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OIllSLAGSBILD:

Ålorps Hengård, om vilken du kan
låsa mera på mittuppslaget i della
nummer av Lary,

LARY
- en lidskritl tör

" laryngektomsrade de som lått
struphuvud6l bodop€16rat

" hemilåryngeL(omerade - de somlålt
ena slämbandet bodopererat

' glosseklomsrade' de som tålt lungan
e er delar av lungan borlopererad

" de som opererals Iör cancer imunhåan

" de som genom strålbehandling låtl

SVENSKA
LARYNGFÖRBUNDET

d har låns- och regionlöreningat
vetksafima över hela landet

o hat kontak med motsvarande föt-
bund i andra lånder

o har föttrcendeanslutna låkarc,
tandläkare, logopedeL kuratoret ach

a är en av huvudmännen iCancer-

o tillhör handikappförbundens san -

arbetsorgan

D linansiehs genom medlensavgif-
tet och anslag, bl.a. statligt organisa-
tionsstöd

o har irctiftat histående stiftelsen
Larynglonden, som bl.a. ger rehabili-
teingsstöd lill laryng-, hemilaryng-
och glossektameade

KANSLI

Bssöksadress: Barks väq 14,
(Bergsharr]'a), Solna
Posladress: Barks väg 14,
170 73 Solna
Telelon: 08 655 83 10 och
08-655 83 20.
Textlelefon: 08'655 43 20
Telolaxi 08-655 4610
(Obs ovanslående adresser och
telefonnunrmer gällsr ävon Lary
Larynglond€n h« samma adress
men nås på te.655 40 01)

Tslelonl der:
MåndJred 09.00'12.00 samt
13.00-1 5.00. (Övriga tid€r auro-
matisk tel6ionwarare på lel.08-
6s5 83 10)
Poslgiro' 851754-2
Bankgiro: 57903-5373

Förbundsts kontakt-
personor:

Förb!ndsordf . Elof Bystedl,
Kornvägen 4, 145 7l NoEborg.
Tel. 08'531 717 88 samt
moblh6l. 010-215 74 75 och
o1a-271 41 57.

Kassalörvaharo Gerl Ha l,

Kastvindsväg8n 2, 231 55 Tre le-
borg. Te. 0410'14952-

Tidskritton Lary:
Adress och te 610n, se ovan

Laryngtondon:
Barks väg 14, 170 73 So na.
Tel.tid: 1 0.00- 1 2.00
Tal- 08'655 40 01
(Övrig tid t6l€f onsvarare)
Posiqiro 918258-5
Bankgiro:5793-0661

Svenska Larynglörbundel.

Redigering, graf k: Slockholnrskonsuh
Folke Eriksson AB.

Trych hos Enskede Olfsel.

D atbetat lör ka rått till behandling,
våtd och rehabiliteing saml l sa-
cial trygghet

o utger tidskriften Lary

o vånar sina medlemsgruppers in-
trcsseftågot.

Konsulent, Malmö:

Gull-Britt Mårtensson,
Dalaplan 5 A, 214 24 Malmö
Tel O4C - 92 43 4a

LARYNoFöRBUNDETS LÄNs- o.
R E G I O N FO R E Nl N GAR - k ontaktpe rso ner :

ESKLSruNA: Pet Lindel, Levins sånd 2 (2t),
644 s2 fashäla. Tel. A16-35 51 35
FALUN :Holger Andorsson, RAdnansvägen 27,
791 61 Falun. Tel. 023-160 95
GÄVLE: slv Baglien, OnoryEt 1 B, 826 00 Södehann.
Tel. 4270-t 64 59
GÖ\EBORC: Etb Hemanssan, Citaffgatan 1,

421 41 V:a Ftölunda. Tal- 031-47 87 63
HALIISTAD: Åka Katuson, Betslvägen 1 o,

302 3A Halnlstad. Tel.035-10 21 23
LtNKöPtNc: Nits Björck, MAtdstigen 4,
590 30 Barcnsbery- TBI- 0141-41046
LUND: Etik Ohls6n, Totönsvä96n 41,
22227 Lund- Tal- 046-1314 05

STOCKHOLM: Rune Emreban, Sköndalsvägen 114 (lV),
1 28 68 Sköndal. Tel- 0A-$ 87 58
SUNOSVALL: Biön Edlund, Soldatväg- 1, 881 4a Solefteä.
T61.062A-122 80
UPPSALA: Runa Wiklund, Ynglingagatan 5, 753 34 Uppsala.
Tel.018-2618 56
vÄsTEFÄS: Pot Lundeval. Koc\adopsgatan 26 c.
723 44 Västerås- Tol.021-14 3A 73 eller
Biarne Johahsson, Ax6l Oxensti1rnas gata 42,
724 73 Väs|6ds- Tel. 021-35 45 60
öREBRO: Latynglö,en- iörebt9 tån, Perane HBaensoF.
Eklundavägen 9-15 E. 702 17 Orebro- Tel 019-18 47 A8



Oen 7-12 augusti i år hölls "The 8th
lnternational Conlerence on Cancer Nursing, i

den sagolikt vackra staden Vancouver, British
Columbia, Canada.

Över 1.100 deltagare lrån 58 länder hade
anmält sitt intresse. Karolinska sjukhuset var
väl representerat med 12 av 48 deltaqare från
Sverige.

Vi som resle tillsammans var Lena
Nyslröm, chefssjukskölerska öron-
avdelning 1, Karolinska siukhuset,
Marie säfslröm, resursperson från
Svenska Laryngföbundel saml Gun-
Marie Larsson, kuralor på ÖNH-klini-
ken.

O POSTERUTSTÄLLNING

Vår a11)elsuppgift under konf erensen
var att genom en poslerulslällning
saml genom btoschyrer tepresen-
lera Svenska Larynglööundets pro -
jeh för munhålecanceropererade
och la ryngeklonrerade personer i

Sverige.
Projeklel belyser viklen av ell funge-
rande samaöele mellan ell handi-
kappfööund och den offentliga sjuk-
vården, där nålsättningen är att ge-
nom Uppsökande verksamhet med
tyra anställda konlaktpeBoner nå de
opererade personerna i Sverioe,
(Konlaldpersonerna är sjålva opeie-

Målsätlninqen'är däreher att qe
dessa persdner samt deras anhöriöa
slod, hjälp och utbildning i rehabilde-
ringsprocessen.

Forskningskonf€r€ns
om handikapp/teknik

En konferens med rubriken
"Forskning om handikapp och teknik
- nya möjligheter" har genomföris
av Handikappinstilutet.
Konferensbakgrund år den sliftelse
för slrategisk forskning som den av-
gående regeringen bildade i våras
med kapilal från lönlagadonderna.
Fondens avkastning skall salsas på
forskning av högsta internalionella
klass och av slrategisk betydelse för
Sveriges konkurrchskratl inlernalio-
nellt. Fondens tillgångar är sex mil-
jarder kronor.

Ett sätt år all få igäng samtalsgrup-
per vid sjukhus runt om i landet.
Modellen år håmtad från ÖNH-klini-
ken på Karolinska sjukhusel där
denna verksamhet har erbiudils till
patienterna sedan 1979.
Ell annorlunda, och för oss mera
spännande inslag i vår utställning
var att få marknadslöra Slom-vent 1

och 2 från Gibeck. Broschyrer,
pennor och visitkorl delades ut och
med tanke på ålgången var inlressel
slorl.

o KONFERENSTEN4A.: "SHARING
OUR WORLDS'

Den första dagen inleddes med en
öppningsceremoni där vi hälsades
vålkomna av talare från olika can-
cervårdsföreningar i Canada och
USA. Därefter talade Vernice
Ferguson, president för The
lnteanational Society for Nurses in
Cancet Care.
Efter välkomstorden biöds vi på en
färgsprakande underhällning av en
grupp indianer som sjöng och dan-
sade.

O VI FICK VÄLJA

Under veckan som följde kunde vi
från ell mycket vålspäckat program
väljä mellan inlressånla föredrao.
Ettersom vårt intresse fokuseradel
på ÖNH-området kan vi nämna in-
tressanta inslag fiån Kenya, Japan,
Nederländerna och lsrael, dår siuk-
sköterskor lalade om palliativ
(smärtlindrande) vård och rilualer
kring döendel saml synen på döden
trån deras respeklive hemländer.
Aven under denna konferens kam-
hölls belydelsen av etl fungerande
Iagarbete runl palienlen sorn A och
O i ornvårdnadsarbetel.

O FRITIDSAKTIVITETER

En eflermiddag fick vi tillfälle åka
med färja, buss och linbana för atl

se sladen Vancouver från en högt
belägen utsiklsplats Ulsiklen var
svindlande med blåtl vatten och en
sladskärna bestående av höga hus,
orngårdal av höga berg.
En kväll var alla dellagare från
Danmark, Norge, Finland, lsland och
Sverige inbjudna till en skandinavisk
afton. Här gavs lillfålle att lära kånna
kollegor från våra grannländer samt
atl ulbyta yrkeserfarenheter. En
myckel givande och trevlig kväll.

O SAl\,4I\4AN FATTN ING

Att ha fömånen att tillsammans med
arbetskamrater få åka till en konfe-
rens för alt dels inhämta kunskaper
och dels visa upp sitt egei aöete
känns delsamma som temat för hela
konferensen -d v s "Sharino our
Worlils"
Med lack:

Lena Nyströn och cun-Maie Larcson.

Gun-Maie Larsson ledet del
numeta också intenationellt kånda
" mu nhå leca nce ryroje Ret " -
Laungfötbu ndets ha mgång sri ka



Samtalsgruppen i Västerås
har ett gediget program

Det år nu cirka ett år sedan vi på Öronkliniken i Västerås log kontakt med
Svenska Larynglööundets grupp för munhålecancerproiektel. CIänk vad ett
år går forl). Upplakten var atl palienler som opererals för cancer i munhålan
ullryckte önskemål om an få träffa andra i liknande silualion.

Vi bjod in gruppen från Laryngför-
bundet lill oss för att få information
om förbundets pro,ekt. Det blev en
heldag på kliniken den 14 oklober
-93.
Under förmiddagen informerade te-
amel personal från käk-, onkolog-
och öronklinik. Under etlermiddagen
lråffade teamet inbiudna palienler
lillsammans med oss.
Det blev en lyckad dag med mycket
posiliv respons fiån både personal
och patienter.
Detta resulterade inte enbart i all vi
kom igång med en samtalsgrupp,
utan dessutom bildades en arbets-
grupp med personalfrån berörda kli-
niker. Arbelsgruppens rnålsättning är
att höja vårdkvalit6n inom munhåle-
cancervården i Västerås.

o GEDIGET PROGRAM

Vårl program var gedigel med in-
bjudna experler vid näslan varje
sammankomst. Dr Bo Wilhelmsson
från öronkliniken informerade om
olika behandlingsmeloder idag och i

morgon inom munhålecancervården.
Specialisllandvården, landläkare
Erik Berglin och tandvårdshygienist
Gunilla Ekman beråtlade om före-
byggande tandvård, strålskador och

om del för gruppen sländiga proble'
mel med muntorrhet.
Dietist l\.4aria Eriksson, medicinklini
ken, informerade om betydelsen av
nåringsriktig kosl före och under
strålbehandlingen saml gav tips om
ahemaliva malprodukter för den som
har svårt att tugga och svälja.

o GOD FAKTAKUNSKAP

Mol slutet av lerminen upplevde vi
alla, både deltagare och grupple-
dare, ail vi fåll mycket god faktakun-
skap, men att gruppmedlemmarna
behövde få mera lid atl samlala med
varandra utifrån egna upplevelser
och erfarenheter. Därför bestämde vi
oss för att under höstterminen bjuda
in bara vid någol enslaka lillfälle.
Eftersom vi båda underlecknare är
nya som samtalsledare, kånner vi
oss dariga på benen och naturliglvis
har många frågor dyld upp. Råcker
vi till? Har vi tillräckligt med
ulbildning för all våga ta tag i de
svåra frågorna? Hur stötlar vi
varåndra? Hur klarar vi som
samlalsledare att hålla ihop
gruppen? Finns det underlag för en
kontin uerlig samlalsgrupp i

Västmanland? o s v.
Trots att vi ibland vacklar så känner

vi atl den entusiasm och glådje som
gruppdeltagarna kommer med till
våra träffar ger oss styrka och inspi-
ralion att torlsätta.

Gudrun Johansson, kuratat och Kerctin
G ustavsson,, I agop ed (båda vid

C e n t EI asarcttet i Väste Ås ).

35 miuon€r kronor till
utvecklingsarbete på
handikappområdet?

Vingar åt människans förmåga är
den srnått lyiska rubriken på en rap-
pod från föfia regeringens kommis-
sion för all främja en bred anvånd-
ning av informationsteknologin,
I nformalionsleknologi-kommissio-
nen. (lT-kommissionen).
Bapporlen innehåller förslag och
rildlinjer på en rad anvåndarområ-
den-
C:a en miljard kronor föreslås läm'
nas för stöd till insatser som lT-
kommissionen kan komma att aktua-
lisera. lT-kommissionen rekommen,
delar bl.a. att 35 miljoner kr reserye-
ras för att slödja utvecklingsådcetet
på handikappområdel.
Handikappinsthutel har i skrivelsetill
stitlelsen f& klnskaps- och kompe-
lensutveckling erbjudit sig all
förvalla de 35 miljonerna som lT-
kommissionen föreslagit som slöd
för utueckling på handikappområdel.

ETT STORT TACK
llll Laryngionden som gjorde det möjligt
lör oss atl dehaga I det Nordiska s6mi-
na el, Billngehus, Skövde.

Kerstin Ca sson, SenjaSigefjotd, Btitt-
Lena Staberg- Ewa Holnbery- sjukkö-

to rs ka r, ö ro n kl in ike n, u n ive ts itets sj u kh u -
set, Linköping.

Från vänsterservihät Bti$-Lena, Senia, Ewa och KeEtin, sninatiodeltagate



ENLIGT EN PFIINCIP
AVSLAG PÅ SIN
FÖRUTSÄTTNINGAR
DEN BIFALLEN UTAN

INOM FÖRVALTNINGSRÄTTEN KAN EN SÖKANDE SOIV FÅTT
ANSÖKAN Ot\,1 HANDIKAPPERSÄTTNING UNDER VISSA
INKOIVNiA IV1ED NY ANSÖKAN ISAIVMA SAK OCH KAN DÄ FÅ
HÄNSYN TILL DET TIDIGARE AVSLAGET.

[red slöd av denna princip har en
laryngektomerad möjlighet att göra
en ny ansökan om handikappersätt
ning trots all han redan fått avslag
på sin ansökan.
Flera sådana "nyansökningar har
gjorts med glädjande resullat.
Några exempel:

O BENGT FICK RÄTTI

Bengt laryngektomerades 1968. Han
ansdkte om handikappersåtlning
1982. Ansökan avslogs av För-säk-
ringskassan. Varken Försäk-
ringsrälten eller Försäkringsöver-
domstolen ändrade kassans beslul.
Bengt, som kände sig oråttvist be-
handlad, inkom 1989 med en ny an-
sökan om handikappersätlning.
Försäkringskassan avslog hans an,
sökan. gengl stod emellerlid på sig
och överklagade lill Kammarrätten.
Genom en dom i Kammarrätlen be-
viljades han handikappersätlning
från och med oktober 1s8s

O ANDERS FICK FÖR LAG
ERSÄTTN ING

Anders hade beviliats handikapper-
såttning ,med 34 % av basbeloppel.
Han överklagade Försäkringskas-
sans beslui tör all lå högre ersält-
ning. Försäkringsrätlen och
Försäkingsöverdomstolen åndrade
inte kassans beslut.
Anders giorde då en ny ansökan för
att få högre handikappersältning.
Försåkringskassan fann att han inte
var beråttigad att Iå h6gre handikap-
persättning ån 34 % av basbeloppel.
Han överklagade lill Försäkringsrät-
ten och yrkade att låtten skulle in-
hämta ullåtande från medicinsk sak'
kunnig till stöd för att han var berätli-
gad till högre ersältning. Rätten lann
att något utlåtande inte behövdes i

målet och ändrade inle Försäk-
ringskassans beslut.

I Försäkringsöverdomslolen yrkade
han änyo att utlåtande skulle inhäm,
las. Domstolen, ilikhel med För-
säkringsrätten, avslog yrkandet och
fann atl Anders inte var beätligad till
högre ersätlning än de medgivna 34
procenten av basbeloppet.
Trols lvå avslag av sin ansökan i

Försäkringsöverdomstolen gav inte
Anders upp. Han införskaffade på
egen hand ell utlåtande från en såk-
kunnig låkare. I ullåtandet sty*tes
att hans behov var så omfattande att
del fanns grund för en högre handi-
kappersättning än de 34 procenlen.
l\4ed §ö'd av ullåtandet ingav Anders
en tredie ansökan. Resultatel blev
alt han beviliades en handikapper-
sällning med 53 % av basbeloppetl

O STEN . ÄNNU ETT AVSLAG

Sten, som laryngektomerades 1970,
ansökle om handikappersältning
1 973. Försäkringskassån avslog an-
sökan. Beslulet överklagades inte då
men 199'l ansökle Slen på nttt.
Aven då: Avslag hos Försäkrings
kas$n. Kammarrällen åndrade inle
Försäkringskassans avslagsbeslut.
Sten, som ansåg atl beslutet och
domen var orikliga, sände en nV an-
sökan lill Försäkrinoskassån
Den gången beviljäde Försäkrings-
kassan honom handikappersafl ninq
med 53 o/. av basbeloppet fr.o.m.

O SKÄL ATT KÄI\4PA VIDABE

Det finns fler fall som liknar de ex-
empel som har nämnis hår
Vad innebär det i prakliken? Jo, det
finns flera larynger som tidigare an-
sökl om handikappersåttning, men
fåll avslag på sina ansökningar. I

sådana fall känner man sig vanligen
orättvist behandlad. Men å andra si-
dan saknar man i regel kunskaper
och energi för att kåmpa vidare
för atl få upprättelse.

Med de vunna edarenhetema som
grund kan del anses meningstulft att
laryngeklomerade som gjorts råtts-
Iösa genom undermåliga utslag
ålerigen ansöker om handikapper-
sällning. Ulsikterna tilländringtill det
båttre år goda!

Elise Lindqvist-
NOT:
Namnen ide exempelsorn angivhs iani-
keln är Iingerade.
Laryngiörbundel nolerar m6d lillfreds-
slällglse atl iLera medlemmar som lldi-
gare iått avslag på ansökan om handl-
kappersättning numera - eiler nya an-
söknlngar - lålt ersäthlng beviiad.
Förbundel är rullt medvelet om atl en ny
ansökan skall göras fackmässigt Iör ail
nå posillvl iesultat. Reglerna vid en
prövning av en ny ansökan är så konp i

cerade alt en person utan ingäend€ jur -

diska kunskaper har svårl alt kara s g
på eg6n hand.
I saml iga iall där hand kappersäitn ng
beviljals på ny ansökan har sökanden
iåtl hiälp av sakkunnig j!rst. Laryng'för-
bundets medlernmar, som lld gare iåil
avslag (ell6r ivissa sp6ci6la Iallätl
bfall på lör låg nivå)och som önskar
göra ny ansökai med stöd av iurisl kan
kontakla Svenska Laryngiörbund6ls
kansli (Elise L ndqvisl) på lel. 08-655 83
10.

Sörmlånningar på utflyK

Sörmlands Laryngförening ha.
genonlört en 2.dagars rshabresa lill
Grsslehamn och Äland med Barbro
Göransson som uppskatlad reseledare,
inte minst på grund av h€nnes
iörlrogonhel nred den lrakt v 11

En del av tiden ågnades kuhlrrgn -vad
eli6sl då man belinner sg I Alberl
Engslröms hemtrakter och nära
Engslröm'mus66t. Suveräna guider
fölide oss isåväl museel som den
Engströmska alelj6n.
Tack Babro, löi en välorganiserad rcha-

Hernan Sjösren.



Föreningsmåssa i Kumla -
Laryngerna syntes och hördes

Frhidsnåmnden och f6reningar i Kumla anordnar regelbundel en förenings-
mässa I Kumla. Det fanns dessbättre iår också en montelplals ledig som
Laryngföreningen kunde boka in sig på.

Del blev två arbetsfyllda dagar och
förbrukade Seryox-ballerier för un-
derlecknads del.
Eftersom skrivaren har svårl all hålla
tysi så blev det för Laryngernas del
myckel givande dagar, eflersom del
gav kontakter med såvål sjukhusper-
sonal som anhöriga tillopererade.
Eftersom många var n)4ikna på min
SeNox och varför jag låter som en
levande robol fick jag på ell bra sätt
föra fram hur farligt det år alt röka
och snusa.

Erfarenheten från måssan slyrker
påslåendel att det är myckel vikligl
för oss atl få informera om våra pro-
blem så ofta lillfålle qes.
Några personer )4lrade lill mej:
- Det år bra all du vågar ge dej ul
såhär, del gör ju afl man inte behö-
ver fundera då man stöter på dej el-
ler andra laryngektomerade ule på
stan..,
Tack till Fritidsnämnden i Kumla Iör
monterplatsen. Och hopp om att få
ålerkomma även nåsla gång.

Juniaret testat Seruax

Ewa
iLandskona
söker kontaK
genom Lary

Jag har vant nedlem i Latynglötbundet
i Nå At nu- Fick hön talas on dat av en
kuntot i Lund eltar det att en stÅhe-
handling nat tandvåtdsskadot qåft snett.
Dan tog nänligen på både luflstrupe och

canc€rn rörsvann nan så sjada så
småningon även röstgn och en del av
andningen. Luftstrupen krynpte lil 7 nn
mat nornala 14 nm. Slänbanden växle
ihap så lultstömmen mellan den min-
s kades till 1 /3 nat n arnalt.
Fftet Atskilliga opentionea n6d delning
av lasel ät nu slämbanden nästan
obelintliga och det lillason är loat ät
steft och rör sig inte. Lultstupen hat
blivit vidgad tilllA mn.
Jag har nu blivil fötlidspensionerud eftet
en lång kanp nad Fötsäktingskassan.
Jag bh bft andfådd ach väldigt ton i
hals och näsa nät jag glömnet maioch
tat isom föff. Slemhinnama isvalgetfick

Nu till nina funderingat:
Jag kännet nej6on va*en Ageleller
lisk oltercon jag inte är laryngekometad

och inte heller glasso$omercd. Jag ät
halpå halsen. Jag kan viska-
Har förcökt konma i konlad ned andru
sam Åkat ut fördetsanma som iag. Pä
sjukhuset kan don inte hiälpaför den
sandon halt förc nejned sannadi-
lemma hat avlidit. Så nu und2riag an
Lary kan hiälpa mej med en alte ysning
av perconer ned sanma diagnas som
nin, vilken är: Larynga-Trcc§§heal

Det skulle kännas skönt att kunna "lufta"
mina elarenheter ned någon sam gåtl
iganan detsamna safi iag.
Upprikigt sagl har jag inta Higt accep-
terallörlusten av min Äst ach nedsafta

Det ät ett helsik aft lötsöka delta i
biudninsat och andrc träfiar d* det bh
över 8-10 parsoner. När jag bahöver
hänta andan trorfolk at iag talatfätdigt
och tat otdet ilrän maj--.

Har fåt tre barn-barn sisla lre åten ach
jag atkar dAligt med den, även on de ät

snåIa, kan nihjälpa nejattkonnai
kontak ned någon som haft samna et-

Tackam, och med vänlig hälsning
Ewa Eskilsson,
Talvägen e,

Tel- 0418-353 74.

PerArne Herberlson ,er inforrrulion



"Tobaksdag" for

skolsköterskor

iÖrebro

Tillsammans med låkarna Malz
Larsson och Jan Hallshöm har la'
ryngerna i Örebro genomfört en te-
madag kring tobak.
Bland den talrika publiken - ett 90-lal
personer - fanns bl-a- skolsköter'
skor.

l4edverkande, utöver redan nåmnda
var dr Per Nyander från Låkargrup-
pen i Orebro tör en rökfri generation
och lvlonica Schwerin från Region-
sjukhuset i Örebro, samt underteck-
nad.

O BRED UPPLÄGGNING

Dagens program hade en bred upp-
läggning. Här berördes bl a
tobakens skadeve rkn in gar,
reklamfrågor, passiv rökning och
rökawänjning.
Nalurligtvis fanns frågan med: Vad
görviför att påverka skoleleverna så
att de inte börjar röka - en av de frå-
gor som livligt diskuterades idagens
gruppaöele.
Under dagen kom också frågan upp
om laryngernas medverkan iskolin-
formaiion - och besvarades med ell
"visläller upp så mycket vi kan".
Fler sådana här lemadaqar behövsl

Per-Ame Hehenson-

GÖTEBORGARE I PARIS.
uppskattad sommarresa

28 förvänlansfulla Göleborgare deltog i Laryngföreningens i Göteborgs för-
somrnarresa till Paris (om vilken Lary borde berätlal tidigare).
Busstart i inte allt för lrevligl väder, vilket man ändrade på till det båttre un-
der resans gång.

Lary saxar några avsnitt ur en långre
berä1else.
Genom Danmark ner till Rödby och
dårifrån en timmas färja till
Pultgarden. Med n&våndigt inmun-
dlgande av populära danska smör-
rebröd Tillsammans med en eller
annan ö1.

o ÖVERNATTNING I HAMBURG

De 28 resenärerna hann med en
kvällsupplevelse i Hamburg: utfärd
till Planten und Blumen med färq-
granl vallenspel och beledsagande
musik.
Därefter Gent i Belgien, som likale-
des bi6d på nattkvarler. Genl fann
man vara en gammal kuhurstad med
gammal, mycket vacker bebyggelse.
De tre slora kyrkorna från renäs-
sanstidens 1400-1500-tal bidrog lill
skönhetsintrycket.

o MOT PARISI

Från Gent 40 mil kvar till Pa s, dår
sällskapel "hamnade på ell holell
elt slenkasl från berömda Moulin
Rouge vid Place Pigalle.
Så var del daqs ati likt Hasse
Alfredsson slå runt på Sacr6 Coeur
uppe på Montrmrtre-kullen.
Så pr fot lill Place du Tertre där
nålarna" hållertill i det fria.

250 av dem har polisens tillstånd alt
måla och sälja sina verk här, men
om det inte finns poliser i närheten
är de dubbeft då r6nga.
Och om polisen dyker upp? Jo, som
genom ett lrollslag är antalet korrekt
igen.
Samma dag hann man med en äkta
parisisk show med lrollkonsler, mu-
sik, sång och spex.

o I,YCKET ATT SE

Fjärde ulflyktsdagen blev det slor
rundlur i Paris: Notre Dame,
Triumfbågen, Operan, Madeleine-
lryrkan, Place de Concorde och en
heldel annat.

Några "lediga" limmar etler besök i

en partymfabrik, nyttiades av många
till shopping. T ex på välkända
Lafayette.
På kvällen båtrundlur på Seine och
vackra syner: Belysla sevärdheter
som Eitfeltornel och ålskilligt mera.
På kvällen valfrill program varvid
många valde att besöka berömda
[,4oulin Rouge med dess cabaret.

O UPP IHÖJDEN

Dag fem: Besök i Eiftehornet - så
högl man ville av de 320 melrarna.
Dess högre dess dyrare hissbiljett.
Gruppen var en liten del av de 5,7
miljoner som varje år besökertornet.
Många bäckar små...

På kvällen musetledragspel och god
rnal-
Och påfdljande dag hemåt med
övernallning i Bremen på vågen. F6r
alt så småningom vara hemma i
Göteborg igen - lrdtla men nöjda.
Och bäst av alll, kanske: En sådan
här reså ger ' ulöveralla upplevelser
- en samhörighelskånsla och ge-
menskap. Det kånns skdnt. Vi siller
ju alla i samrna båt - f6rlåt, buss - vil-
ket framgått av dessa axplock ur en
reseskildring från

Eic ach Göste

Dt Jan Hallström



NOTISERAT
om Laryngföreningarnas
aktivit€ter

o Göteborgsföreningen har dBltagil i en
hear ng i Da heimers hus om "cöteborgs
sjukvåd idag och imorgon - hur s€r del
ul 1995?

o I Sod tid löre Eu-valel genon{ördes i

Göteborg i ABF:s kurs6r gällande bl.a.
EU, handikapp och soclala frågor, och
andra EU{rågor. LaryngförBnlngen i

Götoborg lramförde bl.a. vikten av atl
handikapprörelsen ävsn stter medlem-
skap i EU skullB ha möilishel deha i re-
misslörlarande enligt den gamla "sven-

§ Två av Göleborgsiöreningens msd-
lemmar har deltagit ie Nådagars semi-
narium om EUJrågor, arrangerat av
Slalens Handikappråd.

o Göteborgslöreningen har genorniörl en
trvselresa pr bål lill Freder kshavn. 23
medlsmmar deltog och lrivdes.

§ LoSopådchelen på Sahlgrenska sjuk-
husel, Birgil Risberg-Berlin, har dghagil i

rnånadsmö16 med Larynglöreningen
Göteborg. Hon noteradB alt allt fler nyo-
pererade önskar €rhålla Blom-Singer-
ventllen.

o Två av Göteborgslörenlngens med-
lemmar sonl deltog ien rehabkurs i

Eslöv i maj har lram{öt mycket kriliska
synpunkter på kursen. Dä saknadgs I
ex logoped och sn del av kursen konr
å drig igång. Kritiska synpunkler
I ramlördes också beträf{ande
kurcledningens albeie.

o GöJeborgslören ngens rekreälionsresa
I lOstår6n såm å.le eh 2orål nöinå
medlemmar

§ Linköpingsm€dlemmen Eva Holmbsrg
har dehagll i en studi€resa lill Danmark
tillsammans med logop6d6rna Christina
Danboh och Eva von Krusenslierna, och
samfiranträliad€ bl.a. m6d danska laryn-
ger

o 13 medlemmar ur Linköpings'
förenlngen dehog i en utllyh lill Kalmar
äns Museum, där man bland annat kund
bese en slor r.ängd iö16mål lrån
regalskeppel Kronan. Vidare lilldrog sig
Jenny Nyslröms teckningar stori in-

§ Södermanlands läns Laryngilörening
har diskuteral €11 samgående med

Ör6bro^/älmlands Laryngförening, med
blbehållen s6ktionsv€rksamhet i

o Örebrol/ärmlands Larynglörening har
utlalal sitl missnöie med nl4t lörslag till
landsllngsb drag i Orobro län. De iöre-
slaqna reglerna ge. inl6 iörcningen möi-
lighet alt 6rhålla del i löreningsstödel.

o Örebroly'ärmlands Larynglörenlng har
d€llagil en löienlngsmässa i Kumla.

o Uppsala,öreningan har gjort 6n sum'
mering av en de av sin verksamhet un-
der I994:
- 10 lektioner med lnlormation i två

- 1 infomationstålf med landslingspoliti-

- 2lalkurcer på Gysinge Folkhögsko a
" Flenal b6sök hos patienter pä
Akad€miska sjukhus inför löreslående

- 1 sludiocirkel i hisloria (kring Herman
Llndqvisls "Sv€riges historia")
- I dehaqare vid Laryngföbundets kon-
gress iSkövde.

NOTISERAT
lrån Laryngförbundets ord-
,örandeträtf:

§ Dehagarna lick inlormalion om lsland,
och möjlighet€rna - iramlörallt ekono-
miska sådana - lör dellagande i

Nordlska kongressen där 1996.
F616ningsordiörand€na lämnade å sin
slda iniormal on beträffand6 "isLandsar
betel' i sina respehive ibrsningar.

E Fölbundsordiörand6n informerad€ om
1995 års s€minaium i ansllhing till
riksslämman. Tema blir Livskvalilel.

q Gun-lv1arie Larsson låmnade utlörlig
nlormal on om Munhålecanc6rproiehel,
och av rapporten lramgick alt arbslet
varit myck6l iramgängs l(t.

n Ordlörandetråffens uppdrag från
Biksstämman ati till stadgarna föra be-
sked om när löreningarna sonasl vaie
år skall ha betalt in medleirsavgiltorna
liilfööundet. Datum satles I 15mals.

n Fågan om m€dlemsrekrylsring tll16r-
bundel diskulerades. sjukvårdgns sekr6-
l6ss är hård. En organlsation ' ej til hö'
rande SLF - har missbrukat gällande re-
qler, vilkel inie gör albetet lättare framö-

o En llsla iör nomineringar för val på
näslå åls ksslämma komm€r atl ulsän-
das I ll alla medlemmar, sonr hjälp ,ör
valb€redningen i d6ss arbele,

o Örebro läns landsting har ändrat slna

BtI INFORITATORI

Hjålp Svenska Laryngförbundet '
och ståll upp för larynger och
glossektomerade, genom all delta i
inf ormationsverksamhelen. Bland
annat i landels skolor.
Då kan du också slå ett slag mol lo-
baksbrukel!
För att få fler informaldrer i arbete
och för att Iodbilda dom sedan redan
år igång, genomför Svenska
Laryngförbundet ånnu en informa-
lörskurs.
Kursen förläggs tillÅtorps Herrgård i
Munkedaloch hålles 27-30 mars.
Laryngförbundets kansli ger alla
fdrhandsinformaiion man kan önska
sig, säger man.
Alla Laryngförbundets föreningssty-
relser kommer också att erhålla
skritllig inf ormation.

Rehabkurser på gång

Larynglörbundets rehabiliteringskur-
ser kommer åler, och ärl säkert
eflerlångtade.
Nu avsierar förbundet alt kurser
kommer i Eslöv 15-19 mars och på
Stensunds Folkhögskola 12-16 juni.
Svenska Laryngförbundets kansli
svarar gärna på frågor om man
ringer 08655 83 10.
Opererade medlemmar inom föbun,
det kommer atl få skriftlig
information om kurserna, säget
kursledningen till Lary. Sisla
anmålningsdag är 1 Iebruari för
kursen i mars

bidragsregler pä så sält att
Or€broför6ning6n inle kommer all ha rätt
till bidrag. PeFAme Helbercon vamade:
Kolla så inte liknande regler kommer alt
gälla ialla landsting.

E Ged Hall låmnade iniomalion om stat-
!iga organisationsstödet till SLF under
år6n 1983-85. Varning för urgröpning av
slöd61.

o Elof Bystedt lämnado inlormalion or.
lågel i Slirtelsen Larynglond€n.
Tilgångaha är i dag c:a 25 miljongr kro-
nor, vilka har alt förvallas av den frstå-
6nd6 fond€n i snlighet m6d gällande lag-
stillning och iondens sl llsls€urkund.
(Endasl avkasining av iondmedellår ut-
delas).

d LinkÖpingsföreningen har halt delta-
gare med på 6n kurs - Europa och de
handikappad€ ' på Marieberqs
Folkhögskola.
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ATORP
- äventyrens

HERRGARD

Den som bestämmer sig för Åtorp -
och allt flera gör detl -
väljer ett helt äventyrsland.

I'å dom här sidorna iinner du det
mesta som din fantasi kan få dej att
längta efter.

Och dessutom:
Åtorps Herrgård är öppen också för
att hjälpa till att lomponera pro-
gram, skräddarsydda för dina behov
och dina önskemål,



Härvare'laxl
Det är på Åtorps Herrgärd du
själv kan fiska lax till din egen
lunch, middag eller supö.
Alven (Orekilsälven med laxre-
kord på 32 kg.!) rinner några

tiotal meter utanför
fönster.
Råkna med applåder då du hi-
var upp din fångst...

Hår vare'epbke! \
Atorps Herrgård är siåndsmäs
518.

Hår hålter vi oss traditionsen-
ligt m€d eget spöke. Dessbättre
vistas spöket för det mesta
uppe på spökvinden, dit du in-
bjuds omdu töIs.

ÅIgen i trädgården iir i be-
ton8...
...så ålgjakt är det enda vi ty-
värr inte kan bjuda på men all-
deles inhllalgen,
under d€n siora, flerhundraå-

ga amerikan§ka bokens 8r€-
när Iinns en Srotta,

-fbrukar vi servera en väIkomst-
i drinl om vådret tillåter (till och

matsalens

i ctnnl om vadret nttater lnll
i I med under måtdi$ regn. )
-i.--om gästcrna så önskar.

I fullkomligt unik miljo det lo-

Vill du dåremot"jaga"
-§å ordnar vi gåinä leiduve-
skytte. Svårt? Ja kanske, men
prova. Det är spännande att se
om män kan Iå lerskiirvoma att

?jr fåra on*ring..

-,,itt urtgevarsstytte
1. ar kul, och används t.o.m av

- såval proffsiSä styttär som jä-' 
- qare för att aå ovning. Pangl

Nattlig jakr
på poängstigen, med pännlam-
pan lysande - det kän också
vara både trevligt och spän-
nande. Prövål

ATORPS
fantastiska

HERRGARD
för kurser, konfcrerser, semester,
weekend, utflykter, festligheter...
Ett konferenshotell i stiiirdig
utvcckling

t)n))&i1ll ; .uklt h o r gdt l.nt il)ii.

K\lfula tu ,tnlttthlf i p.alt .

. 
-lj!

H:a vare'golf.
ett paradis för golfare med
höga eller läga handikapp. 18
hål på en verkligt fin bana.
Den som inte golfar kan ju roa
sit med t.ex. krocket eller boc-
cä - det finrls också, liksom
tennisbanor i fin'fin trim!
Barå ått tlrkå | .l:t. --=

:]/|].':j]-]

"a-I den fina poolen
kan du doppa dej, sirtuna om-
kring eller ha
vatteng).mnastik
som vi också gärna hjälper dej
att ordna.
Inled gäma med ett
baetubad.
Ty +lvklart har vi bastu (xkrå.
Alldeles i närheten finns vårt
biljårdrum l::.:i-..:::i
od1 I : i::__:t:a -: ..
bordtennisborden 1-"'--',;'.ti
är inom räckhåll. : =.' '1,,,

Ska vi ta en rnatch... '.::
Smutta, smaka, spolta
- ja, så går det till vid professio-
nell vinproining. Men det :ir iu
inte nödvändigt att vara proffs
för att delta i våra vinprov-
rnn8ar.
Mindre proffsigt, kan man
också kosta på sig att svåljä...

Varpa är faktiskt inte bara Iör
"goitlänningal'
- även om de är erkint skick-
liga. Här kan du träna upp dei
så att du kan bjuda dem mot-
stånd och konkunens. Annars
så kastar du bara varpa för att
det är kul...
,..liksom va erande fem-
kairipståvlingar "
både inom- och utomhus!

Vi iilskar



Och långt bort från den
Gotländska varyaön - till Ha'
wai
och en trevlig Hawai-åIton vid
poolen. och, om du sä vill, till
nägot äv

alldcles ensammä om:
TÅGRÅN!

Mera Iredligt al temåtiv:
Tågresa med tuff-tu{I
på museijämvåg till
Cullmarens strand.
På den resan kan vi arrangera
förtäring eller underhållning.
Eller båda delama.
Men om vi återvånder
till Westem
så varlör inte en tävlan i
håstsko kastning?

Fran Lågspåret, som vi l?inrnade för
en stund sed2n, til1 hävet och

The Wild WeBt.
med något som vi

sjöfafienr ,7-1, _

-::.]r-:.( 1r..

Båtutflykter
på våsterhavet - även med sc-
gelbåtom så önskasl
Skaldiursbuf f et på strånden
dlerom så önskas, ombord.
Gillar rnån mindre farkoster
v:iljer man naturligtvis
kanotpaddling
som man ocksä kan avsluta
med en festmåltid.

Klippklåttring ell€r
Mountåinbike
ytterligarc två at(rvitter i vårt
nlhndl

s på prov!
utmaningar!

,4.[-f ,r'iii.i?](.
--r .!_ .1 l'11\ r I n

idyliislka

HHätI1Gr.1i1",
som mitt i en jäkrig vardag
bevarat hergfudsmiljön och ger
arbetsro för konferenscr, vila och
avkoppling fijr den som är lcdig...
...men som kan låta lugnct
förbytas i äventyrliga avbrott
prccis när du vill|

myclet
Storgill
där vi kan fixa allt ftån bamens
(eller vuxnas) grillade kow till
en riktig
Azado . med heltrillat lamm
eller epädgris.
Och var man vill i såmband
med valftia aktiviteter ordnar
vi med
näringstillskott i önskad form
eller våtskekontroll!!l
Det är inte bara scoutema som
lever med parollen: Alltid redo.
Vi gör det också, och med

Blädje.

Men åter ut i naturen:
Vårfiir inte ta sig fram på en
välbyggd flotte till
garanterat bra Iiskevaft en
där vi förvånas om fångsten
uteblir.

Och dårefter dägs att n;imna
vår v:ksting ' överleYnadskur-
senl
H:ir gör vi inga kommentaret
vi upprepar bara: Vårstingen!!l

Och, du, det är §1 självklart, så

dethöll vi på att glömma. Det
är en glädre för oss att få er-
bjuda

musik till dänsen
som att vi gör det möjligt för
föräldrar att delta i kurser och
konJerenser genom aft ordna
bårntillsyn!

a':l- +.t :.

- ;'- I r:'l ,+., !

,ii=l 'i,'.-t §
Mera? Javisst. Hitta på nåtot,
föreslå oss, pröva oss, vi tror att
vi kan förverkliga dina
önskemåI, så att det blir precis
som du vill ha det!



5 KONFER-ENSLOKALER
för upp till 150 personer
10 GRUPPRUM
av varierarde storlek
40 HOTELLRUM
(2 rmillcrun,en 6ui1e)

med 88 bäddar

Konfcrensrummen utrustade med modcma hjålpmedel
Alla hotellrum mcd lelefon (rch tv.
Matsålff och salo geri genuin hcngfudssril.

(,,i i r t11 

t|1 
itu 1 irt ),t u ) ir .rttt! )rllttltt )rr: h wtltlM iahltu o Aiir!ht1

a.) t.t ytl. .tI li\r
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ATORP HERRGARD

förfrågningar, bokningar

-ring:0524-120

Åtorp Herrgård är unik - inte bara för konferenser:
Utflyktsdagar, semestrar, högtidsfester med omtanke!
Du har hittat vårt telefonnummer - du har gjort ett fynd! Ring!

Åtorps Herrgård tigger i Munkedat - i Bohuslän!
Du kan ta buss (Smögenexpressen eller Osloexpressen)
från Göteborg (11 mil).
Flyg till Trollhättan (45 min bort med bil).
EIIer: Kom med egenbil eller i abonnerad buss hll underbar.r
Ätorps Herrgård iMunkedal i Bohuslänl

Nära oss:
Nordens Ark (om hotade djurarter)
Havets Hus (med stort akva um)
Tanums hälhistningar (en resa bakåt i tiden)

00!

ä,!.,r, ,,,1

-s{c

Åtorp. Hensård as\ av dh drivr
nmera genom Siillehen Lar\msronden
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Larynger i Österled Talteknik med
röstgenerator

INFORM.ATORER
UTBILDASI

Ge dejsjälv en chans, manar handi-
kappförbundens Samarbelsorgan,
och-inbjuder till en folkhögskolekurs
på Adelfors Folkhögskola. Med stad
redan tidigt ijanuari 1995.
Kursen går ut på att ulbilda informa-
torer i handikappfrågor för såvål in-
lern som extem inforrnalion,
Kursen är en sk långkurs, och pägär
således från januari till början av
iuni. lnom den tidsramen ingår lyra
veckors praktik och en veckas
påsklov.
Men vi är sent ute. Om någon nu vill
hänga på år det bätom med all ge
besked till samarbetsorganet (lel-
616 08 00, Chrislina Jernslröm eller
Jean Claesson). Och åndå blir du sk
efteranmäld.
Men lveka inte, om du år inlresse-
radl

Masar och kullor
ute och ror på sig,.,

Laryngföreningen i Dalarna var ute
och rörde på sig i augusti, meddelar
Larys rapportör från Masrikel:
Det handlade om en dagsresa med
buss med startpunkt Falun och
målet Björkans Pensionat i Enviken.
Dår hålsade vårdparet Rustas väl-
kornmen med katfe och god smör
gås. Varefter det blev Envikens
gamla kyrka som log emol. En
mycket gammal trätqrka - från 1671
- som fortferande används vid vissa
tiltfällen, i varle fall sommartid.
N4ånga brudpar vigs i denna ganska
unika kyrkobyggnad som fotfarande
är i originalskick.

Därefter åter till pensionatet som lig-
ger vacked vid den lilla siön Björkan.
Och si: Det gråmulna vådrei gav
vilka försolen, och det gav möjljghet
till ett informelh föreningsrnöle ilräd-
gårdenl Varpå fölide en läcker mål-
tid, som samtidigt användes för ut'
byte av tankar och åsikter - och alla
uttryckte sin uppskattning av ulflyk-
ten

HolgBr Andersson

Trols hösNäder och lurislsäsongens slul
vågäd6 sig nåqra Larynger ul på en lre-
daqars resa lill Äland och Abo i soptem-

Här någla min nesbildei lrån resan:
' Siögång m€llan Griss16hamn och
Ek6rö, men vi klaEde smörgåsbordell
' Käringsunds genuina fiskeläge, där bl
a "Saltkåkan" sp6lades in.
" De karga Gelabergen inorr, därvilrols
169n hade en milsvid ulsiki över

' Bomarsunds liishingsruiner, beklädda
med sexkanliga granilblock. Byggd av
ryssåma på 1800ialst. mon bombåd äv
6ngelsklrånskllona och sedan sprän9d.
' Del ännu äldie Kasiellholms slot som
sågs pä avslånd lrån värdshuset vid Jan
Karls-gäden dår vihade kalterasl.
' Bussresa tillJärsö'en vack€rväg över

' Lemslröms kanal med slna vackra

' Fära från Långnäs, 2,5 timmar, via
Sottunga till Kökar - en intressanl ut-
skärcsrupp. Brudhäll, ett orisine h holell
med sneda vinklar såväl in- sorn Lrlvän-
digt.
' En inhemsk, kunnig guid6, som i kyr-
kan berätlado om liv6l och platser på
ön. Särskill om Franciskanerklostr8l.
Samlingsplals lör katoliker trån h€la
vä den varje äI på Franciskusdagen.
' Busslärd övei broar och med iäior lill
oarna Korpo, Nag! och Pargas . och lill

'Bussrundlur iÅbo och sen middag-
' Och bäsl av allt: alla nöjda vid hem-

BngitBlange-

19 av Linköpingslöreningens med em-
mar dehog i 6n "övning" med röslgenera
lor hos ONH-kliniken i Linköplng.
Eiteren välkon§lhälsning av Nils Biörck,
som ut1rych6 sin glädj€ övsr dehagaran-
lalel i träflen, Iörklarade chelslogopgd
Chislina Danboh hur Seruox lungeiar.
Sedan var och 6n pröval sin Servox och
fålt den juslorad med iätt lonhöjd och
styrka. irdolådes dehagaina i grupper
med Christina, Ola och Lars-Gunnar

I grupperna länade vi Lrtlaloch nyanse-
r ns.
När vi ål€r samlades och grupperna re'
dovisal sina resultal, var del någon som
undrade om vi inle skulle bilda en sång-
k6r. Stämmor ianns ju ,iän sopran lill
bas. Men vi trodde ändå inre alt det
skulle bll någon skönsång, såviavslod.
E,ler lunch vai det ingerjör Joaklm
Blomgr6n som gav oss undoruisning om
hur viskulle sköla v& röstgenerator, hur
mån rengör den och ståller ln lonhöjd

Han lalads också om iallörstäkare. hur
man bäst laddar batteriorna och hur d6

Av såmlalen vid d€n avslutande kal-
f€slund€n kunds jag höra afi alla var

Äv€n om vi har matstrupslal 6ller ventil,
har vi glädje av at ält kunna använda
röslgenerator vid de lillfällen då vår röst
svikei - för del händerju ibland.
Elt slort tack till Christina och de övriga
Iör en lårorlk och lrivsam dag.

Ann'Bitt-

' Utlykslaryng er" N l<ykrawan -



SVENSKLEDD
UTREDNING
INOM EU

BEROR 60.80
MIUONER
EUROPEER

Del är en svenskledd ulredning som
lågger fram sina förslag lill EU,
kommissionen, och som föreslår för-
båttringar vad gäller hjålpmedelsom-
rådet i Europa.60-80 miljoner med-
borga.e inom unionen berörs av för-
slagen. Så många beräknas tillhöra
grupperna f unktionsnedsållningar,
respeklive äldre.
Det är sveriges framskiutna position
inom handikappområdel som anses
ligga bakom beslutel atl ge just
Sverige ledning f6r projektel.

Under abetels gång har inte mindre
ån 2'l Europeiska inslitulioner, orga-
nisationer och företag i12 länder
kommil till tals. Efl femliolal rappor-
ler ligger lillgrund för de förslag som
nu läggs fram. Totall föreslås insat-
ser på 120 punkter.
Afuelet har genomförls inom ramen
för EU-programmel TIDE (Techno-
logy lnitialive for Disabled and
Eldery).

O ÖKAT BRUKARINFLYTANDE

Brukarna, alltså personer som an-
vånder hiålpmedel, föreslås få ett
slärkt inflytande över policy- och
programbeslut inom AU. Man fö-
reslår bland annal att brukarorgani-
sationer skall tillföras medel ur EUs
budget Iör att defta i Eu-arbetel och
genomföra gemensamma överlägg-
ningai på europeisk nivå.

O BRISTER I N\TIJANDET AV NY
TEKNIK

Det har visat sig att del finns stola
brister då del gäller att ulnyttia möi-
ligheterna atl använda ny teknik i

samband med hjålpmedel. Då det
gäller ait utnyttia ulvecklingen inom

telekommunikation, datorslyrda
hjålpmedelelc är brislerna stora.
I slället riskeras all nya hinder upp-
står.

O MÅNGA OMRÅDEN STUDERADE

Följande exempel på rubriker iden
rapport som nu föreslås leda lill
konkrela förslag, ger bevis Iör bred-
den på det nu genomförda arbetel:
- Sandardisering, provning och certi'
fiering av hjälpmedel.
- lnduskisamarbete
- Juridiska och ekonomiska frågor
- Utbildning
- Försörjningssyslem
- Framtida leknikområden

Lary får säkert anledning återkomrna
då förslagen sldgihi 91 redovisals.

Tack för god
juridisk hjålpl

Tack Svenska Laryngfööund6r och tack
Georg Anralför hjäp lillen av våra
med emmar i UppsalaJöreningen.
X sökie 19e8 om handikappersä1lning.
Avslaq i nov- samma år lrån
Försäkringsl.assan. mars -89ävslog
dåvarande Försåkrinqsrårlen i

lle lansverige överklagandel av beslulet.
Elter ytlerligare mänga turer med över-
klasanden nred hjälp av juristen Anlal
kom äntligen - elter sex å(l) - besk€d
om atl slriden lönat sig och Xfick rätt.
Resullal: X fick retroaktiv ersältning lrän
mars 9l lram r augusli -94 med 42.624

Tackför idogl och envisl a/oelel
Mainy E kssan.

Tack för Bi lngehusl

Vilick uppleva några lantastiskl givande
dagar på Nordiska Semrnariet på
Billingehus för rshabiltering av m!nhåle,
canc6rpati6nter och laryngehomerade.
Dot är av oerhört stor vikt alt vi sonr
vårdpersona lickträI1a patienter och an,

höriga trllsamraans under dessa dagar.
Detla ökar iörsiäe sen röi oss som vård,
personal inom landvården. Vi llck med
oss intryckel av vilken orro ig
kämpaanda d6ssa pat 6nter besilter.
Tackför altvilick vara med er allal

Ann Cath ne Batlhehan och Katarina
G rch nberg, S peciaft an dkl i nike n,

Akad e niska s j u kh use l, Uppsala.

SAA,TTALSGRUPP
på gång i Skövdc
I slutet av augusli iår hade lag till-
fälle besöka Kårnsiukhuset i Skövde
för atl söka få lill slånd en samlals-
grupp där.
lnför besökel hade logoped Sara
Engström gjort etl finl arbele och
nålt en bred uppslulning från
sjukhuset, laryngopererade och
anhöriga.
Gruppen var ganska stor och då
man tråtfas i en sådan grupp dyker
det upp en heldelproblem som man
måsle försöka hiälpa lill att lösa.
HärIrågades till exempel om möjlig-
helerna att få fram del rmlerialsom
behövs för att "hålla oss igång".
En annan fråga , som lydligen har
större omfattning än många hor - är
frågan om handikappersätlningen.
Del tycks fortfarande vara så atl
Försäkringskassorna runt om i
landet har olika uppfaltningar om
handikap persåttningen.
Nåsta Skövdeträff har redan ägt
rum, men så nära inpå Larys
pressläggning atl den inle kan
redovisas här.
Tack, Sara Engström, för all du höll i

kådarna lill den första träffen...
PerArne Hehelson,

VAL
KOM
MEN

ANPASSNINGS-
KURSER
ÅveN NÅsr.q, Ånr

Även nästa år blir det
tillfålle att tråffas på
anpassningskulser.
Tid och platsl
Elsövs Folkhögskolå 15-19
maj
och
Stensunds Folhögskola
1t-l6juni.
lnbjudan kommer senare -
men ladda upp redan nu
för ditt deltagande.



Gösta StefirbåSe, Göteborgl

MODEORD OCH UTIRYCK

- Etik, klyt, Förcumbatt, Cementeru,
Fönnkm, Dra i längbänk, Urymne {öL
Röd-grön hra etc. etc.

- Se där en ltet uNalav vadvåru rcpre-
sentantet i regenng och opposnion kan
"synonymieh'. l,,len av vad? Det gårväl
an närvivanliga dödligatil äventyrs kan
gissa oss til vad san nenas eller avses
ned dessa utttyck. llen när nännda te-
presentantet inte själva förcårvissa otd
ellat ut|,ryck de användet isina argumen-
lationgL då ät måttel san nan säget i
Grönköping. i det närnaste Ågat

- Ta san exenpel det gamla ordet ETIK,
vilket på ralatifi kan tid blivit ett madeatd
av högsta dignitat- W mötet det dagligen
och stundlisen i TV, prcss och ndio. Det
brukas ttigt, i synnerhet av falk sa'r inte
hat en aning an otdets betydelsa. Mon
det "går hen" dän att det låter "l|nt"
ach bildat. Det yltras ofta t'lera gånger
undet ett ach sanna anlörande ellot i
samna anikel. Då inpanerar nen sltrn
på littarna eler läsatna san inte hellet
har en aning an vad otdet betydet på

- Det ve*atsam det ganla hede iga ar
det MORAL sägaft somförcvunnit ur vät
vokabulår? Kanske inre halt, nen det ät
för gannalt, välkänt och begripligt. Det
* ju dessutan inte pA Anga vägar så
'lint" son lust - ETIK.

- ETIK är ett gtekiskt otd och betyder
SEDELARA-

- MORAL, av latinats "nos" betydet lika.
ledes SEDELARA-

- Dessa bäda ard har ett flet1al betydel-
set son t ax uppfattningon on rålt ach
arätt, nytto- eller välfärdsmorcl, lycko-
ach teologisk-, diciplinnatal, ja, listan

- Ordet MABAL är speciellt intrcssant
dän& aft ianalagined detta, aftabrukar
finnas det franska ordet SENSMORAL,
vilket avset dan naaiiska underne-
ningen, d v s alt nan kan lära av en his-

- OK - man f* väl fötsöka hänga msd i
svanmelutryckan så ga det gåL Men,
ändå. nån jävla ordninglår dat varal

Vattengympa med finska vännet

EI"! FINSK.VECKA
PA KYYRONKAITA
13 personer var vi, som med färja
log oss till Finla-nd, för all i hamn
nbtas av Curl Ähl- vilken isin turpr
buss förde oss 25 mil in i landet. Till
Klyrönkaila, som bekant en anlägg'
ning som disponeras av våra flnska
vänner.
Hår mötte oss omvårdnad med blod
iryckskontroll, vallengympa, baslu,
avslappningar, lekar och spel och
massor av gott att äla,
En Lrndeöar vecka, tyckle alla som
var med, och hälsar genom

Siv Baatien.
Ja, vilket ställe!

Just hemkommen från Kyyrönkaita,
måste jag delge mina posiliva erfa-

Habilitering och rehabilitering
- 1rO projekt har fått 60.4 milj
i statligä stimulansbidrag

lnorn ra.n6n 1ör rubric6rade har Lary
iot6ral följande bidragi

-Leg. läkaren Eeva Piiiu ainen, Mamö,
200.000 kr Iör rehab heringsprogram iör
palientor m€d svårl €rnfysem- Ch6löver äka16 Johan A inder,
L nköping, 500.000 kr iör Lrlveckling av
kompelens och ahBrnativa komnrunika-
lionsmedel
- Chefsöverläkare Äke Dahlqvisl, Umeå,
400.000 kr Iör ogopedulbildning i Umeä
1ör Noffland.

renheler av rehabilitering ifinsk
miljö.
Vi tillhörde de som fick lillfälle till
bringa fyra dygn i den finska öde'
bygden i rekreati!,ist/tle. Vilket l,4tl
Hår fann man alh man kan önska
sig; god mal, trevliga finländare med
samma problem som vi, bassång,
fyra bastur, vandringsrnöjligheler, sjö
med fiske och bålar, avkopplande
atmosfår- Nämasle samhälle cia 40
km bort. Klyrönkaita är väldigt vack-
ert belägel ensäml mill i skoqen vid
sj6n Kailajärvi. Del finns en sådan
fidfullhet över siällel som man aldrig
kan finna på andra semeslerorter -
avkopplingen blev total.
Tillmölesgående personal som an-
ordnade program varje dag och god
mal gjorde sitt till. Akiivitel och lekar
ger en stark samhörighet äVen om
man inle talar såmma språk.
Hit kommer larynger från hela
Finland efter operalion för att få re'
habilitering för en skunisumma varje
vecka.
Min undran: Varför har vi inte några
möjligheter till någon typ av rekrea-
tion i Sverige? Vi har samma behov
som våra likstållda i Finland.

Astrid Petercson ach Timo Räisänen,
Sth I ns lä n s Laryngfören i n g -

.,i
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AKUPUNKTUR HJÄLPTE MATG LADE SVANTE
B[-I KVITT SIN BESVARANDE MUNTORRHET

- Ett år efter operationen hade jag fortrarande litet svårt att äta och när jag pratade kändes
det som sandpapper i munnen. Så jag tyctde det var värt ett försök då jag erbjöds att delta i

ett projekt där en tandläkare skulle pröva akupuktur mot muntorrhet hos slrålbehandlade
patienler.

Svante Edman laryngektomerades
på sin s1'årsdag i mars 1991 på
öronkliniken, Huddinge siukhus. Då
hade han rökt sedan han var 16 år.
Diagnosen var stämbandscancet,
Tumören var så stor att hela strup-
huvudet med stämbanden måsle
tas bort.
Före operalionen genomgick Svante
f ulldos strålbehandling. Etter skål
ningen fick han stora problem med
munlorhel.

O PMTGLAD MATÄLSKARE

- Jag är både matglad och pratäl-
skare, så det blev riktigt besvårligl.
Det tog lång lid att få isig maten.
När jag pratade måsle jag hela tiden
ha ett gläs vatten inom räckhåll för
att då och då kunna fukta munnen.
Annars klislrade tungan fast.
Rent röslmåssigt lårde sig Svante
ovanligt fort att tala med hjälp av den
röslvenlil som några veckor efter
operalionen satles in mellan lutt- och
matstrupe.
Drygt årel efter operalionen påbör-
jade Svanle akupunkturbehand'
lingen. Två gånger iveckan såll han
20 minuter itandlåkarslolen med
akupunkturnålar instuckna på olika
ställen.
- Det värsta var aft inte få prata. Jag
hade ju nålar instuckna litel varstans
runl munnen. Men det gjorde inle
ont, även om det var obehagligt när
vi kom tillfötterna...
Totaft fick Svante 24 behandlingar.

O NÄGOT HÄNDE

- Jag kan bara konslatera att det sii
sakleliga bör,ade hånda något. Det
var inte så kutlorrt i munnen längre.
Milt behov av valtenglasel
minskade.
I dag är Svante tillbaka i jobbel som
byggnadsingenjör - just vid

Huddinge sjukhus - på halvlid. Han
är också aktiv i Svenska
Laryngfdrbundet, vilkel som bekanl
organiserar såväl laryngeldomerade
som munhålecanceropererade
patienter.
lnom förbundel träffar han
månniskor som lider så svårl av
muntorrhel alt de inte klarar att åla
tillsammans med andra månniskor.
De isolerar sig och blir sociall
handikappade. Svanle anser atl
siukvården borde erbjuda alla som
blivit muntorra efter skålbehandling,
akupunldur.
- Förut trodde iag inie ett skvall på
akupunktur, men mina egna erfaren-
heter har övertygal mej om atl del är
en behandlingsmelod som ger resul-
lal.
Han ser litet fundersam ut, lvekar in-
nan han fortsälter.
- Jag har lidit av migrän i hela mitl
vuxna liv. Men sedan 1991 har jag
inle haft ett enda anfall...
Den utsagan förvånar inle
tandläkare lvlaria Blom vid
Odontologiska klinikerna, Huddinge,
som behandlat Svante Edrnan.

O N4ÄNGA POSITIVA EFFEKTER

- Akupunklur har många gånger
även andra etfekliva etfekler på de
muntorra palienter jag behandlar.
Jag anpassar också behandlingen
efter palientens tolaltillstånd. Många
rapporlerar att de sover båttre, har
mindre vårk och överhuvud taget
mår bättre.
Den sludie Svante Edman deltagit i
omfattar totalt 40 patienler. Alla har
fålt slrålning riklad mol hu-
vud/halsregionen. Palienterna har
remitterats till Maria från onkolog-,
öron- och neurologkliniker.
- 20 paiienter har fåll riklig akupunk-
turbehandling. 20 har fåll vad vi kal-
lar placebo-akupunklur där nålarna
såtls myckel ylligt.

Maria är egentligen missnöid med
uttrycket placebo-akupunktur- Så fort
man sätter nålar i en patient är det
en form av akupunktur även om den
är mycket "lät1", framhåller hon.
Sludiens uppläggning är en eflergift
ål den eiiska kommill6n som inte
ville godkänna alt konlrollgruppen
inte fick nåqon akupunktur alls.

O DUBBELBLIND UNDERSÖKNING

Fötsökspersonerna kånner under
studiens gång inle till vilken grupp
de tillhör. Del gör heller inte de
laboratorieassislenter som före,
under och efter behandlingen mäler
både osiimulerad och stimulerad
saliv hos deltagarna.
- Totah ger jag 24 behandlingar. En
försla behandlingsperiod omfattar 1 2
gånger under sex veckor. Sedan
konkollmäter vi, gdr en lvå veckors
paus, konlrollmäter igen, kör de
resterande 12 behandlingarna och
måte. igen när hela behandlingen
genomf6rls. Därefter föller iag upp
eflerke, sex och lolv månader.
I andra undersökningar har Maria
följt patienterna under flera år. Som
längst har hon mätt under sex årc tid
pä en kvinna.
- Del jag setl under de här åren är
all salivkörtlarna behdver lång tid lör
all komma igång och stabilisera
metabolismen. Man kan ibland
behöva sätta in stödbehandling etter
något eller några år. Hos palienter,
som på grund av sjunkande eller inle
lillräckligl förbåttrade värden få1t

\4lerligare behandling efter två,lre år
kan rnan då uppnå stabih fööättrade
värden.
Ånnu dröjer del minst eft år innan
Maria har alla resullat i §n hand och



kan publicera en hehäckande utvär-
dering. Flera pek är dock publice'
rade idagslåget.

O KLAR TREND

Kan hon redan nu se någon lrend i
materialet?
- Ja, framföralll vad det gäller
ostimulerad saliv. Dår har 60 procent
av experimenlgruppen, det vill säga
dom som får den riktiga behand-
lingen, en signifikant fööätlring re'
dan efler 12 behandlingar.
För att salivproduklionen skall räk-
nas som förbätlrad måste den ha
ökat med minst 20 procent jämfört
med utgångslågel. Hos konlrollgrup-
pen hade 40 procent en förbåttring
efter samma lid. Efier full behand-
ling, det vill såga 24 gånger, hade
båda grupperna ytterligare någon
förbått ng.
En annan positiv effekt Maria lycker
sig se år all salivens konsislens hos
de behandlade patienlerna också
förbällras.
- Saliven blir mera lällflytande och
smörier därmed bält.e. Den sega,
tjocka saliven efter slrålbehandling
är ofta ett myckel slort problem för
palienlerna,

O FÖR LÅG VILOSALIV

Hur såg mälningarna ut f6r Svanle
Edmans del? Ivtotsvaras den upp'
levda fööåttringen av ökad, uppmåll
salivproduktion?
- Ja. När vi började var det fram'
förallt vilosaliven som var för lå9.
Hans värden flukluerade lilel under
behandlingens gång men eil år ef-
leä stabiliserades de och var nor-
malai 0,42 mumin för ostimulerad
och 1,26 mYmin f6r stimulerad saliv.
All akupunktur också påverkar del
psykiska välbefinnandet är väl känl,
säger Maria.
- Placeboetfekter finns i varie form
av behandling. Hjälper det patienlen
är det positivt.
Vilka är då akupunkturens nackde-
bn
- En del patienler blir lrötta av be-
handlingen. En annan nackdel är att
man får blåmärken av nålarna. men
de försvinner snarl.

O SKEPTIKERNA FORTFARANDE
[4ANGA

Akupunktur betraklas fordarande av
många läkare och tandläkare i

Bland de försla breven som den nya
myndigheten Handikappombuds-
mannen fåll in efter sitt inråtlande
den 1 luli fanns en anmälan från
Handikappfdrbundens
samalbetsorgan rörande ell fall av
diskriminering av en funktionshin-
drad kvinna i Lund.
En eslaurang- och diskoleksågare
anmåldes för all han hade hindral
den unga kvinnan att komma in på
diskoleket med sin rullslol, fastän
det var fysiskt möiligt.
Hon kom visserligen in, men ulan
rullstolen, och fick veta att hon helst
borde gått någon annanslans, efter-
som "del fanns risk atl hon kunde
svimrna, med rullsloloch alh(!)'

sverige med viss skepsis. En bidra-
gande orsak kor Maria år att del
funnils så många oseriösa ulövare
och alt konlrollen av utövarna tidi'
gare varit för dålig.
- I tlera Europeiska länder får bara
låkare, tandläkare och veterinärer
ulbilda sig i akupunktur. Där är be-
handlingen också etablerad och re-
spekterad på etl helt annat såtl.
Sin tandläkareulbildning har Maria
fåtl i Sverige. Del är också hår hon
skaffat sig en sexårig akupunklunrl-
bildning. Men hon är född och upp-
vuxen i Polen och har en polsk ma-
gisterexamen i biologi.
- Dår måste man till och med vara
specialkompelent inom ett visst om-
råde innan man lillåles ulbilda sig
och använda akupunktur inom detta
område.
lnlresset ökar dock klart för
akupunklurbehandling bland både
låkare och landlåkare i Sverige.
- Förulsatl atl salivkörtlarna inle är
hell ulslagna kan akupunktur fram-
gångsrikt användas för behandling
av strålbehandlade, muntorra pali-
enter. Akupunklur låmpar sig också
väl för behandling av patienier med
munlorrhet av annan olsak, t ex vid
Siögrens syndrom.

Manica Stenerluto, leg. logoped, me-
dic insk f ilansja u mal bt..

Nu har HO svarat på denna anmälan
och dessutom framhållh att HO an-
ser del bra att lå kännedom om så-
dana härfall, så all rnan kan uppfylla
sin skyldighet all informera om han'
dikappades rättigheler - atl personer
med f unklionsnedsåttningar skall
behandlas på samma sätt som
andra isamhållet.
Restaurangågaren har fått ett skarp
formuleral brev där Ho påpekar all
oavsell om en person år funktions-
hindrad eller ei så skall man bemö-

tas korekl. Deisutom fönisäner HO
att diskoleket inte upprepar sitl krån'
kande bemdlande av gäster med
f unktionsnedsällningar.

o

HO HAR FATT
EGEN JURIST
HO har numera fåll en egen iurist:
Eva Falkenberg, som tidigare
arbetel med diskriminering på
etniska och könsmässiga grunder.

'Juristen vill påpeka all hon inte har
räll att vara processförare och att
hon inte är någon överklagningsin-
slans i enskilda ärenden. Dåremol
vill hon gårna ha principiella fall, som
hon och HO kan anvånda för att pä-
verka mera "Handikappsamve*an" -

utan all påpeka att jurislen dårmed
är ganska rnakllös.

Rehab kritiseras
Riksrevisionsverket har i en rapport
kritiserat f örsåkringskassomas insat-
seri rehabiliteringen.
Ulredningarna är bristfälliga och
kommerför senl. Den som år berörd
lyssnar man inte på, säger ve*et i

sin rapport.

- Elva av landstingen har arrangerat
konferenser om hjälpmedel och
hjålpmedelsförsör,ning för kommu-
nelnas socialarbetare m.fl. Till flerta-
lel konferenser inbiöds represenlan-
ter lör handikapprdrelsen.

o

HO HAR FATT IN DE

FÖRSTA ANIil,ÅLNINGARNA

Handikappombudsmannen har fålt in de första anmälningarna
om diskriminering av handikappade.



Larys redaktion
tillönskar alla
I-a4/s låsare

GOD JUL
GOTT NTT"TT ÅR

GOD JUL och GOTT N1TI ÅR
öDskar

Anna-Lisa och Per-Arne
Herbertson

Kurtla

I,AR\AIGFÖRBUNDETS
KANSLI

önskar er alla
EN GOD JI,'L

OCh ETT GO'TT NYTT ÅR

GOD HEI,C
GOTT N1TI ÅR

STIFIEI§EN
I,ARYNGFONDEN

Herrgfudens personål
önskar alla

Larys lii§8re
och a]1a gllster

en god helg och
ett goit nytt år!

GOD JIIL
och

GOTI I\I1TI ÅR
önskar

I.ARYNGFÖREMNGEN
I

öREBRo ocH VÅRMrÅNDS rÅN

Med tack för gott samarbete
ännu ett är,

en tillönskan om en angenåm
helg och ett gott nltt arl

Stockholrnskonsult
Folke Erikcsson AB

ENSKEDE OFFSET
tackar för \'lsaL föftroende under

1994
med en tillönskan om

Cod Ju1 och Ett gott Nltt År.

Södermanlands läns
l,aryngförening

önskar Er alla en God Jul och
Ett Cott Nltt År

I.ARYNGFÖRENINGEN
1

DAIARNA
tillönskar alla låsare

GOD JUL och GOTI NYTT ÅR

SÖDRA S\ERIGES
I,ARYNGFöRENING

önskar Er alla
EN GOD JUL och

sm ccrrr lnrt Ån

Svenska Larjmgförbundets med-
lelnmar

oeh alla som bidragit ttll
1994 ars verksanhet

tlllönskas
GOD JT]L och GO'IT N1TI ÅR,

S\ENSKA I-ARYNGFÖRBUNDET
Förbundssq/relsen

STOCKHOLM

Lilly och Åke Arnnelius
Harriet Andersson

MaJ-Brttt och Hugo Asikalnen
Curt och Ingegerd Bengtsberg

Allan Blomq1'lsL
Per Brånnmark

Kåirn Cedin
Rune Emterbom

InEa-Brltt och Folke Eriksson
Birgil och Rolf Fischer
Birgitta Gustavsson
Karl-Erik Hjulström

Rut och Robert Hollan
Gustaf Larsson

Gunhild Lundq!'ist
Scea Meyer

Rune Mohlin och kikny
Margret Nordblom
Eila och Vesa Plila
Gunnar Schnelder

Anna-Lisa Sundberg
Henrjr och Llzz le Svanström

L y westberg
l]lla och Rune wester

Tack för er medverkan!
God HeIg - Gott Nytt År!

"Munhalecancerproj ektet"

UPPSAI.AFÖRENINCEN
önskar alla

EN GOD JUL

gm ccn-r N].rt ÅR
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UPPSAIA l;NS

I,ARYNGFÖRENING
önskar sina medlemnar
God Jul och Gott Nltt är

Adolfsson, InAa
Ahlbom, Kål o. Hatty

Ahlstr6m, Emy
Barthelsson. Ann Catrlne

Belin. Vivan
Beling. Gunilla

Berglund. Hans o. cudrun
Blom, Ingvar o. Lilly

Cakaar:. Inga-Lill
Elven. HaÅ-Äke

Eiksson. Erik o. Mildid
Eriksson. Sven o. Majny

Gralnshöm, Magnus
Hanson. Inge

Johansson. Helny
Landewall, Vlolahrsson, Gun -

Manelhdhe. Anna-Usa
Undqvist. Elise
Löfblad, Serry

Magnusson,Ingdd
Naujoks. Gerhad o. Ertka

Nyström, Lena
Paulsson. Lars-Olof

Persson. Helena
Pettercson, SonJa

Platin-Danlelsson. Elisabeth
Sekulic, Milivoj o. Lillie

Reiter. Arne
Skedebäck. Ann-Charlotte
StaIlansson, SYen o .Britta

Thorcson. Elsa
Wiklund. Bfgitta

wiklund. Rune o. Elsa
Årrun. oagny

Osih. Svea
Östlund. Yvonne

llt'trÖptt'tc

Personalen på Örcn-Näsa-Hals
avdelnlng 27

Universitetssj ukhuset

Aspling, Eva o. Carl. Tlanås
Adolfsson. Solvig o. Lars,

Gunnar. Lj ungsbro
Axelsson, Linn6a o. Sölve. Eksjö

Ask, Karl-Erik. Linköping
Andersson, Eivor o. Kjell.

Finspång
Andersson, Monica.

Tirnmernabben
Aurell, Marlanne o. Gunnar,

Linköping
B§'nlelsson. Pau1, Borgholm

BJörck. Bi4it o. Nils. Borensberg
Berndtsson, Margareta.

Unköping
Claesson. Karin o. Torsten,

Fliseryd
Carlsson, Astrid o. Nils. Tnnas

Carlsson. Kerstln o. Kurt,
Llnl(öping

Danbolt, Christina, LJungsbro
Eriksson, Ann'Britt o. Karl-Erik.

Finspång
Gardelin. Ola. Motala

HålGnsson, Anna o. Slgvard.
Torsås

Holgersson. Lilly o. Esldl.
Linköping

Holtuberg. Eva, Linköping
Isberg. MaJ-Brttt. Tranås
Jonsson, Bengt, Kalmar

Johansson, Elsie o. Bertil,
Ltnköping

Lorentzon, Verber. Gislaved
Lindström, EIa. Gnosjö

Lantz. Ellinor, Norrköping
Lundgren, Jan, Linköping

Parmerud. Ing-Bntt, Månsarp
Pette$son, Edlt, Uppsala
Runman, Irene. Nyköping
Swall. Christina o. Marlne.

Valdemarsvik
Svensson. MaJ-Britt. Linköping

Sige8ord. Senj a, Linköping.wirs€n 
Mar:git o. l,ennart.
VåsleMk

Laryngförbundeb
op€terade medlemmar
uppmanasr

Sänd in enkäten!
Samtliga op616rad€ mBdl6m-
mar, lillhörande Svenska La-
rynglölbundet, har erhålit 6n
enkäl om Livskva tei".
Fonfarand6 saknas etl anlal
svar på enkilen, sägerlöfuun-
dets kansli, som nu uppmanar
alla efl€rslänlare alt ge sill

Bo Persson invåld i

cåncerfondens styrelse
Bo Persson. som lillhör
Svenska Larynglölbundets
ledning, har invalts styrel-
sen lör Cancerlonden Iör
porioden 1994 97.

I

SVANTE EDMAN är en av de itiga nedlennar i StockhalnElöteningen som ofta ät
ute iskolornaoch beåftaton sin fikning och sttt handikapp. lnov. var han tillsan-
mans ned Larys red- på Hagalundsskalan iSalna, dät han inför tre klasser iårskurs I
bl-a. visade Larynglörbundets videa "Hjälprcda king laryngekami". Bilden: Svante vi-
sar skolans sjukskötercka B|BGITTA PERSSON broschyrBn "Vi pratat anna unda"-
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LARYNGFONDEN

LARYN(IFONDEN cn frisdcnde ronrl
i tifnd av Svenska Låryngla.bundel
står öpper fijr ansökring.r on bidrag,
vilka kan beviljil\ i enlighet med londens

Rilnt! Ii|Llotkl ndtdres tocksLl lL.
P()slgiro 91E258.5 Ba lqiro 5793-06()1.

- öppen för bidrag! Fonclens ändamäI ;ir
att lrämja forsknin-g och urveckling,
sitskill pä hjiilpmcdelsområdct,
inom områdcna laryng-, hemila
ryng- och glossekloni san]t främjt
värd och rehabilitedno fiir heh{'i
vande sjuka inom desia områden,
drrk ei sadunt sotn !liglct strt,
lan,.lstingskom m u n , reh kont ntun.
cnligt gällande lagar, reglcr och
pr&\1s.

Ansökan on bidrag ins.indes dll
LARYN']I]ONDEN.
Bdrks Y:r! 1.1,

170 73 Soloa

lrrdelling ur toDder sku ivå gtnscrår.
AnsiikDi.s slall ha rnkomit senast
I nds resFktive I sctreniber.
lAnsiikan stcr få lislstälLd blankcu s.m
ka. b.stailhs pr tel. oti 655 .10 lll )
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