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La ry ngfö rbu nd ets Eosse Persson-

TVTANNEN MED ETT STÄMEINO
lngen av Svenskan Laryngförbundets aktiva
medlemmar är okunnig om vem Bosse
Persson är. Energisk, aKiv, optimist och kas-
sör iförbundet. Ostersundare och "mannen

Vi kan inte avstå från atl göra några
noleringar ur den långa interujun,
där del berällas att det var dagen
före iulafton (ett sådant val av dag,
va?) som Bosse fick besked om sin

Nu. tio år senare, är Bosse frisk.
Något som knappasl föresvävade
honom då julklappen kom. En
klapp som lick honom atl ta rakntng

lill nro, som han uttrycker det inför in,
lervjuaren.

i27 år rölde Bosse sina cigarrer och
cigariller, aningslös om att han skulle
komma att bli ett unikl sjukdomsfalt.
Ty del år han.

27 år utan ha,sbloss. bolmade Bos-

- lnga halsbloss. Jag ville iu inte ris

Men dei hjälple inte.

Bosse gick länge med heshel, och
till slul ville han stilla sin osäkerhet
och gick till låkare. Beskedet blev:
Slrupcåncer- elakartad tumör på ena
stämbandet. Och bums till Uppsala
för strålbehandling.

O TAPPADE TÄNDERNA

Strålbehandlingen var en smärtsam
procedur

- Sjålv fick jag väldiqa problem med
länderna. Tänderna i underkåken
lossnade en eiler en.

Annars avlöple behandlingen vä1,
tumören försvann och hoppet län-
des.

o NYTU[,4ÖR

Efter avslutad behandling som tog
ett halvår åhe Bosse lill Uppsala lör

med ett stämband".
Nyligen hamnade Ösiersunds Posten på
Larys bord och där fanns Bosse på en hel-
sida, intervjuad av Urban Råberg.

att blifriskskriven. Men del blev tvär
lom: Besked om en ny tumöI.

- Beskedet var nära att knäcka mej.
Etler att ha varit jublande glad över
att försla strålbehandlingen fungelat
blev jag nära all bli krossad av det
nya beskedet.

- Nu var jag p16lsligt akut sjuk och
någon strålbehandling skulle inle
räcka långre. Jag logs in för atl bliav
med stämbandet och siruphuvudet.

Efler en sådan operalion skulle jag
vakna upp utan alt någonsin mera
kunna prata.

O ETT STÄIJIBAND KVAR

- Del försla läkaren sade då iag vak-
nade upp var all jag hade fåli behålla

det ena stämbandetl Naturliglvis
tände det ett nytt hopp...

Att läkaren kunde spara ett s1äm-
band gör ati Bosse i dag är ganska
unik. I hela landet linns det bara lre
ytterligare fall dår en patienl fått be
hålla ena slämbandet vid llkarlade
operationer.

I lre månader efler operationen var
det talförbud. Kommunikalionen f ick
ske genom att klappa händer eller
skriva lappar. Till och med hunden
lärde sig förslå handklappningarna,
som var till för all påkalla uppmärk-
samhet.

Alla Bosses många vänner i Laryng-
förbundet kan inte avslå från en
sl;lla undran och 1örundran:
Pratglada Bosse tyst i tre månader.
Ar det möi'ligt?



Skolinformationen kan iå rökare atl sluta. Det är en av Siv Bagliens erfarenheter som in.
formatör. Det uppmärksamma lyssnandet är redan det en belöning tycker Siv isin rapporl
till Lary.

Att gå som informalör i skolor och i
olika åldersgrupper är varje gång en
upplevelse och eil helt lilet åveniyr.
Alit är väldigt beroende på vilken ål
dersgrupp r-iran m6ter.

Alt komma lill klasserna 5-6 är
mycket spännande då denna
äldersgrupp verkligen släller många
Irågor efter informalionen. DeL år
otla mycket personliga frågor - allt
ifrån hur jag levde och abetade före
min sjukdom till hur jag kände det att
komma ul i arbelslivei igen.

O FÖRÄLDRAR SLUTAT RÖKA

Det kanske allra bäsla med de här
grupperna har varit att föräldrar till
dessa barn kommit etleråt och tackat
för att de, genom sina barns ljat etter
informalionen, klaral atl sluta sitl rö-
kande.

När jag kommer lill högstadiet så
händer del ganska ofta aii då jag
kjriar tala så harde svåt atl hålla sig

för skrall, men etlersom liden går så
blir uppmårksamheten stölre.

När frågestunden lar vid efter infor-
mationen visar del sig all de som
inle röker eller snusar ställer frågor
som fungerar som en direkt varning
till de som använder desså gifter.
De röKria har påverkal de andra så
de har slulat röka och när det gätt
någla månader sedan jag var i skolan
kommer de som tjatat på sina kompi-
sar och beräiiar det här för mel.
Även lärare ringer och beråttar alt
det lyckats med den eller den
eleven. Det är en underbar känsla
man får då man får klart för sig all
informationen gåtl hem, så atl säga.

O DE N4EST INTIMA FFÅGOR,,,

På gymnasiel är intresset på elt helt
annat plan. Därvill eleverna inle bara
vela om sjukdomen, följderna och
orsakerna. Där får jag "stå tlll svars"
lör hela miil leverne före och efler
operationen saml vad dei kostat mig

att komrna tillbaka dil där iag år idag.
Även de mesl intinra frågor stälLs.

På vårdskolorna och sköterskesko-
lorna ligger inlresset efter min infor'
maiion på nivåni Hur skall man ta
hand om en "laryng eller en
glossare"?

a SOM TÄNDA LJUS,,,

Var man ån äroch informerar så är in-
tresset lika slorl. Lärarna är oerhörl
överraskade alt del i deras busiga
klasser kommer föreläsare som kan
få alla att sina som lända ljus och bara
insupa vad som sägs.. Bara detta
tycker jag är en fin belöning som
man får som informalör. l,4ina 2'4
limmarvillofta inte räcka till.

På hösllerminen har jag de flesla in-
formationstillfällena i Hälsingland,
och på vårlerminen mesi iGäsl'
riklands skolor.

En förändring som jag märkt sedan
jag iörst Srjade med informalions-
arbetet är alt del numera inte är
rildigl lika myckel "funderande' när
jag börjar tala. Så lilet mera
kännedom om våra grupper har
uppenbarligen nått ul.

Siv Baglien

SEMINARIUM DATIG INFORMATION OM

FOUER UPP
SOCIATA RÄTTIGHETER

REHABDAG.9l
Socialsiyrelsens genomgång av so-
cialljänstens skriftliga informaiion lill
åldre och handikappade har avslöjat
utomordentliga brister i inlormalio-

Upplysningarom socialljänslens må1,
råtten till bistånd eller råtlen att över-
klaga fanns bara i etl 15-1al(l) kom-
muner.
Socialsiyrelsen har nu gett ul en in-
formationsskritl (Din åtl tilläldre och
handikappomsorg), som kan besläl-
las från Socialstyrelsen. Pris för en-
staka ex år 6:-,
Konlaklperson på Socialslyrelsen:
lnger Zetzell (Tel 0a'783 36'10).

f)ellagarna i "Seminariedag om re-
habilitering av munhålecancerpali-
enter" inbjuds lill en
uppföliningsdag av seminariet.
Dalum för uppföliningsdagen 27
augusti och arrangemangel förläggs
lill Slockholm. lngen deltagareavgift
ulgår.

Upplysningar:
Svenska Laryngf örbundets kansli.
Tel 08 6585807. 6585809. Fax 08-
6684930.

Välj själv!

FREE VENT SYSTEMET
HAB ALTEBNATIVEN

Se vår annons



Hjälp oss bygga upp
TOBAI(SST(ADEFONDENI

TOBAKS
SKADE

FOIYDElY
Tel 08-754 69 68

Rökare blir sjukate
De som rökei fåi i senonNnitt en tredie
del hösre sju1<nånmo ijn de som aldris
börjar rökå. Rökde drabbas av en kraftigt
ökad sjlkdonsrist och den har bara nI
en del sanbad nred lunscacer

Rötdna drabbas av alla slass van
lisa sjtrkdom& som de aldris tror kaD ha
ned tobak att göra. Det kd vea benskör
hel nagsd, rysgont för tidi8t åldrande
och sänre lailning efter skador lita vä]

Den behöas för ett triinga tillbaka tobaksepidemin
I o baken ar den d ominerande en-

I stil.hoEaken tillsiutdomo.hlörI tioie aoa i,a.tuna.
Rökninger he visserligen gätt

tillba}a, t ex bland poiitiska Deslutsfattar.
och mdra välLllbildade. Mer sanlidist har
epidenin bitii sig fast hos ande grupper
av mändskor o.h 1d ökal hngc&
cern bland Lainnor med 80 pro.rnl på

Rökdngen bland unga sij. tobaten
till e11 nörkt hot notvårbanrlidahalsa,
Röknins€n bland unga iickor och I'ai,uor
ge. desutom mänsa btrn en dälk start.
Niirmee hälften av Cravida tonåriryar
och mamnor itonåren röker Bland bäde
pojkar ocl flickor he andeler rötare ökat

8dn som utsätts Lrlohak.edm i
moderliret ddr oflee sotu loster €ller ny.
lödda. De Iöds i g€nomsnitt mindre tuIl
sånsna, tuer strbara för slukdom o.h
ned störe nsk för att sjäLva bL rökare.
Plö tslig sDäd barn sdöd är ner än dtrbbelt
så vanlig bland b4o tillsintröka.d. möd
r& än blad ben till ickerökde. Om
löräldrdna fortsatter att röka o.h det
gör ännu d€ iesta - får beren mätbart
sämre hä]sa och u$e.kling.

som ardndd, blodpropp och kärltramp. Fonden sta cenon !tujektbidras, stipe.
dier och stöd i dnan forn nnansiera lni
tjatii prakUska lorsijk och foistning+
projel-L Den verlsamher son ilnansieras
sl"ll irte gällatobakens nedicinska ska
d.vertningar - der slndl salla metoder
na att lii.ebygga och motverka rDbaks

Vi soo skive. u.der den här an-
nonsen har!d och en betål3r 500lr.n.r
för a1t de! skall kunna irföras. Vi sin det
ör att du som läserden ska bidra till

Alll detta ge. rökarna etr överdödlighet
sonr är tullt Där}bar redan irån 45 åJs

Så scr ve*lisheten ut. Forstare,
nyndigh.ter och Värld sh älsoo rsan ise
tion.n å1 överensom den sedan liinse,
Ändå ha .eserinsar, oavsett partilärg,
sutlit last i h andlinssfiirlamn ins i stållet
Lt ått effekit bromsa tobaksepidemin.
Dct ä snråbelopp som mslås iill inlorna.
tion nrot tobaken. Under tiden tj:ind
tobatsbranschen stora Dengar

Du ret själc att tobak

Pg
Bg

90 10 95 -0
901 - 0950

Du kanske sjålv hd .ikat ut för tobaks
skada, tex kodsk bronkit som tar pä
trafteflra. Kanske har nåeotr av dnra d
hijriga elier vrn.er blilit orodigL sjul(
elt.r åldrars i iörtid. Nu kan du hjätpa nI
att ninska riskerna liir att a.dra ska sL?

Dorera pcngar till Tobaksskad.'
londenl Di6la .tt biJäs, girna lit,r .n
r€selbu.det- Tank på londen i ditt iesta
n€nte. Iller hjälp os i alla fall att sprida
nfieten om att d.nna fond ims o.h att
den gä1ler hälsm i fiantiden.

Bidrag liån lijretag o.h njreningar
är sjähiallct likavälkonna.'lhbatssjut-
domrna kostlr stom pens , t ex i prc
duklionsborttull. Många vinner nlir rök-

Du tan säta in pcngar på Tobaks
sl?defondens postglro 90 10 95,0 eller
hdksnt 901-0950 eI.. ta kontak med
oss på t€lefon 08 75,1 69 6E. Faxa gärna
dittbidrasslöfle till08-754 70 20.

Vi aiidjar oD, ditt bidrag
Vi som lndertecknar det hiir uppropet
vädjar därför onr bidras tillTobalsstade
fonden, Den skall bygga tpp ett kapital
vars avkastning skall tuivrindas fij. alr lii
rebygga a1t nänniskor börjar röka o.h lör
atl tränsatillbakatobaksanvändninsen.

falfiitl Paulr$n, ar.lförunde Tobdlshad..li)nden . (;tnilla And.,s:.n . dnnut Be!t$. . tiikBerytu d
llatk Bä)tg . Ojt4n a O Claes$n. ui4t ltnE\\tt . tttbn tlutl.add . i1«tgdtctba Hdphtut . Siquftt Hdt&

K6tin itejdenbetq . Biijtn Kathsa . r.hia Kdrtsen . trhrt,Än,tntta. \tt ttlnt1.).,ttutttE:Bjht l.itti.ht)k
Leiltttag tso . PaulNo,dgr.n. §jt.h N.tknlth . örU' j\'tb.u:. L'ua(».rbi,. otte I Riqlc !) . tlti| Ranul

Lita Tibbli g . crthatvikntu . tlnlt \y\ n.r. Chrinn0 Oqin . \1ts O§bj

T O B A K S §' Å?å f] Å;P- #lvi? trlV



TEXTTELE-

FONER

TILL ANHÖHGA
FÖRBILLIGAR

"Texttelefonverksamheten har vart
en vä lungetande verksamhel som
pågått under hea 1980-taet slo
sett efier samma prlnciper som när
den startade. Av br!karna är det väl
omvttnat vlken positv efiekt det
haft atl kunna de ta te eiongemen
skapen med hjälp av texltelefonen.
Förändrlngar omvärden aktua se
rat behovet av att bättre anpassa
verksamheten ll daqens förha lan
den'

§ (Ur Utredning on'r verksamhet
med lextlelefoner och förmedl ngs
ljänst).

Under 80 ta et har döva. hörse ska-
dade. talskadade och dövb inda
kunnat iå en textte efon utan extra
kostnad. Nu har c:a 7.500 personer
textte efon. uiredningen konstate
ras att behovet av sådana teleloner
därmed kan anses t lgodosett. De
äldsta texlte eionerna kan dock be
höva bytas ut stegvis.

Samta melan textteleloner och van-
lga te eloner sker via en manuel
växe, televerkets förmedl ngscentral
(FOC). Koslnaderna lör denna tjänst
har ökat snabbt, 40 m joner kronor

tre fiärdedelar av statens texttele,
fonans ag - används år för detta
ändamål

För att bryta den snabba kostnads-
utveck ingen iöreslår utredn ngen afi
även anhöriga och andra som talar
ofta via förmed lngsliänsten ska få
texlte eloner.

' KÄNSLIGT IVED TREDJE PABT

Det blir biligare i längden, säger
projekt edare Barbro Furugren och
tilägger att många brukare tycker
del är jobbigt a föra intima samta
vla tredje part.

Andra prob/em som påtaias i utred
ningen är långa väntelrder när iexl
telefoner behöver repaTeras och

ELECI
KORT BETRAKTELSE ÖVER TIDENS
FÖRN/ÖGENHETSUTVECKLING

HÖSTEN 43,lag var åtta, miste lag
i en förstenad nattlig djuphavssekund

. rörligheten hos samtliga yttre kroppsdelar.
Atervann dem först iångsamt.
En efter en, likt återupplivad korall.
Efter halvtannat år kunde jag gå igen
utan hjälpmedel, fast hältan blev ju kvar.
liksorr oJö.magar att spela Bach om.ag .Ir
vetat vem Bach var.
Torpedstrimmorna sjöng heller inqa cantilenor hösten 43.
Snart femti år sen.
Numer tänker lag a drig på mig själv som "halt".
När började jag sluta med det?
Kanske då jag märkte att de andra alltid märkte.
Att jag fick vara med därför att jag aldrig riktigt var med?
Då jag brände mig på hånet,
eller på hånet maskerat till komp sskap?
Inte ens i drömmen haltar jag, numera.
Bara dä jag ser mig själv på film,
eller turistar i något spegelgalleri.
Jag försäkrar er mitt herrskap:jag är inte alls högerhalt
Fast förstås medveten om att ni andra
råkar vara Iite aplikt vigare än jag,
ni boxas, springer. hoppar, bär er överhuvudtaget
konstigt åt.

svarigheter att ringa utlandssamtal
Del är bara nom norden som textte
leionsamta kan genomföras

Statens Hand kappråd har vd etl
par lilfälen föreslagit alt regerngen
ska föreskr va att slat iga myndighe,
ter ska ha texttelelon. I en skrvelse
redan 1987 skrev hand kapprådet
alt det är "...viktgt att statens myn-
digheler föiegår med gott exempel
tör att begränsa handikappen i sam
hä let och lrämla iunkt onsh ndrades
de akt qhet och iäm ikhet'.

ARBETSGRUPP
KilNG ÅDELREFORMEN

HCK (Handikappförbundens Centra,
kommill6, lill vilken bl a Svenska
Larynglöibr.rndet är ans utet) har bes u,
ial lillsätla €n aöelsgr!pp med uppglil
ail följa och påv6rka genomiörandet av
ADEL'reformen.

Torrt hemma?

FREE VENT SYSTEMET
HJÄLPER

Se vår annons



DESSA RADEH skriver jag innanför ett sjukhusfönster
mest likt en blomsteraffär.

Alla sorter som kan skaffas hösten 90.
Vilken årsstart för medelålderns högstadiuml
På andra sidan korridoren hör jag sjukvårdsbiträdenas

f lickröster: regnf all i Eliots hyacintträdgård.
Och jag är inte där.
Så som man alltid var ett ensamt barn

där man låg i rummet bredvid,
och någon släckt för natten.

Men sömnen var ännu långt borta, och man
tydde de vuxnas
dämpade röster utanför mörkrets tapet:
Livets sanna hieroglyfer.

t

NÄR BÖHJAR man lala om mig som "stum"?
När börjar jag själv?
När slutar jag minnas mina egna stämband?
När gör någon annan det för sista gången?
Kore frän Bathys, aldrig var din flickaktighet vältaligare
än då ditt hårsvali

av snäckprydd bronstystnad lyftes upp ur vågspelet.
Och tjugo sekler teg därnere.

Björn Nisson
Södersiukhuset. avd 21 sept 1990.

(Publicerad iExpressen 2 akt)

Hanclikapphistoria
i begånsade upplagor

Prolektet Handikapprörelsens historia har gett ut ett antal böcker de flesta
slulsålda. l\,4en några utgåvor f nrs Ionfarande begränsade upp aqor.

Följande linns fortlarande ati lilgå, oclr prset är 20: pr exemptar:

I : Tov personer berätlar

2: Begåvn ngshand kappades histora

3: Den oändljga vandringen (handikapphislor sk årsbok 1990).

Besläln ngsadress: Handikapphistorla Box 1124 111 81 Siocktrotm.
(Tel08-24 17 60).

Hiälp
mcdcl

Även om det påstås vara en
omöjlighet att lära gamla hun-
dar sitta, så är det ändå en
bra målsättning.
Aven den tlll åren komne bör
försöka ta lill sig den nya tek-
nik som finna och ge sig i kast
med datorer, faxar och allt det
nya som omger oss.
Det kan nämligen göra livet
lättare Jör många av oss, och
elektroniken betyder mycket
för utvecklingen av hanikapp-
hjälpmedel.
Om inte förr blev jag överty-
gad på den information om
sådana saker som Handi-
kappinstitutet genomförde på
Sånga Säby helt nyligen.
Så: Var inte förskräcktl Pröva
på!

Det finns nu en överenskom-
melse om att man
kostnadsfritt kan ,ör ett "första-
hjälpen-set" från Pharma
System.
Företaget är angeläget om att
setet kommer ut i prowerk-
samhet.
Frova gärna - cch återför erfa-
renheterna till företaget E/ol



FREE VENT
- lr inte bara ett bandage som fuktar och värmer effektivt

och som finns i olika design och storlekar.

- Hjälper Dig också i duschen, på promenaden, i jobbet,

vid andnöd, i pollentider samt vid manga andra tillfiil1en.

eVent - ett andningssystemfrån

Phormo Systems AB
V:ixelgatan 8, 826 40 SoDERHÄMN

Tel 0270' 702 35

Fre

ö



Projekt munhålecancer

Visst behövs del insalser och stöd
bland dem som lått en cancer i munhå-
lan, säger Helöne Lindqvist när hon
Genom samtalsgruppen på Karo-
linska Sjukhuset, kånner Gunvor
och Hdlön varandra.
Vi hålsar välkommen och ber att fä
bjuda på kaffe. Undertecknad
dricker som vanligt, Gunvor anvån-
der s;n witzelJistel och H6löne
kåmpar för att tå ned någon ljien
klunk genom munnen.

- Folk brukar såga till mig all rmn inte
behöver överdriva och göra sig slälv
så mager... då brukar iag törklara hur
det ligger till, säger H6löne öppen-
hjärlligt. Om kampen att överhuvud
laget få någonting i sig, fortsåtter
hon. Så har det varil alltsedan hon
opererades f& sin cancer i munhå-
lan. Det har hunnit gå ett halvt annal
år sedan dess - och enligl henne
sjålv har det varit tutft och svårt
många gånger.

H6löne utstrålar, trots sin fysiska
bräcklighet, en myckel tydlig inre
styrka.

- Jo den har nog vuxit fram med ti-
den, bekråftar hoh, men når den
ibland lar formen av envishet i ex-
empelvis min rehabiliteringssitua-
tion, då känner jag hur man upple-
ver mig som den där hopplösl gnål-
liga kvinnan, fortsätter hon.

§ INTE GE UPP

- l\4an får aldrig ge upp, säger både
H6löne och Gunvor ettertryckligl.
När man vill någonting som är bra f6r
en sjålv, och man envisi jobbar på
att få ta del av den insatsen, då kan
man sedan göra någonting bra för
en annan medmänniska, resonerar
båda. Som utomslående ide här
sammanhangen, förklarar de båda
för undeltecknad vad de

besöker Svenska Larynglörbu ndets
kansli en ettermiddag ibörjan av mai.

H6löne Lindqvist (tv) och cunvor

!ORTS: NÄSTA SIDA



FORBUNDSINSATSER FOR ATT NA
MU N HALECAN C ERDRAB BAD E

Med hlälp av proiektpengar från Allmänna Arvsfonden ska lörbun.
det under en tvåårsperiod arbeta uppsökande och stödiande bland
dem som drabbats av cancer i munhålan.

Sedan slutet av föra årel albetar för,
bundels organisalionssekrelerare
Martina Popermaler på halvtid i pro-
ieklet som proiekiledare. En stor del
av sin arbetstid fram tills nu, har hon
ågnat ål att sdka upp och kn),la kon-
takter med vårdpersonal vid landets
opererande sjukhus. Det har blivit
en del resande " dels för alt
informera. men även för att få en
möilighet att diskutera med berörd
vårdpersonal om hur förbundet bäst
går tiltvägE för att nå målgruppen.

o KONTAKTPEBSONUTBILDNING

lnom projeklets ram ska konlaklper-
soner ulbildas, för att sedan kunna
arbeta som just uppsökande och
stödiande bland munhålecancerpa-
lienler. De ulbildade personerna
skall slålva ha genorhgått strålning
och operalion p g a en cancer i mun,
hålan.
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I skrivande siund har projektet kun-
nat knyta sin första kontaktperson till
sig: Gunvor Lindholm (se separat aF
tikel). Sedan 1 april arbetar Gunvor
på halvtid i projektet Hennes geo-
grafiska ansvarsområde blir i första
hand Stockholmsregionen och delar
av mellansverige. Förbundet letar nu
vidarc efler ytierligare lvå personer
lämpliga lör uppdraget som kontakt-
personer inom projeklet.

o GLOSSEKTOMEBAD

Gunvor, som är glossektomerad (i
hennes fall har man lagit bort lvå
tredjedelar avtungan p g a en turnör
i munbotlen), represenlerar en
grupp munhålecancerdrabbade som
projektet hoppas nå under adcetets
gång. Gunvor och Martina tror att de
som (bland dem som drabbats av
någon typ av cancer i munhålan) har
tal- och/eller svåliproblem, och
ibland kanske också problem med
ett förändral ulseende efler genom-
gången operation, år de för vilka
projektets insatser får belydelse.

O EFTERVÄRDSINSATS

Projektet vill pröva en modell av ef-
tervårdsinsats, dår kontaktpersonen
tillsamrnans med bla kurator och die_
tist informerar och ulbildar den som
genomgått strälning och/eller opera-
tion. Tanken år att man genomför
detla tillsåmmans i grupp, men i vissa
fall kän det blifråga om en insats som
sker i hemmet, i samband med ett
hembesök hos den enskilde. S!4let
är att ge patientgruppen information
och kunskaper i frågor som ex .vis
kost och nukition, tandvård, hlälp'
medel och olika sociala frågeställ-
ningar som kan vara aktuella.

Proiehet hoppas också, i och med
eftervårdsinsalsen, att kunna inilieE
och medverka till att samtalsgrupper

i.och

ag
ar jaq

fä e att

':i . f. .j. .

ceryatientor som genom sin operation har fått
tal- och/eller svätproblem. Ftu mig är det vik-
tigt att kunna hjälpa till och stödja eller 'bara"
vara någon att tala med. Jag set med stort in-
tre§6e lram emot att vara 'kontaktperson".

Har du frågor eller lunderingar så tag gäma
kontakt med mig. Jag linns på SLF:S kansli i
Stockholm och träffas pä tel. 08-658 58 07
eller 658 5A 09.

Gunvor. FORTS PÅ NÄSTA SlDA



12
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kommer igång vid de opererande
siukhusen. På Karolinska Sjukhusel
iStockholm linns en sådan verk,
samhel där patienler och personal
(kuralor och logoped) regelbundet
träffas i grupp för samlal. I gruppen
väcker patienterna olika lrågor som
kånns vikliga för dem att tå ta upp.
lbland bjuder man till gruppen, eitär
gemensamt beslut, in någon som Iö-
relåserlntormerar i nåoot ämne som
kånns angeläget att iå lyfia. Även
Södersjukhuset i Stockholm prövar
denna slödjande och ulvecklande
s€mtalsform.

§ KONFERENSEFYSEMINARIER

lnom projektels ram kommer man
även a hålla etl antal konferen-
ser/seminarier för olika personal,
grupper inom vården. S,.ftet är att
medverka till att personalkategoder
som kommer i konlakt med munhå-
lecancerpatienter får \,tterligare kun-
skaper om dessa palienter, vilka be,
hov de har och på vilket sän perso.
nalen bäst medverkar i rehabilite-
ringen. ldag finns goda kunskaper
all förmedla från de opererande
sjukhusen ul lill bl a dislriktsvården
och länssjukvården.

o INFORi,4ATIONS[,ATERIAL

En mycket viktig del i proieklårbetet
blir all ta fram bra informåtionsmale-
rial - för vårdens personal, men na-
turligtvis också information att säfla i

händerna på palienler och f d pati,
enter... för även dem vill förbundet
nål

Gunvor Lindholm har börial det mö-
dosåmma arbelet med an ta tram un-
derlag för det som så småningom
skall bli ett ådekvat och relevant in-
formationsmaterial, och det gäller att
lillgodose de oiika behov som linns
bland dem man vill nå Att fä svar oå
hågor som rör vad som händer ;är
man genomgår/genomgått strålning
ochy'eller operation, lal- och svåli-
problemalik, kosl och nulrilion är
självklara bitar som måste finnas
med-

Sjukvårdspersonalen har ock*å be-
tonat vikten av att de kan komplet-
lera sina inrformalionsinsalser med
sådant material som fööundet oe-
nom projektel tar fram. Man åar

TAGESRAPPORT
FRAN PROJEKIET
# iust nu förbereder Gunvor och
l\4artina möten med personal på
Sahlgrenska Sjukhusel i Göleborg
samt med personal på
Universitelssjukhuset i Umeå.

# projeklet lelar också med lius och
lyl(a, vidare efter två personer lämp,
liga f& uppdragel som kontaktper,
soner inom projeklet. Om Du som lä,
ser det hiir tror Dig känna någon som
skulle kunna fungera i rollen som
kontal(person - la kontakt med
tleierna på fööundskanslietl

# rEn planerar inför genomförandet

också påpekat att förbundel som or-
ganisalion och påverkansfaktor se-
dan flera år tillbaka bedriver ett Iint in,
formationsarbete.

o FRITID/REKBEATION

Under tuåårsperioden ska pro,ektet
dessutom se över frågan om fritids-
och rekreationsverksamhet för den-
na palientgrupp. Föbundet har selt
del som angelåget att verka för ail
dess opererade medlemmar har
tillgång lill ett rikl sociall liv och en
meningsfull fritid - bla med möjlighe-
ter att resa... detta vill man nu också
verka för bland dem som drabbals av
munhålecancer.

En utmaning för dem som arbetar
inom projektet biir att försdka nå dem
som åter finns hemma igen efter att
ha skrivils ut från siukhuset. I de fall
den f d palienten fortfarande har
kontakt med vårdpersonalen kan
personalen bli den förmedlande län-
ken... men den som slrålades
ochy'eller opererades för flera år se,
dan, och som har svårigheter som
9ör att haryhon'skulle ha glädie och.
hjälp av att komma i kontakt med nå-
gon av projektels konlaktpersoner -

om harvhon siller isolerad hemmå'
då linns vissa hinder att överbrygga
vad gäller att nå varandra.

O SPRID INFORMATION

Atl sprida inlormalion om projektet,
och dårmed siälvklar förbundet, i lo-
kala/regionala lidningar och i lokaha"
dion kan vara ett säfl alt nå ut till dem
som åter finns hemma igen. Genom

av konlaktpersonutbildningen - den
som skall ge Gunvor bra redskap atl
anvånda i den uppsökande och
stödjande verksamheten.

# medan Gunvortillågnar sig delarav
utbildningen under sommaren skall
Martim aöela fram underlag tillen
skrift lig redogdrelse/rapport iill
Allmänna Awsfonden avseende för-
bundets rcdovisning av den första
perioden av projeldtiden.

# i samband med den seminariedag
rörande "Rehabilite.ing av munhåle-
cancerpatienter" som fölbundet an-
ordnade iseplember -9'1, med hjälp
av medelkån Cancerfonden, löljer i

slutet av augusti månad en uppföli.
ningsdag. Proieklel lar naturhgt del i

förberedelsearbelet intör den kom-
mande uppföljningsdagen.

arliklar i facklidskrifter o dyl hoppas
man också ati låsarna förmedlar in,
formalionen vidare - distriklssköter-
skan till besökaren på vårdcentralen

Förbundet går en spånnande, och
förhoppningsvis dynamisk, period lill
mötes. Beslulet att välkomna en
"ny" grupp i gemenskapen är, inom
han-dikapprörelsen, inle så vanligt
före ko mmand e - Förr6
socialministern Bengl Lindqvist sa
vid SLF:S kongress i maj 1991 ail
beslutet år "en god gårning" och
lyckönskade SLF i del fortsalta
albetet. För dem som drabbals av
cancer i munhålan, och nåturliglvis år
gruppen inte homogen, finns
åndock vissa gemensåmma frågor
all driva intressepolitiskt. Frågor som
dem rörande handikappersältning,
hjälpmedel, fårdtjånst, m6ilighet lill
återgång iarbete (för dem som i
yrkesverksam ålder blivit sjuka) är
några sådana exempel.

O DIALOG BEHÖVS

Svenska Laryngförbundet år ti
medlemsanlalet en gahska lilen or.
ganisalion som har möiligheter all
och ulrymme alt växa )4terligare. I

projeklarbetet finns ambitionen att
hela tideh ha en mvcket nära och tät
dialog med förbu;dets elva före-
ningar. Om de som i dao är före-
ningsakliva känner att de ä;detaktioa
idel som hånder, alt deras synpun-k-
ter och insålser väderas och har be-
tydelse, då föreligger den bäsla qa-
rantin för alt den som kommer nv till
föreningsgemenskapen kanneisiq
både välkommen och hemma!



Här har Lary glädjen redovisa ett antal föreningsnotiser frår
olika delar av avlånga Svea Rike.

o VSOF Västmanland

Föreningen har under senaste verk'
samhelsåret haft 5 månadsmöten.
Georg Antal har varil töreningsmed
lemmar behjä pliga ifråga om handi-
kappersäitning.
Vid årsmötet va des Rolf Lundevall
lill föreningsordförande och Buna
Lundevall till sekrelerare.

o Uopsala läns Laryngfören.

Av 1991 års verksamhelsberättelse
framgår atl föreningen hår 28 med-
lemmar och atl fyra trätfar genomförts
under årel. Bland annal deltar man i

länets HCK-arbele. Svea Östh och
Erik Eriksson fick mottaga lecken på
hedersmed emskap i förbundet vid
förbundskongressen cöleborg.
Majny Er ksson har, trllsammans med
Siv Baglien, dellagil iNordiska
Landsmötel i Danmark. I\,4ajny har
under året verkat sorn informatör
bland skolungdom och bland annal
arbelat för atl rninska lobaksmissbru
ket lsju skolor har hon gvit 45 tek,
lioner.
Majny och Sven Eriksson var kurs-
värdar under en rehabilitenngsvecka
på Tranåsbaden.
Vid årsmötet omvaldes Rune Wik,
lund på två år.

o Söderman lands läns
Larynoförening

Vid årsmötet erhöl iöreningen ett
starlbidrag och en ordförande
klubba - i gåva från Svenska
Larynglörbundet, överlämnade av
förbundets ordförande Elof Bystedl.
Föreningen har deltagit i olika logo
pedträffar samt kontaktal nyopere'
rade,
Föreningen deltar aktivt i HCK verk-
samheler och har bl.a. drivil sludle-
cirklar. Utställnlngsskärm har place-
rats på sjukhus och vårdcenlra.
Föreningens styrelse består av Per
Lindell, Herman Sjögren, Kerstin
Larsson och Bertil Karlsson.

o Sthlms läns Larvngfören ng

Ur en bred aldivitel kan noteras att
iöreningen gjorl en dagsresa tiil
Tranås, öppet hus arangerals på
o ika siLrkhus. medlemmar de laoil i

Medici'nmässan Ävs1o, 5 medläm-
mar har deltagil i rehabilrteringskurs
på Stensund, vårdpersonal på sjuk-
hus har informerals, dellagit med
fem ombud I förbundskongressen
Gö teborg och deltagil i förbundels
re-presentantskapsmöten.
Till ny ordförande valde föreningen
på sitt årsmöle Elise Llndqvist och
Linn6a Bysiedl tiil kassör

o Linköpings Larvnoiörening

Den aktiva Linköpingsfören ngen
har nu 115 medlernmar - en ökning
med 13 under 1991.6 månadsträffar
genomfördes under 1991, liksom I
slyrelsemöten.
Föreningen var vinnare i Laryng'
förbundets tävlan om goda lnsalser
radiohjälpskampanjen
Föreningen deltar i HCK-verksamhe
ten ilänet och iollka kommuner
Föreningen har haft utställning pla'
cerad på såväl länsmuseel som
Folkets hus iLinköping och Norr-
köplng.
Nyopererade har informerals (på
Regionslukhuset i Linköping) och ln-
formation har givils till såvål hem-
tjänstpersonal (Söderköping) som
sjuksköterskeelever. Vidare har
skolinformaiion ordnats i högsladi-
eskola liksom för blivande ambulans-
personal.
Förenlngsmedlemmar har deliagil i

skilda kursverksamheler. 12 med
lemmar deltoq i rehabrliteringsveclå
Tranåsbaden. Utflykler har anord'
nals o.s.v.
Föreningens årsmöle omvalde Nils
Björck illl ordförande. Kassör: Sven-
olof Gardelin
Einar Pettersson hyllades på årsmö-
let i samband med att han ulnämn'
des lill hedersmedlem

o Laryngföreningen Dalarna

Föreningen har 16 medlemmar.
Bland annal har förentngen qjori en
sludieresa med besök hos G beck
[,4an har hafl uppsökande verksam-
het, riklad lill nyopererade och med-
verkat io ikE arrangemang, därbland
förbundskongressen i Goteborq.
Arsmölel omvalde Holger And-
ersson lill ordförande. Per Testad
harvalls tillsekreterare och Nils Olov
Nilsson lill kassör.

o Gävleborgs Larynoförening
13 personer har kunnat delta i en re-
habil teringsresa lill Rhodos, rnöllig-
gjord bl a genom stöd från
Radlohjälpen och Gävle Bingo.
Uppsökande verksamhet har bedr -
vits under det gångna verksamhets-
året liksom skolinformalion. lnfor-
mationen har också riktals till de
politiska partierna och lackliga orga-
nisationer
Siv Baglien år töreningens ordtö-
rande och lngvar Härdln omvald se-
krelerare.

o S:a Sverioes Laryngfören.

Föreningen har nu 143 medlemmar,
en ökning med 19 under 1991.
Ur verksamheisberätlelsen kan ullä_
sas all man hållit fyra rnöten under
årel och en utflyktsresa till Syd-
Själland 10 medlemmar har deltagit i

talvårdskurs och föreningen var re-
presenlerad vld förbundskongres-
sen i Göleborg liksom på förbundels
representanlskapsmöten. 1 2 med-
lemmar har varit med på en habllite_
ringsvecka pä Eslövs Folkhögskola.
Styrelse Erll Ohlsen (ordf). Nils
Persson (sekr) och Gert Ha I (kassör).

o TILL SIST:
Ett brev från Elise.

SE

NÄS I]\
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14

Hej, alla Lary-läsare.

Äntligen på väg mot sommar. Mvcket
har hänl sedan jag sist skrev i Lary.
Jag har varit tjänstledig ett år för all
förkovra mig, har läsl engelska, mal
te, svenska, geografi, tysik, kemi mm
i Väslerhaninge Folkhögskola. Det
var etl mycket jobbigt men lärorikt år.
Den 25 maj började jag jobba igen.
Det känns skönt.
Det har ju skell en omorganisation
på förbundels kansli. Vi får väl följa
med och se hur den utvecklas.

O STOCKHOLMSFÖRENINGEN

Slockholms läns Laryngföreninq ha
de sitl årsmöle den 20 februari. där
jag valdes till ordförande för ell år. En
spänn-ande uppgitt som jag åtagit
mej. Arsmölet avlöple ulan större
dramalik, men på årsmölet fanns ej
någol förslag till budget eller verk-
samhetsplan. Den nya styrelsen
måste därför omgående ta itu med
dom uppgiflerna. Utifrån mitt sätt afl
se har styrelsen lyckåls rätt sa bra.

O AXPLOCK

Om koslens belvdelse berältade
Elisabelh Överby den 19 mars
Elisabeth redogjorde då på elt
myckel proffsigt sä11. Kostens nä-
ringsriklighet och dess konsislens
har stor belydelse för att opererade
skall kunna tillgodogöra sig den mat
man äler. Elisabelh har även skrivit
en egen receptbok som finns att
köpa.

Den 23 april biöd vi in docenten
Lars-Erik Holm från Radiumhemmet
Lars-Erik redogjorde för kvällens
tema - rökningens skadeverkninqar.
tlökningen sprider sig allt längre n;r i
åldrarna. I Amerika är tobaksreklamen
myckel avancerad. Bl. a. blandar rmn
fruktsmaker i tobaken för afl barnen
skalltycka atl del småkar gott.

Den svenska regerlngen håller iust
nu på atl se över den lobakspropösi-
tron som skall föreläggas riksdaqen.
Enligt uppgift är "proppen" lånqr
kommen och det finns anlednino
kontrollera vad den innehåller

o VERKSAiTHET SOt\.4 KOMf.4EB

3 september: Kurator cun-Marie
Larsson, Karolinska Sjukhuset tatar
om anhörigrollen

rades också. Fondkassören Carl
HenrikWidemar
kunde informera om ail brevmärkes-
t6rsäliningen sedan ianuari inbringat
över 2 miljoner kronor, vilket framkal
lade applåder för fonden och för för-
bundsordföranden Elof Bysledt, ef-
tersom han är "pappa till försälj-
ningsiniliativet.
Lary kan på annat slälle idetta num-
mer informera om all nettol av brev-
märkesförsäljningen pr 1 juni ligger
runt 3.500.000 kr. Dags för ny ap-
plåd!

Karl-Henik Wideman, Laryngfond-

Spiro Painless, som presBnlerades i

lörra numrel av Lary har byil namn iili
SPIRO-LarynsAid.

Problem att duscha?

FREE VENT SYSTEMET
HJÄLPER

Se vår annons

ETT BREV FRÅN EUSE Larynsförbundets repres€htantskäp:

APPIÅDER FÖR BREVAIÄRKEN,
ELOF OCH LARYNGFONDEN

Svenska Laryngförbundets representantskapsmöte på Arlan-
da var fulltaligt då man sammanträdde den 13 maj.

Bland annat fick man avrapporteral
låget i projektel för munhålecancer-
drabbade och möta en ny medar-
belare i detsamma: Gunvor Lind-
holm.

Vidare fick man ekonomisk avrappor-
tering med revisionsberällelse och
beslutade rekommendera ansvars
frihel för styrelsen. Verksamhels,
berällelsen genomgicks och lades
med godkånnande lill handlingarna,
även om viss omredigering behöv-
des pä grund av mindre perfekt
sprakhanlering.

O APPLÅDEB FÖB FONDEN

Lägel för Laryngfonden avrapporle-

1 oldober: Riksdagsman Jerzy Ejn-
horn kommer och lar upp elt heli
ämne, nämligen Adel'reformen.

Uiöver dessa tematräffar ha. vi bok-
auktion, bingo och lucia som skall
sprida lius i vinle.mörker (elever från
Adolf Fredriks t<yrkokör s,unger).

20 21 oklober: Rehabkurs på Ny-
nåsgården.

6-7 oktober: Talkurs på Huddinge
Sjukhus.

Vi tar dessutom upp aktuella ämnen
på våra lräffar som genomföres c:a
en gång pr månad.

Handikappersällningen är ett ämne
som vi diskulerar just nu. VIKTIGT att
alla ansöker om sådan. Vi har lyckan
all kunna påräkna Georq Anlals pro-
fessionella hjälp idenna fråga.

Uppsökande verksamhel är påbör-
jad.

På ålerseende och jag önskar er alla
en skön, avkopplande sommarl

E!ise



LARYS OMSLAGSFLICKA är Anneli Nilsson. Hon är en av de
många telefonförsäljare som just nu arbetar för att stärka La-
ryngfonden ekonom iskt.
Hon och hennes medahetare
londen c:a 3.500.000 krcnoL

Elof Bysted svånger den ordföran-
deklubba lörbundet lått av björk,
gjord ach överlämnad av Nils Björck
och Linköpingslöreningen.

KOM I HÅG LARYNGFONDEN
DÅ DU SKALL KONDOLERA
ELLER UPPVAKTA.

I stället för blommor
sänder du din gåva till
Laryngfonden, som isin
tur sänder kondo leans-
elier hyllnlngskort till
den du anger som motta-
gare.

I HJARTAT
har fran titt 1 iuni titffört Laryns- AV S KAN E

Gull-Britt lVårtensson,
konsulent i Skåne, berättar
för oss om ett lyckat
arrangemang på
Folkhögskolan i Eslöv:

[.4ed Eslövs Folkhogskola som bas
bedrev vi - mest verbalt - våra
Skånska Ströltå9.

Eslöv - milt i Skåne - presenierades
av Iolkhögskolans reklor Kjell
Pelersson, och framförallt omgiv-
ningens sloll fångade inlresset hos
oss.l [4era hisloriska slrövlåg bjöd
pensionerade läraren John Jeppsen
och han visade sig vara en kunnig
besvarare av frågor, och vår rund-
vandring istaden gav också god
bakgrund tili samtalen.
lngela Tengberg loisade oss in i

skånsk litteratur - en dryg färd med
kanske allt för mycket tyngdpunkt på
;nle alltid lältillgänglig lyrik Anders
Osterling kunde tålt sällskap med
mera låtl"läsia" skåningar.
Lars Tengberg tog oss långt ulänför
Skånes gränser, då han redogiorde

för EG:s förhistoria, och inlernatio-
nella var vi också i umgänge med
folkhögskolans två gåster från
Estland.
Än långre bort begav vi oss tillsam-
mans med Per-Olof Fänge och hans
aslronomiska kunskaper.
För dvrigt blev det en hel del ve-
lande serverat om I ex folkdräkter.
bygdemål och forna slrider med
danskarna.

YAR TREDJE ORAI CANCER
BEROR PÅ RÖKNINGEN
Oral cancer har en relalivt dålig prog'
nos och tidig uppläckl är därför
mycket vildig.
Detta sägs i en rappofi från odonto-
logiska Världskongressen i N,4ilano.

I rapporten sägs också att 30 % av
oral cancer beror på rökning, 35 %
på dåliga kostvanor och 35 "/o på
andla orsaker.
Sårskilt vikligt för land läkare/läkare är
alt undersöka män över 40 år som år
rdkare och använder alkohol.
c:a 8 procent av alla carcerfall är oral
cancer, enligl såmma rappolt.
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ANHORIGGRUPP
PRESENTERAD

o

rä ECCO-6

inhåmtade vi nya
id6er och arbetssätt
lyssna på de olika

Som kurator lyssnade

jag med intresse på sjuk-
sköterskornas löredrag om pågåen-
deförändrings- och ulvecklinqsar-
bete inom patientomvårdnaden.

från ga f öredragshållare f ramhöll be-
lydelsen av ett bra fungerande le-
amarbeie med avdelningarnas para-
medicinare (dielisl, siukgymnast, kLr-
rator osv) saml det ökade behovel av
stödjande personalvård I ex genom
regelbundna slöd- och samlalsq ip-
per med kuralor eller psykolog.

Både Ch stina och jag var §olia över
de svenska föredragshållarnas höga
khss på sina föredrag.

Tillsist önskar Christina och jag lram,
föra vårt tack lill Laryngfonden, som
lillsammans med annan bidragsgi-
vare, gav oss ekonomiskt slö'd, vilkei
gjorde del möjligt för oss att med-
verka på ECoO 6.

Gun-Matie Larssan

Genom mitt arbele som kurator på öron-, näsa- halskliniken,
Karolinska Sjukhuset, ,ick iag möjlighet delta på en omvård-
nadskonferens i Florens för sjuksköterskor.
I konferensen deltog också, från samma sjukhus, sköterskan
Christina Norman.

Omvårdnadskonferensen anordna- poslern,
des av Federalion of European kunskaper,
Socielies och hette 'Sixlh European qenom att
ConferensF on Clinical Oncology föredragen.
and Cancer nursing - ECCO 6"

Christinas och min medverkan
bestod i en poster. Poslern presen-
lerade resultat från ell projektarbete
med anhöriggrupp, genomfört på
6ron, näs- och halskliniken,
Karolinska Sjukhuset. Christina och
jag var projeklledare för gruppen..

Projeldel var en samlals- och under
visningsgrupp för anhöriga till pati-
enter, vilka genomgåll slöfie kirur
giska ingrepp för cancer i munhåla,
svalg och slruphuvud. Genom alt
presenlera resultatel på konferen-
sen önskade vi sprida arbelssäfl-rl
med anhöriggrupp till vårdpersona,
både inom och utanför Sveriges
gränser.

o STORT INTRESSE

Postern våckie stort inlresse hos
konferensdellagarna, vilket mårktes
på de många frågor vi fick saml på
del visade intressel för d€,
informationsblad vi delade ut.
Efterfrågan av st6d lill anhöriga
upplevdes som mycket storl av
vårdpersonalen. Några av konfe-
rensdeltagarna uppgav all de hade
hafl id6n att starta anhöriggrupp men
p gr av bristande ekonomiska resur-
ser inte kommit igång. Hos andra del
tagare väcldes id6n genom vår pos-
ter.

Ulöver vårt egel arbele med

Arne Reiler:
o

TACK FOR GOD VARD
lnte så sällan får Lary brev rrån sina läsare. Tack för det! Och
Iler är välkomna!

För dagen publicerar vi ett brev från glossopererade Arne
Reiter från Rönninge utanför Stockholm:

Hela mift liv löåndftls en dag i naj manad 1 988 dä hg fick besked on att jag
hade cancer i tungan. Vat då 63 år . Hade under många varit byggnads-
abetarc och alddg kant mej sjuk.
Syn']ptomen ti min sjukdon bölade med att jag lick svårt aft svätja maten.
Sanlkiigt fbk jag en våldsam smäfta i ena örat_ (»saken till smänan visade sig
senare håfföra ftån de tåndet som utgör låsten för mina prcteset.

En av mina döttrut följde med mig till det förcla läkatbesöket.Blev elter remiss
ti Huddinge Sjukhus inlagd f& undersökning. Det visade sig då an jag hade
cancer itungan,

Nu lirjade det huktansvärda, att tala om för alla min nämaste am sjukdonen.
De blev chokade. Det var fa4isl<t jag sam fbk trösta dem. Min husttu, sotk ti-
digarc haft lyru hjåninfatker, orkade inte med upplevelsena utan avled en
tid senare eftet min operation. Del blev ett svärt år, förct att mista sjn kån
efter 40 * tillsamoans och sedan belrakla sia sÅlv som döende Jao hade iu
också mina bam att länka på 4 ttickot d.h 5 öatia,. visserlqen giftaåch ut-'
llugna ur baet, men ändä så nåra.

Ganska snarl blev jag inlagd på Huddinge Sjukhus, avdelnjng 72. Skulle före
operationen sttålbehandlas 32 gånget på RadiunhemmeL Det vat en jabbig
tid. Jag minskade ivik. Vågde endast 49 kg. Att äta upp sig var hett onöjtiga.



Vågen visade alltid löt Ug vikt. Pbtsligt skedde på något sått ett under, jag
böriade öka ivikt och våget idag 75 kg.

Undet uppehållet melan stralningen ach aperatianen blev jag sämrc fd vaie
dag. Man safte in rnatlin var 4:e tinna not de olidliga smätlot jag hade. Mina
bam trodde inte aft jag skulle överleva am jag inte amedelbaft blevopercnd-
De konta4ade däför låkarna och unrycke sina lahågar.

I eft av sjukhusets mattagningsrum hade jag eft fantastisl<t nöle med läkaren
och två av mina flicl<cr. Defta nite glömmet jag aldig.Min låkare beråttade aft
det skulle bl en star opeation sam skulle ta c:a 1 o limnal Man skulle såga
genam kåldenet pä vänster sida, av4ågsna lymlkönlarna och ta boi halva
bakrc delen av tungan.

Så kan då dagen dåjag skulle opercras. Det var en tisdag iseptember må-
nad 1988. Dagen före hade jag sagt adjö till min lru och mina ban.

Då jag vaknade uW eftet aperutianen, sam vatade c:a 10 timmar, hade jag
en massa slangar i näsan a.h ett hålpå halsen, genom vilket andningen
skedde. Dena hålvåxte senare igen.

Glömmet ald g då det kam lam en kille ill mej &h sa alt han skulle vaka över
mig. Han beråftade att han varit i England och selt fotball. Det piggade upp
en gamntal idtollsman.

Det vat väldigt svål att konna ur naiinbercendet, man ville ju leva nära
llaskama. Men tånk, jag fick hjålp hed det ocksa. Gick under ett års tid has en
psykalag. 1 dag n jag efter omståndighetema bR. Är lörst och fråmst tack-
sam l& att jag fått leva, nu snal 4 & efter operatianen. Set framtiden an och
haryas kunna lå tillfålle aft hjälpa andra sam tukat i samnta situation son jag
Sjotl.

Piset jag fick betala fd min sjukdom * bla muntorrhet. Jag har ingen saliv
och är dåiör ståndigt toff i munnen. Detta är väldigt besvärande, sårskift
natteid M nan vaknar efter nåqtu tinna§ sömn och mårker alt den kvarua
rande tungdelen klibbat last i gomnen Sedan är det ffrycket svät afr samna
om. Man får aldrig sava en hel natt.Det lörsåmrade lalet kan nan överce med,
men den sloru svårigheten år att svålja ner maten, sam måste vara noga pas
serad. Dåiör hatjag köpl en matbercdarc, son är ett mäste has de llesta av
oss glosse4amercde.Jaq måste hår få lramlöra eft stol tack till alla dessa un-
detbara människar på avd B 72, som stållet upp så alralgt för mig varje gång
jag år på åtetuesök. Brukat gå t pp med blomn']or eller pengat ti\| kalfekassan.
Eftet en så hät stor opeztion kammer nan persanalen närmare och uppfattar
dem som nära vänner.

Måste sårskilt få nåmna dr Håssle @h Dr Kumlin. De vat helt otolga mol mig.
Tånk när Dr Kumlin kom uppspringande tillmig,lrots alt han vat ledig, och sa
några ord på engelska. Det gick ut pä aft "ge ej upp Ame". Sädant glömmer
nan aldig, trots atl jag då var så dälig en månniska kan bli. Man kan vål inte
annal ån tyck om sådana fina månniskar. Dr Kumlin såner alhki upp tre
lingrar när jag kommer på åtebesök, sedan skrattar han. Dena för att göra mig
glad.

Klaft atl det ibland år jobbigt. Man sitter ju ensam hemma i sin 1 :a - jag som ti-
digate hade en så stor lamilj med eget hus och trädgad. Min habby var bl a
ttådgårdsskötsel

Ånnu en gång - ett stol ach uppriktigt tack liU Dr Kumlin och hela din under-
bara stab som vat med vid det storu ingreppet samt till alla syslrar på
Huddinge Sjukhus avdelning B 72.

Ane Reiter, Rönninge.

Tack tillArne:
Ame Relt€r m6d anhöriga deiog 1990 ilitigl med lörcäljning av nålar och brevmärken
und6r Radiohjälpskampanjen. Larynglonden vi här passa på ail uttala eu vaml
lack iör dessa resultatgivande nsaiser. Fondstyrelsen.

BLI MEDLEM
I FÖRBUNDET
SOM KÄMPAR
MOT CANCER
OCH STÖDER
CANCER-
OPERERADE

LAFIYNGFÖRBUNDET STÅH
öPPET FöR DEJ soN/l ÄH
OPEREHAD ELLER SOM
VILL GÅ IN SOT/
STÖAJANDE i,4EDLEM,

N/EDLEMSKAPET KAN
ANMÄLAS TILL LÄNS-
ELLER HEGIONFÖRENINGEN
ELLER DIREKT TILL
SVENSKA
LARYNGFÖRBUNDET.

Adresser och telefonnummer finn€r
du pä sldan tuä idelta nummer av
Lary.



SL-kören underhö på Nynåsgården

Gunilla Je inget

ANNU FLER BIIR
ANNU BATTRE
I STYRETSEN

ABF har stått som värdar för en upp-
föliningskurs på Nynäsgården ,ör
ordförander, kass6rer, sekreterare
och revisorer.
Bland annat fick man ins;ld i den inte
alllid lätta konsten all leda ett möle
och gruppaiceta kring frågan om för
eningarnas behov av information
Irån f6rbundsledningen.
Utan atl förringa dvrigas insatser
måsle del sågas: Gunilla Jerlingers
gnuggning av eleverna våckle sär
skild uppskallning.

O ÖVERRASKANDE KÖR

lngegerd och Curl Benglsberg slod
för kursens överraskning, då de
oanmälda dök upp. lnte bara själva
ulan i sällskap med den slora SL-k6-
ren som bj& på underhållning.
Martina Popermajer berälade på ell
trevligt säll om ett besök i Kina där
hon betrådde den slen som kine-
serna såger vara en matkerinq av
världens mittpunld.



ANN-BRrrr FoRTsÅrrrno
TACK

ATT FA POSITIVA BREV
FRAN HEIENA

Ann-Brilt Erikson från Linköpingsföreningen - en av Laryng-
förbundets mesta informatörer - fortsälter att rå positiva brev
från sina åhörare.
Lary har redan tidigare ljuvläst Ann-Britts post, och har gjort
det igen. Här ett par exempel på vad hennes post innehåller:

TillAnn-Britl!
Jag vill börja med att lacka dej för ett
helt fantastisld föredrag- Denna ef-
lermiddag blev mycket inlressant för
mtg.
Min enda kontakt med detta handi-
kapp var i slort sett en liten spalt i en
veckotidning saml etl korl inslag på
tv:n för ell par år sedan. Nu vei jag
mycket mera.
Detta lack vare dig som fdreläsare.
Du hade en förmåga alt berålia om
dilt handikapp med såfin utstrålning.
Du lever tortfarande eil drägligt liv
och har din positiva livssyn kvar. Del
tyckerjag är enormt bra gjod av dig..
All få lyssna på dig tycker jag alla
människor sku,le få rnöilighet till.
Du lalade inle alls i samma ton hela
tiden. Jag tyckte del läl väldiqt bra,
både med och uan hiälpmedel.
Tack ån en gäng för en minnesrik ef,
lermiddag.
llälsningar
Eva Ek Nilssan
vädbillädeskursen Söd6rköping.

Jag tycker det var väldigi roligt att
höra en röst från någon som har la,
ryngektomi.
Del är inte samma sak att läsä i
böcker om en siukdom som all höra
någon beråtla. I böckerna får man
bara läsa ylligl om siukdomen och
orsak och verkan. lnte någonling
omkring sjukdomen. Och jag tror
också ait rnan lär sig mera på att höra
nägon berätta. Del är iu viktiql alt
anvånda så många sinnen som
m6jligl när vilär oss Mgonling.

StttAGRUPPERS
SITUATION UTREDS
Regeringen har uppdragil åt So-
cialstyrelsen all utreda silualionen
för små och mindre kända han-
dikappgrupper. Ulredningen skall
vara klar redan 1 oktober iår.

STUDIEHANDLEDNING

ABF har lagil fram en studiehand-
I,edning till Bernt Hedins bok om
Adelreformen. Boken finns hos
Handikappinstitulel.

Nu har det gått ungefår en haMårse-
dan iag slutade på Laryngförbundet.
Jag stortrivs på mitt nya iobb, men
iag lånker då och då på den fina kon-
takten jag hade med både personal
och många, rnång6 av medlemmarM
i Laryngförbundet. Jag vill på detta
sätt passa på att hälsa till alla, samt
tacka för det fina samabete vi hade,
sårskill under den mycket hektiska
radiohjälpsperioden.
En särskill tack villjag getillde med-
lemmar som brukade droppa in på
kansl,et lilet då och då och skämma
borl oss personal med katfekokning
och hembakat kaffebröd.
Hälsningår
Helena Nyl6n-Bystedt

Vårens anpassnings och rehabilileringskurs på Ljungskile Folkhögskola
hölls 13 17 maj. I det allra vackrasle av försommarväder hade
laryngmedlemmar från Västsveriqe kommit samman för all ta del av etl
späckal kursprogram. Förut litteralur, historia och skapande verksamhel
hann man med en fin utllykt. G6sla Stenbåges föreläsning om kroppens
analomi och tysik visade att han är medicinski kunnig, ulöver alt han år
Göleborgsf öreningens sekreterare.
Bilden bår syn för sägen: Hår lrivs man.



u har nog redan hört den stora nyheLen kollektiv och individuell försäkring. Du får
via radio, TV och tidningar. Att för första ocksä teckna försäkring för make,/iambo,
gången i Sverige är det nu möjtigt teckna hemmavarande barn under 20 år och föräld_

olycksfallsförsäkring och livförsäkring för-med- rar. Du slipper dessutom lämna upplys_
lem i handikapporganisation. Det gäller både ningar om-hälsan.

Trygghetsförsiikringvidolycksfall. LivIö$ät«ing.
Den iinehåler i korta drag:

. Förstahjälpersättning

. Menersåttning

. Koshradsersättning

. Rehabiliteringsersättning

. Svedä- och värkersä ttning

. Dödsfallskapital vid olycksfåll

. Invaliditetsersättsting

Försäkrintsbeloppet vid dcidsfall är 10
basbelopp (337.000 kronor 1992).
Beloppet trappas ned med 1070 per år
från o.h med 56 är.
Beloppetär lägre för bam och åtders,
pensionårer.
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Så här skaffar du lörsäkringen! Ring ditt Handikappförbund
och beställ information om Ansvar/Ideas olycksfalls- och }ivIörsäkring.

Det här är Idea
Idea iir ett heliigt dotterbolag lill Ansvar, hlsesidigt försdkriflgsbolag fb hehryktra. Idea ii lin tlit son bryt dig ofl1 din hiilsa,
både oad Siillel kc§t och fiotioL ldea iir @rksamt i e11 nisch ulafiftl dm hehryktra sektom och atbetat föl otgani tioner och

fullcrinelset med innail id1ö?anking. Hdr Wssar handikawganisationema in på ett lttonordenttigt siitt.


