrttc: Dct är solxlaritet och
gcnrcnsarnt ansvar r.i r.i11 ha. lnre
v,ilgörenhet.

Hennes svar pi dLrekra frigor
r'är mindre !isio11:irä och handladc
m,rcker om pengrr. r\\ ekoiromi!'
ka skal kan Lnga fler gruppcr'
omfattas av assistarsrcionncl
menade hon och r'.rr tvdlig j aft dlt
behovs en.rlgräisnlng rnot psr'
krskr fLLnl<rionshincLradc. Hon
rrodde rnre et relormcn bllr korr
nun.rl men undcrstriik vikren ar.

art stat och komrrun delar pl
.rnnaret fin ,r1änrlskor med behol,

En person fr:in \iämlind 5orrr

deltog i rnöret via tclc'bll11 fr:igade
om Lor hLrrnlt prata med
Ilargarcra \Yiibcrg om lorebidra
gen son hor lor.at HSO i
Väl.]nlend.

\largot \Yallsrrom hade iruc
gjorr der men urtryckte sti:ld för aat
genomlöre en för:nrd.ing so,n klrn

Jag t'ckcr rtt \l skx .jtta på orga
rrsarioner som hal starsbrlrag och
son inte kan höi.r sna medlemsrv
giirer.

\'r lr.r err ilirql.ilr .fs!rr t,ir
dem oclr det ilnrs llktisl« också
etr uttalande frin partil<orgrcsscn
som vi ban t.t h:nrsl dll, §a

N{argot Ni:lllströrn.
Höininscn lrv hiiekosrnads

sktldet ti11 2s0tl: /ir i vårbudge
ren r:ickre nerurligrr.is ller.r arga
irågor och -\largor Wallsrrom höll
med om atr derr.r drahbar sraga
grupper.

fa, det kanns mer for ha;gkorr-
sumenrel a men !l år intc .lcrn
sonr.rldrig liöpcr mcclicrn, sa hon.

T.ots hiljninirln.å 'ka HSU
2000 gcnorfiias 1997, Dcd en
LippdelniIlg på t\å hirgto*rads
sLldd, eti fiir l:ikclrlcd!l och ctt Iö.
lird. Sirillnedcn bllr att bcloppen
blir pi l2-50:Jår isräller tör 1000:
/ri r.

Vi ning,.rs !:irra den ribbrn
hö!+e. s.r -\larsor \ril.1llsrröm.

Själr, hede hor vclat x.t HSU 2000
skulle dra lsirg redan rill hallars
skiircr (clå högkosrn.rdssltvddet
hirlsl men hon !r rft der rid\nris-
sigt lrte g:ir.

In fråga sjorde henne bekrrr
racl. Det r.ar nar hon fick höre .rtt
h.rnrllkapprorelsen hår svirare xtt
fri vara med i urrednlngrr, torn niir
ier rdr oss stailv.r. Etr e\cnpcl på

derrn air utrednlrlgcr oln funktions
hindradc clcvcr i skolen.

Dcr är bra an jag iår r.era det
cftcrsom jag har err semordnings-
ansvar iör handikeppfrigor. Då
kan jng s,ig.r rill r.dre dcpxrtc'
menr, sa Nl.rrgot \vallströrn.

Hon 1'år ängelägcn om am litta
ett forLLm för slntel mcrl hrnrli
kapprorelsen. ent gcn gcrorrl nrfd
abordxrmtal eller gcnom cr aktiva
re strtssekreterarglupp. Slurligen s:i

lor,ade hon en rär hon har bln.ir
vtmare I kläderna som Sociel
rninistcr komma rillbrka rill HSO.

Attik?ht ;i bilitlt'tl trån
H, dikdPlsdnn etkn, nr I/L)6 a

Lhder derra :ir har iorl.undsstlrel-
sen åkr nrnr på lörening nas ir+
möten rilkerhuvarrr nlrtigr iör oss.

Dessurom enormt roligr att träl-
la en m:in:td rrevlisr personer i iör-

enLngarue. Dcr bästa ar.rllr. vi her
hlint .rs! \'iiLkomnr vxriiir !i hop-
px! a.t derta ken upplcpas tlll

Ingen namnd och ingcn glond
ii bcr art l:i rrckr er ella iir många
tr cvliga mörestimmar.

f örltndsstrt:lsu I
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lnformotion från Loryngfonden
Sriftelsen Larrnglonclens st!relsc inrskar infornrcra oln de regLer som g:iller f o m tanLra.i 1996, r,id ansökan om
ekononiskr bidrag fran fnrden. SerntidiEr önskrr vi Fr:ll: en l'Rl:\rl lrl \()\1\'IAR! 
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Efrcl att ha gritt igenom en lerrn
gopcration och blir.it något sänar
åt!rstillLl måste men st'ilr böria
rgera och ko11a vllkr rättlghltcr
run 1ur n:1r d€t g:iller ersättningxr
av olika sleg.

Genom SLf lick lrg reda på att
jag h:rde r:irr arr söka hrndikappcr-
siittning. -Nled ht'ilp .rv en iurisr
fick j.rg lull ersänning, då jag ännu
arberar. dock bara halvdd.

l(ollo dino lörsökringor !

.Jag har gerom min arbete betalr en
Lollekti\ sjukförs,ikrrng och n'ir
jeg vid cn genorag:ing ar. fijrsåk-
rings\.ll1koren med persoraleiclcl'
rlngen p:i min arbere kom ri fram
tlLl att jag r,ar beräftlgad till ctt
ha1r.t eng:ingsbelopp sarnt ca 300:
per månad skattefrirt. Dct gäller
a.t \.:1ra om sig och kring slg, Iör
art i:i någor i sig.

Elrer €n ri.l kom jag iiven att
rinka pi att rnin fackfc;rbund drog
en nss summe på m;n 1ön for en ko1

lekri\. försäkring. \rid kontakt med
[ritt fackförbunrl lisäde der sig 

'rn
leg r,.rr bcrättigad til1 e11 r.iss ersätt-
ring ävcn lrin denna firrsäklirg.

Ior båda dessa försäkringrr gi1
ler att jag intc längre behör.er beta
lx n:igon prcnric lnen jag är fors:ik
rad så längc jag arberar h.rlvrid.

För t!å år sedan när jag sl«Llle

betala min pcnsionslörsikring tog
iag fram försäkrnrgsbrevet och för
Iörsrå gång€n l:iste tag igcnom der
noga och r.ad kom ;ag fram till) Io,
r.id fortidspensiorcring gä11er pre

rniehelrielse. Jag ringdc fiirsäk
ringsbolager och fick till lvar ått
for rrrnr dcl gälldc halv betalnnrgs
bcflrclsc och clctta gäLlde retro.rk
rivr från dag jag blivir hah.r for

Del sloro prohlemel blev
dotk frågon yrkesskodo eller

inte yrkesskodu???

Iior ca etr jr sed.rn bört.rde Pär
Br:mnmark och jag en prara o[r
\'årt vrke, \'i in ellcr har varir ino[r
bvggnaddrranschcn och P:ir berarra
de an her fatt slr cancer kl.rssed
som rrkcsskada på grund av del

"mu*iga miljö ha11 rrb€rat l. Di
börlade iag att fundera: som Une

ha,:le jag arbetar i ltrgrLLm där'man
anvrnde dieselfoLdon. jag haclc varir
ned om arr brgga rre sjLLkhus clär
venrilationstrummor och bärande
srålbalkar besprurats mcrl asbets.

HLLr sjs jes ut i nrirr kroppi:? Jas
lick remiss till Yrkesredicin och

röntgen på HLrddinge Sjukhus. Elicr
ca cr mrinad fick jag svar kår HS
en rlieselavgaser ocir asbets lctt ti11

uppkomsren :r! hn'ng.årrccr. Från
Försäkringsltassan blei clct nu kalla
handen, man ar,r,log mrr ansokan
ni gångcr och sk_r'l1de p:i an jeg

larit rUkarc. Dom *ödde sig p:i en
uditandc frår en likare pi
Yrkcsrncdicif i Göreborg, sonr
rldrig träffat mig, men avlardade
alLt vad l:ikaren pi Huddinsc
Sjukhus h.rde p'ivisat. Elicr yttlrli
gare inng hin Huddinge och hiiilp
rI jurisr licL ies:intliserl rätt.

51) tu Lln.l sa,r l.nt."akd.
iti hrh,lid ntbttdt:.n tl,ns.hei

rtort b''ggbrdr:chut

Porkering !
N:ir jrg fdr ire år scdan r.rr p:i €rr
samtalsgrupp]nöte på lludrlirgc
SiukhLLs fick iag,iven vetsLaf onr
art vi hadc rätr till handikappårk!
ring\korr. Efrer:1rt jag hadc få.t
frarn arrökningsblankeftcn vände
jag mig ri11 mi,r läkarc som ljiilpte
mig med denn.r enstikar och elrer
ca .re veckor hade teg kotct i rrrin
hanrl. Bra med samtalsgrupper:
man 1:ir ar.verandra.

Detra var n»cl<ct cln r:iirighe
ter men jxg kan lntc l:ita bli atr
notere: IIan rråstc vara irisk iör
rrr kLLnna vara sjuk.

\i.d1tt" l.llna a
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Arsmöte med Sydöstro loryngföreningen
Sydiistra I-arrngii,reningen ar.hrlll
\itt årsmö.e 1ördagen 1' Iebrurri
1 995 på Srn:ilandsg:irden i)rserLrm.

G:isrer !.1I L.rrrngförbunclcts
ordförrnde 1lo Perssor och från
Larlngfonders *yrclsc Gert Ha11.

sxlnt hån HsO Östcrgöt1and Srig
r\sl<lör scrr äi.cr lLrngerade som

EörhanrlLngarna v.rr snahbt
ä!ktafide.

Nils Björck ornv.rldes till ordtir
rande och Sr,en Oloi (larclclin son
kassör. Lernart \lirsei onrvalclc!
sorn ledamor i sr,vrelser. Eskil
Holgersson hade l\,bdjt omral och
crs:ittes nu a! Rune r\lkn. Krrrr-
\.ilrande :ir Lan-(lunnar Adolfs
son, Kjell,\rrdcrsson och Anr Bnrr
lrikssor.

Bo Pe.s«n blriittade om arbe
rer i Sven\ke Laryrgtiirb|r1det och
cless franrticlsplancr, han urfome
rad€ äve or dc li;r::irdringar som
kan bli .rkte11a r..rd sa11er \9 i

tarclr,:irdsers:irtningen.
Gert Hall rnformerade cm hrr-

dlkappersirtnrngsliigor och tlll
rcn man skell r':inda \ig fijr aft lå
hiäTp i dexa frigor. Har irfolmc
rade ir.en om Lrnngfordcr och
brevm.rrkesiin §:il jnif Hen.

Llo Perssons och Gert H:r11s llam
Iörende blo mvckcr rppskarrar och
Iriltdes av cn livlis diskussioll.

Elier ffötci ienonsrrerrde en
represe,rrånt från Aros Nledical. de

nr'.r stomrsk,vcldcn. H.rr ficL
m'ilg.t frågor och s,vnpunkrer an

\rii en samling pi kvällcn
framiörde ordlorande Nils Btörck
ert rack rill Lskil H.,lgers\on fijr
hans medr.erkan under rrrånga rir l

srvrelsen och olerlänrnedc cn
l,lomsrerbLrkett.

Smilandsgirdens förcståndnre
Yngrr F-Llurrd bldrog med en
*uncls musikLrnderh:it1ning. sing
och mLrsikgissring. Ar.en lorbund+
ordfilrande bidrog rill underlråll-
nlrgcr rlled en hisroria ur lerkliga
livct. Ettcr denrra gemvrliga rillvaro
blcv det samhrg krnrg kaffeborclcn
uuran det var tid atr .rr,sluta k!ällcn.

Söndasen 18 februari irfome
rade chelslogoped Chrlsrlna
Danbolr om Senoxtelct son vi
iven IicL ö1..r oss pri. Vi virr erse

om vlkren ar. denna genonrgång.
rnånga ar. oss an\.and€r Ser\oxcn
cri:sr vid vrssa tilli:illen och bchci
r.er ii en genomgång ftir atr inre
glöma hur der fungcrar oeh r.ik
ten ar.art vi formal ordcn s:i att
talet hlir o clligt.

§lhöriga och ö\.rgx sorn rnre
var herj:int.r a\, .le,ria ö!nlns tog
en promenad idct r.ackra men
kallA \:idrct cller samlades i det
m,vslga dagrummer.

\rld förmiddagskeltet r isadc
(1e11 Andersson en vider:,iihr lL:in
föremngens rehabdrger på öland
fcirra iret o.h hån I-arlng
förbunde* sr:nlnariun pi Arorps
Herrg:ir.l. där mårga av löieling
ens medlerrnar i.ar med.

Eher lunch i.ar rler så rid lör
ar.skedskramar och hemresr.

Yid pcllnd / Alt Btitta
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Bli medlem i förbundet
som kämpar mot cancer och
stöder canceropererade.

Laryngf<)rhuider står öppet för dig som är opere-

rad eller sorr vill gå med son stridjande nredlern.

\lcdlelnskapet kan anmälas rill der lokala
föreningen ellcr direkt till Larvngfrlrbundet.

Aclresser och telelonnummer [inncr clu på

sidan 2 och l6 i derta nunrmer av Larv.

Enskede Offset
stöder

Sven s k a Laryngförbundet
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sekreleroreUppfriskning för ordförunde, kossör och

I.r rlct blci clct vcrkligtn ior- rle olik.r
fuuktiorärema ir år 1arrrgioremng
ama i hndet den l- och l8 rpril pi
N-i11:isgården. NIn:ish.lnrn.

Di h.rde Si\' Bågli.,r ir|rrnr.l)c-
te rned,\BF trurlrnit ihon iurrliti(f
närcrna från de olllr iörerlngamr
ic;r tvi urblldrlrgsJagi r. Tii
dagar som giirna hadc iarr rarir

tr r.r ior an man sl<ulle iåtr tideu art
rJ,:k.r ri11. tragorna r.rll.rrg,t.
A11a ler nog helt ense on art clcrta
rr en fonn rr urbl[lll]ng sorrl bör
konrna lgcn rcgclbundet med
tankc pri att fiircnlfgirirå blrer
tLrnkrlonärcr, ie. är iLr nlhid l,irrire
.:rr.:rbrra i fiirerlLn.sdiler om nr.rn
iårr rtbi[hlrg för deta. lag rror

nog art a1la kn halla med orn etr
rrbcrcr inon iorenlngsll\'er intc :n'

rågon d.rns p.r rosor §:i dcr iir vlk'
rigr arr underl:itta.

lloppå\.j k.,n,ncr lser si aft
iler hr del .ri cr kurskap.

Ptt-At c Htrb(nso" a

.-)

Stom-Vent@

naturliga val

GGibeck
Gibeck Sverige AB, Box 718, 19,1 27 Upplands \uäsbv

Tel, 08-594 10 270, Fax 08-590 8ll5 92
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POSTTIDNING B
Svensko Iorynglörbundet

Borkr viig 14

170 73 So|.NA

Postgiro: 9l82.58-.t Bankgiro:5793-0661

Srrrrrrsrru Lnnyruc ForuorHr

I-alrngfonden en fnståerdc nrnd
instiftrd rr Svensk.t l-xrynsfijr
bunle. st.ir oppen iör ånsilknins
rr om bidrag, r,ilka kan bcvlljrs i

crligher med londens :bdamil:
Fondens ändamil äi ar. tr:nnir

- t Rdmp mot cdncer

forsknlrg och r.vecklxrg. s:i.skilt
tuon omradem larvng, hcmila
nng och ghssekromi s.rnr nämlx
vird och rehrbihterrng lör bchövan
Je sjuka rnom dessa on,radcn . ttoek
ej sidiLlr rom:illgger nxt, lanrlsongs

kommun och l<ommurr, enligt
lande tegar, rcglcr och praxs.

Ansöh.rn .nn bidng ins:rndes tl1l:

Larvngfondcl
Birlis väg 1,+, 170:3 Solna

PROVOX' §tornarri/ter,' iukl och värmeväxlare är diskret
och ätt att använda t o nr när den är täckt av k ädesp agg.

,d&.trffi#ffi

,,attrffi#@ S:e:sr s.r sefJ*"r"

för bättre livskvalitet

Fukt- och Värmer äxlare lor
laryngektomerade personer

. Enkelt utbytbar filterkassett
plåstret kan sitta kvar!

. Olika plåsterkvaliteter och former
passar de flesta!

. Unik stomaförs I utning
som underlättar ta[!

SÄND oss ERT NAN/]N ocH ADRESS NNAN'1996-10-01

sÅ sKrcKAB v 5 sr cRAls PROVOX6 Stomafilter'' ...

f 1J:iä;i ; i".:^i..-:. L-
ATOS L]ED CAL AB
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