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SVENSKA
LARYNGFÖRBUNDET

- har läns- och regionföreningar
verksamma över hela landet

- hat konhn med motsvarande
löbund i andra länder

- har [örtroendeanslutna läkare,
tandläkare, logopeder, kurato-
rer och dietisler

- är en av huvudmännen i Can-
cerfonden,

- tillhör Handikappförbundens
Centralkommill6

- finansieras genom medlems-
avgifter och anslag bl a. genom
Stalens Handtkappråd (statlryt
organisatDnsslöd)

- har instiftat Laryngfanden,
som bl.a. ger rehabililerings-
stöd ti laryng-, hemilaryng- och
glosseHomerade

- arbetar för lika rätt till behand-
ling, vård och rehabilitering
samt för social trygghet

- värnar om laryng- hemilaryng-
och glossektomerades tntres'
sefrågor

- utger tidskriften Lary

Konsulent, Malmö:

Gull-Britt N4årtensson, Dalaplan
5 A, 214 28 lt/almö
f el. O4O-92 43 42

KANSLI
Postadress:
Barks väg '14, 170 73 Solna
Besöksadress:
Barks väg '14, (Bergshamra),
Solna
Telelon:
08.655 83 10,08.655 83 20.
Texttelefon: 08-655 43 20
Telefax: 08-655 46 '10

(OBS: Ovanstående adresser
och telefonnummer gäller även
Tidskriften Lary och Laryng-
fonden)
Telelontider:
Ir,4åndjred 09.00-1 2.00 samt
13.00-15 00. Ovriga tider au-
tomatiskt telefonsvar på 08-655
83 10 och 08-655 83 20.
Postgiro: 851754-2
Bankgiro: 57903-3573

Förbundets kontaktper-
soner:
Förbundsordlörande Elof
Bystedt, Kornvägen 4,
145 71 Norsborg
Tel 08-531 717 88
samt mobil 010-215 74 75 och
010-271 4-t 57 .

Kassalörvaltare Bo Persson, Ö.
Hantverksgatan 20 A, 83'l 36
Ostersund.
Tel. 063-12 30 41 .

Tidskriften Lary:
Adress och telefon, se ovan
under kansli

Laryngfonden:
Samma adress som Laryngförbundet
NY'F]' TELEFONNUMMEF:
655 40 01.
Postgiro 9'18258-5
Bankgiro 5793-0661

LARY

- är en tidskrifl för

o laryngeklomerade - de som
Iått slruphuvudet bortopererat

o hemilaryngektomerade - de
som fått ena stämbandet bort-
ope re ral

o glossektomerade - de som
fätt delar av eller hela tungan
bortopererad

o de som genomgåll liknande
operationer i munhålan

Anmåil alltid
- och snabbt -
ev. adressiindring
till Lar),
(och i ftirekomnande fall till din
Laryngftircning)

LARYNGFÖRBUNDETS LÄNS- O,

REGIONFÖRENINGAR - kontaktpersoner:

ESKILSTUNA: Per Lindell, Levins gränd 2 (2 tr)
644 32 Torshä la Tel. 016-35 51 35
FALUN: Ho ger Andersson, Bådrnansvägen 27,
791 61 Falun. Tel. 023'160 95
GAVLE: Sv Baglien, O)dorget 1 8,826 00 Söderhamn
Tel.0270-16459
GOTEBORG: Eric Hermansson, Gitarrgatan 1,

421 41 Va Frölunda. Tel. a31-47 87 63
HALMSTAD: Åke Karlsson, Betelvägen 10,
302 30 Halmstad. Tel. 035-10 21 23
LINKOPING: N s Biörck, [.4årdstigen 4,
590 30 Borensoe'g 1et.014'-410 46
LUND: Erik Oh sen, Tordönsvägen 4 , 222 27 Lund.
feL 046-13 14 05

STOCKHOLM: Bune Emlerborn, Sköndalsvägen
1 1 4 (lV),128 68 Sköndal. Tel. 08-93 87 58
SUNDSVALL: Björn Edlund, Bruksvägen 8 B,
873 30 Bollstabruk. Te|. 0612-212 15
UPPSALA: Rune Wrklund, Ynglingagalan 5,
753 34 Uppsala. Tel. 01 8-26 18 56
VÄSTERAS: Bol' Luadeval', Klockarlorpsgatan 26 C,
723 44 Västerås. Tel. 021-14 30 73, eller
Bjarne Johansson, Axel Oxenstierna's gala 42,
724 73 Västerås. rel. 021'35 45 60
ÖRggnO: Laryngfören. i rebro län, Per-Arne Herberlsson,
Eklundavägen 9-15E,702 7 Örebro. Tel.019-57 18 86

lil



KOMMUNFÖRBUNDET
,TAXEUNDERLAG" 

FÖR
UNDERLAGET SYNES

HAR GIVIT UT ETT
KOMMUNERNA.
SYFTA TILL ATT

XÖaa KolIfiIUNALA TAxoR slta IIIINsKA
rrrcnrnÅGAN I HANDtKAppoilsoRGEtrt!

Höle rAXoR rön ATT MTNSKA
errenrnÄeRru pÅ HRruor xnppoMosoRct

Efter en överläggn ing mellan
H and ikappförbu nde ns Samarbetsorgan
och företrådare för Kommunförbundet,
kunde man dessbältre konstatera att
Kommunförbundets politiska Iedning vid
överläggningen, som ägde rum isep-
tember, sades ännu inte tagit slutgiltig
slällning till den skrilt vari taxehöjning-
arna presenterades.

Samarbetsorganet framlörde sina syn-
punkter på ett oförblommerat sätt, sam-
manfattade iett uttalande till samtliga
kommuner i landet.

I uttalandet konstaterar organet att för-
slaget är ett bottenmärke ivällärdspoli-
tiken. Kommunerna uppmanas dårför att
lägga taxeförslaget åt sidan. Priset på
en tjänst skall inte styra efterfrågan.
Styrande skall vara den enskildes be-
hov.

Uttalandet i dess.helhet återges här

HANDIKAPPFöRBUNDENS UTTA1ANDE

TItt TANDETS KOMMUNER

Statsbidrag till
EG mot cancer
lnom EG:s h and lingsp rogram mot can-
cer, i vilket Sverige deltar, utropas varje
år ett nytt trema. Tema 93-94 är passiv
rökninq.

Regeringen stödjer kampanjen med elt
bidrag på 100.000 kr.

Samarbetsorganets
EG-arbete fortsätter
lnom H and ikappo rgan isat io n ernas
Samarbetsorgan fortsätter arbetet
med att granska och ge synpunkter
på EGJrågor som rör handikappade.
lden grupp som bedriver detta
arbete ingår bl.a. Siv Bagelin från
Laryngförbundel.
En rad problem behandlas av grup-
pen, och rapporUer kommer så små-
nrngom.
Aktuella frågor på gruppens dag-
ordning är bl.a.:
o Arbetsresor o H jälpmedels-
teknologi o Löneb id rag o
Rekryteringsstöd D B ilstöd o
Hemhjälp o Handikappersättning o
Kultur och utbildning o
Tillgänglighet/byggnader ooch
andra f rågor. Arbetsuppgifl er saknas
således inte...

NU FÄRDETVARA NoG!
Kommunförbundets "generella underlag" för taxekonslruktioner av äldre-
och handikappomsorg är kulmen på marknadstänkandet i omsorgslrågor.

Det skulle komma att drabba vårl lands mest utsatta medborgare. Den
människosyn som avspeglas i detta underlag är så långt bort från

Handikapputredningens och olika riksdagspartiers uttalanden, som tänkas
kan. Borta är tanken att merkostnader på grund av handikapp inte ska drabba

den enskilda individen utan solidariskt betalas av alla.
För sju år sedan avskaffade en enig riksdag de då gällande differentierade
vårdavgifterna för långtidssjuka, för att de skapade förnedrande inkoms!

prövningar, orättvisor och otrygghet. Kommunlörbundet tar med sitt under
lag för taxekonstruktioner ett jättekliv tillbaka till den tiden. Om kommunerna
följer denna vägledning, kommer det att bli etter värre. De avgifler som nu

ska tas ut, ska betalas av människor som bor hemma och har familj. Avgifterna
drabbar inte enbart dem som vistas på sjukhem utan har betydelse för hela

familjesituationen.
Kommunförbundels skrift utgår från att lolk begär mera hjälp än de behöver.
Alllsa skall ett högre pris hålla efterfrågan nere. Vi vänder oss bestämt mot

det synsätt som här avslöjas. Människor med handikapp begär inte av
o§nne, eller vad det anses vara, bistånd från sin kommun- Kommunen får av

låta avgiftsssäfi
Pr r inte vara så hö n-dre ntligen behövs. lde

möjlighet att överklaga ett biståndsbeslut, eflersom han/hon av kostnadsskäl

Vår uppfattning är att det inte är priset pa den ljänst man behöver som ska
avgöra efterfrågan utan blott och bart behovet. Priset som styrmedel för

människors omsorg måste förkastas!
Vi - 28 ha manar alla landets kommunalpoli-
tiker att v handikappomsorgen, bortse irånKommun mol hela den genlrella välfärds-

HANDtKAppFöRsuNilåfi 3 saMaRBErsoRGAN

Lursgå

för konferenser, möcen,
seminarier och angenirm samvaro i

skärgårdsmiljö.
Men boka genom

STOCKHOLI/SKONSULT

Å får du en liten bohning:-
pncltt på böpcl

Tel och fax 08-658 36 06
Rermersholmsg. 71,
11740 Stockholm
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lsLAND, Ö
ATT

ATAN UNNAR ALLA
Oaa

FA BESOI(A

Det finns saker som är obeskrivbara, som man bara kan upp-
leva. Praktiskt taget obeskrivliga. Till dessa saker hör lsland.
Sagoön som är, just precis, som en saga.

Här är landet som är tätbelolkat av får
och hästar. Båda grupperna tycks föra
ett ytterst behagligt liv. Båda i näsl intill
total frihet.

- Hästarna, jo dom har vi för att de är
trevliga och {ör att rida upp låren på ljäl-
len på våren ..,ch hämta hern dem på
hösten.

Säger hästägare och fårfarmare med en
alldeles speciell glimt i båda ögonen.

Alltså att vara häst är ungefär som att
på hehid vara tö rsta-maj-ta lar-st o ls-
uppsätta.e i Sverige ..

O OKNAR, HETVATTEN, IS, IS, IS...

Här är de otörenliga elementen kyla och
hetta nära varandra. De heta källorna är
verkligen heta - och otaliga. Jöklarna är
inte lika många, men desto större: L4er
än 10 procent av öns yta är ständigt
täckt av is.

L4en vanligast upplever man ändå de
olika öknarna vara. Väld ga områden
med svarl aska, grus och lavablock,
ibland ljusgrå övertäckta av lavar.
lbland rödtonade av järnförekomst eller
vita - och då exporteras de till en annan
övärld för att användas då man brygger
Guiness ö1. Fråga mej inte hur och till
vad sanden används, men det är så -

den används!

Beykjavik - den lilla staden med den
slora l<yrkan

Om Färöarna är döpta lill "Väder-gudar-
nas tummelplats" är lsland uppenbarli-
gen en nära slähing. Här kan de gå un-
dan då vädret växlar. Men man skall inte
förledas tro att lsland, lrots sitt namn
och trots sina iöklar. är etl land med sär
skilt hårt klimat. Vad sägs om en medel-
temperatur av + 1 grad C på södra och -
'1 på norra ön under - ia, just det - ianuaa
månad. I gengäld är somrarna svala och
bjuder på en iulitemperatur på i medel 11

plusgrader. (Låter det som ganska
svenskt, kanske?).

O KÄLLOR GER ENERGI = LIV

De heta källorna ger lsland gott om
energi till uppvärmning och annat. De

rent förskräcklig. Jökelälvarna är Ierväl-
ling och man nästan kan se hur delta-
Iandskapet växer timma för limma.
lsland "plattas ut"...

O EROSION OCH FÅF

lvlan har svårt att föreställa sig att denna
naturimpone'arde, märkliga ö, en gång i

tden var skogbeväxt. Nu görs tappra
försök att'lå skog tillbaka, åtminstone
på mindre delar av ön. Kampen är ojämn
och naturligtvis helt förlorad överallt där
får kan vistas lritt. Och det tycks vara
näst intill överallt utom inne i öns tätor'
ter. Och en och annan liten inhägnad
trädplantering. Fårens gnagande gör jor-
den lättåtkomlig för vädrets omilda be-
handlrng av yian och visst måsle det
hjälpa erosionen I ill framgångar...

o TATORTEF?

Nog är det glest mellan människobo-
ningarna nästan dverallt. t\.4an upplever
det som om två hus är en by, fyra är en
tätort och tolv blir en stad... lbland är
det många timmars bilfärd mellan
grannarna, särsktlt som "vägarna" lör
det mesta bjuder på en minst sagt
tvivelaktig "kvalilet". Och på det inre av
ön är man förbjuden fara med bil om man
inte har lordon av jeep-typ. Vilket ändå
medf ör betydande problem ibland.
Särskilt där "vägen" mest beslår av med
pinnar rösad led cch dimman kan slå
r ill...

Allt är så väldigt, så stort, så oåterkalle-
ligt på den här obeskrivbara, lantastiska
ö- Så in inorden obeskrivbart att man
bara kan önska var och en som har
chansen - åk ditl lngen lämnas oberörd,
jag lovar. Aldrig kan man som människa
känna sig så liten och obetydlig som
här. Kanske man ges rätta proport oner i

ska-pelsen..,

Om turen vill "drabba" somliga i Laryng-
förbundet kommer nästa nordiska kon-
gress att ligga på denna märkliga del av
moder jord. Lyckliga ni, som utses att
åka!

c E^

Det pyser och pultrar, kokat och fräser,
ryker och sprutarpå många ställen på
lsland

stora växthusen man hittar här och var
rymmer mängder av grönsaker, kanske
främst tomaler och gurka, lvten också
apelsiner och bananer! Och del kan be-
hövas: Utomhus är odlingarna mycket
begränsade. Potatis, kå|, en mindre del
foderviixter. Och hö till alla häslar, får
och ett inte ringa bestånd av kreatur.
[/en hövallarna skall vi kanske inte tala
så mycket om - nog påminner det gan-
ska mycket om gammaldags ängsslåtter
iSverige.-.

O ISLAND VÄXEB

Den slolte norrmannen - inorgehistorien
- som betonade att Norge skulle bli
mycket stort, bara man plattade ut det,
skulle kanske avundas lsland. Här plat-
tas det verkligen ut... Även om "medel-
höjden" på ön är c:a 500 m ö h.

Erosionen. framförallt på sydsidan, är

Stota delar av lsland är väglösl land

PRESSToPP! Just som Lary gårtilltryck kommer beskedet - det blir Nordisk kongress på lsland'1996!



IYtASAR OCH KUttOR
DROG TITL ENVIKEN PÅ TUNS

Dala-laryngernas "hemliga resa" vi-
sade sig bära sta till trevliga Björkans
Herrgårdspensionat i Enviken. Ett
resmål som uppskattades av de 11
deltagarna, väl mottagna av pensio-
natels unga värdpar.

Men Dala-laryngerna ägnade sig
långt ifrån enbart åt god mat, man
hade också ett ordentligt program
uppgjort för sin "dag".

Först klarades ett föreningsmöte av,
och på detta fick man rapport om vad
som hänt på Laryngförbundets ord-
förandekonlerens på Arlanda någon
vecka tidigare - en konferens som
ägnades sladgefrågor och även log
upp frågan om arbetsgivareansvar
samt ytterligare ett par ämnen.

Ordförandekonferensen valde en
stadgegrupp, vilken för övrigt som
torde framgå på annan plats i detta
nummer av Lary, redan slutfört sin
uppgift: Att ta fram förslag till nya för-

bundsstadgar och mönslerstadgar
för Laryngfööundets löreningar.

Förb u ndsp rotokoll genomgicks
också.

Vidare hann Dala-laryngerna med en
minikurs under ulflyktsdagen, med
temarubrik: Hur drivs arbetet ien
ideell förening?

R apportör : Holg er Andersson

Masar och kullot pä pensionatstrappan

KONFERENS
gn
REHABILITERING
för
laryng- o glossektomerade!

Kom lill Billingehus pä den vackra
Eillingen utanför Skövde den 5-6 maj
19gl!

# Bada med snorkel?
# Prata med kroppen?
# Vas är det vi äter?
I Halsbränna? lnplantat? Tandvård?
... och mycket annat kommer de här da-
garna att handla om.

Du är hiärtlig,t välkommen till denna inne-
hållsrika och spännande konlerens - den
första i sitt slao i Sverige. lnbjudna är i

,örsta hand Laryngförbundets alh med-
lemmar, anhöriga och andra gloss- o. la-

ryngehomerade som ännu inte blivit
medlemmar. Varmt välkomna är också
alla intresserade inom vården.

Vik de här dagarna redan nu i din alma-
nacka. Mer inlormation kommer i Lary
1/94. Villdu att vi sloll sända inbjudan di-
rekt till dei, så ring Laryngförbundets
lensli (tel. 08-655 83 10) och meddela
det

LARYNGFONDEN
- öppen för bidrag!

Bidtag tillfo den mottages tacksomt.
P ost g iro 9 I 82 58- 5. B ankgiro 579 3 -(k6 1.

LARYNGFONDEN - en frisLående fond
instiftad av Svenska Laryngförbundet -
står öppen för ansökningar om bidrag.
vilka kån beviljas i enlighet med fondens
iindamål:

Fondens ändamål iir
att frzimja forskning och utveckling,
szirskilt på hjåilpmedelsområdet,
inom områdena laryng-, hemila-
ryng- och glossektomi samt freimja
vård och rehabilitering för behö-
vande sjuka inom dessa områden,
dock ej sådant som aligger stat,
landstingskommun och kommun,
enligt gällande lagar, regler och
praxls.

Ansökan om bidrag insaindes tilt
LARYNGFONDEN,
Barks väg 14,
170 73 Solna

UtdelniDg ur fonden sker [vå gatrger/år.
Ansökningar skall ha inkommit senast
1 mars respektive I september.
(Ansökan ske! på fastställd blaDkett som
kan beställas pr tel. O8-655 40 01.)
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O FOLKFEST I BHUNNSPARKEN

FolKest i Brunnsparken iaugusti, och
naturligtvis var Larynglöreningen i

Orebro med. Tillsammans med andra
handikappföreningar.
Laryngernas utställning lanns på plats,
denna lyckade dag.
lvlycket kan vi hjälpa till att lösa då det
gäller tal- och malproblem, och förhopp-
ningsvis förmår vi en och annan ungdom
att f impal

FÅn lolHesten,
med Laryngutställningen

Lena Marjavaara och Gunnel
Karlsson - två medverkande

MEDLEMSMÖTE
MED MYCKEN INFO

Till seplembermötet hade Laryngför-
eningen iOrebro lyckats engagera Gun-
Marie. Larsson, kurator Lena Marjavaara
från OHN-kliniken vid Regionsjukhuset i

Orebro, Gunnel Karlsson från Taltjäns-
ten och Eva von Krusenstierna trån
G ibeck.
Välbesökt av många irtresserade med-
lemmar - vilka lick en ornfattande inror-
mation i många trågor.
Gun-lvlarie redovisade Laryngf örbundets
arbete på munhålesidan och Eva lärde
oss mycket om "kamelnäsan".

PerArne Herbensson Eva lärde oss allt
om "kamelnäsa"-

Blavol
NU HOPPAS
UPPSALA PÅ

leds av kurator cun-N,larie Larsson i

Laryngtörbundets regi, var syftet med
besöket naturligwis all få inlormera om
samlalsgrupper lör patienter, och även
tör anhöriga (s.k. anhöriggrupp).
Karolinska sjukhuset är ju föregångare
med patientgruppsverksamhet sedan
tlera år tillbaka, och det fungerar mycket
bra. L,len givetvis lormar varje sjukhus
själv gruppen på det sätt man själva an-
ser att den Iungerar bäst. Viktigast är att
man gör nå9ot för patienterna.
Gunilla Beling visade sig mycket positiv,
men har naturligtvis inte möjligheter att
ensam hålla i en grupp. Därför tas nu
kontakt med kurator, dietist samt siuk-

syster inom ÖNH- mottagningen på
Akademiska. Aven professorn på klini-
ken skall naturligtvis kontaktas. Så hop-
pas vi att det skall leda till något positivt.
Det tar tyvärr alllid lång tid när man skall
intöra något nytl, lramförallt idessa be-
sparingstider då man drar in på både
pengar och personal. Det gör inte det
hela lättare.
Men med positiva och förhoppningsvis
lriskare patienter har man vunnit mycket
då det gäller att rehabilitera denna grupp
av patienter, vilka redan har ett svårt
handik?pp atl brottas med.
Hans-Ake Ellveh

PATIENTGRUPP

Härlörleden var jag, tillsammans med två
trevliga medlemmar f rån l. aryngför-
eningen i Uppsala (Majny och Sven
Eriksson) på besök hos logopeden
Gunilla Beling på Akademiska sjukhuset
iUppsala.
Eftersom jag jobbar med projehet som



BO KÖNBER,G PÅ PNO.TOXERESSEN:

ADELREFORMEN VAR ETT BRA BESTUT
I SAÄAVERI(AN ÖVEN BLOCKGNÅNSCNNA
Sjukvårdsminister Bo Könberg deltog i PRO:s (Pens-ionärernas Riksorganisations)
kongress 1ör en tid sedan, och ägnade där ett tal åt ADEl-reformen.

I sitt PFIO-tal framhöll Bo Könberg ol.a.:

I slutet av 80-talet fastställde riksdagen
mål för åldreomsorgen inför go-talet.
Äldreomsorgen skulle utvecklas med
syfte atl skapa trygghet, självbestäm'
mande och vallrihet lör de äldre.
Den s.k. ÄDEL-delegationen lade under
1989 fram sitt lörslag och propositionen
om ansvaret lör service och vård till äl-
dre och handikappade m.m. antogs av
riksdagen i slutet av 1990. Det innebar
att kommunerna fick ett samlat ansvar
för långvarig service och vård till äldre
och handikappade. Reformen trädde i

kraft '1 jan. iljol.

o övEF BLocKGRÄNSERNA

Bakom ÄDEl-beslutet stod den dåva-
rande socialdemokratiska regeringen
och lolkpartiet liberalerna. Jag tycker
det är bra då vi över blockgränserna
lyckas enas i stora och för
medborgarna v iktig a lrågor.
Aldreomsorgen är naturligtvis en sådan
angelägen och viktig fråga. Den måste
ju fungera oavsett vem som har makten.
Min åsikt är att det var en bra
överenskommelse.

o DEBATT HELA 8O-TALET

Problemen med det tidigare dubbla hu-
vudmannaskapet - där kommun och
landsting delade på ansvaret - diskute-
rades under hela 8o-talet. De ekono-
miska diskussionerna och konflikterna
mellan huvudmännen innebar tyvärr alt
angelägna lörändringar som t. ex. ut-
byggnaden av demensvården gick lång-
samt eller ibland inte ens kom till stånd.

o FÖRÄNDRINGARNA VAR SToFA

ÄDEL-reformen innebar stora lörän-
dringar när det gäller personal och eko-
nomi inom äldreomsorgen. C:a 1/5 av
landstingens budget överlördes t ill
kommunerna som föl,d av beslutet.

o KOHT OM REFORI,4EN

o Kommunen har lått en skyldighet att
i0rätta särskilda boendeformer för ser-
vice och omvårdnad. Kommunerna är
också skyldiga att inrätta dagverksam-

heter.
o 1 ian. -92 övertog kommunerna ansva-
ret för c:a 31.000 sjukhemsplatser.
o För somatisk långtidssiukvård och
huvudsaklig omvårdnadsinriktning in-
fördes ett kommunall betalningsansvar,
vilket baserades på 3.400 vårdplatser.
o För medicinskt lärdigbehandlade pati-
enter inom akutsjukvården och den geri-
atriska vården inlördes ett obligatoriskt
betalningsansvar f ör kommunerna.

O UPPFÖLJNING

En sädan här viktig lörändling med så
stor betydelse för så mänga människor
måste naturligtvis följas upp mycket
noga. Regering och riksdag har därIör
beslutat om en lemårig upplöljningspe-
riod (med delrapporler bl.a. från
Socialstyrelsen).
De uppföljningar som hittills gjorts visar
att;
q antalet medicinskt färdigbehandlade
patienter som ligger kvar på akuts,ukhu-
sen har minskat kraftigt;
o landstingen under 1992, som en följd
av denna minskning, har kunnat minska
antalet vårdplatser inom akutsjukvården
och den äldremedicinska vården;
o kommunerna har redovisat en crnlat-
tande utbyggnad av de särskilda boen-
deformerna och iår planerar atl inrälta
drygt 10.000 nya äldrebostäder;
o ller äldre har fått del av kommunernas
satsningar på vård och boende;
o en bättre bostadsstandard har kommit
llera till del;
o tillgänglighet till akutsjukvård och geri-
atrisk vård har lörbättrats itah med att
antalet medicinsk lärdigbehandlade
minskat och vårdtiderna lörkortats.

O AVGIFTERNA

En annan fråoa som aktualiserades av
ÄDEL-reformen var de olika avgiftsprin-
ciperna för ålderdomshem och sjukhem.
Stora och orättvisa skillnader fanns i

detta avseende mellan den tidigare
landstingskommunala sjukhemsvården
och de kommunala boendeformerna.
Riksdagen beslöt i slutet av 1992 om ett
nytt avgiftssystem inom äldre- och han-
dikappomsorgen.

Beslutet innebär att avgilterna vid sjuk-

hem eller andra vårdinrättningar lär tas
ut enligl samma grunder som lör övriga
kommunala avgifter för hiälp i hemmet,
service och omvårdnad och boende. De
begränsningar som gäller är att avgif-
terna skall vara skäliga, inte översliga
kommunens självkostnad och att den
enskllde skall ha kvar tillräckligt med
pengar för personliga behov.
Vi har under senare tid kunnat läsa i

pressen om avgifter vid sjukhemmen
som förefaller mycket höga och om an-
höriga - främst äldre kvinnor med låga
egna pensioner -som oroar sig för att de
skall tuingas lämna hus och hem för att
klara makens eller makans månadsav-
gift lill sjukhemmet.Riksdagen har inte
detalir€glerat hur siukhemsavgifterna
skall sättas, men jag vill peka på tu, som
jag tycker självklara, principer vid av-
giftssättningen. För det lörsta måste
man ta rejäl hänsyn till om den sjuke har
en hemmavarande maka eller make.
Enlig såväl anständighet som lag skall
man i ähenskapet leva på samma stan-
dard. Det kan då inte komma i,råqa att
sätta avgilten som om den hemmava-
rande maken eller makan inte exisle-
rade. Och heller inte att försätta henne
eller honom ien sådan ekonomisk situa-
tion att socialkontoret blir enda utvägen.
Om det skulle visa sig i utvärderingar att
vissa kommuners avgiftssystem bryter
mot någon eller båda principerna mäste
vi på socialdepartementel ta upp över-
läggningar med kommunornas lörelrä-
dare och diskutera om riksdagen skall
kunna fortsätta med att avstå från detal-
jerade regler på det här området.

Kom ihåg

LARYNGFONDEN

- eft bra alternaiio till
blornmor

uid gratulationer
och hondoleanser.

Postgiro: 918258-5



EN STUDIE KRING CANCER
I ORON-, NAS- OCH HATSOMRADET
FöR 2.500 AR SEDAN STUDERAD Eru LÄrRne vtD NAMN HtppoKRATES
MÄNNrsKoR soM Blrvrr SJUKA MED rruöun pÅ ourR DELAR AV KRoppEN. HAN
ueerÄgxre ATT, oM rruömRxn FANNS i nuoeu, sÅ xuuoe DE BLt ILL sAH
MED RöDA urLöpRne sov pÅvtruoe ov rnÄrrxlon.
Han kallade dessa sjukdomar för cancer, vilket betyder kräfta. I dag får mer än 100 sven-
skar om dagen besked om att de har cancer, vilket innebär att c:d 40.000 människor i

Sverige får cancer varje år. Ungefär var tredje svensk kommer någon gång under sitt liv
att få cancer.
I dag kan vi bota cancer på många olika effektiva sätt och ungerär hälften av de som
drabbas blir botade.

Sltet med det projekt jag genomfört har
varit att ta reda på hur många personer i

Sverige som varje år drabbas av cancer
iöron-, näs- och halsområdet (ONH-om-
rådet), för att utilrån detta få en upp-
fattning om hur många som glossekto-
meras, hemilaryngehomeras eller Iaryn-
gehomeras. Jag har även gjort en spe-
ciell studie av antalet barn som drabbas
av cancer i detta område. Det är lrämst
meningen att detta material skall kunna
användas som ett uppslagsverk.

O GLOSSEKTOMERAD

I och med att jag själv är glossektome-
rad, elter atl för lyra år sedan ha drab-
bats av tungcancer, var jag mycket in-
lresserad av denna statistik och det var
därför som jag påbörjade arbetet som en
del av min examination på ekonomi-
linjen. L4in förhoppning är dock att
studien även skall kunna användas
av t ex handikapporganisationer och
sjukhus ideras dagliga arbet€.
Jag måste dock lrån början klargöra alt
detta inte är en unCersökning som man
bör dra för stora vetenskapliga slutsat-
ser ifrån, i och med att del endast är en
period av sex år som har undersöhs.
I/an kan dock få en uppfattning om hur
vanligt det är med cancer iONH-området
iolika delar av Sverige, samt hur många
som drabbas. För att säkerställa de re-
sultat jag har fått fram bör man göra en
störe studie, d v s undersöka en längre
period. Att jag valt att endast undersöka
åren 1985-1990 berodde på att jag hade
strama tids- och kostnadsmässiga ra-
mar att rätta mig efter.Jag har dock
översihligt även studerat åren 1980-
1984 1ör att se om det fanns awikelser i

anlalet fall mellan dessa år och de år
som jag inriktade mej på. Jag kunde
dock inte finna några sådana
avvikelser, ulan anlalet lall verkade
överensstämma med de som fanns i min
stu d ie.

I och med att iag själv inte är medicinsk

sakkunnig har jag under mitt arbete haft
hjälp av prolessor Jan Wersäll som är
klinikchel vid öron kliniken på
Karolinska sjukhuset i Solna. Han har bl
a hjälpt mig med att översätta de
medicinska begrepp som jag inte har
lörståtl samt att uppskatta antalet
personer som har glossektomerats och
laryngektomerats i Sverige årligen. Han
har även haft synpunkter på del övriga
innehållet i studien.

O ANTAL EKTOMERADE

Nåvä|, undertecknad skall lörsöka göra
en lång historia kort och sammantatta
vad som har kommit fram i studien. Mitt
syfte med detla projekt är, som jag
nämnt ovan, att kartlägga hur många
personer som drabbats av cancer i öron-
, näs- och halsområdet, samt vilka län
som har minst, respehive flest antal fall
i Sverige 1985-1990. Utilrån detta resul-
tat har jag sedan lörsökt att ta reda på
ungelär hur många som glossektome-
rats, hemilaryngektomerats och laryng-
ehomerats varje år iSverige. Studien
har genomförts som en skrivbords-
studie. D v s, jag har samlat in statistisld
material lrån Socialstyrelsen samt från
Sveriges sex onkologiska centrum och
sedan självsländigt utföd beräkn ingar
med hjälp av dessa uppgifter.

O TRE DELAF

För att göra studien så lätl som möjligt
att överskåda och läsa har jag delat in
den itre delar, Dessa är: cancer i

mu n håle reg ion en, cancer i lultstrupe,
struphuvud och stämband etc, samt
cancer i matstrupen. Jag har även gjort
en speciell studie av antal3t fall av
cancer hos barn i öron-, näs- och
halsområdet. Denna studie visar dock
att det var mycket lå barn - 18 st - som
under undersökningsperioden drabbats
av cancer i detta område. En av de
slutsatser som jag dragit av resultatel är

därlör att medeläldern är mycket hög
hos de som drabbas av cancer idetta
område. För de som drabbas av cancer i

munhåleregionen är medelåldern 55-59
år medan de som drabbas av cancer i

struphuvud, stämband luttstrupe etc har
en medelålder på c:a 65-69 år. Som
helhet gäller även att män drabbas
längre ner iåldrarna än kvinnor.

q UPPSALA LAN I BOTTEN

Studien visade även att det framförallt
var ivissa län isödra Sverige som hade
etl högt anlal fall av cancer iöron-, näs-
och halsområdet iförhållande till sin be-
folkning. Dessa län var Malmöhus,
Blekinge, Göteborgs- och Buhus län
samt Kristianstad. Dock hade Alvsborg,
som är ett grannlän till Göteborgs och
Bohus län, genomgående märkligt nog
ett tämligen litet antal fall.Stockholm
hade ganska många fall per år och även
Golland hade lite överraskande, många
fall av cancer i detta område. Det län
som hade minst lall under undersök-
ningsperioden var Uppsala, vilket också
kan tyckas litet märkligt i och med alt
det ligger så nära Stockholm. Även mel-
lansverige och "norrlandslänen" hade
genomgående lå fall - det enda undanta-
get var att Västernorrland hade en hög
incidens av cancer i matstrupen.

O i.,IEDELÅLDERN I LANEN

Jag har även tagit reda på medelåldern
hos de olika länens befolkning under
1985 och 1990 för att se om variatio-
nerna i incidensen är beroende av me-
delåldern. Vad gäller Uppsala så har de
den lägsta medelåldern under perioden,
vilkel troligen beror på antalet
studenter. En lörklaring till Uppsalas
lå9a incidens kan alltså vara
medelåldern som bara är 37,4 är, medan
den i ex på Gotland ligger på 39,0 år.
Skillnaden mellan Göteborgs och Bohus
län och Alvsborg i medelålder är inte



särskill påtaglig - 39,5 mot 39,1. Del
finns alltså troligen andra faktorer
såsom rökn ing, luttl ö ro re n in gar,
matuanor etc som påverkar antalet can-
cerfall i de olika länen. f,4in uppgift har
dock inte varit att ta reda på orsakerna
till antalel cancerfall utan bara att ta
Iram statistik för att kunna göra en
översiktlig bild av cancer iÖNH-områ-
det. Så alltså lämnar jag orsaken till
cancerincidensen därhän.

O SVÅRT FASTSTÄLLA ANTAL

Vad gälier antalet glossekiomerade,
h emilaryn gopererade och laryngopere-
rade så är det svårl att med säkerhet
fastställa antalet personer som
opereras per år. Då måste man göra en
betydligt mer ingående analys än vad
mina resurser räckte till. De slatistiska
uppgifter som jag har lämnat vad gäller
dessa ingrepp är alltså en uppskattning
som professor Jan Wersäll har gjort med
ledning av den statistik jag har lått lram.
Antalet glossektomerade uppgår till c:a
100-'150 personer/år och antalet som
laryngehomeras årligen är idag endast
15-40 personer. Hemilaryngektomi gör
nuförtiden istort sett inle alls och det är
endast ett fåtal personer - 2-4 st - i

Sverige som har genomgått en sådan
op eration.

O KOIMBINERAD BEHANDLING

Den behandlng som ges mol tumörer i

öron-, näs- och halsområdet är oltast en
kombination av strålbehandling och ope-
ration. Iilan kan konstatera att tidigt
upptäckta tumörer är lättare att
behandla än de som upptä:ks sent.
l,4indre tumörer svarar nämligen bättre
på strålbehandling och i vissa lall är
därlör en operation av dessa tumörer
inte nödvändig.
Det finns regionala skillnader i hur man
behandlar cancer i ONHlområdet. Tä t
ex Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg
lägger man in radioaktiva inplantat runt
tumören och eiler detta följer strålbe-
handling. Denna behandling görs lrämst
på patienter med tungcancer och spott-
körtelcancer. Cancer på stämbanden
behandlas däremot idag över hela
Sverige lrämst med enbart strålbehand-
Iing -en operation görs ofta inte förrän
om tumören återkommer. Det är bl a där-
lör som det är allt lärre personer som la-
ryngektomeras idag.

O RELATIW FÅ DRABBAS

Jag vill sist, men inte minst, göra klart
att det in_te är särskilt vanligt med
cancer iONH-området. Om man un-
dantar malignt melanom, skelettcancer,
sköldkörtelcancer e.t.c. är det "bara"
cirka 1.800 lall pr år på en befolkning på
cirka 8 miljoner. Det är alltså en för-
hållandevis liten del av Sveriges be-
folkning som drabbas, och av dessa är

Då jag är ute på skololna och infor
merar, och ser med vilket intresse
eleverna tar åt sig informationen, ön-
skar man att många fler av våra med-
lemmar försökte sprida information
om vårt handikapp, och samtidigt
gjorde propaganda mot tobaksrök-
n rnge n.

Det är ofattbarl hur tyst det kan vara i

en lektronssal med 25-30 elever, när

TINKOP!NGSTARYNGER
AKTIVA - SOM VANIIGT
Linköpingslaryngerna är på alerten lör
det mesta. Och dessutom har man, en-
ligt kassören Sven-Olov Gardelin, en
stabil ekonomi för sin verksamhet.
I oklober har Laryngtöreningen haft sin
utställning placerad iArbetets Museum i

Norrköping, där äldre- och handikappda-
gar har arrangerats. Utställningen har
också visats på Universitetssjukhuset i

Linköping.
Föreningens "julmöte" (får man kalla
det), genomlöres på Solbacka
servlcehus i Oskarshamn den 11
december (kl. 12.00).

Föreningen planerar en egen rehabkurs
unde|1994.

bara ett fåtal barn, vilket inte kan ses
som annat än positivt.

Jag hoppas att min sludie har givit er lite
ny intormation om detta som många av
oss drabbals av. Undrar ni över någon-
ting eller vill veta mer Iår ni gärna höra
av er till mig.Jag kan tillägga att varje
Larynglörenings ordlörande har lått ett
exemplar av min rapport, så om ni vill
tilta närmre på resultaten kan man
också vända sig till dessa och be att få
låna rapporten. Om ni vill ha ett eget ex-
emplar kostar det 75 krlst och finns att
köpa av undertecknad, som kan nås på
Laryngförbundets kansli i Solna.

Med glada
julhälsningar,
MARIE
(Marie Säfström)

man talar. Det är ju ett gott bevis på
att dom är intresserade av vad man
har att berätta.

Som tack brukar det ofta komma etl
kort med alla elevers namn på. Jag
har även fåtl någon liten present. Vid
senaste informalionen på
Birgittaskolan i Linköping - för sjuk-
sköterskeelever - kom en elev fram
och tackade med följande kommen-
tar:
- Detta var veckans höjdare.

Sådana ord värmer, och bevisar atl
man inte talal för någon ouppmärk-
sam eller ointresserad grupp. Så för-
sök i era föreningar alt få komma ut
och informera och sprida kunskap
om vårt handikapp! Nils Björck

ETEVBREV GIÄDER StV
1 . Hon rökte 6 cigaretter om dagen i 17
år.
2. Hon blev opererad för 28 år sedan.
3. När hon var lörlfyld, var hon det i flera
veckor.
4. Hon har nästan inget luktsinne.
5. Hon sa att även bara några cigaretter
kan förstöra hälsan.
Ja, så beskrivs hon i ett elevbrev, lrån
Brill l,4arie Eriksson, Vågb roskolan,
skolinformatören Siv Baglien. Som ilik-
het med alla andra som bedriver den nyt-
tiga skolinformationen får många elev-
brev.
Här ett exempel:
Siv hade rökt i 17 år löre hon fick strup-
cancer. Hon har ett hål i haisen. Hon
döljer det med en halsduk. För annars
kan hon Iå smuts i det. När hon skall
bada har hon en snorkel. Hon har även
en snorkel när hon plockar blommor. För
alt hon skall kunna lukla vad det luktar
av blommorna. Siv visade en massa in-
strument som man kan ha. Hon visade
en apparat som man sätter vid halsen
och så låter det som om man pratar.
Eller det här:
Det är farligl att röka. Hon tyckte det var
otäckt att vakna upp och inte kunna
prata efter operation. När hon hostar så
hostar hon sönder blodkärlen i halsen så
att hon hostar blod. Får hon inte ut luften
som hon har i magen så kan hon svimma
när hon pratar. Hon använder en snårkel
lör att lukta på hösten..

NILS BJÖRCK PUFFAR GÄNNA
FOR SKOII N FORIvtATION EN
JAG VILL GARNA 'PUFFA" FOR DEN VIKTIGA
INFORMATIONSVERKSAMHET VI KAN BEDRIVA I SKOLOR
OCH VÅRDSKOLOR.
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FONDKONFERENS
OM PATIENTHOTELL

Cancerfonden har ståtl Iör värdskapet vid en augustikonferens om patient-
hotell. Konferensen samlade deltagare från bland annal patientföreningar
och sjukvårdsinrättningar runl om i landet. Bland deltagarna återfanns
Svenska Laryngtörbundet.

Patienthotellet Aston Villa och dess
ägarc Cunilla Fridolin

En av anledningarna till att konferensen
genomlördes var att det linns ett stort
behov av att förbättra många av de pati-
enthotell som finns. Allt för många pati-
enter upplever tiden på hotellen som en
mindre trevlig perlod under behand-
lingen.Olta blir det bara ett passivt vän-
tande på att tiden skall gå och man sitter
då gärna på ett rum ensam, vilket inte
gör situationen bättre.Det är därlör
angeläget försöka göra tiden då pali-
enter och anhöriga vistas på hotellet
trevligare. Det bör också Iinnas ller pali-
enthotell än vad som finns i dag. Det är
meningen att det skall finnas minst ett
patienlhotell för varje regionsjukhus
och/eller större länssjukhus. På varje
patienthotell skall det linnas plats lör
både patienter och anhöriga.
I dag finns det t ex ingel patientholell i

Stockholm, vilket gör att de so..n strålbe-
handlas på Radiumhemmet får bo på
vanliga hotell, vilket kan vara nog så
iobbigt.
På många håll runt om i landet saknas
det lämpliga lokaler lör att ha ett patient-
hotell i. Det anses för dyrt att bygga nya
hus som passar för hotellverksamhet i

närheten av sjukhuset.

O VÅRDAVDELNINGAR BLIR HOTELL

I LinköpLng - patienthotellet Svanen - tar
man tillvara nedlagda vårdavdelningar
vilket gör igångsättningskostnaderna
ganska låga. Denna lösning har fungerat
mycket bra och hotellet är omtych av de
palienter som bott där.
Ett annat exempel på ett patienthotell
som fungeral mycket bra är Aston Villa i

Göteborg- Del är ett privat patienthotell
som även drivs som ett mera traditionellt
hotell, och ligger i anslutning till
Sahlgrenska sjukhuset. Hotellet är ett li-
tet, välskött hotell som drivs 

"v 
Gunilla

Fridolin. Hon har skapat en almoslär av
trivsel

O REHAB STARTA PÅ UOTTILET

Under konferensen lramhölls att pali-
enternas rehabilitering egentligen bör
starta redan under hotellvistelsen.
I Lund har man giort ett försök med att
låta patienter och anhöriga s,älva delta
aktivit i patienthotellets verksamhet.
Dessutom anordnar man på patienthotel'

let i Lund olika intressanta föredrag, ul-
flykter o.s.v. Lundaförsöken har visat
sig vara mycket positiva för palienterna,
som mår bättre under hotellvistelsen,
jämfört med hur situationen var tidigare.

O EHFARENHETER FRÄN USA

Två stipendiater lrån Cancerlonden,
Margareta Lundin och Ragnhild Kronvall,
redogjorde för erfarenheter från en vis-
telse på patienthotell i USA. De hade lätt
tilllälle besöka llera patienthotell, bl.a. i

Boston. för att studera hotellverksamhe-
ten.
Situationen där, jämfört med Sverige, är i

många avseenden annorlunda. Många
arbetar iUSA ideellt inom vården av
sjuka, handikappade och äldre.
Framförallt är det många rörmögna män-
niskor, ,rämst hemmafruar. som hjälper
t ill.
De hotell som stipendiaterna besökte
var ganska små men mycket
hemtrevliga och de flesta hade bra
närhet till de sjukhus där patienterna
behandlades.

O AVDELNINGSVÄRDINNOR?

I konferensen ingick två grupparbeten. i

den grupp som undertecknade deltog
diskuterades hur man kunde göra befint-
liga patienthotell bättre och mera triv-
samma. Från gruppen framfördes bl.a.
synpunkten att en hotellvärdinna på
varje avdelning skulle skapa ökad triv-
sel. Värdinnans uppgilt skulle bl.a. vara
att ta emot och hjälpa gästerna.
Från gruppen framfördes också att man
under vistelsen skulle få tillfälle lära sig
laga lämplig mat, sådan som kan lagas
hemma och är anpassad till situationen
eller strålbehandlingen.Aven andra ge-
mensamma aktiviteter bör prövas, så-
som att man gemensamt ser videofilmer
o. s. v.

O MÅNGATIPS

De konferensdeltagare som arbetade på
palienthotellen fick ett stort antal tips på
törbättringar, framlöraltt kanske från pa-
tientlöreningarna.
Konferensen var positiv och Cancei-
fonden bör anstränga sig lör att göra en
upplöljning.

Bosse och Marie'
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EUROPEI 5K TARYNGKONGRESS
REDOVISADE NY OPERATIONSTEKNIK

DEN EUROPEISKA LARYNGKONGRESSEN I MUNCHEN KUNDE BLAND ANNAT REDOVISA EN NY
OPERATIONSTEKNIK VID LARYNGEKTOMI. DET VAR KONGRESSENS MEST INTRESSANTA INSLAG,
MENAR SVAT..ITE EDMAN SOM VAR SVENSK DELTAGARE.

Kongressen pågick i lvlrinchen 8-11 sep-
tember, och samlade c:a 400 deltagare
från hela Europa.
Medverkande föreläsare var specla-
lister inom psykiatri, medicin och kirurgi

llöredragen behandlades frågor som har
alt göra med vårt handikapp, problem in-
lör en operation, siukhusbehandling, ef-
tervård och en del ekonomiska lrågor.

o NY OPERATIONSTEKNIK

Det mest intressanta föredraget hand-
lade om en ny operationsteknik och hölls
av dr Hagen trån Wurzburg. Han berät-
tade att lrån 1989 hade en ny typ av
operationer lör röstrehabililering utföns
iWurzburg.
Vid siälva laryngektomin (operationen)
tas ett lubformat hudtransplantat från
patientens underarm och placeras där
struphuvudet har suttit. Transplantatet
lungerar som en förbindelse mellan lutt-
och matstrupe,
För att undvika inandning iluftstrupen
slängs öppningen till matstrupen med ett

Från tre
laryngföreningar
till Spanien
Larynger från tre laryngföreningar -

Gävleborg, Stockholm, Dalarna - har
gemensamt rekreerat sig i Spanien.
Närmare bestämt på en anläggning i

Torreviia. äqd av en stiftelse och med ett
par bungalows i Svenska Cancer{ör-
bundets ägo.
Resan löretogs pr buss - 3 dagar ivar-
dera rihningen. Vistelsen iSpanien: 8
dagar.
Bad, sol, grillpartys och annat uppskat-
tat ingick i programmet.
Alla resenärerna upplevde resan som
myckel lyckad:
"Dessa rehabiliteringsresor är bra och
stärkande lör oss opererade - de ger oss
en kick i rätt rihning och ork för en tid
framöver".
"Spaniengänget" hoppas på ny resa
nästa år och har ltalien itankarna.

SpaniengänEet
9m Siv Baglien

konstglort struplock, också det gjort av
hud från underarmen. För att ge detta
struplock god stabilitet tas en bit brosk,
vanligen lrån ytteröral, för att Iörstärka
hudtransplantatet.
Fördelarna med denna metod är

1:Vanliglvis kan patienten tala igen in-
nan han/hon lämnar sjukhuset
2: Eftersom det konstgjorda struphuvu-
det är gjort av kroppens eget material
linns inga problem relaterade till prote-
sen isig
3: Rösten blir högre och mer varierad
4: l\,letoden kan också användas i se-
kundärt syfte några år elter en laryngek-
tomi-
l\,1en det linns också vissa nackdelar.
1: Som vid andra operationsmetoder
finns risk att vätska lränger in i luftstru-
pen, speciellt om ett nyligen konstruerat
struphuvud inte fungerar optimalt
2: Det kirurgiska ingreppet är oyrare med
den nya meloden.
Dr Hagens er{arenheter av den nya me-
loden är emellertid så positiva att den nu
användes på alla som numera genomgår
laryngektomi om patientens allmänna
tillstånd och tumörens beskaffen het
tillåter det.
Den som vill veta mera om töredraget
kan vända sig till Laryngförbundets
kansli. Där finns detta och övriga före-
drag som hölls på kongressen översatta
till engelska.

Svante Edman (sammandrug).

Från kongressen i Minchen: Kjell
Damslett, vicepesident i CEL och t v
hans efteirädarc, Bent I Larsen

Några av deltagarna i M0nchen med
Svante Edman i lörgrunden
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Utan ytterligare kommentarer återger här Lary inledningen av
ett ptessmeddelande från Socialdepaftementet.
Men samtidigt tar sig Lary friheten fråga: Känner du igen dej?
Ar det såhär?

BRA INT TN:

BUTLFEST PA
KAROLINSKA

Gratis katfe och kakorl
Ja, det är vad patienterna som skall på
onkologkonlerens bjuds på av
Larynglörbundets kontaktpersoner,
varje måndag på Karolinska sjukhuset.
För tyra måndagar sedan drog man igång
sin "kaf6verksamhet" och det visade sig
vara ett lyckokast.
Professor Jan Wersäll (klinikchel på KS)
ställde sig mycket positiv till projektet

och.gav sitt stöd. Även övrig personal
på ONH-kliniken tyckte att det var elt
bra initiativ.
Förutom att det bjuds pä lite förtäring, så
Iår patienterna etl osökt tilllälle att p.ata
med varandra, slälla frågor till oss kon-
taktpersoner som gått igenom
"proceduren". Förhoppningsvis kan
dessa samtal och samvaron lå pati-
enlerna atl se sin situation mer positiv -

vilket gör tillvaron lättare.

O TILLFÄLLE INFORIVEHA

Vi koirtahpersoner får också tillfälle in-

formera om Larynglörbundets projekt
"munhålecancer", om samlalsgrupper,
rehab- och utbildningsresor samt ge tips
om hur man kan lå stöd och hjälp.
Patienterna får också besked om att de
när som helst kan kontakta någon av
oss som är kontaktpersoner eller vända
sig direh till Laryngförbundet med frå9or
eller för att anmäla sig som medlemmar.
Med andra ord hoppas vi att ifortsätt-
ningen få mera nöjda och positiva pati-
enter, liksom många nya medlemmar.

Hasse Elvdn
kontaktperson.
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HOSTGRATT UTOMHUS
MBN LJUSGLIMTAR I PROJEKTBT

Höstgrått ute påverkar inre Svenska Laryngförbundets projekt fti,r laryngektomerade och munhålecan-
cerofererade irersoner i Sverige, eller dåt mera vardagligt uttryckta "munhälecancerprojektet". I varje
falI inte i negativ riktnlng.
Hair kommei Gun-Maris Larssons aktuella notiser om projektjobbet:

CANADA

"Höstteminens" arbete började med att ut.
forma elL abstract fdr ett eventuellt delta-
gande på 8th International Confetense on
Cancer Nrlrsrng, Vancouver CaDada,
KonfereDsen vändei sig till vårdpersonal,
främst sjuksköte$kor, från hela världen.
Blir vårt abstract godtaget, skall vi, det
vill säga sjuksköterskan Elisabeth Platin-
Danielsson, resurspatlent Marie Säfström
samt undertecknäd kurator representera
Svenska LarynBförbundet och främst då
projektarbetet under en vecka i augusti
1994.
Elisabeth skall, utöver posterarbetet, hålla
ett muntligt framträdande om sitt arbete

som sjuksköterska r projektet sarnL etfa-
renheterna från samtalsgruppen för anhö-
rr ga,
Vi vet sedaD tidigare att efarenheter sprids
och kontakter knyts på deona typ av kon-
fere ser.

öREBRoFoRNNGEN

Höstens första besök med projektinforma-
tion var till Orebro-förcningen. Per-Arne
Herbertsson, kontaklperson fdr v,istra
Sverrge, hade inbjudit föreningens med-
lemmar jämle kurator inom öionkliniken
och logoped från Talijänsten 1Örebro
Mdtet hölls i samarbete med produktchefen
Eva von KNsenstierna, Grbeck-
Marie, Flans Ellv6n, Gunnar Sneider och
jag fick tillfälle att infomera om projektet
samt om erfarenheterna ev att delta i sam-
talsgrupper.Eva von Krusenstiema infor-
merade om Gibeck och deras produkter
Stom-Vent och Stom-Vent 2. Som sista iD
slag informerade GunDel Karlsson från
Taltjänsten om deras nystaltade verksam-
het.

C,oTEBORGSBESÖK

Så var det dags för en informationsträff
med vårdpersonal från Onkolog- och
Oronkliniken vid Sahlgrenska sjukhuset
Göteborgsföreningens ordförande, Eric
Hermansson deltog också i överlägg-
nlngen. Logoped Ann KdstiD Olsson var
sammankallande till träffen efter ioifiativ
från kontaktpersonen Åke Karlsson. Ann-
Kristin hade lyckats samla ett stort antal
åhörare från alla yrkesgrupper samt två re-
presentanter från föreningen Cancer-
komplsar.

Vi som besökte Sahlgrenska var förbunds-
ordförande Elof Bystedt, Ehsabeth, Marie
och jag. Vi upplevde besöket som givande

ocb l,ilorikt både genom all få lämna in-

formation, men också 8etrom att vr fick
kunskaper och erfaEnheiel av hur man ar-

betar på Sahlgrenska sjukhuset Dagen av-

slutades med gästvänllgt och trevligt mot-

tagande på patienthotellet Aston Villa av

dess ägadnna Gunilla Andersson

PREMII\R: SAMTALSGRUPP I VÄSTERÅS

Tlll Västerås Centrallasaretl var projektets
medarbetare lnbjudna av två entusiaster
inom vården, logoped Kerstln Gustavsson
och kuralor GudruD Johansson.

UDder förmiddagen höll Elisabeth, Marie,
Hans och jag föreläsningar om vårt sätt att
arbeta med larytrgektomerade och munhåle-
canceropererade petsoner, f{jr vårdpersonal

inom k?ik-. onkolog- och öronkliniken På

eftermiddaBen hade Kerstin och Gudrun kal-
lat f d patienter tilt ÖronkliDikens första
samtalsgrupp. Vilken fin stiimning och

vitken härlig känsla det var att få delta i
gruppens preml?tträff. Ett stort LYCKA
TILL önskar vi gruppen.

PATIENIER I HEMMET

Under tre dagar i oktober höll
Cancerfonden en uPpskattad konferens med

teEat "Cancerpatienten r bemmot" Vi hade

tiltlälle att visa en sktumutslällniD8 om
projektet undet dessa dagar. Undet en av

dagarna reprcsenterades Svenska Laryng
förbundet av Lena Nyström, chefssjuk-
sköterska på Karolinska sjukhuset De
andm dagarna såg jag till att broschyrel
fanns titl8d[gtiga och att frå8or om pro-

Jektet besvarades.

LANDSTINGSVARLDEN

För att marknadsföra Projektet och
Svenska Laryngförbundet inför l?ikarstäm-

man den l-3 december, Alvsjö, där vi skall
ställa ut i moDler C4:30, har vi utaibetåt en

annons i tidnrngen Landstingsvärlden nr
17, l8 och 19. En artikel iir också sktrven,
vilken vi hoppas blir rnförd i samma tid-
ning.

LYCKAT PÅ ROSENÖN

Med stor planeriEg och goda medarbetare
lyckades vi utarbeta en rekreatioos- och

aktivitetshelg för laryngektomerade och
munhålecanceropererade och deras anhö_

riga, med tema MAT OCH MOTION. Plats:
RosenöD i Stockholms skärgård. Antalet
positiva och aktiva deltagare var 20.
Ku$ansvarlga var Marie Säfsfudm, dietis-
terna Ann-Charlotte Skedebäck och
Katarina Wikman samt slukgym-
nast/medlcinstuderande Marla Wahlström.
Som resurspersoner och föreläsare deltog
Elisabeth Platin-Danlelsson. dr Göran
Laurell samt logoped Peter Butor.
Rapport från helgen finns att läsa på annan
plats i Lary.

BESOK I KARLSTAD

Orebroforeningeos VltmlaDdsmedlemmar
hade anordnat eD träff på Karlstads sjukhus
för information och eventuellt fortsatta
träffar. Logopeder från sjukhuset deltog
tillsammans med Gibecks representant,
Dagny. Under mysig samvaro berättade
Marie och jag om arbetet i projektet samt
våm egna erfarenheter från gruppverksam
heten, både som gruppledare och deltagare

Att höstmörkret (sakta) dvergår till vinter-
kyla irr inget som hindrar oss i vårt arbete
med projektet. Nya ftamgångar, intresse-
mde och posrtiva människor som vi träffar
då vi iir ute och talar, gör arbetet rcligt och
intressan[.

G n-Marie larsson,
proiektledare

Kursen, Flosenön: Ful (kast)ru e i"vån
eget kök" med dietist Ann-Charlotta
Skedebäck. - (Mera, läG nästa sida.)
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Läs inte det här om du inte vill bli avundsjuk:

EN ANNORLUNDA KURS
EN UNDERBAR MILJO
MED ANNORLUNDA MANNISKOR

Att få uppleva den helg på Rosenön som Laryngförbundet inbjöd till var inte en dröm, utan något son
ingen ens skulle kunna tänka sig att drömma om. Nu blev den verklighet,för första gången, för någre
av oss medlemmar i Laryngföreningar runt om i landet. Synd att inte fler var med...

Efter att oågra av oss stockholmaie hämtat
upp medlemmar som kommit från många
delar av vårt land, samlades vi på
Laryngfdrbundets kansli i Bergshamra och
blev väl mottagna med kaffe och kakor.
En splittrad karavan med bilar gick vjd
tolvtiden till Rosenön, pärlan vid
MysingeD i Stockholms inre skärgård.
Många hade åkt långt och sta(at ridrgt på
morgonen så efter iucheckntngen samlades
vi fdr att dricka kaffe och få en macka till
lunch Diirefter började del program som vi
a1la var inbjudna rill Elof hdll etr vdl-
komsttal och beriittade bl a lite hrstorik
om Laryngförbundet och hur de glossekto-
merade kommit in i föreningen. Han av
sldjade att på fem år lrade vi lyckats få in
cirka fyrrio glosseklomerade mcdlemmar i
hela landet och att 99 procent av dessa
fanns i Stockholn.Vad gör ni i övrrga lan-
det för att de glossektomerade skall få vara
med? Men, tack för de initiativ som tagits
för oss glossate och strålbehandlade Vi
behöver den viktiga gemenskepen
Nästa punkt var nätingslära. Ann-
Charlotte Skedebäck, d1erlst, berä(adc om
passerad mat och läringstrllskctt av otika
ingredienser som grädde, smör, felt osv
Del var ett mycket nyttigt fötedrag dif vi
fick liira oss många nya jd6er och tips, då
maten kan vara ett av de svåraste
problemen.

TIPSPROMENAD

Efter Ann Charlottes fina anfömnde vat det
daBs för lite uteaktivrtetei, denna fina
höstdag , en tipspromeDad med frågor om
muskler, vitaminer, fetter, men också
några vanliga allmänbildnlngsfrågor, som
dcn om igelkotten föds med eller utan
ta8gar Men utsikten dver skärgården
gjorde att vi missade frågelapparna ett par
gånger och fick gå trllbaka. Som gammal
lippare [ör5dIre jag atr helgardera vissa
frågor men då tog tävli[gsledmngen Ann-
Chdrlo e. Maria oc Katarina mej I örat,
så det var bara att esl?imma sig för e
alternativ.
En välbehövlig middagsvila på en timme
följde, efter den hårda promenadeo på c:a
800 meter.
Samlng i baren för en liten vzilkomstdrink

iDnan vi gick till matsälen för att iita mrd-
dag, som fömesten var alldeles för god och
antagliSen för nyttig, med tanke på hur
mätt man blev Broccolisoppa. laxtimbal
med potatis och grönsaker, chokladmousse
med vispgrädde - det var mumsigt.
Efter middagen satte vr oss åter i balen för
att förrätta pdsutdelning i tipspromenad-
lävLngen. Den var rätlvis, alla ftck priser.
som hade skänkts av professor Jan Wersäll
vid Karolinska och Jag tror att jag kan
uthycka hela gruppens tack till hoDom för
de fina priserna.
Värdiga vinnare blev Barbro och Torben.
som tagrt sig änd, fråo sollefteå för alt
vinna denna tävling under deona fina helg.
Alla vi andra kom tvåa, men med lite olika
poaog.
De flesta visste att lördagen innellöll ett
tufft program, så alla gick rätt så tidiBt till
slna rum.

LÖRDAG BLEV EN HOJDARE

DageD började med frukosl. men det görju
alla dagar. Därför går vi dhekt in på det vä-
sentliga atl Katarin Wikma0, dietist, bör-
jade dageD med att berätta om mat och
sväljproblem. Och vi fick också lära oss
mycket om vitaminer, f'etter och fibrcr. Vi
lick även smaka på olrka \orlers räriDgs
drycker och prova ett nytt preparat mot
muntorhet Jag upptäckte att jag aiter allde-
les för lite av fibrer, fleromättat fett samt
på lok för lite grdnsaker. Men vem gdr
inte det?
Det var dags för en lrlcn bensrräckare in-
tran Mada Wahlström, sjukgymnast, åter
påminde oss om våra välkända besvär.
Maria berättade allt om muskler. leder.
orörlighet och vzirk. Allt kändes igeD av de
flesta deltagarna, man fick ont tgen bara
av att se hennes inlevande beskivning av
hur vi fungemr vid t ex stress, sjukdom och
depression.

ARBETSGRUPPER

Nu delades vi in i arbetsgrupper, vi fick
välla själva, ändå blev det ungefär lika
många deltagare i båda grupperna En
grupp skulle ha lättgympa med avslapp-
ning, medan den andra gruppen skulle laga

lunchmat. Några bildade en tredje grupp
och smet iväg på promenad Men det var
ok, man var inte tvungen att ställa upp på
a1lt.
Själv valde Jag att bevaka l,jttgympan med
Maria, i ett, som hon tyckte,Iätt gympa-
progmm med avslappning efteråt Vi blev
sveltrga hcla buDlen, efter ett, som jag
tyckte, rätt så tufft rörelseproemm. Men
ingen Ia av utan kämpade tappert på. Jag
har vait aktiv idrottsman i hela mrtt liv.
men aldrig upplevt känslan av avslapp-
ning som Marra fick oss att känha efter
gympan. Jag har tydligcn blivit en slapp
kille, för jag gillade verkligen avslapp-
DrngsovnlnSen.
Nu kom vi till det svåra besluteti skulle vi
våga äta den mat som den andra gruppen
tills amman s mcd dietisterna ADn-
Charlotte och Katarina Iagat till oss? Men
cltersom mcnyn såg lovande ul så log vi
chansen. Vad sågs om tunna skivor
Bravlax med gravlaxsås, köttfärslimpa
med potatis och gröosaker (fast vi saknade
dom skalade, kokade tomaterna. dom hade
i stället hamnad som små klyfror i

salladen), fruktsallad, vispgrädde med
mandelmassa i. Bara av att läsa menyn
vattnades det i mullnen. men det var
ingenting mot hur det smakade
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Vi fick en stund ledigt för ftia aktiviteter
efter maten och många passade sirkert på
att shäcka, antingen ut srg på sangen eller
på benen. Det var meningen att Maria
skulle prata kroppskännedom och av-
slappning och ddrefter skulle läkaren
Göran Laurell hålla ett fdredrag och svara
på frågor om vår speciella situation. Men
Görans bll ville inte alls få litc skärgåLrds-

luft och valde att stanna hemma Därför
kastades programmet om och Gun-Marie
fick kasta .ig i bilen för atr hämla Cöran
med hustm.
I stället för teori fick alla som ville vara
med på en prakti.k avslappningsövnrng
på eftermidd.lgen och .1å kom lag återigen
underfund med att Jag är en slapp kille,
men tillsammans med fcmton andra slappa
deltaBare.

VI KOM I TIDSNOD

Fdr att hinna med programmet måstc vi
göra oss i ordning, för att i stället gå
drrekl till middagen. forsl efler Curans
föredrag. Det blev mycket intressant.
Göran berättade om olika
behandlinBsme(oder. k rrurBi. s tråln in B.
cys tos tatika, men berörde också
akupunktur och naturmedicln. Han
berättade att dl:t kommer nya
strålnlngsmetoder än de som finns i dag,
som kan koncenLreras mer på själva
tumören och kaDske spara viktiga
funktioner runt omkrin8.
Vr fick också reda på att cystostat*a al-
drrg, som ensam behandling, kan bota
cancer i öron-. näs- och halsområdet. vil-
ket ofta är skivpjtetscancer.
Många frågor kom upp, bl a om naturmedi-
ciner. Om jag fdrstod rdtt så skulle
naturmedicrn cvelrtuellt kunna ha inverkan
på caDcer. men biverknllgarna kau vara
stöEe än nyttan och är i dag därför inget
alternativ. En annan fråga som kom upp
gällde hur många som klarar den typ av

cancer som vi räkat ut för. Svaret blev att
ungefiir 50 proceDt blev botade och det iir
av stor betydelse ivilket sladie lumoren
upptäcks.
Som alla andra fdredragshållare fick Göran
en stor applåd för sitt fina deltagande, som
långt iiiån var slut fdr den hä kvällen

KVÄLL MED OVERRASISIING

Middag med öveiraskning, detta lät
spdnnande - men blev mer än så! Vi blev
tillfångatagna av Sjörövar-Jenny, mötte
upplevelser så fasansfulla att jag inte skall
berätta mera om här Jag vill inte avslöJa
historien därför att vi hoppas att ni alla
någon gång skall få besöka Rosenön och
uppleva sjdrövaraftonen och höra hela
hrstorien om Krogarholmen tsom ön
faktiskt heter) på andra sidan Man-
dråparsundet. Bara namnen antyder hur
spännande hela historien if.
Men något vill ja8 ha sagt om Gdrans
medverkan: Hade han inte blivit läkare
hade han säkert blivit en förste älskare
eller charmör på scenens tiljor
Mitl i alltsammans kunde man ur sorlct
hdra några repliker som skvallrade om
trivsel:
- Är del söndag redan i morgon
- Jag vill inte åka hem
- Det här var bland det mysigaste jag upp
levt
- Kan vi rnte få stanna till nästa helg
- Om jag får så ärJaB Biven nästa gång
- Iag har redan anm.ilt mej till nästa gång
på enkäten.
Det hiir är bara ett urval av röster som hör-
des under kvällen och jag kan garantera,
ingeo deltagare kunde klaga på någonting,
annat äo att helgen var alldeles på tok fdr
kort.

MÖJLIGEN VATTENMENUETT

Slutet blev inte särmre äD det övriga pro-
gmrnmet. Tänk själva, att på sdndagsmor-
gonen få krypa ned i en bassäng med 33-
gradigt vatten för att utöva morgoDgympa
med Maria. Ja, la, inte med Maria, för hon
fanns på land, men ändå med Maria. En
härlig känsla, men en svår konst,
koordrnationen till musiken var iote lätt.
Rörelserna blev litet annorlunda iin på

land, jag lovar, det går inte att dansa rock-
and-roll i vatteo, möjligen menuett.
HiiI skulle ännu en programpunkt för Ia-
rynger vara med. En dansk vän skulle visa
och instruera i snorkelslmning, men på
grund av sjukdom fick denoa övning stly-
kas. MeD vi som var med vid bassäDgkan
ten fick se Svaorc Edman göra bacsäng.
gympa med en egenhändigt tillverkad
snorkel. Mycket imponerandel
Jag lrågade Maria om vi skulle avsluta med
avslappningsövoingar på bassängbotten,
men vi enades om att det kunde bh för
myckct av avslappning.
Det var så svårt att gå upp ur denna sköna
källa. så jag kom fdr senl till den srsla in-
&essanta föreläsningen. Peter, jag ber om
ursäkt!
Peter pratade ganska mycket om sväIjfunk-

tioner men också om hur övriga funktioner
i hals och munhåla fungerar. Han redo-
gjorde för de talsvårigheter som
laryngerna har samt hur luft- och matstrupe
delar sig åt. Peter visade over headbrlder
och berättade hur laryngertra med sitt
matshupsljud kan prata genom att
antiDgen hålla för lufttillförseln eller
använda en Servox, en rösifdrstärkare som
man håller mol halsen eller hakan. Vi har
sett hur ni gör, men rnte hur bär er åtl

ÄNNU MERA MAT oCH GYMPA

Helgens sista pmktiska uppgift bestod r
alt en grupp skulle laga
avslutningslunchen och andra halvan av
kursen göra lälrgympa med avslappning.
Grön ärtsoppa med giäddfilstopp, fiskf:irs
med hummersås, potatis, sallad, svensk
äppelkaka med vaniljsås. Det var första

Bången i mltt liv som jag, trllsammans
med Jonny, tvingats att laga äppelkaka -
vi blev helt paralyserade. Tänk tanken'
Skala tio kilo äpplen, riva skorpor och

Samla torkade brödkanler på ell rrvjärn,
blanda vaniljpulver med eD massa andra
konstiga lngredienser, vispa med en trä-
slev tills det blev någorlunda krämigt. Hur
skall det här gå, tänkte vi.
Skönt! Det blev äppelmos, ströbröd, fär-
digblandad vaniljsås, två stycken smörade
fomår, och det gjorde vr i alla fall bra
Varvade allt i ett par lager. Efter c:a 20 mr
nuter smet vi ut bak-vägen.
Visst var maten toppen, men äppelkakan
var nog höjdpunkteo i alla fall.

rnÅrrcr vEN saNr

Etl något dämpat gang samlades en sista
gång den här helgen i vår konfirenslokal,
som forresten helte Skonarcn, r aDnexet
Mysingen diir vi bodde, för att göra en ut-
värdering och få några slutord av alla duk-
tiga kursviirdar och kursmakare, som gjort
deDna helg mycket minnesvärd.
Kursvärdarna var Ma a Wahlsköm, sjuk-
gymnast; Ann-Charlotte Skedebäck,
dietisti Katarina Wikrnan, dietist; Gun
Marie Larsson, kurator; Elisabet Platin-
Danielsson, sjuksköterska och till sist
Marie Säfström, informatör och den som
administrerade hela helgeD. Snacka om
könsdominans 1 dagens samhälle, hur
många av oss grabbar hade gjort det
bättre?
Det tog en stuDd inllan alla kramat och
sagt hej till varandra och om lngen hade
haft tåg alt passa. så hade vi kamats dn.

I{ELGSUMMERING

Jag heter Gunnar Schneio.- Jh har fått
förmånen att skriva om denna underbara
helg. Alla som läser det hiu täuker nog
förmodllgen att han har hittat på Så där
bra kan det inte ha varil. Ni har rärr i en
sak, visst har jag hittat på en dei, men inte
om hur bra det var. Det är reDa rama san-
ningen.
Jag tänker som avslutninB komma med nå-

8ra små avslöjanden, men eftersom man

Valtengympa - eller menuett i poolen,
Rosenön.
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mte kan vara på alla platser och överallt,
så kanske inte alla deltagare irl iepreseote-
rade i min en jag har lagit
med allt s r rhåg spontant
och lovai, att minnas allt
som hander en sån här intensiv helg.
Hans Ake lutas så fort han får en chans oclr
Gun-Made åkte dit. Men dessutom spelar
han piano.
Viola vfi frågvrs ocb
lovade var sista frågan.
Doris ppert försdk att
genomföra tipspromenaden. Mycket stärkt
gjort!
BJorz lyckades smita förbl dietisterna och
vara med på gympan och avslafpningen
båda dagama. Han är slappare än jag.
Siv och Malia e fixade så att tomaterna
hamnade i salladen i stället för att bli ska-
lade och kokta.

^tydrre visade sig vara rena delfinen med
sin snorkel i bassängen.
Barbro och Torben yisste allt om kropp,
mat och Sveiges nationaldag
Joary, skådespelare, som fastnade i
Sjörövar-Jcnnys garn, med övrig speciali-
tet att göra äppelkaka.
Lilly ,rtu,e varken åka till Rosenön eller
åka diuifrån.
Gunnar blev både rövad och vålnad, dlen
borde atdrig mer agera skådespelare eller
skiva artiklar, utan ägna sig helt åt äppel-
kaka.
Linnio och Elol gick omkring och myste
över de fina arTangemangen.
Gtn Marie har startat svarttaxi för ldkåre
och konkulTemr nu med akutbilarDa.
Maria frck oss att somna på någta få se
kunder, men också att piggna till lika fort.
Undrar hul hon själv b.t sig åt?
Ann Charlottc den pas\erade mateDs mäs-
tare, som ingen vrlle gå förbi (Dåligt
skiimt men det bjuder hon på).
Marie, helgetrs lilla fixa.re, Iyckades med
allt, trots många programäodringar. göra
så att helgen blev lyckad.
Katarifia vissle att. har man två att mätta
så gäller det att .ita lätt. Men också hur
man äter då man har ätproblem.
Gäran skulle kunna bli ny älskare - i fil-
mens värld. Meo tyviirr är han nygift
I.lu stänger lag datorn och säger hej då till
nästa gån8.

Gunnar Schneider
(sofi troLigen återkofimer i nästa

Lary men en berdttelse Irån
ek sahtaLsgrupp)

TACK FÖR PRISERNA
Tlll tipspromenaden, diet- och avslapp-
ningsdagarna på Rosenön, fick vi hjälp
med de mycket uppskattade pliserna av
professor JAN WERSÄLL och docent
RICHARD KUYLENSTIERNA. Det företag
som skänkt var läkemedelsföretaset
cl-Axo.
Tack till er alla Det var mycket roligt att
kuona ge alla ett litet minDe från den upp-
skattade rehabiliteringshelgeD.
SVENSKA LARYNGFÖRBUNDET

Dt Göran
Laurell

föreläste

Två uppskattade dietister
på Resenön:
Lilian Andersson och Ma
Johansson.

UR GUN-MARIES DAGBOK
händer i Laryngförbundets
tillräckligt spalturrymme för.
sättel alt få en bild av verk-

samheten kanske ändå Zir att glutta i Gun-Marie Larsson lilla pri-
vata dagbok. Diir avslöjas mycket. Alltså har Lary giort der och
htu följer ett utdrag:
930204 projekplaneringsmöte på
SLF:s kansli
930222 d:o
930224 besökt vårdpersonalen på
Karlstads sjukhus
930311 utbildningsdag för kontakt-
personer planeringsdagar inför
Hiilso- o sjukvårdsmässan - redovis-
ning iDför Crncerfonden om hur semr.
narredagar för vårdpersonal var upp-
lagda
930401 besökt vårdpersonalen på
Kristianstads sjukhus
930522-24 utstallning/medverkan på
hälso- o sjukvårdsmässan
930506 presentation av projektet på
repskapsmötet, Rosenön
930507 Elisabeth Platio-Danielsson
prese[terar projektet på FÖN:s års-
möte i Sundsvall
930513 besokt vårdpersonalen på
Sundsvalls sjukhus
930514 besökt vårdpersonalen på
Umei siukhus 910527 besökt vårdper-
sonalen på Lunds s.;ukhus
930603-04 utbildnings o plane-
tngsdagar med kontaktpersonema,
Rosendn
930610-13 Nordiska LE-kongressen i
Finlatrd - Marie Säfstroms a ikel i
Rädda Livet publiceras
930719 planering inför liikarstiim-
man, Alvsjö, dec. - planedDg med lo-
goped fr Västerås sjukhus (ang besök
diil 931014r - Äke Karlsson håller
kontakt med logoped på Sahlgrenska
(för besök där 930930) - kontakt med
kurator, Orebro sjukhus (inför ev be-
sök under hösten) - presentation av

projektet på HCK-skolan, Gysinge
Åke Karlsson i intervju i lokalradi ,

Halland - forftågan och diirefler upp-
ställning av broschyrställ, olika sJuk-
huset ute i landet - planering inför
kost o avslappningshelgen, Rosenön

TACK FOR
ROSENON
TACK, Svenska Laryngförbundet, för en
mycket trevlig och lärorik helg på
Rosenön.
Fdr cirka etr månad sedan damp det ned en
inbjudan rill vår lilla patientförening.
"Cancerkompisar", att komma tlll
Rosenon på kurs.
Mari (glossektomerad) och jag ("bara"
sEålskadad) tackade omedelbart ja. Vr blev
väldigt glada över chansen - att dels lära
oss en del om kost, motion och avslapp-
ning, dels se hur en störe och mera erlaren
förenin8 arbetar. Och jag måste säBa att vl
ijr djupt imponeradel Ni har lyckats med
väldigt mycket som vi ivår lilla fdrening
bara har kunnat drömma um.
Föreläsningarna var intressanla och gi-
vånde, blandniogen av rörligt och stilla-
sitta[de var perfekt.
Inte visste vi heller xtt det är
Laryngförbundet som har geoomdrivit fri
tandvård frir oss som saknar saliv. En. som
ni förstår, mycket uppskattad "förmån".
Vr tackar än en gång och ser ftam mot fler
tiltfällen till kontakt i framtiden.

Mari Johahsson och LiLian
-Ltels s on, " Cance rkofipis ar", Gb g.



VAR NYA
TOBAKSLAG
Här redovisar Lary i sammanfattning
vad som gäller enligt den nya to-
bakslag som trädde i kraft 1 juli.

Rökning är förbjuden:
o i hälso- och sjukvårdslokaler
o i gemensamhetslokaler pa ålder-
domshem etc

o
lokaler för barnomsorg
skolor

o i inrikes kollehivtrafik.
Vidare säger lagen:
o i offentliga miljöer ska finnas omrä-
den där rökning är förbjuden
o i hotell och liknande ska finnas rum
med rökförbud
o i restauranger o och liknande med
mer än 50 sittplatser ska finnas ett
eller flera områden där rökning är
förbjuden.

Den som trots tillsägelse bryter mot
röKörbudet får awisas från lokalen.

Samverkan skall ske mellan aöetsgi-
vare och aöetstagare för att arbets-
lokaler i allt väsentligt skall bli röKria.

lngen skall ofrivilligl beMva utsättas
för tobaksrök.

\l/ {,2
7KZ:

Den nya tobakslagen, som bl.a. från
VlSlR, utsatts för kritik för alt vara
otillräcklig, skall enligt förslag från
regeringen komma att skärpas.

I en regeringsproposition föreslås
bl.a. att lagen:

o skall förbjuda rökning på
skolgårdar och i områden som
ansluter lill lörskolor och fritidshem;

o skall ålägga arbetsgivare sörja för
att arbetstagare inte mot sirl vilja ut-
sätts för rök: \t/ \a/'§?§
VISIR STOCKHOLM
"OPPNAR EGET'
VISIR (Vi Som lnte Böker) har öppnat ett
6get lilet kansli för sin verksamhet i

Stockholm.
Adressen är John Bergs PIan 4 i

Stadshagen (Kungsholmen). Tel. 618 66
79.
Kansliet är bemannat. Anslälld är Bo
Hellgren.

JULHALSNING
FRAN STOCKHOTM
Vi närmar oss jul och kan därefter snart
lägga det gångna året till handlingarna.
När vi kommer en bit in på det nya, har
jag fullgjort mitt lörsta år som ordlörande
här iStockholms läns SLFJörening.
Det skall nog erkännas att det var med
tvekan jag åtog mig uppdraget.Därför att
jag som icke laryngektomerad tyckte
mig veta allt för litet om den handikapp-
grupp som jag skulle arbeta för. Men
med glädje och ödmjukhet känner jag nu
en god respons från medlemmarna, och
ser att våra möten är välbesökta oetta
tar jag som ett tecken på att det tycks

ha gått ganska bra.
Jag vill här också passa på alt tacka
mina kamrater istyrelsen, och även er
andra, som ställt upp med kunskaper
och erfarenheter iolika sammanhang. Er
hiälp har gjort det möiligt tör mig att
kunna lullfölja detta lörsta år.
Vi hoppas nu att kunna fortsätta, och
även vidga och utveckla, vår verksam-
het i samma goda anda. Vår kassör
meddelar i dag att medlemsantalet ökar.
Sex nya medlemmar har anmält srg se-
naste veckan, så vårt medlemsanial har
därmed passerat 220.
Jag avslutar denna rapport med att ön-
ska alla medlemmar ute i landet EN GOD
JUL och ETT GOTT NYTT ÅR 1994 ,rån
oss alla här i Stockholms-töreningen.

Rune Emterborn.

BILDEN:
Laryngenomerad man iTallin, som hösten -91 fick en Servox via talvårdsav-
delningen i Linköping.
Mannen lär arbeta som assistent till hamnkaptenen i Tallin och har, såvitt jag
förstått, kommunicent med kroppsspråk och mimik.
E_nligt uppgift lärde han sig snabbt hanteru Seruox..
Overlämnaren av apparaten, Sixten Widerstedt, som ansvarade föt en
sändning av förnödenheter till Tallin, hade gått en snabbkurs i Seruox-tal hos
mig före resan. Han lyckades också lå instruktionsbroschyren översat till
estniska.
Av bilden att döma hade mannen ännu inte heh börjat förlita sig på sitt nya
hjälpmedel (am på bilden synes hänga i sitt snöre runt haalsen)
SeNox-apparater har i olika omgångar sänts till Estland, bl.a. genom Svenska
Larynglörbundet. Apparater har också sänts till Polen.

A. Danboldt.
(Den dåliga bildkvaliten beror på att bilden genomgått flera reprcduceringaO.
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TARYNGFONDEN . HJÅIP TIIL MEDICINSK FoRSKNING ocH UTvEcKtING },TÖJLIGGJoRDE USA.RESAI

RICHARD KUYTENSTIERNA DETTOG
I STORT CANCERMOTE I MINNEAPOLIS
OCH TTÖTTE EN NY RÖSWENTII

Nu börjar Laryngfondens stöd till medicinsk och kirur-
gisk for§kning och utveckling att sätta sina spår i kun-
nande och verksamheter i Sverige.

I en rapport till fonden berättar docenten och överläka-
ren vid Karolinska sjukhuset, Richard Kuylenstierna,
om sina rön från ett möte i Minneapolis. Ur rapporten
har Lary hämtat några avsnitt som redovisas här.

O ETT ÅRLIGT MÖTE

Det möte som nu genomfördes är ett årligt arrange-
mang. Nu arrangerat lör 97:e gången och under det
långa och krångliga namnel American Academy of
Otolaryngology -Head and Neck Surgery.
Enklare sagt: Arsmöte med amerikanska öron-, näsa-,
halsläkare.
Mötet samlade i år 7000 doktorer från hela USA och
praktiskt taget även lrån varie hörn av världen.

o SVENSKBYGDER

Minneapolis, centralort i Minnesota, har gamla, starka
band till Sverige. En stor minoritet inom området har
skandinavish ursprung och vårdar väl sina traditioner.

O FICK CHANS TRÄFFA BLOM OCH HAMAKER

Vad som särskilt motiverade mitt deltagande i mötet var
att få lräffa doktorerna Blom och Hamaker som har den
allra största erJarenheten av rekonstruhiv röstkirurgi ef-
ter laryngektomi - eller på vardagsspråk: operalioner för
att ge laryngektomerade möjlighet kommunicera ge-
nom tal.
Mötets särskilda ku r också
viktig för mig, liksom r, berä-
tar Kuylenstierna i si

O NY RÖSTVENTIL

Redan på eflermiddagen försla mötesdagen - 2 okto-
ber - föreläste doktorerna Blom och Hamaker. Och här
gavs ny informalion om att en grupp i lndianapolis tagit

lram en ny röstuentil av samma typ som provoxventilen,
men där insåttningsförfarandet förenklats krafligt ge-
nom all den inre llänsen täcks av en reorberbar kapsel
som försvinner efler insättandet. Man behöver således
ingen ledare som vid Provoxventilen och det sas atl
den nya ventilen skall kunna sitta lika länge som en
Provox.
Ventilen år förstås av lågtrycks§p.
Man har ännu inte lått den godkänd av de amerikanska
myndigheterna men räknar med ett godkännande inom
ett halvår.
Ur svensk synvinkel är detta högintressant och skulle
lösa en del problem för oss på så sätt att vi får en ventil
som sitter längre än Blom-Singers nuvarande lågtrycks-
ventil och som dessutom är lika lätt att sätta på plats
som den nuvararide - om inle enklare.

O DYSFAGIKURS

Docent Kuylenstierna berättar vidare i sin rapport bland
annat att han fick tillfälle delta ien kurs som berörde
olika aspekter pa dyslagi (sväljsvårigheter).
- Man kan konstatera att vi iSverige och på Karolinska
sjukhuset nog befinner oss rätt långt framme med vår
nybildade dysfagigrupp, skriver Kuylenstierna.
- Mitt intryck är att kliniska frågeställningar gavs förtur
framför rent vetenskapliga- Därlör blev denna vecka för
mej synnerligen matnyttig, skriver Kuylenslierna och
avslutar med att tacka Laryngfonden för det stöd fon-
den gav till resan och deltagandet.
- Jag vill understryka hur viktigt vi på öron-, näs- och
halskliniken på KS tycker del är att ha ett fruktsamt sam-
arbete med Laryngförbundet.

Red. kan för sin del inte avstå från att påminna om hur
Laryngfondens möjligheter till stödjande insatser helt
grundar sig på de många, många bidragsgivare fonden
har genom sin försäljning av brevmärken. Det är dessa
många små bidrag som ger betydande resurser till bl.a.
Iorskning och utveckling på de områden som berör
landets larynger och glosseldomerade.
Kuylenstiernas tack till fonden vidarebelordras via Lary
lill dessa givare.



Roll har presenterals av Maria
Kindblom på en helsida i RHL:s tid-
ning Status, och han berättar att han
började smygröka då han var sju år
och utuecklades till storrökare.

Resultat, tyvärr: Kärlkramp och lun-
gefysem. En ovanlig sjukdomskom-
bination som gör det omöjligt ope-
rera kärlkrampen. Det är endast ge-
nom hjälp från anhöriga som han fort-
farande klarar av att bo hemma.

Molivel för skolinformationen är att
Holl vill visa hur det kan gå om man
börjar röka.

- Jag tror det är bra för ungdomarna
att tå träffa en livs levande människa
som blivit sjuk av att röka. Broschyrer
hamnar så lätt i papperskorgen...

På skolorna inom Örnsköldsviks-
området uppskattar man mycket
Rolfs arbete mot rökning.

Även RHL driver skolinformation
i kampen mot ungas tobaksbruk

Rolf Fransson i Bredbyn är skolinformatör inom RHL (Riksförbundet Jör Hjärt- och lung.
sjuka). Han är verksam i Ornsköldsviksom rådet.

- På min tid visste man inte hur farlig Det är den kunskapen han vill för-
rökning var. Nu vet rnan bättre, säger medla för att hindra unga från att
Rolf . börja röka.

KOM IHÅG FÖC Nu finns
NYA TELEFONNUI{AAER!

FÖC har (som de flesta läsare redan vet)
fått nya telefonnummer.
Du som har textteleron ringer 90160.
Du som är hörande/talande ringer 90165.
FÖC har installerat ny beställningsväl-
jare med digitalt system.
Fördelarna med det nya systemet är
bl. a.:
+ Ett bättre kösystem
+ Snabbare uppkoppling
+ Köbesked - du ser.på bildskärmen att
du kommit f ram till FOC och att du står i

kön. l-lörande får samma besked hörsel.
mässigt
FOC förmedlar
2.300 samtalvardagar
60.000 samtal i månaden
700.000 sarnial pr år.
Varje samtal är på genornsnitt 7 min.

Larys arkiv
Ett arkiv med Larys alla tidigare utgivna
årgAngar har nu inrättats. Nu kan såle-
des den intresserade gå till vårt för-
bundskansli och ta del av denna doku-
mentation av förbundets h istoria.
Prydligit inbundna stär årgångarna på rad
bakom glasdörrarna isin hylla. Denna in-
bundna upplaga är dock avsedd att be-
varas åt framtida historieskrivare, men
en annan finns lör att i mån av behov
hanteras och läsas av intresserade be-
sökare.
I Larys arkiv finns också en samling bil-
der från möten, kongresser och andra
sammankomster. Bilderna har hittills för-
varals på ett ganska primitivt sätt. l,llen
även här har resurser skapats lör en
mera ändamålsenlig arkivering.

LARYNGFONDEN FöR DIN SKULL

LARYNGFONDEN FINNS TILL BLAND ANNAT FöR ATT STöDJA
FORSKNING OCH UTVECKLING PÅ DE OMRÄDEN SOM BERÖR

LARYNGFöRBUNDETS MEDLEMMAR:
Gloss- och laryngektomerade.

Därliir är Laryngfonden en angelägenhet fiir dej.
Hjälp till att bygga fonden stark.

Använd fonden som ett alternativ till blommor vid gratulationer och kondoleanserl

PostS,iros 918258-5. o Bankgiro: 5793-0661.
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STOCKHOTMSFÖRENINGEN FYLLER 25 ÅR
När man blickar bakåt itiden är del lätt
att lalla för den gamla klichdn om tidens
snabba flykt, och del beror väl på att
den är så sann. Visst har åren rusat iväg
sedan de dagarna islutet på 60-talet,
när vi träffades för att bilda förenino här i

Stockholm. Men det har ju också hunnii
hända en hel del sedan starten, och
många intresssanta personligheter har
man haft turen att få möta inom rörelsen.
En del av dem har man också genom
nära samarbele haft glädjen att få lära
känna och bli god vän med. Mycket
finns att minnas lrån dessa 25 et. Hät
kommer några glimtar från

O DE FÖRSTA ÅREN.

Jag minns att jag frågade min förträtfliga
talpedagog Britta Gelotte, om det lanns
någon patientförening för oss strupope-
rerade, när jag på hösten '1968 lick lära
mig matstrupstalandets svåra konst på
Karolinska sjukhuset. Britta hade då
hört, att det visst var något på gång.
Det som pågick var ett examensarbete i

lorm av en rundfråga till laryngerna i

Stockholmsområdet, som logopedele-
verna Britt Ancker och Helena
Walfridsson gjorde med logoped Britta
H ammarberg som handledare.
Undersökningen visade bland annat, att
ett behov av en förening tycktes finnas,
och följaktligen samlade de ihop ett
tiotal larynger i december samma år, till
det som visade sig bli vårt första
protokollf örda sammanträde.

O FIKSFOBENING

Vi vet också numera att det redan året
innan hade lillkommit en riksförening
med säte iGöteborg, där mötesaktivite-
ter bland laryngerna på Sahlgrenska
siukhuset för övrigt hade pågått sedan
1961 under ledning av talpedagog Llarit
Liljefors.
En av våra nuvarande medlemmar,
Oskar Nor6n, var ansluten redan på den
tiden. Han blev medlem 1965, således
samma år som Göleborgs-laryngerna
bildade törening, och två år innan de
Iörklarade sig vara riksförening. Oskar
är tydligen äldst lrån Slockholms-
området som medlem ivår riksor-
ganisation.

O TIO FRÅN BÖRJAN

Till det här första mötet i Stockholm, t 7
december 1968, hade således logope-
derna kallat lio larynger Däribland Ake
Amnelius, som lortfarande är aktivt in-
tresserad. Åke blev sammankallande i

den kommittd som törberedde bildandet
av vår förening. Mötet beslöt också att
nyopererade larynger såväl som allmän-

Av
Rolf
Fischer

helen skulle inlormeras om föreningens
tillkomst. Det bjöds också på en stunds
gemytlig samvaro över en kopp kalle,
och man enades om att lortsätta mö-
tesverksamheten i börian på del före-
stående nya årel.

O NÄSTA GÄNG TBETTON

På möte nummer 2, i januari 1969, ser
jag ien bleknad kopia av protokollet att
'13 larynger mött upp, Av dessa är fyra
fortfarande i livet. Förutom Oskar och
Åke, som jag redan nämnt, är det Lilly
Westberg och jag själv. Prolokollen från
dessa första sammankomster är skrivna
av Elsa Jacobsson, som en kort tid se-
nare tragiskt omkom på grund av sin la-
ryngektomi, när hon råkade falla ivatt-
net vid en strandpromenad.
I mars samma år hölls ett första årsmöte
varvid styrelse valdes. Ordförande iIör-
eningen blev Harald Eriksson, sekrete-
rare Olof Mogren och kassör Äke
Amn6lius. För egen del utsågs jag till
vice ordförande.

O DHR OCH HCK GAV HJÄLP

Under den tidiga uppbyggnadsperioden
hade vi god hjälp av DHB-, som också
erbjöd oss att som individuella medlem-
mar bilda en laryngsehion inom lörbun-
det. Men så småningom beslöt vi att i

stället söka oss till HCK'. Fast diskus-
sionen för och emot DHR var intensiv.
De som talade för en anslutning dit,
framhöll hur bra det var förvåra en;taka
medlemmar i ytterområdena att kunna
dra nytta av DHR:s finmaskiga nät av lo-
kala sammanslutningar och därmed få
kortare väg till sina Iöreningsmöten.
Emellertid segrade de som ansåg det
vara bättre att vi bildade en egen grupp,
där vi trodde oss bättre kunna löra ut
budskapet om vår särart och våra spe-
ciella behov.

Under dessa första år sysslade vi också
till stor del just med att påvisa våra be-
hov inför samhällets olika instanser. Vi
tog till exempel kontakt med
Handikappinslitulet och Tekn iska
Högskolan rörande utvecklingen av
tekniska h jälpmedel, såsom röstge-
neratorer och talförstärkare mm.
Därvid hade vi gott stöd av läkare och
logopeder f rån f oniatriska avdelningarna

på våra sjukhus. På sjukhusen lörsökte
vi också vara en påtryckningsgrupp för
vidareutveckling av eftervård och
talövningar för oss larynger.

O SÅ KOI]| LOGOPEDERNA,..

Vid den här tiden hade de försla logope-
derna ilandet utexaminerats under Dr
Gunnar Bjuggrens ledning vid
Sabbatsbergs sjukhus. Jag vill minnas
att Britta Hammarberg, numcra docent
och avdelningschef vid Huddinge sjuk-
hus, tillhörde den allra första kullen som
gick ut. Britta var mycket intresserad av
vår förening och deltog ahivt idet in-
terna arbetet under de första åren.
Med logopedernas hjälp kunde vi sedan
utveckla ett system för kontakt med de
nyopererade vid de aktuella sjukhusen i

Stockholm. Vi utsåg kontahpersoner
som blev kallade till samtal med laryng-
palienterna och deras anhöriga både
före och elter operalionen. Vid dessa
kontakler gavs också osökta lilfällen
att informera om vår förening och däri-
genom värva nya medlemmar.
Vid årsmötet i mars '1970 var med-
lemsantalet 28.

O DAGS SIKTA PÅ FÖRBUND

Jag minns att en dag under del första
året iföreningen kom Harald Eriksson till
mig med ett brev,rån Göteborgs-löre-
ningen. Brevet var från deras sekrete-
rare, Eric Slättberg, och visade tydligt
att något gått snett i samarbetet. Harald
bad mig att svara på brevet cch försöka
förbättra relalionerna på något sätt. Det
lyckades så bra, att vi efter en lid var i

färd med att lörbereda ett samgående i

en organiserad riksförening med säte i

Stockholm och lokallöreningar iett riks-
täckande nät. Omorganisationen fast-
ställdes vid 1972 års riksmöte i Örebro.

O N4ÅNGA MINNESVÄHDA

I inledningen nämnde jag något om min-
nesvärda människor jag mött och sam-
arbetet med i vår förening. Jag vill gärna
nämna namnet på några av dem som
numera är bortgångna, för att i någon
mån försöka bevara dem ivårt minne,
som en liten erkänsla för det stora in-
tresse de visade vår förening.
Jag tänker då lrämst på Harald
Eriksson, som var vår lörste ordförande
under en femårsperiod, varefter han
gjorde ett uppehåll och återkom fem år
senare lör att presidera iytterligare två
år. Harald var etl energiknippe av guds
nåde, som alltid var alert, ställde upp
och Iixade del mesta. Snart hade vi ge-
nom hans 1örsorg fått kontakter på
Socialdepariementet,
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lörsta är (lr v) Olol Mogren, Roll
F ische r, Britt a H ammarbe rg, Åke
Amnelius, Oskar Nor6n, Britt Ancket och
Harald Erikson
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Handikappinstitutet, inom den etable-
rade handikapprörelsen osv. Jag kan än
idag se honom lramlör mig, när han
glädjestrålande berättade att han berett
väg för föreningens inträde i HCK.
Harald var också en mycket skicklig
musikant, som kunde trahera elt llertal
instrument. På våra mölen lörnöjde han
oss ofta och gärna med sin välstämda
mandolin.
En av dessa våra pionjärer var Olo,
l\4ogren, vår förste sekreterare. Olle
skrev så välformulerade och korreha
protokoll med sin sirliga handstil. Han
var förresten själv, i likhet med sina pro-
tokoll, både korrekt och representativ i

sitt uppträdande. OIle framstod därtör
som den moraliske ledaren lör
Slockholms delegation på lörsta nor-
diska kongressen, som hölls iGöteborg
1971 .

När jag nu nämnt dessa två gentlemän,
kom jag helt osökt att tänka på en epi-
sod som skapade en viss irritation dem
emellan. Den kanske också kan ge en li-
ten aning om deras personligheter.
Säkert mycket bättre än jag här skulle
kunna beskriva i några korta meningar.

O EN DAI\,4 MED FRÄCKISAR

Det var så här. I början på sjuttiotalet
hade vi en kvinnlig medlem på våra mö-
ten som var pigg på att berätta
fräckisar. Bätt som det var, när vi satt
samlade kring katfebordel. reste hon sig
bara upp och sa: Har ni hört den här?
Gubben hennes som var laryng, han
rytkte och slet ihenne, bönade och bad
och lörsökte få henne att sätta sej. Men
hon stod aldrig att heida.
Harald, som var en glad spjuver, och
många av oss andra, skrallade och ap-
plåderade och tyckte atl dessa spon-
tana avbrott gav en extra krydda åt an-
rättningen. i/en Olle, och några med ho-
nom, blev mycket generade och visste
inte riktigt hur de skulle styrsla sina an-
letsdrag efter chocken. Olle kom till mej
och sa att det som hänt var rysligt
smaklöst och att det inte fick upprepas.
Han uttryckte också med några beska
ord vad han tyckte om Haralds
hög ljudda bifallsyttringar. En viss
spånning uppstod alltså dem emellan.
Men de kontroversiella mötesinslagen
upphörde efter en lid och relationerna
blev snart normala igen,

O KNUT, IVEDLEIV] I 21 ÅR

En annan mrnnesvärd personlighet lrån
dessa första år var Knut Andersson.
Knut var alltid pigg på upptäg och satt
mysande och glad med en vänligt ord till
reds lör varje bordsgranne.
Knut var bland de allra första som gick
ut på sjukhusen och berällade för
laryngpatienter att det lanns ett liv även
elter laryngektomin.
Oförglömligt är det också att han, 87 år
gammal, lill allas jubel ålog sig att vara
lucia på vår luciafest '1987. Där kom han

värdigt skridande ivit särk med larynger
isitt följe, mimande till luciasången.
Luciakronan var en hatt med styva brät-
ten där han monterat levande ljus. Den
lucialesten bevarar vi i kärt minnel Knut
var medlem i 21 år. Han avled 1990.

O EN SI.4ULA STATISTIK

När man bläddrar iannalerna ser man att
Fiune Emterborn, vår nuvarande ordfö-
rande, är nummer elva iordningen på
den posten, räknat från starten.
Förutom Rune har tre varit utrustade
med normala lalorgan. Två, av alla, har
suttit itvå olika perioder: Harald
Eriksson och lngegerd Bengtsberg.
Fyra av de elva är kvinnor: Karin Cedin,
lngegerd Bengtsberg, Lillemor Cedin
och Elise Lindqvisl. Av dessa är endast
Karin laryng- Den som hittills suttit
längst är Harald, som verkade i hela sju
år sammanlagt.
itredlemsantalel i ät ät 214.

O FORTSÄTT UTVECKLA

Allra sist vill jag uttala en förhoppning
om att vi får forlsätta vår ulveckling i

god harmoni såväl inbördes som
geniemot yttre kontakter. Och att våra
möten får förbli en fungerande maska i

vårt sociala nät genom att vara en
trivsam stund igoda vänners lag.
Kanske man också kunde önska sig ett
mötes- och reseutbyte med någon av
våra systerföreningar inom förbundet för
att ytterligare berika och variera vår
samvaro under kommande år.

Med hjärtlig larynghälsning
ROLF Fischer

'-.
DHB = De Handikappades Biksförbund
HCK = Handikapplörbundens
CentralKommitt6

PS

I dag näi jag lämnar mitt manus till Larys
redaktion, skriver vi 11 november, och
vi vet numera genom vår uppslagsrika
festkommittd att vårt jubileum kommer
att liras lördagen den 18 december med
en helkväll på restaurangen iService:
huset Mälteriet på Reimersholme.

Vi börjar redan klockan fem på eftermid-
dagen med en lucialest itraditionell stil.
Däretter löljer en middag med lax och
renstek som bärande inslag. Efter målti-
den kommer kvällen att ägnas åt en
angenäm samvaro med artistuppträ-
dande och dans. Itråga om underhållare
är det inte helt klart när detta skrivs,
men vi vet redan nu att en av dem är
vår egen och uppskattade Rune Molin.
Och när det gäller dansen, har vi lokalen
bokad till klockan elva, så det bör bli tid
för en rejäl svängom.
När jag skrev löregående stycke, kom
jag att tänka på något som värmer i

höstmörkret, och som är synnerligen väl
förknippat med vår förening. Den mest
trogne spelmannen och underhållaren
på våra möten här iStockholm under 70-
och 8o-talet, var utan tvekan vår med-
lem Helge Sundin. Tyvärr avled han

l\4ånga av oss har i kärt minne hur Helge
ofta och gärna bjöd oss på örongodis
med sin liol. I bland uppträdde han isäll-
skap med sin gode vän Rune l\.4olin, som
t ex på Nordiska kongressen här istan
1987. När de båda lramförde sitt
sångspex Oskar och Oskaria till mun-
harmonika och fiol, vilket rev ner åhörar-
nas stormande bifall.
Helge är nu, som sagt, avliden. lbland
går Flune till hans grav och tar lram sitt
munspel och spelar en stilla hymn för sin
gamla spelmansbroder. En rihigt äkta
vänskap räcker livet ut - och tydligen en
bra bit till. DS.
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Nu är dom manglade i flera omgångar - de texter som avses bli Svenska
Laryngförbundets och dess föreningars stadgar.
Först en grov bearbetning i en liten arbetsgrupp, sedan en första presentation inför för.
bundets representantskap. Därefter hårdkörning på en ordförandekonferens, som tillsatt€
en större arbetsgrupp. Så en härdmangling i den stora arbetsgruppen och allra sist etl
antagande i förbundsstyrelsen.
Men trots detta återstår det två snäpp: Ställningstagande i representantskapel
(förhoppningsvis klart då detta nummer av Lary har nått dej), och till allra sist:
Fastställande på förbundets kongress 1994.

Sällan har väl ett stadgeförslag i någon
församling lått en så grundlig genom-
gång som det nya sladgelörslaget.
Framförallt gäller detta påstående för-
bundets stadgar. I föreningsstadgarna
har huvudsakligen konsekvensänd-
ringar genomförts.

Del som nu löreligger är således, elter
allt arbete som försiggått, förbundssty-
relsens enhälligt anlagna stadgeförslag
(som alltså lidigare tagils av "stora ar-
betsgruppen", likaså helt enhälligt). Det
linns således anledning tro a'.t del som
här presenteras - förbundsstyrelens
stadgelörslag - nästa år kommer att
fastställas som stadgar lör lörbund och
föreningar.

Och här kommer stadgetelderna!

STADGAR FöR SVENSKA
LARYNGFöRBUNDET

§ 1". FÖBBUNDETS UPPGIFTER OCH
MAI

Svenska Laryngförbundet är partipoli-
tiskl och religiöst fristående och har till
uppgift att genom kontakter med myn-
digheter, övriga beslutsfattare och andra
verkä för förbättrade levnadsvillkor för
laryng-, hemilaryng- och glossehomo-
rade samt de som fått funhionsnedsätl
ning genom strålbehandling inom öron-,
näsa-, halsområdet.

Förbundet skall verka för att dess med-
lemmar skall få kännedom om lörbundet
och dess verksamhet, stödja och ta initi-
ativ rör god våId och eflektiv rehabilite-
ring, medverka till utbildnings- och studi-
everksamhet lör medlemsföreningarna
och deras anslutna medlemmar samt
skapa och stärka sociala kontakter.

Förbundet skall verka för nationell sam-
verkan med andra handikapporganisa-

tioner och lör internationellt samarbete
med systerorganisationer i andra länder.

§ 2. FÖBUNOETS ORGANISATION.

Förbundets organisation är
o ri!(sstämma
o lörbundsstyrelse
o arbetsutskotl
o revtsorer

§ 3. tvEDLEt\,flVAR

Svenska Laryngförbundets medlemmar
är till lörbundet anslutna, regionala, läns
och lokala larynglöreningar, vars verk-
samhetsområden tastställes av förbun-
dets styrelse.

Laryngföreningarna skall verka i enlighet
med lörbundets mål samt förbundets och
föreningens stadgar.

§ 4. RIKSSTÄMMA

mom 1

Riksstämman är lörbundets högsta be-
slutande organ.

Riksstämma hålles årligen löre maj må-
nads utgång.

Extra riksstämma skall inkallas om 2/3
av anslutna föreningar så begär eller om
förbundsstyrelsen finner särskild anled-
ning härlill. Exlra riksslämma får endast
behandla frågor Iör vilka den
sammantallats.

Extra riksstämma skall hållas senast tre
månader efter det beslut härom har fat-
tats av styrelsen på ovan angivna grun-
der.

Riksstämma, såväl som extra riks-
stämma, består av 2 ombud för varje an-
sluten lörening som har upp till 25 med-
lemmar jämte ytterligare 1 ombud f ör

varje därelter påböriat 25-tal medlem-
mar, dock högst 5 ombud lrån en och
samma förening. Ombuden är valda fram
till nästkommande ordinarie riksstämma.

Ombudslördelning sker av förbundssty-
relsen, och baseras på del lotala med-
Iemsantalet i löreningen per 31 dec.
året före riksstämmans hållande, för
vilka avgift erlagts.

Förbundsstyrelsen skall senast 1 febru-
ari kalla till ordinarie riksstämma med
angivande av det antar ombud
föreningen ä9er rätt att representera
med på stämman.

Förening skall senast 15 mars till för-
bundsstyrelsen anmäla vilka löreningen
vah som ombud till riksstämman.

Kallelse till extra riksstämma skall ske
av styrelsen senast sex veckor före
dess hållande, och stämmomaterial skall
vara ombuden tillhanda senast tre
veckor före extra stämmans hållande.

Varje ombud åger en röst. Flöstning ge-
nom fullmakt kan ej ske.

Förbundsstyrelseledamot liksom styrel-
sesuppelanl som ej är valt ombud, äger
rätt delta iordinarie och extra riks-
stämma med yttrande- och förslagsrätt,
m6n ejrösträtt. Förbundsstyrelseleda-
mot och suppleant som valts som stäm-
moombud äger ej rätt delta ibeslut om
ansvarsfrihet.

mom 2

Fliksstämman skall behandla av Iör-
bundsstyrelsen väckta lörslag samt in-
komna motioner, vilka skall vara för
bundsstyrelsen tillhanda senast '1 fe-
bruari.

Motion kan väckas av medlemsförening
och/eller av till medlemsförening anslu-
ten enskild medlem.

t
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Enskild medlems motion skall, innan den
sändes till förbundsstyrelsen, vara för-
sedd med medlemsföreningens utlå-
tande.

Motioner, jämte 1örbundsstyrelsens utlå-
tande, likväl som ve rksamhetsplan,
verksamhetsberättelse och revisionsbe-
rältelse skall vara ombud tillhanda se-
nast '15 april.

mom 3

Riksstämman skall på sin dagordning
uppta
o Riksstämmans öppnande
o Fråga om kallelse skett ibehörig ord-
n ing
o Fastställande av ombudsf örteckning
o Val av juslerare av stämmans protokoll
samt fastställande av dätum för justering
o Val av stämmofunklionärer
o Behandling av verksamhets- och eko-
nomisk berättelse samt revisorernas be-
rättelse
o Beslul beträflande ansvarsfrihet
o Behandling av verksamhetsplan och
rambudget
o Val av förbundsordlörande
o Val av övriga ledamöter jämte supple-
anter till f örbundsstyrelse
o Val av lvå revisorer järnte två supple-
ante r
o Övriga eventuellt förekommande val
o Val av valberedning
o Behandling av styrelsens väckta för-
slag samt motioner
o Fastställande av medlemsföreningar-
nas ärsavgift till förbundet

mom 4

För alla beslut, utom beträflande stad-
gar, gäller enkel majoritet. För beslut i

stadgefrågor erfordras 2/3 majoritet. För
lörbundets upplösning gäller vad som
stadgas i § 13.

Vid lika röstetal fattas beslut. eller fast-
ställes val, genom lottning.

Till ordförande kan endast opererad med-
lem väljas.

Av styrelsens ledamöter, liksom av sup-
pleanterna, skall minst två tredjedelar
vara opererade eller strålbehandlade
med funktionsnedsältning.

Slyrelsens ordf örande, ordinarie ledamö-
ter och suppleanter har en mandattid om

två år. Val sker därlör väelvis sä att
ena året väljes ordförande, tre ledamöter
och en suppleant, och nästkonmande år
väljes tre ledamöter och två suppleanter.

Förbundstyrelsen ulser arbetsutskott
som utöver förbundets ordföranden
skall bestå av ytterligare två ledamöter,
vilka väljes bland styrelsens ordinarie
ledamöter. Arbetsordn ing för
arbetsutskottet lastställes av styrelsen.

Förbundsstyrelsen skall sammanträda
minst fyra gånger pr år på kallelse av
ordföranden. Kallelse skall ske senast
fyra veckor före styrelsemötet.

Förbundsstyrelsen är beslutsför då mer
än hälften av dess ledamöter eller sup-
pleanter lör d€ssa är närvarande.

Förbundsslyrelsen utser
o vice ordrörande
o kassaförvaltare
o kansli- och personalansvarig
o sekreterare
o studieansvarig
o firmatecknare

Vid lörbundsstyrelsens sammanträden
föres pä ordförandens ansvar prolokoll
som senast 1 månad efter sammanträ-
det skall tillställas lörbundsstyrelsens
ledamöter och suppleanter, revisorerna
och medlemsf öreningarna f ör kännedom.

Förbundsstyrelsen är skyldig utarbeta
förslag till verksamhelsplan och rambud'
get lör förbundet och avge berättelse för
det gångna årets verksamhet, som skall
överlämnas till riksstämman tör behand-
ling och beslut. Till verksamhetsberättel-
sen skall fogas revisorernas berättelse.

§ 6 VALBEHEDNING

§ 7. FÅKENSKAPS- och
VEHKSAI\4HETSÄR

Räkenskaps- och verksamhetsåret är
kalenderår.

Förbundets räkenskaper och bokslut
skall vara överlämnade lill revisorerna
senast 1 mars.

§ 8. REVISORER, REVISION

2 revisorer jämte 2 suppleanter lör
dessa, väljes för en tid av 1 år. En revi-
sor jämte en suppleant skall vara god-
kända,/auhoriserade revisorer.

Revisionen skall vara slutförd och redo-
visad i revisionsberåttelse senast 15
mars,

§ 9. STADGAB

Utöver dessa stadgar, Iastställda med
2/3 majoritet vid riksstämma, skall
stämman med samma majoritetsregel
lastställa mönsterstadgar lör anslutna
löreningar.

Förslag till stadgeändringar skall vara
fööundsstyrelsen tillhanda inom samma
tidsram som gäller tör motioner till riks-
stämman.

§ 10. UTESLUTNING

Medlemsförening som bMer mol förbun-
dets eller löreningens stadgar eller som
uppträder så att det skadar föÖundets
eller förenings verksamhet kan uleslutas
ur lörbundet. Uteslutning sker genom
beslut på riksstämma.

I avvaklan på stämma kan medlemsför-
ening suspenderas genom beslut av för-
bundsstyrelsen, varvid två lredjedelars
majoritet fordras för beslutets gihighet.

§ 1 1. TTDNING

Förbundet äger och utger tidningen Lary,
vilken kostnadsfritt skall tillställas före-
ningarnas medlemmar och finansieras
genom medlemsavgiften.

Kansliet verkar utilrån en av förbunds-
styrelsen fastställd kansliordning.

Från förbundsstyrelsens s ida skall
kansli- och personalansvar handhas av
en av förbundsstyrelsen utsedd ansva-
fl9.

§ 13, UPPLÖSNING

För upplösning av förbundet erfordras
enhälliga beslut på av två på varandra
f öljande ordinarie riksstämmor.

Vid upplösning skall lö rbu n dets
tillgångar överföras till verksamhet

Förbundsstyrelsen beslutar om ansvarig
Valberedningen skall bestå av 3 ledamö- utgivare, väljer redaktionskornmitt6 och
ter med 3 ersättare. bestämmer i andra frågor som har m€d

tidningen att göra.
Valberedningen har att bereda samtliga
valsom skall äga rum på riksstämman. § 12. KANSLI

§ 5. STYRELSE OCH ARBETSUTSKOTT Nomineringsrätt lillkommer region-, läns- För alt bereda frågor titt förbundsstyretso
och lokalföreningar samt till dessa an- och riksstämma samt verkställa av olika

Förbundets styrelse leder förbundets slutna enskilda medtemmar. organ fatade beslut håller förbundet ett
verksamhet mellan riksstämmorna. kansli.

Nominerinqar till riksstämmans val skall,
Förbundets styrelse, som väljes av riks- för att varå giftiga, vara vatberedningen
stämman, skall bestå av sex ledamöter, tillhanda senast 15 mars och valbered-
ulöver ordförande som stämman väljer i ningen skall redovisa gjorda nomine-
särskild valhandling, samt tre supplean- ringar jämte sina lörslag till riksstäm-
ter. mans ombud senaste 15 april.

CE
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och/eller fond som främjar laryng-,
hemilaryng- och glossehomerades och
funktionsnedsatta strålbehandlades
intressen.

Här skrivs lagar och förordn... förlåt,
stadgat. Arbetsgttppen pA Rosenön.

NoRMALSTADGAR FöR LARYNG-
FöRENINGA R

förbundsstadgarnas § I

§ 3, MEDLEMMAR
Medlemmar i fdreningen är de pcrsoner
som frivilliSt anmält sitt medlemskap och
crlagt den av föreningens årsmöte fast
ställda årsavgiften.
Medlemskapet grundrr,ig på fören irrg.-
stadgarnas § 2.
Medlem som skadar föienrngens verksam-
het, syften och mål kan uteslutas av års el-
ler föreningsmöte. Beslut om utcslutniDg
skall utrderställas Svcnska Laryngfdr-bun-
dcts styrclse för överprövning.

§ 4, ORGANISATION
Förenrntens organisation är

11 Medlemsmötc
lI S tyrelse

Årsmötet är fbreningens högsta bcslutande
organ. Därutöver utövas föreningens led-
uing av medlemsmöten, vilka skall sam-
mankallas av styrelsen minst tre gånger år
li gen.
Mellan års- och medlemsmötcn utgör sty-
relsen fdreningens ledning

§ 5, ÅRSMÖTE
Årsmöte skatl på sryrelsens kallelse hållas
före 15 mars
Kallelsc mcd dagordnlnS skall vara utsaind
till alla f öreningsmedlcmmar senast två
veckor före årsmirtet, och skall samtidigt
även tillställas Svenska Laryngförbundets
styrelsc för kännedom.
Vrd årsmötct skall följande ärendeD be-
handlas:
1. Fråga om årsmötet blrvlt utlyst i enlig-
het med stadgarnas bestämmelser
2. val av mdtesordförandc, sekretetare för
mötet jämte två protokolljustetare som
tlll*a skall vcrka som rösträknare för års-
mötet
3. Styrelsens verksamhets- och ekono-
miska bcrättelsc
4. Revisoren)as berättelse
5. Beslut beträffande ansvarsfriltet
6. Beslut om antalct ordinarie ledamöter
Jämte suppleanter i styrelsen samt antalet
revisorel jämte suppleanter
7. Val av ordförande
8. Val av kassör
9 Val av övriga ordinarie lcdamötet i sty-
relsen
10. Val av suppleanter till styrelsen
IL Val av revisorcr Jämle supplean(er
12. Val av ombud till forbundets riks
stämma
13. Ev. andra förekommande val
14. Val av valberedniug
15 Fastställandc av vcrksamhersplan och
budget
16. OvriSa ärer)den

Varje närvarande medlem har en röst
Om så begiires skall beslut och/ellcr val
Eenomföras som sluten omröstning.
Vid lika röstetal i beslut,eller val, fälles
avgörande genom lottning.
Protokoll frän årsmdtet skall i iusterat
skrck hå11as tillgängligt för föreningens

medlemmar samt gcnom förenlngsstyrel-
seos försorg tillställas Svenska Laryng,
förbundets styrelse för käDnedom senast i-
nom en månad.

§ 6. MEDLEMSMOTE
Kallelse till medlemsmöte sker i enlighet
med vad som stadBats om årsmöte
För protokoll vid mcdlcmsmötc gäIler vad
som stadgats om årsmdte.

§ 7, STYRELSE
Slyrelsen sk.rll bestå av minsr rre ordinarie
ledamötcr och två suppleanter
Minst 2/3 av antalet ledamöter och supple-
anter skall vara opcrcrade eller
slrålbellandlade med [unklionsncds.rtlnrng
Styrelsen skall inom sig utse vice ordfö
rande. firmatecknare, sekteterate samt stu-
dieorganisatdr.
Styrelsen iir beslutsför då mer än hälften av
ledamolerna ellcr supfleJr)t/er tor dessa ar
närvarande
Styrelscns möten skall på ordi_örandcDs an-
svar protokollföras

Det åLg8er styrelsen atti
§ handla och svara på föreningens vägnar
s uppehålla 8od kootakt med såväl töre-
ningeus medlemmar som med 1örbundet
rI verka för studieverksamhet bland med-
lemmama
u verka för att av förbundet ufpsatta syltc
och må1 vägleder arbetet
u till förbundet för kännedom inom en må
nad övcrsända, utöver samtliga mötcs, och
styrelseprotokoll, även verksamhets och
revisionsberättelse. verksamhctsplan och
budget
q regclbur)det till förbundet rapportera an-
tal medlemmar iföreningen ltksom rn-
drnlgar i medlemsregister

§ 8. REVTSION
Föreningens räkenskaper f-öres pr kalen-
derår och skall Jämte bokslut, före 15 fe
bruaii genom kassörens försorg tillställas
revisorerna for granskning. vilka har att
avge revisionsberättelse inom 2 veckor.

§ 9, STADGAR
Svenska LarynSförbundets riksstämma
fastställer mönsterstadgar för föreningen.
TilläBg till dessa stadgar kan endast ske
genom beslut på lörenrDgens årsmöte, var-
vid 2/3 majoritet erfordras
Tillägg får eJ strida mot vad som fastställts
i mdnsterstadgarDa
Tillägg skall för att vara giltigt understäl
Ias [örbundsslyrelsen för godl'ännande

§ 10. UPPLOSNING
Beslut om föreningeDs upplösning lattas
av föibuDdsstyrelsen efter förslag av före,
ningen fuåD Lvå medlemsmöten, vamv det
ena skall vara årsmölc. Vrd upplösnrng
tillfaller föreningens tillgångar förbundet

Svenska Laryngfö rb u nd ets re-
presenlantskap sammanträder 3-4
dec. = efter Larys pressläggning.

§ 1, FORENINGENS NAMN

Föreningens
är.... .. ....... .... Laryngförcning.

§ 2 FORENINGENS VERKSAMHE'I'OCH
ÄNDAMÅL
Föreningen, som är ansluten till Svenska
LarynBtörbunder verkar självständrgt inom
sitt geografiska område - fastställt av
Svcnska I aryngforbunJels styrelse I en
lrgilt{ med det sylle och mål som ange' I

namn



CIGARRETT"SÄLJARE" FICK CANCERT
Båda två var fotomodeller i tobaksreklamen,
och bägge "lärde sig röka". Och båda fick
cancer. Hon strupcancer, han lungcancer,
som spritt sig till hjärnan. Båda
presenterades i Dagens Nyheter för en tid

sedan i samband med ett besök de giorde
hos socialdepartementet, där de som
levande åskådningsexempel om rökn ingens
faror uppvaktade för att stödja kampen mot
tobaksreklamen.

Hon, Janet Stackman, var folomo-
dell åt Kucky Strike. Han, Harry
Häkansson för Price.

lngen av dem var rökare då de
"upptäcktes" som fotomodeller och
värvades av reklammakarna, men
båda började röka.

- Ville hantera cigarretterna på ett för
rökare naturligt sätt, sade Janet i DN-
intervju n.

- Jag fick bl.a. en limpa Prince i

veckan som arvode lör modelljob-
bet, berättade Harry Håkansson,
som dessförinnan inle var rökare.

Nu är båda drabbade: Hon med
bortopererat struphuvud och en del
av ena lungan borta. Han med lung-
cancer, spridd lill hjärnan. Berättar att
han vid intervjutilllället i somras fått
läkardomen: En månad kvar att leval

Båda har givit sitt bidrag till att
tobaksreklamen försvinner i Sverige,
liksom t ex i Finland, Portugal och
Frankrike - länder där man kunnat
konstalera minskat antal rökare
sedan reklamen försvann.

- Svårigheterna, säger båda fotomo-
dellerna, är att övertyga unga om att
rökning dödar i förlid, är livsfarlig och
skapar svåra lidanden.

- Jag har en skuld till mina medmän-
niskor, en skyldighet att visa vad
rökningen gjort med mej och mitt liv.

Hon är nu en aktiv propagandist mot
lobaksbruket, inte bara genom att
agera i Sverige utan också i andra
länder.

Källa: Dagens Nyheter/Karen Söderberg

Gör dina vänner en tjänst:

Hjälp dem sluta röka!

BRA MAT
tugg och sväljbesvär!

Här kommer råd och recept !

Har man bra tiinder och fungerande svailjförmåga reflekterar man troligen inte så
mycket över matens konsistens. Men för den som inte kan tugga eller svälja normalt
kan konsistensen på födån vara helt avgdande för om måltiden ska bli njutbar eller

en skräcku pplevelse.

Etisabetb Överby, som iir dietist med
lång erfarenhet ftån olika YerkMm-
hetsornåden inom
reståurangbranschen och sjukvarden
ger alla som vill ha råd och recept. ett
nytt bevis på sina kunskaper. Dem har
hon samlat i boken:
BRÄ MAT VID TUGG- OCH
SvÄ LJ Sv Å RIG IIETER.
Den iir utgiven på Kommentus Förlag
och kan besiiillas på talong hairnedån.

Boken - Bra mat. vid tugg- och svliljsvfuigheter - ylinder sig huyudsakligen till män-
niskor som måste anpassa sin födå, men rättema iir absolut inte avsedda aft seNeras

endast till personer med tugg- och svitljsvårigheterl Manga sufflder, aladaber och
Iäcka soppor :ir verklig fesfinar för alla.

Förutom den omfattande samlingen med c:a 250 recept, irdelade i ryra olika
koslskonsistenset innehåller boken även hela måltidsfö^lag för dessa otika kon-

ststenser.
I bokens bakgrund tigger pralrisk ktinisk forskning på Stureby Sjukhus i

Stockholm.
Boken kostff 195:-, men om man besäller 10 ex reduceras priset till 175:-. (Moms

o frakt tillkommer).
Bestailtning sker direkt hos födaget, på ta.tong hair nedån, eller på bestiillningstelefon

08-'149 47 (n. Faxnumret :ir 0g-96 32 60.

BESTÄLLNINGSTALONG, SOM iNSäNdES IiII
KOMMENTUS FÖRLAG A8,125 88 ÄLVSJÖ,

Hlirmed best:dles ..... ex av boken.BRA MAT VID TUGG- OCH SVÄLJSVÅRIGHETER
att saindas titl (namn och adress):

Elisabeth Överby
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GOD JUL
ochGOTEBORGARE PA GOTLAND

FÖRENADE NyTTA MED NÖIe
Molnen hade skingrats och solen tittade lram, när vi stannade vid
Brunnstorps Värdshus för en kafferasl. Vi - det var 29 medlemmar i

Laryngföreningen, Göteborg, som rastade här vid Vätterns strand på vår au-
gustifärd t ill Visby.

Under lyra dagar skulle vi bese Gotland bland annat cikoria, blåeld, vallmo och
och vi hade även avsatt tid för talöv- orkid6er-

GOTT N)TI ÅR

Laryngföreningen
Halland

ningar. Det var logopederna Birgit
Risberg och Christina Olsson som skulle
ta hand om den detaljen.
Vädret var inte det bästa när vi lämnade
Göteborg redan k|.06,30 på söndags-
morgonen men vi litade på vår tur med
vådermakterna, och ju längre österut vi
kom, desto bättre blev vädret.
När vi anlände till oskarshamn vid pass
kl. 13.00 sken också solen från en klar
himmell
Överresan till Visby var lugn och behag-
lis.
Etter inkvartering på fina Hotell Strand,
och efter en god middag, tog vi en
kvällspromenad i den vackra staden.

o HoBUBGEN - ET]- N/Åstr

Efter en tidigt måndagslrukost, äntrade
vi vår buss för en guidad rundtur iVisby
- en givande tur med kunnig guide.
Efter rundturen satte vi kurs söderut,
mot Hoburgsgubben. Det var sagolikt
vackert med den blomsterslrålande llo-
ran som växte på vägrenarna. Där lanns

IANDSKURIi I DANMARK
- EN STOR UPPTR/EISE
Landskursen i Danmark i juni blev en
stor upplevelse.
Direkt efter att luflvägen ha anlänt till
Danmark blev vi hämtade till, och inkvar-
terade på, Vingstedcenlret, där vl varmt
välkomnades av det danska broder-
förbundets styrelse.
Vi fick tillfälle alt, liksom Elof och Linn6a
Bystedt, delta isommarkursens alla öv-
ningar.
Här förevisades t ex simning - t o m un-
der vatten - med en lantastisk snorkel.
Här fick vi gymnastisera och spela
Boule - ett spel som introducerats också
iSverige, med Prins Bertil som en av de
mest intresserade entusiasterna.
Bussrundtur, midsommarbrasa med kör-
sång och mycket annat, engagerade

Kursveckan avslulados med testmåltid,
många tal, dans, musik och fina presen-
te r.
Vi vill genom Lary framföra ett varmt
tack för alt vi fick tillfälle representera
Sverige vid detta arrangemang.

Majny och Sven.

Hoburgsgubben är ju ett måste när man
besöker Gotland. När man ser denna
rauk lörstår man vilken kraft havet har,
som åstadkommil detta ingrepp iberget.
När sedan guiden berättade sagan om
Hoburgsgubben, tog man den till sig.
På återvägen till Visby stannade vi till på
den medeltida Kattlunds gård och be-
skådade många gamla prylar.

O LOGOPEDERNA TOG ÖVEF

Efter hemkomsten till hotellet tog våra
logopeder hand om oss larynger och
demcnstrerade den nya snorkeln och
Blom-Sin ger-ventilen.

Vi fick också en genomgång av våra öv-
riga hjälpmedel saml hur stomat skall
skötas. Det var mycket intressant och
givande.

o TISDAG: NORRUT

Tisdagen ägnades åt norra Gotland och
Fårö.Vi startade tidigt på morgonen med
ett besök i Lummelundagrottorna.
Därefter vidare norrut till Fårösund och
färian till Fårö. Den karga men stor-
slagna naturen på Fårö gjorde ett starh
intryck på oss med sina raukar och
strandängar. Efter att vi besökt Fårö
kyrka och ätit lunch på Fåröhus tog vi
oss tillbaka till Gotland. Via Slite med
sina enorma kalkstensbrott kom vi åter
till vårt hotell.

O TALKURSER MOTIVERADE

Efter utflyhen tog våra logopeder hand
om oss och "plågade" oss i dryga tre
timmar. Vi som levde i den tron att vi ta-
lade "rätl" blev påminda om de lel vi
gjorde och konslaterade att tälkurser är
mycket givande både för "gamla" och
"nya" larynger.

Kl. 07.00 på onsdagsmorgonen lämnade
lärjan Visby med Oskarshamn som må|.
Paus vid lngatorp och ett längre uppe-
håll i Eksjö där vi beundrade den gamla
bebyggelsen.
Lunch i Brunnstorp, och åter iGöteborg
vid 1g-tiden.
Alla var överens om alt det var en
mycket lyckad resa: Tur med vädrel, bra
reseledare, finl hotell och - sist men inte
minst - duktiga logopeder. Vad kan man
mer begära?

E c Hermansson

TARYNGFöRENINGEN
I

DATARNA
tillönskor cllo läsore

GOD JUt
och

GOIT NYTT ÄR

.

'r-€

Laryngföreningen
i Södra Suerige

önsbar er alla
en God Jul och

ett Gott Nyx År

Med tack för god samverkan
tillönskas Larys utgivare och läspre
God Jul och Gott Nytt Ar.
Enskede Offset
- allt i tryck!

Kuner oclr konferenser
Information och organisation
Texter och bilder
Trycksaker och grafisk form
Presen treklam och dekaler

och mycket annat...
...genom beprövade

som oi: kan nå på
tel och fax 08 - 658 36 06.
Adress:
ReimersholmsSatan 7l
117 40 Stockholm.

Tackar för god samverkan 1993
och tillönskar Lary,
Laryngförbundet, föreningarna
och deras medlemmar
en angenäm hels och etl
GOTT NYTT ÄR



GOTT NYTT AR
önskar:

Doc. överlaik Jan Lundgren
Bitr överliii( Maciej 'rjrtor

Logoped Christina Danbolt
Tandläk Margareta Berntsson

Tandhyg Kerstin Frerl
Kurator Kerstin Jansson

Sjuksköt Kerstin Carlsson
Sjuksköt Ewa Holmberg

Personalen avd 27
Klin för öron-. nås- halssjukvård,

hörsel- och talvård.
Universi tetssi ukhuset

58I 85 LINKÖPING

T
LARYNGFÖRENINGEN I

T..
I-INKOPINC
öskar Larys läsare
EN GOD JUL och
ETT GOTT NYTT ÅR

Andersson, Monica, Timmernabben
Aspling, Eva o Carl, Tranås
Aurell, Marianne o Gunnar, Linköp.
Adolfsson, Eivor o Kjell, Linköping
Björck, Birgit o Nils, Borensberg
Brynielsson, Paul, Borgholm
Claesson, Carin o Thorsten, Fliseryd
Eriksson, Ann-Britt o Karl-Erik, Fin-
spång
Gardelin, Sven Olof "Ola", Motala
lsberg, Maj-Brin, Tranås
Jonsson, Bengt, Kalmar
Johansson, Elsie o Bertil, Linköping
Johansson, Maj o Alf, Karlsborg
Pettersson, Einar, Norrköping
Parmerud, lng-Britt, Månsam
Peltersson, Edith, Uppsala
Rönnblom, Sven-Olof, Linköping
Runman, lrene, Nyköping
Svensson, Christine o Henry, Norrk.
Swall, Christina o Manne, Valde-
marsvik
Svensson, Sigvard, Tenhult
Wirsdn, Margit ö Lennart, Västervik
Holgersson, Lilly o Eskil, Liriköping

GOD JUL
OCH

GOTT NYTT ÅR

LARYNGFONDEN

GOD JUL
och

Sörmlänningar i
Laryngföreningen

Eskilstuna
sänder er alla en jul-

och
nyårshälsning

Personalen på
TÅRYNC FÖRBUN DETS KANSLI

önskar er alla
en

RIKTIGT GOD JUL
och

ETT GOTT NYTT ÅR

Proiekt munhdleconcer
önskor ollo medverkonde i

proiektel
och ollo som slöder vdr verk-

somhet
en

GOD )ULOCH
ETT GOTT NYII ÅR

NYII ÄR - NYA IAGI

I

':-:

'ilpps ato Laryngförening
önsNar sina mef,temnat

Svenska Laryngftir bu nde t s
styrelse

ti llönskar
ALLA MEDLEMMAR,
vänner ooh alla dem som

stöder vårt arbete
EN GOD JUL

och
ETT GOTT NYTT

VERKSAMHETSÄR

TILLöNSKAR
ALLA LARYS LÄSARE

EN GOD HELG OCH
ETT GOTT NYTT ÅR

Julhälsningar - Uppsala

Adolfsson, lnga
Ahlbom, Kaj o Hatty
Ahlström, Emy
Belin, Vivan
Beling, Gunilla
Bengitsson, Jan Christer
Berglund, Hans o Gudrun
Blom, lngvar o Lilly
Cakaar, lnga-Lill
Eriksson, Erik o Mildrid
Eriksson, Sven o Majny
Johansson, Helny
Johansson, Roland
Landewall, Viola
Larsson, Gun-Marie
Lindström, David
Lind, Magelia
Lindhe, Anna-Lisa
Lindqvist, Elise
Lindslröm, David
Löfbladh, Serry
Magnusson, lngrid
Mattsson, Harry
Naujoks, Gerhard o Eriks
Nyström, Lena
Paulsson, Lars-Olol
Pettersson, Sonja
Persson, Helena
Platin-Danielsson, Elisabeth
Sekulic, Milivoj o Miroslava
Slaffansson, Sven o Britta
Sälström, Britt
Säfström, Marie
Thorsson, Elsa
Wiklund, Rune o Elsa
Åhtin, Dagny
Osth, Svea
Östlund, Yvonne

lnga-Britt o Folke Eriksson
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Andas naturligt
tack vare Stom-Vent@.

() Gibecl«
Cibeck Sverige AB

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

GIBECK
önskar God Helg


