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LABY

- är en lidskriii för

o laryngeklomerade - de som
fått struphuvudel borlopereral

o hem laryngekiomerade - de
som fätl ena stämbandet bort

o glossela(omerade - de som
iå1t de ar av eller he a tungan

o de som genomgåii liknånde
operat oner i m!nhålan

SVENSKA
LARYNGFÖRBUNDET

- hat läns- ach regianlöreningar
verksamma övet hela landel

har kantakt med matsvarande
föbund i andr'a länder

ha r f ö ft ra e n d e ans lut na I äkare,
landläkare, logopeder kunta-

är en av huvudmännen t Can-

- tillhör Handikappförbundens

- finansieras genafi medlems
avgifter och anslag bl a genom
Statens Handikappräd (statligt
organisattansstöd)

har instiftat Laryngt'anden,
sam bl.a. ger rehabiliterings-
stöd till latyng- hemilaryng ach

'arbelar löt lika räl1lil| behand-
lin9, vård ach rehabilitering
saml för sociallrygghet

- värnar om laryng henilaryng-
oc h glasseklom e ft d es i ntre s-

- utger tidskriften Laty

Konsulent, Malmö:

Gu lBrtt Mårtensson, Dalaplan
5 A 214 28 Malmö.
Tel. O4A 92 43 42

KANSLI
Postadress:
Barks väg 14, 170 73 Solna
Besöksadress:
Barks väg 14, (Bergshamra)
So na
Telelon:
08-655 83 I0. 08 655 83 20
Textie efon: 08-655 43 20
Telelax: 08 655 46 I0
(OBS: Ovanstående adresser
och telefonnurnmer gäller även
Tidskriflef Lary" och Laryng'
fonden)
Telefonlider:
lvånd-fred 09.00 12.00 saml
13.00 15.00. Ovrigalider au
tomalisld telefonsvar på 08-655
83 10 och 08-655 83 20.
Postgiro: 851754-2
Bankgiro: 57903-3573

Förbundets kontaktper-

Fölbundsordförande Elof
Bysledt, Kornvågen 4,
145 71 Norsborg
Tel. 08'531 717 88
samt mobi. 010-215 74 75 och
010-271 41 57

Kassaförva lare Bo Persson Ö.
Hantverksgatan 20 A, 831 36

Tel 063 12 30 41

Tidskriften Lary:
Adress och lelefon se ovan
under kans i

La ryngronde n:
Samma adress som Larynglörbundel
NYTT TELEFONNUMMEB:
655 40 01.
Postgiro 918258-5
Bankgiro 5793-0661

O[/SLAGET:
Åke Karsson, konlal(
person (södra Sver ge)

(Se även in agan
milten av Lary).
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EN INTRESSANT NORDISK
KONGRESS I ESBO

Eva l,4unck-Wikland rapporterar från Nordiska LE-kongressen
på Hanaholmen, Esbo (Finland).

De1 var möligen med viss lvekan son
vl, yngsle sonen Nis och tag, pä hans
etiårs-dag bordäde C nder€ la jör all
resa t Laryngektomerades Nord ska
Kongr€ss Esbo !1an1ör He singlors,
I0 13 jun är.

Men erbjudandei ali Iå tl bringa några
dagar tllsammans med en 1ör nrg
myckel aige ägen "grupp av patienler'
uianiör siukhusets sa ar och po ikln k
och iå en nbick hur dei är at1 eva
ulan larynx hade varl omöj gl an tacka
neir l.

Kongressen var hel proiessione h väl'
organlserad. Här fanns både str L( ve-
lenskapliga löredrag och mera person
lga lnsag, ala välvärda an bevsla.

Särskil intressani var prolessor Erkki
ALrretärv s iramlrädande !nder rubr ken
Tobak och lobaks ndustrns ansvar

På i era stä len j vär d€n pägår nu rätts
iga processer dår man siä er lobaks.-
duslr n tl I svars lör lör marknadsiö-
ringsbrolt och larlg verksamhel. Pro
iessor Aurelärui lrågade sg hur dei
komrner sig alt orn man dödar en nrän-
nlska hanrnar man j1ängelse men när
tobaks nduslrin dödar hundra lusenlals
männlskor om året, händer ingenli.g.

Tobaken siod också icentrum Iör en in
iervlu i F n ands rad o som några av oss
deltog i.

Vid den nycket uppskttade notdiska
LE-kangressen - en arganisato skfull-
rräfl ned bla sinultantalkning - hade det
201a1 svenskat som dekag skaffat sig
en alldeles egen ach ihögstagrad le-
vande maskat den ett åige Nils-
Acksä han i högsta grad uppskatlad. .

JDha Taloneh ilet finska
Lary n gf öh u nd ets ordf öran de,
öppningstalade vid den Xll Nordlska

öve äkare Claes Mercke, Götebarg,
sam leder ett sannodiskt larcknings-
p rc je k ö Gn d e sttu pc an c e rh an d i kap -
pade, redogiade vid kongrcssen för slt
projekterbete och lranföde synpun kler
på lramtiden lör farskninsen påstrup-

Virus betydelse iör uppkomsten av a

rynxcancer beysles, vård och rehab l-
terng ägnades en ellermiddag. Sam-
nord ska Iorskn ngsprojekl diskule'
rades och dr Pkan rapporlerade om
slruphuvudcancern i Esi and i dag.

Samvaron vld må1d€r och melan löre-
dragen var uiomordentligl tr6v ig L ten
Nis storirvdes och Jck många goda
vänner med Ilnskl, danski, norskl och
svensh matstrupslal. l slella eler cer

En av resans abso uta höIdpunKer var

galam ddagen. Alla delagare iest.
kädda, fin mddag, evande musk och
dans. D6t var bara ali konslatera:
S äng d g väggen L{unck-W kland - här
lanns ingen grupp av palieiter. Här
gälde det Siv, Gösta, Linn6a, Gert,
Nans, Howard och övrga delegaier,
nklusive r.in hell os agbar€

tangoinsiruklÖr.

Tack iör en r.yckel bra kongress och

Eva Munck-Wiktand
Med dt avdläk ÖHN-kliniken Karolinska

sjukhuset.

xl I
llordiska LE.konqressen

Hanaholmen krllurcenirurrrldr
Sveriqe orlr FinLand Esbo

1n 13 061993
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Andas naturligt med Stom-Vent@

STOM-VENTo FUKTAR, viirmer
och filtrerar inandningsluften. Detta
är särskilt viktigt vid kall väderlek.
Ar.rvänder Du Stom-Vent@ frr Du ett
skydd. Stom-Vent@ ,tr Din "konst-
gjorda näsa .

Stom-Vent@ är självhäftande och sluter tätt kring
stonat. Du behöver blta 2-3 gånger per dag, eller då det
är nödvändig1 för att hindra ansamling av sekret. Det
varierar från individ till individ. När Du börjar använda
Stom-Vent@ eller när Du är för§ld behover Du bya
oftare.

Det år viktigt att rengöra stomat vid varje bfie. prak-
tiska våtservetter år nedpackade i varje förpackning med
Stom-Vent@

Slom-Vent§ kan Du å via apoteket, distriktssköterskan,
pä sjukhuset eller pä hjälpmedelscentralen.

Fråga Din läkare eller logopedl

Andas naturligt
tackvare Stom-Vent@.

() Gibeck
Gibeck Sver§e AB

Tel 08-59 08 60 65 . Fax 08-59 08 85 92
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EN INTRESSANT NORDISK
KONGRESS I ESBO

Eva l,4unck-Wikland rapporterar från Nordiska LE-kongressen
på Hanaholmen, Esbo (Fin and).

Del var möjigen med vss lvekan som
vi, yngste sonen N ls och jag, på hans
etlårs-dag bordade C nderela lör all
resa 1i Laryngeklomerades Nord ska
Kongress i Esbo utanför Hels nglors,
l0-13tun iår.

i,len erbiudandet a1l iå I lbrlnga några
dagar ti sammans nred en för mg
myckel ange ägen "grupp av pat enler
utanlör sjukhusels sa ar och po k n k
och lå en nb ck hur dei är at1 eva
ulan larynx hade varl omöj $ an tacka
nejt l.

Kongr€ssen var hel proiessione 11 väl-
organiserad. Här lanns både slrk ve'
tenskapliga föredrag och mera person
lga inslag, ala vä värda an bevsta

Särsklt nlressanl var proiessor Erkk
Aurejäryis lramträdande under rubr ken
Tobak och lobaksinduslrlns ansvar .

På llera s1älen vär den pägär nu rätls
aå processer där man stäler tobaks n

dustrin I svars 1ör lör marknadsiö-
r ngsbrotl och larlg verksamhei. Pro'
iessor Aurejärvi lrågade sg hur dei
kommer sig all om man dödar e, nrän-
n ska hamnar man I jängelse men när
tobaksindLrstrin dödar hundra lusenials
människor om året, händer ingenlina.

Tobaken stod också centrum Iör en n
terviu F nlands rad o som några av oss
deltog.

Vid den nycket uppskattade nardbka
LE kongressen - en arganisatatisk full-
tAfi med bl a simu ltantolkning - hade det
2A d svenskar san deltog skaffat sig
en alldeles egan och ihögsta grcd le-
vande naskat - den ett-eriqe Nils.
Också han i högsta grad uppskattad...

Juha Talonen det finska
Larynsf öhu ndets ordlörande,
öppningstalade vid den Xtl Nard)ska

överläkarc Claes l\lercke, Götebarg,
son leder ett sannardis14 fatsknings-
prajekt bhnde strupcancerhandikap'
pade, rcdagjorde vid kangtessen föt s)tt
prclekarbete ach hanförde synpunker
på ftanliden förforskningen på strup-

Virus belydelse Iör uppkomsten av a-
rynxcancer beysles, värd och rehabil-
lering ägnades en ellermiddag. Sanr-
nord ska Iorskn ngsprojekl diskule-
rades och dr Pkan rapporlerade om
slruphuvudcancern i Esl and i dag.

Samvaron vid måll der och m€ lan fore-
dragen var ulomordentligt trevlg. Llen
Nis stonrivdes och Ick många goda
vänner med finsh, danskl, norski och
svenskt malslrupstal. isletal e ler cer

En av resans absolula höjdpunher var

galamiddagen. Ala deiågare 1€st,
k ädda, lin m ddag, evands mls k och
dans. Det var bara al1 konslatera:
S äng dg iväggen f,4unck-Wkland - här
lanns ingen grupp av palieit€r. Här
gälde del Siv, Gösla, Linnda, Geft,
Hans, Howard och övrga delegaler,
nklusive min hell os agbare

tangoinslrLrklör.

Tack lör en myckel bla kongress och
bäs1a häsn ngar

Eva lr'lunck.Wikland
tled dt avdläk öHN ktiniken Karctinska

sjukhusat.

xlll i

Nordiska LE.kongressen
Ha naholmen. kullrLrcenlrum ldr

Sveriqe orI Finland Esb0

10."r3 061393
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RÖKFRIA ARBETSMITJÖER

I AttT FLERA AY TANDSTINGEN

Landstingen ska enligt Hälso- och Sjukvårdslagen förebygga ohälsa.

och lungsjukdomarna är vanligare vära
nord ga län än i andet lövrigl. 1987 in-
edd6s därför "satsa på hjärtat" ett Iö
rebyggafde arbete mot hjär1- och kär-
sjukdomar Väslernorrland. nlörandel
av röldritl b ev etr led i detla albele.

När landslingel b ev röHritl Iö jde många
andra arbelsplals8r i län6t efler. Först
kom Kranrfors kommun och slrax däref-
ler Sundsvall.

Text: Monica Sternet Juto.

Linnda o. Berlil Karlsson, Eskislunai

Hårdkörning på
Gysingc
Låt oss lörsl av allt iacka Uppsalajöre
ningen för ail man omiänksamt;nbjöd
oss 1rån Eskilsluna ax delta i augusti-
kursen på Gysinge. Del borde vara alla
handikappade lörunnal att komma t llna-
lursköna Gysinge, men lram{öralli ali
della isådan här bra kursverksamhel.

oGUNILLAHÅRDKÖR

Bland de medverkande fanns logopeden
Gun la Belng från Uppsala, och hon
bjöd oss på en posillv hårdkörn ng. Endå
16si med Gunilla är alt hon verkar lör
Iångl borl 1rån Esk stunå... Henn€s
lahrän ng är verk igl lin.

Talträningen Iortsalie andra kursdagens
lörmiddag och efler lunch ilck anhör ga
vara med och yssna till Elisabei Patn
Daniessons löredrag, liksom li vad
Gun Marie Larsson hade atr säga. Båda
iniormerade om sin verksamhet på Karo-
linska siukhuset öron , näsa-, hals-
avdeln ng och hur man tar hand om pali
€nl6r som drabbats av samma sjukdom

På irliiden lörekom en rad genrylliga ak,
liviteter, bland annai räldrossa. men
Iramlöial11 lrlvsam, glad samvaro. Vl
upplever det iahiskt som om a la laryng-
ektomgrade är glada och posit va - v år
iydligen etl släkie Iör oss slälva.

Vid sammanlaltn ngen av kursen håm-
Iördes förhoppningar om en repris våren

Alt lörebygga ohälsa - det släler sär
skllda krav på landsl ngen - nte minst
då dei gäler deras tobaksabete'.
Allt I er niör röklria arbeismiljöer i s na

Enligt en enkälundersökning, som
Landsiingsf ölbundet genomlörde 1 990
var 16 av 26 landsiing och lre kommurer
som bedrver sjukvård, hell rökfr a eler
på väg aft nlöra röHörbud.

iu asiade med sparbössor avsedda
som 6n uppmunlrar til personalen ali
limpa och i slället börja spara,
skickades iillbaka lil landst ngel.

Man uppfatlade sparbössan som eil
hån islälei lör den uppmunlrandB gesr
den var avsedd som. Då kändes del mo-
tigt all lobba vidare.

§ [,4EST POSIT VT..,

Med facll i hand tyck€r E a ändä att ar'
betet nred att genomlöra det röHria
landstinget mesl varl posllvl. En stor
rnaiorilel av de anslä da har välkomnal
beslulet. lnie mnsl de cke-rökare som
ildigare ldit i rysrher, rädda ari säga
ifrån och stöla sig med arbetskanra'

Nu rskeas inga hels ga diskussioner
på lobbBl om vem som lörirycker vem
eller vems integriiel som är holad.
Bökfrilt har förvandlais I I en
ordningslråga - en bLand många andra -

och därmed är del arbersledarens
ansvar atr se till ari röklörbuder

De anslällda är i sloft sefl nöjda med
hur {ölbudei rgspeheras. 93 % iycker
atl del lungerar och ali folk bara röker
utomhus, åven på v nlern.

O POLITIKERNAS FÖRTJÄNST

Atl del på del hela laget gåti bä1tre än
vänlal a1l genomlöra röldrX i Väs1-
ernofflands läns landst ng är i mångt och
myckel polillkernas lörljäns1, framhå ler
Ella.

- Vära landslingspolitik6r var he I en ga.
Samtliga partier insåg s ti Io khälsoan-
svar och att andslinget måste upptäda
lrovärdigt i silt sjukdomsf örebyggande

Ala var överens om alt satsa både
pengar och krafr på atr minska rök-
ningen och ge d€ anslälda röldrla ar

o INGEN SLUMP?

Al1 just politlkerna i Våsternorrands
läns landsting b ev försl på p an m6d
röldrlbeslutet har sin förkaring? Hjärl-

Från juli i år skal det vara
Kalmar lärs andslino och li
nlör Öreb'o äns lådsiins

röklriti i

Först atr inlöra rökhitl var Västernofi-
lands läns landsling, sonr nu kan {ira
Iemårsjub leuml Lagom lil jub leer har
man gjorl en ny ulvärdering av resultalel

o FLESTATYCKEB DET ÄR BRA

- De llesla rökarnalycker der är bra rned
röKrtl pä jobbel. Det gör afl dom röker
mindre, även om de inl6 sluiar helt. Att
det sedan linns en liten grupp sonr upp-
failar det som en kräkning ay den per
sonliga lntegritelen med röldörbud på
atuelsplatsen, går nl6 afl komma Irån.
Totalt är I dag 90 % av de anslällda nonr
vårl landsllng nöjda med sina röklria ar
beismillöer lden €nLår som genomtör-
des löre projehels början var 70 .. po-
stivt nstättda i ell hel rökfr ll
landsling.

D6iia berällar Ella Soh bsrg,
hälsoplanerare v d Västernorr ands län
andsting.

1 juni 1988 avskalfades ala rökrum och
personalBns rökning fick bl en ulom-
husvana under arbetsiid.

O LADDAD FRÄGA [,IED SPARBÖSSA

- Föklrilt eller nle är en lråga som
väck6r starka känslor. ltlan är klarl lör
e er emol ' iä stä er sig neutrala.
Turbu ensen blev krallig på en d6l ar
betsplalser när besluiet,aflades. Några
hotade ait säga upp sig, andra dekare,
rade ait de länkre strunla i röHörbude1.

- Den massmedlalt mesl upprnärksam-
made händelsen var när1vå långtradare,
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Chrlstina och Åke I Rosshyttan:

Material finns Satsa på skolkampani€r
för rökfria veckan och tuffare information

i kampen mot rökningVecka 47 är åre1s röKria vecka.
Alla bör hlälpas åi all göra den r I en
lramgång i kampen mol lobak.
För atl driva kampanj behövs eme lerl d

Sådani I nns ocksä att I lgä:
Ring Visir 0224-71070 och besläl Vsirs
il a kala og om och med kampan male
riall

Christina och Åke är Flosshytteborna som sköter en massa
praktiska uppgifter åt VISIR (Vi Som lnte Röker) och
Nationalföreningen för ett tobaksfritt samhälle. Via sitt postor-
derföretag tillhandahåller de bl.a. inf ormationsmaterial och
andra varor till kampanjer elc.

ÄVEN HJÄRT- OCH LUNGSJUKA ARBETAR MED
SKOLINFORMATION:

BROSCHYRER HAA,INAR LATT
I PAPPERSKORGEN

Jag lror det är bra atl ufgdomar Iär lätta
en livs levande männ ska som b iv I sluk
av atl röka. Broschyrer hamnar ätt i

Så säger Bol, Fransson ]rån Bredbyn,
m-edlem i Nlär1 och Lungstukas foren ns
iOrnsködsv k. som skal aka runt ikom
munens sholor for all talä om hLrr tarlgt
del är årlbörla rdka.

Rof Fransson är 50 år. Nan böriade
smygröka som sju årng. B ev så smä-
ningom siorökare och har drabbats av
bäde kärlkramp och emfysem.

q OVANL G KOMBINATION

- Der är ovan gt a1t ha bäda dessa sjuk,
domar på en qang. loch med antag har
det vågar man nle opererå mrn härt-
kramp, en annårs van q årqard, säqer
Roll

Rol är sjukper'rsionär sedan fela år,
men kan bo henrma eilersonr han Iår
hiälp av anhöriga

- Ty^/ärr lnns del rnga boremedelfor mei.
D€l går urlor hela tden €n viss indrinq
kan siukvården hja pä trll med. Åfqesren

At1 Rolls siiualion huvudsakloen berör
på robaken är h.rl och nu v llian h atpa
lil atl behämoå robålshnrLar

§ VISSTE ]NGENTING

- På min tid v det ingen sonr talade om

hurlarligi dei var all röka.
Nu vel vi bäflre och genom alt visa vad

jag råkal ut iör hoppas lag kunna hindra
ungdomarflån ålt bö.la röka.

På skolorna runl om I kommunen ä. rnan
mycket posit va till at1 Ro I lrån Hjän-
och Lungsjukas Riksiörbund kan htäpa
iill med en vihig inlormalion.

VSR jobbar mesl nred lnjornrat on
medan Nalionallöreningen ägqer slörIe
vkt vd dokumentation av lobakens
skadeverkningar och iknande arbets
uppgilter.

Chrlslina tycker det vore bra om VISIR
I ytrade sitt kansli lill Bosshyllan orga
nisalonen lider av sior penningbrst och
har ti I och med svå( att klara hyran iör
sin loka på Ess ngen iSlockholm. HåI
Rossh,,tlan sku le kunna b e1l ce.lrunr
för kampen mot rökningen.

o [,4 NDRE B DBAG

De bäda irlvs inte med s luationen som
den är dag.

Ett lag var del ilera bra kampanier mot
rökn ngen men nu görs del jngenl ng,

- Vi har fåfl aLh mlndre b drag och lag
iycker atl slalen borde skjuta il mer
p6ngar. Dei satsas ju, heLt rkligl,
myck6r på iralikarbetel och A DS-
Iorskr ngen men jag iycker all
röknlngen nonschaleras.

- Under 19801alet avled 40 personer i

Sverige i AIDS, 7.000 itraiikolyckor och
100.000 isjukdomar som orsakals av
rökning. Det är silfror som ta ar sitt ivd-
ligå språk och riskerna med ro[n nlen
måsle borja tas på allvar, saqer Åhe

- Jag hoppas ax lagar om röklri arbeis,
påtsm to skåll gora sll rill, sager
Chrisl na i en nle u r lokaltidn nqen i
Sala.

§ IVÄSTE BL TUFFAFE

- Det är Iör myckel dal ipropagandan
mot rökning. Vi måste bl luliare inlor
mationsarbetel, säger Chrisiina.

- Och sä tror jag all det är vikrigl a
sholorna satsar hårt på kampånter mol
rökn ngen. säger Ake. Der hand år lu om
kommande generaiioner. Kan v lå dem
aii aldrig börja röka harvikommil än91_

KäIa: Sala Alehanda/Ha.s God6n

Käl I a: Statu s/l\4 ar ia K i n db I a n

Ny tandvårdstaxa
Från 1 juli gäller ny tandvårdstaxa. Ny
taxa gä ler även sjukgymnasler.

Ersänningen l llland akare ral'n;s upp
3.1 ...lilltandtekn ker 3.5.. och Ior pr -
vatpralrriserande sjukgymnäster sk€r en
uppräkning med 3.3 %

MEDLEM I

LARYNGFöRBUNDET?

ÄNDRAT ADRESS?

ANMÄL BUMS TILL
DIN
LanyllGröRettruct



oÅ sverusK sJUKvÅno Än eÄsr:
samverkan mellan distrikt och

- lvlunhålecancer är en ovanlig diagnos.
Under mina drygt 11 år som distriktsskÖterska
har jag bara 1räffat lvå patienter med den dF
agnosen. Sä först kändes det liiet pirrigt när
man ringde till mig från Karolinska sjukhuset

lnga Björk är sjuksköierska v d en vård'
centlal i Stockholm. nnan hon b ev dis
lriklsskölerska arbelade hön många år
pä en kirurgisk vårdavdeln ng vd
Danderyds sjukhus. An lägga om opera-
I onssår är hon a ltså van vld även om
hon inle arbelel så nryckel med sår i

1u ldosslrälad vävnad.

q VÅRDAVDELN NG ToG KoNTAKT

Men jag behövde int6 oroa mig. Sysler
Cec iia v d KS, som hade ansvarel Pä
avdeln ngen lör pal enien, log kontah.
Jag äkte ut I ll siukhusel, lräflade pal -

€nlen och var nred när nran gtorde en
såromläggning. Jåg trällade också den
vårdansvarige läkaren och lick vela vad

lag behövde ,ör alt lå m na kunskaper

Pal enten skrevs hem. T llsammans med
s n hLrslru v le och kunde han skö1a de
I esla vardagsbeslyren med sär€ngö
rng och omäggning själv. ngaochhen-
nes medhlälpare behövd€ bara I nnas t ll
hands om någol krånglade och se ti all
rödvänd gl malerlallanns hemmel

o OROLIGT ATT KOMIVA HE[,4

Der är allid oroigt lör en paienl alt
komma hem efler a1t ha vårdals på sjuk-
hus. På sjukhuset känner man sig 1ry99,
vet atl a I sakkunskap och ieknik finns
om man behöver den. Delfnns alllld nå-

Däriör är det så vikligl med i ex b ilel då
nran jobbar lnom distril(svården, menar
lnga. Pal enten och de anhöriga skal
känna sg säkra på ali lå den htälp de
behöver, även efier hemkomsten.

O HELST ALLT D SA[,4MA PERSONAL

- Så snrån ngom utveck ad6s stukdomen
så atl pat enien behÖvde mela hlälp,Jag
och min medhjälpare, Krislina som ä. un-
d€rsköterska vid vårdcentralen - v lör-
sökle a ltid atl vara samma personal
gick hem dag igen och skö1le om pal
enten. Vi samordnade våra lider sä att
hustrln altid kunde vara med när vi
kom. Del varså man v e ha del.

Om det var någonl ng lnga undrade över

log hon bara konlakt med syster Cec lia
på KS igen. Del hände också alt pati'
enlens husiru log konlakt med KS, som
sedan rlngde li nga.

När man jobb så här nära samman blir
del viss rundgång ibland, det är olrän-
kom igl. Huvudsaken är ail man ser I ll
varandra så atl a a kan 1a hand om pati
enten pä bäsla sält.

o LOVORDAF SAMARBETET

nga har bara lovord lill övers lör hur
samarbetel melan värdcentralen och
slukhuset fungeral de1 hår la let.

- Jag har alltjd känr atl jag kunnat vändä
mel ti sjukhusol när jag behör,1 - om det
varit iör att diskulera eller någol reni
prakliskl.

En Iredagsellerm ddag då jag var hos
patienten g ck sugen sönder. Jag rinqde
l ll avdelningen. Del var bara all åka Lrt

och hämla en ny sug på direklen. Det är
sådana saker man b ir g ad iör al1 de
lungerar...

o PATRULLER

Som komplement r I den vård disrrlkls-
skölerskan ger pä daglld I nns kvälls-
och natipalruler. pälru erna ngår an-

och bad om min hjälp att sköta en man med
munhålecancer när han nu skulle skrivas ut
lill hemmet. Jag visste inte om mina kunska-
per riktigt räckte till.

sjukhus

tnsa Björk

dra dislr hssluksköterskor sonr ocksä
kan ge kvalificerad hjä p.

' I dBl här ia el behövd€ ingen
nartpalru I rycka n. När då! behövdes
sck v ti pallenlen både tdigl på
morgonen och sedan så seft vi kunde
på eltermiddagen. Pat;enlen och hans
huslru v lle ha del så. Det kan vara svån
ati ha ait göra med nrånga olka
perconer, många vil eller orkar inle del-

oSJUKNUSETNAR DET I ED C]NSKA
ANSVARET

Nägon konlakl med dlsn l(släkaren be-
hövdes heller n1e. De medicinska lråge
slälln ngarna, äkemedelsord nat oner
osv. skötles hela iiden av pal enlens lä'

-Och ihemmel var del lu den praktska
värden palienten behövde hjäp med. Då
är det disir klsskölerskans uppgift all
stäla upp, säger nga Blörk anspäks-

Hon avslular nierujun med en lrom löF
hoppning alt dlstr l«sskölerskorna skal
iå en plals iden nya organisal onen som
den sk. husläkafielormen nnebär. Och
man kan båra inslämma.

Texr: Manica Stemet Juta.



Stockholmsnytt

Här i Stockholm har vl under sommarsä-
songen hall vår Vaflenteslivat a1r qlädia
oss ål Ti ski nad lrän ndoåre år [o;
emellenid en stor de av våttnet ovani-
från, vilket kan bli ledsamt i tånqden. För
oss larynger lar dock den hoqå
luitlukligheren värå lrll gaqn. t\,4en noq
tycker jag atl man känner sig mera
qaqnad av atl Iå se en skvmt av solen
b and

o NJ.TI MANSKAP

Nåvä|, sommaren är nu (i vecka 33)
snart till äida och vi står
lörhoppn ingsvis uppladdade och
iörväntansiulla inlör höslens ah vlteter.
Under våderm nen lick vi n!.tl ma.skåb i

ledntngen ior vår lörening,'som aet vat
kan vara av inlresse all ikorthet

Vår nye ordlorande, som Iör övnqt bad
mei skrNå d6ssa räder. h€rer-Rune
Enrlerborn. Rune är inte laryngeklome-
rad, men är inrresserad av handit,app-
lrågo, och har I d€are varit ordtorand6 i
en av Hjårt- och Lungsjukas löreninqär
här iSlockho m

Vice ordlörcnde är Göran Weln-Berc€r,
välbekanl lör mänqå äv oss s€nom sina
lidiqare insälser, bl.a. som ordlorande i
föreningen.

Sekrelerare är Sonja Samuelsson och
kassören heler Britt Er ksson. Dessa
båda är också nyvalda, lill sklltnad från
Birgii Blanqe, som ar vår redån lidgare
välkända slud eorca.isåro,

. ru-Å"SJurtrrW

Vi kan I år iira 2s-årsjubileum. Stock-
holms-Laryngernas försla protoko lörda
möle ägde rum 17 dec. 1968, då efl Uotat
av dem lräffades oå Sabbalsberos
siukhus och kom överens om alt bida;n
lörenlfg. Vår styrelse sammantftider nu i
vecka 34 lör att iaslsläta höslens
prograrn och komnrer då giverv s också
att b6sluta om ev6ntuelll jubjleums-

Vi kommer i hösi att åleroå li I atr håtta
våra nröien på Marrahisse-n, som genom
åren blivit en uppskatal stamtokus iör

Med hjä ig Larynghälsning - Ralt'.

TOBAKSRESAN
VAL MOTTAGEN I

BTEV
OREBRO

UNDER VÅREN HAR FLERA FÖREDEBAG HÅLLITS I

OREBRO LANS SKOLOB UNDER TEMAT 'TOBAKSRESAN'

Föreläsnin9årna här hati unoe,ar Jol-
iande innehål'
i Upplysn ng om de posiliva efleklerna
av rökstopp och etl lobaksfril tiv
+ lnformalion om tobakens medicinska
elleker
+ Tobak som beroendeskapande medel
och mekanismerna bakom nikotinbero-

+ Vägen ul ur ett nikolinberoende
+ lnlormalron om andra droger, b.å
anabolå steroider och narkotrka

Föredraget Tobakresan är c:a 50 rn nu,
ter långl och framiöres av Malz
Larsson, bil r öv6rtäkare vidlungmedicrnskå ktniken.
Begionstul.husel i örebro Bud skapel
ar så rnycker som nrolligl anpåssatr ten
yngre publiks lörutsaltninoar. Av d6t
skå el är töreläsninqen i täi kåsera.de
sliloch varuad med instao av emolionefit
laddade budskap. Bitder är en
grLrndpe are vid framslatnnoen och
sårskrll bildmalerial h:r tasrrs tåm.

§ STOBA GHUPPER

Tobaksresan har i reget framiörts iniör
siola e evgrupper, vanhgasi 60 t50 ete-
ver. C:a a0 1örelåsnrnqir hår håtils Un-
d€r våren ,or uppskaltn nqsvrs 3.000
skolelev€r, huvudsaItiqen-p: hOqsta-
diel

. V]SiB TOG INIT]AT]V

lnitialivrågare till Tobahsre§an har vart
B rgitta Järnkvrsl, VlStR. Vrd de ltestå
Iöreläsningarna har Per Arne Her-
berlsson lrån Laryngiörbundel med.
verkal och beräUät om tobaken ur ell
palrenlperspekllv. PeFArne kan som
svupopererad ge en nrvckel konkret
och stark bild av hur d€t ar afl drabbas
av en tobaksskada.

§ GÅTI HE]\,,1

All budskapet gåll hem och lått avsodd
verkan har givits många bevis på.

Sammaniatlnrngsvis kan såaas at så.
väl skolpersonål som eleve-r har vå r
mycket positiva l\,4ånsa skolor slår nu I
kö för aii få la del av iör€tasnino6oake-
tel.

Rapponöter: Birgltta Jämqvist, Matz
Larssan. Pet Ane Hehensson

Förteckning över
hiålpmedel
finns att få hos Hl
Handikappinsiitutet (Hl) tillhandahå[er
nu en ny föireclnrng över handkåpp-
hiä pmedel. Födeckningen upptår 3.800
hlälpmede hån 150 €veranlörer. Druot
7oo ädrkar här I lkommrl sedån töråix-
gåvan av födeckningen.

Hiälpmedelslörtsckninsen hosiår I 25 kr.
och kan beställas hos Hl ral oa-
62017AO

Sflgt om SPIn0 URYNCÅID!
"SloInbildtringen

har minskal msd 75 %.,'

FSGt€r,

TACK!
förcningen i Uppsala vill genon
Ldry ftamforc sbn bck till föte
ningen i Stockhaln ru aft vi fick
och kunde rötja ned på deras
stara och fin6 rcsa til Skasen
Resan vat vat planerad, så vt fick se
t ånsa fina saker (ach vi hade )u tu

Samtidist ill i fianföra sbn bck
ti Åkes 9uss, s.,n utfarde sitt
uppdrdg på sätt san är vön stan

Tack!
Förcningen i Uppsala vill famföru
ett stoft tack till förbundet föt
den lina kursen på Rosenön.
Lokalema och perconalen vat
rnyckt bh och vi happas att
denna kurs skall återkomma
vaie år. ViiUpryala villfmmförc
attvi* nyckot nöjda ned denna



STENSUND BIEV EN SUCCE IGEN
JUST SA SOM DET BRUI(AR VARA

SO[,4 VANLIGT BLEV ÄVEN ÅRETS REHABKURS PÅ STENSUNDS FOLKHÖGSKOLA
EN SUCCE.

Kursvärdarna, Siv Baglien och Joulo Gustafsson, har gjort ett gott arbete med planering
och genomförande av kursen.

K!rsslart som slg bör rned ömsesid ga
lnlervjuer av dgllagarna så alla lärde

Efler välkomslm ddag fick vl vara med
och se på en internationel storhef' -
nämlgen Stensunds vaitenbruk. Eli re-
ningsverk som bygger hell pä ekologisk
tsknlk och som rönl slort inlernatione 11

§ FÄRDTJÄNST, IANDVÅRD,,,

Redan andra dagen var v i selen.
Docenl hans Slrander Irän Hadium-
hemmel (Karol nska sjukhuset), läkaren
Eva Munck-W kland. kumiorn Gun Marle
Larsson och sluksköterskan Lena Ny-
ström gav oss mängder av nlormai on -
bl.a. genom all svara på lrägor om
cancersjukdomar och deras behand ing.

Vi d skut6rad6 ocksä hand kappolliska
irågori Behovel av färdilänst, handi-
kappersänning, lri tandvård iör slråbe
handlade saml nödvändighelen av re,
krealionsresor under den kalla årcliden.

Skoläns konsthantverkslärare kväls'
vsade oss sloltet och berällads dess

o TREDJE DAGEN: FRISKVÅED

Kursens iriskvärdsdeball eddes av
Joulo Gusralsson, idrolls ärare på
Slensund. Han iick oss alla att inse ait
vi bör röra oss mera iör all mä bra.
[4olior behöver ]fle vara anslrängande -
del kan räcka med daglga promenader
och enkla kroppsrörelsor.

O LOGOPEDEBNA

På friskvårdandel följde logopederna
Brtla Hammarberg och Per Nissby. ltvå
grupper blev det la - och läsövn ngar
samt rollspe - lnle bara nylligl utan syn-
n6r igen roligl. Diskussionerna rörde
bl.a. lör och nackdelar nred servoxta,
maisrrupstal och röslvent lstal.

Kvällsövnifg: Ulilyh lilväidens ände -

Försl ijärde dagen avslölades atl kursen
innehåll många deltagare med konstnär-

llg ådra. Den lockades fram av I\,4a n

ledde den skapande ve*samheten. De
nrålade glasskivorna var olta mycket

Samarbetsorganet
såger nej till av-
drag för gåvor
Handikappf ölbundens samarbelsorgan
(f.d. HCK) säger nei I I avdragsrätt iör
gävor.

len uppvaklning iniör utredaren, Jan-
Er k W ksiröm säger organets represen-

- Vi befarar aii vi gål ett steg t lbaka i ul
veck ng€n. Vissa hand kapp är i a lmän-
heiens ögon mer behjärransvärda än an'
dra som kommer atl d skr m neras ekö-

Om det b ir 6nsk da personer eler löre
tag som skall linansiera verksamhelen
uppsltu eit beroendelörhå ande.

- Viskal åler stå med mössan ihand och
lacka iör gåvor.

30 undcrsökningar
varnar för den
passiva rökningen
Elter att ha granskal drygl 30 under
sökningar har miljövårdsmynd ghelen
USA oif€nl iggjon en rappod om passiv
rökn nq.
Rappoden slår iasl att passiv cigaF
r6ttrökning lramkalar cancer hos män-
niskor I lika hög grad som arsenik, as-
besl och bensen. Rappolren visar ocksä
att c gaffellrök i USA orsakar 3.000
dödsfall pr år hos icke rökare Dessutom
har iramkommit att barn som nandas ci-
gafietlrök öper slöire risk alt drabbas
av aslma, uflrörskalarr, inl6ldioner
mellanörat samt lunginllammal on.
Källa: AP/Det Bästa

[,{alin avslutade sirt kurspass med lält-
motion och avslappn ngsövningar.

O NEGAT VTIVÄDFFT

Femt6 och avslutande dagen innehä I

bl.a. sammanlatln ng och utvärdsrifg.
Detaqarnas omdöme om kursen innehöL
de superlaliver. ltled ufdantag för

vädr6l som ulsaites lör hård krllik.

lsammanhanget kom vi llam till en ge-
mensarn lörhoppning om att dessa kur-
ser. lrols kärva 1der, ska kunna fortsät
las. lsynnerhet Iör de nyopererade är
rehabkrrserna myckei värdelu la.

G run dtexl : B iö rn Ekrins -

wHo-PRts T[r
KAROTINSKA
SJUKHUSET
KS VAB |NTE FÖRST " [4EN DE

GJoRDE DETSÄ BBA
Lled de orden sammantaitår dr Tapan
Piha vådör just KS låfl mortå WHO-pri-
sel 1993. Dr Piha. statlonerad i Kö,
penhamn, är ansvarig för WHO:S 10
baksprogEm Elropa- Den 1 juni 1993,
på WNOis röldia dag, kom dr Piha I I

Srockho m Iör all överlänrna priset tilt
KS,

Den 1 september 1992 blev Karoinska
sjukhuset iökfrlt iör anställda och be-
sökare. På uppdrag av sjukhusledning-
en vid KS ularbelade Canceprev€nliva
enheten et1 iniormationsmaterial som
glck ul till samtlig personal vid
sj!khusel. Eit6rsom KS är en ar
belsplats där människor lrån mänga
nationer arbelar gavs en inlorma-
lionsbroschyr onr röKrill KS ut på
engelska, linska och spanska.

Vä medvelna om de starka käns or som
lrågan om röklrilt väcker hos många
rnänn skor ularbetades också el1 dis
kussionsmaterial orn rökning på albets-

Detla är det rrämsla skät6l lilt att KS nu,
nrycket välfölijänl, erhälit WHO:s pris,

Ten: 
^lanica 

Sternet Juta.
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VARLDENS MINSTA RIKSFORBUND .
TARYNGERNA PA ISTAND

Tidnin gsru briker är inte allt d så där särskilt exakta. lbland är de tillspetsade för att dra
ögat och läsaren till sig. Så är det kanske också med den här rubriken. Att man är minst

på Island är ju förståeligt - i hela landet bor ju lnte mer ån 260.000 människor - hälften så
många, säger man, som anta et fer på ön.

15 slycken, är medennarna aryng,
ernas r ksorganisation, 1ör v ka Una
Jönsd6llr, själv oper€rad, är ordlö
rande. Med detla med enrsanlal har man
100 proceniig ansulning fren de la
ryngopererade pä ls andl:

Larynqer0a är ans utfa t ll Cåncerlör-
en ngen på lsland - en organisal on, e er
rällare sagt palienliören ng, som sam ar
alla paljentgrupper som drabbats äv

24 pali€nllören ngar på lka många
platser samar ganska precs 1OOO0
med enrmar. Sedan 1i kommer c:a 5OO
med emmar som ti lhör lem o ika grup-
per/seki oner som ingår Cancer-
lören ngen som kollekiv. En av dessa
f6m är Laryngerna. V lkel så edes kan
lo kas som om denna illa grupp ändå är
lrrycket organlsar onsmedvelen.

- Jo, inie m nsl lack vare vår Una, säger
man oss. Hon är den ver oa e dsiåre.
både som organisato, och säm aq iaror,
nformalör och propagand st.

. CANCERFÖREN NGEN NAR MÅNGA
UPPG FTEB

Man kan inre lndgå at1 imponeras då
man närmar s g Cancerlöreningens qan

Cancanöteninsens hus i Reykiavik

ska stora byggnad i Feykjavik, iör afl nu
nte lala om hur deria intryck Iörstärks

då man ko,imer in och får trä11a några av
de 6o-talet anslä da sonr har sin dagliga
verksamhet Iör agd hil, a a lör at1 såväl
ta hand om patienlinlressen som 1ör atl
bekämpa cancern a la dess lormer.

O BRYNDiS - LARYNGENGAGERAD

En av dem är Bryndis Konrädsd61t r,
särskili engagerad av aryngerna, men
dessulom drvande ien grupp som arbe-
lar med paiienier vels s Uskede. En
verksamhel som hon stäv varil nliatv
tagare 1il och arbelat sedan1987-nu
elt teanr med ytler gare lem siuksköter-
skor och lvå äkare. A a juorliänsl dyg-
net runl fÖr s na 25-la pailenter, et1

anta som är ganska konslanl över

Då Bryndis beråIar om sin verksamhet
Iör och b and laryngopererade kommer
man snarl underiLrnd med an del I nns
många lkherer med Sverige Såii ex
empe år stödjande rnformar on €n v tl a
Lrppoill, v lken precis som vart ta.d
börjar med kontaher redan töre opera-
t onen. Och då är del lörstås ordföGn
den, som v redan sagr sl. v opererad,
som rar på sq iobbet

Del år nqen tuekan - hon gor der har
lh. bra som allt .nnat i laryngarberel,

llikhel med situalonen iSveroe är me
delåldern hog I del lilå forbun'de1 (som
arliot r. at mest .r en lokaio.enino tor
BeyLrav kr. Två av cle 15 som n! a; å

ryngehomerade är Lrnder 60 år, de öv-
riga däröver.

Men del linns också o ikheler. Såedes
linns här ingen som använde. Slom
Vent. Ala ralar nred malslrupslal utonr
€n som har rösloenerator. Talvenli n€

o ÅTTA oPERERADE PÅ TVÅ ÅR

Llnder de senaste lvå kalenderåren har
åtla ls änningar blvt laryngopererade,
ännu ngen iår.

- Nalurlgivis är del rökningen som ger
arynxcancern, säqer Eryndis, och fär
siöd av lorskare ihuset iden bedöm-
ningen.

De störsia cancergrupperna är kv n,
nornas bröstcancer och männens can
cer i prostalan, berältar lusl den som le-
der dei lorskn noscenler/ aboraior um
som drvs av Cancedöreninoen äka16n
Helga M. Ögmundsd6tn, och-v sar runl
Iorckaragets aboratorum och okaler.

' Men här, som n har en så löga förore-
nad lufl, här borde ju vissa cancersjuk
domar vara ovanlga menarvi ekman-
nanräss gl. Och får det lör oss någo1
förvånansvärda besked€t

- V kan inie märka alt den bätlre m ljön
minskal cancern vi igger på en
"normal" inlernatione I nivå ocksä på

- Men rökningen, rökningen...

O,SLÄKTFOBSKN NG' OfuI CANCER

Cancerförenlngens forsknino äqnar
man stor uppmärksamhet och slorl ar-
bele ål alt forska i s äher Iör an iörsöka
utröna om cancern vandrar släkieden.
i,4en hur långt man kommil och I lvika
slutsatser, utiaar sig Helga med den
band lorskare almän1 kända och
vanlga lörsikl ghelef.

Sagt om SPIltl} LÅltYN0 ÄlD!
"Anordningen för dusch
va, ju fononenalt brat'

FÖGTC"BNndis Konädsd6fii



Laborato et, farckningscentet has
lstands Cancenarening

O KAMP MOT TOBAKEN

lnom he a cancerlören ngen, och nalur
igtvls i hög grad bland aryngerna, gör
nran som Sverige: Kämpar håi( mol io

- Sko inlormalionen är rte drven på
samma säil som i Sverige-v går nte ut
lka allmänl uran nesl ri skolor som har
särsklda prob€m på den här ironlen,
säger Asgeir Ne gason' Cancer,örenlng
ens egen energ ske propagandam nister

- Då de1 är dags iör sko informalion
rycker Una ut med bravuroch hon är nt6
buskablyg då hon beräiiar om lobak8ns
skadeverkningar, var sä säker, säg€r

' För övrigt drivs en rökawäntningsk in k
här hos Cancerföreningen sedan 198s,
och lkiande verksamhet drvs dess-
ulom på Reykjaviks två häsocenlra er.

' Vi har 5'6 personer på he t d, där b and
en äkare, anlitobaksarbelel, och na
turlgtvls ,inns de också av och 1l u1e
skoorna klasserna 5'9 Iör ax in-

Tryckl nformallon förekommer i impon€'
rand€ omlatlning och naiurlgtvs har
man på ls and rek anrlörbud iör 1obak,
msn dessutom 1örbud löryngre än 16 år
för atl göra lobaks nköp.

g INGA GLOSSEKTOIVERADE MED

I del lsländska Laryngförbundel orga'
niseras iör iä arande nga goss
eklornerade. De är någla enstaka
andel, säger Bryndis tiloss. Därmed
ytte.ligare en o khel i laryngernas
arbele tämiörl med Sverige. [.4€n å andra
s dan är iu Sverge lust i delta avseende
€tl föregångsand, e er hul?

- De g ossektomerade kan vara med
Cancerlören ngen direkl ulan atl lilhöra
vår organisal on, säger Bryndis, som be'
rätiar ati Larynglören ngen lrä1las man
3-4 gånger pr år och man betalar ingen

O CANCEFFÖRENINGEN/BEG STRET

Längst Lrpp Cancerlöreningens hus, hit
lar v - och löNånas - ls ands Canc€r-
reg s1er,

- Här kan man nte kornma och gä hur
som hesl och andra anslälda ihuset
undrår nog vad del är för eil hem ighels
full gäng som hå l€r 1i I här, säger en
skrallande medarbetare på registrel,
men t llägger itet allvar garel

- Nalunigtvis måste v håia benhå( på
sekrelessen, men vi är saml d 91 en 1i -
gång då v kaf ge a männa nfornial o-
ner. nle m nst l ll iorskama här husel.

ä STATEN BIDRAB.IVEN BLYGSAIiT

lnle saknar man ekonomska probem.
Verksamheten är omlaltande och bör ut-

Varl jjärde år genomförs et1 slort otler,
vars ntäkter svarar för hälflen av den
ärlga dritBn. 25 procenl kommer irån
slalen 13 proc tar man n ilorm av pal
entavg ller (men bröslcancerLrndersök
ning och 'konlro I som också drvs hos
Cancerföreningen är helt gralis som en

Donalioner täcker 7 procent av ärskosl

Nästa år lrar den aktva Cancer-
iören ngen nred ala s na verksanrheter
1o-ärsjubileum is it hus nritl i Feyklavik-
en organ satlon som lrots a t annat
märk gt nog saknar en egen lidn ng e ler
t dskr 11.

Falke Eikssan.

TOBAK
MAEKIfl SEIIA
DEMSEM ERU

WGRI EN

16ÄRA

Skrifter från
Cancerfonden
Cancerfonden har givl ul 34-s dlg skril
Leva m€d cancer, nformation för patl
enler och deras anhörga" samt el1 rnln
dre hä1le - Slrå behand ng som nu kan
beslälas lrän Ionden. Skrillerna kostar

Cancerfondens adress är Box 17096.
I0.1 62 Stockholm. och leleionnumret är
oa n22aoo.

Hand kapplörbuf dens Cenlra kommltld
(HCK), bylle vd sin konsress namn tll
Hand kapplörbundens Samarbelsorgan.
Svenska Laryngförbundel är elt av de
1örbundsom ngår samarbelsorganet.

§

l:.

:a

Tabakens liende n:r 1 Då lstand
Äsgei Helgasan

Sagt om §PI[0 LÅRYN0 ÄlI)!
"Andningen går myckol
latars nu tdck varo ati

lulton fuktas."
OLCI'



Linköping på resa
till Danmark

Linköpings Laryngförening har varil på
resande fot !nder sommareni Resmå
Danmark.
Färla Göleborg Fredr Ishamn lor !idare
resa lil Sill,eborg med övernålrnrng
Andra dagen Givshuds dlurpark och va -

Efter ytlerligare en iårl S l[eborg btev
de, b omslerpårken Jesp€rhus rned olro-

I g blomsterprakl och Iäg ar och lär ar
slora rnängder. Därell€r Aalborg med
övernanning lör alt dagen därpå besöka
Skagen och påSandormen ul ril grenen,
den J,,ltersta udden där Skagerack och
Kaiiegalt möls.
Tack ti värdarna - Karl Er k och Ola. lör
el1 golt lobb och en uppskatlad och ln-

Linköpingslaryngema i Dannatk. hät
längst ut not havet vld Skagen.

TOBAKSRAD
HAR UTSETTS
Foikhälsorådei har ulselt edamöier I I

Tobaksrådel. Utsedda är:

Amelia Adamo, Stockho m, veckopress-

G!n lla Bolinder, Slockholm, äkare och
landläkare
Göran Boel us, Östersund, doceni,
lungläkare, ordl. ilör6ningen Läkare mo1

Agneta Nlälmarsson, cötehorg, eg.
psyko og, iramsiående expert på rökav-

Nlördis Hög Lrnd, Sundsval ,

lokapo liskt akliv som var drvande
bakom beslLrlei atr göra Sundsva 1il

Chrslina Säxerberg, Falun, lämre, akliv

Erik Uhrholm, Falun, överlandläkare,
ordl. 1öreningen Tandvård rnot 1o
bak.Barbro Westerho m, Stockholm,
prolesso' r Lsdaqsledämor lid gare
aenerå direkiör för Soc a slvr€lsen.
Till rådets ordlörande lar itserts Lars-
Er k Ho m, med;cina råd
Ledamöterna * ulsedda på två år.

Vitar oss lrihelen y11a på hatlen för a a
experlis. Nalurligtu s fanns det inte plals
lör någof drabbad bland hermelinerna...

- Eftersom det inte är så vånligt att vi inom
sjukvården möter laryngektomerade är vår
kunskap om deras situation och upplevelser
ganska bristfällig.

Så inleder
uppsats, ur
lar.
Uppsatsen

Varie år uppläcks drygt 200 lal av la-
rynxcancer i Sverige. No avto iall ulgö-
res av män- Bökn ng - och a koho - är
kända orsaker tl denna iyp av cancer
och lilsammans lörslärks dessa två sa-
k6rs cancerlramka lande etleki. (l upp-
salsen nämns också iaran av at Lrlsät
tas iör asbesl, trädamm och lösnings
medel)

l\4an har även setl alt denna lyp av can-
cer är vanllgare hos sladsbor än lands,

Albinsson/Wah l6n sin Örebro-
vilken Lary här äterger vlssa de-

är från vårterminen 1993.

onsbor. v lkel visar ait åven lufllöröre-
n ngar kan vara en b dragande orsak.

Eiler art ha beskrlvi symptom och ope-
ration, går uppsatsen in på lrågan om
palientens rehabilter ng.

Rehabillleringsarbetet starlar oila föro
operal onen genom atl en logoped be-
dörner pat entens personl ghel, soc a a
s luation och nrotivation Iör rehabiite
r ngsarbetet.

uppsaisen beskrivs 1vå laryngel(ome
rad6s upplevelser av alt ha ror orat sin
röst - alt vara iust aryngektornerade.

- Vi ser b.a. atl röstförlusten nneburl
perioder av psykisk nedgång saml hur
såväl person ighet som de1 soc ala livel
lörändrais. V kten av alt ha väl lunge
rande social nälverk och afl iå elt
adekvat b6mö1ande nom sjukvården v -
sade sig ha stor betydelse, säger man i

[,4an gör en noggmnn genomgång av
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Rösten år 6tl av de redskap vianvänder
vid velbal kommunikal on. Den ulgör en
vihg del av männlskäns personllghel
och idenlilel säml ger ultryck lör
h6nnes ollka s nnesstämningar.
Omedvsiet bedömer vi oita andra
människor efrer deras rösi. Della leder
iill att röstlörlust oila lnnebär en så stor
iörändring av idenl leten al1 en psyksk
kris utlöses. I sin lur kan detta ge
upphov lill I ex social isoering och

Den icke verba a kommunikation€n be
står til slor de av kroppsspråket och
kan i hög grad påverkas av v ken kullur
man tilhör. Genorn kroppens signaler
kan man lörmeda sjävständiga bud-
skap men också iörslärka, neutralse.a
eler motsäga eil verbah budskap.

o VÄRA FRÅGoR ocH ARBETSI\,IEToD

De lrågor vistä ll oss lör uppsalsen, sä-
g€r förfalrarna, var: H!r kan Jel upple'
vas all iörlora rösten gsnom laryngek-
lomioch hur påverkas relalioner, rehabi-
llleting och kommunlkal on av den nya

För alt Iå svar på vära frägor har viva I
aii lnlerujua 1vå laryngektomerade och

Iör ait 1ä konrakl med sädana som var
beredda alt nredverka. vände vi oss lil
Larynglöreningen i Örebro.

De båda intervjuade var män, och båda
laryngeklomerade i relali!,i åg ålder. A
var vid operationen 45 år å. och har nu
varit aryngehomerad 20 år. B operera
des lör efl par år sedan och var då 51 är.
Bäda är gllla och harbarn. Båda harva-
ril slonökare iranr till operallonen. De
hade också hafl problem med ultvä-
garnå en längre tid innan deras larynx-
cancer upptäcktas. A hade besvär med
h6shel. vilken behandladas m6d siarka
penic linkurer. B hade
andningsproblem, vi ka belecknades
och behandlades som asha.

Eller upptächen föbereddes de lvå un-
der elt par månaders lid Iör en tolal la
ryngel«orn genom strålbehandling, un-
dersökningar och inlormalion. Båda
talar nu med röslgenerator, men B
använder sig även av rnalstrupsla i

Ö BELATIONEHNA TILL ANDRA

För båda innebar aryngeklom n en stor
omslä lning. D€l var kanske inle rös]för-
lusten sorn var deras största problem li
ait börla med. De1 handlade iiörs1a hand

A berällar hur han den lörsla tiden var
rädd art cancern skule sp da s g. B ul-

- Jag tror nog del varjobb gare med can-
cerspöket än alt Iörlora röslen.

Han är också gad över all man blev
lvungef all göra storslädning på en
gäng, sä alt man med slor säkerhet kan
vsta at cancern är borta och man kan
känna sig lLrgn. Han säger också at han
har lärl sig atl värdesätta varle morgon
då hanvaknaroch orkar gå ursängen.

D6n försla tiden var iobbio. De mådde
båda psykish dälgt och I ck kämpa s g
upp ur del. A belältår att han funderat
rfycket över hur del här kunde hända
honom. För B var nle he ler s älvmord
sianken ånsl borta. Även oni han har
repal sig så kan han fortlarande kännä
sig nere b and. Del är inie heler så
länge sedan han gick igenoms n opera
lon och Ick silt lv lörändral genom

§ BL VIT EN ANNAN PERSON

För B har lörluslen av den gåm a röslen
nneburit alt han har fåil en ny identlel
och blvl en annan person i mångas
ögon. De kassexbänd där han har pralat
med sin riktiga rösl orkar varken han
själv e 16r hans lru lyssna på. A har inte
på samma sä1l uttrych afl ldenllelen

B upplever att hans vånkrers förändrats
elter laryngektomn. En del gamla vän-
ner hår svil,it, och det hår satt djupa
spår. Devls hår hån låtl nyavånner som
har lålt belyda myckel 1ör honom och
värit elt bra slöd. För A har vänkrelsen
Iörändrals på sä säx all han har lå11

I era vänn6r, b ard annal genom aryng-
lörenlngen (l). Försia tiden v lle han inte
ta upp röslgeneratorn och använda den
var som helsl. vilket edd6 t I ar hån en
i d hade prob em i reiatjonen tillandra.

O FAM LJEBELAT ONER
)i^- E.

- lrr i'
e) :1""1 illl
q'L! ll

När del gä er relalionBrna inom iam lien
har den rya siiuailonen inneburll 6n h6l
del. När A genomgck sin operal on var
barnen ännu smä, v kel gör att de vuxit
upp med och blivil vana v d sin pappas
hafdikapp- En del av barnen var int6
heller lödda när delta hände, så d6 har
aldrig velal något annat. Deras lekkam-
rater und€de lillatr böia med varlör han
pratade så konstigl, men d6l har de fålt
förk arat iör s g och vanl s g v d.

För B och hans iru har den nya siuatio-
nen salt djupa spår eltersom hon iålt
sälta 1ll så myckel krait för al1 hjälpa
honom. Detla ledde iill att hon själv ge'

nomgck en kris, när han kl:rade sig

O REHABILITERING

För både A och B har huslrun läli vara
ell stort stöd i rehab liler ng6n etler op€-
rationen. "Ulan irugan så hade iag lnle
klaral mig. Non har et 1åamod med mlg
som varit enormt", säger B.

Det iaktum art A och hans lnr hade små-
barn vd lldpunhen iör laryngehornin
motiverade honom all kämpa vidare.
Han betonar också atl syskon,
komplsar och bekania bety.rr mycket för
hans rehablliier ng. De köple också hus
vid den här t den, vilkgl gav honorir nya
niressen rned b a trädgårdsskötse och
uibyggnad

Sjukhuspersona en har utgiort en vikligl
slöd för dern. De upplevde båda a1t d€
iick gotl slöd av s n läkare som hlälple
dem alt ålerlå tron på live1. Det har
också belyll mycket iör dem a1l de re,
dan löie operalionen lick besök av nå-
gon som varit laryngehomeiad sedan
läng I d iilbaka (l). De I ck då se ali det
lanns d6 som klaral s n situation och
hads ärt sig att lala bra med malstrup-

O ENV SHET BENÖVS

För båda har den egna envisheten varl
nödvänd g 1ör ail komma vldare. A ut-
lryckle det så här: Man rog sig vä sarn-
man, der måste ju gå. Del är bara ail
kämpa och vara envis.

För B vsade sig envisheten bla iatt han
en vecka efter operationen tog hssen
ner lillenlr6n och sedan gick lre lrappor
upp. "Del är mycket av din 6gen envis-
hel som gör vad de1 blir av det säger

O JOBBET

En tid elier operalionen gick A tilbaka
il six jobb som reparalör, m6n den
bullriga milön gjorde atl han inle kunde
göra sig hörd och konrmunicera med
lolk. Därlör lick han eller en td
iöitidspens on. Han äi lodfarande
förlidspens onär, men har en delait göra

Laryng1öreningen. b and hjälper han till

B är iör närvarande arbelssökande och
går och slämplar. Tidigare var han iör

- Nifåriro m g vilket n:vlleller inte, men
jag söker lorilarande lörsäjariobb. Vel
n varlöf Jo, fo k är tvungna atl Yssna
mer noggrani pä mig än vad de gör på en
vanllg rösl, säger han. För tillällel åker
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han runt iskolorna och nlormerar om io-

g ANDNINGSVÄGARNA PROBLEM

Första liden var del llet besvår igt för
dem med d€ nya ändn ngsvägarna. De
blev lätt irriterade i luflvägarna och
hostade vädigt mycket. För d6m som
hör det för Iörsla gången kan det låta
let otäch. eltersom del åter som om
del läpper lill av alll sl€m som bildas. A
tycker del var lrer jobbigl i börian med
uflvägsprob emen och reåkr onerna på
dem M€n idåg anser han inre å del år
någol all skämmas för. Till at böda med
blev B:s hustru rnyckel ärgs ig när hon
hörde s n man hosta, men nu har hon
hunnt vänja sig.

A hät haft en hel delprob em m6d inlek-
tloner i uflvägarna, rnycket p g a an han
inte kan använda del slomaskydd som
numBra Iinns all illgå. När A gick
genom sin operatlon lanns ännu nie
dessa slVdd vlkel gör afl han nre llck
vänta §lg vid det molstånd der ge. v d
andnlng. Om han nu använder
slomaslgddet känns det so r om han
skal kvävas.

Operaiionen har lnneburil att d€t iinns
vissa saker de inte längr6 kan göra. De
undv ker I ex an vara i miljöer där det är
väldigl dammigt och smulsigl. A tycker
iile heller ail han orkar lka Bryckel sorn
löre operalionen, Hån l.ån I ex nre ytra
ilå lunqa saker sorn trdigare.

§ TALET

Nar a i bö(\a( sk(\e. lärq sis å( s!a\a
lick hän 9å hos en toqoped rår arrirana
sig åll anvandå marstrupslåt. Han
berättar all han ,ick dricka massor av
vichyvatlen lor ati del skule hläpa
honom all råpå och på så sätr tå tram
ordsn. Del gick ändå inte för honom all
ärasgmalslrupsta,

Då iick han en röslgenerator sonr han
snarl lärde sig ali tala m6d. Han har se,
näre iätl en lalvenl I inopererad, men
den lunqerår heller inre Iör honom.
Därför skall man ta bor( den. han b6rät-
lar också all dol kan bti otrev iga iölider
av ialventilen, t ex svamp och fistlar.

B Iick r6dan lö16 operarionen möjishet
.tt lrånå s q att ånvanda en rösioenera-
tor. Tiil ått boriå med var han så svu en
på halsen efler operationen. ålt röstg6-
nerålorn inle lungeråde så brå. Han an-
vänd6 sig då bl a av skrifl för att med

dela sig med andra. Detla giorde at han
blev rner begränsad 1 sin
kommunikation. etteGom der är ell rrera
omsländ gl sätl att kommunicera på.

Det log ungeiär elt år Iör både A och B
atl komnra över den lröskgl d6l innebär
all våga s g ut b and lolk och prala, t ex
a1t gå och handla själv. D6 har båda .å
kat ur lör ått mån troll aii dei h röd sig
om än när de tagit fram sln rösrgenera
ior för an praral För A händ6 deila i en
atlär och för B en bank.

O LATTARE ITELEFON

A böriade redan etter lre veckor atl an,
vända sig av lelefonen, men vllle däre-

:.:.l-_, ._

mol inle la fram apparalen var som h6lst
ellersorn han i början skämdes för sitl

- Men b 6v rikligt rädd {ör atr ra ham ap-
paraten eitersom man visste alr lolk
skulle st na på en prec s som om man
var någon ulomiord sk människa, säger

D6l var ä are ait prata i te efon elieF
som han då nte såg reaktionerna hos
den han pratade med. Num6ra rycker
han inle att del är lika iobbigl med reak
tionerna han mö1er. Han kan t ex skrata
ål iöljande händelse:

- Jag var med ien cirkel en gång och
sku e gå på elt iullmäkligemöte. Når jag
sall där och pratade med de andra ic r-
keln, kom en av ledamölerna lranr och
sa: Nej men så rc igt att vi Iåfl en bukla
lare hil.

D€n lorsla trden var B mycket lors hrg
med alt prara uianiör hemmet, Han
lyckle del var jobbigt m6d reaklionerna
h.n mölte på st rå. I\,4en han såger
själv alt han hår mycket svåd ati håtå
käflen, och der har nog vart en k ar Iör-
de ". Något som hjä pte honom var atr
han är ahiv i en rad oklubb och börjad€
prata nåI de hade mölen.

Vid ett ti llälle var han lvungen alt tsda
en skallgäng via kommunikaUonsradion_
Han var då nervös 1ör hur ludet skullegå fram, men den' posltiva
övBrraskningen var alt det hördes bättre
när hån pralade an när andra qiord€ det.
Della bev en soone för h;nöh :ii
kämpa vldare. idag är han mer u!ä1 ktad
och lycker inie att det är någ.l probtem
ali slå inför hun-dratals rnänn skor och

De upp6ver båda lvä afl de hår besran-
sals isin hommunilåt on till vss de
Man kan r ex nts ropa påiotk, inte he er
går alla utla så bra med rostoen€mlorn
Ffamrdra ll år der svåd alt sala "h". i.,{an

lår också la borl en del komp iceråde
ord, vilkel qor art.nän änvander tärrB
ord och lycker att andra använder tör
myckel ord då man pratar.

- l\,4an tycker atl det gä runi, runr nnan
de kommer till dei de vill ha sagl, säger

B känner ibland atl han saknar nröilighe
ren atr skralia på etl rihigt sätt, särsklr
som han är en person som gärna skrat-
lar. Han tyckBrsig inle ha någol problem
atl vsa när han blir arg. "Dels kan man
höja volymen på apparalen" och dels är
del så alt de som känn6r mej i dag vet
när jag bliriörbannad".

lngen av dem lycker atl deras kropps-
språk har utvecklals nämnväfi med
tanke på laryngeklomin. De hade redån
löre operalionen ett väl urvecklat så-
dant. B såger: Jag är av den naluren
och del slner a llså .

O LITET MATEFIAL. TÄCKER INTE

Vi ar medveha om åil vår undersokninq
är iten, säger uppsatsens förfårl.re. V
kan inl6 dra några generela s utsalser
av vår1 resultår. Vlk€l ochså beror på
all de personer vi interuiuat inte år re-
presentativa iör hela gruppen laryngek-
lomerade - de är lortfarande relativl
unga och de är sociah aktva. De llesra
som laryngehomeras är äldrc än de in-
terujuade. d6 har svårt med sävä ta-
som socialrehab liler ng

nös{örlusren visade slg tör de två n-
l€ruluade rnt€ vara så stort problem som
vi förvänlat oss, säqer uppsatsens för-
faliare. De beror på all iörs1a idens
rädsla för cancern övorskuggade rösl-
Iörlusten, och dels berodde det Då alr
rehabillleringen gålt bra.

SåvälA som A har gålt igenom kriser på
qrund av den identrt€lsforåndr no r6§t
forlUslen Iod med so. Hustr; och
soc ålr nä1verk har vrsai sin berydetse
for rehab iterinsen på otika områden.

Vitrodde atl rösNentilen skutt6 vala den
op6rerådes bäsra hjatpmedet och ar
överråsl,ade äv alt bådå de interviuade
var negaliva ti venl len_

I uppsatsen har, som iramgått, härvi-
sats till A Maas. lsin lilteralurtörreck-
ning r ll uppsatsen an96r lörfåltarna all
d6l gå er hans skrilt: A mode lor oualitv
of lfe äiler laryngectomy.



_ SPIR(I TARYNOAIII!
LarJngeltomerade palienter har

ofta besvär ned hudirritationer,
slemhildningar, ständiga hyten

av förband och med fiir torr luft.
Spiro Lar.yngÅid hetm ett nl,tt
ardningshjälpmedel som ger

laryflgoktl)meradc patienter ctt
betJdligt drägligare lir

Spiro Larr.ngAicl tu ett sj:ilvh:iftande
siomaftirh,and av en helt ny och ex-
l-remt hudv:inlig typ. Det lur ett ett
uö)öart lilter med lågt luftmotsrånd
och bra aduktling. Förbandert kan
ulan besvär sitta kvar på patienten i

ett par dagar, samtidigt som det ger
lull frillet ait n:iI som helst byta filter
eller vid behov suga rent lu{tvågama.

Filtret byts Id ett ögonblick med
ctt enkelt handgrepp av patienten

själv. Med den ömdliga hud som
iary.ngektm erade påtienter har, :ir
det en enoro lindring att så lätt kuma
byta lilter utan att som tidigare "slih
bofl" plåsterförbandet och säfla dit
nrtt, kanske 10-15 gånger om dyg-
net.

Dessutom kan patientcn duscha

utan problem, tack vare ett separat
duschskydd, som effektivt håller
duschvaiJnei hortå.

Till Spiro laryrgAid finns ockå en
röstventiladåpterftjrde patientersom
talå-r genom att anväDda mat- och
luftstrr;rns muskelmellanvägg som
städrband.

G)r som så många Döjda använ-
dare - beger Spiro LaryrgAid nästa
gång ni bcstiiller stomaftirband!
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