
Doktorn har ordet
V iffoducelfi nu
en läkarspalt i LARY

Doce11l Richard Kuy-

lenstiema, r,crkam-
hetschcfvid ÖNH-

klinikcn på f\arolin-
ska sjukluscl, bes\,xrar liisxrn?s
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Följ med till Tolvsbo
T i\ om etr rcrapiseminarinm
LmeJ musik och skapande r,,rn

temn.

@

B

w

@

laryredaktionen önskar alla ldsarc
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Lena N)shöm och Gun-Marie
La$son har rott det givurde se,
minzriet i lend

Mittuppslaget

lir du full ellerl
.risnaluren Snardxrn kä\crxr
Joä det som rr liter rill mans

stött på. Och han gör det med
glimten i ögxt.

GodJul & Gott NW Arl
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lir Du intresserad av
anpassningskurs eller musikseminarium?
Anpassningskursen hålls på EslöLS rcsp Stensuntls folkhögskola.

llusikseminoriet hålls på Tolusbo i Söderbtirke

Se mittuppslaget. Dä1 6nns anmäningslelonger som Du kan ry[a i.
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Ledxrc

Tankar inftir det nya årel
("lendarium.

Julhdsning frfu Cad-,\nton.

Redxhioren ha-r ordet.

llilr PagAr 10r\M lllSs-/Ul\ eC h-

lingsprojekl.

lIedl!!$ä'l!rl's.
L oral

\n medlemrnxr

Del hoppal grodox

Andcrs olrling prcscntcrar sig.

Matproblem?

\nlberedning.

Satsning pi 0NH onrridet.

Doldorns spr.lt.

12 Besök i [rrönkxita.

l,i Musik och skaparde Eflpisemi-
nadun i Tohsho.

18 Du måstc ftiNlå.

19 S\eriges fijrsh brulr-rdd för cxn-

cersiukdomd:

20 cilturde k-urs o hjiilpmedel.

På G\§inge llengård i dagama
lre.

ii, ,lo tull"llerl.

En mime$,ird vecka på $en-
sund.

Tredagarsrripp dll Ösreqödand.

'trrnd!åidsfijrsiikringen 990101

vikig konferens orr tumörer i
mu tåla och salg.

lfua SLIS ridco ctt nit lir".

Laryngförbundets Tidskri{t

{-ARY
Årqånq 25. Nr4/ 1998

ansvaris ursivarc Bo Persson

J
Redaktiir Gun-Marie Larsson

5venska Larynqf örbundet
Barkrväq 14, 170 73 SOLNA

Gr. 08 655 8: l0 / raxoE 655 46 10

J
Medarbetac i redåkionen

E Le Lindqvist, Susanna Ruben
och cunnar Schneider

J
Svenska Larynqförbundet

Kansli
Besiiks o.h postadres

Earks väg 14, 170 73 SOLNA
rel. 08-655 El 10, Fax 0E-655 46 10

rextteleron 0E-655 41 20
Po*sno 4511 54 2
Banksirc 5703 3573

J
Förbundsordftirände Bo Persson

ovre Hantve*sgatan 20 A
831 36 ÖSTERSUND

rel. 063 l2 3041
Mobil 070 512 51 96

J
K#såfösalb€ Gert Häll

Kastvindsvägen 2, 2:l 55 TRELLEBORG

rel. 0410-489 65, Fax 0410-489 59
Mobir 070-524 89 65

J
Fiireninqsko.sur€nt Anders Öhrling

Svenskå Larynqf brbundet
Sarks väg 14, 17071 sOLNA

rer. 08-655 8l 10

J
stiftelsen Laryngfonden

Barks väq 14, I70 73 SOLNA
rer. 08-655 40 0l
Ponsib 91 82 58 5
BänksiE 5793-0661

1
cbfisklom Bertil Ankarberg

Tert & Bid, Vallngby

.J

rryck Moderna Grafiker
Siorkho m, I99E

2t

'))

23

21

zt,

Hoppas Du Iår en lrnlig oth Bi|unde liissl nd.

SVENSKA LARYNGFORBUNDET

har läns och regi(»fiireningar yelksarxra i)\.er
hcla lanclet

har kontakt med motsvarende förbun.l i anclra 1är.r-

cler
. har förtroendearrlutna läkale, tanclläkale, Iogope

der', kumtorcl oih clictistcr'

är cn ;rv huyuch.ruinnen i Cencefbn(len
tillhör handihappförbtmdets sarn:Lrbetsorg:rn

. hnansieras ger.iorn necllemsar-gifter och anshg.
bla statliga organisationsstöcl

. har instiftat ftistäen.le Stiftelsen Laryngfonclen, sonr
bl a ger rehabilitelingsstöc1 till de som clrabbats av
cancer i öron. näsa och halson.ra<leL

. arbetar för lika r-iin till behanclling, r-iird och reha
bilitering samt för social tfl gghet
utger tidskriftcn LARY

\'ärner sina sina medlemgmllpers intressefrxgor m,,.,,,,
.\NNNN\§N§\NNN\N\N\\\\N\\\\N\N N\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\N



Tankar inför det nya äret
a så har nu den n1a redai<tionsgruppen
LARY nr 2 - 3 bakorn sig. \'i har fän ett bra
gensrar lrin r,'ära mecllemrnar och läsare.

Llpporlirksamhetel] sponar oss ltrerligare tili
att i fofis.ittoingen bibehilla tid[rlngens status

och clärigeoom rata i'örbundets ansike utåt.
Si här i året-s sista fl.lnmer bliclrar vi tillha-

l<a och ko1'r-st ltelar aft det har varit lad man
blukar säga, en mellanär. f)et som harr,arit rk-
nrellt och som ibnlatancle är av största \-ik är
den n1a tandvirdsfirrsäkringen. r,'ilken träcler
i kralt clen 1 januari 1999. X{er om detta på an-
nan plats i virr ticlning.

!ärt stora problem är ju som bekant rekry-
Iering av nya mecllenimar. Vad är orsaken ti1l

deti, ?

\ri h.ir varit i kontek mecl regionssjukhusens
rårdpersonlLl, rilka alla är iivererrs om att alt eir
re lal,tigeldomeras i dag. effekivare strållle-
hanclling. lnoperencle röst\,'entiler och kodare

sjukskrivningsperiod inlör tillbakagångc'n till lu
bcslir'et k'.ur r'lre tinkbam anledningar

Iäggel vi sedan tiil att tobaksnissbruket har
minskat bet)'dliElt blancl nredeläldels (ett qd
ligt bevis pä cletta ä att robaksbolaget uncler
senaste ären nedlagt produkionen ioom t\ä
fabrikcr i Svcrigc) så krnske t>rsakerna till clen

si,'irare mecllemsre§terinlien .ir i.ringade.
\ri inom f-örbrind och Iörcningar är ju ute i

skolor, förctag, förening.r etc och pipekar to
baksn.rissbrukets följcler.

N{ed zndra ()rd, ett tveeggat s\''ärdl liek4,tc
dngsdebatten far vi fofisätt r med bl a \''1d kotn
mende iirsmöteo där förbundssry.relsen haI för
avsikL att meclverka. r,ilket vi har haft nöjet vicl

ticligare ärsrnöten.
Till sist rill jag ör'rska r,'åru medlenmaq an

höriga, almonsörer och sponsorer en GOI)
JLll- och eft GOTI' N\'lT ÅR

Bo Perssofi J

g----:-7endarium
åL *.fir uåren 1999
'", * Januari
14 S6rclsemöic

?&29 s1'enska lostopcdfööundeB
sit}lnlr ReprcsenlxnLer tfiin
sLyrelsen nredr-erltal

. :: ., !s$y&6ri
Slstu clLgen för inliillrr1clc iv
tömll1g, motioner sxmt fiir-
slag t111 um:i.xlirg in' hc
clersm--dlern:Lr lnfii .ikssflim-
man (se förbundeE st.ldgnr.

2-J-27 Europeisl( konlircns "on To
bacco or healdr'. Represen
anter fr'än stuelsen deher

,,t: Feh-Mws
Fairc0ngaroxs ärsmöten

t5

,» * * Mars
Sisra dagen 1ör förcninEiar
nas ärsmötcn, sxmt anm:il
ningsdag dv onbu.l till
riksstänlmrn. (Faneningår
nx skall i god tid mcddel.r
årsmötcsdrum till fi)rblrn
dco. Representrnter från
styrelsen delLar eiicr ijn-
skem:il.

Sistx .lagen fair törenjngaml
xfi id(onxna mcd lö$lxll till
1'xllrcl cclningcll

Sista nllimningsdag för r
sök:u om bidr,rla fiin lon
clen (se fi)fl.lens sladgar).

Ordfiimnlet iT Sff,s Kansll

.". apfi,
1618 Relu billterings- och rekreil

tioossenxr rium. nrhsbo.

, *. tllaj
7d SLF:S serninade och riks-

sdinrDe.

I 7-27 Anpxss.rn[is]rurs. Lsli)\,.

l1eLr Regi()nalx talkurscr tcstional

* 
" 

* .Jani
7'l 7 Anpassnillgsl:lus. Stcff und

,-. öwlgt
Förbrrnclet arser an hllle n iL

sf" relseflirten Lrnder v:Lren E
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Fullmatat
december-
nummef
T-r sr tt rL-Ll.rkr,,nsrrl,crer fil, n,l-

ln ng." r.,^ i ir 11 3Jns (irnn.u
Khniid. \:i ,nk sl, , Ll\crr.,.r
.tll.led\'c ur i rcdakdonsdheter. .{r.
belsgruppcn h3r fäffals var ilrton
de.LLg faj.ilt kl cka n)r i.laer sar

liisx och b.rrbeta hkouma el1iklxr.
Nlt är lährspahen. d:n l:isr.en

1år sä1le fr".rgor och fi svar 6'an tör
bundeN f(nlroenclelil.arc. doccnt
Richxd Kuylenstleme.

N)11 :n o.lisi\':illromsl\ilstutgen
till fr)rbundets nra mccLltr'rmt:

NLr kornrncr i.1g tjll .ler xlltu \'lktl-
easre och dct air Difl lne.herkan i
ti.lnlngen. Rcd:rkrionen \ änr-:ir pa :Lr-

tild:rr insinchre, nlheter och amlu
intressxnril insllrll som klll \aru a|
nrresse för \,åLr mecllelr]lnar eller till
\.:Lrdpersonal och urvndighetsperlio-
nc. Hxr DrL data så ber\ iDig sk(:kx
in hcle diske[en i]l oss. Shickar Du
loton eller andrr brld(-r sä l.\ xr vi ,rtl
reLu|nere clcssl till Dig så snafl rl.l-
ningen är tn.'kl

I )er lårcr så srofl med .1aa odr dis
kene.. olcn skickar Du in hanclshl
\cr n1arcrial sä :ir vi lilia rrcksanxnr
för dct, huvlr.lsxker :ir at \,i frir ftr
tcdal soltl cilr:Ltt tidrr,lgcn mnd l
l.r etl lisl:irt och intrcss r rnlred
il.

Ofir fli överöser oss med firate-
rial så lovar vi i redalaionen att
göra en itulehållsrtk och lii.sviird
tidning.

Jxg vill sxmridi$ racke fin xlh (le
posltiva lo\or1] vl ftft ftn den n!
.lesign.rcle' tidnlngen.

Gtn,Vatie La§so11. lor rcitkt ia nen a

I Yälkommen till i

Stensund, Eslöv 
l

eller Tolvsbol l

Ittresseanm:ilan till anpass-
oingskurs Stensund altematirt
Eslöv samt till musilseminari-
um i Söderlrtuke hittar Du i 1id-
ni{gens mittuppslag. tr

i <.n-,^ { e-n, .
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Atos Medical som finns beligel i Hörby, Skåne, startades 1986. Atos
Medical ingår i Perstorp Life §cience di\isioren och ,Es titl stor del
al Perstorp konceflren. företaget har nu 55 anstiillda och iir inne i
ett rädigt expansit skede.

Mii.:;l:':,i.:',:T:; il['l, :,i::
gi $-l('Lologi och hl1fcLkiurlti. Der
lxngsilrtigil m:11.-t iir hl.a xft st:irldigt
uneckla procluLtcr s()rn trl{ar li\s
l§aliteren lilf oss padenter'. I -\\rri
gc fuxr.leL en egot siiljorgxnisxtion
besrien(lc rv fvrr peroncr

firmto.i clana pl.lrcluker' rnotr
iirc1] disx hxls onridet, representc
år {ros trle.lictLl l.J utl:indsk,r le\e-
turtiifer lör rfi ha eft l{oolplcfi sor

nenr fin O\rII LJhlkerla I Sl'eige
o.h viiger cliirnlc.l kallx tlg tii. dcr
lcch]l.Le ÖH\-spcciilisten. Erpor
ten r.rtgör huyu.ldelcn .l\ .nns:ift,
rmgen s(nn grundrr sig p:i en lurl'
rig s?rsrxlll px rnadrnr(Lrföring I Eu
r'()pa. F\pofen t]ll A.1cdkr, Asien
orh .AJdlix \'äxcr Ej:ilt F'tl|etag« s:il

icr sme pro.lul(cr i utl:LnLler gcnom
l(r(elil distdbLrtilf er.

l)e. I Scp 1998 fövänide.\ros
t{c.licrl l-:Lrlciuc och .lesi prodlrk
ter SroD\ent och Stonr\ent 2.

. Bättre lilsl§alitet
1990 hn du.c.xcLcs Ptu\()x' .ost
\enil och blc\ smbbt cien lrest en-
\':incLil rösrvenlllcn I hch Elrr)pa. T

höhilunet fajljdc e1] nängd .od]1t
prr ukter r'.lr5 fi:in$tr s\-he !r att
ill.a ]j\sli\eiireten lör oss larl nrer:
Den slilNx pro.lukten bland clcsse

blc\' ilcn konslq.rrdr misan'. Pro
\ox! Sk)mxfihcrr!. DeL besirf r| r\,:

dchr, l:ir den \Tterslr air ri)dig. \.il
lict [rncb:]r aLt ir\edelcn La11 Ln cli

5l:Ln behö\tr inte L:ippx all lilrct
rned tunrmr:n iör rrr kunnx tala. .lel
r:lcker rne(1 cfi lät tnck pn ilvcr.le
len sii sL:ings luinilllölseln. Fikirt Lr
r. bitu underläftxr en\ändandet in
(isn.ntilen utxn hrktrr o.h r:irnre.
:i\-en llftcn. \ ilket :u e, \ a1l.liltr \'lli-
Ligl clel rv lungrelubilitetu+idr filr'
l;Lnnger.

Der llnns tli sofie^ llhcr ett \ rn
li$ och efi rned laigre endnirlgsilloi
stund (Hifkr§-) HiFlow lek(mmen
.ler.1s \ id I\ sisk aki\.itct o.h \ i.l dll-
r:injnnrg x\ lilterrn\':in.lnirL. Ball
liltren pxssar i dc ser. s()rtc.s pl.isrcr
sorn erbjucls Nll fur] iivcn Sto
\t-lx proLlltktsedc som konrplemcnt
lll Srortufi lter sodrnellteL.

P.o\'on@ lxn sren är ctt vikrigt .ed
skxp lör reng()dngen r! \'entiieD
Ihn l]lrdcrsln ker viltcrl i1\ lrLt bo.
st:r sin venal nxrrr L\n ging.r drgli
gen. eliersorn dct rnlnslrar rishen fi )r
s\rmpbildnnlg par venrilen o.h slip-
per d:irned b)'t.1 \enril si oft,r Lf
rcrsom rengtl.lngcn är rnrcket vil
tig, är der nvaste dllskoftel rlll Pro
\1rrer sr-srcmer, Pro\rxo Fluslr.

,Ued .lenDal spolxr en rcnt rcsl
\ e1]tilen nred l.xtren. Flushön batr
xnvxndx\ illsanlrluns me.1 bo$tcn
iinden pri Fhlsir(lr :ir ufornrxcL sii

htnllatb, at denfiilsta belo otuatiskd
storwfiliernNkibd.

dcn f(nhinclrar risken xft li ned
vrtten i llr115!1Lpen.

DeL :ir iftc bare ventiler soin be
Iti)ver rr[Sölr1s urnn ä\.an \aru
kropp.r beht)\.er F-xglirrg . Dxrf(n
finns der etl duschsls dd filr oss la
rYngcr so pnssarpi plåsl1eL, pi s]
s:ift undvlls kxllsrLprrn:r

. Tr''gghet på resa

Orn dct blir l:i.kxge gcrlom !entilerl
och .let ej llrns mojligheL :Lft kom
nn lill l:il{erc för \ entlLbllc finos .let
en plugg för t fillig xn\.in,.1ning r irl
milticlc. Defta ger en t^g!d1eL ()ch
lrjhet it oss lxargcr di \i r ex är ti

\rid rm.h andinlt p:i Aios Uccli
crl kin.le jxg alt det :ir ett liircr.rg d]ir
det h:in.ler mlcket Denna deli lar
deL en st()r haindelse i lörerqicr .la
den fii$t. h.,lau«nnxdsh. Stonafil
teHrxsLircn insLLllel'.ldcs. Tidigxre
gj(ncles Sronrallhren hclt nlenuelh.
rnislimen hrr dairlbr fler.tubblit

Vi.hrc tr:lfa.le lrg pcrsonal fi-an
prociulflon, m:rrl{nad. lir]:Skring o(h
ut|ccldhg F'.r.sli1)xrlls:rvclelning:n
har n\ligen utöl«61ör rLt1 p:isl§I1.Lr
fiultigiLn.lct .r' ilh ny:L produka
projekt (xrh icl.:er in(nn irllx oll]l:i

\lltt bcsark p:i Aios trIedicrl \1r
\':ildi$ g1\an.]e, lntc nil]sr fiir clcn
serf i.cnxikx.le och eft m\.lret trcv
lilrt moatagande sonl hltfick Lrpplc
\1. F.TT \Ai\lT TÅCK 'llLI- EIt AT,

TÅl FöreLeger tel gairna enot studic
Lresi)k, vilket i.r!!utxr t\ektu1kån rc,

Ud Svenskx liryngfi;fiun.lels J0
ir'.sldrilelrrn ;ir lr9l fi.li Fijrbunder
ir\ Atos Nlcdical 15 000 lirom;r' och
a\ Glbeck r\n 5 000 konor Dessa
pengxr skill lvs:iftas i .n Ion.l. ar
siken air itt fonclen skell rrllfiläs INa
pengrr vx{e if och sktLll I lajrsta
lurd.nr:inclas tjll resesdpendicr

Stipen.liet skrll xn\.:in.les tör rrr
friimjr sxrnr rctet ltleLl \il';r s\'sier
o+t]l]lsiltlorer i Norien Fö rund-r
styrelsen tir cher gin.l rnsökrn be
\ilje medel t l derra :indanil.

(;ocl Jlrl och Ett cott N) lt Årl

Getl lLt l



Medlemsvdruning
Ett aaJteraprojekt t, st*nnoi^ tilil,,y;Ar;;;O
Stockholmstöreningen satsar på
medlemsaktiviteter och medlems-
i?irrniry.

Qt t Lh ,Lrs T..rrs T..rr-nsfök,r ns
Uh.rr unctcr \ årLrr ()8 p."LLörjrt pro

iekr fi )r atL k( )lnnla i kontakt mecl n1-
opcrcmdc pcl-soncl och clcfls r1l
höriEle semt xtt aktivelr lal't1 iuvx
crnrle merllemmrr Me.lel h.r siikfs
hin Laryngfonder som dch'is väl
1'rlll.qr bc1'rljat dessa.

. Medlemsviiflning
Yi nliker en ne.lgang xv \.ån med
lernsantal. forn orsrken är t.lcr är
fäfle som dnbbas så lir der rn)cket
posili\1) L nder de tuå senasre :irren

har odisl n nga gi11 bort l)ärför
tilrsöke. \ I ni ut till dc pcrsoncr sorl1

ifllu ]nte vel efl \i fln1as ()ch s(nn ri
gäme slml1e stödjr.

LhcLcr flera år har Hesse ELlv6n

från ft)fiundet besöl( KS onkolog
lronferens varjc måodag för att 1ör

sök:1 iri koltakt rnerl de personer
som slir inli)r operxtion eller st.ål-
behanclllng. Nu haj dcn vcrlisxm
hcrcn t EIiLs ö\er x\ st(rckholmsfiir-
enlngen. Vi tilrsöker at! ha tvä rc
p.esenranter på plets !e!e ftindag.
\riolå låode\\'ell munhaLe. och Arne
Ing,-arsson laryng :ir l{ontakpeso-
ner i dettx proiek.

. Samtalsgrupp

Vi 1.rll försök.r 1ä igring en samtal:-
grupp iör x.lltlrlgr till crncerdrab-
ba(]e personer i stmpr.: cllcr mudrå
Lx Ftirberedelsona har kollunit en
bit pi \'äg. \'Ien Ller finns några frå
geLedien som vi mjtnc försök1lösa

Tenken är aft vi bäft:Ls en gång 1 .u
l,i'e dag und(:r ca 1,5 ti1me. 10

li:inger på hijsLen och l0 pi viren.
Ett rullande scheml gör alt cler !!är
:r1T kornma i1l i !!tuppen när som
hclst. och rmn fär .leltr sa ]:inge
run vill.

\ri kommcr inte att ha eft splkaL
schema men efi gmndpt'ogram
lrornmer at l'i1rn.1s. Sj![\åd.spe$r)

na1, 1äklLre. hrgopeder; tanclläkare,
o.l<ologer o.s.\. komnler afi inbilr
drs som samvLlspaLroeN. \'issa de
ga. är der bera efarenhetsutbr,te
nlellan de anllör€a.

Vicl\'?rlc ötc konxncr clct xfi iin
rrs cn pcrson lrån sjuk'irden icx
Lnl]ntor riiukskaiterskl el1er logoped.
Deftr fijr att om nagon nur diLlg{ el-
ler vill pmta el]skilt.

Vicl lliffarna kommcr förcdnllen
att he med en elLer n:i lcpresenran-
ter för aft s\am på frågor om fiire
mgen och \'år r erksanrhet. Pra)

ickledare är crlnner Schncidcr.

. Rehabiliteringskonfelens

Under 1i.en 1999 ge1]ontör vi c1l
rehabhelg till personer sorn ope.e-
mts eller s!".r1behxn.llal! i strupe el-
ler [run]rå]a saflt änhildga. Pcmo-
ner so vi av .lgon a.lednlng lnte
hff konxnit i Lonkkl med.

i\{er tiir xtt huxle nii dcssa per
soner har vi frtt rx hj:ilp a\ IiS ml'ck
er (lukriga och trllnötesgiiende sjuk-
Iirdspersonxl. Rrckxrcl Krlenstjäfia
he. stotlat och godk:int hcle plojek
tet, pga sekretesskä1 har cun-Ilaric
L'J.lsson nled Uälp av personxl pi KS

sln.ikat ur cn första inbjudän. DeL är
I xlhs virt intlesse afi sclnctcsscn
lxills. trlen snlidigt är.iet \rkrgt att
dct är Ii som pirllenl som rfisre fli
bestäo1mi i vilkcr onrJaatnlg vi vrll
<rh lthijr-er lra kontal« m(:d :rnclm
peroner i en liknan.lc situation.

Föreniflllen trr ftanl allt rn:rterial,
bokarkonfarcnshotell. Eliir pl'()gftnr,
inbjr.rder til.eläsere o.s.r'. \ri konxner
()cks:i att lar:L rnecl på elt hörn un
der ltele helgen.

Rir atl f:i deltx se finns det ioga
k3! pe eft man är eller rnåste bli
medlem i förcd1llacn. \'ar afibiti(nr
är xti ä\€n .]e personer som kanskc
inre är Iöreniflllsrii riskor och nlre
vill delta i cn förcdng skell EIes en
rniljlighet till en skäl rchåbilite
dngshelg med sakl«unige pcrsorlcr
som beiiLLar o v:Lr sjukctom. Nå

gon so beaätar om dc sc[astc L
nen. Kost och morion elc.

Ellcr afi bxra 1i krlnmx ut oclr
kopplå av. he roligr dllsellxruns
mcd andft pe$oner son] år i sa

rr1 situario1]. fft arl kanske Lrpp

t:ickr. .1et är trc\.ligt xn umil:is p:i L-

ka villkor Projclncr lcds ar Cu.mr
Scllncider

. Åktiviteter
I :ir!aå är lnr !i l fi en siu.lieclr
Lel. soln läsL om oljkx lxnl]lsliap i

S\ edge. I :Lr vxr .lei siäh lilxn L-ultur
hur.rclstrclen StockholJn so.r stod
pi prcgramnlct.

ar-E srudicLrcsök har or.lnars r ex.
Iirrngl. n»ntllluseer. sprtnrus6el.
Cosmonova, bade crand Cxnr(nr
och.\mezrnes har hrtt besaik 'oss.

\ii har pi försök un.ler raren gaft
på biomrtifl6. Fllmer so,r \.isxt5 är
Duell i srnen, Af.ikas d.ofinlng och

Sro&lah4 A'&
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en rnrnsk musiktlisk godinla Sköfla
Hclcnx. Uider hijsten tiiljer Yi Lrpl)
rnccL -\1terligare lir"i lllmcr

. Data,/Konst

lhdcr \'åren 98 hxr \,i lacllofiföa erl
cLtakurs med lj dclragare. Eftersom
inuesset \, llanskx st{nt si hff \i
planer pä att eLerkonnna \åen 99
nlccL cn n) o.h uNidlaad ku$ i deh
och erentuellt lntcrl]et.

Vi hxr Lnr.lersökt intresset a\. an-
Llra aktlviteter såso1n Bri.lge. Tionst.
Börsc Foncler Dxns och video
l'ilnniiEl I \.ån eget lille bh.l lxl
tr.rsten lLde vl en c.h:ltlutdersi)k-
ningom\.1.1ri.a ecllerxrar är ln,
tresse .le av. L;diller blel n:Lgot
blandal. Intressc fänrls fiamst lör
Dera och Konst.

Konstgnuppcn her diifats unclo
hösren för e1] ft)rstx tle\?ncle upp
starl.

Dauklrrjen bölar\'eckx 2 med rill
ålt btnja rnect 10 cleltagare

Personliga
reflektioner!
T TnJrr rnit slr]\.rntle .^ orrn
L-J .r.rendc .rrtrLc1 1l,r.Lrg L an
klr' och .eflcktioner .hk ripp. Jag
kan inre lätr bli xfi dclgc er dessx.
()rn de är iiu eller fal \et iag inte,
men \''eclå .let är bättre eft skriva ar-
sig än ift h:Llla allr inom slg. Der
bode flergöm. och sklcl{a in rill La

+

. Den vikaide trenden...

...av mecllem:r iir oroancle och r.i
bijr hi:ilpas rit 1ör xft nå dc pe6.)
ner sorn clr,lbbas i.lag. Ilcst Iör etL

upphsa och sr()dlx dess.t i sin s\a-
r? sinudon. \'len också dlidin xft vi
ka$ke kxn få n\'a lneLllernx. Llair
fii t.or iag eft ett gcrrense.lnt ma

. Rehabiliteringsresa

I)er I febnled iker ircfiio 0 lrttor på
rehebilireringsresx ill vrrmare nei-
de. I1:ilet :[ l,lavx cies ]as -Anreik:Ls
pi Krnarieilenu. En resa sont htlF
lxr bli ft1dirio1r, ()ch som för rnänga
av oss sa väl behövcr Vämre (xrh

sol bliI eu välbeho\-lilat ar b|ott nrot
clen kl]lL luft torn 1i mrste leva mecl
Lrntler vlnterhah,irct

Ba.le lxrlnger och gk:xsare har
stor, p()blem under clclxtx LiLl och
d:id()r iir dessx rcsor till st()r gl:idie
fi)r oss. Och utarl hjilp frun l-rry]1g
ii)n.len slnlllc I i ftrg inle k-unn,r gc
nornfi; ciessx hiirligä rcsor.

. Rökinfohnalion i skoloma.
Nilare rhärdiga personcr lur \'tLdt i
skolorna fii :Ift törsök inpr:inL:r
rökniigens skadevcrkningar pi
ungll tjeje. och gr:rb}:rars kloppar
FrämsL Lla I smlpcn och munh:Llan.
IDllen skänrselprop,lganda men :in-

terirl och knske ett gemensamt
p()grem sl(rlllc ökr !åLL chanscr eft
nå ut till n\-a mccllel rar. Cliflt1i
lörbundets regi

. Sjulrården med alla sina re-
sulsef...

.. gör ett jäItfifl iobb. lag ror cle
flesLL :i. nöid;r trlen de! fums eft
onxåde sorn tälrtrskt inte sjukvår
dictlkenl De lb;ta bar dldrig s jälB
hqjl cattcer Det teorctiska kun-
nxn.let hi1r iote vi. l\,Ien i vcrklill
heten rir.let be.a vi som genonigritt
behifldlmgen ()ch gifi igenom al]x
intrl ck, .ädsla, ktllslor, \.lrk slll3
ker, o.s.r. som kan ö\erfön cle
kaillslom:issiga crtärer:]retema och
som kxn varu lilrti8x i siälva reha
bllire.ingcn.

I,len allra starkest hlir vi om sjlrk-
\'ården och tirrcninElen kan sam
afbco Iör aft s:L må[ga s()m mö]
li$ skall ll bm och imehållsril(
stilcl i rch3billtedngen. Fli e1] livs-
kallte! som är sä b som möiligt.

En drijm vorc aft \arje person
och anhijdg sorn fuabbes xv xn-
tingen strup elle1' Irr,rnhälccancer
skell ges chans,:n till en koftak
pcrson. En person som ken stijlTa,
ll6sna. peppa. bnr.r \.ar:L där oär det
behol's.

diiL .rl1v:Lr11g inlormarior blendacl
me.l hte skämt. Vi ltr,ifiar b:rra on
\är egefl siludt]()n och hur vär vaI'
dxg ser ut idalt. Larlngcma med sift
tal, rmrd lomx om it och saljv-
prcbldn. Poppis blåtu1 eler.erna ir
r.ir LLe \ia scnolien fiLr pro\,1l på rft
härrna dr robbot. En la4ngs hil i
halsefi gft ()ckså ett myckel starirr
inlll'ck.

\hrt m:11 :ir xtt förök1 akril era \är
ilrfolllution genon att skicka ut
hrev tlll rcktorer skolsköterskor:

Dettc! Ldr I ite ant Stackhohntfa;re,
lti?gen..Jag h.or dtt Li i.lin-enirgdr
ntt skull? bd ltttr.lr att utwd i.li-
er.Ihtreörnil I'ad rlll i? Vi/ket na
Leidl dnlånd"r /i?. a.s D. Det skulle
tRru n-\tttgt trctj.lg 0111 det ga,§ mef
u.l pA orL{öran{.lettillJhr d ti| ala-
t?nbets och idåLsrklck solt hu .le
tpo11d a§ till at jabb.t L)i dare i _löre

eningalnil

\Icn eftenorn drönmrr sällxn
gå. I upph,Ielse sri statur:u clet nog
f icl en LlriiDl. Inte för :rft ia8 vill \, a
1it pessioxsl utxn dädöl eil jag :ir re
elisr. Resurscrm på \,:Lm sjukhus är
som \i \et begrinsade. Pen()nalen
ska ()ch miste sk(lta sifi ioLrb och
inre :igne Li.len till kontakverk
san ret melhn n\'x paticntcr och
redao relubillterxde palienter Dct
är t\,1äm dct som är \-rkligheten.
Och sj:ih klxrt är det sa det skx \..r
m Vlkdgasr :ir än.1a an siälva can

rll sjuh ]rllspcrsolral är Lrtbildacl
och i:itteduktigx p:i sitl§'äd. i alla
fall de iag triilåt lfen der är cher
behandlingen nir c1l patient är s ]r'Ii igbehmdlad sorn f i m.iste fi
en chins iu träffir de pxtlenter cl
ler anhöngå s(rrn vill Defta är oer
hör vikrigrt. Allt måsre ske på påd
entens villlto. Men om patierten
lnte iär upph,sning om atr vi i för

l(otuektpemoncr kompisxr si iil
deL inre på parientens villl(or läng-
Ie, ull1n på sjr,rkvarclspersonelens
arbelssltlrxtion sofl inte orkar eller
tinker p:i afi uppltsn om \är er!j-

1äcl{ för ordel



Nya medlemmar [rän ianuari 1998

€är'leliicexåmgea:
. lQul Ltrt lstelt
. .ll.ti Britt och H1t8o AsiLdi etl
. Alma llau'iar Su]tl]tbaick

. GunhiL{ \jlxlnl

. HatlLs LLlndeliLls

Sä{elrcrgsföa"*iri:rgex:
' t lf)rtkttr
. -llo11at G11stat'sso

EIaErns*ad*&reniirgen:
. Nils och MdlgdtelLl Bc)ströDt

. LTto Peltelsso

l,imköpingfiirenireg**:
. Gd?l ZdndrAl
. Bnlt KdrL$olL
. llc.Lat acb Ste tker ! )h.r1 ssarl
. Biile Kdrksal

. P,t1de ocb Bill.tnaJekic

. J)e] \l1delslöt )7

. P.lhlL Andet\st)tt

. Berit ach htgtdr Ni/ssan

. Ktti Erik Ft'.,ii.l

. Sh a? och ,ll.ltgdt etd Kai,btun

. lldi'i7 tie J;]?]L./i]t

. 5t'et1 Oiid]1ocb Gut \an.l

åur:d&irelai*ge*:
. Lats ach ,ll.,tie Pe$sart
. St.e| Bengtsson
. ,llddzen.l Fetal

§{*c!*&o!r::sfiireninge;::
. kqlnar Hobro
. ,llili.1ltl P.thla'k
. Lrll.t \t'htbetg
. KariD W)cstling

. ,Vdiken Kdtqpi

. An]tu Philil)

. t1:a1r1e SdndAl

. tllttiat Ettstlitit

. Bet t Gibst)lt

. )vdfBritt Kr.sser

. Ragndr NiL$at1

. ln.le]. ()brling

. Sten Sutldstedl

. Bl'ttt Ltltdzelilts

. Elit1beth Bicnfi

. Betryt Nilssan

. K1t11l Ha!nLiltatt

. Soi'ti.t och.bhn .Lngbet g

. Stig Ackenäs

. \.iala Tbrnberg

äpg:salafiireningen:
roniatrisl« ed. Al«doiska sjukhuel
. SL/gJahdlL\s.rt
. llLlyBritt Bdclal]Mn

Yäsieråsfrireningen:
. lY i l b och Geat g Arl told
. Y'11.'d lindshlihl

Det hoppar
gfodor......
Fö1 en tid sedan'r'ar en taltolk ftåfl
landstinget henxna hos mig. hon
skulle träna sig på att ftirstå mitt
fönrängda ta1. llidigare var iag
bland annat förel isare och ftivdes
rädigt bra lned de1, så ,ag 'ritl fort
sätta att förelzisa. En ftirutsättning
är dock att iag har en taltolk med
llig.

^ 
nr rcr lr n urc "tL hrLr.lLt

,t\-,, r. ,,,,, r,, sorr rr , rr,,crc

ni!! och hur n1an kxn kornrnx qrp
ur sogcns bnmn. \':igxr:inda piislå

xl1 ieg:iI en tt posiri\ pe$on.
]i)lken sonl ir.Lilaarc lä$ nrinx sItl.l

.rrd ill en .a 211 ftrls 1öreläiring.
stL xrL på \iss:r st lcr finns eft \'isst
clrag av hlEerhet Ilel :ir tu inre bn rlt
(lc s()n l,vsrnxr hr skuldLinslorl

.lxg trc.L.lc mlc iritl o xl (In .li;t pa

clcr ardrr eher sn:Lll)el1xndling )

8

Sa lultnr jag bxr:r kuncle sr.arude

tirg henle 'rnen iig krn rnte l{li\ir
LLpp pa en scen ne,Jsa uUnga lLLn1i

Li()nshn.l.r och bam vere lr'ck1ig '

I )ei :n- 1 :il kmppasr tuo\'älrligr?
Ilier.ir tänl(e ieg xn de1()ftx hand

ler' on aLL skYcldr liisha männisl{o.
fi:ln x11 se rii flr[krionshindcr &
s\arghcrcr. l)er :n'blxn.l rrnel .l:ir
lilr så lrirnlar lurdilrxppacle st:in.ligt
knper un(]an och rrpp sjih'tör-
trocndct,

Ixg xnklagar ingcn i niLla förcläs
ni[gar llien ()nl rnin ]risl(rril \äcker

skuldkiislor hos r!to[:ir der ka]l
ske lör att.le sjaiha liirnnar nigon
som cstcndigcn irchiit dern Env:in.
b.m. svskoo cllcr parlner'a luen .let-
ta liln \.il :i[c]å inre \ x.n nrlti rnsl xr?

Ol11 dc iir si rnociiga an cle r.:ig;rr

h'ssnx till .rig. s1 hxr i r]lx [L]1 jxg

hrlh lirtroencle mecl att de km han
terr de kxnslor.ler \äcker o.h krn
soren \ ilka känslor sonl inbegipe.
clern sj:ilya ochvilke sonl slir ttr eD

bar nrig
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Andets prcsenter&r sig

Jag bö4nde vid fftrbundet i
somms och slall svara för en
del ar de uppgifl615e6 qa,15-

Ake Elhdn o(h l,er-Å-rne Hcr-
be son tidigare skött med
stor bra\ur. Bl a information.
kontaktskapande och verk-
samhetsplärering. Jag skall
också bistå Lannglbnden i
den mån tid och kornpetens
medger.

Trg llJr cf -LL.rcl(r!\k urr td

J nnq,n.d rrÄr,r n; p rL,,
,r !ni ..11 ..rnh-rll\1. rn.k.rlr
1 ndcr c ! J0 n. lrr irg xrberrr
inonl li:imst sttldjg finvxlninll
me.l finxn-sicllt srir.l itll rm,.ldre
()ch n1cdclsftr':L tirrckg rnt on1
i lenclel men ocksa mecl intcm
buclget- och veksenrhesplene
ling och endr x xclmrisrmtil,?
tr igol:

Falr xn Litta Lrpp .len.Li.. so[)
flrrs]x :Lntigligen fill{cr. llrå
rkdga och nindr e uppllebxn.le
lheron llar jxg \'id erL pn. rill

tällcn txgir s k tilne ()ut. cII ir i
Lon.lon od1 ell :Lr i siidri Sp:L-
1lien filr studier, plalrtik och, in
te .insr. a\ kopplirg

Jag behxndlr.les fin toncill
cencer hösten 199.i med srr:Ll-

nlng och operclides secl:mcre
Ii)r bes\'ä"n.le intekioner Li1l

filljclr\ surlnjngc0.Jrlt llJl for
lirrnde problon nred :irand.t
men :ir nnnxrs iitel§:illd orlr
glx.l it l1t lu fxft nröjligher rtr
gijri lilc nvlk l{:cn.

A tlex a)hilnra :

Matproblem?
Efter önskemål fran handikap-
pombudsmannen har Li,lsmedels-
rerket kallal till möten med etr
fle al orga sationet för diskus-
sior om matproblem i sambafld
rned funktionshrurdikrpp och fiir-
slag till åtg:tder som kan under-
lätta inköp och hantering al, va.ror
i lirsmedelsaffärer

Tnu.\sct fih Jcs:r mortn lur r.-L ir
I.L, rL h .Lrr.l hrndÅapl r;.rnr..rtro
nern:I. Fdgorna bertlr iu ilktuskt si-
rlent sonr ella konrorcr i konttk
.rccl .lagligen, Hrr skall iag lrorrm
år clen .Lir brnlicn p:l nedel.su I1\1
lxn7 Innehållcr.1et l r pxkcret siin't
sonl j,rg iir kinsllg fijr? Iturr skell 1ag
orka b:ire hc.r xllt der liir'1 Ific krn
\,:ll lag ilppn.r den liir br.u-kcn utan
hirilp nllrl nxnl

IIcn ocksa f(;r oss kosd n.lllrap
pr.Lc kim mi)tenx gc oss en hel dcl.
bortseLL fiin eII .ler xllt(l är \:ir.le-
ftrlk aI1 \i lir]ler kontakr mecl andn
olganiseLi(mer r cfi när!erk mccl lik

. Märkning av livsmedel
Li\.smcdclsvel*et ha,:]c stl1nnranm
gcr kelht dll t.e n1öten .lcn 2; no
\enber i99;. den 10 rnal.s 1998 och
.lcn 1l sepremlt. 1998 \i.1 \'ilkcr
möte irltr'rr nln'e nde som rcpre
sentenr fin T,al1 r+fi)$undct.

\'1.1 .let inöret glck nrenigenom tl
.llgxre nimesmtecl{nlrlgar ()ch äg

R*:;'l:i:it,lll:1,.jiä1..:,:il
sen, närmff sig sa saka. N()mtnc
rlr]gsiitt dllkol ner lokallörcn]ngår
m och enskilda mecllermur. \roi
nerinllxr dll dksstännnens rJ skrll.
1ör xtt \xre g tigr, r-a.a \3lbere.1-
nxrgen Lillhandi seiast 15 r§.

Hcr Du sonr enslild ecllcnt 1ör
slag på peroner llmplilia f(n sn rcl
seall]ctc, v:incl Drg nlundiqen ellcr
sl$ihligcn dll Dln loh.rl.r hrl ngiiire
ning.

-lndet\ öh tng)

Valberedning

na.le scdrngrnsl{a lånEI tid åt mirk
nlng hjälpme.lel, bcstillnrrlg \'ix irl
terncr, Lenlköfiinsi, lnf()nnxtion pa
läft s\ enska tör cldnenssjukr. mcn
teh sliirda och kxnske ocksa irnrn
drarc.

Fl1iEaxn \11r ocksa uppe om en
std.rc md(mell ko.Jalens o nrat
proble ()nr c:e L-tt år och xfi lniu
skulle ftiniilk 1ä igang ti\liog;rr l]lel
lan butil<cr som arl]erar för an un-
derl:itra tör lun.llkxppecle o.h mel-
lan un'cc'klare av l1aodi],iappht:ilp,

Slutllgcn dilk clet rLpp e[ liihe \.
ker txg Lrev nryckct rrnesserrcl ir.
det ]l ellcieles nllilaen utgl\ct i\'
Livsnlcdels\ erliet och har titeln "\ht
och kosrhelLnctling lör :il.te . Fesr

:in der inte i ftirstr hand :b skd\.et tör
()ss som haii nrr,nr lecancer ra| dcr
upp ild? fi:Lgor som i allra högsrx
grld hertrross. t eli r:itskebalans. Li-
kenredelsbclunLlling och kosr. rugg-
och svälis!:lrigheter cneryl p.o
teinil.nxrt1 n Tnnchäller :ir hkislt
fl,\(ker larodkl och gjvxn.le.

Der kosaar 225 kronor filf e|stxke
ex nlcn barr 180 Lron()r \ id störe
ltstrll.linger,\r' Du inrrcsser:[1.
sl(1\'t l Livsmcdels\elket, Bori 622.
;51 2ar t.pp&iå. lfn 0lg1r ;5 410.

Fi\ 018 10 58 .i8.

\.Llbcre.lni\icn ttstir ar' 1ir1];rncle

ordlörand€: Grm-Xlxrie Larss()n
i€I€ion: 08 6;5 8.J 10
SI-F s Lansli, B,r]ks v:ig lri
1t0 ;l soD'L{

od- le&flor Esa Sköid
telcfot 02rG1Jl52

ord. lcdanot Sonjx Samlrelss()n
relefon: 08 1116 or. a$ 08 620 t0 Sr

supplejlt Asrid Pe[eNson
telcfonr 08 r.1; 12 95

suppl€?ut Lennxrt Jollix$son
teldon: 0.i0-96 2.1 :i0



Satsningpå

öron-, nds- och hals-
området
som många av er vet sker ftir nrfu-
'i,amnde stom föfändringa.r inom
svensk siul§,fud. Hela siukhus har
på senare år tagts ner och måLnga

kliniker har fått uppteva småt-
samma omsl?illdngsprocesser.

T-rr r rll,r,nhtten L.,r Lll.L dcssa
.F I'r Lr)cL,Lrsrr sr.t1' t lltr rt . r uro
ande och m:issrncclia l1l1r ill också
varir flllda ev lernxappoficl:

lioLen dl1 dessa fijdn.hmgar lrår i
ftnslr hand legaL I en sviltande s:11n

h:il]lehononi r)ch eiielsorn merp:rr
ten ev 

'jul,r 
irden sker i offendig re

gi basemr pii skillLeinliornsrel lxrr der
ocksa på!erkrt \år \eÅsrfil1er.
Uen .leLta er inte hela b den Nv.r
rnedicnrsl(x lnn.h nrnnrgal och me-
todcr hal n1od1'erit föränclnnga| i

sjul«'ircLcns st(rkmr och iD-ilfiring

. DagkiNrgi upplevs positi\t
Firr nrte si mnga :n serlan var det
\llnllgt nrecl mln.ea sängplarser pi
dc ilesre klinil(er mer) nu i. xntalet
baid.lel bc§dlilar rcduccrar. illtc
nlinst som cn löljcl ln' s h cli$riru
EIi .Lir petucntcn konxn.r rill sjulhus,
opeEr:rs .rch !a:ir hem selnrllr da!{
mcd blbcl llcn sikcficr och l§?.Li

tct.
tr{åoga påricntLndersökninll]r her

lisat etr de llesra upplever dagknlF
lti som nälaot positi\t och elt flnn
hellrc lillEler herxtxr än i en silrk
hrLssainll om inte dertr :k Jldeles
nöd\':indigr.

\air det g:i1ler tunli;rlir.len se.
nun en xlldeles sdLjg tör.irldring s.i
rilh ida xtt r.Lll cdfling och bc]rn.Lling
e\ patienter med canaer iflte minst
inorn ömn n,ls (x'h hrlsonrr,:(ler
koncentrellrs dll erL färe enkl ldlni
ker än tidigre runtun i lxn.ler. I
Skrckll.rLn har der s:l1e.les ske en
koncentlation ar all t)r()n-. n:is- «11
helscanccn irrl till l(arolinsha stuk

Doktorns

spalt
. Lättarc beddva klinisl(

forskning
'1 :rnken :ir aLt cll sidr n siflLltur s]r3 ll
le.h tilL ett bäue uh,vtrirnde av be
lintllge resLrrser nLL oclt i frarrrtllen
och xt.Ie mrirnisk()rs()m a rLaI in
om ltlniken skall få eLL sr(;ne un
cleLlag rn skafta sig erlarenhet ri".rn
o.h .lirigenom kanske bli slilckliglLr
läkir.e. sk.ilerslror ct( .

Ett nrin.sr lil{a \ lklgt argu ent tiir
konccnnrdon ä. fö rituxdc n1öllig
herer ett b«liva liinlsk lörsl«ing i
akr och sYhc xII töIl]it.x utucdnjqi
och bchindllng tör peticnrcr m.cL
croccl. Sx1lln1a r.rl\ ccklinli som sltcft
i Sn)cklloLi lirner ]l)en älen i list
Srerlge och i SklLne.

Nackdelen med sr(n'e certlx ska11

intc uldciskattas och Dirhcicn rill
der cgm sjlLldlusct liln iv nillllr
uppiltus som cll \'i]rt{a och posiri\
faktor. ] storskGrclaiollcl rn är emel
lertial restiderr.l xrte a\ en sä(]ln
LllgnlteL i xLlflänhel att .le in x\. l11-

giirxnde ben.lelse fol plxncdngcn
x1 siuhardcns o.gxnlsirtk r. \'i lrin
ncr och rol nnrl.l et \ i lran sc fram
ddcn an mecltilltiisil1 och an|i shr
l«nrnx erbirrdn \':Lm nr.r'arende .rch
tiar)ltidx pxtienrer en god onlard
ned o.h bchMdljng.

Doc e n t Ri c h.0d [t t.]lens ti er i.t
letksanbabthef a

Doce t
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vrr\7r* c ? \:.r ?

. Svar på fragor till
doktorns spalt:

Jag har fl1tt hijr.L .rm der :ir \':1n

llqt eft \i sonr sn'albchandlals i
hrlso.rridct tir srorringxr pa
:irnncsonNrtmng.n Jag gar pa

3 rfina.le[kontol]er p.i bi.le
ÖNII kliniken o.h pr lt:Ldiunr-
hemmer nren inx11 trlll upp
dichcs det r\ en ren slunp p:i
lre.licinkliniken.
Varfilf lxs ltue sköldkarnclpnr\ el
rull nissigt 7

'r1igLis patiett

om du lLT fått stralbehåndling
mot halsens båda sidor eller om
hela eller delar av difl sköldkör-
tel bliltt boft()lEremd i slmbard
med bcll'1ad4d iir det dldigt
att Innlr efter en tid tar prover lör
att kofltrolera sköldkörteltunk-

D€tta görs Yanligen en gång i
halvårer Dei:ir svårt att förklrra
varföf det hte skett i ditt fa[. i
syinerhet som din ffiga artyder
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att du haft symtom t!'dande pä
nedsatt ahnesomsättfling. Ru-
tinm?issig sköldkörteluidersök-
nins med blodpror€r behöver
inte täs om strållingen efldast
lägts över efla sidån av halserl

2 srmttar cancer ?

'onlig nhörig'

SYaret:ir ett entydigt nei. Caflcer
iir en icke smittsam siukdom och
uppstår på ett annat sätt :in ex-
empetvis balderiela infektioner
eller virusinfektioner.

I Ar der farligr et soLr cle omri-
den som har stiLll)elundlets.
L. eli l1als och brtl$ ?

Man skall vara försil(:tig rled att
utsiitta hudomiåde& som b€strå-
lats, för sol Risken för ov:ilkorn-
rla hu&eakione.r kan varå ått så
stor. I förtingningen kan det till
och rned vara en ökad risk föl

4 Hf l.iruc rnl.re rr,.rn A1 nr
lrortroll elier srelnr{a och ope
milon ?

'0olig

Eft€a behand.ling kontroleras
pättenter som tu1ft en tumör i hu-
}1d'()ch halsområdet, till att bitr-
,a med relalft tiitt, kanske var
olh vafaiur.1n fl,ånad- Alheter-
som tiden gar kan flafl örtiflga
intermlen rne[an kontrolernn"
Man brukar s:iga an dsken för re-
cidiv är stiiFt der fönta åa.t.x.h
att det sedan siufllrci successit

Efter tre år ä risken förhälan
devis lllcn att mlrn sknll få ett re,
ctdtv av sln uisprungliga tumör
()ch eftea fem år givetvis ärnu
mnr&e. F€m ar brukar d;tftir
användas som er gr;ins för våra
rutifln:issiga kontroler av pati-
ejlte.r. I vissa fall kafl dessa kon
troler ernelertid behöwa ut-
striick §. Det finlr5 tumöfliukdo'
n)ar som har ett a,rnat fölopp
och d:ir risken för recidiv kan va-
ra be§-dri$ liillsre.

Du skall täla med din dol&r
och fråga hur l;inge det kan vaiia
Uimpltgt aft foltsälta kontoler

5 Ehe. srilningen fijr munhile-
.ancer hir ing blivir m_vckct stcl
i naLckcll
Är.let ledi!( 3ft belundlas nled
el eller ultallurl ?

'',ttl\rtuckal''

Det :ir vanligt alt mafl ktr blt stel
i vävnadel.na efter be:rtråliirlg
mot hnlsefl. Sir .gFrxra"sttk och
oltk afldr.r ijmirgal kan ha b€-
tydelse för an öka rörligheten i
halsen. Det ffnns äYen alternati-
Ya behandlingsmetoder som
n:imns i frågar\ exempelvis el el-
kr uftrariud. Korek arN.änt :ir
dessa metoder inte farlisa i dessa

. FI.tr Du?Agar. sknt lill:
I"{RY, Dokoms spalt
Barks Yäg 14

170 73 SOINA

nas-
Blommor till Karolin ska sjukhusets

0ron-
och halsklinik
l\,fcd rnr ignrngst.rt ,th
1VIL,1. cutn h.rnJ ppn-r
clc ÖNII kllniken sinx n\.rc
noreracle lokaler: opcra
tionsxldelningcn. nxrttxg
ningen o.'h lbni:uriska ar-
delningcn. S\ enskl llryng-
förbundet representeracles
xv or.lförrn.le R() Persson
o(h kassör Gel1 Hal], vllkx
önskrde "lvck:r till'' med en
hlomsterupprifining. tl

, t'e*sonhets.be! Ncha l tula6tiena och tti.
1tsron bef.ttoi Sobit titl irtiq inpn.

l1

* *, dippi!,* * a

Jag har fått en brewdn!

\ -f.I 
1.Lg ku in tu ]er\nl,ilrlrn-

1\.ter nr, -r,-r r,b--n ,neLl n.l\r-l
nr,nnrner e1 Lxry kom Cun trIadc till
nig. "duh l,rttcttble\' sahonhck
lugnt. IIon lecle eft brev a.Lcsscrat
lill nig och som shiclils liin Nor
ge...dcr vxr fiin cn kvrflr sonl l:ist
mha .Lfiitler o.l1 soll) nu villc bli
.in b1e\''\'ain. 

^r- 
|indi iole li1'er iin-

't{'vw,
[.a.ry"nq,

farfuulet*
lan*li

*xqalew. {?' $l&1,

Tru Gad,flwl,
adfi

TtL Gat!
'l$yb.ar



Intressant besök på

rchabanlaggning
ifinska Igyrönkaita den 24 - 26 augusti

Det yar en upplevelse att fä träffa Finska ftireningen LE-
invalidit ry:n på deras rehabiliteringsar iiggning ca 2 5 mil
utanför Helsingsfors.

\ fl lrrlnlrr[ s p L II( l\Lrgi.,rs lL..r
V plLt' nreJ .n n'lncL,e h,r.. ..Jr

i:irden gick Lill K\r'r(mkxitx. ued
viss spaioninll raintede \ i par all fi se

.let omtnla.le T«.\-.önkarn. \rilkol
netL[ rrh rilken rtml:Itfli. vädret \':Lr

.Let allra biista ()ch f)enriirxn.let 1.x.

a\ högklss
Tisdxgc[ 25 scpr flcL vi en ullor

lig n+irmutknr .r.r hela ediggring

Ii\nrcdriiir \.r liin börjro en
skol:r odr finennrgen köptc skolin
l9r1 orh en sror reno\cring pibör
iedes, l98J b\gg.les den nva del:n.
Shckel i.leellt erbete her lagrs ner
och ii\co sLrre k(rsrnx.ler. fi)r:Ift
räckx cn del av kostnideme lur ii)r
ennrgen e r:i]llr 20 lLir fr?ln Finl.rnds
Pe.nii!! Aul(niu]J(;rening.

. Plats för 80 personer

Fijreningen äger i dr1!l ca 16 hekLrr
mtLlk Det finns I I snrgor och nlcl
h1]i0a peroner krn fi nnr.I nx-
got sor]] pifuirxlcr orn eft \':lndft1'
hem krn 20 Irersoner bo NiI ,ln
lalggl]xrgen är firLlllel:Lgd finns det
plals iirr cr 80 pers(mer p:i Klyrm-
kxira.

Der llnns l0 personer sotl1 .r lxsl
xnsällda och urinst likx nr:inga som
finns i fri\.illilaherens anrlr. Ekono-
miskr proLrlcm har ii\en flrnnirs,
mer clefia har' lrnudt pesonel och
fiivillilie ilxN 111c1 sårlxlrt1].

En ur.le.bx. gcnlcnskcp h.L ske
paLs rrh alla td\§. I)et ju förc
dngens ilrliggning och ella vill an
den skall gir med \iflst. \,ilker den
gin lLlag.

.il pro(ent h\15 x1' crncceetien
ter 25 pro.eni 111-.s irv invalido+la
nis:1ti(r11emx. 21 procent nv T.E ln

r-xliden och r p(r.e.t hr,r'.s ar fir'
mor och flrristcr

. Fågetshådale?

N:ir \.i \.er .tn f:Lnns en gnrpp bralst
cirn.cdr\ rnnor pi phLs De hxLle
LrldLkdvlterer och :i\en udrjldrxlg
om sift hrndikrpp

Ftinesten. en x\ .lxgnrrir \lar vi utc
s.nnddigt och soln !i srtt och sam
Lal.rcle med raran,:La i snrelsen un
dr lrcle \.i nrrlret över 1xd clcr \ rr för
entå!te]\j htir.Le helx dden. Den ha-
de !:l1 linarandc litc och \i kom
i )\'en en! ( )m at1 .lei maste m n ltorn
knaten Vi \ ille få oss en til1 pa
knxmen sonr s:i ih;ndlgt fing:rclt- var
rLppmä rtsaldrer. Sn Beglien \1r
clen som hlttecle lmantf Dct\rren
lalrnlail sonl rrc 3\ briistcilncerklin-
n()me satt i ()ch gungadr: frem och
årer kmrq llrarr \ilkeL skrrft sonr
b.(ri ut.

Sl,fitt :rr Ia]klnde ii)r sjxlen. Detlx
\1r en htljd:r.e \.ilkr urtlrsilp lligler

Förcnjngen be.1d1'er cgn;l liuxer
Allir .icdlen]Irur kxn :irligcn ti cn
k()sLnx.15fi i rckcrtiol$! echtL

\riss r eseersätrnlng rdrci cs:i\en
l)efiir rppslil]ftrs rnrcket el' nred

A^mi)Ien /ssrclscmötc[ rplss
Dnltskufter geno.rfb i pi li\r ron
lialta Pdsotu1 fren O\H k(nnmer
:iven f(n cgfe rttbrldringu nrllr. He
la iret lxnt .let \':illlesillne rlri\'itc

Skrnkl:rsser konurcr lor itt
rda./1lskä fl. r:t siorr trihrhbird
fums ce J.i mll btnl o(h nren ord
nff bussn?isp()fl rill be,:1et. Olikir
hxnNer+i rLdiirs ocksii le\ le fiä-
sniLlen rnalning oxll Der giir ilft
orillx ddudlrlnef l.l1notrnq begs
ldiftrngnxn. tu s«nllrrq nrcdlill
rismingiu är rr\cler \lilbest;ki Oli
ka li)rerxg :n ilcrr anljride la ,:ler

llaller.le olikr :rkti\irererrir
Vi.tcfii.l air Inxn xx iklL.l p:r s:rdiu

xhth iter sonr pxssir.lel)r dd.

. Trädens sus

Kr5'rorl(aita ligger \1.1e. \iil ochpi
xndrx sidln lurllln bi)qer br 

-trgr 
cn

fisliirrillrgc. Det r ar en upplertlsc
eLL ft .|a sig al\ cr sjarn med flol1e.

Den son] skijfie Lilptcnsslepet 11r
Cru le Beling. nllret hon .rlrnle
rnecl glxns.

NIxn hnldc aven hi) olikL f:rglar
s()m pii efi h:uli$ slit sar]nirr.ikxde

"Komk nnd" tt..l lan'tgki)ftt.
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mccl vamncln. Allr \år s:i srille 1rtt

mxn kunde hör3 suser liän riiden.
Förcdngen har 1.,i0ll ltred.lerxnar

\aftv 700:ir opererude Filr att \atu
en sx relati\'1 llten ftnennrg lliiste
rn:Ln sägx :Ift cle glor1 elT enonnl eF
bctr: Dct saigs ju ett fulnxmr :ir ctt
a6etrnde lblti.slell och .ler kan ri
\ erkligen inrlge.

Art() Axltonen :i. xnst:illd som orn-
budsnran och xrbcur i Hdsingfo.s
och Eero Kilmcn är orctöra0dc Dc
båda lUdrldc oss pi eI1 fömxln]igt
s:itt. \'i \ ill Lrckr filr en fi1] srfl\ erc
och eft hjäItllgrt berntltxnde.

Tenken bakonr deta hsölrrer att
fi irsplfaaon och idedr hrrr cn nn-
]äggning kxn se rt och hLu marnsorl
lörenlng l<an kla]-x å\, dcfia. Falrst
och ft'.inrr i. det lagxndan sorl1 stiLLs

srora kr".u. pi \tan till ln\.ckcr iclc
illt rrlrcle är en 1örurs:ltt.xrll för art
det sktll gå rum ekonomsikL.

Det s:iss ati .let finns 180.000 sii!
xr I Finlan.l som nrre :ir minclrc än 1

hekar l)e flesta är si rena al1 nran
kan ddcka dess vanen.

Finlancl i. ävcn k:ifi som 'Dc tu
scn sjöirrnes lend'.

Elise li tlqrist ocb Atnilkt Beli g)

Studiebesök
i Kyyrönkaita!
Som \ä alla vet så aralger,r La-

4rg{örbundet 3-4 stora rehabhel-
ger eller semiMrier per år. Det är
inte hett tält att förnla sig, inte hel-
ler att hela tiden hålta sig infor-
rnerad om det finns bättre, billiga-
re och framför allt mlsigare alter-
natir'.

D iJ,f:i: T, *[::," i:1i ;:]
lencls moFvldghet rill r_it Lartng
fö.bun.l ft)r rfi göri ctt studiöesök
pi dcrLs cgien reheb iäggnnrg t(nn
ligger 20 nil frin Helslngfbrs. s:i
tyckre !i nog att "clcftr.råste vi sc'.

Efter en nrycl{et kon flr'grcsr
(knxppt vi h.rnn dricka ur ailcn) s:i
land:r.lc li i Helsngfors. Yi motoEIS
rnrkct väl cllekt Lrtdnfirr Lermlnal
dön?fia ev A.«r Axltonen som se-
clan fanns ned oss under hcla trc

G@illa Belirg o.b Elsie
It .lqtht sttt.r o.b dt§-
tu t etu r dd rcn s tqttle r. l -

Eh.fskaftryt t gannal
stil tnder uLpbrsenad.

d.rlaxl Rcsln upp till K\ YrcIrkrilr
\'rr \ lil i längst:r laEler i den lillx ml

. 54 gmder i rattnet
X{e1] !lil pä pllts sii t)illa.Ie \ipx oli-
kx s:in xtr uppticlre de| lill:1 nN'sig.
i1nl:igqnrngcn. trIr'ckcr \ lilsköff llu
r LLdbvggr'uclen var en ganulal skrr
l'.r i \ ilken mxts:Llen \?r bcl:igen Sc

drn hede rnen chcr hlld byllgr ur
rned lleft a1]ler hgx husl:nrgo.
som inneht)Il mnr allt från 1:i
bäclclsru.r. Si.ilv bcsrilitc jrlt den lil
li bassingdr mcd ca J,i grx.llgL
raften ]Ieh underbei.

Nere v1.1 .len lilh sjör ixnns cLcn

.irlgatoriskir brstul:ularn ]lled gi]l
lirop. I i)\'dgt fanns clet m1.r:lret an
ginl1 Personxlen var udrllclid tjll ell
hifia pi och l?rx lekledlrc i xllx
omöjlig'.r koNtigx leker \l:rn hidc
ocksi en egen rdkstug:r (cjcilalt uun

\agru :Lv o\s fick ocl<så uppl.'r,r
den trisl.a lulien och naiLLren gelronr
en n:illorlun.le lånEl pr()mena.l. Fijr
xlt sxrxnlnfiLrk nirt lntryck så Lrtri
.les ingentlng han cle ffaditionclh
ktrsg:irdar \.i ridilta1c \irit på. Iite
enklare kanske 1[en rn!.ket intim]-
re, rnY5lgale och rinrmil.l \hcl dct
gaillcr lnaten så lar den ulstikr god

Iryft tiisLe\.xr :L1-lim. \:ifi.k tre\llgr
bern(nxn.le hel:L tiden

. Tji napp!

Jxlissr jt1 sjön höll iag pa alt ldönr
.ri1 Ettcrso detbåft \'arHasse och
jrg som rallade s, ur i .len filr oss

n:igot nnglige ekxn sa tog \i me.1

oss \1rr sirr spai ()cl1 nägra drag rrch
for nalg. RLrnL sji)n sklrlle v], siiin 1?r
nrL inte sii st(nr men:incli i l1ied dr.r
gen. 1ll ficlr \i lnte clt n.Lpp. mcn|i
fick en lin roclctrpplcrtlsc. \hrör
det lnte nxpprde? l)er sigs \:issr 'rn
ntan skä \ xr'r t\sr pi sjönLl)et lilfns
ocksä nagrr k:Lnoter fal. urhlriring
och vm segr rocirlbit.

Ingen ll_ckin. risst L1n rL1n l:ig
ge cn r.hebkurs lxir, men dr i ner:L

dag.rr in tre och meLl (ri;ne lrr.Ns

nlcllin Ilelsingf(rs ()dr K\1lijnkal
lil

Der rnest fuun.h.rnsri.di1 var ifi
hele enl:iggnnrgen lui rustits upp
och bl,ggts ri]l xv mcdlclxnrmi i
fri.blmclet. En sådin ssllrmalrl ]l
nlng odr gemcnskap ,r lnlclcr im
ponenn.le. \:i vill härlll«l tackc lör
cle fina d:rgelne och ,-inskx \'åm tur
ska ränner lrrka tlll n1«l si1l .ln
liggning od1 hoppas aft det gir Lrir
:i1 en i tblts:itul nlicn.

Stltid.ol trlrcse tua
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Ef tarabergsviadulfien fredag 2

Eå okober 10.J0. Solen ski;er
-ä B, ftån en klarblå himmel- Där
ståx iag och tolr ftirviintarN{ulla se-
,ninariedettagare och \äfltar på
bussen.Jag krinner de flesta, nfura
fö1 att de behandlats ocll opererats
på ONH-kliniken I$, dih iag arbe-
tar som sjuksköterska och några
från tidigale resor med sLF.

&8§Stft\fi)re 11.00 kommer en lr
ten brNS rned en lätt srcssrd cluuf
1ilr. Den st() bussen sorr var be
$älld gick sönder sa chaulliiren fick
v:ii.h (rch l rnte en rnindre lrrrss.

Tfi)is clette sa läoxur Ii CentElen pä
ircsiimd dd och kilr m()t Be.gs
lxl1lxr och k:Lnsllr för att häml.1 Cun
Ilrrie och Ånders Öhimg. \'i hxr nlr
p:i rlhar st arr var fir.l mot Toh s

bo i\{ellar \isrclxs och frgemtx
slll]ftr \ i \ id en sjil ftn inrag x\ frlrli
()ch cin-ck Solcn skiner o.h stim-
njnlaen lir på lopp.

I-iIe fi;ftenat. p g a cn filn:lvige
ring av Crn Nlarie glider \'l h pi
padierirgen vid hoteller. \'ilkcn hir
lig mlljii llll Vi ctrecler in biuds p:i
kfle o.h smi;rg:ii och t1äflir de rn
clr'a dcltrlirrnr sonr akr rned cgnirbl
ler

. Bergsmansgård från 1826
(lun'i\Ix e hälsrr alh rälkrmmen
oclr -{rlrle \rl Bafh. en ir\' :igari.r dll
hotellet bcränar ofu br.cden ocll
histoden ofl ']i)l\.ibo B\.glFrdernl
:iI cn gemmal bt-rgsnunsglLrcl fr;in
1826. Gåden blel l90l o.rv.1n(11r.1

rill fattighus. En k1.l]xlr Ii"n farLlg
hustldcn lll)rr lbrtf:Lr.rmie kr.er pi
går<]en som spöke Cårl.lelr har
dril ir.s som horell i ming:L rir. llatcn
lagis i f.l stellet och fi lir :lra i 1e

.llrg:Lr.len F.n lircn mx$xl 1rr f .1

s\ iostil och.len st()n s;lr iqasselen
\ir ddiglre loge

Grn i\lerie och ixg hxr iitl den
slo äliLn atl sova i st\ cklluser. I)en
Iö$u k\:illen serl.cr.dcs en uNilkt
rniddxg i leclugulden"

lilr.Lg n1(ngoni srrlande sol,
h:isri. i hagem.1, gula li;v p:i rmdcn
och i liukostumret spralrandc bra
sa i .len tlppnx spisen lllllllll

SåÅu'r! en gr natrsönn och
frukosr gir \i rill lolten' .1är Anne
Nt1*el .r.h Ann Olofison Ii]n Fl

Musik och skapryd, 
{§

€wwreglås elm&§sruräee§'

i"fasra Tolasbo
liLulhemmets psl{oso.hll eilrer
skall l:irx oss rtl slipp:1 loss till rnLr

sik \:1 lir speh olikx jnn rn]enr.
sl.rnge och dillsa och dll härligx
sx.ibxntnler näler !i en si() ta\lal
tillslllnlrns.
H:irli$ dukige rjeler sonr fir xUx clel
t.rgrrc att s1äppe loss orclcodigt

. Middagen rar speciell

Elier lunch fer 1i tillViisnolbrs hem
byEld.sga i Fxgerstir. dir \i guidrs
runt och blir bjuclna pi h;11e oc1r

,{ler I lirhsbo fir 1j nigl? tinxmr
dll friil xktl\ iteter lnnrn nxcl.ligen.

\liLldegen :rr Ilrvckct spcciell Re

cleftesupa mcd ost. kötr, !1L11sxker
.rch tlLrkcr som vi f.irr dlhga sj:ilva

vi.l bo.dcr. RoligL, mn()rlundx och
nr_\-(ket liolI. Brt eftersorn val och
en far plocka p.i ilo tdlrik Iad rrun
siäh kan :itx E1i:rsoln vr speler s;i
bra si:il\1l pi förnnd.hgen btucts r.i
nlr p:L erl rncd^ckxn.le nnlsilnrn
derfixllnLnEI e\'\yclrclkrippen',
!ejc. och Ljll i"rn trakcn. Grup
pen spcl n,v.kelheqra. flo1. gira|r'
och sjrLrEier pl ett p.oiliigr s:ttr. \':i
u hindeloch hen n,&cr rne.l i tak-
tcn Varrm ocfi glada skanljuder d:i
hgolr smxfliclra historic.rlörDe.llLs
under upptr':idxndct.

. vilken tre ig hetg!

.silnclxg. tbrdrrrn.le \1cker1 \'ädcr.
Ehcr liukosten srl. .lct Qi laonl]
(sk,lpande glrnnxstih) p:i progri1ll
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mel. Sdima S:Ll{l.et. sjukg}rxrlst
här hrrollnslra, cll cnLusiastlsk och
kumig Llej som frir oss art \'rln n11-

tiga becle mcd kropp och stä]. Elicr
Qi-gongcn lirrrs:ltter \;i :rfi iörx p:i
oss lacllom xLt plonrenetx til] kele
111ik\erks[.i.len' \l.rricnas kerxrnik''.
Ker:Lmlker llariek N\1und har ar
beur somker niker i niiinirc 20 ät.
\rerkstaden ()ch lrr.rdkct) lillster 1 en
sluLnlng tlll bosudcn i T.rhsbo.

Elier en u6ölrt lun.'h rr det s:i
.lags fii. xYrcsa. Gängel sonl il{e.
buss verkir häL1e niijde och tröru
NIeLI vår Lrelllga och skit'tr1iga cMuf
i-ör "Ilxts' r'icl ntten krn vi ll1.g!rt
och lr,rgnt hrta oss tillbrka I \ ira sto
lxr och njuta e\ årenesen dll Stoch
hohn. \rilkcn llerlig helgll

Alt jag sol11 sjukskilterskx låfi r'e
ä nlcd på .lel1 h:il resan och td.re
scninarieresor sonr SLF xnordanL, er
n)lLig,l och llivckct givnl]de. Jag hnr
nrassor a! upplevelser mecl nlg
hel1l i b,rlarllel som gtlf att .rilI .lr
betc sonl chefsiuksk(nerskx farr cn
$or och aunla tumijru\.lelning k,.ns
bct\''dli!( lliftare da j4 ser rI1 rcln
bilitedrgen lirnge.,u iör våra parr-

Tlll srst ctr storl 1ACK trll Cun trIa
dc, rrbcl\krfuflL sednn nl,lnge är på
Öron nås och hxlskliikel lg()lnr-
ske siuklllrset. .lag vct viLket nl1)ete
sorn ligger brlom de rcs(). l)u orcl
när in :Ltt alh skrll iimgera och reft
dll allis Lrdårenhet. l)u gör en l:it-
rcinsats fft fi;$r,nrdcl\ medlenmul

Lend lij sttötn. sel htdiett
nedfrA.tnde les. siukskötetskt J

Musik-
och skapande-
semmaflum
Fredagen den 2 oktober var det
d.lgs för mig att liir jiirsta gången
\,ara fled på ett seflinarium som
Svenska Lar.)ngfiirbufldet ordnat.
Platsen ftir seminariet mr eft fa-
miljehotell inalmt i en bergsmans-
gård som hetel Tolysbo i södra Da-
lamamellan Fagersta och Ludrika.
Hotelt€t ligger rid en liten siö med
blånande kullar i bakgrunden.

ö! tngana på olika Dhni$tnne rut
både roUg( or, itltNssona, Srufldtnls lnt
let nktigt rocher, s4.L, $u gtt sig titl

Tohsbo gfud iir frår 1700-talet och
defl iir vackert moderniserad, trer-
liga rum och mvsig hemmiliö.

\l.tr r i rLcrtr-rL, r h1,LJs rr p. L-rl
1\L,^, .n, r,s,. i [,. , r-n
' lerlug:Lr clt'n sc,ni'nu r':r, snlrkhrllt
iredd, uunga gardr rc.Lskxp l ng-
.ie pii .ie \.itkellia.le \riRqxlrlir. ]iop
pa.r kastruller i fijr$rcn och rcrkade
bh)mrnor i tnkcr En umle rar rr iö
xfi dllbing. en hel.q i.

. Skapande verksamhet

I,1t lin.Lgen bil4eclc \i fled nnNik
odr skrp:r1].le relapi\.edisenllrer
lrut Olofssrn och Årxle §enkel.
rnusikterxpeutcr fmn i.,ar()llnsk.l
Sjukhuser prcsel1rem.le sit plolann1
pi cfi ploiisig s:itr. l)e visade hlrr'
Ill'rn beluqli$ \äckcr silr kirpp och

sedrn Lit vi sxnrbxnlusiken ili).1x ir
i r':ir kopp or:h ehcr en stLrnd lar
s:rrnbaclansen i full gång. Allx sorn
v:rr nred p:i liotirensen Lir sig rlck
es rleLl o('h rljör lilr ILr1h.

!i fick oclr.s:i uttn,ckx Yxd \.i kio
de gen()nr xft rlt l ote.l flirgkrito pi
eft st(n1 f:lppcr uppsilu px 1-:lggcr1

me.lm mrlsikco strörxra.le lgenom

Elier dctu \xr der (tags falr lire
pxrs och seLlxn prcmdt, \i pä nff
mccLÅmrrnas hjilpfi i gang en hel
r\trllofkesrcr Vi cL.]a.le Lrpp oss I tic
grupper på olilx ryinrirlsll-LLrlcnr
och fick sedrn br ta nedr-aran,irr så
xt alh fick pro\ ! pa xlh. l)e]l sonr
Itil.le dcl rI1 stunna upp och lvssna
nrifi i nnlsicerxnLler pasrod itt der Lit

lidgt br" N:ir |i spcht klafi saft \ l

oss ocir lvssmcle rill unde ral mu
slk och 1ölsi jke g:,1 iir j .,ss sj:llu och

\ic*ethalpa. lot oth Eit1" rjchetknrr.
l'411" biute/ !å triilug utsik.
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i:irgkik)r skulle ntir och beski\.a \ :tr

krinna elicr htLl det kän.1es. I) cf:
te. Iich r'1 \ arsitt pxpper dä. \'i mr-(l

känsla. hur \:i ha.le Lrpple\1 dcna
skepän.le me.l nrusil<. lr och ri)
relser. J:Lg l{indc lurnonl och ri.-
me och en hidill a\.spännnrg och jxll
tror afi de 1lesLa k:Lnde llkr.hnr

. L)§s till "Nyckelknippan"

ElEr lunchen lar dct dags ii)r en ui-
flr,k tlll hembr,gd.sgi den i \ästan
f(r'.s. Hcmbygdsg:L.den hirdc ]rlälltu
vac'kr hus. affir hallesiLLltx, ttune
Linl-suiirn-rnuscum rr 1n. Eher lite
titlan.le och''sl1()ppxn.le"var dct
d:gs att i]« dllbtLka och iu ifllu en
god middag p:i Toh'sboga en. Et:
Ier n .lLlagen blev det uslk-uodd.

usikteropettet Aflne wchkel o.h Ain

hllhlng 1\' '\ycLelkripp:Lr" en or
kcstcr med nyckelhxpor fiol. dmg
sPel m nl och siing. tr{us <emtL \'ar
n1\cket dukign. roliga och spe\]gx

liri siindagcn sLrfade ri me.l aII
Salnnr Sakkct. sjuksrnastfr.in l;r
rdinska Siuklluset. prcsenteradc sifl
proll]xm Qi g(mg, en skrpinLle
g\ mnlrsdkiirrn sonl kolrnrel flin
Kina. Der rar ctt anlrorlrmcla och
liirligt s:ifi nt ior:l silt pii än ridi
ti()nell !X-r1xr.rslrk. n1ilrka .ijlelscr i
egen tak rill cn lLrgn och erspäncL
rnuslk.

l)irchcr giorde ri cn rn iiderinc
;l\. räre n1Ln ck xv hel l holrlärensen
och iag t\r..lrer clet I roligr aft f:L \-x

r.r nred ()m aft ulfla sä nånga posi
t1\1nri iskor, Lrmg:is ire\-li!a rdl
iö få äta go.l rat och la1e med (nn
cII sp:innxnclc scniflaiufl meL] elt

Efter detti besilke \.i cft klul,rna
keri som lig på pllnenaclevsLind
frin Tolr,stn gården. 1)et var cn ung
kererniker som lndc föls:lljning xl.
slna veche elster En deL :11, oss
h:Lndlndc och resten hrncle niuta a\'
allt som fxms I butiken.

\Lr aterstod b.re lunchen s()m lle-
stod xv en underblr llskgrating och
rrxitu och bcl:illr1 \ar .lel .llg: xlt
åten än.la till 1,\1esö

lrt S]ORT lnCK dll Gun Xlede
()ch I-ene som xn()rdnxt deth llc\Ii
gx sc[]xurium som för llxg blev
1n\'.ket nrlnnc$'fuI.

lnger »ted Sulnte Elnan u

Högsta betyg...
pri seminarlers rcsulln. Ill]rti\ ednq:
§kopplanclc Kinsl.l1r :Ift nigoll
bru sig I'ppmuot.an N) li\skmft.

Adon .udnne m)

Ett storl och
hjärlligt tack...
filr en undcrbrrrcsä tillTol\sbo clen
2'.1 olrtober Ett undcöaf srälle i sii
dl1r Dalam.l. Ta.k clm-\Ie.ie. lena
och ellå ni xn.f.r t.e\lig. .Lel1:.1garc.

Vi kan nu bidc spele clanse samba
rth 11,1-re tn:;rrna s<;m r|nnom3 llf
ter vinlarrna

En unclerhar hclg. Hiä lgt nck
och en häls1iflg Lill er alle iotc n flsr
vir tle\ligx "chJfis" lIxts.

u4 Britt ach V'ahet Xreslet, Salna )

åe+eå€€e €*€+ €+.Såe j.c €*€C€+ 4iå€å
S tfuleen [.atppq4fanden

Oll6lttll'Cl'tlt!!r

§alö grul, ,"fl"

Gail &{ya,ax,
€*e+4å4+4eeås+oå{å- 4
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Högsta betyg på
seminarets resultat.
Iloril-.inla: JIEI rycker xlk \?r övcr
mr1 fön iintan. Vx.lier miliö. ulrder
bar nnt. att p.o1" pi nlusikLerxpi
()ch (11 Clonla var krppen s;Lmt itt
träf}:r e.lla rLlm odr \,cntilc]x pro
bleur Glrn-trIxrlc har giort eLt fen
tasllsirt jobb ocll iilen fel]l fil.stis.

Hoppas 3ll detk kxn upprcpas
flcr gringer'Iack fi, allrderxu hclll.

itl,tikell Kaul)t)i a

Musik och
Terapiseminarium
trt sl()rt odr \-llaDt tack från n:i g1a-

.la lxrier, elier trc hlidiga drger nrecl
rnusil<. nxillll-'l!! och bussnr i Väs
u.1o§. Go.l rnrt i hä ist:l orllgi\
.xrgxr. ett tinrasiiskt viilolcLut pro-
granr och gla.Lr nredm:inniskor

Eftcr detta sr\r'.le vi lrosan mot
Hillhnd igen. 1ne.l lrte srni nopp 1dr
linlaooplocknhg 1 xr vi henxnir iEien.

Me.l (hskan o ctr snxfl iiter-

Efu och Hot?et nilsso
Halkntl§ t(lt) ngfi;rcni gU

P.i e rnusiks iloti n ska det si.tas.
Etu set tt d.Lreuble bestådde at nåqtu

r § nr ,let ski)nt fuel d lten p Bo.h
litet kafe t sotske,pt.

Vinter-
betraktelse
Mlrlrnt*utt-, k ;l,t ti, hårrJ

ach tanten har hnnit hP.|ul

?ahiiw e tlttiJii dttiii råft|
Nett sj kllus lvifistdhr i hnet

Mel b te1l frt t(hta ritda tilts rle§,

fiån anM skt åkd till Mfiiui ddress

Föl tilbannons ru^te nta f,na
kol hdr bestrint att yi ska del Mfil

;SflW.
Syd,iau,a.

!.atgary;ffuawquu.
medlemtnat,

ö;;alau' *ll*,

Gad,lu.L
atfr..

TtL Gap
?Vyfi,ar

WW
^:.,".,d 1§!

17



Du måste

förstå.,,
T-:!olk flvr t,irn t1et.r,n so, ,rnr

'F.t.t ,, ,,,..,t,g.n ,iii.,, .i,.
ga.ins fö1lsreeligr. Dcl skr le män
kanske gairlr liLe till nlans onl rnen
he.le ett \'?1 det sotn liör än mcr ont
:i. ntl de ä\'cn fl\'r 1rä] rxg sonr per

ALt miLL I rlh lrxos sl{apx sig eta n}tt
nät\ erk rar tid. dd sonl olxrl k11lske
rnic hxr och ell oedliir.l mxssx orlr.

I)cr :t s\'-:irt afi l?lje dl1Ea lxtta mo
ti\-etion xtt förls.lu kärnpr o.11 n:ir
telefon sxll'rn rinilef. rn;rn lntc ling
re blir bjuden pi nigft lisd+aheter
elclrig har s,::mcster oc11 inre 1;ing're

hllr rai rer sofl fakdskt \il] rinr!":Ls,

dä är det tuHl fTu. fi nian h,rr!o1

....germanlillfilgret
Insamhet srni(ar itne. a[di \'erker
rn:Lnga tro :1n !{cr llxxr lilJ8ngret si
t r \i hch hai.ien. Lugn. hal.l lugo
sä ny.cket ork finns clct iotc, dess
L(o spdnEaer ni fofllrre än \i. .

. .Nel, del ir nog sfi cgni rädslor
de spnnger itiåo mefl det :b br:L

mvckct auffare, fijr .let grir irlte. Inte
geftrm att lita blj al1 höt1l a\ sig till
nigon sorn behoner i alh f.ll. Der
lildcr brm skui.lk:inslor o.h ciet i.
inge1l berialna.l utx\'.

I hel:rr.ards\-crrge talas deL ellan
r?defila om alennx ensnrnhe-t, tsarn
sorn inte bestiker sjna gan a, bxl]l
flecl. fr'.inlst. uNeckliig.jstijrring
som glorx bolt p:i nigon institrL
tlon, sjuk,L och hr,rkiorxhiodrade
cliir dct sociala h.erket plöLsLigen

Lrpphi;r Tnte mirst för lnhnislror
soil .lmbbxs aY psldsk sjukdom.
A{,v!keL ofta iir clea s.orh:illelilp nrit
\erlret dcr cndx som fuIrs fdr clcssa
mainriskor men ä1.en cle! är sä ular
mxl numer.l att rninge fallcr illeflom
dess firo\lnaskiga grrn.

l,1ösli$ merker Fli hur iåEI krstar
]ängtarlslulk blickar på nxinniskor i

18

Ensamhel... kanske den störstq sJukdomen
i Soerige men ai talar siillan om den,
I(nnske rtir att dcn kiinns generade, Jag som

fiir några år seda.n drabbades at c.ancer,

senare at mint handikapp, har desst)iin e
drubbats iiaen at denna sjuha,

anclre länclcr som ka[ske hte har E : ] fijrijlrer skänxm bort [xtl besök iär
ka hilg rnaledell sändarrl men diil I jag senare höra an cle sLilll upp på
rtur'onJnndel(\\r'fo1k.Jr.Llu an Lom'l' {.. U,lr, r:r.l-.d.rn ."-
li., :'r . ll ,,.(, ,. i.lrn ärer .. , I /.t rr!. \tin Jpf.,,c r
flockvarclsc och mir dåligt sä \äl :ir aindjl efi iag fofifa.ratule har lire atl
L ',Lr.LL *,n F.-'l« -r Ln ler- lör e( " lr .r .l-... .',irJ I li, ,i., e,,
;ole!'-Ld lr-n ,in or,sr'nirre ic.L-n :_ llel mlisr ncnnJr allL l-r11 lr l.on
soel.r r1.t rr n,lre r,lL ,nl .r.rn hr --.--

,,r , ,, i. ,.( en "rL L.m.,rÄ_rJus..,t h ri(. ,_;l r.,"lj. :lll-:^,,^,. ^,,.-- ^-- ,^: ,----;--..-_: :jom inre ens exisrcral lör mig så bln.

s,n Nirsri;'-n- -:mrlr.Ll.n n"r 'ir 'Ll '''r'" -' rr I r::r hj'l'oen
in.r\\ rilr .rrr r rer c... ml: ,.- _d rTp' \r\d

' .LIk \ r,l .,, t.:'\-.:rr, r lu'\r'r:, r,lIu'rnr-rnkan
Trots att ensant)L-ien :r en sr(nl ske s1å sina l{loka hul.udcn rllop?

problem Iör \,åldigt ul.1l]gx sa \,:Lgar \lin ftirjta tanke är ju ati Iä bam som
\1ilte pmta ()m den, det är sor11oi1 redan är de odigaste i vu11 sem-
dct vorc co skaln. Omnrantrlaron 1iille, eaa inte kärna sig ensanm1a,
sin ensamhet har ml1n blotun sin oavseft om cle är åiska, siukr eller
. p. r'L- J. ld,i-r ri l-.r.r.r 1.- hj.(1on.hfdr ..e \e. .I |.,r S.

' .n- - .r h .k. i, -rL r ,n..rul1r ...r,. gr..n In.o !.r
.r,ur-* J-n. ....,- ririJ....tc hn:r".. Ir _ -jL. to_.,n .,utt(_
._ ,,1 ,_.t .,-r.,n. dcl\ rj o-,n . ,, F....\, Ir,!n_.i,..Ulj,_,r j.

sh)r).r sc \l.rn iis,,nlnte krn oh-': ''' -'.1 ' ,rr:'"n i.r' ' Jrnn fln'L'' ' n!

,,.,t.",,- ^", l'.,"l 
'-' dcn.LrrleL'il il.r .,rLC.nr. Dcr

L,-"*t,".". ., 
"a..., - n 'o8ls'' :'\'rne' 'r''icrir J'u

""f.", .",",r",. -n l,.lrrnbrr,nrr u.(rJet .,rd'rurr'-o.d l-'.'i,-
,.,,-. r.rt1," .. r j-rhJr r.-irg r<':i'rl.rngd Flrrf l.1ir :,
", r r'r ,. de ,.LJ:r ." rx .Jr ,r lo_rh' ( '1;n 'loa-
,r ..r/. liotg..rre rA,, L;,1. I.r n«l L,"rr

och hide fömånen att arheri un.le'
. Ensarn - tillsarnmans

llan Lm upplcva elrenhet även
om men bor nred rnalm och ä\'en
berr gör det. [1ic så siilhn faktisk.
Eisäm kxn de flesta k;inna sili nlel
lan ran en men oli.r eiran&eterl
brirar k:iftrås t:iranLle. ]a nästan som
()m rnen 1ore ö1'crgi\en d:l är något
verkligen fe1.

Kinske .ir dcr lö1 firar behi;ver
rä" en kugge i hjr eI, nilaon som
ltht)vs. på goE & on

Jag l'ill lr1te atl 1lliia nä ska lrom-
fi, hit me.l t4rplevelsen av ac de
st iller upp, iindå lår jag så oli:r hö-
m det. ,{\cn om iag a.stdrger mig
aldrig sä m\,c.het o.h hgar mat och

bl.a BGtalet dä dcl 1,ar gott om pc.-
sonal odi 6oa lokale. Jag har tläl
fat 100 Lrls bam och hos In-åIlga setr

deras erxamhct. En hel .l--l har iag
l(ufiut hj:ilpa men nu :i. det st'åra
re, fian her dräglt i0 så m)cket xv
bamefus nätverk så itt der är ellde-
les filrrkl äcldiElt.

Jag kituler rrxg upprildgt nofis
pä hur man gör vänne. & lämili sä

nlodiga att .le \,ägar uqgas. Och etl
samhäl1e atr väga 1}1ssna pä vär er
farenltt. kanske dcs6a edarefheter
k:rn bidra till att fä andre människor
att våga a dll sig liveis gävof

t \anni J



Sueriges förcta Brukarråd

ftir cancersiukdomar
Den I s€ptember blir Brukamåd ftir cancersjukdomar i Halland per-
manent. Det dr resultat av eft cancenårdsproieLl som pågått sedan
1995. Proiektet jobbar för höld vårdlo.alitet för carcerpatienter och
anlöriga samt förbättrad kommunikation mellan allrniinheten och
håilso- och slukvården.

Jsoctr r Hell. rtl h.Lr clet i trc .t p
lg;tr .rr .rnc.n a,cL.projckr. Crn
cenården i \. ärdkedjan. Projehel
llfter ftäm canceq)atientefls situe
tion och innelaftrr rehebilitedng.
rård och onr.sorg 1ör patienrer med
Gncerdiallnoser NIen lixlltbr allt
h3r projektet ll'ft ftarn och beåöet.t
sanve*ansi'ågor mellan personal
s()m rrbet,Lr i lean, olikr delxr av
r_lrclen som patienter ned cancer
kommer i kontakt med ()ch pxdent
fi)r'eninger.

DelDlirrna i p.oiekcl hår ko1]miL
fi11] sjukhus och värdcent1.rlert pati
entförcningar sxmt Halfl1nxd, Lr
hohr Il\lte o.h FalkcnberEl kom
mun. Llnder proiclrteLs g:ing hxr
också rcgi()n\'årclcn involvents.

. Patientens situation i fokus
AIberet rrndcl cle lle lren har s6.11.§

:Lv deltilaxma S1()r 1 ik1 har lxgts vid
afi skrpa nätverk mellan cle ollka
grupper sorn padcffer med cancel
konnner I lront rt mecl PaLiendiire-
niflgar hxr akIr.t deltagit som lepre
sentanle. för patienlel ed canccr
sjukdomer och har utihin sb.:r eltru
effarcnherer kunnat förmedla p:rti-
cntens beh()v och kainslor

Det fums stora behov al att b\'!i
ge hr()xr mcllan pelson:Llen i \,år.l
kedjan och all piL ett ickc byråkr.r-
dsl1 sän lta en .elxtion med al|nän
heten och rned pers<;ner mccl erfa
renhel av .?ncersjukdorn. A$etet är
ctt led i xtt st:irke padeflters stillning
i \år.1en.

. [rafl gångsrikt samarbete
irom cancervården

N:ir eÖer\s:ittcn och kontrkten in-
otn \ aden beholer föiin.kas ar dct

tid. Rcvirlinl(3ndet nl()m v;irclen Lrc

hover luclrrss Lrpp o.h de! är vjlrtrgt
a.l s]-nliEMöra och filfindrx dc åfti
§.dcr som lindrar ett iån{irinlasrikr
s,r.ll1arbele rnellan .le ollka niväernx
i \e.r.len. Slukhus, virdccntåler och
henrsjLrkr ax1 som aöetar tilisxrn-
nuns fin högrc kvalitet i v}clen bör
pri sik ledl dll ll\a samerbetsforrner
som bäfire !§mar patienten.

Projeket Crncen:irden i vird
kedjan har erbl:tet nred och succcs
sj\I sl(apar elt \,åftLlie.ljeprr:rglrm fbr
södra Hållends canccnärd som m
nelaftar pol]q1. sarn-crkån och oli-
ka lnLnslrapsomraden

Virdkedjcprog?nmer l(onxncr
undcr hösten 1998 xtt llnnes till
gingligl inofl semdlil:r \.irdni\,åer i
södr:l Ilalland P()jelrtels me.Uem
mar kotufler att tbrlsaitu sitr srmxr-
bete in(nn penr.ncnt ve|ksanrhet
genon det nätverk, ltsåendc ar
penjonal och BftLkar"r.let, som sk1
pats.

. Verkar för bättre cancervfud

Arbetet tb.tsättcr dessuknn genom
Brulrarlåd för cencersjukdomar i
Hailarcl. Bruk r-r.let ä. dct löIsh I

Svedge för canceIsjukcl.rmiu. Ycrk
samhcten täcker hela l:illet och sxm,
odnnre ä. Bfllilta §?Lh]bc.g. Uon
hxr.lek lair i Cxncenårdcn i \arr.l
kediall sed:m 1995 som rcpresentant
1& padendij.cdflge x

Brulianådet |erkar tör höid vlr.l-
kvalilet fijr cnccrpatiente| och rn
htlriga oavset virdnir.:r och fö$1i(
rxd ltol nlrnilrxtion nlcllrn ellm:in-
het r)ch olilra ni\,åcr inofl hxlso- och
sllrl§-1rdcr1 i hela Hälland

. Kan ta egna initiativ
Brukxn:idet bcstrir a\ tvii pesoncr
fr.in sex olike pnllentlörcnrngar in
om cdnceromriidct. Pers()nem;L
kornrre. fi:io heh Halland. I)c sorn
.1.abba6 dv cencer:ir te alltid pa-
tlenter men tillhalr en grupp som r11l

o.h f.llll brukar sjuh'rircl. därxv
n Dxrer Brukanird. Rä.let är nrenat
an vare en rid som \ardpe.sonll.
!änslcmain och poliiilrer kxr te k()n
takt rned fii et tlr del i\ palleniens
synplmkcr i liigor sonr r'ö. c.ncer
ri.dcn. Dessutorn kan rådet 11 eg-
ne inltixtjl i trågor s(rl krm§ \'ikl
ga ,rtr ia]m hxrn ocll disklrlerr

liil nlcr i.innution. kontakLx
Clnjs n Carlsson. projekLleLlare för
Cencen itrclcn i vårdkedia[ tcl. 035
13 11 15 eller Birgina \\/ahlberg.
sanlordrxre tiir tsftLknn :Lder ldr cen
cersjukdorxrl l Hellaod. tei 0-15-
10 11 .1r)

Käld : ttfam atia n senheten
Im.Ltiryet i Halkotd )

Red. anm-
I brrkanädet xlgib rcprcsennntcr f.,rn
sex föreningf Cl.es Strasshlrry o.h År-
nc ,\nde1sson är represenranrer flirn
Halands raamglorenhg. tr

Larynn-
) Jore n t nten

G iiv leb org rue d N otnilan d.

iinskcr ci iL/.ln

En God.Juloch 
^

En Got Nytt Är,
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Giuande

Kiira Larrl,medlemmar! Yill bara berätta lite vad vår liirening
håller på med nåir vi inte sysslar med annat. Yi har väldig gotl
kontakt med institutionen 1ör Logopedi och Foniatri Yid Lunds
universitetssiukhus, och i syrnerhet med vår alltid fasta klip-
pa Kerstin Becker.Hon stäler alltid upp med viilbehör,liga upp-
llsningskurser ftir oss inom Laryrgföreningen. är en ftir de «rm
iinnu inte bestrimt sig för att bli medlemmar.

\'lingx lr.inncr kLrke inte till a$
också sdossekr()meflcle igcr drten
ett k()rifle med solr nrecllenrrnar
Alh nj :i. hjärdigt \ ällronnlx in i EIe
mcl15klpenl

. Nya rösthiiitpmedel
Vi nck en lnbjLrdan 1iån cev, e Po
l) com Poh.t lli som .lemonsterade
clet scmste inorr hjälprnedel fi;r de
som tappat tosrefl eller p:L xrt sätr
har problcnr au kornmrmicera mecl
om\'ärlden.

§en blnaldc loEl(4r.ler var in
bju.lna afi deltd som r,nftLgere. on
\i paricnter klarar oss Lrm eller om
u har nagrå problent. \il .l]s]<ritcra
cle r :ira erlirer:heter med srr.rclenter-

3
II a I I a n d.s L at yngft r en ing
iittsi:it.r tr ri!n.

Erc God.Jal och 
^

En GowNyttAtr

r:1eIes utnrärkt. Aven en rengörlngs
sprLrt:L som hrillel' rilsn_eotilcn ren
från dl erse lleliiggnir, gar srrn ilst
nar I \r:ntrlen sprut$ bort Ele1]om etl
llift tnck på gLDxnlbehillarcn sonl
hlls me.l \ etten. kotxlrer lnonr kofi
i hrncleln

Ä1tl] Tenddx i\{ecLic:ll tuformc.a
de onr sha Bl(nn Sjnger produkLer
men ingn nt-hctcr se.lln sisi.

Dct visalles :ir'_en cD nLessxnt ]n-
strul«iolsllLn on hu| rnrrl själv bv-
ter derxs rösN entilet nr:inga aI oss

ry.kle .let sig komplicerut ut.

. Redar 1866

Sist mcn hle nrinst \. 1jag framhal
]x \i. ;rllcleles Lrtmärkr lnlbrlrrtin
Gert Hall som lliller oss inJirl1l1era-
de onl vacl som liin.ler i r_ar löre
r1,.1g och I l-ärt ft,$uml. l isste ni ,tt
vi lur 60 ()pereradc lredlemnrer i
Skitu: Bleknge l{ronob!'1gslitl1.

l'tl. xfi nnLnLn Lrpp er lirc rrl lag
Lrla om :rft lörsia lånng()per:Lri.rncn
ritJördcs 18(r(r, och an en clel ir se
n:rre var der en l:ilrarr som uppiLnn
filrsu shunt!endlcn gcnrm eu 'iro
ligen" vct et s:iken glödge cle en klxl:
tig splk och kilr.le igenom sknner
1ltellan luhstnrpe rr:h matsrl'upe.
"\'ips fi.k hxnuleN gx\ xgencrnaLL
luhen passerede upp gen()nr n1at
strupcn ul genool muaren, \ct ci
hur det gick rned ö\erlevnaclen?
Hopp:lsdctbiist:L. sa \'i k1ll!x gla
da rt xtt vctctukapen gxr 1i.rnl1:lt

Upphsnlngsvis kan ieg rala om au
(:x. :i0 sr behxn.tlN tor srrupcxncei i
St).lä Svcige \arje ar CllädltLn.le
log har den tvp ei cxn(er nxrrsklLt
ta& r ere uppllsnrngskxmprnier
flmton i Sltdge, i s\rmerhct iblan.l
måuen, si cler gäller afi intc bili:r
rökå eller s|use Snusningen är vril
digt populän hos uiudonrer iclag
hoppas dofl t:inl(cr onr eller:om cler
är ].ckcr skadligl

\'år unrtrka kl[:Lt()'Ilolxce Sa\-
nc ilrf(rrnrelirclc .rm \ar.r ftttigheLer
och \,:ire (mtlcligt cl,vl1l me.li.lnhosr
nacler som dmbbar cn clel ar. oss

Iledix Foo.ls. Uxil3dfi tscnlllssorl
rrade orn .le diringsltisnirlqar \isse
:Lv oss. sour h:Lr s\'ä1 afi imx fxsr lö
.la. är tviryB.le atr iffl rill rvcker iag
()dmliga priser, uran aII 1ä i:ig()n
hl:i1p med kosLndernn

na, mecl andra orcL rl testade virr
Llursk.rper pe \ a, xncl.a.

Enli$ \.rr meling he.le båd1 kl
regoreme stor belillong a\. \.:Lr gc
mensk rp. \'i lä e rr,lrket r\ vamn
dtu De tlesta r\'oss l-aryrredlon
.1ar qcler xtt det :i. lrra onr vi kan
tiiff:ts ohxre för utb,vle lnom 1.rir
onf:idc sä ,tL stucletuc xl får tesla
oss urfin sift blivanLle \1ke

. Lättare sköta röstventil
Aft)s }Ie.lkral mccl sjn Lrtrn:irkr pro
cluknrn ccllere hilll efi.":i].li$ in-
tesrxrl ftlre.lmg om de nra pro
duker som :ir fuL agnn iiir v:'1fl \':il-
Itfinnancle. intc alt fiirglölxll|r del
nve clusc[slo clclet som Iungerar all
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Arnner l-irlik'xliti Lrle.le Adiienne
\\tdner om pä ell me.lnrkendc sifi
liven om .le n1e.h-eirnncl(- k.inde I 1

.1et mesrrL och illaer n\ rL hnns:rtt dll-
lanr

IIe.lcl:L }lecticils PO. Schulu .le
rnonstcraale Pro.llrkter p:L sitt rr
mx rtx s:i11. so.l rlltid sr.ill.le Dok
ror Pctcr \Vxliberg Lrpp re.1 lntbr
mxti()n ()m virr pr(»lcin och s\lltr
dc pa lrillor ir\ ei kllrdge lirigor, \'i
lrr nilldiL nled svxrer so.l tillJir.d
st:ilklc oss xllx.

. Lppskattat fredagsmöte

Dettx lre.hgs nrtbr.utiorriröte sonl
viilllx dcliagere N.ker är t()ppen. ser
\'-i gilflxr all deL LlPprepni. {:äml cn
gång on xlet rrfi ett flcm medlenr
flar stiller upp d.i .rlla lur glidie a\
rlllbrllxltion.

Vi firstir alh ;rtl dc,r är l)et\dende
kostmder liir rlessa sarlmankorn
ster men Lr.k Iarc Strhcls,]n Ltlng
lirndcn och cLcfls enrinenLx ti1lmi;
rcsg?icn.lc kln det lillYerklig:rs som
e1] uppnlunnl1n lii. mc(llL]r1x. rmis
b:ista.

Jag :ir \ erkligen gled tör .rI1 L.r

r1'ngtiiöun.lcl flrrns. t lrn minrned'
lciNsklp i iii runcler h:1dc jrla 1loll
nrte haft den gl:i.]jc a\ li\er sorn ixg
k:inocr id.1!t. Der g:iller :ilen nin
hustru r)ch tl\rige tiriljcmedlem
nlar. §rrn i\§lutniog vxr v] xlla "Pi1

ricrx.:.r' och {udenter rnbjudm pa
en gelllensftn t!aiitlel's nrlcldxg
mc.l hIlä

\'l txckx.te ft.ln lxr\ ngföreningen
.rcd en \':ifi ilh i xlhr sy\rer Evx turr
ar,cl. i6. v ken serar oss rrrt-d kffe
och krlior och jrg .jverlirtur.le en
buketl blcr nol rlll Kersiin llcclcr
lör allr rrl)ete hon l.l$ ner 1ijl atL ge-
nornfijrl dcfuu l rlkurs

H.ilninrat.fiitt
Södra 51erlges l.ttrngfi)rc ingi htnd

te» rtJahntsron a

Röttelse

P) sl&n 16 i Ix 2 J l9ttl iLr T-.{ttY stod
fi;lixnde .Elicr Iu.dr k.rrn .edekrilr

Nllu igflis sln]le dcl Lx srxrr " Eller
lun.h k.rm rekor Pcr-oh]rnsson. . .

LARYS rtdrlturrt bcr rln urriikr
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På Gysinge Herrgård
i dagarnaffe

Ett hj,irdi$ t4ck återigen till La-
qnglonden som girit oss lnöitighet
att tillbringa lre dagar på G]'singe
Heffgård

Tlnrsu J.L.rcn rnlcLlll--s n!.,1, n lt,
-l,.r .'-,;.,' sp,.rk].i, rrrn Pc,L5
FrirnTon. llon b.riitrade fi;r ()ss o.r
ollkx nrl:irningssdlar \.i lxrr dle o[-
kr sätr rtt [i in sxker l)efii1 |irtlne
:n- gi\.;Lncle cLcls mc.l knke px ii
nr\ckel rL s() s.I\äl lirlngeknl
rrerxde sonl e.höillx still.( nri:1. cf'
ter en ()perxd(n l)essutor[:irj! i:LL
tiskt hel'.r ljvet en sL()r irll.i]nilgspr)
.ess. l)cl är \iil(]elullt 1(t ]i:lnna tlll
hLrr mxn linger:Lr bist lalr et ta in

l-är jxg mlg helhetcr cller.letxlier2
Hnr jxg n!I1r i\ rll ]ri)r'a s:Llre. cllcr
r sxker ? i.tirgmo€.rn eller kl:ills-
nlinnisktl 2 Är .lct \'ilitist hur irg sit-
rcr 7 \'rll j.rg hr ]tu.l ihnlig(l]lcLcn el
ler intc ? ,,ir sl:r hehsning nöftin
de eiler Lrpfig.sandc i Det tu]las xllt-
sil cn nliiult l o1ikiL beiiigclscr sour
:n olikx tii.lrllke pcr$ner vid nrär.
l!,1g.

i\rldrr digen :icnx.1e \.i it iirlxlet
'Önsl-\:i.dr uhr rrlr lrrsnarllc
teen.len l):inrpir ticlspress rrh
socss rir-. pi1ol1en. Det :i. ljkr \ iL
tigL ru \iur cn qod h ssrrre s()m e|
g.rcl ahre Deux finsilke vi priki

sere ned skapantlc thxflaLik. \leF
gl.era Lindstelll, \'ir uppskrfiide
rnlssi)r (xfi unclclt..knede ledde
cn i l< cLrrnultllrpp. \fiilt bidc Ior
sj:1] och kropp.

Eve \1]n tuurnstie.na lirin Gi
1)eck besölnc oss ()cl1 .lernonst.cril

\acl sorn Jldd q)psk ltas m\ ckeL
unrler clessa drgar är nussagclrc
luttcllingen som \lergercL lxncl-
ste.tt ger Sri\:il ()percr.rdc som rn
hanilte fiil l:ira sig htLl rlrxn p:i oll(
s:ifi hen e\'hj:ilpn spiiixrings\:irk
kring nackc och a:1ar

Pi k!ä1len ble\.1 I rurderhållnx x1

god muslk mcd Sl.Llgeret:L i slt t,lzz
brnd CollJeft]. Hon sjarog sa\ :il gxnr-
h sonr nl.x ijrl ngen

Dr Allle Lhdcr tiin Öron n:ise-
helsldr[i]icrr px Akadcinske sluk-
huser Å'sllrtr.le ueLljc dagcn med
lörelisning och sed!änlig iiigc
snrnd.

Desse trc cLagu :ir xlkld I1§ gi
\'rrde filr t-ppsair Islilstlrn:L liirc
nlngen och \i fiinnfi;'itcrigcn erL

|irnt kck dll Larvngfinclen

Gtuiila BelingL)

Lr rsalatiskilstuaaJiirent get tid det dt
k«le bonlet ,å Clsthqe lteffråi.



Ar du

eller?
- laxl Stockholm.

- ej, ag salle tilh betiilla
en ffiL Taek

- Vad siiger du?

-.tg sulle utlla betiilla en
axi. Tach

- Da ta och nlbra till frirst!
(Pang luren I tuat!)

tr , .f., -t ,n \uri k.inner !§n si

l1.nrrrion.n. LtL rr r qlicrrr,,:s
sonl ir sluhde, opelemdc Iör urun
hålecxncer son råkat Lrt fii .Leftr.

.la \:acl bell:ir ni xl en c.liel rard
chaffis, en r li:icltclc1brist pri telia cl
ler en törgikingsrj:instemin pu fajF
siihmgskxssxn. Dom her llr sine
slLrkLl()mx. .rtt tiil]Ix p:1. \,acl sigs oo]
gnspecL.llsiukan. Ellc. iu boiirar a\.
allr 1ör urycket telcfirlstuckxnde El
ler p:Lr.Lgrrfsiuken rrh hspalngs
sir ran. \a.l hrvr d,:- sig orn nriaon
sonl ringe. o.l1 inle kan rala si tvd
ligt.

Eller är .let si xft clonr inle ril(igt
kinner till xtt .let iekrisl« finns lbll
som ln cn (rler tLrlnrn anlccLdng ln
tc färlir1n heli l{lur och r\'clllga ord.

Då krrskc du frug:Lr mcrlskållieg
behö\,a lich filr rlerT Jxlr ken llr nrre
ri föl nir sltlrxtion Jag l rbxriloln
i 30 10 basr saiclär

- Ncj jrg tvcker li sk,vller pi li
hema.Jx clet gör \i. Det:i| dom son
opercrar oss s:i att vi uhr sa hiirl

- \'Ien dom har lli I alla 1?ll bolxr
clc fleste al oss fiin crrr em

Det hiälps inte, der :n do])l och
()nkologcme som besånlt 1ttt si h:ir'
sltall \ i grn x. Punkt och s1l[l

J:Lnun.
- Ingcn iamrin h:i. Om l:krm f.lr-

sri)r vir tel så er det .leras fcl.
Nafiitll.
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'],\,at nu ci och ril]g en ia)ri.
Och l sn.nni1 \,-c\:r kan.llr beställ.
brrd pi restaurangen

Elier 12 mn.
- Ni gick cl« brr? flck du någon

txxiT
Ni. .lo1[ t\ckte jng s]nrllc nyk

t]a t l filrst.
\2Lla.Iu har jub ? tag1r en mel-

]is.

--lr jxg vei

- Hrn blei- dct nlcd b(rr.let?

-.kr fölst si gi.'k det br1 rnen et'
ter cn litcn stu1].l sii \11r det hch
plötsLillt liilr helx lr1:illen

Ilen rrd sa du di?
Jag pmh.le som l.e.ligr, iag sa

iflgeL n rkr'är.ligt.
A|. du:ir en klant Vänra si skall

jåg rgx

- Hi. de c Pcll. Ih Lr e Inrd i l<rill2

- Tla:ir clct iir fulll, .let sa jxg ju till
dig xlldclcs n),ss.

tr{n jg lu nlr ingt finrt.
Dcr lru du \'issL, och du ctt Elotr

rid drrch bar"l \ x[en resten l1\. Lyä]
lcn P.nEI igen

tr
Tlr.r:.i11 .x sk.Lll nran sl.r.rrt.r eler
-Fgr;t.r \tt.l1llJ n.r lJk nr rllc
or:hohrge|na ä. no!! inte rlkigt
schrsst. I{en vadi. skall mrn skrir,.r
etL krisen si åste lnan sk'1le på
n.rn. Sen on1 \.cde ill'tLncie har rck
I helx sitt li\, slr :ir .let ocks:i läkar
nas fil. Ja hele sjLrl«'ardsdlekriuren
lir t r pä siEI sklrlLlen.

. Nej nu till verkligheten!
,{tt nran får ciucer är n()g egeodillen
lngens fil. llfter 35 ers rökrnde. 25
crg[i otll .] r. "Odr dct där me.l caD
ccr hånder jlr i.te lligl'

Få se nul 365 chgir gengcr a5
bast, gånger 2i snaipar är lika med
319.315 pxppiljotter §o§a Tre
hundmifion tusen trehund.raslutlo-
fem clgg.

Det l r dkneexcmlrlel vxr ju kull
Om \:tie cigla i sflitl koshr 1 be

!is. D,L hxr320.usen sp:i r b.ua Eaåtr
upp i rijli. Efi [ägot dyIt s]fi rn f1i

cenccr p:i. Dcfi3 är er pcnlaer :in
man nolrnxlt hår d elT pcrlsion
sPa.a till uncler samnu perio.l jnkl.
xvk.stning. Jäg bxlå trålaar: Hur .lum
lar nran egentligen bli?

Jag \ill a\,slult rnecl en litco hän
clelsc ur \erkliga liYcr.

Jag sku1le miffi en konpis pi cn
Pub. -la. lag lur fakrisk någm L\å
.Jrg \ar lire ti.lig o.h bestillcLc dädör
in en "stor sta|k" och slöblåd.krLle l
co kv:illstidning medan iag \.:intirdc.

Ett :L1r nina bestriencle mcn efter-
str:Llbchend.lingen ;ir cn rikliEi slenl-
produkti()n sonl jag hela ti.len nus-
te lurkla upp. En reflex nnn jeg sjih,
inte t:inlie. pä efter sjlr :ir.

Bnkom nig sxtt en lite Yngc nun.
han vrinder sig dl mrg och säger

"HLuu du Du iir.lj:ivLlgt aicklig,
rnislc dlr hxrkh clig hcla tiden n:ir
iil!! eter"

Självldtut blev iag lrre srä1]d. trIefl
jag svarucle s()m det i. J.lEa ar ledsen
.1en jag ltxr belundhls för mlrnhi
lecancer och strålalr. .lärtbr L)l&s
det slem i llalsen. dirför liter ieg si
hir

IIål rodnrdc lite liu. bxd orr ur
säkL och gjck ut n]ed snabba $c!1.

Jag saft kvxr och iundcmcle. Här
sitter iig och faklisk iffe er sä apdt-
lig. Sarnll.1i8i hecle han lrikert i: drEi
hi;{ telas o nrunhiilccaDcer. Nu
ruldrx.le jxg hrr mäng:L :iI det sonl
sultir och rcur sig p:i r1x[i url1n atr vi
ga sälB nåntlng JeEi måsLe erkiinnx
att resten av clen dagen ftnsöktc ia!!
atr hilln ni!!.

Sanxna sak är dct omleg skxlläta
ute på .estauranll. tr4in salir.?rodl&
tion är noll. \xie tugga Dåste skill-
jas ncd n]ed l attcn. Ilen ofur s:L täst
nar iLrEJgxn en bit ner och jxg får lur
kh upp för rtt föri;ka $-ä]jx pri nytl.
Denx :n säkei lnte heller så roligr ftjr
fi)11( som ime vet om niftr pr)blern.
Flxgin är hur m\cket ltn$o skall
jag re till omgivningen. Skall jxS in
tc få leve ett sri nornnlt llv so möj
ligt. Eller skall jag sluu at ga ur
bland Iölk?

Jalt stlcker ur hakrn och stliller
den h:i. irägan t1ll er läsare. Skd\ dll
I,{RY och txla om din isik. Jxg \iI
he iging cn debaft i clessx |imnen.
Jag vill lr1 dinl st 1pu.hter Det här
:irnogbam en situ,ltion. DLrs(nn lur
upplevt andm sakel som clu vill ra
upp trll derbxtt Ski\', .lebr(cn ir fri.
Skri\. till: Slenska Lxn.ngfööLurdet,
iyin'k kuvellet med l,\RY Deb:r11.

Bå]ls v:ig l.i, 170 7J S<nna.

\naidar a



r)

it'
l vri ''r

' lz"

En rninnesucird uecka

pil Stensund
Äntligen Stensund - tredie gången gittt! Anläggningen är verk-
ligen imponerande. Huudbyggnaden med flyglar kallas slottet
och iir egentligen ingen gammal byggnad, den uppftirdes un-
der ftirsta vdddskriget av en skeppsredare Emil Löfgren (ny-
rik genom kriget ?) i verklig herrgårdsstil.

A rutekt \Jr lif.Jrkitclren i \.
-a \ldnunlanJs hn \^ id S'il e

mest lonsl<e k:ind som r,lnnrre ^.
staclsplanetidinlac-n orn h.lug,rrds
g:irde i StockhoLr Men re.lan elier
nåEarå rir kom en ny iig:rrc, jrrvelen
rcn och Eleneralkonsuln Jean Jahns
son som iill.le skrttet och fllglarna
rred korttsamljn&r, sih,q textilier
och .lcn stö.sn privatsardingen ev
gamla vapen.

I sambard med ;garsldlie 1933

aukioncr.rdes ak)ck dess,r sarnlmg
rr bol1 men ägxren nu clirektörer
Cad Mltthlesen, ällftrde sig istaller it
trädgården och en storslagcn park
nted stensku$nrrcr sonr anpassades
till slotter. l)etu fick en rlel konst-
n:irlig inrcdnirEl. sor delr'is finns

trIcn cNa år senare korn den sto
fi ()m\älvnln8en, dirckörtr och
hisksportcntusirsten Comed Åhl-
bcrg köpte egerLl(nnen odr o1'cdät

.len dll Svensk,r FrslGportfii$un-
det. Och nu Lrlev det folkht)gskole I

. fo dögskola
Sk)net komplcttcndes med fiirlägg-
ningstryggrader. föreliisningssalal
g'\-nnusdlrsalar nxn. Och det ble1, en

Sedigen folkhogskold .liir Svenska
Fllskspofifö$under :iI hrt\ucimxn.
Dcss plogrenl ftlflänar xtt citcres
'Genofl i.irotl och fiilufuLi\, \'erkr
fö6lrn.letfin en helhclssyn pä flin-
nlska och s:mrhälle

Verlrsxmheten på Ste.sund le\?n-
clegör Frisl§poldörbundets helhets
sm. lil{a\äl s(rm det ä. lik].qt mc-d

idr()lt ().h moti()n «rh en bra kost Iör
1ut vi skx m:L brn, lilra \.iki$ för oss

är .let att sernhället ocll miljön är i
ba1ans."

Stenslrn.l ligge. \.id hå\,et med
clen \.ida cä1öf]ärdcn och med en
storslag(:n LLtslk öler S(nmlands
skir$id rned eLt ()Lal holme. och

skir glcsr belolkxde tixr - en sto ut-
slriirgird som cleh is Lrrgör rcn !il.l-

. Båtturer i skiirgården

Det vxr I denna haidiga miljö vi fick
trllbriogå f\ra flrllnutxde clagar \iio
la har I fiin a numrct av LARY bemr
t t om de olikx xkiviteterrn och kan
bara tilläggas ått vi också bler llud-
..r på en tnrsling Lraimrr i skiiryår
den ccl cn skeppare som kunde
alhofi öar och holmaroch om dess
befirll{ning, ibhnd fled härliga od-
gjnål

En aY kvållsrriffxrna har bitit siEa

first med en rll.leles speciell stärn-
ning: alet visade sig att cn av oss. en
k'ilxri. hade vadL.lepo(erad lll ctt
tyskt koncenmtionsläger ()ch lom
cficr övem:nrsl{liga svårillheter
lyckats utmärglad och uirlxlten ta
sig rill en uppsamlinElsplats efter
m.ulgll1ila bed(rtavxnclring och så
sm:mingom kolnme till Svedge me.l
dc 'r,ilr bussxrnx" år 19.1i. Det \,"r
en si stalk l(ontflst till \'år iliii i ett
var t och vrinllgL Stensun.l.

lj( jättctxcl{ rill Si1' Baglicn 1ör en
skickligt genonf()rd enprssnings
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Prydlrgt al,pstiilklo franJiit sago tpjot
»8 ctthn Satdesoi, Ratbto sJölia, [a-
in Enll o.h s.ttr.i8 P?$on.

I år gich Sö&a Sveriges Lalyllgför-
enings traditionella utflid lill det
laga Ostergötland.

Tre dagar l'ar anslagna för turen. lii
startade den 21 augusti tidigt på
morgonen med buss §om hade h-
laren ränd mot norr. rullade qe-

nom Skåne i rask tal..t ocl rog upp
resenärel under resafls gång. I sö-
dra Smäafld var !i såsan ade alta
och då blev det nka i StuönN is-
bruk. Naturtigtvis regnade det so
det iu giort hela sommareq men vi
satt iu tort så det gick bm iindå.

\ /.lr re.rldrk hctr( le.rrrcrlc I ,n

V r rr r o Lii;r.n roppen, hcr rmclc
hela Li.len onl vrd \i sxg (xfi \'ad ri
skulle f:i se. \{ot el1 srk \isste horl
inte, xm vi hux flrx akte p:r cn po
liskontroll. \ri blc\ \inkaLle xt slcLan
\i.l en a\. .le n\'.r koitroll{xtloner
sorn r ärer tiam Lrtrrred lir:r tlalllic
Ller rnen \.i \ar iitr r1]irx.l. så vl
shpp loss clier en sRnxl. sir Smirl:rnd
vxr s.af cft n nne blofi ocll vi k(nn
in i Östc+töt1xn.i.

. Liings GöL1 ln1nal

Kihde l:ings \ittem och konl så till
B(ne.sbcE och ci)ta l«rnal. D:ir
\';hlidc \:rsx Lelor' pri oss och 1.i

gidi sr,lr omlxn.l och kesra.]e l()ss.

Jltene\li$ \ar.lel ett i sukrx nlxk
glida lirlt rnellan str:in.lemx s()nr
grönir och luflnnig.r snn l.ls tlcli-
tcs l«r )e nås ed hancian.

\:l glccl ö\er LjLrngsbro .lkre.lulr,
ten och .let var l(1rl itt akL il\er rä
geo lncd båI, s:i kom \i hxnr tjll
l3ergs slussxr en r+)plerelse sii gocl
som n.!!on Ser slussal a\.verli:1dcs
mccl brus rrh phsk iintLn vi \ir
trernne i Beg där r.1r buss rtunide.
Sä gick f:u den till Vretx klostclkyrklL
s(rn 1'r bes:'lg Lll- och jn\ändigr.
uckcr arch intressant.

Sco \,år det r:rka spiret dll Linliö
ping dir \l tog in på flmllrl'tnhorel

På lJuga d|kd sitter flån $tstet Steh
Ii dg/eb, E/lgN ?ede$eh o.t Eillirg ög-

let som r, r,ir be.r rmclc. r'csru \Lr
\ir.leL skilnt:Ifi f.i \'å1,J run och sen
er gld niddeg och k\:illi rh.

gidrr.rrh (:i.lestjilt, It1st l1:ir \';Lr
l:inglrrm r..l:r. iffe IiLr som hem-
nlx \:id.rc iller Ukbolin.lct, efter
lliLnd ö\'crgirk sliitten till skogs
dunger och ltrgsk.ellar Klockrn
1130 ko.r vi sa r l Alriisun(l halr
gick ri onrbonl pr'Sagx l-ct)n som
sklrlle tu oss ne.l p:i cn llx'i Sl An
nxs sk:n.gir.l. \u tog skcppxren
i;\'e. och beliitkde om ai.r.rch slrn.l
().h om K.isxren s()nl bci rns vxr:r
en gri)rl bol rne.l guldlirorrx. D:n
sr4rpecl<'bittt rlch bl:rnc cn siltnal
och * slril:rc1es Ller tb Kcjslen
me,:l irnskrn on1 \'xckert l'aider pi

. 22 augusti

\i vrknx.le ill ef lilru orh t(rlig.i.rr
gor Fhcr liuk.rsL stnlr:(lc ri sn .lr
gen rnc(1 cII bcsök i l-irköpngs
clo1l iuk:L.Jexnetc b.l1itu.]e iin oss
orr cLcr1. 51\'.kel sl(rr rer clcn rrlt
1r'l1rl ev b:icle g;rrnla och nufe klc
nodc( jrg ble\ inp(rrer'.d r\ t()mer
sofl var lor nrlcr harltr mte dlligt

Si ldc\ rii t)Lrssen ochlornroLStl-
derkilping. lrördc över Ösrgöt rsl:it
tcn soDr ir:imin.le on1 Skiine nred
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Helct l'.lg llrgnL ( 1 s()lef skcn si
tvd.ligen gt(n.lc dct nltt.r \i lrjorale
stltm.lhlrgg \'id I Iirstena i t\i drn-
mer: bcsirlrc Tule pii lures ucLdc,

hn beiitk.le bl.e. om siliak 1örl
och htle en giuxml bär sofl :rn
r'äntc vid s:iljrlr. \Lrmerx :ir ctet jrl
gp(lskelov iirrljucler \:.r bfffir.l
c].k si \'i(larr och \i.l lrrrudden slu-
tad!'clcn. Dalr slo.l\ irbuss och rin
tude .!ii gl(r'Lle :iven cn prikisi rlsl
skln men \ I hilNr in i bussei inll n
sl.irntr hi 1 oss. Sii kilr.le \i mot
\ll.le1ru$\ ik o.h Siiclerliirpirg och
sen hem till Lniiöpin!! igen. En
snnr.ls nlx. dr qo.l middxg od1 s:L

\1r ii\ cn de1xlx .lxg till inclx

. 23 augusti

Eller trul<osl \'.rr d et lill rLrL b:if:r pil.1i
nnlgcn rill l)usrn ftn nu mr cler rid
lin hemi:Ld Förrt lick \i .io.li en
(rnda iI l.höping-. 'Gxrnl:L Sti1n'. clr
hfirrer med inhlrt:L xlii|cr o.h lrtnl
ierkstxrlar fr-in sJiclslllio Sr bxr
.let :rr lill\i.lsrcm clair \i glck i nlm-
nom:Ls i)rlirgiircL.

IilostcÅ)Årn lu.le nliissr sa \i
kun.le nlLe g:L in dlt Sr horde rinrrx
()rnbcrg och Lom fil ri {l!.stua
ldostcrrurn. rlrllxde \ ldrrc pl turisl
\ alE]en lingst \':iftcr'n sorr vi (l§rn-
Le.le .li o.h di. lingre ner :ilen \ii
singsii Tial)n.cr11om (lr:innx ut r rtr
köp'r pollrgriser g:Lr nllc sr \j sriln
1lxde nxru iqn is ri ocksii Sen :ir Ii
lurch pi Brul]rlstlnfs \ irdslrls airr

d. n.rc \il \':itrerns mxnd. llem
liil<]enlo s:Lftc lcn.rn Sr.iiltnl.l o.h
Sk:rne och \-i liir rrLle lr lesenircr
l sx.nna t:llrt solll \i h:inrrer,1-1D. r1
lx r;rr naidr och glxdir Trc uclligx
drgrr \ rr Lill :irclx konsureftr..

. .U.i Btilt )

ffed §.a{ *n"

ffa*Warz #e
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Tandvårdsförsäkringen -99 01 01

T TnJcrfc.L(n .[ lrpr<.cnrqr.1.
LllLsU r \ krL \LF if{Jr Urn.

bete mncbilr xtt j.g ingirr i en konr-
rnini sout f n. uurbetelen basinlirr
nixri()n l«jng dcn nYx'1and\årds-
firrs:ilrirEen \ ilken trä.ler i kralt dcn
I jxnuxn 1999. Inlomuionsskiften
sirall liggS trll gruml fin kostnedsbc
räkringen ä\. Din txn.h lrclsbchind
lnrg Tnrehillctir iu jcke obekanr.li
jeg ricl ollka u.liffxr - {lissiiilxrlor,
or..tto.andc-tiiJl:I irsnilren erc infor-
rnel1]l o r filrsäkftrge|

St:ih.islr 3 i00 l0o1r.rr (nn .ler
Iickci sc bil lakk D\ 9E l0l:) simr
e$:irrer med 611 pro(.clx.

Ex. \'l hrr rdrlt .n 'i00 ()pcreridc
mcdleoxmr r \in lil runcL Tal.tier
\ios\;Llr 2j procenr = 100 (r. bc
haltclles l Lendliikernr LL[der de
n:rrrn:rste I 2 arr[ trll erl krsLnacl ar.
lrl 000 1; 000 k(mof/m('.Lkrr
(\ilker inte:ir nig.rn staine sll1tlllu
ehcr.len I En lrrt) k.L1] vl kon
stltcrit rll.letu nne:ir figon Lr lig
fuhaf (tli.g. OBS jxghar icke dikf.]i
nled behrnLllin:5\lriaftot de sk in
plenrxrcn. \ rlkr llrlnge:Lv r':ir':r mccL
lenlrnlLl :ir i ]]ehln a1. Iiosru.l Lrn-
.lerk:ilre ci1 10 000|11)nor, il\.erkähc
c.r 6,000kon(r: Fijnnodligen ko
rner lcke :rll:r i itrluunde x\ ovari
niiDndr rcdlrcednq pgil rI1 nxxl
lcke kl:L.ses cri mediclnslin skil
cr. On1\i da l)el:inker xl1 störe.le
lefl 1\ oss ti.liqxrc. cd. § 9, erh:illir
kosnrilcLslri rnd\!rd. si ser fi siiiha
.lcn sr.r li)rd\rnlngcn.

Dert:L nihx rin ncr iir i s:lrklass Ltct
\ lklgrstc \i hr aLt kirnife fijr ]noln
Slf Lrn.ler er hrg l]d l;emxr \ri iir
I dcfti icke glilflm:r xr tb]s..llrings

Itissan :iI su\'crii]l i sitt ]rxndlande.
vik()nnnersäkef xlt ijl ol]ka besk(:d
hos urdl:ikamx. bidc bcfundlings
o.h lrosmrdsn:lssigr. Bc.lijrner llu
sjäh :rn ardlikarens b('skcd i.ke:ir
godLegbrr sri hör i\ Dilt Lill un.ler
rc(knad. Tillsxnxnxns skell \.1 törsö
k1litu 1i)snnrgar SLI her b:ide fiir
tr ( )en.1el:ikxrc och ten.lläkar e t]ll lii.-
tirgan,.lc

Ar e. g:ifli p.lpck.tr txg xu .lettx
fijl n:iri arancle rir clet vilnigestc ar
beter nronr vir l.l,brnr.l

Ba Percso . till.lit.foynd? )

i [akta./tandvårdskostnader i

. h-.tn .1-". 1 trnu.]ri 1år tu.lliikx.e
siittx liLk3 priscr clt rlll. Trnd
{r.lirrrr llls h(n. i s ll,-t kom
nler en ersiittninlsre{a

. liLst n.h ir.lll blirbllligar 1d1g
tums eri stiih isk p;i 1 3lrl) lnr)rl.r
Om rnllngef bli. högre gir sr.r

ren !r (rh bet.hr li pr()ccnL 1!
lir)shfdemr mcllln I 300 .rrh
1l [)(lr] lironor Ör'er 131100 hr.l
nor er::itter lirrsaikringskassxn

. frin ,rrssb]i.r ftlrsllnner stalrri\
keil Brsr.rn.h irden for ilL. vu-\
n. subrcntn,reis ed lL. pr)
cent ar dqens m:rr.ur fiir. be
lru.ill.gsfonncrn.r RI1 lill i.fal
ft eI1 karensh.lopp pr 1:i,:r lrr.1

norsom drxs kin (lei fisir ersiift

. rrole.h lrir.l\r!rc tsn belmr.l
ling som cnligt nll\-ilri. i dig lios
Iaro 1)r).)lnr)n.x elsiilrs ar li s:ik
rurgskassar med J; pr(xent .r
den sunxn.r s(,n ö erstlger sl:ilr
rislil)cloptel pii I .rila lironor Pe

lierttc. bciLlirr a]ftsi stiih 1 35i

. \isl;r it ers:itLcr i st.rller försiili
tuigskr-<srn kosn der lbr pr.rc
l]Ii ö\ cr cll kderNbelopp px 3 5f0
h.nrr n,ed 60 pr.ccnL Ir kosi
nr.iernr lörlrsr[ aI la.dltrk, En
int-- hött priscL ti, sanmr be-
hx.dhrg sorr oqn fär p.deni,-n
I sl|ilLer belaL : 9llU knrnor.

. B.rr1- o(h ung.l.nnsnnd!:rl (!ll
o.h rrc.l l, trrs il,:Ler) iir Llisr
nadsli inen i fol1siifinnUcn.



ltiktig honferens om

fumörer
i munhåda
och svalg
Sydöstra Iarlngftireningen har till-
sarmans med Öronldinikerna i
Jönköping och Linköping arordnal
en konferens för n1'ligen behand-
lade patienter med tumör i mun-
häa-/svatgregionen.

T Tcllen l(r18,,|«ubcr .Ln,ndnr-

-f1.t* .'r tont.'.n, lor n Lricri(r
och xnhtnige iJtinkijpings 1än som
nnligcn bchaodlåts för nunör i mun
håla /svalgregirnen.

KonJilcr,§cn Iar lörlegcl dll Scrn
ctic Hotel i ]ilnl{alping. Jxg, i\{xrle
Gustalsson ha.Le llen iElenom dle re
gistre.xcle patrenter vi.l a)ronklinl-
ken i Linlöpjng se.lan vi sist hl1clc

en semling vid Ekoxen \,åren-97.
Gens\-iLrct cl l blc\. mvrltct storl och
ctiför hacle jeg be\nlial§ utiil{xd
tiänstgildngstid fijr :rtr faitu Lrt Llerk
all lcgioncns p,ltrcntcr.

I aLglrsri när jag iilerkom från se

rllcsteJ1r dnllde irg pcrsoml \id
Örontliiiken i Jtlnki)ping och gjor
d!: en örcrr1§kolxnclsc om clr tid
när \i Lillsammxns ktrrr.le g{nx upp
nirmarc phner 1ör deite. \ils
Bjirrclr, Tloo Zrnclren och Nlaria
Ljunggrcn fiin Iörenhgen delto!!
vld .lennx n:iff Personalcn vi.l
Örorklinikcn i Jörköp]nla \er ollo

ligt entuxstlska tllL a[ genomfi) .let-
m och lomdc ordna förcIäsarc till de
olil{:L tenr:Lra v1 f resenter.r.le.

. Uppskattad information
Klusen s(rrn ltelhet blev 1n\cket
Ixkrld och nair jag nr.r siftcr och tut
Lrr iner utv:ideingen ser jag ilr x1r

dcfi. ir cn nN(ker uppskattacl ibrm
efi tifa rrt lnf(nnudon orn slLkdo
men rrlt cless konsekvenser hår1e
jnlör prtrcnt och ;lrhölrla. \1c.1 lirll
sprickacle rlagar fr:Ln fre.lxg eher-
mjd.hlt rill söndig ciicrniddrg \i
sx.les det. xtt det llnns eft sior ill
nesse 1ör alessa rktivireter

P.o8r'amrnet hx. gi\r't\'ls inp.rs
sxLr filr .lenna patienLgnrpp. Även
liin ltilcliisslnlr \ xr clL-t srorl !aens\'1rr
och allä §'cl«e .let var nxcket gi-
!åodc: iltc D1ilNr rnccl ella liåg.rr.
Fi;re]:isnnrgrnx av olika Yrkeskate-

golier \''xn l1des med gruppdisklrs
si(mer och dct hcla \?r mvclet in
tensi\1 tir. aastclnir lir lii m)cket
p.g x allt vi \alle ti phls mcd i pro
g rxret. Der clchog lle stukskotcr
skor ftin Öl'(nklinlken l.lihkilping
al1:t clagarna. K(nferenscn Åsluta-
dcs mcd lite iirn.ledngar knng hur
grir vi vidare.. ?

I]önlialping plxneräs .lels en eqen
\crksrn tet med samtalsgrpper
och dels aLL knr.ta upp mecllemmer
ur lörer,lngen r.icl klurilrcn so.i eft
slags bfomrli)rcr filr nTnliuknxcle
paticffcr. Ii)relingen som siil«
pengnr iiin Lenrgfonden Lill Lleftx
lninde nlr aiven Likru in en clel nye

tqarie Gttstufs-\otl

laurutor tid öron klini ken
i l,inköPitlg J

''= LånavSvenska
I .fag är intfcsserad ay a läna \TIDEON "Eu nytt lirr'.

Jlg rrntrnrr,rr ri.lenn efiel lre \(\ knr. R(ft.r1]uflLr be
uar j..g -lJlr . J.rg cr..inrr lörk',nurrcnlilrnr.d-iUrrc,-

'/ nor

i 

-

" NarDn:... I-1I , t...*r,,
:: Adrs\: 1 -,-'*.*i*"-*-

iPo\ru': i trt
! .,,.!!

I reuonavenaltnr: I q-*
§r!

Iar"nrgft rbundets video

"ett nvff liv"
- et film om cancer i struphuvudet
eller munhäan. [ilmen iir produ-
celad av H?ilso- och siukvårrlsme-
dia för Svenska La4ngfiirbundet.

-{r l)u inressord av att lfia henl fil
rnen l<ostniGhrtt umler te vecltor
s:l skickar DLr in kupongen iill LA
RY, Bxrlrs vrig I :i I r0 73 SOI\-A. Re

turpofiot 1är Du bekostx sjäh.

Ett nytt liv

trt
-..ti
a-*
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SVENSKA LARYNGFÖRBUNDET

läns och regionalföreningar
med kontaktpersoner

Ialm: täflngföre rge Dalä.na

llidmeds\ iiAen 2,, tt)I ar1I-.\lLl

Gi e: Larlngf. cätlebors n'ed l{orrland

oxrorS.r r Ll,ll2i 3t sÖt)tt A\r\
TeL 02:0 l6:i i9. ,kn id

Cöl€borgr L,rrglöreningcn cöt€borg
llor 120 jl.'ia2.il llolEt()RG
'rnl r)tl lli i6 rl

Girrrrglan I :121 11 \'FRÖll.-\ DA

Halnsläd: Ilälländs Lrfl ngfijrulnrg

B.llhagen 10 J0] 30 HAI-IISI]\D
ri.l itji 102 12J

Linkiipiagr Sldöstra La44för.€ningen
Nils Btink
r\llirlsige! I a9a) 3n B()R,\SLllliL;
'1.1 01.11.1lil.lli

§tockholn: Stockholns Iiins
Larlnddredng
.ir L nnmar S.lxre,.ler
I Ldr ks{LLlsmgen.l5, I r. lli l2 \AarJ\

Södra Sluiges Lar)rgtöre nry

K:Lnrnxls(igen l. 2:11 a; ml'Ll.lrlOR(l
'f.rl 0.11{r :1E,li Jir !.i1il ,i89 i9

l,ppsala: Uppsr.la ht}ngföredng
S,rJohrtursg :8 lil a3 I l,lSN,\

:\en & \l.jN h:liss.r
Ekb..Len, LaL,;10 ll L\r\l{

I?i-ster,å.s:'l iistmanlands [irmgförening

kÅinlr+rrrn r0. t2J 5l \:iSTEtr{S
Tel O:l ,11 i.i;6

tasnglirrennrger i Örebro och
liinnländs Iin

Ssr|ordsgxtrn l2. a52 a L![STAI)

LARYNGFONDEN
mOt cdncer

Biclrag oclt gråtor emotages tqcksamt pt*
Bankgiro: 579J-0661 . Postgiro: 91 E2tS-,

Ansökningsblankctt för bidrug llnns hos:

STIFTELSEN LARYNGFONDEN
BarksVäg 14 I 170 73 SOLNA / tel: 08-6554001

I-aryngfonden en liistäencle fond in- riclena laryng-. Iiemilmrlng och glos-
stiliacl av Svenska LarynglörbLLndet - scktomi samt lrimja v:ircl r,.I relibili-
stär öppen f-ör ansa)hninllar on bidreg. te ng t-ör.behö\.andc sjuka inom desse
vilha kan beviLjas i cnlighet med fun- r,1rr-1d!n. tL, ,.k c; satLant som i igger
clens ändamlil: stat, lxn(lstinll och kornmtn, entir:r g.il
Fondens ändamål är att främja tbrsk lande lagar. regler. och pr..rxis.
rittg ,,rrr utr r. UirrB. -.ir.lJt Ini,rir ^nr-
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Orderinformation: Ref.nr 7206 (l st Flush och I st Borste)

Provoxr' Flush förbättrar rengöringen av

röstventilen. Detta sker enl<elt och
effektiv! genom att spola rent

röstventilen med vatten.

Provox6Flush bör användas !ilsam-
mans med Provoxoborsten.
Änden på produkten är udorrnad på

ett sådant sätt att den förhindrar
risl<en för att få ned valten i

luftstru pen.
Provoxo Flush passar till bäde Provoxo
och Provoxe 2 röstvenlilen.

Vi på ATOS MEDICAL önskar alla

Te.04 5 98 00 Fax 04 5 198 98
E-l'la : nfö@åiosmedi.a .om
Web sire: hripr/lwww.atosmed ca.com
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