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a

AtlJyaril utgitdre
Bo Pcrsson
Ratlaktar

I'er-Arnc Hcrbertson

I
Svenska Larvn gförbundet

Besöks o.h posradress
B:rrks yäg

1,+

110 7:l Solna
Telefon: 08 6ti
l0
Iertelcfor: 08 655 43 20

lli

Telcfar: 08 655,16 I0
Posrgiro 8-5 17 5,1-2
B.inkgi.o: 57903 i.37.1
Förbundsordfi)rande
Bo Persson
Ovre Hentverksgatan 20 A
8l l 36 Ostersund
T€leforr: 063 12 30 41
Ilobiltelefon 070 512 5l 96

Kasxförnltare
Gert Hall

tv\,ärr cn nr redaktor nred anled
ning av att Inge Hansson på grund
av siLrkdom 1ur nlng'rrs art tiånsa
ga sig uppdraget rom rcdakrör.

.lag hopprs ett Tnge s11art skellr..ua hrsk och pigg så rtr han kxn,

ske kan tänka sig :1tt äterg'i sorn
redaktör för tidn]l1gen. I'ör lnig
son) ren arnarör känns det jobbigr
att göra tirlningen, mrn har ju hcla
tiden i tank:rrna art tidigalc redak
tör var ert prolts.
Men skam dcn som ger sig. jag
lo\.rr att göre nrjtt bästa. Der hnns

err ordspr,ik sorn säger "arr en
ilug.r gör en irgc,r somm:rr" och

heh l<lert lir itt eD redaLtör gilr
inte tidninscn sj:ilv.
lag vädjar iill rlla Lisare av vår
tidrirg arr bidnga mecl artiklar
son bcrör r.:irt omride. \ral jag
pcrsonligen kamrer är ett NI med
lcnrnrar i de olika iörerringana ska11
skriva om vad \l tyckcr är vikrigr.
'1l'cLer ni clc. iir s\.rirr arr lorm,
LLlera en artikel så ge oss en grund
q.i lo!ar vi arr hj:iba rill rnld ut

ionrringen
Ti11 er

ar,

artikeln.

i foreningarna villlag bara

ihig
tidningen ir rjll
'rtt
för er, skrn orn ak.iviterer. mötcn
rnr. forburdcts grundstener är ill

Svensko

[oryngförbundet
a h.1r llilrs och r€gionförcningar veiksanrrna öicr hele
lander.

a har kontakr med morsva
rande förL,Liui i andra l:in-

I

-§2

Konsuleli i Malmi)
Gull Britt Mårtcnsson
Dalaplan -s A
214 2ti M.lnö
Telefon:040 92,1:l 42
a
Stiftelscn lar,vng{ondcn
Barks v:ig 1,+

170 73 Soha

Teleion:08-555,10 01
Postgiro: 91 82 58 5
Bankgiro:579.3-0661

tARY
En tidskrift för t loryngeklomerode - de som

Enskede Offset ,\B, Stockholm

:rl huvlidminnen

i

I

tilthör h:Lndikappfdrbun
clens samarbersorgan.

r

finarsicras genorn mcdlems
.rvgittcr och anslag. bl a
statllga organrsariorsstöd.

0 har irstltrar iristaendc StiIr
elscn Lannglondcn, som hl a
ger reabilitcringxrod till dc

al carccr i
öron, D:isa och halsomr:ider.
som drabbars

fritt struphur.udet bortoperer :rt.

I hemiloryngektomerode -

t

de som fått ena srambanclct

arbetar fin lika ratr

till

behandlirrg, 1åid och rcha

bilitcling sarnr Iör social

t glossektomerode - de som

tr,vggher.

iått tungan bortopcrerad helt

a
Tr,vck

e11

Cancerfonden.

säga: kom

nx, ridrinscn ir ju ett ii;rbundsor
g.rn och jrg hoppas rtt ri hjälper ri11
med nåera {.rundsrenar i dcn.
Per-Ati1e Hetbettsall
tf. rcdahtör a

har förrroendcanJurna
hkare, randlakare, logope
dcr, kunrorer o,:h rlietisreL.

a är

ni medlcmmar i de olika fi;rcriugar

KäsNiflds\'ägen 2
231 -55 lrellcborg

Tclelcin:0410-149

I detta nurmer a,; r.iir ridning är det

e1ler

i
t

delris.

de som oper'ctats Iör cancer r
mLrnhålan.
de som genom strålbehandling

fåtr bestående mcr.

I

utger tidskrilicn Lary.

0 v'irnar sina medlems-

gruppers intesscirågor.

Lors-0lof Poulsson

Iunkor lrån

i vårl minne.

Loryngfondens

nyo ordlöronde.

Yilken underbar
sommar det t)tlrit ocb

Fiir. l:tt stort rack rill rvr

uilkc,n semc,sterJeg har varlt på bröllop, min

doner har giti sig. Det hels
gick ay stapeln på Orust.

Vilken värne,allt var som
elt sågobröllop, irigct hjrdcl på
vägen.

Lart'Otof Paulsson Stockholm, av
1ed 26 .rugusri.

Fhn

sl<Lrlle

:ir. H.r

he fr-lh

iiz:ir

nristä

ope.erad.s 1981 fä
K.rr.,linskx siukhurer för nunUnder sin vrleslerhs.rrrna rld
l,ar L.rrs Ol.,i polis och har ävcn
tlänsrgiori !iLl SAK. Lrrs Olof hnr
under |rånga ir Iarit sröftepelaren
i SLls medlemsre!.Lster.
Vi som kanner rill Lars Olot-s
arbete raed regrsrrer ler atr det blir
en mlcket sr.ir hördlrtt ra ö!cr,
men !i \'et att hrn I sitt xrbctc yxr
en perso,r \orn aldrig ärt1r:aie
giina rcglcr rtan att förankn det
hos slr e kollcgor variirr vi srendigt
korrmcr arr åter-e:i ti11 Lrrs Cllofs
noterlrgar. !ör många av ox v.u
Iars Oloi en personlig sod r.an
\ arfiir tonuun1mer k:inns :1n lairre.
\ri kommer am mlnn.1s Lars
Olof som en god r:nr och kollcga.
Stytl:en
St o.ska L.trynglorbundet
o<b Sttftutl:en LrnnEfo

de t

Monusslopp lör nr 4
I995 är I nov.-95

der'.

NIcd vätmc,kyla och mvgg

i

Illit]net kä rs det skört att iå
böria jrjbba jeerr.
Under min semester har det
anskaffars n-va darorer till
kalsliet och naturlign is plock
ade jag lram ordspråket "man

kan aldrig l:ira en

genrnrai

huDd att sifta". Underligt nog
så tycks jåg kurna lära mig
även dessa maskiner.

På kansliet kommer en hel
de1 at hända under hasren.

liörutom slyrelse' och AU
möten phneras en träft {ör'
rcgist!ransye.igll i iörenin.e
arDa dcn 25 seprember. Den
ser vi som arbetar med regis
trca som cn _Ycket viktig ffäff
då ri ibiand har litet svårt atr
Iå a1la uppgirter vi lxhöver.
Vid denna träft får vi ju besök
fr:in Drrainspektioncn som
deiger oss alla nye lcgler.

Ordfdrandcnäff hålles 4 okt
ober på kanslier.
Jag rrlirrs ät. förr kunde
detkomma in mvcket {ina dikter och annat poetiskt material

till tiddngen fr:ir er medlem-

Det bLir ju:iven julnL,rnnrcr a!,,.:ir
riimne och jag vill pån na a1la
a... htilsa lai ,rer och 6ekrn l.,r
der runr: EN COD JLL och LTT
GOTT NYTT ÅR. \'ar ned blerd
ramn- och löremngshlilsningarna I
l.ar\s rlrlnLrmmer.

Rcl

Efter detta åkte jag rill min
hemort Tärnaby men där var
inre s:i varmr, ca 4 5 grader
och sista dagen korn det snöblandat regn och minus 2 gra-

r

Hoppas att ni fättar pennan
och skriver Irtct tina julkiappsr:im till komlrlarde julhels.

Hälsningar

ELise

Li dqrista

personer

rilkas arhere giort fonden till vad
den ar idrg. rack Eloi Brstedt f.d.
o«liörande. Tack Sr,en Eriksrcl
Ld. kassör. Ått bli förtroende rald
rill ordiörande i Sriitel\e,r Lar!ngIonden k:rnns hedr.rrde och spännande nrclr frarnfi:;r all. iilrp lltigandc. §tr dessrton överre orcliit
ardeskaper efrer Uof l\'st€dt, \,il
ken lagr ner hel.r srn sk:il i fond och
iörtLrnd. l<änns ern'a stinr ulcr'ande. \lin iorhoppnjns är. aft mcd
hjalp ar.kLrnniga rrcderbetarc i srv
relsen och gcntlrrl ett målmedr.erer
o.h scriijli arbete, iirra iondens
lnålsättning \.jdare.
Undcr tlc försra rre m:inedern.r
v:m ordtcirende har r.i halr n å srr
rclscnriiter, dir vi bl a dLskuterrt
hur fonden pa b.rsta saitt sL.rll iörr..rlta och driir nrinköpta Åtolps
Hengird. Ftter no-ea örefl.,igende
och ckononiskt bahnserande h.rr
r,i beslutat arr årrender.r thrrål Lrt
anligningen under cr .5-års pcrl
,:rd. lond€n st'ir rllrlämt som ägar€
men enendetorcrnrr Clacs Ohlsson
o.h tllf Jijrg.rrser hr.r och driver
r erksrmhcten på Å«rrps 1lerr
girrl. Birle Ches och U1f har lrrg
crfarcnher .1. .rrbete inom restru'
rang- och hotellbranch€n !'ilket gi;r
art vi ser ham emor ett l,älomtålåt
och v:ilbesökr st:ille. Sonr medlcrn l
Sr,enska Larrrgförbundet har r.i
lörhandlet oss iram ti11 ittrmturer
rid iivcn:ttning. detra gäller irr c:r
dc Lokala frrrenrngarra.
Ytterligare ert bcslIt son ragirs
i srvrelsen är iii iondens kansli.
h o m mitten rv argusti i .ir. ilvn.rr
iiter dll gamlä adressen, B.lrks !:ig
1.1 Solna. i samrna lok.rler sorn fc,r
bunrlet.
Under er kort ricl var l<anclict
urflrn.rt till \ftrnkedal.
\'.td vi iör nirvxrande scr ii\.er

och erberar med. son krn ar.
intresse. ai. att I:i fram blitrrc
rnsökningsrUt]l1er och bidreHsför

Dcr h:ir var en lircr kon rntor

m.rtion frin err ordfanåndr soln
l ller pj att sätta sig m i f.nrdcns
rrbere. F-tt yct jag ffcd bcständhct
och dct är atr kortaltcr rrcd Fr
mccllcmmar iir av stort \.iirdc i Drift
arbete. NIin förhoppning :ir att Ni
hor av med id6er e11er om Ni har
frägor rörande fonden.

Jag rrättas säkrast på tör
bunds'karslicts tcl 0E-6-55 83 10,
6i-t E-l 20 nåndagaL 16.00 18.00 och rorsdagar E.00 :16.00,
d'irurover kan Ni iirrsilka på tel
070 770 IJ5 -2.
(]un'Marie l.ttrcsan a

Dollolk på rehobreso.

5ydöslro [oryngföreningens ]eh0bilileringsoch månudslröff på Atorps Herrgård.
Larvrgtörerirgen
i Dalarna lar varit ure p:i
rcsa. F.n cnrl:garsresa sorn nöllig
giorts genom hidrag fr:nr larl'ng
Itnden. lleltagarne semlades i FalLLn
clär resan startadc mcd buss och iör'sta arhalnar Sundbomsbln l.-5 mll

I4edlenrmarn'r i Sydöstre Laryngiijreningen h.rr givlts tillfiill€ att besöka L.rr)-ngiondens anlliggnirrg p;i
Åtorps Hcrrgår'd i \lunkedal.
Vi hade där bokat in oss för an
genomiora en kombnreracl reh.rbi

literings och minadsrräfi 1E-10
till dcnna
trlc\ ilvcr ell fUr!äitan, l6 pcrso
ner dcltog pri dcnna träff. Elicr en
lång och i.rnr resa var vi framme
lagorn dll lunch. På eftermiddagen

trå

augusti och arslutringen

hem, Lillx Hytiniis. Efter

genomiordes föreningsmöter och
d:irefter guidedes Ii runt .rnläggnmgen år Ånita Joh.rnsson.
I-örelaisrre p:i lördagsförnridd.rgen Doc. .jen Lundgren och I ogoped (lhristinå Danbolt som alltjd
har irtrcssant infomatiol om vårt
hardikapp, s:i ar.en denna gturg.
Efiermiddagen blel mer najev
b€tonad. D€t borlade med err lcsr
på mLlseijärnv:igen till Nlunkcdals
h:rmn dair båtar log oss mcd Lrt på
Cullrnarsfjordcrl.

Fålun. Här bjöds fön ddag
skeife mcd cn rej:il räksmörgås.
Scdan vidtog ctt guidar besök p:i
Carl I.arsson gården. En inrressanr
srudie av den kande konstnärens
clette

mrcket uppskattade insl.rg gick iiirden r.idare genorn vackcr Svär'dsjönatur mot Errvil<cn och rrålct
Björkans pensionat en galnmalt
gedigert herrgår'dspcrsionar sorr
forcningcn Lrcsökte ä\.en åre. innan.
Här hölls löreningsmö.e sonl
gcnomfc,rdcs i trädgården då r'i g'n
nadcs ai. strålande vader hela dagen.
Sedan var der dags :rrt siirta sig
till bords och niut.r av e härllg nrål-

tid

iramtrtscrl

ai

r,:i«lfamiljen

Sedan :irersrod bera återresal

FalLrr

till

dir

deltagarna skiljdes efter
givande
en
dag. På grund av ol,vckliga omsrändigheter, sjukdom m.m.
hlev delt.rgarantriet bcgränset mcl
dc som deltog urtrl'ckte sin upp

skarrnrg.

Hdgtr

Anderss,.tn

Förcningsordf.

t

I det srr:ilande \ädrer blei dctta cn
Lmderhar resa. Hi;jdplrnkrcrr Lrr der
dennr resa r.ar rär skcpparer slog
av notorn och vi lig sti11a p:r fior
den under detra stopp konr k:rffckorgen liam rilkct smakadc ertra
bra på floldcn. Efrer detra stopp
lar tid äft stä\.ä mor h:rmnen igen
där tåget tog oss iter rill Åtorp lär
nlrldag och underhillnrng .rv trLLBertilsson sorr mcd glada r.lsor
och imitaticmcr roade oss. Då sön
dagen fick disponeras efrer egen

önslan i,alrle många n.t utnytrje
förmiddascns svalka Iör henuesa

Dc r,amra bilresorna till och
från Åtorp uppr,ägdes ar en trolig
samlaro i en trivsam miljö och en
mvclet god mat.
Tacksamma och nö1de nedlcm-

nrar

metörsutbildnirrg i Handikapp
kurskep som Hardikappförbun
dens Samarbersorgan genomfilr
med Ådelfon Folkhogskola. Sralt
8 jan 96. Redrn 7 8 oLt ke DL,
vara [red p,i v.irä "Kainna-p;i-

Sl.ddstrr L.rrrngfirrcninge|
Nr/s

Ge dig siölv en chons
Anmäl Dig rillen 22 vecko|s infor'

i

är etr minna rikare.

I

lill ulverkling!
fi

merr info. och diskutera Ihå sieri gen. Rirg
I4onika Sjrlblorn på Ådclfors tel
03iJ3 504 10 cllcr Cbristina
Iernströ,n på Smarbetsorganer rel
08-6 l6 08 08 så tår Du \.eta mer:ri
dagar" och

I

Ftn .r.dra sånsen ordnades dr:rne
ir* mcd rröjligher lör ioreningarna

Folkfest i
Brunnspurken, 0rehro.

att i isa up1. sig.

\igor sor11\'1 .iturligt!is :ir nred
på liksom m:ing.r ardrt hrncllkapp
forennrgar.
Efrerrnr clagcr L.jöd p:i linr va
der och rn arrangörerna eng.rgerat
ninga fina arrisrer rill denna dag så

rl

publikanslurmrger erorm. An
r.i sed.rn delade bold nrcd HSO Örc
L.ro 1an var jLL till,rynr för r:,ss bida
r.ed gällde pupliktlll*rc,mningen
Dct b,irta «n hirncle mig denn.r
dag \,ar niir nrigra ungdorrnr liin en
Örcbrcskoh komhla rrll mig nrcd
trågan: Hci, hlrr måi dLr ?? Du lar i

iilan

skola

njrr:

:irer och rngen har

börtar iltt röka... Dess.r ord \äni.tc
o.h nran rnärkcr r.r r n n:ir- LLt rncd
sltt burlskep r,illtet är en inicktion

I'et Arne LletbetLsai

Lr\ngla)rcniirye DST li a

irets r.rndhlgicni"t.
ller sliLrllc man l<unna ka la
lngallll Järnesr€n på lolktarrlr'år
clcrs k,ikkirLLrglska klinik. I-or en
par veckor sedar uonog hon nän,
ligen der trrsrlserllldr Buders \ti-

pendrum ft;r rand11\gienistcr.
Bakom *ipcniiet !r:ir det Anrcri

kansl<t forerager Buder, som delar
LLt stitrcrdiet ior 15:c gringen.
Och rrorirerirrgcr är:

"lrers stlperdlat har engegerat
sig diupr rnonr i.n iiiga glamoröst
dcl ar. hrgienstrkcr. rlå hon jobbar
mvcker rred sjukr m:imrxkor, och
speciellt rrcd tandr.ird irlr onkolo
g1påticn.cr.

Hor har inte bara r.arir ledsrjärSrerige, ur:n h:rr ocksi dclar
mei sig ar sira eriarenhercr \ ld et
ilert.rl rrrcrn:rionell.r srnposier

ra i

ledstitirnon från örehro.
Lingt i eirerhancl iill jag säga grat
ris rilltngalill. Du är lcrkligen r,tirrl
Den hjälp låg har i:irt al Dig
liksom att Du hlä\r mingå åndrn
är i.erkligen r.ird a1l uppskartrrrg.
För oss som drabba* av olike
problen ir der er stol r,ikt a.t vi

r\rcts pristägare ocks besjJl.rd
ar sirr vrke och lrrr under ca 2i ar
hunnit med mer

lår råd och hi,ilp n:ir der sä hchöls
och fi;r nlin prn.rta del ha. ilrg all
ti.lfått ctt gor. stdd iran Dig.
Pcr Anrc Ikrhertsctn. I{utnla

I

ärr

dc

es.a a\.oss. '

Biiftre k.r .l.t väl in.e sigrs:
CraftN lng.rlllll

fatreroligt, säger lngalill.

hiilir et srlpeldl,
lnte söker, Lrrar kar

Särskilt somdct

I

lrä\ra spxlr lmrs rerren ir:ir cr
altlkcl om Ing:1i11som:ir \a\xd Lrr

ii:nrd:i.

Tchlarlet.

da

Pergrrna ska lngalill nu.rn\.:in

till rtterlig.rre firrkovran i vrker.

fql- orh
språkskqdsde får hiälp
Fyro center för kommunikotionshondikoppode hur skopots.
- Må[et med komnunikatiofiscentren iir .:ltt ge personer ned olika former dt,
k o mmtn i k ati on s h an di kapp
bAnLl nliiiligd siitt att
kommunicera, siiger
Catarina BrLtn på HdndikappinstitLiet.
- Ett ,ihtigt led i dettd iir
tttt öka ktmskapen orn taloch språkstörningar och
om de metctder och hjiilpmedeL sc»n finns,

Linkoping och ()rcblo. På
Innr Ilera olika rrkcskate
gorier representerede: Logoped,

Uppsala: Monica Bergh-Gus
tafson. T(O-UIC KolImunikätions
.entcr, Bernadorrestigcn 4.;i6 48
Uppsäl:r, rfn 018-30 96 :10
Göteborg: Gerrl Zachrrsson,
KOtrtP. llriickc Österg:'rrd. Bor
210 62, ,+18 0.1 Göreborg, rlrl 03 l-t0 25 00 ellcl kortakrpersonen på
Hardiknppinstitulet, Catarine
Brun, rif 0l blU 18 42
T

arbersrer.rpeut. speclelpcdagog och
sjukg,vmnest. trlan sarrr.erkar ocksa rned psvkolog och tekniker.

För m!r lnfornation, kontektt
projcktarsvariga. se baksidan:

(enlren syltor till oll:
fi:imja kunskapsLLl rckJft gen
krrng tal-. splik- och kommunLhationssrörningar
un eckla kompctcnscn hos olika
resurspersoner i rcsionen
sprida kunskaper till pcrsoner
den kommunii<.rtlonshandikap
pad€s nairmlltö

sltador.

är

nrigra

- Trors derre fir intc ral och
språkskadade den h;ä lp de behör.er
fiir att kompeiscra sirr lunkrionshlnder. h:rld'rr Cxtarira Brun. Inte
mrrst galler detta vurna personer.

D:irför finDs der ert stort
behor, ar, mcrorlurr.ecklirg och
kurskapsspridnrng irom området.

i

.kapa samr.erkansiormcr mellan
olika verksamheter, son har spe
cialkunskep e11er bchov av an
öka sirr kLrnnande rnon omr:rder

Teckcnkommunikarlorr, olika
bild- och srmbolsrstem samr ilcra
s.rmralsappar.rter

-

gcromföra utrednrng, urprcv
mng och utbildning samt upp
följning kring ca antal pilottall
skapr ett rräticrk för utble av
erfrrenhctcr och resuitat ev
iorskning och utveckllng, - såv:il
lokalt, regionalr. n.rtioncllt som
lnternationellr.

Det behör.s också bär.re

samordrrrrg ar. de ollha utr.cdande och behandlanrle resulscr

Fin aft hj,ilpr upp siruetluren
stårtes nu nåltor som kailes kom
nunik.rtronscenrer. N{ed medel ur
Socialsryrelsens oeh Handikappinstrtutets stirrulansbidrag har dcr

lkapars ccntcr

i

Goteborg, Upp'

,+2 12

Orebro. trrr 019

centue11

Untler senare ir har flcra alterneri
va komnllLniLationss:itt unecl<lets
Ior personcr med ral och sprrik-

olika

l-i

sa1a,

Proieklonsvorigo:
Linköping: Kcrstin Wester, Kommuniketiorscentuun LlNDr\H,
t\lunkhagsgaran 160, 582 .55 I lJr
kiiping, tln 013 22 2,1 ,3 .
Örebro: r\netrc Adollsson,
I(ommunilationstcam. CenrrLLm
for Hiäiprredcl. Box 1-j15.7(ll 1.5

lotynger från Eskilstuno
som gösler hos
Uppsulolöreningen.

Vl t:ckar Uppsehföreningen

Iör

inbjudan ri11 tal och anhörigkursen
i Cvsnge 14-16 augusti som blcv
rrrcker givandc d.:gar.
Vi fick en rnvcket bra rniornation orn Cibccks prodLrkter. Dr

Arne Lindcr och slLrkskincrskan
,\nna-I.en:r'fingstriirr fr:in Akadcrrlska Sjuklrusct lUppsala g.tr cr
mr.cker hra lnformarion om talr,en
tilen och r,l fick ilen niiiliHhe. arr

mlcket irgående lentilcra olika
problem som vi drabbas ar..
hga Sr.anfeldt tr:ir Tafti:insr l
tlppsala gar cn nvcker br.r och
noga inlornratltxr om olika hjälpmeiel. Taldat.rbasen i Llppsala \ar
cn annan dctall som r,ar mlckct
intuessant eft höra om.
A1l heder till Sve11 [riLsson fiir
ett bra progr:rm med kLrnniga
Tdck iitt en gång l n
LaDng1nd i Lskilstllln a

§smmqnfqttning från kursen
på Eslöv folkhögskolu

Ilåndogen den

li

mej kom jeg f.anr

till Fslöi, efter flera fI,vg och tågb,vtol. Frenrme blev jag mortrgen ev
Rektor Kjell Pettersson som hiilsa
r1e rnig ralkommen och därelter
kom Ernar och tog hand om bnde
mig och lektioncma. Einar ralade
om kost, hälsa med stor rnlevelse
som fick oss ö\.riga dehagere arr
lvssna och njuta. Lfter middaglf
sarrladcs vi a1la i virt sällskapsrurn
och hade en rrevllg avsLutning på
försra dagen.
fisdogen inleddcs med atr l-iner
talade orn Skåres berg och btommor vill<et var mvcket fascinerande
elrersom Skånc har 2 arrers berggrund bådc Urberg och längrc
söderut cn bergart sorn bildas p:i
grund av slamprodukrer som ned
Iöljt vattcnsamlingar, den bcrgar
ten är i törhållande till urberget ar.
nrvckct särnre kvalitet, blommorna
son limrs i Slcine finns ju även på
andra hdll i lander men det sorn
sliiljcr är ju att det finns många
altcr orkid6er h:ir. På cftcrmidda
gcn kom lohn Ieppsson och l:rste
och ber:ittade om Vlktoria Bene
rlictsson Bluzclius alias Irnsr
Ahlgren törlittarcn.
Boken hette "En o[cklig postmästarfru" der var LrnderhålJning
på hög nivå hon levde rnellan I8-t0
- 1 888. Efter dett.r så gjorde vi en

utiLykt

till

b1.a.

ri besi;kbvgdemuscum

Hoör d:ir

tc kyrkan och en

där ett fint r.:rgnsmuseurn ingick.
Kvrillen avslutades i vår gemen
samma semlingssal med frigesport
0nrdogen började med träning
vjd datorerna lilker mvckct upp
skatrades, sedan kom liikarcn Peter
Wahlberg, Logoped Kcrstin
lJecl<er och Kurator Monica
Saxe, alla från LLrnd och det blev
ett givandc och ragande mellan dcltagama och r.:ira gisrer vilket alla
Lrppskattade och hoppas på att

dct ävcn n:ista :ir skulle årerkom'
na. Kvällen ar.slutades som ranligt
med art vi samlades och läste dik
Iorsdogen började med atr

lniitligher att mjla på sidcn, dct vrr
en ny upplerelse och rnvckct roligr
att göra sin egen scarf i de färger
man onske.lc. Eftermlddagen ägnedes åtlrigen åt urflrkt rill l-auds
krona, Glumslöv, lliLrodarrra med
flcra plarser.
John beriittadc inen om gåmla
Amerikabrev so;r'r ber.arats i ett
:rrkiv de var fr:in de larsta sonr
utvendr'acle, rnvcket intressant.
Kväl1en som vanligt där vi läsre
olika dialoger som ctt led i ultrri
nirgen.
På ltedogen ,,ar kursen slut och
jag fick skiljas från många trevliga
människor jag lärt känna h'ir l
Es1öv men jag hoppas att vi skall
träffas igen.

l.i fick

Sn Baglienl

Fijr information angående

Fonder & Stiftelser
ur vilka man kan söka bidrag iör:
vård, rehabilitering, hjälpn.redel, studier...
\ri

kan or:dna "skr:iddrrsydcla" förteckninsar.

Fond & Stifielsc Information AB
Norrbergsv. 22. 891 30 Omsköldsvik
r€yr-ax 0660-128 -§0 mellan Ll 13.00 15.00
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SVIRIGE KRITISERAS AV
VITA HUSET-JURIST.
Jas är fiirvånad, chokad och be
svikcn, sa proiessor Stanle,r' Herr
på HaniikappomhLLdsnranrcns
presskonierens om srcrsk och
amerLkansL handikapplagsrilining
på torsLlagen 124/8). USA ligger lör
iörste g:ingen fiirc Sverige.
Sranley Hcn. f.d. jurst i \r1re
Huser), har rarit I Sr.erige flera
g:'rnger under quso :ir. Prolissor
llerr konstatcrade nu alr del !'ar
lilrsta gringen som h.rn konr rill
Si.,:rigc, in.e ban Iör att Iär'e av rlcr
svcnska s-r'sremet, uran ft;r ått lärå
ut om det amerikenska.
USA ligger Iore Sverigc rär der
gällcr tillgän.qligher, trortoark:nter
är fasade, rullstolsbLrndna knn :ika
bux. hnsknapprr h:r punknkrift
Det är diskriminenngslagen ADA

iÅrnerican ilirh Dlsrbilities Acil
som har drivir på uneckilngel
jnonr hardikappornridet I US§.
§DA anrogs 1990 och ger 49

r

ljoner amerikancr bättre mollig
ti11 delaktigher och j:rmllkhet.
Dock korstaterade Srrnler
Flerr

Stanle,r

llerr

är profcssor

i iuri

dik på Universn, of \Iarlland,
Balrnrore. Herr har tidigare varit
Kennedl Puhlic Fcllol., Domestic
l'olicy (louncil, i Vira Huset under
Clmton-adrninlstrarioren. IIån :n
också mcdforfattare i boken Inrplcmcnring rhe Araericans r lth Disa
bilities Act, Rights anci Rcspor
sibilities oi rll Americens. I

ROKNINGEN
ORSAK III.I. VAR
SJUKDOM.
Arr röLnlrrger är dcn srörsta orseIten

till

vnr siLrkdom

i Ö-\H områ-

n.l.el om.
Nlånga ar, oss opereradc mår
intc bra när iolk röker i rår nirrhct
nrln yill inte sigx ifi.in för ]nan är
rä.ld a.t s.otr sig med lolk och dct
iir jr inte iörbiuder atr röka.
Ilelt klart att jag håller med om
derta men nran hår rätr afi kr:ila
Läfls!n.
För cr som m:ir d,iligr nirr andra
lr;kcr har jag hir L,rr.ler saxxt en
ar.ikel ur tidnnlgen '\,'äl & Ve nr 2
199-5' Arrikelns namr :ir "Rok
are kan r,isst ariisas tr:ln lokal".
L:is o.h begrLrnda...
dct är jLr lngen

heter

I' A.Herbltsan a

Uandikapponburlsmrnnen Inge

WffiWMW:WWMW

Claesson-§ äst berg arr Sr.erlge har

etr bairtrc lndividuellr stöd. Bland
ann.rt tack vare d€n nr.r

leglf

LSS.

llxgcn o1r sröd och scnice

Wfr%%T fuWWU%fu%

ti1l

WWMWb^ffiWfu\

r,issa fLrnktionsllndrade).

Att

!i

ligger d'iligt

dll med rill
gängllgher ir pinsdmt, så Inger
Claesson Wasdrelg. Der ,ir ju es-

lokaL oc[så

entligen det
giir.la.

so11i

yru är enklasr att

åt-

Handikappomhudsnannen har
skarpt kririserat clc'lar ar, der n1a
iorslager till Plan och brgglag. 1 en
skril.else rill BostadsLriskorrerp'ipe
kar Handikapponbudsrrrannen .:Ltr
den nra Plar och bvgglagen bör
hnehålla krar. p:i att enklarc hrr
der fi;r tillgirgligheten Lriir lrra
rvh;älpta iöre :ir 2000.

Den

so]11

iset eller disponcrar

en

och läll5stvrelsernas hälsoanslari
ga för ar. red'r ut vilka sanktioner
son g:i11er i olike sitLrarioner:
"Den som:iger cllcr på annan
grurd drsponerar öicr cr lokal ar
ocks:i ansr.arig för art tobakslagens

besrurmelscr om rökfria milji;er
iaktras. Dct:ir rigaren eller rörcl'
seidkaren som ansr.arar Iör att
enskilda pcrsoner folier best,in-

I filrsta hand ålig,ger det den
arrs!irigc a.t rvdligt markera ver
röInin-{r:ir iorbiuden och ver rök
ning:ir rillitrn. Dcn ansrarige ska
.,veneka art rcslernä ioljs och n(x
vid belroi ingripa med Lrrfoimation
och tillsäge1ser.

Onr någon rrors tillsägel:c fort
s:it.cr ä.t riikx fir dcnnc xvl'is.1s.
Tobakslagen ger int! fiqon nlöl
ligher arr rlrirge dcn som roker art
avlägsna sig. En \ ä.grirf

rr.

x1.l.igs-

na sig i ett sidånr txll kiu dock
!rr:r srratthar som olaga nrrang,
enligr .1 k,rp 6j brorrrbrlker.
Fi,lixkrlllgcn bör po1ls kLrnna tl
k'tlles.

Orn nrgon trors rillsäge1se

ar,

naliktjrinsteman ior rse.rer arr röl<a
pi f,irrlrnedcl i inrikes kollektivtra
lik eller i lokaLer tör kollcktivrrå
tik. t c\ v:inrsalar. bu\starioner,
kan sådana onxtandighcrcr törelig
ge ai. ävvisninll lan ske med stöd
ar. ordnrngslagcn it99-1:16 1;l .1
kap 6 9\\.Åvcn i sadrna i.rll bör
polis e11er or drlnesrakr kunna ti11
kallas. Det är polis eller ordnings,
vakr sorn bedömcr om sådan.r skäl
iöreligger rrtr ordnrngsl.rger kan
tillliffpas.
Fiir en anställd, son brvrer not
reglern.r onr rökfria miljöer, hilr de
rllmänne regler som gällcr virl
ansrälhirgstörlerandc rräda 111 lör

|ir att tobaksLasen om
ikfrid nil iöet efterLets. t,ersrner
tisr.lr

kan attuds med hiäL|t

dt,poLts och i.1eLl stöd i
ken ellcr onlnuryslagen.

bftttsbiL

På grund av den oklarhet som
rått kring den n,r'a Tobakslagen
11993:i811 nir der sälllr beiosen
het arr ar.r.lse en pcrson som rriker

rrors fdrbud, har Socialstvrelsen

sl<ririt brcv ti ll kommunernas
miljö- och h,ilsoskrddsn:irnrdcr

Rökning på skolo
Om clcver roker nom skolan och
sk.rlonr:ider g:iiler iö. rckror arr rä
till sarmla dis.iplinära :ltgärder
som gälier lid ö\,rige förbudsorer
.räJe1ser, enligt Bo G lre(ersson,
Socialsn relscns folkhalsoenhet.
Yäl o- \e 2 1995a

Uppsulolöreningens
Tul oth onhörigkurs i
Gysinge
Tisdagcn t5/8 1995 \'.rr jag som
rcpresertånr iiir SLIs strrelse ;rbjuden att n:irfara på derna kLrlls.

Logopeden Inga Sranfcldt, Taltjdnst

i

Upp§^la lärrnra.lc uformation ol1r
de htlilplncdcl soln firns Iör trlhån
clil<eppadc och onr de tjånsrer som
Tahlänst tillhanrhhå1ler. I der sam
marhanget kan noreras arr hlyngektomerade inre tillhör de srcrr.
kunderna ltroende pi tn flcsta av

frogrammer dcrna clag v:r
lntersivt och Dvcket elvande.
Från Akadcmiska Sjukhuset i
Uppsala ncdverkade Dr. Arne
Linder och sjukskötersltan AnnaLena Tingström sorn gar mrckct irr
information om röstventilcn och
eventLLella problem- Ävcn matsrrup
stalet och rösqcncratorr belvstes
mrcket ingäende.
De lick är'en sr.ara pri många fr:i
gor g.illa de rårr problcm liksorn
att clcssa lrågor ofra b1er. upprinnel
scr tilT korta men givande s.rmtal
som mr rill nittr for oss rll:

salaföreiingcn Ixlrrs medl., röstbrerlåda, info om servicecentralerna. Vill
du prova. mrg 018 l8 89 00. Fiitj de

instruktiorer som ges.
Pcrsorligen onskar jag att ella
lanrlsting skall ta eiter den,ra modcll
då jag rror atr rnedlenrrar I dc olika
handikappföreningarna kan hr sror
n,rrta rv s:idan talcLatabas.
Att kurser .rv licna slag jnte ar eller
behöver rara några t,åkiga rillsrill
mnger srrs på dc glarh uiner Sven
Eriksson llpps:1a och IGrl l:rik
Sandströn St.Sundhy visar upp.
Till Sr,en ErikssL» och Upp
salaförennrgen sägcr lig tack tör en
m,vci<et givanrlc rlag och önsk.rr er
lvcka tlll rrcrl framtid.r kurser.
Per Arne Herbertson
lörbundssekr.r

Lrock r.ille lnga Svanfeldt pipekr att

fi Ljälp on så
önsLas och att TxltjriDst har nsr
nrclsplikt.
Taldatabas som n:is Irin en lan1ig knapptelelon lar nigot,r\tt for
mig. lnga Svantel.lr lärnnadc inlo
:n.en om denna och jag prov- ringde
r.i har molligherer am

h:in mrn bärhara tclcfon och

det
lungerade rnlckct ):ra.
Vrrd finrs tlå i ienna bas l
Här firner man information irån
landsrlrget, anslagsravle d:ir bl.å fiir-

cningarra kan

l:i var.l med tllpp'

Lytkod Donmorksutliird.
I

början pn augusti hade

Sodra

vi

n:mdes knappis.

S\.eriges Lar,vngtörcDing si11 tradi

men rog

tionelh rekreetionsurfärd.
Denna g:ing rill nordsidrn ai
5jä11and. Iirirrlen gick istrilande so1
med buss frin Trelleborg vie
Malmö, Lund till Heisnrgborg. I
Ilelsingborg köde bussen ornbord
p.l N4/S r\r.ora som på err OresLLnd
bhnltt son siden tog oss över till
Hclsingör. Där lanracle oss frukost
på trlarienlr'sr. Kaffc och danskar
nas virldsberönrda sritrar. Var je
liten snitt var som cr vacker ravla,

slLrt.r.

nod till

n.. itr

oss sen ville

denr,

ri

rntr:

Utlikter var ocksn hedrnande,
IGonborgs slott och bakon der
svenska ltusten i

mlskcr. b1ån öre

sund lu11t med segclbåtar och srora
skepp.
ten

F:irder forrsarc sldan lings kus
fijrbl Hornbcck ocl Villingbeck,

sedrn v.indr vi iråt landet ior .itt
besirka Tengners museunr. Ett grrl
ska rnikr museum. Ute i clc't fria, p:i
en ljunghed om 3,+ runnland sr:ir

makalösi skiina strt!er, \i srröva
där och beunchade konsnerken.
Inon området iinrs äi.en en åttken
.iS blgg.ed LrtaD finster,ljuset kon
mer in genonr glastaker. I blggnaden frnm ritskilLiga ar. Iengners skapelser lik«rm minga ar hans skis
ser. Han 1i-eger begrard undcr en
phrta rnirr i blggnaclcr.
Därifrån körde vi på snaia
hrdsbvgdsvägrr dll Hillröd, Jar
flck i.i middeg på Frcrlriksborgs
Sloitskrog. I Hillerild gals ä1.en
rrröjlighet tlll litct ilköp Iör dem
som s'i örrskadc. Mätta och glad.r
forts'rrre vi sldan söderut rill Lyrg'
h1 strar non: om l(openhanm. Här

linns iem siö.rr v:m är föLbundna
med varrndrr och mcd sjöinrt
sedan 1894. Scr båtrrr girr daglig.r

nLrer. cle:r äldsra båren
l']rinsessen

blssd

herer

Alcurdrine och

1895, henne iick

Nyo henor på Herrgården Åtorp.

:lr

vi aran an

gå ombord pi och seden i sekra
mrk glidr liam dver sjijA.na, n:i!krosor, :mder och er märgd kltDo.cr
gjorde oss siillskrp. Sedar lade r.i rill
rid bn ggan ti11 Regarrapaviljongell.
där scrvcratlcs vårt eftermiddag
skriie med rl:rsk hrkelse wor som
en fj:irdedels tirra. r.i giord€ å,rrärtnmg€n rärnis.r sä gott ri klnclc.
Sedan r,ar det tid atr vända bus
sen mor orr igc - \rl kindc Lroned
Srrandl.aigeD till Hclsingin där NyS
Åurora s:i tog tillbaka ri11 fo*er1an
det och sa var srat hcrmnå iger
eiter en vcrkligt lvckad dag.
Rcsc cdarc var Lenn.rrt 'forgebv.
cr mrcket kunnig och trer.lig person, som hela drgen berättade om

alltlrg vi passerrde och

därrred
lrtr:ird annu vJldefullare.
Stort rack till honom och till iår
chauftör Lasse sorn lotsaclc
v:ir storr bLLss clcgart på såva1
srorl som snrli Yägar.
gjorcLc vår

Mnj-llrtlt a

Som Lan ngiondens ordförarrdc
n.irnner i sin rnikel h.rr
Herrgird arrender.rts ot till^torps
Cllacs
Ohlsson och Lllf lörgcnscn.
(llacs är dcn som skörer der arl
nrifr!.rativa arbeter med bl.e. del

trrga biren

markn.rdsforing som
ska11göra Atorps I lerrg:ird kärd.
Uli fi,rgensen ir chef i kijkcr

och §\,nrar Iör am gisterna får gorl
rnat lorrr -lrer "mersmak' s:i att dc
återkommer. (llacs och Uli önskar

all.r medlcmnar i Larrngförenins.irna välkomnr och det är iu
rratLrrllgt r.is nre bara oss dc liintar
pri, alla som l:iscr vår tid ng ar
rnturligtris \,:ilkomna.
LleddhLionttt önskar 11c[a tilL

Bergshdrnra Wärdshus
CarL Nldlmstens

räg 6 t teL.0E-Ei 87 7-t

öppertider
Månddg - Torsdag 10.30 - 21 .00
Fredag -10.30 - 23.00
På löddgdt ordndr t,i

fdmilie ocb födelseddgsfester för

15 28 personer uid förhandsbokninR, söl1ddgdr stil1gt.

LuucH - Mr»»lc. C]ttsnrNc oCH MATAVIÄNITN]NG.

Fullständiga rättigh etet.

Välkomna!
i0

'§Yft

I

londskurs i Donmork 1995
lJnder nögro dogor

ml

i juni var lag

hLrsrru irbjLrdDa

och

iill

\ringstedr
Centcr där Dansk Lårdsform[g för
I.arvrgcktomerade h.rde en kurs.
Detra r,ar drgl som gnv otro
ligt mycker lor b'ide mig och nrin
hustru ior det är lu sa att dct är
mrchet rikrigt att triilfa andra som
är opereradc liksom det är a! sror
vil(t fan anhöriga art ventilera sina

dikapp gjordc ctt mycker starkr
lntlvck på oss då hon talade om
" I-ivskr,alitet " . \'i kan bare säga

att rner kan sjunga och r.issla ävcn
om man är larl'ngektomerad. FUr'
Yanrfgcr rar sror n:ir mi tru tog
upp clen danska nation.ilsångcn
och tilLsarnmans med ölriga gruppcn genomfr;rde etr nunrmer sorn

det art hora och se en person med
handikapp som Lone llarsij uts å1a

så m,r'cker energi och

livsviljr

!.r

borde sindas i radio. Jag bLer.
lor.ad ett kascttband d:ir danska
larlrgcr sjunger jag \.inrår med

helr orroligt.

var en forelisa
rc som verkligen iick oss atr l,vssna

Prykologen l,otr Nord

spärnin-q på dena band.
Ätt sedan höra en pcrson som

prohlen mccl likasnlude.

är larrngekromerrd vissla som en

irtlrcker vtrerlig:r
Ni r.tr otroliga...

1ärka förstiirkte

re.

Men Bcrte hckades riven

fi

mig

att

läsA cn dikt på darska nagot
som jag tvlr.Lade på att i.rs sltulle
klera men der gick n dligen Iör dc

var nöjda!ll

Att vara tills:rmmans och att ha
roligr är kanske darskaura biittre
pi ain vi slcnskar art sirrr långr in
p::i nattcr och drllra problenr ai
c,lika slag r.ar för mig mvcker
givande.

En givende kräll hadc råiira

r

som spelede Bancho (Bingo) och
kunde lamne lokalen med nryckslor nöl

tog upp den
olsången."
utln rrt vara tillsarnm.rns
och rtt ha roligt der ler det sorr
v.rr riktigasre och sltoj hedc vi all:.
dgäsre

Der hände s:i rnrckct p:i dessa
da.ear s:i men vcr ifte rikrigt hur
man skallf:i med allt men \,i gdr etr
Iorsök.

[ör!to dogen vor en "orrenrerings
oss, dcls Liira känn.r de
ansvariga och öviga deltagare oclr
dels att Liaa nrnr i lokalern.r och
s€d.rr det viktiLasre. iörsöke art
hängA rncd i spr:iket. Der är ju liter
skillnad mellan danska och sven
ska spr:iket mel vjll DaD si :ir iu

dag' lar

inger omöjligr.
tn ung dam ned ert rorelsehen
t2

Det var mänga kloka ord som L.
Nordh utralade och på så vis ficlt
oss andra att rala och t:inlte.
Samtelen med dc rlansk.r vainnernr
undcr Lrrrs ledning:rr nrigot jrg har
kr.ar som rvdlig mnrnesbild.
Vi hoppas lerkllgcr atr r.i i:ir
tr:iIia Dig fler gångcr liksom vi
hoppas p:i ett Dina tankar om etr
samarhete rned någc,r svensk ko1
lesa

blir

n.

upplevelse v.rr :ir.en clcr
dag som gruppen Lrnder ledning av
logopeden tsente Mortenscr visade

Vi gnronleror arr det finns mringa
ljlrsa nrrrm€n irån dessa dasar och
ri hoppas vcrkligen art vi k'tn
ko[rma igcr vid någor ril]fiille.
Vi vill sluta desse rader nrcd att
sriga cn stort rack till Dansk I-ards
förcnlfg och Benr Lassei for ått li
fick komma. Och nnturligtvis !..

ri11 & som föreläsrc och
arrsvarade for grLrpparbetcna son
gav orroligt mycket att miuas.

stort rack

Er *ark

Per Anrc ocb Annalisa

Ilerbertson, Kunla

I

Bent€

Mo

ensen

od Annolilo He

edson ter nöido ut elter ott siungit tilkomm0nr.

Denn! unge glodo loryng lörbereder kvällens rpel.

t3

t4

Nytt slomqfilter för lorynger.
D et u iil kändt1 f ör etaget

Atos (som bl.a. tilluerkar nl
uentilen Prouox) lanserar i
htist ett belt rytt stomafiker,
uiLket främst är dusett för
laryng er me d talu entil.

righeter att få cn läkare atr skriva
ur filtret på landstingsbidrag, då
Iiltrct i lnitialskedet ir bervdligr
dyrare iin de 6lrer som rcdan 6nns.
Patienter med talventil borde 1ätta
re f:i 6ltret.

besök p:i ett srnldigr satt och som
vanligr hadc personalen fixat till
god mat sorr de på ett trevligt särt

Inge Hansson

a

Dyr lorskning.
Det n,va filtrer ser ut och fungerar
precis som de filter sorn Iinns p:i
marknaden, men med den stora
skilln:rden att filtrct är utb,\,rbarr.
Itan behö\'er alltså in.e ta borr
hela pl:istrer när fihrcr blir igen
täppr ar- slem, utan rnaf ll,fter lätt
ut tiltret från stonmen och sätter
in ett nytt.
lvlen dcn viktigasr€ innovationcn
är att filtrct inte:ir stumr. D€t bcsrår
av två dclar, där den ytiersta är rör'
llg, vilkct irneb:ir att överdclcr kan
tryckas in och dirmed täppa igen
iufttillförseln i luftstrupen.

Svirt art

io.d

förklara, men
principen är välk:ind för ler)'nger
med talrentil. För arr kunnå rala
med ventilcn, måste larrngen täppa

till

luftstrupen, så atr luften crbarr
kommer ut genotr matsr'upcr. Der

iir

talvenril tiLngernr.
Men ned Provox nya sroma
lllter underl:lttas möjligheten att
ta1a, genom att det är 6lret sonr
rr'cks in några millimerer och hindrar luftinforsclr.
Iilera larlnger har provat nya
I']ror.ox stomalllter och tl,cker att
det fungcrar urmärkt: Nu bchöver
man intc täppa till liltret med rum
men för a.t kunna tala, nu räcker
det mcd etr lätt rryck på ör.erdelen
så stängs luIrtillförscln.
Filtret :ir hellel irte lika homogent som konventionella liltcr, då
dct bcstår:rv flerr delar, dels sj:ilva
filterdelen och dcls av "locket"
sor11 stänger lufttilliörseln. Der
Iinns ert mellanruu ne11an filtret
och locket, för'att det skall r,ara
så cn

Nåturligtvis kan filt.ct

även
arvändas av larvnger sorn inte har

talvenrilinopererad.
Der kan dock uppstå vissa svå

Prodllktspccialjst Ann Brirt Ålterlund förklarar det höga priset, mc,:1
att forskningen och framställnirg
cr av der nya filffer l<ostat "cror
llur mvckct vill hon
lrte avslöja, dii sådana kostnader
ailtid tillhör aflarslivets hemlighe
ter \.are sig det gällcr bilar eller
sromafilter.
I'resentationcn och lansering av
den nya plodukten är kansl<e det
mest kostnadskrär.:rnde. T,r. men
l<en inte som med rv:irtm€del annonscra r dagspressen om dcnm
Pr,.)dukt.

Försr mriste nan iniormera
parienter och läkare om :rit produkten finns. Detta lråste ircgel
göras på ert s.k. operarionssemira
rler, där rnan bjudir in låkarc, kir
urger och specialister f;r att visa
dcls hur talventiler inopcreras och
rlels hur stomafilter fungerar.
-\ästan verje nrånad har foretager sådana semirarier i Iiolland.
Det är en mvckct dyrbar marknadsföring, som tyvärr måste göras
på dettå sän.
Det går irte at skicka ctt brer.
mcd cir broschrr ti11 en kirurg som
aldrig :u\.änt produkten, der är
hclt borrkasrat. Produkten måstc
preselteras fOr kirurgen handgrip
ligen dvs klmrgen måste när.vara
vid en operation för att få cr upp
fattuitg om hur prodLrkten fungerar och appliceras i patienren.
\:ir sedarr kirurgen komnrer
hem rill sitt sjukhus kan han sprida
kunskapen om produkten och dcss

God middog.
Jag vill ge en eloge till Ann Bntr
Åkerlund som arrangerat vårt

[ondskurs
i Norge.
Undcrtecknad med hLrstrun Kerstin
lcpresenrerade SI-F vid den Norsl<e

Landsloreningcrs kurs ltlr laryngektomerade3l/8 3/9-95.
Dcnna kurs hillls på Qualrty
Hafie11 Flotel i I.illehammer, att
h:i11a en kLus i derå nårllrfagra
omr:id€ gör att kursen blir en
mvcket lyckad ti11srällnnrg.

Att utby.å ranLar och hand
lingar', vilker år nlcnirgen, när vi
hesöker varandra inorn Nordens
I-arvngforbunds olika akri\.iteter är
alltid angeninrt.
Imrehället ocl uppslutningcn
till denna kurs är verkligen intcn,
sir! b1 a trettorl 113) nvopererade
som ella is]l tur badc nirsr €n
iH.1nd ilera, tidigare opererade,

Vi son har

n,vrekrytcriugen

soln en av v:ira käpphästar har
mycket att lära här.

hykieter Tor J. Moes föredrag
om krisreaktionen vid beskedet onr
vår siukdom sitter verkligen kvar: i
Jag hoppas at h:rn kan mcd
verka vid någc,r akdvitet inom vårt
förbund.
Hela landskursen genomfördes
i en positiv vänlig nordisk anda, ti11
detta bidrog rrrte minst dct ,rackra
vädcr vårå \.ärd.rr bcsriillt.
lla och Kctstift P"ts\.'h a
t5

Ett projekl som stöds uv [orynglonden:

Ropport från studiereso till
USA om Dysfugi.
DYSFAGI kommer au
dys-dåLig

o

ch

ph

agein-äta.

Dvsfagi upprr.ider oft:r i samband
med cerebror asculär' sjLrkdom
(l.anllgen hl:irnstarnsskadal, ncr.rro-

logisk sjukdonr cllcr cancer,
huvud h.rlsreglonen.
Iled sröd från Lrrvngfondcn
foreroS jåg tillsamnans mcd Mars
Nilsson, öronläkarc vid Östersunds
sjukhus, cr resa till USA l'or arr p:i

plats se hur tr:rn arbetar praktiskt
merl svällningssvårigheter.
Våt första resm:il r.ar hos PhD
Robert Nli11er, chef Ior speech
Pathologr Service pi Veterens
AJiairs Medicel Center i Scattlc. Dc
patienter som finns på Vcteransjuk
husen är kligsveteraner, ofra med

låga inkomster och i dålig kondi
tion. \rcterarsiukhusen hekostas

och undcr vilka omständlgherer

ga undersökningar cftcrson

minna kollcgor lcv!r I USA.
Vad bcnäffrr HIV s:i var man

b:ida komplettcral vararr.
I Ånn Arbor var vi också ned

oerhört rädd och försiktig lrån
borian och skrev stort i pitientens
handlingar om varsanhet, varfiir'
man kom rn förbise att dct ävcn
{inns amral allvarlig smi.ta som
man kan bli u*att för. Fijlidcn bLer.
er lntelsi! i formation om HIV,

vid undersökring och rolkning av

och atr man nr.r rntc gör större afiir
kring dcssa patienrer än andra men

alltid anv:inder handskar vid kon
trkt med patienterna.
I rerapirelationen var man
mycket krivande och mililriktad
med parienreflra, gav st:indigt teed-

beck på hur de klaradc sina må1,
och det ladcs stor vikt vid art liira
ut infomution, rrstruktioner med
förtr,vckta anr.isningar til l varjc
patienr, personal och anhöriga.

mcd statliga medel.

UNDERSöKNING
I.OGOPED

I USA

I'å VereransjLrkhusen har logopeder
hogre lön och bätt|c Iniilligheter ri1l
Iorskning och utvcckling, jämlör.
med dem som är anställda på pri
- Där är dct ner rent parienrarlt
te undcr arbetsdagen eftersom nran
nråstc tänka på arr ta in pengar till
vcrksamheten. Udrildning till logo-

- är 6 år i
tlSA, urnefanar håde hörscl-och ta1
problem och motsvarar cn \Iasrer
exrmen. I stora får lag d€r inrrcket
att logopeder arbetar på LLngefär likarrar sitt i Sverige och i USA.
Gransen läl<åre logopcd är dock
n:igot annorlurda. Logopederna gör
ÖNH undcrsökringar (urrn
lxr,vnxsp€gling) och efter utbildning
gör de oc*s:i dr-sfegiundersökni,rger
pcd -Speech Parhologist

med iiberskopet själva.

diskutera cn dcl ol
infektionsrrsl<er - ffänrst HIV

Vi kom an
t6

-

DIAGNOSTI(ERING
De två vanligrste metodclna vid
undersokning av dvsfagi är' video
fluoroskopisk röntgen (s.k. nrodlfi
elild hariumsv:illni g) och FF.FS.
Vid röntgen ger nan patienren
5 - 1.5 ml art svälia av olika kon
srstcnscr sant n:igot ått rugEiå t.e cr brt kex. för art tä rnformation
om rörelseförmåga och kooldina
tion under hela s1.äljninssförlop
pet. Vid I-EES, - förkortning iör
"liiberoptic Endoscopic Exami
netlon of Swallo§.ing" för men in
eldoskoper, g€nom näsar fiir at.
srudera funkrionen isvalgct när
nun s\.ijer olil<e lionsistcnscr) som
lärgats med grön hushållslärg. Der
gir inte an se själva sväljnnrgsak
ren men nriir får'cn god bild av
rctcn.jor efter sr.:iljmngen och haL
lrröjlighe. ar. se salir,ansamlingar i
larrn{ngången och xspiratlon m i
lLrftr.:igarm. Der görs äver samtidj-

d,vsf agi med

de

scintigrali.

Parienren får s!,äljå en nrsk
rros ]ned e11 radioekti! isotop. Det
var fascinermde att sc, hur mycket
det gick rtt rLtläsa om bohrs passa

ge genom nrun, sr:1lg1 marstrupe
med denna metod. Nlan kunde
noggrant räknä ut tiden Ior p'rssage
och ävcn se i.ar det var en f;rdröjnirrg ellcr stopp under Iorloppet.

Under r.rstelsen får man alltmcr'
klart för sigatt derråder olika uppfattningar om bäde diagnosticcrilg
och behandling av dvsfagi.
Robcrt \{iller anser arr den kliniska undersokningen är värdcfull
och art den många gångcr är ti11
räck1ig.

1lan undcrsöker om det Iinns
i ansiktc, mun och svalg.
l:ltienten får isbitar att rugga och
svälja samt drickå litet vaften rr ctr
pareser

sugtin. Sr.:iljning+örmågan bcrlöms

i munbottcl och
om larvnx hojs. År rörclscna för
driljrla? lir de koordinerade?
Aflerenta problen? Hur lårer
rösten? Misstankc orrr aspirarion
och behov ar.,vtterligere utredning.
Frågcsiillnxlg€n är som rcgel om
patrerten kan äta säkcrr.
avscefde aktivltet

TTRAPI

-

BTHANDI.ING

Många frågor iir obcsvarade om
vilken terrpi, nivå p:i behandlng
e11er kombrllationer av behandllng
som är mest cffek.ivj Iör att patien
ten så snebbt so[r rnöj1igt ska äterI.i sin förmåga a.t :ita.
En traditiouell uppdelning i belundlingsinsatser, ar som direkta
ocL indirekta. Med direkt behandling rrenas art aita nlet och dr)ck
rned praktisering av tcrapeutiska
månövrar som Nlcndelsohn,

Supraglotrlsk sräljning cller: olika
positioneriiEr soln t.cx. hLri.udvrirl
nlng. lndirekt bchardling är ör.
ningxr utan mat, som oralmororis
ka aj!ningar, stämbandsö\.ning
ar.isbchardiing,vibraroner, mor
sråndsövnngar osr.. som linats
fr:in andr.r koncepr vid träning a!
andrr muskler och vid arrlra bete
cndcn. D!ss. öulngars effekt har
aldrlg bcilsats ge generell eiiekt
äYcn onr dc har varit lrckade p:i
lissa få11.
I err mer åLtuellt paradigrr ses
terapireknilter som arringcrr trcatment eller managerncnt. Mcd.reaiment rir m'ilsätt ingri .ttt forbä.tra
siilva s1.äljningsförlnåger1, I lråga
om srvrka,hastighet, koordirrtlon

Nled lnårragcmcrt avses inte i
forsta hanrl årr direkt rtudra de11
bakomliggande irsiologiska defek
tc,1, u.an underlätta sviljnnrgor oclr
ätanrlct och :tt undlika medicinsl<a
komplikationer l. sirt rirande som
11å1igr näringstillsr,ind. uttorknirlg.
aspiration e11er pneunroni.
Derrå kräler irtc samma med
verkrn från cn prrient och rnnebar
ett rnarl gcr försJ:g om markonsrs
tens. \ad rnan får äta och ej, rmrruk
trcn till lrnhörlsa och personal, rid
on huvud'cl1er kroppsposltion vid
siä1jning, koncenrration på ätandct.
Parientem.r ioljs upp nrcn frir ingen

hand börja mcd fiberskopet vid

NAGRA YTTIRI.IGARE

IAKTTAGITSIR...
De ronder !i r.ar mcrl orr lar
mlcket effel<tira och gick srrbbt.
Alle var p:ilästa och \.id början a\,
mötet utdeladcs skrivna sarnman
fattningar,om de akrue11a patienterna. Snabbt och eifekrirt beslrrxdes om permission,hemg:ing.operation, planernlg .r' r.irde]r I fonsrttningen.

Vi s:ig ocksa en del cancerpatienter sonr opererats juur och
s\.alg cllcr gtor. larvrgektorni. \ii
träfiade en person med en Blom
Slrs€r \.en.iL, som var m,\'cker duL-

tig a.. pråtn. Han hade operer.rts
sedan och agerade ru i
patienrföreningen och gick rLt och

iör 2.:ir

inlormerade och uppmuntrade
andre patienter sonr dlabbats av
cancer. ()ver hnvud tagct såg man
till dåligt nred rrsorscr för patien
ters känslol1rässige problem i sal1r

hand mcd

sn

dysfagl

e11er sina

}RI]
lrin

k.nn]nLrrlikationss!årigheter.

Patienterna srns vala mer
bercende av sina enförvutcr som
dversättare,

!ilkct nran inre

sonr någon rrackdcl. Jag s:ig få pari

eltcr mcd nåsot speciellt ralhjilpnedcl och rlcr iltegritet for handikappadc mämriskor som 11 \':irnar
or i Sverige tycks inte r.ara rLttalad

pi

S

SitiE

I}IIAIIDI]

Hondikoppombudsmonnen

Hondikuppombudsmonnen kröver:

ser

samma sert.

behandling d:irLLtincr'.

[örbiud diskriminering ov
lunktionshindrode !!l
I

Sverigc 199-t g:ir der bra att diskrnrrrncra rågon p,i grund av fLrnk

Dct iörekomrner t cr att resrau

is

SAII,I'l/IANIAIINING
trlina fijr!äntnifsir pri ienna rese
irar xtt få rncr praktisk erlarenhet
ar hur rran i tlSA diagnosricerar

att rugga som e,r första behandhrg,

och behandlar dlsfagipatrcnter och

vilket ger en raturlig stmul.-lng
rill rt trLggå och svä1ja. Krlan i
isen tros ocksa birlraga rill arr sv:ilj
ningen lairtiirc utlöses. Training
med isbltar kan irr.en r.ar.r bra för
att f:i bon erentrella arsanlingar

f:i mer iniormation om hur olika
behandlrngslnsatser liiljs upp och

KROSSAD IS

III.I. ATT BöRJA MED
Oltasr får patienterne klossad

undersökning l, d,rsfagiparienter.
fordelen mcd FEES ir art den kan
repeteras ocf ti11åtas ra 15 30
minuter utu .rrt ge högä str:ildoser
som skullc bll.it vid motsr,rrande
röntgcnundersokning.
FEES kan också görå§ få syår
rransportabel patient och är lättare
förståe1ig for rnstrLLl<tiorr och som
feedback for petienren själv.
Vi riiknar ocltsi med att utvcckla ett hedömningsream fin dvsiagi
inom sjuhhusct så atr jimtar ocll
härjcdxllnsar i:ir ra del al clen
kunskap som limrs, om de drabbas
ai, dcrta sr.rira hendil<epp som dcr
inncbär art ha dlsf.rgi.
Slutligen \,ill tag framföra err
!.orr ta.L till I-ar,vngfonden, som
gjort d€t mililigr fi;r oss rft genonr
Iora denna givande och inrressanta

Förhållarder aspiration och iörnråga att skr'dda lufn:igarna och
pncunroDi :ir i11re heller klarlxgt.
Bctyrlelsefulla :ir troligen baktcrlcr i

psaientens egen mun. sonr kaIr
komma ner med srllvcn, \,arlör rspi
r.ition !id nratinrag inre beha'er
lara cnda orsak d1l pnermoni, uran
att murhrgien rir minst lika r.iktigt.

rangägare v:igrar re emot .ulls.ols

buma e11er svnskadaclc gäster
utan aft d€nna diskrimiDcring

ir

olaglig. Nu iörcslår Handikappom-

hudsrnanrcn arr Brottsball(en ska
innchållä ert Iorbud nror diskrimi
ncring p:i grund a! flrnktionsred
sä.tni11g.

\rl blcr mvcket vril mortagna
ocL c|fo| på årskilliga sätr dcn
:nerikanska gasrfriheten. Jrg tlck
er iag har liit en mcr nranserad
bild av drfagiproblcmatiken och
blir,it nrer nredvctcr om de olil<a

De. :ir eft av de förs1ag ri11 regeringen son HandikapponrbudsrI1anne hamior i sin repport .i1l re

s_rnsätr som rådcr och atr der inte

proccssforande roll rill Handikapp

iinns några tcrapimeroder som g:iller gcncrcllt.
Efter hemkomsten har vi böriat

ombrdsmannen i arbcrsLivet.
- N:igra ar, hlLvudrubrjkerna ar:
Atg:irda enklarc hinder rnot

med etr inforrnariorrsarL,cic

rillgänglighc.cr. Förbiud dnkriminering i arbctsliver. Rrirr att !ält.
skolforn.

p:i
Ösrersunds slLLkhus om dysfaLi. Vi

ir

o.Ls'i öl'erens orr åff

i

Fi;rsrr

geringcn om [ryndighetc]rs försra år.

Ardra vikriga förslag rijr till
i samhällct oeh en

gängligheren

17

E.lLN. cftcr'lyscr sådana re.eler sorn
inneb.ir ri;kfri rriljö i lokaler och

SLF Gävleborgs

utryrnnrcn a\. gemensruhetsltarekinomhLLs ellcr

semesler på Krelo.

är s:irskilt viktlgt Att
polirikerna uttalar sig lör rökfrla
iLvgresor i ruropa.
Eftersom tobaksrt;k genom sin
förm:iga att spricla slg lr:in |tflnr
rlrc till utr,vnrnrc sclm om der vore
flytandc nratcria behi;vs klara ar,
gräisninsar av ri;kfria utn'mmen
från dc urrumren d:ir roknmg air
tillitel Som folj.l x! detia rnå*c
rcl<arna i alla offentligrr lokaler
henvrs.rs till speciella riikrlrrrl, om
de vill röka.

Den sistlr iugns.i :inturde

tär, varc sig de är

Svensko [orynglörbundel

ny medlem i E. U. N.
har in
valts som nv medlenr i E.U.N.
(Lurop6n Lhrlon of Non-Srrrlkcrs)
Svcnska I-arrngforbundet

vid en konlerens pi Stensund urarfor Trosa.
SI.F Lrllr dänned det iemre s\.en
ska arti+obaksic,rbund som ingir i
drr inrcrrationelia organisetion.
E.tJ.N. bcstår ar. icke rokorgan
isåtioncr fråf hela \.irden och detra
h.rr sitt sätc I Paris och SrrasboLLrg
i Frankrlkc. Bland irr.riga nr''e medlenraar som inlaldes på kongrc*
sen \.ilr org.rnis.ttion.r i I itaLren,
lolen Sloveniel och RLrniinien.
!rån Sr.erige lri eldcs iiven
Halsofrdmlandet.
De11 förre fraiskc ijrcrsten Iern
losrrin har verit orrlförande de
selasre årcn och kommer s:i atr
vera även i forrsrirrningen. Sonr
vicc ordförande omvaldcs \lls
Lalander från Friskspoftailrbr,rnder
i Irosa och som supplcanr Nlikael
Cö.esson, l:rlsksportfi;rbunder. Ett
försök an:rr,er i ä1ja lr RiksIörbun
det VlSlRs ordförande Nlarienne
Uinrlrsrriinr stoppades år ordfi;
rande Tortain med hinr.is ning rill
organisetronens sradg.u.
Dc si.enska orga setiorrcr sonr

irrgår i E.ti.\. ar, Irisksportfa;l.
burdet, Missionsforbundct, Riks
förbundet VlSlR och iran augusti
1995 a\.en Hälsohänrjandet och
Srenska LarvneföfbLrndet.

Appell till politiker.

LrtonrhLrs.Dc.

To bornen lrån föräldrorno.
E.U.N. ffimträdde :iven iT\r. i
nrhetsprogrammet Rapporr dir
Nils Lalander .rnsag art m.vlrrllghe
terne sl<all ta barncr frin Iör,ildrxr
som röLcr, prccis sollr mlndigLeterna tar barn tr:x1 forrildrar sonl
nri"sh.urllar snu barn. Han fick
starkt medhåll i derra krar. från
Nlaria §ei1l i xiissonsiörbundet
och hollänclaren lraul Schepcl.
Nils L.rl.rnder h.rde rlsscrligen

xlte si:ih serr bair son farir illa a'
foraldrars rökring, nen han rer atr
tobrksrök iastrar i !igg:rr. gardiner och antlra rexrilier lilkct han
:i!en freDJörie i Rrppori.

Korgressen ar.sluradcs mcrl en ap
pell, rikt.rd tlll poliriker och ansva-

t8

De två srsra dagarna ägnatles år art

la gisslet i varlden. Ickc r'ökare h.u
ofrivilligr blilrt offcr fin iobaks
rök. E.LLN. rLppmanal de som ir
ansvariga för r.ardaeors sociala
och lollcktiva li\. rt rstadLomnra
såclanrr J:gar som elfektivt hckämpar robaksepe demrn och triggar
icke rc;kares rerr rlll rökfrl nlljö.

roklirbudet där cftcrlevdes. -\lan
it l1r.en lLL ch mcd Srockholnx

i

nLnnelbanan

borgm:ist.rre

i

för:tr

Sradshuset. Den

för.tt

kar må bra
där. Djireirer ikte alla hcn till sig,
sturlera hur icke rokare

många erhrenherer rikarc.

Ar anrla fiir r.ar efterlängradc
till Krerä och tiå vcckors so1.
L,atl och r.irme.
Väl framme r'id målct efrer
lrckos.rm resa och uppackniDg var
det.ii am ga på cn irfonrations
trii för arr ii litet glcpp om r.arl
I(eta h.rcle atr biuda.
\il fick dock err sm:irtsann Llppvakrande på ired.rg morgon 1/9-95
cla rlet stod klarr att en rr. våra med
icrrrrar lor elltid haclc länrrat oss.
För oss.rrt fortsrifia vir semestei \,ar
sr'årt n:ir Btörn Fkcring fårrades.
):iter att pi frerlag kr.i11 pratrt
igenorn clct sr[I hinr kom v] ö!crens om atr vr måste rrors allt fan.
söL.r art giira der b:ilra e! de t!å
i.l skulle lara dir men inr!
'eckor
en dag gick |tan atr vi tainkrc pri
Bjö n oeh hans familj därhcmna.
Yi b.rrlade och riri. rv d€r
r.rrmr \'iidrcr w,m krrske ihl:nd
ly.ktcs oss litet r.al varmt, ncr vi
r,is*c tu r.ad sonr r'äntaclc oss ned
klla och regn nrir !l \':il kom hem
så det r..rr bara at taga ti11 vara det
rcsa

l']å kv:illama rrälirdes

vi fiir aft

g:i ut och äta eller err ha en nrrsig

Hcmresan bler' .hygt trå tim
trrrr iiirsenad r.ill<et nrtc iar så bn.
nrer vi kom hem liilbehållna netl
siktcr lnst:i11r p:i n:ista rirs rcsa so]n
rroligen b1lr tl11 Srrn Remo i Ir.rlien.
lorts ellt hrr vi en del liusa
mmner från lir resa till Krcta.
Sit BasLien, St F C'ätlcbors t

Din totalleverantör

se hur

sisra dagen åt lurch i Sl:s per-sonal-

atsal på cen.ralsråtionen

busscn

av trycksaker!

[unth i Slodshuset.

rige bcslLrtstarr:rre I hela Eurtpa.
To[,aksrök :ir der r:irst.t rndvikba

åka

rill

li

!

Enskede Offset AB
Box 9215.1. 120 08 STHLM

Tel08-'11 59 I5
lj:u 08-(,41 ll9 I l

ningsorcrallcn och s:irta p.i sig mcr

tr§lf@
\iy- fq..-*
*?,vö7
w§w
1tN/5J

BE

Birgittos roder
Så är scrrestern slur och campingli-

vet slut fair dcn här gingen och clct
var fål(tiskt skönt:1tt komma herr
ril

l

"ci\'ila" k1äder igen.
Dct fira r.ädrer höll

jr

i sig helå

augusti och r.iinnen gjorde väl atr

folk lnte rikrigt kom ig:ing, så der
har varit gatska lugnt på karulier
med hte post och få tclefonsåmtå].
Jag hann gå lgcnoln m]l1a pairmar

och lådor, rcrsa bort och arkivera
en hcl rtcl för an l:imna plats åt nya
handlirgar. Och så har jag fntt nr
datautrustnilg r.ilker gjorde att det
blcv alldeles Iör rrångt i mitt lilla
rum och jag haI d:irför fåft fl)tta ir
i etr b€t,vdligt störrc run. fag k:in

ner nrig l<errskc lltc och vilsen i
detta stora utrymme men i.rg bllr

nos "larm iklädernå" n:ir

I.ARY
EN V (TtG tNtORMÄTtOt't5(Ä[[A

Lary är en mlcltet vlktig irfonna
tionskä11a iör s.iväl förbundet som
fi;r er i foreningama. Därför ber vi

er atr kolla alla adresser så an tidningen kommer d11 r:itr personD€tra gällcr irre ban medlem-

marna otxn även de tidningar

som går till sjukhusen och andrr
adresserater som kan ha inrresse
av vrir tidning.
Den som önskar kar bcställ:r
ett ex av den aclcssLista som nu
Rdd

nu

I

arbetet komrncr 1gång igen.

bekvämligherer, slänga trii-

HtiLsntlryar Bitgittd

a

Svenskq loryngförbundels löns orh
regionolföreningor med kontoktpersoner.
[olui: llryryföreiingen

Dolorno

Linköping: sydörlro Lorynglörerirgen

örehro: [oryngf öreningen DSI-lön

Holger Andersson
R:idmrnsv:igcn 27
791 61 FAI-UN
'r€l 023-160 95

Nils Biörck
Nfårdsrigen'1
590 3O BORENSBERC
Tel 0141 410 46

Eklundavägen 9

Gövle: loryngför. Gövleborg med Norlond

Lund: §ödro Sveriges lorynglörening

Slv Baglien

Erik Ohlsen
Tolclönsvägen ,l L

Oxrorget 1 B
826 32 SODERHAMN
Te10270 16.1 .59

1.5 E

702 r7 ÖRrBRo
Tcl 019 18.17 08
D-län: Per Lindell
i lund

2 2tr
IORSHÄLLA

Levins graxrd
64,+ 32

Tel 016 35

5l

222 27 I,UNI)

S

Iel

Torp 1 I
669 91DLlE

0216-13 1,1 05

3.5

länStcn'Ove llettersson

0552-,1lri I9

Göleborgr Lorynglöreningen Göteborg

Upprolo: Upprold lön5 Loryngför.

Te1

Box 120.5.1
402 41 CÖTEBORG
Tel 031-212 30 28
Eric Hcmransson
(ntarrgatån 1
421 .11 GOTF.BORG
Tel 0.11-47 87 63

Rune \fiklund
Ynglingagatarr -5
753 .34 I]PPSALA
Iel 018'26 18 56

I-län: Per Arnc Herberrson
Vinkelgatan ,l
692 J6 KU\ILA

Sfod(holn: Sto.l olns liinr
Rune Emtcrborn

Holnilod: Loryngektonerode Hollondr lön

Sköndalsvägen 114
126 68 SKÖNDAL

Äk. rna'"n"

Tcl 08-93 87

Beteh.ägen 10
302 3t) IIALNISTAI)
03.r-10 21 23
Ollc Hansson

Box 5054,312 05 SKOTTORP
Tel 0430 201 31

'I el 019-57 18 86
Lorynglörenirg

,ltr

i8

Vötlerir: Värlmordondr lorynglörening

Kaarlo \tLolle
lerkärlsgatan L0
72.3 51 \rÄSTERÅS
Tel 021- 11 74 76
t9

POSTTflDNIO\åG B
Svenrko Loryng{önbumdet
Borks vdg
I

I0

l4

73 §0LNtÅ

-Tro på dig siälUTänk positiut:
Det här blir en fin dag.
Jag klarar du alb.
Jag klarar ru mer än jag tror.
Ingenting blir böm"e för
att man oroar sig.
nton kan bara göra sift bAstu.
Det komrner att gå bra för ntig.
Alltid finns det något
att glätLjc. sig åt.
Liuet rir ltärligt.
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