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Laryngförbundet firade 25-årsjubileum 4-5
dec., bl.a. genom att ge bort en "jubileumsgåva"
till Estlands larynger - ett betydande antal
rösrgeneratorer - som förbundsordförande Elof
Bystedt här överlämnar till logopeden Juuli
Jankovsiki.
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är en nds[r il lor larvnoehome-
rade de som låtl srr;' ;uvuder

hemilaryngektomerade desom
fåtl ena stämbandet bortopererat

glossektomerade - de sor. tått
delar av eller hela tunoån
borlopererad. (On an'ar även andrä
operatoner muihålan).

OiISLAGEI:

Omslagsbilden är från Sven-
ska Laryngförbundels jubile-
umsfesllighel, och tagen mitt
i pressläggningen av.detia
nummer av Lary. Vj har så-
ledes denna gäng inte möi-
ljgheler berälia mera om ju-
bileet. men lovar åierkomma.

Årgång 20, Nr 4/1992

An. rr q liqrvarc och redaklor:
E oi Bysledl
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Tungt i början?

FREE VENT SYSTEMET
HAR "NYBÖRJAR'IFILTEB

Se vår annons_l

Obs:Ny adress, nyatel.nx 1 jan 1993

SVENSKA
LAFYNGFöRBUNDETS
KANSLI:

Besöksadress:
Re mersho rnsgatan 9
Postadress
Box 9514 I02 74 Stockho nr

Tei.08-658 58 07.658 58 09
Texltet.0S-658 58 o9
Telefax 08-668 49 3O
Te eiont d mändtred 09 O0-12.00
saml 13 00 15 00.
Övr tid automat skl telesvar
pa te 08 658 58 07 och
08 658 53 33

Poslg ro 851754 2
Bankg ro 5703-3573

LAHYNGFONDEN
adress o tel som ovan

Postgiro 918258-5
Bankg ro 5793 0661

Konsulent. Malmö:
Gul Br tt Märtenssor,
Dalap an 5 A,
2l4 28 [4a]mo
Te . A40 92 13 42

FORBUNDETS
KONTAKTER:

FÖRBUNDSoBDF
Elof Bysledt, Tors väg 6,
145 71 Norsboro
Tel. OB 531717ä8 samt
410 - 215 7415 och
o10 - 271 41 57

KASSAFÖRVALTARE:
Bo Persson
O Hanlverksgaran 20 A. _" "
831 36 Oslersund.
Tel. 063 - 12 30 41



Regn utc mcn
solskcn innc
Bäsla Lary, förmedla våralusen lack
för två underbara dagar på
Rosenön, härförleden.

Vädrel börlade lu bm, så vl I ck se llt€t
av omgivningarna, men sedan märkle v
inle så rnycket av d€n regniga och blå-
siga väderleken eilersom det var stän-
digt "solsken" inomhus.
Dei blev lvå inlressanl upplagda dagar -
t ex linl at lå höra hur kuraror och sjuk'
skölerska albetar. L kaså lack Iör din
redogörese, Georg Anlal, om dill tobb
lör medlemnrarnas hand kapp6rsäit
n ngl
Sami Elol förslås, som så underbart ar-
betar med hjäna och hjärna. Och Elise,
denna illä människa som år så slor och
a lid lika Glad.
S sl men inte minst. Fo ke som höll lrå
darna och med sin kunnande och g6m),t
giorde det hBla fullsiändig(.
iråste också beräila om slöröveriet. I

bibliolekel möile v en 'tihig sjörövaF
drottn ng och klädd6 ui oss så alt v
smälte in den m jö som vi harnnade
sller lönndörrar och hsmlga gångar -
näm igen öns ena löfnkrog. uppdukad
med diverse läckerheter, lröjdande så
väl öga som gom. Här iick v ocksä
delta ispe el om Fosenöns h stora. En
särskid e 096 til de medverkande ur
pLrb ken - man skulle kunnallro an dom
övat läng€ pä sina roler.
i/ånga kära hälsningar o klamarl

Etsy och Erik (Lund).

Ghda sjdrövare pä lönnkrog... (Pä
grund av den ömtåliga situatianen
fåt de löbli ananyma...)

SVENSKA
LARYNGFORBUNDET

FLYTTAR
1 JANUARI

TILL
BARrs vÄc 14

(BERGSIIAMRA, SOLNA)

T-BANA TILL STATION BERGSIIAMRA

Nya telefonnurrrrnerr
08-655 a3 lO, 655 83 20 samt

Oa-655 43 20 (texttel.) och O8-655 46 rO (fax)

Ny postadress: Barks väg 14, 17073 Solna

Här angivna förändringar av adress och lelefonnummer avser även Laryngfonden!

NYA STADGAR
PA GAI{G FOR
LARYNGERNA

Laryngförbundets kongress i

Göteborg beslällde nya stad-
gar för förbundet. Stadgear
beiet har också redan nu
kommit igång efier iniliativ
från förbundsstyrelsen.

Del praktiska arbetel med
stadgarna bedrivs jusl nu av
Siv Baglien och Folke Eriks-
son, och etl allra första för-
slag har presenlerais för
medlemmarna i fölbundssly-
relsen och samlliga laryng
f6reningars ordförander vid
en tvådagars överlåqgning
på hyresgästernas kursgård,
Rosenön, i Slockholms skär
gård. Ett förslag som fick ett
mycket posilivl mottagande
på en överläggning som ock-
så i övrigt genomfördes till
dellagarnas ulomordentligt
slora belåtenhet. lnte minst
med kursgården, som all-
mänt upplevdes som en
ved(lig pärla.
Lary åierkommerl
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Hjälpmedc
Ny,tt och revolutionerande:
Gewas lexttelefon KON,4PIS!

Polykoms "lilla-syster" blev
en kompis. Ja, vad annat
kunde man vänta sig av en
"Anhörig-telefon"?
Från 1 juli 1992 finns nya fö-
reskrifter och allmånna råd
om statsbidrag till texitelefo-
ner. (SOS FS 1992:14)
En viktig och uppskattad ny-
het är den s k anhörigtelefo-
nen. Det vill säga den textte-
lefon-berättigade kan få en
extrå telefon som kan place-
ras hos anhörig eller vän.
Kostnaden för anhörigtelefon
får inte överstiga 4.000 exkl
moms.
POLYTEL KOL4PIS år just en
sädan anhörigtelefon En
rejäi texitelefon med alla vik-
tiga funktioner för texttelefo-
nering.
De nya reglerna (om an-
hörigteiefon) innebär en stor
förbättring för talhandikappa-
de.
Vi har nu möjlighet få välja
att använda ta lsyntesen
POLY-TALK för vår telefone-
ring. Det gör telefoneringen
enklare.
Tack vare POLYTALK behö-
ve_r man inte Iängre ringa via
FOC utan kan tala direkt via
en vanlig telefon.
Kompis är en liten bärbar
texttelefon som har upp-
laddningsbara batterier med
fem timmars användningstid.
Kom pis kan vidare anslutas
'iill ett vanligt telefonjack.
Den inbyggda skärmen har
bakgru ndsbe,ysn ing och kan
visa fyra textrader.
Kompis är mycket lätt: Den
väger endast 950 gr. N.4åttet
ä,r 24,5 x 12 x 5 cm. Den är
alltså lätt att bära med sig.

Har du irågor om de nya be-
stämmelserna kan du vända
dej till Barbro Furugren på
Han d ikappin stitutet, tel. 08-
620 18 36 eller Folke Jons-
son på Socia lstyre lsen, tel.
08-783 32 66.

EIof.

]RASCHA UPP
DITT TAL
Under rubrikens motlo samlades 14
larynger från Stockholm til en
lalkurs på Huddinge sjukhus 6-7
oklober. Dei var vår
föreningsordförande Elise Lindqvist
som arran gelade kursen i

samarbete med Brilta Hammarberg,
en av cheferna för sjukhusets
logopedutbildning och för övrigt
välkänd från tidigare engagemang i
förbundets arbele. Lärare på kursen
var förutom Brilla, fyra av hennes
elever, som nu ihöst lar sin
Jogopedexamen.

Kursprogrammel omfallade lalöv-
ningar med och ulan videoinspel-
ning, uppmälning av medelfiekven
sen på de olika dellagarnas mal-
slrupsröster, visning och demon-
slralion äv stomaskydd och talför
stärkare. för att nämna de vildioäste
punkterna. Vivar uppdelade i tie ar,
belsgrupper i var sitt rum. Före och
etter varje halvdagspass samlades
alla grupperna under Britlas lält-
samma pondus för att fånga upp ön-
skemål och ge oss möjlighel att på-
verka programmet.

Talövningarna bestod i högJäsning
av lexter som ullryckte olika sinnes-
stämningar och olika beloning av
ord och uttryck. Vifick också rips om
hur man kan forbäitra ett. av å ders
f örändringar f örsämral, matstrupstal
genom ail trycka med finqret på hal-
sen mot det ställe där röstkållan
känns och därigenom få en bäitre
"ljudspringa.

lnlressanla bllder Iran en lidigare in-
spelad video visade hur strlpvåg-
gen fungerar vid matstrupslal. Ivlan
såg hur en sammandraqning istru-
pens övre del formade sig lill en
sorts oregelbunden ljudspringa, när
matslrupstalaren frambringade et1
långdraget a a-a med hjälp av sin
rdstveniil.

De videoinspelningar vi gjorde un-
der kursen gav möjlighet att se och
höra hur vi fungerade i elt samlal.
En i vår grupp talade med hjälp av
Blom-Singer röslventil, och
inlrycket var nog all den meloden
verkade vara en kungsväg till ett bra
malstrupstal.. Det blir både starkare
och bätlre flytande än det vanliga
matstrupsralet. Frekvensmätningen
av våra respeklive slämmor visade
också all "röstvenliltalarens"
medelfrekvens låg relativl nära den
som molsvarar ett normall lal.

De medverkande logopedeleverna
gjorde eit bra pbb och bluv anoe-
närna bekanls(aper, som tvder"på
ait återväxlen bland logopederna
kan anses väl tillgodosedd. Om man
skall lomma med nägon anmarhning
mol kursen, kan iaq bara upprepa
vad lag svarade på en av utvårde
ringsfråoorna, som vi fick: Den
kunde med fördel varil länore och
innehållil mera ljudbildningsöv-
ningar För övrigt går jag nu hemma
och leiar etter stället där man skall
trycka på halsen [ör att bättra oå en
däliq marslruDsröst

ROLF,

Hehert Törtch tillsammans med la-
gopedstuderande Pet Nissby, vid
en töslanalys med hjålp av en
elektrolottograf som visar
taltonläget i medelta|
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TARYNGFORBUNDET TIUGOFE}I AR

rankar oGh minncn intör uå iubil€um
av

ROIT HSCHER

igång en värdefu I kursverksamhet, främst rned talkurser
och annan kunskapslörmedling sorr1 riklade sig tlll
kärnan av våra problem, t ex händhavåndet av olika lal
htälpmedel.

Den ekonomiska siluat onen i elt iörbund har givelvis
en stor betydelse och kanske är del särskit vikligl att
ett ltet förbund som SL har god ekonomi. Jag
återkommer då tl I den höga genomsnittsåldern på oss
aryngeroch länker också på att vihar sa få medlemmar i

vår r ksorganisalion. Dessa fakla gör ati vår
rekryter ngsbas iör funklionärer är y,llerligt liten. Det är
svårl att hitla iolk sorn har både ork vllja och kunnande
atl driva tunga komplicerade frågor. Del är kanske
nödvändigt alt man har ekonorniska möjlgheter atl köpa
tjänsler utifrån för alt få ett önskal resullat.

En av de frågor som varit en läm gen dyster följelong
genorn vår hisloria är handikappersäitn ngen.
Lyckligtvis tycks den gå mot en definitiv ösning nLl
sedan en skicklig jurist, Georg Antal börjal driva den.
Det kan vara en bra llustration tiilvad jag menade ilörra
siycket. Om man ägnar sig åt del man kan och överåter
del man nle kan ibällre hånder. då b r alla nöda och
glada

Visom inie hår kvalifikationer för merä komplicerad verk-
samhet, vi har en annan myckel värdefull uppgift. Vi kan
pyssla om varann iföreningen och lörsöka göra livet itet
ättare genom en gemyllig samvaro. Del är väl allde es
nödvändigt nu när tiderna tycks bli hårdare och samhål-
lels beskydd alil njuggare.

En sak som gör mig djupl bedrövad har inträffat på vårl
kansli. Van har kasrål a la argangar åv La1 §olag e.l
gång i tiden vårdade så omsorgsfu I och når jag slutade
som redaktör lämnade jag över minsl fem exemplar av
varje nummeT. Detta lila kulturbidrag var tydlgen inle
mera värl än alt kaslas I sopsäcken Hade jag fåfl chan-
sen hade jag med glädje ha upplåtil ett hörn av mill var-
dagsrum som förvaringsplals.

Men det kanske är reparabelt? Vi kanske kan efterlysa
och lyckas få tag på undanstoppade exemplar från lä
sarna. Jag minns all en del medlemmar sparade alla
Lary. En del av de iidigasle kan man nog lrycka nya ty
de hade ju bara någon e er några s dor. Och jag tror att
underlag flnns.

lvlen åt oss ia upp eti trevligare ämne Hur vore det all
en stund ägna oss åt angenäma lankar på Laryng
fondens välfy lda kassaklsla. Vi kan llll och med knyta
ihop dessa lankar med föiegående stycke.

r-o-r-t-s

Vifirarvän jubileum ien tid när viala känner en slor osä-
kerhel iniör de förändringar som är på väg i vårl samhälle
och som i sa hög grad berör oss handikappade Jag tän-
ker då bl a på den omförde ning från stal till kommun,
som gör alt kommunerna iårta över ansvarel för vår väl
tärd. Dessväfie sker det också i en all mer pressad situ
alion med lågkoniunktur och mlnskade intäkter. Pr-
vatisering och konkurrens ökar också vår vardag på
bekostnad av oTntanke om de svaga isamhället.
Siukvården påtvinqas priorileringar som iförsla hand
syns dlabba oss äldre

Alla som en stund betänker vad della kan betyda, kän
ner säkert behovel av en slark och enad fronl för att slå
vakl om de positioner vi genom åren har kämpat oss
fram till. Då kånns det tryggt atl vi i SL har fo k på barrika
derna, som är beredda all slåss för laryngernas framtid
sorn f ullvärdiga samhällsmedlemmar.

Den väl fungerande intresseorganlsalion som vi i dag
är, har givetvis inle kommit till i en handvåndning, utan
de1 har krä!,ls många årav gemensåmrna anslrängningar
att komma frarn t ll dagens posilion. Lål oss dröja etl lag
vid åren som gått och se på den utveck ing som vall.

Naturl gtvls var vl oerhört blåögda när vi starlade vår om'
organiserade riksfören ng början äv 70 1a et. Jag m nns
hur Harald Eriksson en dag glädleslrålande berättade atl
vi hade blivil medlemmar I HCK. Jag minns också hur li
ten och obelydlig man kände sig på våra samrnan
komsler i HCK, där de andra förbunden kunde slälla
upp med socionomer, advokaler, garvade po iliker och
så vidare. Och hur man beundrade slorheler sorr
Rickard Sterner och Rolf Utberg.

[ren å andra sidan var v ]u medvelna om vår begräns-
ning (xh iänlde ålminslone gjordejag det attvifckvä
hänga med och vsa alt vi fanns. V hade svaga e er
obeiinlliga rösler och vi var, med få undanlag, li åren
komna. Jag vill mrnnas alt genomsniltsåldern var, och år
välfortfarande king 70 år.

NatLrrligtvis blev vi väl moitagna och bemötta i HCK. På
den t den hade ala ingående förbund en representant i

styre sen [,4an fick givelvis också många värdefu la kon-
takler och rikligt med handikapp-sociall kunnande och
vetande serveral vid dessa sammanlräden. Del var bara
att supa in och iörsöka lillgodogöra sig allt man kunde
härbärgera

Så smånlngom fick vl också bra konlakt med
Socialdepartementets handikappseklion Handlkapp
rådel, Allrnänna Arvslonden Cancerfonden m fl ek-
onomiska supporters. Det g]orde att vi bl a kunde få
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Göteborgarc på Bornholm
förcnadc nytta mcd nöjc

I början av september gjorde Göteborgs-föreningen en fyra
dagars kombinerad tal- och rehabiliteringsresa till Bornholm

Ålla laryngektomerade en logoped
och tolv slödmedlemmår - tillhö.å
21 resenärer fölide med. Buss do
teborg-Ystad och färja lill Rönne
(Bornholms störsla stad) på öns
västsida-

Vårt hotell, Ryltargården, höll en
mycket god slandard. Etler inchek,
ning. en stl.rnds vila och mrddag,
samlades dellagarna i loungen för
några limmars gemyllig såmvaro

Logoped Eva Ärling, gav goda råd
nårde1 gäller att på rätt sätl ta sig an
de månqa problem som alltid fölier
på en iaryngoperalion. Myckbt,
sade hon. när dei gäller opera-
tionsteknik, efter behandltnq, re-
habilitering och inle minsl då det

gäller den psykosociala sidan - gör
glädjande, poslliva framsteg. För
del har vi mycket atl tacka den pro-
gressiva forskning som sländigt på-
går.

o NORRUTI

Andra dagens förmiddag företogs
en tur med lokalguidad buss lill öns
norra delar, genom smä, pilloreska
byar och städer. Guiden berällade
om öns, i många delar kigiska histo-
ria på eit, om ultryckel llllåtes,
fängslande sält. Senare på kvällen -
på hotellel Jöljde lalövnlngar för de
laryngopererade, med övriga med-
resenärer som intresserade och
tysla (imponerade?) åhörare.

Vår logoped förklarade bl a de olika
åtgärder som läkare, logopeder, 1al-
pedaqoqer etc vidtar i samband
rned behandling äv röst-, tal och
språkstörningar.

o SöDERUTI

Tredje och sisla dagens övn ngar
följde istorl sett andra dagens, med
undantag all ulflyklen denna gång
gick söderut. Med annan nalur och
andra upplevelser.

Fjärde dagens hemresa präglades
av uppsluppenhet såväl som be-
grundan av vad vi fått uppleva lill-
sammans. Allä vät ense om att resan
varit myckel lyckad och givande.

Bornholm är, i synnerhel
sommarlid, etl ypperligl mål för
se mester. re kreat ion och
avkoppling. Med fördel kan man
natu rligtvis göra som La
ryngföreningen i Göleborg: Förena
nltta med nöjel

GbtÅS@^bågp

Sagt om SPIR0 [ÅlUll'CÅl[l
"Nu skall iag fråga min
hensyster on hon kan
hiålpa nig ordn. några

sådana hår 3tomaskydd,
fdr bland don 3om iag haft

tidigaro så var dette det
klert bå.ie."

)Gt€r,
Sagt om §PlltO HRIi{l; ,lII)I

"Jag har nu haft tillfålle
att lqeta Spiro LaryngAid

i når8lra Yockor och vill
moddela, att iag år nycket

nöid med det."

r#cr€r,

fankar och ninn.n

f-c-r-t-s

I Lary, höslen 1985, skrev jag ett inspireral inlägg om
hur vi skulle skaffa oss en rekreationsplats lik finnarnas
Klyrönkaita. Det vore kanske ett bra sätt att placera våra
inkomster på brevmärkena. Det är ju också hell i linje
med den paroll vi formulerade 1977 när vi slarlade fon-
den: Till fonden influlna medeJskall användas för reha-
bililering av behövande inom BLE, om donator ej annat
föreskriver

Fdr en affär talar också dagens låga priser på konkurs-
mässrga gamla pensional I som'as rakade jag I ex se hur
miil drömställF Stockholms ,-nerskärqard §roo ode och
hade börjat förfalla. I andanom ser Fg I lol sta oär pa de-
magnrlrka ylterlrappan ocl, välkomnå oss tektedltons
behövande medlemmar. Hans malproffsiqa huslru Lln-
n6a har redan ombesöit att borden står dukade...

En så'n 2s-årspresent del skulle ha vaitl 
A



När jag skriver detta, är det.några dagar eiter den stora och
dramatiska krisuppgörelsen. Annu har inte alla detaljer ipake-
tet presenterats, men nog kan man börja se vafiåt det lutar.

I samband med uppgörelsen lala
des det mycket om behovet ait
komma fram till en rättvis fördelning
av Mrdorna. Jag lror säkerl, att en
del av förhandlarna hafl en sådan
strä van, men resullatet är ell annat.
För välbeställda månniskor uleblir
en del för dem viktiga
skatlelind.ingar. De får naturliglvis
också liksom andra människor kånna
av höiningen av bensinskallen och
en del liknande ting, men de har iu
bättre råd lilldet än andra.

Nren var det verkligen nödvändigl
ati slå till så hårl mot de små i

samhällel? Olika analyser visar, atl
konsekvenserna av krispakelet blir
mycket kännbara för långlidssjuka,
ensamföräldrar och många andra
med små marginaler. Till denna
grupp hör också pensionärer med
låg eller utan ATP. F6r mig är det
fortfarande oklart, om ell förstärkt
KBT räddar dem ur knipan.

Vad innebär den väldiga omlägg-
ningen av sjuk- och aöetsskadeiör
säkringen? Den har man tydligen
gjort upp om ulan slqrnlen av ul-
redningar eller analyser av dess
konsekvenser. Jag kan i och för sig
förstå om lacket kan kinna sig lockal
av en ny och kanske intressant upp-
gift. Men vad innebär förändringen
för alla de människor som har svå-
igheler på arbetsmarknaden på
grund av krämpor, kroniska sjuk-
domar och funldionshinder? Deras
kamp Iör arbete och en hygglig
standard är lillräckligl hård redan i

dag. Vilka garanlier kommer samhäl
let att i längden slälla upp med för
rättvisa och likaberättigande ielt pri-
vatiserat sjukförsåkringssystem?
Hur blir del iö. alla dem som sliler ul
sig i arbelslivel för 65 års ålder? De
har hitills fått oss att avstå från att
höja pensionsåldern.

För mig är de f6rdelningspoliiiska
frågorna i samband med krisuppgö-
relsen många och tyvärr har jag fått
få iillfredsslällande svar. Jag anser
fölidaktligen att uppgörelsen från
råttvisesynpunkt lämnar åtskilligt öv,
rigl att önska.

Ändå år det annat som kånns ånnu

Bengl LlndqYba

Kristankar

lyngre. Hur ska del gå för vår demo
krati? Vad är del för mening med alla
de ambitioner att u,lveckla och för'
bätlra samhällel, som tinns hos
många av våra folkvalda. Variör skall
vi lägga ner så myckel möda på att
våga för- och nackdelar hos olika ål-
gärder? Om det vi gör inom ramen
för vår demokrati inte passar en
handf ull valulahandlare och storfö-
retag, säller dessa igång med sin
spekulalionskarusell. De tvingar re
gering och riksdag, inle bara i

Sverige, lill underkastelse. Om den-
na cvniska hanterino skall fä iorl.
satai kan vi liha qärnå skrola en hel I

del samråds- och förankringsarbete
som pågår inom slalliga utredningar
och i många andra sammanhang. Vi
k!nde till exempel lika gärna skrola
handikappråden, pen-sionärsråden,
konsumentråden och fackliga sam-
råd. I ställel borde vi bilda ell "sla'
tens valutahandlareråd" dil regering
och riksdag kunde bege sig för
dagliga rådgivningskontakter. Där
skulle våra folkvalda få handfasta
och lättydda råd om hur rikel bÖr
styras-

A HEBBAR

Dessa herrar. för del är näslan en-
bart herar.lvekar sällan. De bevakar
enbart sina kapitalintressen och
känner slg för övrigl hell fria irån an-
svar för följderna av sina handlingar.

Allvarligt lalall Något måsle natur
ligtvis görasföralt ålerge vårt derno-
kraliska system både dess siyrka
och vårdighet. I elt radioprogram iör
några dagar sedan hörde jag C H
Hermansson föreslå att saken skulle
las upp i FN eller i något liknande in-
lernationelll forum för att där träffa
en mellansiatlig överenskommelse
om hur valutaspekulalionens etfek-
ter på de nalionella ekonomierna
skulle kunna begränsas. Någol

Ragnar Salbery hat lyllt 90 * den 4
akabeLEn pigg ach glad jubilar
som uppval<tades av mängder av
slåktingar och vånner, däribland
Södemanlands 1åns
Laryngförcning genom bla Per
Lindell. Alla avnjutandes kalle,
vederbörliga tälat ach allt sam höt
lill en fin högtidsdag.
Sve i ges äldsla laryn g e ldo m erade?

GAVTEBORGARE
REHABRESTE TILL
GRAN CANARIA
lårels gävleborgsresa till Gran Ca-
naria ålerfanns 9 larynger, som fick
iillfälle byta svensk hösi mol sol,
värme. bad och social samvaro i Ba-
hh Feliz. S,B,

måsle göras. Och det är bråltom.
Vem vel när de slårtill igen.

(Käl a: Slalus e,/92)

Läs gäria sisla menngen i Bengt
Llndqvisls krönika en gång ti . Den
skrevs nnan kronaf började llyla.
Någon har s agil till igen...
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gråkall oktobermorgon kuhde de stockhotmare som passerade Myn orget

P:.x41, "1..!".qp" l..s](ä ra demonstranter. utrustade med prvdtigt måläd€ ptakat. ' -
'tsarn har rält till rökfri mitiö . ,,Tåtå är silver. tiga är trist o;h ;ycket anh;t stod att täsa päplakaten.

Den som slannade upp kunde aven
höra Elise Ltndqvist läsa upp ett
upprop. underlecknal av flera pati-
enl och sjukvårdsorganisatroner,
med krav på en tobahslag - Nul

Uppropel överlämnades vid en
uppvaklning lill rjksdagens vice tal-
man Slig Alemyr (s) av Svenska
Larynglorbunders ordförande Elof
Bystedr. I uppvaktnrnoen deltoo
aven E ise Lindqv st, Gini a Botini
der från Läkare mol lobak. yvonne
Bergmark från Siuksköterskor mol
tobak och Alf Anderson från Riks-
förbundet Astma-Allergi.

Slig Aiemyr lyssnade välvjltiot ti
oss, säger Eltse. Dock uian alilör
binda sig för några konkreta insat-
ser. Men vi hoppas gjvetvis att våra
välunderbyggda påsiåenden om
rökninqens alla haisovådlign konse
kvenser ändå ska ha gjort iniryck
och atl våra krav törs vidare till riks
dagen.

Att riksdagens ledamöter - våra folk

valda - är sorgligl omedvetna om
röhningens hälsonsker ar deras eg
na lol€ler efl synbårl bevis pä. Böl
ning arlillåren I allmänna utrvmmenl
Och alt många också röker här
kunde vi själva konstalera när vi
sleg ul ur hissen och in ielt
veritabell rökmoln som fyra damer
oqeneral ästadkom medan de stodoch småpratade utanlör
hissdörlarna.

Efler att demonskalionstågel gålt
en sväng i centrala Slockholm
avslulades aktionen med ait Elof
BVstedt på Sergels Torg lramforde
deltagarorganisationernas lrav på
en lobakslag nu

- Det var docent Lars Erik Holm då
verksam som chef på Cancer
prevenliva enheten, som gav mig
iddn lill det hela. Han föreläsle en
kväll i våras på lvlaria hissen på lemat
information om lobakens skade-

verkn in gar", berä11ar EIise
Lindqvisl. Under kvällen gav han

flera tips på vad vi som organlsalion
skulle kun na göra.

E CANCERFONDEN STöTTA

Elise kontaktade Cancerlonden
där Carl- Osten Nordmark oenast
slällde upp och htätpte til rn;d a a
praktiska arrangemang.

- Cancerfonden stoitade på bäsla
länkbara säll De ordnade bl a de
fint målade plakaten och såg tiI att
informationen från mötena nådde
ålla planerade dellagare och q ck ul
med ett pressmeddelande.

Vi sk arbela tör f/er aernensamma
aktioner kån deltagar;a. N.4arqareta
Haglund, numera avdelnrnqsdtek
1ör vid nyslartade Folhhälsoint tutet.
är sammankallande till etl kom-
mande planeringsmöie. Då får vi se
hur vi kan forlsätta, säger Elise

Te(: Monica Slerner Jrno.

UpproD tlll rikrd.genr

TOBAKSLAG NU!
Våren 1990 - för lvå och ett hah,,l år sedan - oresentera-
des lobaksut.edningens belänkande: TO'BAKSLAO.
Arbelet ned en proposil'on ocL ell därpå tölja.de riks
dagsbFslul o.r en lobaksiag har Iö Låials a\ saväi den
lidigare socialderrokraltska reqerinqe- soT oen.,va-
rå^de borgörliga r.geringel. Vi uppmana- nL dä4ör
riksdaqens lalman alt i krafl av sitt ämbetp pas^yndå ar-
belel för ait Sverige skallfå en tobakslag.

Förslagen ilobaksutredningen ansluler till stor deltill de
lagar som diskuteras och redan delvis beslulats inom
den Europeisla Gemenshaoen rEG)och inon no.dis,<a
qrannlander.

Undertecknade represenierar en bred lront av organi,
salioner. Utifrån olika utgångspunkter har visom efl ge-
mensamt mål atl på grund av tobakens omiaitande skä-
deverkningar på folkhälsan bekämpa lobaksbruket.

'Vl KBÄVEB el robakstag, Sve'ige sorr iörb.uder a
form av reklam rör tobak - alltsa ocksa indireld ,"kiam.

'Vl KRÄVEB "n lobakslag iSvFige som qarant.rar röh-
fria miliöer över alh där rö{nino inle u ryckliqen ar
t llåten

' Vl KBAVI B en robakstdg i Sverigp n-ed en
åldersgrans på t6 år lör tnkop atlobak.

' Vl KBAVI R att Sverrges ri(sdaq ldr l-otär rnot ro khat-
san på allvar -lobaksbrulet kräver va 'ö år 10.000 qods
offer enbart r Sv€ridF

'vr KRÄVER toba;tas nul

Slockholm iisdage n den i3 ol(ober i992.

SVF\S<A LAqV\CLÖFBU\DET IA<AFE VO- -OBA^
q <,SFOqBJ\DF- AS-I!!A A,, FFC TAI\DVARD I!4OT
TOBAK. HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND
SJUKSKÖTERSKoB MoT ToBAK ,EN RÖKFÄI
GENERATON , VI SOM NTE BÖKEF VISIF
\A- O\ALFÖFt\ NGT\ 'OBA15CCI- SAi/hA-.t



FREE VENT
- Är inte bara ett bandage som fuktar och vämer effektivt

och som flnns i olika design och storlekar.

- Hjälper Dig också i duschen. på promenaden, i jobbet.

vid andnöd, i pollentider samt vid många andra tillfällen.

FreeVent - ett andningssystemfrån

A

d Phormo Systems AB
r0 )oDi Pl ' \l\

Tel 0:?0-102 35
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Utan hjälp av näsan

NÄsaN gan MÅNGA uppgifter
vid andningen. Den yärmer upp
och befuktar luften innan den n&
luftvägama, den fungerar som ett
filter mot smuts och damm.
Som laryngektomerad andas du
direkt genom hålet i halsgropen.

Vanlig luft är relativt torr och torkar ut slemhinnoma
i luftrör och lungor. Det bildas lätt slemklumpar och
hostattacker blir föU den.
Damm och bakterier får "fri tillgång', till lungorna,
Risken för infektioner ökår.

Andas naturligt
tack vare Stom-Vent9

(D Gibecl<
Gibecl< Sver§e AB

Tel08-59 08 60 65 . Fax 08-59 08 85 92



_ SPIR(I TARYNOAIII!
Laryngektomerade patienter har

0ftå hesriir mcd hrdirritationm.
slenbildningar, ständiga bJten

av f.irb rd och med f(jr ll)rr lrft.
Spiro LaryngÄid he(er ett nJtt

andnirgshi pmedel som ger

larJngektomerade patienter ett
betJdligt drägligare liY.

Spiro La4,ngAid tu etl sjåilvh:ifiånde

stomaförband av en helt ny och ex-

tremt hudviliig Bp. IJet har ett ett

utlvtbarr hlter med lågt luftmotstfurd
och bra a uktning. Förbandet kan
utaD besvär sitia kvar på patienten i

ett par clagar, samtidigt soor det ger

lull lrihei ått n:ir som helst byta filter
eller vid lrchov suga rent luftvägama.

Filtret blts på ctt ögonblick med

ett enlelt ha:rdgrepp av patienten

själv. Mcd den ömtåliga hud som

lary.ngektoorerade palienter har, ?ir

det cn enomr lindring att så lätt kuxu
btta filter utan att som tidigå..e "slitå
bort" plåstcrf&bandet och sätta dit
n!tt, kanske 10-15 gånger om dyg-

net.

Dessutom kan patienten duscha

utan problem, tac.k vare ett separat

duschskydd, som effektivt håller
duschvatlnel borta.

Titl Spiro Larl,ngAid fillrls också er
rösiventiladapterfördepatientersom
talai genom att anvånda rnat- och

luftstmpens muskelmellanv:igg som

stämband.

Gör som så många Döjda anv2in-

dare - begär Spiro LaryngAid niista
gång ni beställer stomaftjrband!

ffi#ffikffi.ss
AB Fogless lntenrationa , Box 4406, 165 15 Hässelby, Telefon: 0&89 18 75. Telefax: 08€9 18 74.
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Hår kan du läsa notiscr ur
Fredrikssons antcskningar
n en rcsa uid Höga Kustcn

Den som gör en resa har alltid något att beråtta. Men sällan har Lary träfiat på
någon som hait så mycket att berätta som Siv Fredriksson, efter några dagars

tur utefter höga kusten.
Vi kan omöjligen återge allt, men hennes åtta A-4-sidor vittnar om en sällsynt
uppmärksam och intresserad resenär. För Larys del iår det bli några notiser
som visar att Siv kan allt - från A till O - om de besökta tralderna. Här alltså

notiserna, hämtade ur hennes r6sebrev.

Siu
frå

Vi- 23 nredlemmarlrån Sthlms äns
Larynglörening, som t sammans
med några vänner lrån föreningen
Uppsaa gav oss iväg moi Härn-
ösand - var ett lrlvsamt gäng.

F skel oltan söder om Söderhamn
har vart ansenlg [,4er än lretl]o 1s

Stockholms läns
laryngcr om
KOFFA
Slh ms läns Laryngförening har dis
kuteral frågan om kostnadsfria för-
brukn ngsarliklar i samband med Ä-
de reformen. Föreningen 1örsvarar
de fria förbrukn ngsartiklarna och
hävdar att då kommunerna lar över
kostnaderna för dem, så har man
redan lå11 ersäitnlng för den saken
genom den så kailade skalteväx-
lingen (kommunernäs kompensa-
lion för att de lar över sjukvårds
koslnader f rån landstingen)

;Med de besparingar sorn sker in-
om sjukvärden och att d skiktsvår,
den skall ha eget budgelansvar är
vi oroade över våra laryngeklo me-
rade medlemmar. v lkå använd-"rför
brukningsmaterial, och då Jrämst
Stomvent slälva i frarntiden får siå
för koslnaderna.'

'Att el ha råd köpa denna lvsnöd'
vändiga artikel blir en kataskof för
användaren. Följden blir lungin-
f lammalioner kruslabildningar med
störlblödningar som fölid, och ell
myckel sämre välbeflnnande. Detta
är påfrestande för palienten och
följden bir en kostbar sjukhusvis
telse" säger förenlngen i ett remiss
arbele om KOFFA

kebålar. dag ålerciär en båt. I Sö-
derhamn 1 nns en s lln äggnlngsla-

!'k
Vi pass€rar Sundsval oclr not€rar
aii della är staden som drabbats av
lvå slorbränder - 1719 då hela sta
den brann ner och 1898.

Huvudnäring Sundsval: Trä och
mela Induslri.

Vid Bergelorsen serv en laxodlng.

Härnösand b ir vår förläggn ngsort
under lyra näiter. Härnösand b ev
stad redan 1585 Bskopssäte 1772

;ckså Hä,nösand har b'andhärjais
Byssarna brände fer sladen 1778.
Härnösand Jick donrkyrka 1816.

1732 noterade Carl von Lifne alt
Ånoermannav ken har bräckt vai-
ten. Valtnel är slrörirmingsr kt. men
liskare påtaar ati man får inle mer
beiat 1ör s n långs1 än vad man lck
lör 1o år sedan...

lsamhälel Sunds linns en av de
sisla surslrömmingslabr kerna kvar

Röda fisken. Produkt onen år
250.000 burkar pr år, en de Jör ex-
port...

Barsla iinfs e1t kapel lrån 1665.
Predikslo en är lrän 1600-ta e1.

Nära Barsla kapel finns en
lrefadighetskä a Valien ur denna
säga bola eksem mm. Mer än 200
som pröval kä an har skrvt
lackbrev och laal om a1t de b vil
borade.

Gam a kommunalhus€t i Nord ngrå
är numera leksaksnruseum.

Sandöbron var lärdlg 1943 Bro-
ängden är 264 meter Tyng.e iordon
än 51 lon 1år nte nyitja bron.

Ösleråsens sanaiorium, anlagt 1ör
tbc sjuka, är idag hälsohem för re-
Lrmal ke' (Sedan 1961).

Nänrlorsens krallverk byggdes
1944-47. Del blev det iörsta krait
verk€t i Ängermanälven.

V d Nämniorsen lifns hällristningar
som är 5.000 är gam a.

Nära Örnsköldsvik gg€r Sku bergels
nationalpark som är Sveriges syd sa

Gene kyrkby räknar s na anor lre
tusen år bakåt ilider'r.

Sundsvall
kommcr igcn
Sundsvall höll på att för-
svinna från Laryngförbun-
dets karta genom alt fören-
ingens aktivitet närm ade slg
nollpunkten. lMen nu tas det
nya tag.

Laryngförbundels ordf örande, Elof
Bystedi, och "reorganisatören" Eli-
se Lindqvisl åkle t I Sundsvall och
vände på kullingen... Ett total in
tresserade lräffades, på förbundets
inltativ. i mitten av november och
man samlades lill en arbelande sly-
relse, vars näsla elappmål blir ett
aklivl årsmöte i febrLrari-mars 93.

I styrelsen återfinner vi nu bl.a.:
Björn Edlund (ordf). Bert Lindslröm,
Sven Bunslen och Ake Hasloch på
revisorsidan lvaria Scherd n och Ul
rika Lundeborg Jönsson.



Ett exempel på kampanien mot rökning är stockhotmspotisens sirävan at1
skapa en miljö som är acceptabel tår såväl rökare som icke-rökare.
Med anledning av kampanjen gjordes en rundlråga bland personalen. Här
redovisar Lary några av..svaren på trågan: ..
VAD TYCKER DU OM FORSLAGET ATT INFÖRA ETT GENERELLT RÖKFÖR-
BUD INOM MYNDIGHETEN?

NILS.ER]K KRONBERG. ICKE.
RÖKANDE KRIIIINALINSPEKTÖR:

Jag tycker all iörslagel om rökför-
bud är bra och alla kommer säkert afl

respektera del. Del skulle belyda
en bättre luft för att vistas i.
Jag är inte kinslig för rök och harlill-
åtit rökning på milt rum. Jag har al-
drig varit angelägen all stqdda mej
från rökning, men tycker ändå all
del vore bra med etl röklörbud p g a
skaderisken.
Under polisulbildningen var iag
med och såg hur en rökares lungor
ser ul vrd en obduktlon Då vissle vi
ingenting om skadorna kring passiv
rökning, som vivet mer om idäg.

LENA HAST, ICKE.RÖKANDE
POLISMAN:

Del vore myckel bra med ett rdldör
bud på myndighelen. Del finns
många här som mår dåligt av att an
dra röker (passiv rökning). Jag år en
av dem. Jag hoppas all rdklötuudet
ska fungera bla för alla.
Nu har vi fått en speciell "rökkur" i
korridoren som fungerar som träff-
punld för både rdkare och icke-rö-

kare. Luflen är bTa och "kuren" är
trevliq all titta på och så finns det
blommor dår som verkar trivas. Där
kan jag och andra icke'rökare silta
med ulan besvär av röken.

HANNELORE WINKLEB, BÖKAN.
DE ASSISTENT:

Rökförbud ligger i tiden. Jag är rö-
kare men tycker alt det är ok. lvlen
jag tycker viska få röka på våra rum
om vi visar hänsyn till dem som
kommertillvåra nrm

TorrT hemma?

FREE VENT SYSTEMET
HJÄLPER

Se vär annons

BJARNE SÖDERSTRÖM, RÖKAN,
DE KRIMINALINSPEKTÖR SAMT
SKYDDSOMBUDi

Jag har arbetat 1ör ett rökförbud så
jag tycker det vore elt bra beslut -
trots all jag är rökare sjålv. Den pas-
siva rökningen har visat sig sa farlig.
Jag vill inte ulsätta icke-rökare Iör
det. Jag år bara förvånad över att
det inle har inlörts etl röKörbud lidi
gare.
Jag tror att mänga kommer all slula
röka om de får stöd. Här kan stals-
hälsan hjålpa lill med santal, infor
mation, speciella aniirökplåsler mm.

(kifla: Sarrbandei 0r B)

El-ET
Fr. o, m. I januari 1993
har Svenska Laryngför-
bundet nya telefonnum-
mer:
08-655 83 1O och
08-655 83 20. samt titl
texttelefon 08-655 43 20
och fax 08-655 46 1O.
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FORD'UPNINGSKURS OiT
REHABILEERING I CÖTEBORG
I skarven september-oktober genomfördes på lnstitulionen för
logopedi och foniatri vid Göteborgs Universitet ett intressant
symposium: Fristående fördjupningskurs om rehabilitering ef-
ter laryng- eller glossektomi.

handhavandet. De försöker i ställel
matskupstal och/eller röslgenera,
lor.

O PROVOX

Dr Frans Hilgers röstventil PROVOX
år av annorlunda konstruldion än
Blom-Singers. Provox måsle bytas
av läkare, ell ingrepp som sker ge-
nom munnen och uiiöres olika otla
beroende på patientens behov
eller önskemå1.

O TACK

Jag vill gärna på Göteborgs Laryng
förenings vägnar på della sätl lram
föra ett lack för lärorika dagar vid
symposiel 28 sept - 2 ok 1992.

, cö§astembåge.

i sympos el deltog b .a. logoped U rika
Lundeborg med siöd från Larynglond,
en, till vilken hon sänl en redooörese
iör symposiel.
Lundeborg konstaterar all hon lått
deha i 6n mycket värdelull vecka med
edarenheler som hon kan dela med s o
avisnarbele

lrån cn utstållarer
synuinkel...

Vikom, Dagny och jag, på måndag kväll
lill Göteborg och till Sah grenska för a1l
delta som utställare vid ogopBdernas
kurs "R€hab litering eller laryng€kiomi
eller G ossel<tomi".

Varje gång man v ker lpp en såndår lf-
I g vikmonter, tänker man på reklamen,
som vlsar hur enkell dei är. I\,len eiter -
lelmödalckv ia afa upp grejorna.
V var sammanlagt sex utsiä are. Fem
,öreiag och Göleborgs Larynglören ng.
Vi är ju så Iå lörelag som arbetar inom
d6t!a omäde, även internationelt selt,
och dei är a llid nlressant art 1räiias,
ko legor emelan. Vi iick en del tid afl
prala med varandra under iöre äsning,
arna. M6n v passade också på att
lyssiå på en de av löre äsama Ot. vad
mån hår myck€l all lårål Aven på detla
område händer del iu nya saker he a i,
den. Det var inlressanl all yssna i Dr
Blom irån USA. En lanlastisk löre ä-
sare, sorn bla beräilade om röslventiler
och hur man opererar in dem. Han har
slälv varil med och utveckal BIom'
Singer-protesen. Han påpekade också,
tllsammans med Dr Niloers från Holland
som lalade dagen därpå, vilden av be-
luhning av inandn ngs ulien hos aryn

Dei är a lid myck€r ärorlh och inlres
sani att kömfira ut och yssna på perso,
nersom aöetar lnom detra område. och
också ail lala med ogopeder och ä-
kare. Det är ju b a på deila säti man
kan Iå n id6er på hur vi kan utveckla

Den andra dagen siannade vi lram I I

lunch, då vi packade ner vår monier.
Hade vi nla 1ått hjäp av kolegor i

branschen hade vi nog inre klarat alt iä

Eva von Krusenslierna
produhchel på Gibeck Respiralion AB

Symposiel var särskilt inlressanl et
lersom där dellog ivå gåstförelåsare
- professor Eric Blom från lndi-
anapolis och dr Fräns Hilgers irån
Cancerinstitutel i Amsterdam. ln
b;udna var ocksä specialister från
Karolinsla siukhuset och Huddinoe
sjukhus, liklom specialister från
hemmaplan".

Fyra medlemma r iGöteborqs
Laryngiörening var inbiudna soh
deltagare. De eldomerade medlem,
marna med matsrups,ocveller röst,
ventilstal medverkade genom att
demonstrera sina röst/talförmåoor
och svara på frågor från övriga d;l
tagare,

o UTSTÄLLNINGAB

Hjälpmedelsproducenler m fl hade
tått tillfälle att ställa ut I anstulnino trI
symposiel. Delsamma gättde G6te-
borgs Laryngförening, som fick titl
gång lill en förnarnlig utstållnings-
plals för atl beråtla om vårlfödounds
och vår förenings verksämheuin
satser.

O I.4ER ÄN 70 I\,4ED

Mer än 70 personer delto! isym-
posiel. Föreläsarna gav audttoriel
tillfälle ställa fråqor och underleck.
nad tick noggranl besvarå tråqor
gallande ditterenlierade operalioirs
lekniker vid munhålecancer. Loqo-
peden Jonas Karlinq (Karohnska)-la-
de en rad logopediska aspekrei på
glossektomi.

o BLOM,SINGEFl-VFNTII FN

Professor Eric Blom berättade att
Blom-Sinqers röslventil (inkoduce-
rad 1979), har förbättrats efler hand
och numera används av ett slort
anlal larynger över hela världen.
Sårskilt yngre paiienter (upp lill 60)
lär sig ganska snabbl röslventiltal
och har lättare alt själva handha
ulruslningen, byle, rengöring elc.
Aldre är försikligare och oroliga över

Eva von Krusens erna



Linköpingsföreningen
l0-årsjubilcradc
Festligt, folkligt och fullsall brukade
det sägas på den tiden del begav
sig och rnan talade om Nalen. Be-
greppel kan goll anvåndas om Lin'
köpings Laryngförenings 20 års ju
bileum.

I vimlet. till vilket förbundsordlöran-
den liksom vicen, båda med makar,
medvetkade, återfanns ell storl an-
tai medlemmar. Bland gästerna
många från siukhuspersonalen - lo-
gopeder, dielisler, kuralorer, sjuk-

skölerskor, folk från låns-HCK och
guvel vilka...

Delar av Norrköpigs Filharmoniska
underhöll, en rad vackra lal hölls,
hedelsmedlemmar utnämndes och
lelegram anlände, bl a irån profes
sor Jan Olofsson i Bergen, Gibeck i

Sverige och flera andra.
lMiddag och dans och uppål vårre.
Gratlis, jubihrenl E. B.

L i n köp i ng slary n g e m as a rdl ö rund e,
Nils Björck tackar med blomsler de
sam lör 20 år sedan tog initiativ till
bildandel av latyngföreningen,
nämligen fr v Yvanne Wernercson,
Carl Aspling, Ann-Brilt Erikssan och
Nils Berglund-

Annu en framgångsrik dag
om munhålccancer-frågor
I slutet av augusti arrangerade Svenska Laryngförbundet, med hjälp av medel från
Cancerfonden, en uppföljningsdag av förra årets studiedag om munhålecancer. Denna
gång handlade det om rehabilitering av patienter med munhålecancer.

personalkategorier som på grund av platsbrist inte kom med
personer från olika kliniker där man arbetar med munhålecan-
deltog 50 personer iABF Stockholms konferenslokaler.

Förmiddagens program bestod av föredrag, medan eftermiddagen ägnades åt "tvär-
fackligt" grupparbete och redovisning av resuliaten.

Jonas Karling, logoped från Karolinska sjukhuset, fungerade som presentatör.

Deltagarna var dels olika
förra året, dels högst två
cerpatienter. Sammanlagt

6p.rrb*
§§*" 

"**



Sylvia Sauler berällade om vad man från
Cancerfondens sida gör för att stödja och förbä ra
vården av cancprgiuka manniskor Tillsamman med
Krislianstads läns Lands ting har man b. a ordral e-
hurs da'en läkare saml en pFtsonal oån annan
vrkeskalegor. dellar. Kursen syfrar li'l alt nan sla
utarbpla en förandringsp,an tor hur rnan .sill arbete vid r
ex vårdavdel-ing. vardcenrral elle. på ell siu\hen.
värdar palient.r med cancer. (Lrsen inrF hå ,er en
faktaulbildning, sludiebesök Iör att studera vård i livels
slutskede, uppföijning av siudiebesökel och
utarbelande av förändringsplar Iör den egnå arbetsplat
sen och - slutlige. . redovisa man e,1er Ftt ha,vår hur
del hela fallil ul.

Cancerfonden samarbelar med snärtsiukskölerskan
flisabet (jFllander och ulbildar "smårlombud som skall
vara behjälpliga ivården. lvlan har anordnat en vådkon-
gress där 500 vårdlag de'tog och man arbFta. meo re
habiliterinosfråqor, bland mvclet annat

!1 PATIENTER FAR EN H ETE R

Gunvor Lindholm, opererad för cancer i munhålan 1990,
arbelar som projektanställd kontaklperson vid Svenska
Laryngförbundet. Hon berättade om den hjälp hon haft
av samialsgruppen vid Karolinska sjukhuset.

Dei år ett l\41 att lräfia andra i samma situation, menade
Gunvor. Det alka biista år att man tår beadiela sin ångest
i gruppen. Att träffa olika professionella som deltagil i

vården och ställa de frågor man vill, är också mycket 6la.
De nya vanner man tår genom g,-ppFn är ovärderl9a,
avshnåde Grhv6r

tI ANHöRIGGRUPPEN PÅ KAROLIN.
SKA SJU KHUSET

Om bakgrunden till den anhdriggrupp som bitdades på
Karolinska, berälade kurator Gun-[rarie Larsson. Även
anhöriga påverkas av allt som rör Datienlen och hans
sjukdom. Kunde rnan gö.a naqot töiafl slärka de anhö-
riga och däigenom undedätta för patienten?

Syltet vsr s1t ge de anhöriga ökad lrygghet. kunskap
och sälerl_el.. På så säfl skulle oe anhöriga - toruton arj
fa slöd i sin eqen siruation också kunaa oli en resurs lör
patienten.

Verksamheten skulle bedrivas i lorm av etl proiekt och
ulvärdpras.. PaliFnlema fic( ge sifl ti,lsrånd för ait oe an-
höriga skulle få delta i gruppen. G.JppFn orfattade å.ia
anhöriga. rnan I ade he g-uppledare ocn der hela gF-
nomfördes som elt undervisningsprogram. Ulvärder-
ingen skedde med frågeformulär som forskningslediga
sjukskölerskan Ann Langius utforfirade

Anhöriggruppen lräffades varannan vecka I ,S timme på
kvällstid och olika leman diskuterades. lvan biuder in lä-
kare, tandläkare, sjukhuspräsl m fl för atl tala om sitt re,
speklive yrkesområde. Rollförändring vid sjukdom är ett

lema. Dielislen ger mat- och kostråd. Anhöriga får prov-
smaka den mat petienten kan äta.

Ann Langius ba-ältade om urvårdelngFn. Hon konsta
ierår alt anhöriggruppen ha. ökat sna kunskaper on pd-
lienlens behov, man har i alla avseenden mer kunskap
efter gruppens avslulande än innan. Däremol påverka!
inte den grad av oro man som anhörig kännet, av grupp

Gun-Marip avslLlade med ett clar.Vad månoa männrs
kor bäsl behöver är någon so.n hjä per den al göra vad
de kan

q SÖDERSJUKHUSETS STÖD- OCH
SAMTALSGRUPP

Ganska ny vid Södersjukhuset (SöS) och med en bak,
grund som sjuksköterska vid Karolinska sjukhuset
under n'anga år. har \,4arie He'en L,gnFrkrona siartad en
samtalsqrupp på SoS

Vid söS har den första samtalsgruppen bedriviis i pro
jektform.

Vr arbetar ungetär som man gor pa KS. sa I\,4arie Heler
blude' rn gäsler som logoped oronläkare. hVgielisl
osv. Oruppe_ har drivits med stöd Irå- Svenskd L;rvng
förbundel.

Genom dietisten Pronoli Carlsson har L4arie Helen
fångal upp "gamla" patienter och tagii kontakt med dem.
Den försla grLrppen beslod av sex män och en kvinna.
Kvinnan kände sig ensam i gruppen och dellog bara en
gang.

lMarie Helen har läst 40 poäng i omvårdnad och skrev
uppsats om gruppen. Hon inlervjuade fem palienter on
de,as upplcvelse av sjuldonen. behandliig ocn efler-
behandling. Hur upptäcktes sjukdomen och h-r gavs in-
formalionen vid diaonosrillfäll;t?

AvFn hår på SöS har tre DFrsoner letl q.Lppen. I\y'arie
Helen. ku.ator och loqopeo. Som hanolädarå - en nöd-
vändighel i detta arbete - har man haft kuralorn vid onko-
loqkliniken, Karin Ukasmaa.

Vissa initiala problem ha. man hafl med personaltörän-
drrngar. lre,1 del har gått all få in ersärtare" ilednirgs-
gruppen med goit resu\al. Ett annal prcble'n är din
omslrul(urenng som pågar av hela slukvårdFn rdag -
der medför piane--gssvå-qheter. Vidare är det sv;rt
att få ekonomin för verksamheten att qå ihop.

Men patienlerna är myc^er nojda ocr lacksamnd och
gruppledarnå lycker art utvcc(linqsarbe.er he'a t'dFn
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! AKUPUNKTUR
OCH MUNTORRHET

E DIAGNOSTIK
STöRNINGAR

Maria Blom ärlandläkare och akupunld& och arbelarvid
tandläkarhögskolan i Huddinge. Hon vill sammankoppla
väslerländska och asialiska behandlingsmetoder.

Akupunldur har använts i Kina ungetär 5.000 år, både
för att förebygga och behandla sjukdomar. lntressel för
akupunklur har ökat kraftigl de senasle 10 åren. Flera
hundra artiklar har publicelals.

Experiment och kliniska studier talar för all akupunklur
har etfeld bl a vid cirkulationsslörningar, astma och an
gina pecloris, sa l\,4aria Blom. Själv behandlar hon pati
enter som av olika anledningar lider av muntorrhel, xe-
roslomi. Xeroslomi ökarrisken f6r slemhinneiniektioner,
karies och landlossning, framhö|l Maria, och patienter
med proteser har svåri att få dessa att silta fasl.

llidigare forskning har man visal atl en mekanism bakom
akupunldurs effeld är frisåltandel av sensoriska neuro-
pepider vilket ökar genomblödningan, berältade I\,4aria.

Man kan inle behandla munlorrhet effeklivt, endasl
lindra symtomen genom saliversättningsmedel, sugta-
bletter och tuggummi. Maria har sluderal paiienter som
av olika skäl lider av munlorrhei och som behandlats
med akupunktur. Resullalel visar atl man hos en del kan
öka sa ivproduktionen med akupunldur. E{fekten kvar'
stod etl år efter att behandlingen avslutais.

Förändringar i allmäntillståndet kunde också ialdtas hos
en del patienter. Bl a förbåltrades smak och luldsinne,
problem med heshel minskade och många tålde kryd
dad mal bättre efler behandllngen.

lvlaria avslulade med att efierlysa Uer fulldoseslrålade
pa'tienter till sin pågående studie.

E FÖRBUNDSAKTIVITETER

I\rarlina Popermajer, organisalionssekreterare vid Sven
ska Laryng{ölbundel, berätlade om pågående proje}d.
Förbundel bedriver uppsökande verksamhet bland
munhålecancerdrabbade människor. l\,4en det år svårt
att nå ul och hilla dem som skulle behöva hjälpen. För
bundel har kontaktal 50 dagslidningar. Flera har tagil in
artiklar om det arbete förbundet bedriver.

Gunvor Lindholm arbetar med att ta fram ett informa-
tionsmaterial, tänkl att kunna användas både av pati-
enler och vårdpelsonal

En ny sludiedag om munhålecancer är planerad till 7
december. Den här gången vänder man sig främst lill
dislriktssköterskor. Sköterskorna har en viklig roll att
fylla når paiienlen skrivits hem från sjukhusel.

AV SVÄLJ NINGS-

diagnoslik beträffande palienter med sväljnings-
problem.

Patienler som behandlals för cancer i munhåla eller
svalg har inte sällan störningarav känsel, srmksinne, rör-
lighet i Iäppar, käke,lunga, svalg och/eller gom. Del kan
vara direkt följd av lumören, behandlingen eller slör
ningar i salivproduklionen.

Vid Sahlgrenska to'jer man elt k|nrskt bedö'nn,ngspro
iokoll när man undersöker patienten - det är annars lätl
atl glömma fråga om allt man ska. T ex vildminskning, hur
man nutrierar sig, koslvanor mm. Klinisk ulredning
föregår röntgenundersökningar. E1l problem är alt
sväljning inte syns ulanpå, man måsle komma åt vad
som händer i mun och svalg på annal sått. Numera finns
fiber Endoskopic Evaluaton and Svalloving Safely.
Oversall lil, FUS på svens\a: Frberoptisk Undersökning
av Sväljning. För undersökningen används ett fiberen,
doskop, en lunn slang med ljusledande fiberoptik.
Detta kan kopplas ihop med videokamera. Sedan kan
man ' genom näsgången - se vad som händer i svalget
och dessulom spela in förloppet. Patienlen ges olika
lyper av föda eller dryck. Bedövning ges ej då den kan
påveika sväljningen. Bolus (luggan)färgas med grön ka'
ramellfärg. Undersökaren följer proiokollel. Man 1illar hur
det ser ut, konlrollerar rörlighel och även sensibililel ge-
nom all pela försikiigt med fiberskopei. Man bedömer
iörmågan atl behålla bolus i munnen. Finns det sekrets
tagnation? Kan palienten svälja fel ulan all känna det, d
v s linns risk för lysl aspiration?

Per Svensson framhåller all FUS är en ofarlig och billig
leknik. Den ger - iian skillnad til rönigen en bra upp-
fallnind om sensibilirelcn

En vailig undersakningsgång är försl den kliniska be-
dömningen, sedan FUS och därefter tar man ställning till
behovet av videoradiograri.

Ultraljudsundersökning är också en bra metod att stu-
dera sväljning med, såger Per Svensson avslutningsvis.
Med ullraljud ser man tungan mycket vä|, kontrastmedel
behövs ej. N4af ser även lungans inre sirukturer, kårl,
nerver, slriklurer, ligamenl etc- Dock svårl att se lungans
relation iförhållande lillandra slrukturer i munnen

Också docenl Annika lsberg förelåste under dagen i
ämnet funktionella problem vid sväljning och talafter ex-
lirpation av malign lumör imunhålasvatg - radiologiska
undersökningar P g a efl teknisLt missöde isamband
med bandupplagningar vid tillfället, ber vi att vid ti fä e
längre fram få återkomma till doc lsbergs myckel intres
santa föredrag.

Logoped Per Svensson, Sahlgrenska sjukhuset i

Göteborg, berättade om komplernent till radiologlsk
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HÅn nEDovtsAs
SIUDIEDAGEl{S
GRUPPARBETE!

Härär de lyra ldgorsom slälldes tilllyra
aft et§qrupper vid sludiedagen. 0ch 0ruD-
peni§ srar.

FRÅGA 1:
Förutsättningar/hinder för att få igäng en
eftervårdsg rupp f ör patienter/anhöriga?

GBUPP EtT: Sjukhusens befintliqa resur-
ser slc räcka för ati få i0ång qrupper. l\,4en

viktigt år att öka kunsteperna 0m rehabili-
terino bland berörda.

GRUPPTVÅ: Personal och patienterfinns,
men tid behövs- Engagemang, ofra från en,
stalG individer krävs för att verksam heten
slq kcmnE Uånq.

GBUPP TRE: Vildigt aft fånga upp pati-
enterna redan efter diaqnostik€n.
Patienten är mera motiverad då.

GRUPP FYRA: Små orter harfå patienter
av denna kategori. Svåft att få ihop 0rup-
peravdet skälet. Irånoa Datient€rår dess-
utom gamla. En del har alkoholproblem. Det
blir l€nske intg så många loar som l€n eller
vill wra med. Aldre l(an ocl(så \,?ra o\,?na att
medverlc ien Orupp.

FRÅGA 2:
Hur löser vi fräOan om Oeografish stora
uPPtagninOsområden?

GBUPP ETT: Kanske gruppträtfar kan
lågoas i samband med återb€sök vid re-
gionsjukhuset där man opererades? F er
kan någon resa runt och ordna gruppträf-
tur? [,4en ett prob]em är bristen på logoDe-
der på många ställen ilandet.

GRUPP TVÅ: Avstånden är ett hinder.
[Iyclet kan lösas genom samordning av
äterbesök och grupp. 0m månqa patienter
finns på ett stålle kan läkaren resatilldem i

sUllet förtvärlom. Använda erfarenheter
som finns på små orter. Kyrkan och diako,
nis§oina lor 0e mycken god hiålp.

G BU PP TRE: G ruppe0 m unhålecancerpati-
enterär unoefår250 prår. Lika månOa an-
höriga geren ganslG stor srupp om man ser

til,hela landet. Problem att paiienterna är
geografiskt spridda. [red tanke på det nya
köp/silj-systemet l6n man lGnske UnlG sig

ett vårdpaket, där både vård och rehabili-
terinO ingår, som vårdcentralen köp6r.
Eftersom hjålp behövs hemma börhemvåF
dare octl d istriktssköterskor få utbildning.
Denna kan ligoa i vårdDaketet.

GRUPP F/RA: fi,4an bör centralisera för
att få lämplig Oruppstorlek. 0nkologiska
centra som finns ialla reqioner lGn aoera
påtryckare och initiera grupper. BeOi-
0nsjukhusen lGn fånqa upp patienterna.
BehabiliterinOsveckor eller helOer kan 0rd-
nas. Kanske kan man få peflgar via försäk-
rin0skassorna för rehabilitering i stätlet
för att patienterna Skall siukpensioneras.
l\,4an kan ordna temakr'ällar med röreläsare
som reser runt.

FRÄGA 3:
Hurtaröronkliniken hand om sina patienter
under strålbehandiingen?

GRUPP ETT: Ett förslao äratt man haren
kontaldsjukskötersk som förmedlar kon-
hlder med lälGre och paGmedicinare.

GRUPP lVÅ: Kontaldmänren har telefon-
kontakter med patienterna under och efter
strålbehandlingen.

GRUPPTRE: lnte så alldetes bra altid Fn

lösninO är konla ktpersone r för hela tiden.
Kurator är den som ska ta hand om pati
enten i choch{asen. darelter linns grupper
under behandiingslasen. Atminstone en av
gruppen ska vara känd och trygg för pati-
enten.

GBUPP FYBA: Svårt hålla kontakten
ibland när patienterna bfer klinik melan
ör0nklinikefl och strålbehandlingen. En det
sjukhus tycker dock det funger,ir bra. Där
har en kurator från 610nkliniken kontakt
med patienten underhela stålbehandlingen.
Vid de stora siukhusen är bristande
läkarkontinuitet ett probl€m. På mindre
0rter istället ett pr0blem att dessa
patienter sällan förekommer, kunsl€pen btir
därför Oanska_dålig när patienten kommer
tillbaka hem.op-pen vårdteam lGn skickas
ut till patjenten. Alternativt kan
distriktssiuksköterskor biudas in till den
patienl som skall åka hern, och ges
inStruhioner om hur man behan.tter
§rålrealdoner, skötsel av sond€roch andra
prahisle problem.

FRÅGA 4i
Hur fungerar teamarbetet på din klinik?
0m det inte tungerar, vad kan göras för att
förbättra?

hrrl-
GRUPP FfT: Det varierar. Vissa oner
§aknar paramedicinare, som dietist, kurator
och l0goped. Ett problem att läkare inte
som rutin skiver rcmisslrllandE spec€hs-
ter. För larynoektomerade ltnns oftast ru-
tiner men det saknas i hög grad för pati-
entermed munhålecancer MOot man måste
ta itu med vid alh sjuldlus!

GRTJPP TVÅ: Team är under utvecklande
därdet inte redan finns vältungerande så-
dana. Här händer det mycketl

GRUPP TRE| Teamarbetet fungerar
hyogligt men kan göras bättre där det
inns. På en del ställen saktas tmm. man vet
inte ens vilka personer som ska kontaLtas.
Gemensam vidareutbildning är ett sätt att
komma tillrätta med problemen. Det år
svårt och tidskrävande att söka
proiektpenqar. Ett förslag att man inom
LarynOförbundet avlönar nå0on som kan
hFlpa tillafl skriva ansolGn.

GRUPP FYBA| Det är olika hur bra team-
arbetetfungerar. Bra där man hart€am på
avdelningen med logoped, sjukgymnast. die-
tist, klraiorsom gårigenom probtem€n rö-
rande de inneliqgande patienterna. Defta
fungerar däremot inte med polikliniska
patienter. Viktigt att man redan från
början har ett program för patienter som
ska behand las Iör mun håtetumörer. A[a ska
tilldieti§t, alla skati tandvård, kuratoro s
v. lngen ska kunna slinka igenorn, vilketär
ätt hänton man inte har fasta rutiner.

Rchab och funktion
på Nynåsgården

Eva von Krusenslierna var en av de
medverkande vid
Laryngförbundels rehabiliierings-
och fun ktionsulbild-ning på
Nynäsgården i höslas, och hon
iniormerade om nya Slomvent ell
och lvå för venlillalare. Upp-skatlat,
liksom logopeden Jill Ny-bergs
medverkan på lemal arti-kulera
rän .

Kurator Gun-l\rari Larsson föreläsle
om vilden av samlalsgrupper, såväl
under sjukhusvistelse som elter
hemkomslen etter operalion.

Sagt om SPI[0 tÅRYN0,{I[!
"5!smbildningen

har minskat rned 75 %."

F#GTC,,



uoil-sTtPEr{Dtun
rItt SIV BAGTIEN
Lions i Siderhamn disponerar över
en fond vars avkaslning användes
lill stipendier till personer som boll
eller bor i Ljusne, och som finns
anledning uppmärksamma för olika
insatser.

I år återfanns som en av lre slipendi-
aler, S'v Baglien från Laryigfören-
ingen i Gävle.

I motiveringen för slipendiet siod:
För långl och väl ulfört arbete inom
handikapprörelsen, idogl arbete
med handikappfrågor bäde på
kommun- och länsnivå samt för all
viktig information om rökningens
skadeverkningar inom skolor i hela
X län

agt om §PIR0 I,{RYN0Ålll
"Anodringon fö, dusch
var iu fenotrenalt bral"

F@Gt€r,

Välj själv!

FBEE VENT SYSTEMET
HAR ALTERNATIVEN

Se vår annons

OBSEBVEBA:
Från 1 Ian 1993 har Sveiska Laryng-lör
bundel, Larynglonden oci Lary nya lele-
lonnummer, nämlioen 08-655 tII10 och 08-
655 83 20. Te{tel.: 08-655 43 20 och le-
lelar 0S'655 46 '10.

NY PoSTADRESS ldn samma dalum:
Ba*sväq'14, 17073 Solna.

GOD JUL
och
GOTT NYTT ÅR

STOCKHOLIVlS LÄNS
LARYNGFÖHENINGI
Birgil och Rolf Fischer
Tage Andersson
Eric och Elisabeth Olsson
John H Danielsson
Karin Cedin
Allan Blomqvisl
Lilly Weslerberg
Har et Andersson
Elise Lindqvist
Birgil Blange
Axel Selander
Linnda och Elof Bystedl
Lennart Olsson
lngegerd och Bengi Bengtsberg
Eengt Jakobsson
lngemar Wennerslrand
Herbert Tschöp
Sonja Samuelsson
Lals-o Paulsson
Vivan Bel,n
Väino Pahverk
Rut och Bobed Hollari
Eva v Krusenstierna
Kristina Beme
Sigrid Lundin
Viola Lundevall
Gunvor Lindholm
Lillemor Cedin
Per Brännmark
Bune Emteborn
Karin och Oskar Nor6n
lnga Britt och Folke Eriksson

En god helg,
eft gott nytt år!

HALLANDS
LARYNGFÖRENING

Örebro
Laryngförening
önskar alla
EN GOD JUL
och ETT GOTT
NYTT ÅR!

SÖDERMANLANDS
LARYNGFÖRENING

önskar
GOD JUL och
GOTT NYTT ÅR

GOD JUL
och

GoTI NYTI ÅB

Västmanlands
Laryngförcning

Laryngföreningen
I

DALARNA
önskaralla
GOD JUL

och
GOTT NYTT ÅR



EN RIKTIGT GOD JUL
OCH ETT GOTT N\'TT ÅR 1993

tillönskas medlemnat och Larys läsare
AV

SV E N SKA LARYN G FÖR B U N D ET
Förbundsstyrelsen

{$94' '' -.-.1gEN

,nar\$II*

God Jul och
Gotr Nyrt År

tillönskas av
LARYNGFÖRENINGEN

GÖTEBoRG

Södra Sveriges
Larynglörening, Lund
önskar
GOD JUL,
corr nrrr Ån

|l/.*ffJo'*?E'ifl?I.o*.
f EN GoD JUL

och
EII GOTI NYIT ÅB

oXELÖSUND:
Stig W och l\rärla Karlsson

LINKÖPINGSFÖRENINGEN:
Adollsson, Lars-Gunnar och Solvig
Andersson, Kiell och Eivor
Andersson, lnge
Aspling, Carloch Eva
Andersson. [,,lonica
Aurell, I\,4arianne och cunnar
Berntsson, Margareta
Brynielsson, Paul
Berglund, Nils
Björck, Nils och Birgit
Claesson. Torsten och Karin
Carlsson, Kerstin och Kurt
Carlsson, Nils och Astid
Danboll, Chrislina
Eriksson. Ann Britt och Karl-
ErikFreij, Kerstin
Gardelin, Sven'Olof
Holgersson. Eskil och Lrlly
Holmberg, Eva
Håkansson. Siqvard och Anna
lsberg, [.4a]-Britt
Johansson. Aina och Gösta
Johansson. Elsie och Bertil
Johansson, Kerslin
Johansson. Ulla-Britl
Lorentzon, Verner
Lind slröm. Ella
Parmerud, lng-B.itt
Pettersson, Edit
Pettersson. Einar
Bunman, lr6ne
Siögren, Helge
Sundmar. Per
Wetneasson, Yvonne
Wideman, lnga-Briit och Kad'Hendk
Wirs6n, Lennarl och l\,4argil
Larsson Barbro

UPPSALA
LARYNGFÖRENING:
Adolfsson, lnga
Ahlbom Kajoch Haity
Ahlslröm. Emy
Beling, Gunilla
Benglsson, Jan Chrisler
Berglund, Hans och Gudrun
Eriksson, Erik och Mildrid
Eriksson, Sven och Mainy
Johansson, Helmy
Johansson- Roland
Lind, Magelia
Lindhe, Anna-Lisa
Löfblad, Serry
Ivlagnusson, lngrid
Ä,4a11sson, Henry
Naujoks, cerhard och Erika
Peltersson. Sonja
Sekujic, Milivoi och Lillie
Staffansson. Sven och Britta
Thorsson, Elsa
Wiklund. Rune och EIsa
Åhtin, Dagny
Osth. Svea i

GOD JUL
GOTT NY'TT ÅR

Gävleborgs
Laryngförening

Tack för ett år
med gott samarbete
och lillönskan om
GOD JUL och
GoTT NyrrÅR.

STOCKHOLIVS.
KONSULT

Tack för 1992 och
ett gott nytt 1993.

Enskede Otfset

Gott nytt år med nya
teletonnummer till

Svenska
Laryngförbu ndet:
08-655 83 10 och
08-655 83 20.

rTexttel.:
I og-ess cs zolTelelax,
08-655 46 10

DETTA ÄR DEL I AV LABY 4/1992. Del2 har Iån bereckn ng itdntngsbiiaga och är en 2s,årsresum€ av
Laryntöbundels verksamher av Botf Fischer.


