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Personlig ulvetkling
Fltcr i:tt rnder ivra l arbcrrt
rktir.t lrou Svenskr l.:rr\,)sliir
bunder recl<er jeg rirr lrlig cli jag

erh'ill1r :1|st:,illniIlg på h.mor:terl.
Des\n:ir hlrr i& mlH pcrlonligen

ralirln,-ckcr r'ärrlclLrlla lrd griller
rlcn pu'rsr»11er urvccklingen. Der.rr
rrrirga arbcr'Lrppgifter som jag for
morlliger aldrig skulle pror.ar om
jrg nrre blir,n sluk och böri:rr rrb!-
r.r 111om SLl. En.l\ dtssi Lrppgiftcr
ir r( r.rrx lIed och gini cn .idrirg,
n:igor sonr j.rg iIltc pro\ at på triig.r
re. men i:rg n or irr l.rs ,red hj:t1p ar
olrig.r ir.dakioncf lvckars gilrr en
tidring som gillas rr n rga.

I llsorrl det kan rara rill nrtta
fi,r cscr delx.r l,rrtx rrbersuppgiftcr
isiiller iillxl krn der rar.r ,r\ttigt fi;r
proJukren .rtt li nya nredrrt,ctarc.

Jrg shtri nu i iirssliftct nrcn
har iock lovrr an hj:ilpr till mcd
ie iitsr.r rlii runrrcn l LARY
unLler 19911, dct.a fiir lrt n! redah
tt;r skrll kunnr utses utrr srrcs!.
Evcrtrrllt kormrer j.rg lilcr l1.t

ljlilpa till med nnrlrilks.rnlnar:iet
uuier r.iren 199 S.

,\led dessr rader v;ll jas tacka
alla ior etr gotr samarbete under
dess.r ir och i,nrlr er lrck.r rill i

flrrruiclcn llksom atr jrg till er allr

G()D JUL o.h
GOTI' NY TT ,\R.

PeLAri. Htrh./t\i -

LARY en tidskriit för
! a ;1 | I:1L -1,1 r-. ,1.,nn,

i:irr srruphur udct borropererer.
' ."j. ..rrtrl:tl r ...

cle som iiin era stämbamlet

.,, ,,r, rr;,..;'.: ,.i ,trr.:,:le - cLc som
firt tun3rn horroperelad hclt
eller dells.

a dc sonr opc.er]ts fi,r .rncer i

munhil.rn.

'I rlc rom gcrom *rålbeh.rndlirg
f,itr br:st,ienie rrer.

§venskm
[oryngförhultdet

i hår läns och regionlöre
ringar verksamma örer hcla

landet.

o har kontakt »cd motsv:r
mnde fin burd i ändra l:in
der.

ö har fortroendcanslutrra
läkarc, taudläkare, logope-

dcr, kuralorer och dictistcr.

t ar en av huvLrdmännen i

:r tll1hör handikappförbundets
samerbetsorg:n.

', iinarsicras genom medlens'
avgiftcr och anslag, bl a

ståtliga organis.rrionsstaid.

,: har instiftat frisr:iende Stih-
elscn Laryngibnder. som bl a
gcr rehabiliteringssröd ri11 de

som dr.abbats al cancer i

öror, näsa och halsornrådcr.

l arbetar for llke rär. ri11

behandlhg, \.ård och reha
bilitering samt fL;r social
rrygghet.

.l Lugcr ddskrifren Lary.

a r,lirn:rr sine rnccllcms

gruppers intressefrigor.



Konslispolten
Nu har ännu etr år snart gått
ända. Vi p:i krnsl.-t rvcl<er ett
varit etr gir.ande :ir.

Nlånga konrakter har vi
genom de urbildningar sonr
har enordnat urrclcr årct.

Vi har :iven på1,örjat arire.et
mecl det nva mcdlcmsregistrer. det
:ir ett modernarc slstem och som
äl,e u derlättar vårt sökandc etter
medlcrrmar nm. Vi b:ida är posi
tivt inställda till dessa nra rutrrer.
En pcrfekt mcdlemsregisrer ir till
gagn för bidc förbrndet och Er ure
i föredngarnå. Julcns hijs.id \.:in.nr
vi bida på som nrncbär avkoppllng
och samlaro mecl den cgna släkrcr

rnre trätlxr sä oltn.
Det nmehär 1u också mvcket mar
och der:n kanskc ibland inte:ir s:i

bra, vi lägcr iu på oss.

Vi här på kanslict ihskar Er alla
en God Jul och Gott Nvn År.

Elise Li dqtist, Btriitt, N\quist
T

Den nionde Europo

kongressen för
loryngektomerode CEI
Denne kongrcss ägrle rum p:i
Vrngstcd.sccDtrer i Damlark 812.

Ca 300 personer liån olika 1:nr

der i Europa samt ett,10 tal sirskilr
lnblLrdnå frrif lapan deltog på kon

Fr:in Sverige deltog ordiörande
från respekrir.e forening samt frlr
bundssryrelsen. Specielh rnblLLdna

som löredra.eshå11are frän Sverige
lar r'år egen förtroendeläLrre,
docent Rich:rtl I(yr:lenstienu srmt
chclslogoped Brittc Hammarherg.

Korgressen im.igdes ar H.K.H.
Prinsessan Aleråndra vllker var
mvcket uppskatrar.

Yi fick ta del.l.en mvcket diger
och intressanr foredragslista om-
faturrle problemen for vjra med-
lcmsgrupper larlngektomerade
och rnunhålecanceroperer.rde.

Vi knot Iör frrnridcn många
goda kontahter undcr dcnru kon

I semhand ncd korgressen av
hölls stvrL'lscnt;rc fiir CEL solr ficl<
en n'- presiclcrt. En kvnrna vid
namn. Maliarne Peereboom Koll
maru från Holland, som vice presl-
dent valdes llenr Lassen. D.lnmerk
dllika ordiorande i Dansk Lands-
förening f ör Larrngektomerade.

Som riirrroenrlerevisorer vrLleq
Bjöm Brrn. \orsk Landsförennrg
tör Lan ngektomerade sanu Bo
Persson, Sr.enska L.rrlngic,rbundet.

Korgr€ssen avslutades med
minga taclttrl, stort erkänn:rnde
och lleröm till värdlander s.rmt en

mrcket smakiull mriltid.
P,o P?t.\.h a

r998
Vi i Cär.leborgslöreningen lTar tan-
kar p:i lltt göra en reså till
Sl<ortl.rnd mcd brss b:ir i septem
ber 199E.

Fl,rns det in.resse i er förening
fin att fi;lja rned pi denna resa så

hör er cr ti11 Lrndertecknad senast
februxri 199E.

Vi nråstc ve.ä ert i11rr€sse si
tidigr fan aft hirna planera resan,
hnna för'hrndla oss till ert bra pris.
\ri hcrikr:r art vrr: horr: l0
dagar, program sänds LLt till dcm
som meddelar sitt lntresse-

SI.C;l Gavleborg med Nolrland
Slv Balien
O)i.orger lB
826 00 Söderhaml
Tel 0270 164 59 I

Skottlond
till
det

fått
5I,F

[ökornos

törd{iinst vio niitet
Inom snar lr-amrcl l<onrmcr clct i

Stocklolm bli möjligt art bertälla
färdrjiinst via Internet, berättal Stlg
Pettersson, ardelnirrgschcf pri färd
rjrnsrerl i Sro.Lholrn.

Iärdiänstens kunder är dock
mest:ildre och intc ålltid så ben:iS
na ätr xn\ärda daror, reso[erar
Srig l'etterssc»r, mcn .i1l:igger:
11ånge unge handikappade iir
srora datoranr.ändarc.

Teknikuticcklingen går snabbt
och redan nästa år kommer ett srs
tem som innchär art när er kund
ringer upp färdrjärsren för art
besriilla err rcsa med buss f:ir f:ird-
rjänsten di|ckt upp alla uppgiher
om kunden, lijrutsett err sanlaäie.
kommer iiin hemtclcforen.

Steg€t diircftcr blir talsvars
iunktioner; kunden ska med hj:tlp
ar. att trrckr på telefonknappar
kunna ringa och giira en best:i11

ning eller avbcsrällning.
Det handlar om art evl.rsta tele-

fontraliken hos oss. s:iger Stig Pct-

(ikapp).

I regenngens budget sparas det 423
niljoner konor på tandvårdslör
säkringen näst'r år. Detr:r skall
Iinansieras gcnom atr sjilr.risken
iöt dcr crskilda tandvårdspatien-
tcn hiljs fr::in 700 kronor till 1300
kronor från den 1 oktober 1997.

försiikring
Om två ir sk,li helr r:ndvirrl+

försäkrrrger göras om. Den kom-
met då rnnehålla dels en allmän
iörsäkring, dels särskilda stödin-
satser Iör m'innisLor med stora
behor. av tandvård.

tikdPt))a

Tondvårds

medicinförskrivnino
sko regislreros "

Patienrer som besökcl täkare p:i
r.årdcenrraler i Karlskrona och
Romreby ska tillfrågas om de vill
r.ara med i ctt hälsodararegisrer.
Der:ir ett pilotplolekt för atr pröva
IlLr ett nationellr hiilsodateregister
ske kunna skapas.

sYftc. är arr d€t sLn gå xtr stlrde
ra hur mlcker l:kemedel som skrivs
ur och varför. Det kommer älen arr
bli miijligt art npptackå risi.€r med
an använda en lrkemedel under
1årg tir1. Uppgifterna kan också
rnv:indas lör att utvcckla läkamas
f örskrivnlng ai, 1:ikernedel.

htientcrnas namn komrner inte
att llnrras rrei utan enhart diagrros

likdPP) 
'



Förbundsordförondens

syn på det gångno

året och ploner

lör 1998

Nät d set Lillbdkd pi 1997 bleu
det .li som du tdnkt digl

- Riktist nöjcl skall man alclrig
rara men istort har 1997 va.it brx
och följrrrlc är något sou tag vill
peka på:

. V:ir rikssraimme/30 
'lrs 

jublleunr
endades stabilirer och liamtids
hopp.

. Nv lörening har bildars i Skara-
borg och goda ursikter frnns .rtt
hilda en förening i Non.land.

r Förcrirgskorlsulenrernas arbete
har varit ti11g1:idje.

. Vi h:rr fåtr en ny inform.rtions
Iilm som jag hoppas ska1l vara
till stor n,vrta tir a11a.

vad hrdt f nndt * ^t: 
lnttt'L i

- Medlrrnsvär\lin.ccn I

NAln tt)å fi;r dilt riktiga områdelt
i för 199t.

- Att vi lrån iörbundss*relsen
skall kmra nänara vid forennr
galnas årsmiiren och på så r'rs l.rra
känna r.arandra binre.

Att r.i f:ir en god anslLLtning av
nyopererade med anhöriga till !årr
seminarium ",\li bra helg" i

T:illberg 11 19 åpril 1998.
Ti11 sist lill jag önsk.1 \åra

medlernmar och anhöriga, anror-
sörer och sponsorer:

En God .lul
och

Ett Gatt N\tt År.

Bo lt:rssr:n
Förb nLlsotLlfönitle a

Dogsresu med Doloföreningen
I senare delen av aLrgusti förerog vir
filrcnirg en dagslrtflykr med bux.

Deltigarna samlades lid lasa
re.tet i Falun för gemensarn al.f:ird
med buss.

Ilesok r.id rnrka Orn:isstugei
var r'år forsrr anhalt. Den flera
hundra :ir gaml.r blggneden har el
mlcket intressant historrsk b.rl<

grund och delr:rp,arnr fick en
mrcket uppskaned genomging ar
pla*ens kunniga gLLide.

Efrer denna historiska upplcvrlsc
gicL f:irden vidare tlll Hrgarriis gård
där \.i ser\,erxdes förn)iddigckaffc.
llaganas som LrsprLmgilgen larit
rindsricksiabrik m€n som lu är cn

uppkattad konlerens och kursqård
llgger \.'ld sjö RrLn s strancl.

Efter l<effe och er god srölgis
ikte vi ridare ti11 Borlängc och
1'ramridsmuseer ert mrcket nrod-

cr.rtt och hogiltressarlr mlLseun.
Hrir får vi uppLela r,nioner om
nuticl och framföra11r framriden.

Vi gi;r också etr hesok i det
modcrnr Planerariet d:ir vi f:ir
irbllct i v:irt fanrrstrska solsystem.

F.hcr rlessa deh.is upphersande
upplci,clscr rikte vi årer rillHaganäs
där rn föniimlis nliltid väntrde.

Mättr och beLårna kunde r.i
sen rs pri solverand:rn dir r,i gen

omii;lle föreningsrnote och bl a

bestiimde tidpunkt för honrrnarcle
föreningstliif.

S:i var det tid för 
'lterres.t 

till
Falun dlr deltagarna skildcs cftcr
cn trir.sam dag tillsarnnans.

Föreningen vill till I aryrg
fonden lramföra sitt tack fiir bcvil
jat b rag som gjort clenna rcsa

möjlig.
Holger Andersson I

Reseberättelse från
Son Froncisco, USA

l ack vare r'ainligen gi\et rcscblrlrag
från L.rrvngronder hade jäs mdj
ligheten att nrcdvcrka och delraga i
Amcrican Acadcnrv oi Orolarln
gologv 10I st AnDu.rl lvleering sonr
iir var iSan Francisco, Calilor
nie , USA.

Kongressen höriade rrred en
ståtlig ln\igning sör 7/9 kl 8.30.
Däretter började etr m,r'cket ambi-
tiöst program som innehöll så\,iiL
lria fi;redrag som senrinaricr ullder
Iön ddagarna. Ilina cftcrmidda
gar r.ar uppbokade hår kl 12.30
16.,1-5 r\. posr grxduåtc utbildDing
i iorm ev olika 'instrucrion cour
ses". Dcssa hillls a\.erkrinr dul<tiga
otolaryrgologer och r.ar m,vckct
pcclagogiska. Der presenrerades
ävcr ctt hundraral posrrår av var-

Jag var på sammanlegt 12 st
"instuction courses' med irrrikt
nnrg på framför.rllt srinrband/ri;st
och mellanöronkirurgj. De. gavs
lid dessa tillfiillen stc,ra möjlighe

ter att etablcra rya iorsknhgskon
rakter och rnte mirxt lera sig r/rt
serrsre på e.t elfekrilr och stilnulc-

\lindagen lt/9 9; hijll jag nriti
fiircch.rg orn stJmbrncls.ancertratr-
e tel§ ri;stkvalirer serr Lrrifrai olil,a
Irssnalcs perspektiv. .leg hede för'-
månen atr fi h'illä dcrta filrcirag
rrför en stor publlk och fick nxck
et respons på min forskning. Det
blel en spämrnde diskussion sorr
säkelt kan 1ed.r fram till nva in
fellsvirklar for frrmrlder.

Kongressen alslrLtadcs Ons
dagcn 10/9 och ri åktc hcm rlagen
diirpå. J-Irer de frra kongressda
garna hann vi iivcn rrcd en sight
seeingtur i Ser Francisco (både ti11

lands och rlll sjaissl och ctt m,vcket
Lrppskartar besill( till Redrvood
skogen. Anslagerr har farval.:1ts av
Göreborgs Unl!crsitet.

MeL! finlE halsjlins
Cdte nn lini.1,1, ONH-kln,iken

SLlSahlgrenska t



En "göörfin" reso Suimo Konolrill

Sdrrdegcn len 10:e .rugorti .räft:r
des vi I Göreborgslirrrrlrgen r.id
i:an huset ior lltr rcre ri11 Såiml
kanal. Drir mötre !i grjden som
skr11e förg111a f:irdcr r-,ch det gioi
rle hon rill ellas bclåtenher.

Klock.rn I2 srartade vi res.r till
CentLLrnkajcr i Srockholnr. Diir

llnr håtcn Cinderella. Väl onbonl
ick \i h\ttkon si vi l<LLrrdc irsral-
lerl1 oss. Dct gick sr dlgt och äi.
med hstallarionen.

Eftcr cn slall<.rnde dusch Ior vi
LLt ul Srockholms vackr.r skärgard.
\ii \o\ oss !.enorn hcla bårtirden,

gick li ornbord på den srora oclr

ninlirt. \ii lick cn tin frukost inrrer
r,L gicl lland. På k:1jen srod vår
bLLss sorr skulle kora oss till Lap
penranrr. cn resa på cr l0 lnil. Vår
nr\ckct pril:is.ä guide berlirtadc om
rllt som r.:rr ser.art. \'i rcsrc genonl
ctr mlcket veckert Finlarld. \'ail
tranxne 1 Lrpfcnrinta fick !i \e
mlcker ar. clenna i ackra srad.

Morgo en .Lärpi sannades ri
lor "Srrmr krnafärd" ö\.er till
\iiborg pl nske siian. Vi gick
ombord på cn liten. fn b:ir och fick
LLpplci a cn idvllisk hif:rrcL genom
itta slfssar. ll:iten ladc rill r.[1
kaicn i \iborg. dhl cr finsk buss
värtarle på oss. \:i åkrc runr några
rimnar och rirtrdc pi en mlckcr

nergånger srarl. \ri stannade rid
torget och sku11e g:i LLr och herrJla.
men där fanns inget annar än de
r!sLå i\roppstrido.i.orrre tmanrsh
kal. Brrn och vuxn.r gick omkixrg
och ilggde. l"i eftcrrniddagen mLrtte

oss den Iinslta bussen frir att ltör't
oss l:rndsr':igcf tiLl Lippenra.rå.

Den lj:irrlc tlagen resre r.i till
Helsnrgfors för art ra haren tillba,
ka rill Stockholm. Vi gick upp
t igr for att i]t.ä p:r Stockholms

vrckra sk:iLgard. Frukost ser-re

rrdcs imran 'i lirrrrade b:rren fair'

aft börja den långa bussresan hcm.
G öt e b.r. E s [it. e n i n gc] ts

natllemnt.tr gtn. Gullti lcrhedeI
och slog upp våra llusbli. tv:i rrm
nrar irnan vi anltptc,{bos hanr-

Till styrelsen i Sydöstro loryngföreningen
Jag vill hemföra mirr r..umaste
rack ior den ufpskatrnmg som fö.-
oringen vis.rt nls, genom arr ian e-

sL:i mig till hcdersmedlem. Dcr
k:1nns sorn cr stor ärr lör rnig.

Nliir arbe.e innebär ru cn skll
dighci aft hiilpr rn,na patienrer
eftcr bästa iormiga. rå ier .rr iu

cgcntligen bera r'.rd ni har rirr art
krii\.ä a\.mig. lag rill rn ri skall
veta a.t jäg betlaktar ioremrg-
snedlemmaLna som min:r lanner
och rnte brrr prtlcnter.

V'irr sanr.rrbere .ir b:ide stinrulc
rarclc och roligr. |orhoppninesr.is
ska I ir urrarra mvcket hxrnitrer,

srmtalsgrLLppcma Iorts.rrter, d:i dcr
nLr ar klart .ut \Iarie i:ir en txsr
heltidsrjamst frif I seprember. Dcr
kiinns roligt, cLärtör arr mre bera
r.årr egct. utan:ilen.le anclra
landsrirrgcr hri sanktir)ncrxt derr.

En stor hram trll er aLlt fr,nt
Chri:*tt I).1th.lr a



Rehobdogur vid Dolälvens forsor
Lar,vngiöreningen Uppsala/Eskil
stun:r h:rr som rradition att i aLLgLLs

ri månad tillbringa tre drgar på

C\slnge Hcrrgård. Olika rehabili
teringskurser:jger då nrm i HCK

Denna del ar. r.årr land :r tr.rm
for allt kant for sin mygglikedom,
av derra har vi under dessr iir inte
rnärkt något. Därenrot njuter nrxn
av Dalälvcns forsar och dcr utom'
ordcrtllgt vackra bmksb-rgden och
som r.anligt hade vi tre gnande
dagar. Tandhygienisr Kararina
Cahnbcrg irån I(äkkirurgen p:i
Akadcmiska sjukhuser före1:iste
infomrationsrikt om skotsel av

mL! hnlan. Vi flck tlllfälle att ställa
fr:igor och Katarina hade mcd sig
en rnängd olik. provcr som vi
tacksamt tog emot.

Deltagarna blev masseLade av
\largarera Landstedt (socionom,

maxör, jazzsringeiska och f.d. skå
despelerska). Vad denna kvlnna
inte lörmiir kan inte r.ara m,r'cket.
Torkel Kenrtä frin ATOS Medical
rlemorstreradc scnaste nytt,

Doktor Arne Linder från Öron ,

n:is och halsklnriken, Akademiska
sjukhuset besökte oss som vanligt.
Detta uppskattades mrcket av del-
tagama som i lugn och ro fick möj-
ligher att berärra om sina bckyn-

mer och srailla nrgående frågor. Sorl1

lanligr a,ignade vi en stor dcl a\.
tiden till talrehabiJitering. Frire
läsningal och praktiska ör.ningar
rarlxdcs. Vi försökte b1 a att lukta
och ''srusa" p:i kr,vddor, parh'mer,
nagelleck mm. Det vis:rde sig arr
med viss teknik och genom arr h:illa
föcmålct niira näsan kunde viss

hrktsensation ertaras. lletta till
s1ädje och förvåning.

Etl vå.mt txck till I arvngiond
en som biståttoss med medel så atr
vi kunde 1:ira oss så mycker under
dcssa J jrr'1iga sensommardager.

Gunilla BeLng, Leg logoped I

Fromtidens förtidspensionör
kon få orheto

I'ramtidens förtidspersionärcr !ka
lare el<tive och arbeta hur mvckct
de vill bara de gt;r .lct vitt. Det
Iöreslir den nye förtidspcrsionsur
redningen som också vill ha fler
löncbidragsplatser och sk!ddade
xrställniDgar.

Turerna kring förtidspensloner
ru har varit m::inga och långa.
Först arbetade sjuk och arbetsska-
dekomrnitt6n hem försl'rg på en
allm:in oh:ilsoförsäLring. Secla11

fick iöna sociallörsäkringsminis-
rem Anna Hedborg ta vid. Nu är
hon klar och prescnrcrar en helt
nr bild av hLrr franrtidcrs förtids
pensionär ska sc ut.

L)en personcn sk: vara aktiv
och grirna cnsagem sig i ideell.r
töre lgar. Om en möjlighet art
lonearbeta dyker upp så går det
bra. Man anmälcr bara inkonxten
och förtidspensloncn minskas med
ll0 procent av lören. Förtidspen
sionären {år alltså löl1 plus el1 20
procentig pcnslon f.ilket utredarna
hoppas ska srimulera till arbete.
Der är passiviteten och sr,artjobbcn
bland förtidspensionärerna Dnn
vill åt. Det slta inte iinnas rågra

hindcr mot att engager:r sig och
jobba utan ersätrning lör ideella
föreningar. Daremot ri11 utred-
ningen morverka art förtidspensio-
n:irer utnyrtias rY företag. Atr
arbeta gratis åt ett förctag el1er ra

svarttobb kan inncbära att förtids
pensionen dr.s rn.

Bcgrcppct sjLrkbidrag forsvrn
ner. Isrällct ska det hetå Lingrids
siukskrl!ning och He 80 procent Ir
inkonlstcn brr:ikllä. p:i de t\.i bast'r
av rle tre senaste inkomståren.

Det Jr sjukdorn som ska ligga
ti11 grund iör pensioncr. Sociala
sk:ll ska inte vägas in. Elör.er
Itänslighet ska dock kltnnr jämIö-
ras nred ctt sjukdomstillsränd.
även ardra sjukdomar som r.eten-
skapen .israr om komnrer' atr
bedomas på liLnande sätt.

Det så kallade gråzonsproleteri
år€t I'ir ocks'i liittnacicr. Det vill
säså de cirkå.10 000 uäruiskor
lom idag hänger ncllan olika iör
säkrlngar. som är f.jr frlska för för
tidspcnslon men för sjuka lör att få
rågot jobb. Försäkringskassan ska
inte lå vägra en person ersättnjng
genom arl hin\.iså till arbeten soDr

l te finrs aft Iå. Etr exempel air lär-
tarc kontorsarbete som många
sklrlle kunna kl:1ra nlen som ä. e.t
arbete som många iörcteg har
rationaliserat bort för längc sedan.

De här mänDiskorna bör istiller
li lönebjdragsarbeten €ller skrd-
dade enstä1lnrrgar. Utr€dninger
påpekar at. möiligheren rlll sådena
anställningar har mnskar semti-
digt som arbetslosherskön iör
människor med arbetsskador bara
biir längre och längre. Därför
behdvs flel sådana jobb, vilket
utredningen vill art regerlnger ska
ge pcngar till.

Att'sudera kommer aft b1i l:ir
tare. Err år går det bra att studerå
med bibehållen förtidspension.
D:irefter kan man begar:r atr f:i ha
lörridspensioneD \.ilande och torr-
s:itta stlrdcra med lanliga studie-
medel.

Förtidspensionsutredningen f ort-
sätter art arbeta l1red an ta fram
svstem som är br:r för fiml<tions-
hindrarle ungdomar. S\fiet är att
törhindra art Llngdonar förtids
pensioneras i cmödan.

(ikdpp)a

:l



Hondikopporgonisotionerno måste vsro tuffore
Fram rill år 2002 ska rnclelnirgcn
istorlän eller regioner prövns i
Sr.edge. Små l:in sLis ihop rned
andra till större rcglorcr med okar
själ!nIrL'-

Handikapprörelsen har en vik-
tig uppgift i arr pår.erka de stran'
rle i l:1n och kommLLner rtt te herr-
dikappfr:igorna p:i elh,ar, sägcr
I{argot \vallströrn.

Skrinc li är redan bildat,
\jästra Ci;telands, Godands och
Kellnar län llgger i starrgroparna.
Sanrtidigt blir också kommuner
och kommundclar rner sjrilvstuan
de. Resuhatct kan b1i ökad denro-
kriti - ]ncn också stdne sltillnadcr
kommuner emellen.

D:irmed okar också risken för
atr bedomnrngar blir godrlckliga.
något som kan drebba männnkor
med funktionshlnder. Dcr som sar

sas p:'r i den enr komnunen eller
kommunclelen är kanske nlgot
som helt kommer i skvmundan l

De hardikappade har fåt Lrpp-
leva clcccnrraliseringens baksida.
sägcr socialm]lister -Vargot §a11

Decentr:rliseringcr är err led i
en demokratiseringsprocess, där
besluten komncr uännare medbor
garna. Och dct är bra, rngen r,ill
idag acceptcra att bli stl'rd uppi-
lr:in. Men rackdelen är den att
manniskor lan b1i udamnrde till
8odt,!cke. Dct är sr,årare att hävda
srna åsiktcr år många håIJ och svå
rare arr nå fram med sut burlskap
:in när all. beslur:rs.entrak.

När länen gir samman och blir
storlän-kommer viktcr ar. riksni
vån art ron:Ls ncd. Lriner eller
regionern.r korrmer att frtra sinå
egra bcsJrt i demokratisk anda i
lcgionfullmäktige.

För handikapporganisarioner
na g:iller der att kunna möra denne
nya strukrur genorn srärka I'ins
cller regionorganisationer. Men de

måste också vara starka i sina mil1,
ste beståndsdelar, lokalförcnlnsar
na. Ccnom arr m:ingå, för f|nk
rbnshintlrade rr:inniskor \.lkd.qa,

bcslur kommer att htras i kommu
ner och kommundelsnämnder s:i

k.rn det p:i vissr platser ti11 och
med beLi;vrs särskild: ar.delningar
eller scktiorcr som belakar organi'
satroncns liigor och sprrder kun-
skap brctr och djupr.

Dct är vikrigt rrt handlkappor'-
ganisationema snrbbt ser till att
skaifa sig en beredskap för de för
ä dr.ide beslursnivifernå, sriger
l\lxrgot \n'allsrrajm. Det ar ingen
id6 att lägga ner energi pi atr för-
salke rrrotirbc.a decenrrelisernrg-
en, dcn är redan err faktum.
Därcmot behör.er rnan lägga cncr
gir på att iörsoka pilerke lokalt.
Och der kan vrr.r Iiitterc att skalTa
sig inilytande i ert dcccnrraliserat
samhälle.

Ilen der rn Yiktigr ått handi
kapprörelsen ser till atr göra slg
s,\'nlig. I'örbu,rdcn mris.e s1åss Iör
sina irrigor och lisa pi 1.a.1 sonr

Mrrgot Wallstrijm tycker rft
många folkrorelser bllvit lite trötix
med :iren och därfiir iblarld har
sr'årr rrt hltta n,va id6er och arbets-
s:ift. Och hon afser alr orgxnisr-

rcrna. Skulle cler risa slg att iorso

tlonerna rner m:iste sanr\,crl(a nred
l,arx dra när der gäiler sår,äl prak
riska årr:rngemeng sonr qem.-nsrm
ma konrorslohalcl un i kanrpen
jer och pår'er kansarbete.

J:rg tror också arr det ar r,iktigt
at. ia vxra på olika hiindelser och
använde sig ev dcm för ar. ii Lrpp

märksamhet. Scdan rlcker I'rg
ocksi atr samhä11et m'iste klinna
!,rsvar för h.rndikapporganisa.io

ken med rndelnirg i storhn f:ir
svåra konsekr,cnscr Iör hendlk.rpp-
iörenrngarna så m:isre mu signalc-
ra till nllg om der.

\ågot som oro:rt handikapl.rö
relscr är cler still.rsråcnclc statsbi
dragcr ti11 forbunden. På flera :ir
ru så har det rnte höjts och d:irior
i prak.iken i sr:iller särlkrs.

Dct ir riLtigt atr .ärka pi dei
hiir i framriden. Dct är err bel<ynr,
mer.rrt \i inte kunnar höte hidra
gen rill orgnnisarionena. Mcn det
är cn priorireringsi åg:. Som det
ru scr ur måste råt1en. onxorgen
och skolan kommr ii,rr.

tikapp)a

Ny förening i Skuroborg

\rid et mdre p'i Kämsjlrkhuser 1

Skövde 1lJ juni 199r bildades,
Larlnglörcnirgcn Skaraborg. Ett
bilclandc av en Iorenrng idcter
områdc iir något som "\.arit p:i

gäng" cn l:n1g

rc rid och nu
blivrr en icrk
lighet.

Fi;reningen
hör rrre tlll clc

-eod.r mrljlighc-

Redan vid bi1

d.rndet tillkom

ricligare inre
rlllhört rl ri,eon

iorenlng. \ågra ti11 finns på ging
och clct iir bara .ttt ituska den l,r.a
för'cuingen lrcke till.

Per-Arne Hethertse'n I



DF.N 1j \T,PTIIBER kom vi lii
liiig p. rc:ar som blev irxt:illd.
nen sL,m. nu ind:i lner, ar..

liorl.anrnrngrrn.t !ar hilgr siiill-
d.r efrer der ]lnrtå\riskå rlsan tlll
Sif Rcr o, iörra årct.

Ftt gäng pri J.l personer. opere
radc - några rnhL,riga och jag
(I'il lries) Der h,ir singen med en
mlcker lalurmqrad sjukverdsr,äs
l<.r. Eiter fi,rr,r .rrctini§, då iag
rnre ens hade ett plistcr mccl. var

t:rg vail iörbrredd dcr h:I gångcr.
\'l fr:in Stoctholms områcLct blci
upplockrde r'id Klarahcrgsria-
dukten ar."Sk.rr.rr fr;in norr" fiir
ridere i:rrtl rnot CcxeboLg.

I Giircborg plockeJes guiden.
Kjc I Skogteldt upp. }.iell och hrns
frrr. iir le som inrpl.rner.rr dessa

bii: urdeLbaLa Lesor och v.rd 1.rg
förstårr a1' reakrioneru p:i delta
gana, r,ar alla mer än notLl.r airen
denn.r ging. Detaljerrr onr s;älr,r
res.rn hoppar iAg ö\,cr. Onr las
siigcr rft dct är li.e jobl.igr x.r sirrir
ien buss si liir.se så ljLrger j.rg mre,
rncn jag tror änrlå inre arr nigon
iill ändru p:i ierta sårr err resa.
Fin delarna :ir si stor.r r)ch m.1n lair

kännr var.rndrr p:i err naturllgt
s:irt efrersom m.rn är sri när,r lnpå
hela riden. Nlan hrr miljligher atr
ranrlra runt och prara oef umgis.
Skailrrtc haglar oc| .riin]l1gsr.xr
ken i n.rgrrusklcma av allt skrarr.
bler av och till liitt så besvirande.

Vi ior gcnr:rm err regnigr luropa

HEVIIZ - Ungern

rill \''ir iörstr ij\'errritt.ing. Tliiar
m.rr p:i rlen krna som vi iåtr irir
åtr hlttll .lir rir det r:tt urcLcr arr r,i
inre iortfaranrle lcter. Dct frrns rre
hus ritrt, dct rrr allr. Fätlen gick
lirlarc genom Tjeckien och
Slolakien toL rt slurlige,r !åra
fr]nme i Llngern och Hci lrz p:i
lördagsL!aillen.

I iårt hotellpakct lnglck, törur
onr hrlvpcnsion. cft läknrbesok
dår kurhchancllirgarra pllrneiades.
Dct blcv vambnd i mrrerelser.rt
latren. rnp.lcknrrr!..rr. LLlrrxliu.ls-
och elbehandlngar sillr rnxssrgc.
Vrstelsen p:i hotellet gick i riilL.ci

Lunchen LLppe p:i cn rirodline.
Lln.ler err \'.rlni;tsrrlid åt ri Lrngcrs
qulasch och drrck rr äg.rrcns sjä|
producerrde \in. Fo llorc k\iilLen
p:i hoteller mL-d n*cker mar och
upptriiclande al en iolLd.rnsgrupp
r,ar en upplelelse att biire mcd sig i
minner henr. P:i lirrr|rgslrtorgonen
bar der n:ig ril baka nor Svcrlge. \'i
öl.ernxttrdc i Srelgerruldr och det
r'1r sLö,rt att ,irdigen fii l:igga sig.

Söndisens i:ird genom Trsl-
hrd gick br.r, men p:i lågor \,is
birrjrde a1la d:rrrprr nrgor.

'linknr r:icLtcs onr ati iörsaka
pl.rnera en rese till Sko.rlard n:isra
g:'rng. lln tröst är åtr \!tr, man iir
.ralixs igen aircn om cLct ilriijer ett
rrg.

Pia I

N:igra a! höjdpunktcrna vxr
resarl rill BLldapest nr:d allt vl fick
uppleL'a ge,ron clcn lolala glriien.
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hrn Solerhrmn i16.00 den l5i9
199- Sed.rn plockade rl upp eiter
raigen Lle sisrå hlirrrrsdc vl l

StockLoln.
Scdar glck f:lrden till OLcbrc,

dir r,i nrrog hrnch och sedrn körde
ndare ri11 Gorel-org iör ert anrra
b:iren ri11 kiel kl.19.00

Dagen .rrslurrdes nrerl genren

sam midchg rarcftcr rr ella r.ar så

nöttx och nöjda så !r \a god nxtt
och k,irp till kojs.

Vår suidc siiim. rlll i Crncborg.
Dag 2 gick rcr rill Drcstcr i

Tvrklard cliir vl blo. ukr,rrteLrrlc
ctter -0 rlllLs larrl och en timme
d:ireiter var der raiddag pi horeller
under gemltlig remlero.

Dag 3 :iren den -0 -:5 lrril gi.k
senoJn Tlskl'r d - Iie.Lle. ler i
Ungern ti11 rir rlurrtarion.

Söndrgen \'.rr iri tijr .rtt ori.lte
rn oss pri Y:r.t Lottll och nred
orngi\ ingarrre.

Några :licl ner till den sjo som
hctcr Tcmrlslin och lrrehiller 17

olikr kemikalier och hiller 33 gr.r

der :ire. run. rrerl :iven Rod.r nai.L

lnomhuqolen håde :i1e,r de,r

vatten med dessa 1- licrrlkrllcr
o,:h fi nro,jro,rcr hc;11 clcr -l2gr.
ctcr iran rill kvätlnnreer d! der r.ar

llro»huspoolen r :r kemikrlie
tri nrcrr hadc cn tcmpentr på 2-3

27 gmclcr.
Nl.indagen borjade merl Likerbe

siik drir ri tick rrla om 1..1re kr:nn-
por och der ar.gjoides vilkerr br-

En glimt från vår underhorq reso till Hewitz i Ungern

hencLling r i sliullc ir. Dct i rr nånga
\ arranr.r f:i bchlrdlirgama: sil
vclirp,r,:l,rirgrr. lerlnprckrlngar,

a*egr. clinplr ser .n. Ntan hler.
rn en nv m:inmskr.

\'l som hade hogt hlodtnck
eller nrgon metall inopercrrct iick
l,rte bada irelrrlbadcr mcr iin
hög\t 10 - l5 nir) nä, Poolcn S1.al

Ekcrson J:grrna blev inrutrde
ar behendlrrg:une så orrlnrdes rlet
sa lrr rir grLrpp i.k ''ir del på iöl-
middagen så rtt ri kunLle gijra s]nå
urflrl<rer senare och se lltc ,ri
LIngern.

OnsLl.rge l,nr reserreråd fö. cn

Budapesn i'se. r ilk cr Lrndcrbar
srad merl m.cken kultur och
ser':irtlheter. vilket ri fick oss till
lils rrck vare en lok.r1 guide sorr

kunde mrcker om u huvudsrad.
\reckan gick ion men ;i :r. dcr ju

när run her revligt och mår brr.
llemr.sari stor.a pi löftlaqen

upf scn!,nr Urgern h i liecklen
mccl rrrtuppeh:ill r Srdnslland
där li fick middeg r'1d rrkom*cn.

I'a sonrlagen r lclarc gcnorrl
'l,rskhnd till Kicl iiir rtr ra biren
och pi nrerdrrg bcstigr Slensk
nrerl igcn.

\ii rackar rir l!.klig.r ni:ir.a
atr vi hrde Pia l']ries nerl iltc brrra
v-,m sjukrköterslta ut.r,r älcn sorr
n)lk !irl l.k.rheiök.,,,rh ; l<(if'
takr med annan vlrclpervrnal rn.m.
\'år guide Ktell Skogfc)dt frrin
\'.rrml.rnd air för os' den srediga
klippa villen ri lurrr oss mot ialla
räcLcr.

\ir Baslien I

Gösr.1h.1r i en iil.icr a! 71 år lännat
oss elier c tids sjukdom. Gosta
hler opcrcrad firr srrupcancer i992.

Fftcr dcnna openrion hår
Cöira Iarit akdr i Stockholms lllns
Larvngfilremng, under en tid som

Gösrå tillhörde rir.cf sqvrclscrr r

Sr,ensh.r Larvngfin bundct ocf Srift

Till minne uv Gösto Swohn
elsen Lanngfonden.

Då Gosra r,ar en mlcket kunnig
person i foreningslr.:igor r.ar hen
en sror rillglng for al1 tirrenirgs-

Arr hrLmörer .rlhid lar t'i ropp
rrr ml,cket |rirdeirllt när hår
bcsöktc sjukhuscn fi:lr.tt ir lonne
ra de personer son rlrabbar av r,ir

sjukdorr och darmed operarlon.
Gös.:1 var ;ven en aktii skri

bcnt I olika ridmngar. i LARY hsr
vi kunnar hs:r h:Lns ill:igg rnclcr
slgratluen Xk. \rogel.

Med dessa rader r.ill ri tacka
Gösta fir illt har gjort iör vår

torbund:styrelsen I



När kungen orh drottningen kom till Gibeck...
Nar LLLngel och dror.nngen skLLlle

gor.r sin "lol<ala ELiksgar.r' titl
Llpplands \iäsbr Irlcles rre toret.rg
ut e.t bcsökr. N:rrnligen Si.r-ncr1s.

NIaraL.or och (;ihecl<. \'l kiitrrle
oss alla giletvrs smickradc och li
valde en r'ls:r rvi l lrira framrid.r
aff:rr'\områ.trn, riirrligen dels en
nr heiulnrifcsrcknik inom rnren
\l!\iric. och iels LrrrC.rre, r.art
r1\ a före.xg ior larvrgehtorncradc
och tr.rcheosromer.r.I:.

För ox p.r Larr(i.rrc rar clcr hir
glr,erris ertrr roligt. \ri passarJc på
itt .sora lire rehlanr fi;r LarrDg
firburdet ocksl gerorl at Per

Ane Herberrson d.ltog och ber:i.
rnde dels onr hur clct är ert lrra
l.rrrngekoncrad och dels her:irt.r
de h.rr orr I .r rr'rr gfor bunder.

Bådc krngen och drorrnrngen
lisrdc 'rorr irtresse o.h naillde
Ilera irigor rill l,er årne. so|r
giiclls :ralade g.rl.rnr. Dr:t blci
ctt mrcket bra rnslag r:,ch både ri
och I'er -\rne iar mvclet nir;da
eiter:ir..lag 'ill gärra passa pi.rrr

ra.ka Per-,\rnc fiir sif insarsl
Och ui rrli iro arr r.ir nlligen

anstlillda rmcrikanska produht'
ch,:i. Shannon, rsom undcr själra
besiiker satt r ett av kontorsrum
men rnnllt sorn rar hos oss jusr d:i

hrcLc tn rlldeles särskild hl*oria
xrt bcrl.ra n.rr Lorr kom hcrr till
Ierrs!

Ykl pr r]1!
Fu u, Kt senstiem

L,11 ,\ Ctt a

Lyckod inlormotionsdog på Lindesbergs losorett

tg

rer i Lmdesbcrg och anordnrde en

ursdllrllng i €ntrihrl1e11 p'i nairrnr.la

sruklrus. Nlelhn kl 08.00 - 1.5.00

påglck full akrilirer biide från b.sij

l<are och oss stalrn. Hu\udslr.et
ntc'rL clct hela lar am inic»mera om
rt;knlrgens skader crkr ing:r : r1:ir ri
hacLc rtor hlalp .rr Crnrcl Löow
liån RSO s.nn h.rde st.rra kLrnsknper
inrrr ietta onriidc. \:äLkom[rer
besök iicL ri iivcn från Llergslags-
posren \onr inter\.iLLnde och rog bil
der ttn aft publi.eri I sin r](1ning.

Jourralisren gick ävcn runr och llqs-
rarle med paticrrcr som ltf.rnn sig
här', hur rner reager.rde pa att iri
denna inforrratlon gall.rnde rökring
och snusnrngenr sl<ad*.crknlrear. 1

stort iar det en mlckcr br.a d:g samr
en aktrviter som marr borrle göra pt
flcr rjukhus Iirr ett spril: inlorme

Ft srorr tack tl11 1-indesbergs
lxinre.. s{xn la,ir osr !ara i:ir denn.1

däg s,1mt rill Cunnel Löö* for nn
medverltar tillsammans med Pcr-
Arne och urrlerreckrud

Llnns iihe EtlLi a

d
,i

Tor:srlagen t3 nov. 199- \:u Per

-\rne och uurlenccknai rillsamrnrns
med Gunrel I.iiörv lrrin lobaks-
preventira cnhcren RSÖ p:i lasarct,

10



Reso Skogenrill
z9 8-9;-. Dc nc sista dagarna i
augusti hadc Södra Srcrigcs Lar-
yngförening anslagit till en rt-
landsresa. inte ti11 s:i vnrst svdliga
breddgrader, bare till Denmark.
Rcsarl förctogs med buss. Vi srar

tadc från Trcllcborg 6.:10 just n'ir
solen stcg upp ul sina mohrbolster
och lovade oss en iir dag. Ett löfre
som den ilte hö11 så värst liirgc.
Färden gick lia N4almö, Lrnd mot
Helsnrgborg. Vi tog upp medresc-
n'irer urmed \.,ig€n, framrrle i

Helsingborg Yäntade resten av
resenärerna. V:intade gjorde också
frujan Aurora som tog oss till
Helsingör. Sen bu det av tvirs
övcr Nordsjälland, nu hade vädret
ändrat sci och det hörtåde regnå.
Vi kördc genon danslt landsbr-gd
nlcd jättcfält och hagar med rödvi
ta kor och hästar, överallr fanns
srtå rindkrafl,crk. Utmcd allå
r.ägar ianns det okelbanor på

bida sidor. d:rnskarna är ett
cvklande folk. Så sm:iningom kom
vl lr.am till SjälIands Odde, dJr
\'äntåde €n nv f:irja som tog oss

over Arhus bugt tlll Jrlland.
\''attnet låg son en spegel så det
var ingerl rlsk {ör sjösiuka. \ri kom
till en liten stad sorn hetre Ebeltott
och som har Danmarks rmnsta
r:idhus, stort som ert lirer sommnr'
hus men det srårade :ind:i med ett
torn.S:i forrs:1tte vi norrur. passera-

de Randen under lorrsan regnan
de. N{en vi kom andå lram rill
lredrikshamn som v.rr dagens slut
m:il. Dir checkade vi in på hotell
lutlandia son ligger ålldeles nere
vid hamnen, bler' inkvarteradc på

rredje våningen mcd utsrkt övcr
hamncn. Senare p:i kr,ällen åts en
fin middag och sen kunde vi vila ut
efter en läng bussdag.

lo'8-97. På rnorgoncn fick vi
cn rcjäl frukost, dct var uppchålls-
!ä.lcr, nlcn när !isc]1 kom ut r bus-
scn bairtadc det rcgna igcrl. Nu
körde vi mor Skagen, rnen nnan
dess vek r.i av på en liten vag som
Iorde oss ti1l R'ibj€rg N{ile. err
gig.rntiskt sandberg, ren.r Sahara

med olantliga sandvallar. Fortsane
rill Skasen där vi gick p:i Skagers
rruscum och s:ig alla desse under
bara tavlor som glorde oss andlö
sa. Elieråt åktc Yi en rundr i stm,
husen där har cn viss stil, gulhel
kade med röda tcgcltak sonr har
lita krnter. cn kvarlera irån gamla

tider nar r:rken vår täckta mcd
vass, Iör atr rrr.- blåsten sku11e riva
loss r.assen blandade man tjock
kalk och klisrrade kanterna.Elrer
vår lilla rulda lick vi lunch på

Bodillcs Kro, en sanslöst god rod
spctta bestod hon oss. Ilirra och
gLada bcgav vi oss serr till Anrra
Anchers hus, elldclcs fiirtirsall.lc,
orörr sen början ai, scklct. Scn bar
det så ivlig ti11 Grercn. när intc
bussen kunde ra oss Längre flck vi
åka med etr traktortåg som fil1j
drikrigt herte Sandormen. Det
krjrde :inda ut d:lr K:rrtegart och
Skagcrack slår sina böljor sitrr'
[ran. Så dorr sorn så önskådc
kunde stå med ett ben i varje hav.
solen hade dessutom besr:imt sej

for att l:ira oss slippn regn för e11

stund, så r'i kunde gå på srranden
och upplera der heromda Skeg
enljuset som vi n,vx beundrat på

målnmgarre. På åtcrfär.lcr !er vi
så och bcsåg "clen tillsanclacic
kirke". 1(vrkan blcv byggcL på
1300-talct lrrcn blcv cftcrhard
begravd undcr sandcn och stäng-
des 1785, nu finns endast tomer
kr.aL. Fulla ar, alla nra intrvck kom
vl s:i rillbake till .jurlandia och lick
n ddag och s'i r'ar ännu en inne-
hållsrik drg var tlllända.

,i r -8-97. Nlorgorcr verkarle
fin rrcr vi troddc intc så mrcket p:i
det och rn.vcket riktigt borjade det
skvale igen nar vi aintftit buss€n fijr
ett starta hemf:irden. Vi fick just
höra ått prinsess.rn Di.rna omkom-
lnit iPåris. När vi stråx därcitcr
kairde genom tunreln undcr
Linrfjorden kändes det näst.n kus-
1igt. Vi kör cD auran !äg hem och
kommer genom Danmarks störsra
skog som heter Rolders skog, inte
tir den.:ii o.f mork som Smilrrds

skogar men ändå det mesra skog vi
sett på vår tärd.

\ti srannade också vid Rebbils
backe, d€t stille dair dansk ameri
kaner varje år Iirar den storsta .1

julifesten utenför Amerike. Snart
r,ar vi frrmrne i Ebelroft igen och
d:ir låg r'år firja redo art ra oss ri11

baka till Själlands Odde. Nu tog vi
r.ägen mot Roskilde, äntligcn har
regnet borjar xvra. V:igen vi körde
på gick alldeles urmed stranden,
skönr att inte b.ua Lom motorv:i
går. .Nl.ur får lne inblicl< i dansl<t
v.rrdagsliv (iiren om d€t är sön
dxg). Här odlas majs liksorr
hcrnma i skånc, små och stora går-

dar'om vartannat, v; får cn känsla
av att det illte bara är storditt sonr

gä1ler. En liten gård, några kossor.
lite får och en hiisr för bamens
rrer.nad verkar inre r.:rra ovanligr,
med tuppen pa gödselhdgen och
allt. En litcn skrlt vid vägcn uppl,v-
ser oil iltt mär kan få köpa iigg
och "nvopp$ar.ade kartoiflor' . Så

småningom blir det mororvig igen.
r':il ure på den uppt:icLer iag en
gammal gråstensltvrka med ti
torn, genast går tankarna till
l-unds domk,vlka som ocksri iir ar,

gråsten och har två torn. Nu rulla
dc vi srubbt på och r.ar snarr i
Roskilde och d:ir stamrade r.i r.id
domkvrkrn, natrrlignis måste r.i
ir och se på drottning tr{argarer:rs
marmorsarkofag, hon r,ar ju doclt
en gång svenskarnas "kung byr-
lös". Beskrjva krrkan invändigr
går ju bara rrte. dessutom uppfrr
tar ju var och en stiren pi sitt lilla
r.is. Sen sattes ltLLrsen på Helsingör,
r.i korde utmed Roskildeijordcl
med glitter på vågoma. miirgder
mcd scgJare och svanar i vikarna.
Vi kon så fram dll Helshgör och
rllcd tärjnr Tycho Brahe var r.i
snart åter i hemlandet. Vi lämnade
av derr som skulle nolut och r.i
arclra stack vidare mor Trelleborg,
dit kom vi 19.30 och så r,ar r.,ir
Skagenresa över. Allt h.td€ gårt brå
och alla vår 11öjda och litet triltta.

Itdj Britt a
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"Må-Bro-Helg"
Iled ekr:momxk hja,ilp ir.D Sritr
elsen I ar-,nglonder anordnar
Si crska Larvngförburdu en "Ila
Bra He1g" 1- - l9 april 1991i pri
Horel Dalecårl ji. T:i11berg.

l lelpension, föredrag orn kost,
I'ira. r!slapp lgsol.nxrgar. bus
sLrtflrl<t tl11 Zorngirden sernt gille
mecl Cu:raf \Yrsa (m:llrld och tea

tcri rrgir i priset.
Leg. siukskötcrsk: medlolier.
Önskar Du tLrrbai. massagc.

ansiktsbehardling. fon:ird ellcr
rrrnik,rr kar dctt.r erbjudas mot
beralnin3.

IIa tsr.r Helgcn r.:ilkomn.rr Dig
som genonrgåt. srrålbeh.rndlnrg
och/eller opcratxrn för cancer i
oron niis- och halsområd*. Helg
e \:ilkonrnar alen .rrrhi;ris.

\iid stort anrel anrniihlrgar pri
orirerås r1\'a medlemrrar samr
anrnälningar gjorda ar Er som tidi
grre intc deltrgit på Svensk.r
Lar,vrgförbunders scninåri€r. llär.-
cfter sker lottnirg av plarser. \'fur
.50 deltagare.

Dxr egen elgift for att dclrngä
är 500 kroror'/person i dLrhbclnrm
lnki. rese. Fil enkehum tillkom
mer 300 krol1or.

Resekosrnadern.r ska I ske på
hilligxste s:i rr. Åbonnerad buss
k.rrrncr ar. ordnas fr:in S«rck-
holm. \lla deltagarc som kan ar-
slut.r tlLl bussen skall göra det. Är
egen bil det tärdsärt sorr Do,Ni
kan rlr Er rillTiillL.crs på, ir ersäti

l-t kr/mil + 1 kr/passagcrare/
rnll. Sämiknrrrs skall tillairrlpas.

För fllg alrcurativ tig diskure
rar Ni med GLrn Maric Larsson
cLler llans-Åke L.1h€n på kansliet.
Tel: 08-65-t t3 i{).

Hjärtligt välkonna med Er an
rnälån

t 1o!tl Ddl...tlh, TiLlbte.

Anmölningskupong rill "MÅ-BRA-HH.G"

Nrann

\rcun,1t.rnoe .rn rr rs

Teleion

Ori

las är s ålbehrndlxd fa;r

Jag h.rr äryrob1em. Viktigtl Beshrir.;

Annxt vi bör k:in.x .ill t-ör .ttt Lrnderläta ior Dig/Fr

lag betalar 300 kr ertra filr cnkelrLLrn I

Anmalningskupongen skall strickas tiu
Srenska Lrrrngaiirbundet .rn:irkr "NIå-Bra-Helg,,

Bxrks \':ig 1.1, 170 -3 SOI NA.
Ånrnälan onsk.rs så sn:rrt son miiiligr

dock sena* l -t lebrLLxri I 998
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AGENDA 22
Sr.emka Larr.ngforbLLndet enord'
nade en utbildningsdag i Ågcncla
22.14111 9-, SLFS kansli.

lnblLrden för'cdraeshrillare r.rr
Ingcmar Fiim från HSO.

Förcringar som anmä1r sitt
rrrresse och som deltog:

lalun, Gavle. Halmståd. Lin'
koping, Lund, Srockholm och Or.e-
bro. Vaistelislijrcningcn f]ck lLn-
hnclc'r. Från styrelsen deltog Bo
Pcrsson, Svcn-Olof Gardelin och
studiclcdarcn Sl. Baglien.

SI.Fs konsrlenter Hans Ake
Elllan och Per Arne Herbertson.
SLFS kansli F,Lrse Lindqvist.

Uppsalafi,reningen skulle rill-
sammans med liSO i []ppsala var.
med i en liknande triiif.

Sl'ft€t till denne utbildniDg och
de fr:igor som vi diskutcrarlc:

Syftet med FNs st:rndardrcgc-
ler? Vad bet,vder de för oss? Mål
vad kan vi uppnå mcd dessa
regler? I{cdtodcr vilka kal vi
använda {ör lltt rå rårä mål? Vilka
samarbctspartner kan vi In både
inom som utanlör rörelsen?

Ingemar tog lil1m vikren 3v att
s:ita sig in i de srxndirrdregler sonr
FN t.rgrt fram, rle handlar just om
ar sLapa ctt bärrre samhiille för
.rlla pclsoner med funkrbnshirder.
Sverigc har ånslurit sig till dessa
reglcr och sk:r d:irför leva upp ti11

arrlar i dem. just att irka delakrig

hct och jämnilkhet i samh:illet.
Här kommer vårt ansvar in an se

ti11 att det blir så. Du i din förening
kan vala med och påverlta och för-
ändra i den kommun och det Iån
där vi bor.

Varje komnun sl<all kännr ti11

dessa regler i ennai fall får !i p,ir.i
så att dc finns. Tilldenna dag hede
vitaglt tram en handbok som hetcr'
Uppdag {ör upplysning. \ii upp-
nrarredc. till arr starra cilkl.rr i
Agcnda 22 och anr':inde iurt denna
hanclbok. ABI ir en ev r.:ira s:rnr

arbersprrtner och som kan hj:i1pr
oss med cirkelupptakrer i samtliga
\,,irx SLF filrc,rinsar. Hrr Din fijr
ening rnte rlcnna handbok rlns

gärna rill SLls kansli s'i f'\r Du ert
cr. HSO kommer airen art starta
cr1 tä\'ling om vilLen kommurr sonr

tar hem priset om an tegit fram dcr
L,iisra hrndik.rppoliriska planen
b,rggd p:i FNs stanrJardregler ?

Agenda 22 korlner an dele ur pri
set till dcn bäsrr konnnLlnen.

Dagen r.:rr mlcket lärorlk och
gar. säkerr oss ella cr rarkesrällare
or11 Ått alls\atet liggrr hos oss.

lnnan vi skildes oss bcsrännles
att vi sku11e rr:ifi.rs i nal 98 tor an
sc hLrr l:'rngr vi kommit med arbetet
att ordnr stucliccirklar och upp-
r.aktningar hos råra kommlLner i

derma lr.åg.t.
Llise I indqtnt Sit Bdglien a

lnformotion om Stiftelsen [uryngfondens orbete
Eftcr err skont och varmt sommar,
uppehå11 har Stifrelsen Laryng-
fondens srvrelsc åter sar :rts mfilr
hosrens arhete ncd n1a beslur. \rid
der lörstå nötet urerberAdcs och
anrogs eft nvrt PM. r'lLker g:iller
fr o m augusti 1997. Styrelsens tör.
hoppning är att de nr':r besrain)mel-
serna ska11 skapa ramar sonr gi;r
det linare ett på förhand se rilka
resler som gällcr hfor en ensökar
till londen.

Dc stiirsra iör:indringarnå h.rr
skctt vid ansokningar till rehabili
ter'lngs och reLreatrLrrsresor 1se

pLrnkt 6 och -). Sicrige har utvid-
gars :1rt gälla Norder.

J3rclragssulnman h.u höits. För
medföljrndc 1eg. sjuksltöterska
eller läkar-e utgår heler'säftnlng ior
rcsa och uppeh:ille. (sc P\l dnreråt
augusri 1997).

N:isr.r exenlpcl på bevillade
l)Llrrg \.rren oLr hr'!ren lqe

Karolinska Institutct, Huddinge
siukhus Logopcdi och Foniatri

Britta Hammarberg, Elisabct
LundströDr.

"Röstiunktion och rö*kr.a1rt6
hos personer med larr'xcercer."

Projelttet ar.ser ert uträrdera
rostfunktionen hos pcrsoner med

Dels llJ rrr undersöka rös.en hos
de pcrsoner sonr strålbehandlås pa
grund av en mindre/medelstor
hrvnrtumör, dcls {21 undersöka dcn
''nr.a" rösrhällar hos personer son
tillfotjd av larvrgcktomi forlorat srr
nonnala srändLrandsrösr och lsräll$
hänr.isas tlll er anvanda m.:Lrstrups

muninger iör srl1 rösrbild nrg.

Institutet Iör onkologi, Aka
derniska rjukhuset Uppsala, Doc-
ent Bcngt Glimelius.
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Delinsats I ett siort iorsknings
projekt.

"Irroronterapi med sr.ept str:ile
mor rumör på ha1sen".

Jämför. rrred konventionella
strålslag, fotoner och elekrrorcr,
gcr pro.oner b:irtre dosfördchirg
ar, vilket medför att strålbehand
lingen kan ges mcd större precision
rill ett tumöriinehållande strålmäl
samtidigt som dosen rill omgivan-
de vävnad kan hå11as lå9.

Bevjllat bidrag ska1l användas till
att modifier:r och boja av bcfirdig
stråle och anpassa bchand
lirgsutrlmmet med n,r,a strålskvdds
väggar som en del i ett omfattande
långsiktigr prolekt. Coda forsk
ningsresultat kan för våra patienrer
med tunör på halsen t er frän
tungbas, hyp,.)pharvnx och th,vre-
oidca L,clägna n:ira riskorgan kan
inncbära större möjligheter ri11 bot
utan otta stympande kirurgi.

"Jag vill inte
tala med en
revisionsbyrå.

Iag vill tala
med en
människa."

Soh virr det - o.h som det tung!
rar finns hår inser som h.lsimor

t'å vir r.visbnsbyri årbchr aer
.r:inniskor som lörtår vikren av
hunanisn och mänsllis konBki
Iin.t helheto ska fung{ä.

D.tmå$e v.ra roligt trs samlr
b.i:. D.i Drå$c vara en nrlornell
och glad $i1. Nlen snåklis.

rra6l6r elt nå58 Dan fdail
helå for.iasets probl.tnsrik om
man 5k. kunna v1.. en rikrlgt brå

BDo Feinsrel. Rerisioh aB

Och ska n'rn kunna v.ä.n.ikisr
bra reviso. :indå ut i Iinse6pets-
ar.a. då måse m.n vm cn hra
Drjnnis(tr soo eir atiiaL med.

Apropn der. Når k.n vr iralLs
och lratå om liver i.llmaDhd o.h

Rins eller skrir ill oss. Vi hår
en krnsla trv ait vi kån gö.tr soda
r.suit.t och sinidist ha mvck.t

BDO

t4

070-51) 49 \)

Centralsjukhuset i Karlstad,
Leg. logoped Erna Custavsson:

Tr,vckning al broschyr med
inrihtning p:i arr LLnderlätta an
passnhgen dll atr leva som lar,vn
gektorrerad. lnlormatiorr orn rill
vem patienr och anhörig kan r.ända
slg med olika frågor'. om hj.rlpme-
del som finns och pr:ktiska råd
angående b1 a skötsel av stoma...

Stockholms läns Laryngfören-
ing, Gunnar Schncider:

"Akrlviretsstöd", Uppsökande
och infornlati\. r.erksamhet på
Stockholms sjukhus samt utarber:r
anhi;rigsröd och rnhöriggrupper.

Universite*siukhuset i Lund,
Avd. {öreståndarc turl Britt Bengrs-
son öNrI-klin;kcn:

Att genonföra urbildningsdagar
for Likerc, sjuk och undersköter
skor rLndcr temat "Kr-oppslig och
själslig smärta hos can.erpaticrter."

Lar],ngföredngen Götcborg,
Ciista Sternbåge:

Rchabilirenngsresa, bårresa p:i
Saina kanal Flnland, för operera
de och anhiniga.

Uppsala Larvngförening, Sven
Eriksson:

''Rehabiliterings- och talkurs"
för patienrer och arhöriga.

Medverkande: läkare, logoped,
sjukskoterska och massör.

Svenska Laryngförbundct, Bo

Irformarionslideon "Ert nrrr
liv" - cr film om canccr i struphu
vud ellcr munhnlan.

Tili crskilda sökandcn har min
dre summor om 1.500: 12.000:-
be\.iljars för inköp av hj'ilpmedcl.

Larlngfondens medici:rska r:id
har varit rådgirande i de ansöl<
nrngar där sq,relscn ej kunnat
bedöma p g a komplicerad ellcr
oklar mediclnsk fakta.

Mcrlicinråder består :rv:

Docent JaD Lundgren, Stock-
holm, Logopcd Christina Danbolt.
Linköping, Leg. sjuksköterska
I(ersrrn Carlsson, Linköping, Kur
:1tor M:rrie GustaIssorl, Llnköping.

Arhetet inom tonden går vida-
re. Har D| frågor ring oss.

Cun'Nlarie Larxon 08-55i.10
0l säkrast torsdegar. Gert Ha11
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STIFTELSEN

IARYNG IONDI N

Auglsti 1997
Bilaga till ansöknirgsblånkeft Stiftelsen Laryrgfonde..
vid ansök n om bid.as från Stinelsen Låryngfonden skåll firljånde beakras:

I . Ansltkninga,aå prfias av fondens sqrelse Ansökningar med oklara medichska bedörudngar rai
stlrelsen hjinp i sin bedömnins av ett medicinskt råd bestående av läkare, losoped, t-urator och

2. Arsökan skall alltid görff på fondens bla,rl(ett.

3 Medel km end.st beviija, fijr an$kningar som svarar mot besrammelsema i foodens stadgar § 1,

vilken lyder:
''Fondelrs dndamål är att $iimJa forskning och utvecklins, srnsklt på nj:illmedelsonnMer inom
om.ådena larlng-- hemi- och glossekomi(munlålecdcer) sarnt Eamja vård och rehabililering och
ge sröd for behöv de stuka och opereiade;nom dessa områden. dock ej avseende s3dmt som
åligger sta! landsling och kommm enligi gdtlande lasd. regler och praris."

,1. Sökt akivitet far ej v a påbdrjad innan a.nsökan inlormit till fotrde"
Notera an den sökåndes behov och öNäntningar inte alltid stänrmer överens med fondens stadgar
och sl}relsels beslut.

5. Sista ansöknmgdåear, fonden tillhed4 :ir dlisfl I april, I augLrsii och I december

6. För rehabilirermgsresa / t-uls Gkalt yara orgmiserad och med prosafl) eller rehåbiliteri,psvistelse
på aiiäggning inon Norden utgår bi&ag med högsr 800.-/dyen för oskild sökande vilken dr
opererad och/eller $dbehandlad iirr cmcer i örotr-, n;is- och halsområder.
För nedhjiilpare (annörig eller sJukvardskunnig person) ltgår bidrag med högst ,100.-,'d) gn
1 0 dygn dr lålgsta bidngstiden.

7. Fö. rehabilitdngs.esa / krirs (skåt] vara orgäiselad och ned program) ener rehabilitaingsvistelse
på äganins ufoB Norden utgar bldrag med högsl 500.- rdlsn för enskild sökande vilko rir
opererad oct/eller st åibehåndlad lirr cancer i öron-. nås- och lalsomradet.
Vid rchabilitenlssresrlTs utom Norden gåller att ]eg. sJxkskötdska eller liikare !tål! medfölja

För anlörig utsar bidrag med högst 300.-/dygr
För nedlöljede slukskötenka etler l{ikare utgår ereättdns för kosmåden för resa och uppehiille.
8 dygn dr ds Lhgsrå bidragsnden.

8 För forskningsstöd. §mpor;er och konferenser görs bedömuge utifmn de skiil som dges samt i
oklara ftåsor efter sdrskld pröhing med hlålp av fondens medicinskaråd.

9 Beträffande redorisnm-s och dolmenradoa h:invisar- fbndssrelse! till "PNI till Ionrak,' som
bifogas beviljat dsiag Ssaelsen ser g,ima alt en kort berättelse över genomfiird aldvitet / projek
lbrmlirr de i Svmska Lar]flgfo.bundets tidning 'Lary'.

10 För fondens ekononiska redolis,ing gupperas beviljade nedel i ne gupper
Grupp 1: tntomation, utbil.lning, fonkring och medicinsk uinsrninq.
Grupp 2: Stipendie. och konferenser.
Grupp l: Rehåbilitering och reheation.
Dennå redolisnng,a offendig.

OBS Vid.esor, ange i usökd arese- och åttrkomstdatum. antal delragande opererade/
st'äbelrandlade. ånlal fijljeslagare Gjuhårdspersonal. fttrelåsde erc.) sainr äntål öwiga dettagare.

Adte.s Eanketrc oB.ir
Ba svåc1,r 03655a310 0a.6554610 Texttelefon 9!S:5s.5 51ei66t

08 - 655 43 20
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l()th World (onference on Tohocco or Heolth I997

\'{RT TREDJL ÄR aariirli_l!r,rs cf
\'airldskonfercns riirartlc Tobrk
ellc. H:ilsit.

Kiras huludsrrd |eLing rlr
värcl riir 199- ars \'.irldsl<onierens.

Vid Pekingkonfelensen r ar
clrrgr crt 60 ta1 natloner reprcscn-
tcrade. Sammenlegt dcltog nr!r än
2.000 personer rld lnvlgrlngen,
den igrle runr I Folkr:rs Ston S.rl,

sonr för il\,.isr ligger inrill
Hinrrrrelskå Fridens Torg. Sr.erige

cleltog rrcd ca 20 organLsatloner
son rcprcscnterades a1. i2 perso
ner. \råft fiirblrnd representerarles
.rr Bo Pcrsson och Gerr H.rll.

Vl !.ärtade rar I'inga rlsa 2l
.ruglr*i kl 0-5.00 frål rcspckrive
Ö*ersuncl och Trelleborg. F1,,g

rcsan ti11 lekrng gick ila Arlanda
och fr.rnkfLrt. Vi arkom r,irr
hotell i |ekrng 2,3 augusti kl. 0S.00
lokal tid. Konfcrensens pigi.k .rel-
lan rlen 24 och den 2ll eugusri.
Elier en lobbig itencra mcd förse
ningar. anländc ri A,landa p:i
k!:illen den 29 .tuglrstl.

Konferensen var r,äl planerad
och genonrlörclcs på err mvcket
intrcssan. sritt. Den vrr dels upp
L.rgr1 s:i an a1la kunde n:ir\,ira, !n
smr s:l vid gemensammr iirrc äs-

mngar dels genonr 20 \t nri.drc

lokaler rlar der srmridigt tåglck
olik.r semrnrrier. Det g:illclc därrör
.1tt laillå dc. ekrirircr som rvckres
rera dun rrtrcssantaste.

Pri ninrhgen hdll före detrr
trökcr Sr.erige Annika DucLnrrk
*r rprpskarrar aniöranrle.

Lntressanrr löreläs.lng.r.
Svirer ncJ korlelensen r.aL an

.rll.r lhIlclc, dilr der bedri\'s opl,rion
,not tobaksbruker sl:rll iå tilliällc
ati rriiifas ior Lrrbrtc rv iclicr och
criarenherer sarrt fi dcl ar nra

\1art land är crr al clem som lig
ger linet irrmme i krmpen nor
mbrhproiitorerna, detta faktom
\ ar glädj.rn.le rrr konstrtLYrt.

Dcr r ar mlcher intlcssart och
lärorikr arr i.i rräfiå delcgårcr l,!n
olika narionalrerer och hi»r clrrrs

Annik.r redoglorde hi r för hur
hon forsoltre pilerl<a och \ årx en
Iörebild, s'i art j slnncrher ungdo
nrer .risocl iår xt. iebu.crr rred
bl r .igå.c.trijknrng. Nl.rrgarerha
Haglurd, Gc;ran BoethiLrs. Erlk
llhrborn m fl hilll ilven mrcker
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enormt stor med mrcker pr1sl,ärdx
pro.luktcr. U.ö\.er detta farns
tnånga andra hisrorlska o.h onrta
lade brggfader och platser att

Sh:tligen r.il1 1.1 FrAnlförx Ett
\rarmr leck till Svenska Iarvng
iört\ulder iiir ått dct givs oss möj
lighet atr delrage idcrra i.iillds
konferensen mor rcbak.

]:iir oss en !ärdctull och se\.:ird
uppler.else atr berera lmlnnct.

Ba PeÅ-<t)n a.h Got HtlL I

slnpunkrer och problem runr
robaksbruker i resprl.tiir land.

Iob:rksIöretegcn inrlkrar nu
fr.rmsr sLn hinrsvnslösa mlknads
iörhg pi dc ncdje laridens l:inder.
Dcn grrmma marLn.rdsfilringcn
grir ut på att p:iverka b:rrnen och I

srrncrher unga l<vrnnor ett bli
bcrocrde ar.robal<en. Detta fiir att
rrvgga den hamticla tobakskon
srmrionell. Skilet rir rrfi konsum
ri(nlen mmskar i dc länder som a,ir

inforrneradc om cigaretternrs och
andra tobrksvarors ohalse och
cancerrirrnkallanie,nnnen. thp-
hsni]rgsvi. kan nimn:Ls rtt
500.000 nränf jskor a\.1ider irligen
i US.\ resp!kri'e .00.000 i Klna
p g e riitrlng.

FijrhoppninSsyl! Lau r,åra nr
fön än ade erfarenherer r,ara ri11

gågn oclr r1'.ta i S\e skå Lxryng
för'bundets lirrrsarta anrirökarbeter.

N:ir li nu \ltr I v:irldens Iollci-
kasre lard lca 1.-l niljrrder in\å-
narc) passade r.i n.rtLrrligt\ rs pi ntt
bcsöka intressmra r:rch r.:ilkända
platser. Der var ett måsre atr irka
riil I{inesiska nurcr, det r..rr en
uppler,else etr se cn del av r.irldens
mesr atrr:Lktir.astc och mvsriska
serärdhet. I Pekng lick r,i sc
Sommrrpalatset, Den Falrhjudn.l
StecLcr. Hrrmelsl<a Friden: Torg
och sidenmarknäderr vnn var

il1ffi#{f;är;}ji,, ,

,,r,r,,,1i.,;i'i'

&§-rt *
,,,,,,r,ii,,r,.
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Hiiilprnedelssidon

FLEXITAL
SPORT
En trådl0s, bartcridriven

ralförstiirkare. med

inblggd bandspelare.

Den lerercr rs med en vtnda«lmi
kroiorr nen der alrnrs Lrrö\.er den l
olika nper ar rrrikrofoner rrr k(lpa
ril1. Inom SLF prcr'ade n derna tal
iorsr:irkårc \ il fLrnkrionärskLrrsen i
Nynishamn dar alla iar nöjda med
den. Prisd iör denn.t anlässning,ir
-.600:- crkl. fironrs.

FI-EXIIÅL SPORf ar en hclr
nr nodell ar.raitorsrarltare som
med Iranrgårg kan inr.:inLlå§ si!äi
uromhus som rnomhus. \lexlnralr
ar.st:lnd nrcllar sandare och morta
gäre.ir 100 Dcrer. Hogrrlare| har
en mvchet krrlrig llLrdlolvnr. rill
rackllg för en stor ldronshall. I
:rrläggning finrr :i1.en inb!ggd
L.andspelare on man vill spela
mLrsik. ljuclcr i b:rndspelaror min
skas lruromariskt uär r krolonerr

Fin vidare rnfolrration konrakra
\ledele Iledical på teleionnunmeL
08 530 0e.10.

Talf-örsrärkalen

Redaktionor har besölt Nlcrlela
Nlc'clical lör art se rad som idag
linn! D:ir der giller ialförst:irkrre
och der h.rr konmit en delnvhetcr
och forandringar på detta onrradc.

Nar der gällcr den aldre rnocLrl
len ar raliör*ärkaren N1MI I iå
har glasi;gorbvgeln ersarts a\ cn

hut'udbrgcl. Dcnnn för:indrlns
trcka. rl fiir d:i ming:r klaga. ö\.er
srårlgherema .rn f:i nlkronrnen
att sltr:r sradrgt pi glasi;gonb:igen.

Der finns u en D\' rrodell 
'r' 

rxl-
lörsrerkaren nänrllge11 fLEXITAI.
2. Den pÄninner om ridigare
rrrodell nren har rn.ecklats tekrrskr.

H.u?s-Åke ElL1.iil
Pet)nte Herbertsor I

t'1Ddr"t/.h.f L {1 ,\ d?ts D."h,t risd
,llials!itLdr0 FLF XI I AL 2.
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Nynösgården, oktober-97
Svcnska Larrrrglörbunder erord-
nade i samarbere med r\BF ovan
nälrnda utbildnlng. Förcrlingar
som deltagit: Gävle, Cötcborg,
Halmstad, Linköping, Stockholm
och Uppsala. Nledverkarrlen: Lars
Åke Karlssor från HSO, l']er lnge
Blc,dir och Gumrar Fernl<vist frrin
ABF. SLFs konsulenter: FIans-Åke
Elh6n och Per Arne Herbcrtson.
Eörbundsst,vrelsen: Bo Pcrsson och
srudieledaren Siv Baglicn. SLFs
kansli Elise Lindqvist.

Funktionörsutbildning

Syfte
S,vftet mcd kursen: arr förbiitn.å
kunskapcrna om ansvaret för dct
Iörtroendcuppdrag m:rn ::iragit sig

som ordförarrle, kassör och sekrc-
rerare. Såmtliga deltagare fick cn
genorngång orrr föreningsarbetcr
atr det finns lagar och avtel att
Iölja. För'cningarnas sredgar iir vik-
tige instrument arr anv:indi .rch
fölia i ett iöreningsliv. N,Iånga frå
gor b1er. också besvarade a1la var
ö\.erens om atr problemen rar lik-
årtade för a1la ioreningar tcx
avstånclcn, å1dern och ointlcsse att
vara ncd i err aktir.t styrc]searbete.
nåsra eldsiäler får bärä det störst'r
lasset. Frågan är hLrr förändrar vi
den artit,vden. Finns der något re,
cept på detta undrar vi som ned-
tecknat denna spalt?

Llise Lbdqtist,
Si, Baglielt a

är nu Svonenmiirkto

Enskede Offset är nu godkäuda iör
att produccra Sr.anenmärkta tryck
saker. (iodkännandet innebär ätt
hela produkdonsprocesscrl ut\.:irde
rats L1r ,niljös,rnpunkt. Bland de
rr,vck*kcr som hår rära aft anl.ändi
Svanen återiinns vår tidning LARY.

De Iörctag som idåg inie gör
miljösatsningar, Lommcr atr Iä
problem på marknaden om några
jr, sägcr §1ders Darnemann på
Enskede OlIset.

Dct är en 1ång och mödosanr
process som hal föreg:i( det miliö,
godk:rnnrde sorrl EO nu fåfi säger
A11ders. Codkämrandet inreb:ir,
an hela produktionsprocesscn skall

Enskede 0ffset

uppfvlla högt srällda krav och atr
evfallsprodukrer källsorteras for
återvinning.

I.ARY
Ililjögodkännändet irnebär, ett

'iven 
IARY numera kan stoltscra

med Svanenmärker på sin förshsi
da, efiersom trdningcr tuycks av
Erskede Offset som rumera endast
anv:inder miljögodkända produk-
ter. Iör att lå rätt att arlvärda
Svanen krävs dessutom ett engage
meng hos hela foretagets pcrsonal.

Nyo kunder
I och med att så många foretag i

dag är [riljt]medvetna hoppas vi på
a.t Svan€nm:irket skall srärka vår
stä11ning på marknaden och ge oss

n,va kundcr, säger en nöjd Andcrs
Dånnrnråfr.

Pe*Arke Herbettson
Redaktöt LARY a

Illustrationen på Anders är häm.ed
från Enskede Offsers hcmsida pä
Intcrret som man hittar under
adrcssen: rl,-rl.r,r..eo.sc
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Suenska Laryrgförbundets nedletnmar och

alld som bidragit till 1997 års uerksamhct ttLLönskas

GOD JUL OCH GOTT NI'TT JR/

S u e ns ka Laryn gf ö r b un d et

GOD HELG och

GOTT NYTT JR

önskar

STIFTTTSEN

l-AR'I'NGFONDEN

*******

Västmanlands La 11'ng;[ören in g

önskar alla

Cod Jul och Cott Nytt Ar
*******

GOD IUL
,/*\_)

GOTT NYTT AR
i)nskdr

LA R YNCIÖRF\/NGEN CÖ Tf BORG



SÖDRA
SVERICES
LARYNG-

FÖRENJNG
önskar er alla

EN GOD IUL
och

ETT GOTT
NYTT ÅR

999
IARYNG.

röRsuNorrs
KANSTI

önskur
er qllo

EN GOD JUI.

&

ETT GOTT NYTT

/ r ^>\

En riktigt

God Jul
önskar vi er

alla.
De glada

laxanta

i Hallands

Laryngförening

STOCI(HOIMS LÅNS

TARYNGT.ÖRENING

önskar er alla

EN COD .IUL OCH
ETT GOTTNYTTJR/

Sueiges solsida

Laryngföreningen i Örebrc, ocb Yärmlands Liin önskar er aLLa

God Jul (y Gotr Nytt år!



TARYNGFOREN/NGEN 1 DALARNA
tillönskar

GOD IUL 6 GOTT NY77ÅR

Bankgiro: 5793-0661 Postgiro:918258-5

SrrrusEN LARYNGFolrtorru

- i k amp mot cancer
Laryngfonden - en frisrående fond instiftad

:r \r.r.1,, l .tr)'r)g'or^u".rer - .rar Äppe-

för ansöknin11ar om bidrag, vilka kan bcvil
jas i enlighet med iondens ändamål:

Fondens ändamål är att främja forskning

och utveckling, särskilt inom onrrådena

laryng, hemilarvng- och glossektomi samt

främja vård och rehabilitering för behövande

sjuka inom dessa områdcn, dock ej sådant

som ållgger stat, landsting och kommun,

enligt gällande lagar, reglcr och praxis.

Ansökan om bidrag insändes till:
Larvng{onden

Barks väg 14,

170 73 Solna
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Svensko [oryngförhundets läns och regionolföreningor

f olun: toryfi,rmirgän Doloim

Rddnmn 27,791 6l IALU , Tr 023160 95

Gävle: hryrgliir. Giivlebdg ned drlmd
5il 80! ien

0xrm!d I 8,826 32 50DtRllAMll,T! 0?/016,159

oöhbory: hryryliiEringei GdhLorg

80x 12053,4024100T180RG,tu 031,12 30 ?8

Girmg I 4214t 6öTt00tG,tul03l-47 8763

Hrlmnr* Hilhd5 Lorynglör iig

Iil s J,iins vds 8, ?69 39 BÄsiaD, tu r],rir 693 05

olle Uoiiii, Box 5054,312 05 5(0fi0nP, tu 0430 201 3l

med kontoklpersoner
tiiköpii§: 5ydönr. trry&fiiränirqd
|llr B iirtk

I4irdiiqn 4, 590 30 B0RtI50tR0, ft 0r 4r nr 0 46

turd: siidr! Sverigär torynglörering i Lund

Gerr li0ll, (0nvind5l. 2, 23l 55 lre ebds

tu 04t01,t9 52

5 koro bors: l. rFrfiirenir sån s koro boro

§/o tur tsq0i &eds0ron 2Ä,534 9l vÄRA

Ie 051215271

tdhoh: ndftdm tirs r.!,yrytör{ing

l3?3? t1Ä([1

UrFolo: Upp h toryrylörding
5r loh0mss.23,752 3! UPPsAtA.Tel0t8 56 09 36

svei & l\l0iny tu ksn. tlbo*s. tdr /40 I I L4|l|{A

ft 0174 ??0 84

Viishrdr:Viinm hnd5 tqiynglörenir9

le ir 5s 10,723 5lvrisltRÅs, tu 02r4r 74 76

Lrryigförmirsen i öreho orh vimhrds ldr

I!10r9 Y l8 86

! iin:

5kftow Pen*$oi,IoD 11,669 9l DUt

EYffi§ ffiffire§ffi&fu
ååaresk*r &wd §w§§

Ps"*va grat§s

^,,ffi ffi ffi {ä9.@W-sronraf iiier
=- l-ti|§aw Åasself

Niir hijgre luftflödc örlskas t ex vjd
promen:rder. idrott, lr:irlgårdsirbetc 1n m.

Vid återanpassning ti11 jnolståndsandning".*

:13% legre morstånd och.ästnn bibehällen
belirktning jiimf&t ned Stomafilrcr Nomlal kässert.

Konta«a gänra oss så erhå ler ni 5 st HiFlos, ka$eft-.r s.mt i §

HiFox '' ir ämnat iör.n!;ndrr rB lid t cx ilsisk åkt!let. Vid
.nr ta ti iä ci rckonrnrenderas.tt rr!.indå Sionrafilr-"r Norm.l.

Wffiffi

HiFlo\1rrr Fillerkassetr (20 sr) Ref.nr 724i
Non aJIil.cr..,...r 1'n.q, R('.rr -'rn

MHT: :.å.;*

8ox l2l. S 2,12 22 HÖRBY
Te 0.115 198 00 F.x 0415-r!8 98

Proloxi år elr reg stre'it larunrärk-..
Patcnlåisiikai ar nl.iJri.rd iör Prolox Stomniilter.
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POSTTIDNING B
Svenrko [oryngf örbundet

Borks viig 14

r70 73 SoI.NA

LpryCare startar klubb för laryngektomerade plerS0nef!

En ök:rd kornmunikåtion mellan llr och oss på LarvCare gör att r i
tillsamrnans kan ta vara på idder och förslag kring

* ny tekni.k
* nya hiälpntedel
* klier.från patientkltftbar i a dra liinder

o
o

Som rnedlem i Lar"vcorr får Du

ett nlhetsbrev ?tt par gånger per ltr
möiligheten ntt komma i kontakt rned undra
laryngektomerode personer i Sverige eller ulomlands
bevakning av vad som sker inant laryngologin, t,ex. senaste
nylt.från kongresser sont yi beyakar tie i viirklen

o

Medlemsskapet är givetvis kostnadsfi.itt.

Bli medlem före jul så skickar vi en liten.julklapp!

Biista julhiilsningar

Gibeck LaryCare

Namn

Adress

Telefon

Tele lax

.Ia tack,.iag yill gärna bli medlcm i LAfyCOm

Skickas rill: Gibcck l-aryCare Äts. Box7l3. 19427 UPPLr\NDS VÄSBY
Fax: 08 59.1 LOl 65

e-rnail: info@)gibeck.posrnet.se

http//www.larycare.com


