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Indholdsfortegnelse
Forsidefoto: Bhaktapur, Nepal.
Foto v/ Bent Lassen.

Forår...

Når dette nummer af "ny stemme" 'lander' hos foreningens
medlemmer samt samarbejdspartnere og andre, burde det være forår, og dermed burde der også være gang i aktiviteter rundt
om i landets lokalforeninger med
generalforsamlinger osv.
Følgerne af kommunesammenlægningerne, og oprettelse af regionerne, begynder også at melde sig, og jeg er sikker på, at
mange mærker forandringerne
indenfor egne mure! Vi, som forening, mærker det meget tydeligt
- at der er sket store ændringer
for vores medlemmer.
Den største problematik ser vi
tydeligst i de nye storkommuner,
der ikke ved ret meget om nogen
ting!!!
Det er ikke for at lyde negativ blot en konstatering - idet mange
kommuner henvender sig til os
for at indhente viden på vort område, om hjælpemidler, visitering
til landskursus og meget, meget
andet, som er helt nyt for medarbejderne, de fleste steder!
I den forbindelse har det efterhånden udviklet sig til et, endog
meget, stort problem, at Region
Hovedstaden, det gl. Københavns Amt, endnu ikke har ansat
den manglende konsulent. Vi er
bekendt med, at en del opererede ikke får vores tilbud om de absolut nødvendige besøg før og efter operationen samt yderligere
et tilbud om deltagelse i landskurset m.v. - ligesom vi ikke kan
gøre noget for dem i lokalforenings-regi.

Der arbejdes med andre, mulige, løsningsmodeller, som endnu
ikke er på plads.
Kommer tid kommer råd - jeg
opfordrer alle til at henvende sig
til os, hvis I støder på, at det går
helt 'skævt' ved jeres henvendelse til sagsbehandleren eller
andre kommunale medarbejdere.
Husk blot at få evt. afslag skriftligt, så vi kan komme videre i systemet!!!
Når I læser dette, er årsmødeprogrammet sandsynligvis sendt
ud til foreningens medlemmer.
Årsmødet finder sted fra den 4. til
den 7. juli på Vingstedcentret,
sluttende med den årlige generalforsamling den sidste dag, lørdag den 7. juli. Se venligst dagsordenen på side 12.
Først på året sendte vi girokort
til indbetaling af kontingentet, og
der var, som tidligere, mulighed
for at tilføje et beløb som gave til
DLFL. Det er der RIGTIG MANGE der har gjort, og det er vi meget glade for - særligt foreningens kasserer smiler bredt, hver
gang han ser et ekstra tal på talonen. TAK for gaver og tilskud!
Vi er i fuld gang med planlægning af landskurset og årsmødet i
Vingsted - men ind imellem nyder
vi nu også foråret - og ser frem til
vi mødes i Vingsted.
Til slut et par ord med 'på vejen':
Man siger, tiden læger alle sår,
men tiden læger ingen sår.
Tiden den går, og vi går med!
Venlig hilsen fra jeres
landsformand Anne-Lise Steen
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Protektor
afgang
Som det er de fleste bekendt,
har Prinsesse Alexandra, Grevinde af Frederiksborg, indgået
ægteskab og DLFL har samtidig
mistet sin protektor!
Vi blev kontaktet telefonisk, at
vi var valgt fra. Senere kom den
skriftlige meddelelse.
Det er ærgerligt for vores forening, men vi siger TAK til Grevinde Alexandra af Frederiksborg, for hendes tid som DLFL’s
protektor - og ønsker Grevinden
og familien held og lykke fremover.
Anne-Lise Steen

En hyldest til en ildsjæl...
Kære Gudrun Mørup!
Også jeg vil gerne, gennem
"ny stemme", sige dig tak.
Nu har vi i 17 år mødtes i
Vingsted - og altid i godt humør!
Men ikke mindst tak fordi
du, gennem næsten ligeså
mange år, på en meget fin
måde har bragt - og 'redigeret' lidt - i nogle af mine
mange indlæg, samt i de senere år også har fundet
plads til foto’s.
Tusinde tak - ha’ det godt...!
Ole i Næstved
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Tilbud
om
luksus
rundtur
i Nepal
Drømmer du om at rejse til Nepal. Om at opleve de steder i Kathmandu-dalen og andre steder
i Nepal, som der bliver skrevet om i rejsebrochurerne - så læs videre!
- Vi har arbejdet i Nepal siden 1995.
- Vi har siden 1997 besøgt landet ca. to gange om året.
- Vi har ind imellem bevæget os rundt i landet og besøgt en del af de steder man taler om - også i
perioder hvor situationen derude har været noget spændt
- Vi mener selv vi har en del erfaring at øse af, uden dog at kunne tale med om de mere
strabadserende oplevelser så som egentlig trekking og bjergbestigning.
- Vore erfaringer i den retning handler om 1-2 dages ture i omegnen af Kathmandu og Pokhara.
I tilslutning til, at vi alligevel er i Nepal på planlagte besøg 1-2 gange årligt, tilbyder vi hjælp med alt det
praktiske i Nepal i forbindelse med en 11 dages luksustur der kommer rundt i minibus til mange af de
steder der omtales i rejsebrochurerne.
- Vi indkvarterer på gode turisthoteller med
eget bad/toilet på alle værelser.
- Morgenmad er inkluderet i samtlige
overnatninger.
- Al befordring foregår i luksusbus med
aircondition.
- Der er såvel dansk som nepalesisk guide
sammen med gruppen under hele rundturen.
BEMÆRK! Vi er IKKE noget rejsebureau, og
påtager os derfor ikke ansvar af nogen art for eller på vegne af, rejsedeltagerne.
Hver enkelt rejsedeltager er ansvarlig for sin
egen person - køber selv sin flybillet - og sørger selv for at tegne de nødvendige forsikrin6

ger omfattende hele turen inklusive behandling i forbindelse med eventuel sygdom
samt hjemtransport.
Vores tilbud omfatter udelukkende, at vi tilbyder os med
råd og praktisk hjælp i forbindelse med planlægning og
afvikling af rundturen i Nepal.
Herunder at vi sørger for afhentning i lufthavnen i Kathmandu ved ankomst, indkvartering, den nødvendige
befordring under turen i Nepal samt aflevering i lufthavnen ved afrejse.
Er du helst fri for selv at købe flybillet, rejseforsikring og
visum, kan vi naturligvis klare dette - uden ekstra betaling - mod overførsel af de
nødvendige midler til vores
bank.
Prisen på en flybillet er aktuelt mellem 7.500 og 10.000 DKK afhængigt af flyselskab.
Visum og rejseforsikring løber tilsammen op i ca. 1.000 DKK.
De nødvendige vaccinationer må man i god tid klare hos sin egen læge.
Prisen for den 11 dages luksusrundtur i Nepal med dansk guide er 5.500 DKK eller 940 USD,
som afregnes på hotellet i Kathmandu, ved info-mødet inden turens start.
Er deltagerantallet under 10, forhøjes prisen med 500 DKK eller 85 USD pr. deltager.
Denne betaling inkluderer:
11 overnatninger med morgenmad (under opholdet i safariparken fuld kost).
Befordring i luksusbus inklusive diverse entréafgifter. - Afskedsmiddag.
Beregn ca. 100 DKK pr. dag til frokost og aftensmad inklusive drikkevarer og drikkepenge.
Næste tur kan arrangeres i oktober 2007, og gennemføres ved minimum 6 tilmeldte.
Seneste tilmelding 1. juli 2007 til:

Hanne Tranberg,
Skolesvinget 39,
8240 Risskov.
Tlf. 21 29 44 48.
E-mail:
htr@webspeed.dk

Bent Lassen,
Klingeskov 30,
5450 Otterup.
Tlf. 64 82 29 11.
E-mail:
bent.lassen@besked.com

Hvor der også kan bestilles en beskrivelse af rundturen og praktiske oplysninger.
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Status vedrørende antallet af laryngectomier 2006

3 mænd

NORDJYLLAND

9 mænd + 1 kvinde

10 mænd + 1 kvinde

MIDTJYLLAND

HOVEDSTADEN

4 mænd + 2 kvinder

2 mænd
+ 1 kvinde

SJÆLLAND

SYDDANMARK
I 2006 blev der opereret ca. 33, nemlig
28 mænd og 5 kvinder og det er et meget lavt tal
i forhold til de foregående år. Fordi det er ca. tal skyldes,
at vi ikke har de nøjagtige tal fra det tidligere Københavns Amt.
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Antal udførte totale laryngectomier 1983 - 2006
Total
80
74

70

Mænd
Kvinder

68
65
62

60

57
53

53

61

54

52
54

47

44
42

45

51

47
43

46

44

48

46

53
42

47

51

50

56

50
40

59

58

55

40

45
39

43

41

41
38

38

30

38

39

40

38

34

33

32

33
28

20
10
0

13

15
12

11

9

13

14
12

11

8
3

5

9

9

8
6

5

8

8
6

5

4

2

5

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Danmark
Antal medlemmer samt fordeling pr. 1. marts 2007.
Laryngectomeret 273 - Mundhuleopereret 18 - Partielt laryngectomeret 11
Tracheostomeret 42 - Strålebehandlet 3 - Støttemedlemmer 312

Laryngectomeret
Støttemedlemmer
Mundhuleopereret
Strålebeh. 2%
Mundh.op. 2%
Laryngect. 41%

Tracheost. 6%
Partiel laryngect. 0%
Støttemedl. 48%
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Strålebehandlet
Partiel laryngectomeret
Tracheostomeret

Konsulent for strubeløse søges
Stillingen som konsulent for strubeløse i Region
Syddanmark er ledig til besættelse pr. 1. august 2007.
Ansættelse sker ved Center for Rehabilitering og
Specialrådgivning med tjeneste i hele distriktet.
Vi søger en medarbejder
- som selv er laryngectomeret,
- som er god til at tale med spiserørsstemme og
vibrator,
- som har et afklaret forhold til sin egen situation
som strubeløs,
- som har lyst og vilje til at engagere sig i arbejdet
med at rådgive og hjælpe andre i samme situation,
- som kan indgå i et tæt samarbejde med
personalet på operationshospitalet (Odense
Universitetshospital) og de fire taleafdelinger
i Syddanmark,
- som er ansvarsfuld og kan arbejde selvstændigt,
- som har bil til rådighed - og lyst til at bruge den.
(Konsulenthvervet indebærer 10-15.000 km på
landevejene pr. år.)
Vi tilbyder
- støtte og supervision i et engageret, tværfagligt
team,
- ansættelse i et timetal svarende til 20/37 af normal
årlig arbejdstid,
- aflønning på laveste lærerløntrin efter gældende
overenskomst, dvs. for tiden på løntrin 33, øvrige
ansættelsesvilkår som for kommunalt ansatte,
- kørselsgodtgørelse efter gældende regler.
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til
centerchef Bent E. Kjær eller afdelingsleder Ole
Fischer på tlf. 63 14 62 14.
Ansøgning med oplysning om tidligere beskæftigelse
m.v. sendes til Center for Rehabilitering og
Specialrådgivning, Rytterkasernen 17, Postboks 149,
5100 Odense C,
senest
den 27. april 2007.
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Formand
for DSI,
Stig Langvad
HandiKlip,
fra den 11. februar 2007
Berlingske Tidende,
1. sek., side 12

Handicappede
i parkeringsjungle
De særlige parkeringsregler
for handicappede gælder
kun på offentlige- og ikke på
private parkeringspladser!
Men det kan være svært at
finde ud af, hvornår man er
på en offentlig eller privat
grund, siger formand for
DSI, Stig Langvad,
DSI har overfor både Justitsministeriet og de private
parkeringsselskaber udtrykt
ønsket om ensartede handicapregler for både offentlige
og private p-pladser - men
hidtil uden resultat.
"Justitsministeriet henholder sig til, at man ikke kan
lovgive for private områder.
Og Carpark har, mildt sagt,
ikke været særligt imødekommende", siger tilgængelighedspolitisk konsulent for
DSI, Carsten Gravesen.
Carparks divisionschef afviser kritikken og henholder
sig til, at det er de grundejere, som har etableret de private p-pladser, der suverænt bestemmer, hvem der
parkerer hvor og hvor længe.

Adresser på de
enkelte institutter
er følgende:
REGION NORDJYLLAND
Taleinstituttet
Borgmester Jørgensens Vej 2,
9000 Aalborg . Tlf.: 98 14 41 44
www.taleinstituttet.dk
REGION MIDTJYLLAND
Viborg Kommune:
Voksenspecialskolen
Rosenstræde 6, 8800 Viborg
Tlf.: 86 60 03 66
Ringkøbing-Skjern
Kommune:
Center for Kommunikation
Gl. Landevej 53 E, 7400 Herning
Tlf.: 97 21 26 55
Århus Kommune:
Taleinstituttet i Århus
Region Midtjylland
Tjørnevej 6, 8240 Risskov
Tlf.: 89 38 30 00
REGION SYDDANMARK
Vejle Kommune:
Center for Kommunikation
og Hjælpemidler
Vestre Engvej 56, 7100 Vejle
Tlf.: 79 43 60 60
E-mail: kommunikationoghjaelpe
midler.vejle@soc.regionsyd
danmark.dk
Aabenraa Kommune:
Center for Hjælpemidler
og Kommunikation
Bjergparken, Bjerggade 4 B,
6200 Aabenraa
Tlf.: 73 63 18 00
Esbjerg Kommune:
Kommunikationscentret
Gjesinglund Allé 4, 6715 Esbjerg
Tlf.: 76 16 76 30
Odense Kommune:
Center for Rehabilitering og
Specialrådgivning, Tale-Høre
Rytterkasernen 17,
5000 Odense C
Tlf.: 63 14 62 14
E-mail: thi@fyns-amt.dk

REGION SJÆLLAND
Slagelse Kommune:
Tale-Høre-Syn
Sorøvej 8, 4200 Slagelse
Tlf.: 58 55 10 60
www.talehoeresyn.dk
E-mail: THS@talehoeresyn.dk
Roskilde Kommune:
Center for Specialundervisning
Elisagårdsvej 7, 1. sal
4000 Roskilde . Tlf.: 46 31 72 10
E-mail: csu@roskilde.dk
Guldborgsund Kommune:
Specialskolen for Voksne
Skovboulevarden 1,
4800 Nykøbing F
Tlf.: 54 88 15 00
REGION HOVEDSTADEN
Hillerød Kommune:
Skansevej 2 D, 3400 Hillerød
Tlf.: 48 24 22 00
www.kc-hil.dk
E-mail: kc-hil@hillerod.dk
THI Rehabiliterings Center
for Voksne
Tale- og Hjerneskadeafdelingen
Skodsborgvej 1 B, 3. sal
2830 Virum . Tlf.: 45 11 47 70
Telefontid: Mandag-fredag 8-12
E-mail: thi@thi.dk
Københavns Kommune:
Center for Specialundervisning
for Voksne
Frankrigsgade 4,
2300 København S
Tlf.: 32 86 06 86
Frederiksberg Kommune:
Kommunikationscenteret
Dronningensvej 4,
2000 Frederiksberg
Tlf.: 38 21 11 70
Bornholms
Regionskommune:
Kommunikationscentret
Sveasvej 6, 3700 Rønne
Tlf.: 56 92 64 00

11

KONTAKT DIN KONSULENT

Bemærk telefontiderne!
Region Nordjylland:
Steen Møller
Begonievej 16, DK-9750 Østervrå
Tlf.: 98 95 18 88
E-mail: lyn@nrdc.dk
Mellem 9.00-10.00
★
Region Midtjylland:
John Damtoft
“Malles Hus”, Svinget 9, Vind
DK-7500 Holstebro
Tlf.: 97 43 06 00
Mobil: 29 22 19 31
Fax: 97 43 05 00
E-mail: john.damtoft@dlfl.dk
Mellem 9.00-10.30
★
Region Syddanmark:
Bent Lassen
Klingeskov 30, Klintebjerg
DK-5450 Otterup
Tlf: 64 82 29 11
E-mail: bent.lassen@besked.com
Mellem 7.30-9.00
★
Region Sjælland:
Carina Weise Schøndorff
Kuhlausvej 167 . DK-4700 Næstved
Tlf.: 55 70 17 35
Mobil: 22 69 12 85
Fax: 97 43 05 00
E-mail: Famschondorff@stofanet.dk
Mellem 16.00-18.00
★
Region Hovedstaden:

Gl. Københavns Amt
Vakant

★
København og
Frederiksberg Kommuner:
Gurli Lavin
Langkildevej 6 F . DK-2650 Hvidovre
Tlf.: 36 46 43 33
E-mail: lavin@webspeed.dk
★
Gl. Frederiksborg Amt
+ Bornholm:
Henning Kirkegaard
Langelunden 1, 1.th. . DK-2990 Nivå
Tlf: 49 14 19 17
E-mail:
henning_kirkegaard@hotmail.com
Bedst mandag - fredag 8.00-9.00

NYTTIGE NUMRE

Ordinær
generalforsamling
Kræftens Bekæmpelse

lørdag den 7. juli 2007 kl. 9.15
på Vingsted Centret,
Vingsted Skovvej 2, DK-7182 Bredsten
Dagsorden:

Strandboulevarden 49
DK-2100 København Ø
Tlf.: 35 25 75 00

Kræft-linien
Tlf: 80 30 10 30
Åbent hverdage 9.00 - 21.00
lørdag og søndag 12.00 -17.00
Her fås også oplysning om telefonnumre, samt åbningstider på de
forskellige Rådgivningscentre og
satellitter rundt i landet.

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og 3 stemmetællere.
3. Fremlæggelse af beretning for DLFL 2006 til
godkendelse.
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent.

Strubeløse og
pårørende
træffes på
“Mødestedet”

6. Fremlæggelse af beretning og regnskab for DLFL’s
jubilæumskonto af 1990, til orientering.

Mandag 10.30 - 12.30

7. Behandling af indkomne forslag, der skal være
formanden i hænde senest den 1. juni 2007.

Landsforeningens lokaler
Strandboulevarden 49, bygn. 1. st.
DK-2100 København Ø

8. Valg til bestyrelsen:

Benyt bus: 3,18,19, 40
eller S-tog til Nordhavn Station.

B: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
Henning Kirkegaard er villig til genvalg.
Steen Møller er villig til genvalg.
C: Valg af 3 suppleanter for 1 år:
Flemming Schmidt-Petersen er villig til genvalg.
Peter Stenumgaard er villig til genvalg.
Ella Thomsen er villig til genvalg.
D: Valg af 2 interne revisorer for 1 år:
Valg af 1 intern revisorsuppleant for 1 år.
9. Eventuelt.
Venlig hilsen og på gensyn
På bestyrelsens vegne
Anne-Lise Steen
Landsformand
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Eventuelle spørgsmål:
Formand: Bjørn, tlf. 25 66 74 77
Kasserer: Peter, tlf. 39 96 98 91

“Mødestedet”
Husk “Mødestedet” er
for landsforeningens
medlemmer i hele landet.

HUSK

A: Valg af kasserer for 2 år, Carl-Johann Ryser er
villig til genvalg.

Sidste frist
for stof til
“ny stemme”
Bladet udsendes i
februar, april, juni,
september og
december måned.
Ønsker man stof optaget i bladet skal det
være fremsendt til redaktionen senest den
10. måneden forud.

Kære deltagere
i Landskurset / Årsmødet
Vingsted 2007
Traditionen tro samler vi jo alle brugte frimærker
året igennem, og sender dem til medlem af bestyrelsen,
Britt Prangsbøll,

Frimærkeindsamleren
Britt vil, sikkert i frugtbart samarbejde med kassereren, sælge
dem til højeste bud. - Provenuet går bl.a. til gaver til bankospillet
og måske lidt godt til ganen under festmiddagen/aftenen.
Frimærkesalgets provenu er, på årsbasis, ca. kr. 1.500,svarende til kr. 125,- pr. kilo.
Men der går rigtig mange mærker på ét kilo!!!
Gaver af enhver art, til bankospillet onsdag aften
samt til lykkelotteriet på festaftenen torsdag,
vil være meget kærkomne.
DLFL siger på gensyn og samtidig
hjerteligt velkommen til
vore nye medlemmer!
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Nyt fra Lokalforeningerne

Lokalforening
Frederiksborg
v/ Henning Kirkegaard
Langelunden 1,1. th.
DK-2990 Nivå
Tlf.: 49 14 19 17
E-mail:
henning_kirkegaard
@hotmail.com

Der er ikke sket noget i vores lokalforening siden sidst, idet vi
først startede den 13. marts
2007 (3 dage efter deadline for
stof til "ny stemme" nr. 2), med
afholdelse af vores generalforsamling.
I nr. 3 - juni 2007 kommer vi atter i spalterne og beretter om alt
vi har haft, og skal ha’, gang i.
Henning

Lokalforeningen
Roskilde
v/ Inge Andersen
Råbjerg 4
2690 Karlslunde
E-mail: inge.nullen@
webspeed.dk

Tiden iler - men derfor er vi ikke
gået i stå i Roskilde lokalforening.
Vi har været sammen om forskellige arrangementer, som jeg
nu vil fortælle lidt om.
Vi var en tur i Cirkusrevyen på
Bakken - selvfølgelig i sommeren 2006! Det var én af de meget sjove aftener, der var noget
for lattermusklerne. Vi mødtes
kl.18.00, og aftalte her hvor vi
skulle spise. Vi fik noget dejligt

mad, og der var en god stemning. Derefter gik vi lidt rundt
hver for sig og mødtes igen foran cirkusteltet. Det var en dejlig
aften, og vejret var med os.
Roskilde lokalforening skulle
sørge for '3amts-turen' i 2006,
så vi havde bestilt en rundvisning på Lejre Forsøgscenter. Vi
mødtes udenfor kl. 11.00, og det
var dejligt at se så mange, helt
præcis var vi 32 deltagere. Selvom vejret ikke var det bedste, så
sørgede den gode stemning
samt en dygtig guidet rundvisning for, at det blev en begivenhedsrig tur. Vi var helt tilbage i
jernalderen, og fik lært lidt om
vore forfædre.
Vi havde bestilt smørrebrød til
os alle sammen, og vi var så
heldige at finde et rart hus, hvor
vi alle kunne sidde samlet og
spise. Efter maden kom solen
frem, og da hovedarrangementet var slut, kunne alle disponere frit over deres egen tid. Nogle
tog hjem, og andre blev for at se
lidt mere på herlighederne.
Vi holdt vores julefrokost den
27. november 2006 i lokalforeningen i Roskilde. Herefter var
der kaffe med hjemmebag og
bankospil.
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Ved den anledning fik vi også
sagt farvel til Ivan og fruen.
Vi ønskede hinanden god jul og
godt nytår, med tak for de
mange hyggelige stunder i året
der var på hæld.
Den 13. februar 2007 var vi i
'Portalen' i Greve og se Jeppe
på Bjerget. Det var en noget anderledes Jeppe, nemlig Ole
Thestrup på slap line, en lidt
moderne udgave af Jeppe, men
O.T. gjorde det super flot - dejlig
aften.
Venlig hilsen
Inge Andersen

Mødestedet
v/ Bjørn Olsen
Lygtemagerstien 15,
2. t.v.
2300 København S
Tlf.: 25 66 74 77

Formandens beretning fra generalforsamlingen den 26. februar 2007.
Ja, udover hvad jeg har skrevet
i årets løb i "ny stemme", er der
jo ikke så meget at fortælle. I
bladet står jo faktisk det, der er
sket i løbet af året, så det vil jo
kun blive gentagelser.

Jeg henviser derfor til "ny
stemme", hvis der er nogle, der
vil vide noget.
Der har i landsforeningen været afholdt kursus for klubrepræsentanter, hvor Hanne og jeg
deltog, også DSI kursus har været afholdt, vi deltog også. Hvad
der er at fortælle om, er for meget at komme ind på her, så det
vil jeg undlade.
Der har også i landsforeningen
været udstillinger, som Hanne
og jeg deltog i.
Jeg syntes året er gået godt
med mange besøgende her på
Strandboulevarden, og det håber jeg vil vedblive i de kommende år.
Det var så, hvad jeg havde til
jer og stiller det til vedtagelse eller forkastelse. I skal bare vide,
at forkaster I det, så er der en ny
formand på vej. Ja, dette var ordene fra formanden, da Mødestedet holdt sin årlige generalforsamling med landsforeningens love som udgangspunkt.
Henning Kirkegaard blev valgt
til dirigent og Villy Olsen til referent, og beretningen blev vedtaget enstemmigt, og samtlige
valg var genvalg.
Under eventuelt oplyste Henning, at vi sikkert snart blev forvist fra lokalerne, da rådgivningen mangler plads. Muligvis
skal kontoret flytte ind i lokalerne ved siden af, og så er der sikkert plads til os der.
Formand Anne-Lise kunne fortælle, at vi ikke mere har Alexandra som protektor.
Generalforsamlingen blev
overværet af 18 medlemmer og
sluttede kl. 11.35 hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden - og så var der smørrebrød
og et par øller til hver. Kl. 12.45
var gå-hjem-tid.
Februar den 26, 2007
Henning Kirkegaard/Villy Olsen

Storstrøm klubben
v/ Jeanette Friis
Præstestræde 19
DK-4873 Væggerløse
Tlf.: 28 96 86 11
Tlf. arb.: 54 13 19 20
E-mail:
superbowling@mail.dk

Da formand Jeanette, umiddelbart efter generalforsamlingen,
sådan bare lige ta’r på bryllupsrejse til Las Vegas, må jeg, Ole,
jo skrive dette indlæg.
Vi mødtes til generalforsamlingen kl. 17.30 i Jeanette og
Kims bowlingscenter i Nykøbing
F., hvor Claus Gerløv fra Kapitex
viste og fortalte om sit sortiment
og nyheder.
Desværre havde vi mange afbud pga. influenza og snestormen. Ja, netop den 21. februar
startede vinteren 2007. Vi, der
mødte frem, og som havde en
god aften, kom også alle godt
hjem.
Formandens beretning, såvel
som kassererens, blev godkendt. Regnskabet var væsentligt bedre end sidste år, bl.a.
pga. lidt mere brugerbetaling,
nogle sponsor kroner osv.
Vor nye konsulent, Carina
Schøndorff, blev genvalgt, så alt
forløb godt. Ib Hartmeyer - som
er meget aktiv med idéer, sponsorer osv. - blev 'pålagt' at lave
vores forårstur til Langeland,
Jeanette og Kim et sommer/grill
arrangement i Væggerløse og
Ole en Fejøtur/æblehøsttur til
efteråret. Og så er vi fremme
ved 3. 'amts'turen, som lokalforening Vestsjælland arrangerer i
år - det ser vi frem til, måske
Sprogø, Niels?
Så fik vi en dejlig sammenkogt
ret m.m. og under kaffen kom
Ole - ikke som alderspræsident
men som det ældste, nulevende
medlem af Storstrøm Klubben med et indlæg om opstart af så15

vel "ny stemme" i 1963 som
Landsforeningen i 1965 - (ja, det
er rigtigt at "ny stemme" kom
først!). Indlægget beroede på
fhv. landsformand, konsulent
Bent Lassens materiale om
Sorødagene i 1965, såvel som
det meget flotte og omfattende,
jubilæumsskrift i 2005, i anledning af DLFL’s 40 års jubilæum.
Heraf fremgår det, at Storstrøm
Klubben m.fl. startede i 1980.
Selv har jeg været med i nu 17
år, som fhv. kasserer og aktivitetsmand, med den store glæde
at ha’ haft såvel overskud som
lyst hertil.
Mange forårshilsner
Ole i Næstved
NB! Formandens beretning
kommer med ud ved næste invitation, og Oles beretning deles
ud ved vort forårsmøde, for at
spare porto!

Lokalforening Fyn
v/ Ella Thomsen
Sanddalsvej 41
DK-5700 Svendborg
Tlf.: 62 22 24 57

Jeg vil starte med at beklage, at
vi ikke havde et indlæg i "ny
stemme" nr. 1 - februar 2007. Vi
er ikke på vågeblus men derimod i fuld vigør!
Først et resumé fra slutningen
af 2006, hvor vi havde vores årlige julefrokost, som vi havde fået udefra. Der var alt hvad hjertet kunne begære, og vi hyggede os med vore dejlige julesalmer - så godt nytår til alle!
Så nu til år 2007. Vi har lige afholdt vores generalforsamling
den 28. februar, og der var mødt
14 medlemmer. Vi begyndte
med afvikling af generalforsamlingen, hvor Ebbe Pedersen blev

genvalgt som kasserer og undertegnede blev valgt som ny
sekretær. Herefter spiste vi Ellas
dejlige, hjemmelavede, klare
suppe og oksekød med peberrodssovs. Derefter en hyggelig
snak over bordet.
Følgende aktiviteter har vi fastlagt for 2007:
1) 11. april afholder vi vores årlige bowlingtur i Assens.
2) 6. juni ta’r vi på tur til Esbjerg
Akvarium.
3) 1. november spiser vi gule
ærter med efterfølgende banko.
4) 5. december holder vi den årlige julefrokost.
Derudover arbejder vi på en tur
til en eller anden revy i løbet af
sommeren.
Til slut, kære venner, husk at
tilmelde jer til bowling den 11.
april!
Med venlig hilsen
Bent Pedersen

Klub Trekanten, Vejle
v/ Vera Hansen
Kalvehavegårdsvej 16
DK-7000 Fredericia
Tlf.: 75 92 66 94

For Klub Trekanten er generalforsamlingen starten på et nyt
år. Vi kan, også i år, glæde os
over fremmødet. Det er rart for
bestyrelsen at mærke opbakningen.
Her følger det officielle referat:
Klub Trekanten afholdt ordinær
generalforsamling i Vejle Handicapcenter den 21. februar 2007.
Mødet startede med spisning af
dejligt smørrebrød, leveret af
Vejle Handicapcenter.
Ialt 19 medlemmer var mødt op
og alle hyggede sig et par timer,
hvorefter generalforsamlingen
begyndte.
Jacob Bach blev valgt som di-

rigent og Eva Hedegaard som
referent. Der var ikke behov for
stemmeudvalg.
Jakob Bach konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt
indkaldt og gav ordet til formanden Vera Hansen.
2 medlemmer døde i 2006, Erik
Petersen og Peter Mortensen. Vi
holdt et minuts stilhed for at mindes dem, hvorefter formanden
aflagde beretning og fortalte om
foreningens arrangementer i
2006.
Give kommune har givet kr.
1.000 til foreningen.
Der vil senere blive søgt om tilskud fra Vejle kommune.
DLFL har givet samme tilskud
som sidste år, kr. 8.000.
Bent Hedegaard og Vera Hansen har deltaget i et møde i
Vingsted. Mødet handlede om
regionalafdelingerne.
Der er indført nye regler i Vejle
Handicapcenter, som bl.a. betyder, at mad og drikke skal indkøbes på centret.
Bestyrelsesmøder afholdes på
Vejle Handicapcenter.
Formandens beretning blev
godkendt, hvorefter kassereren
Elon Høholdt aflagde regnskabet, som blev godkendt.
Der var ikke indkommet forslag
til behandling.
Næste punkt var valg af bestyrelsen. Her blev kasserer Elon
Høholdt genvalgt. Helle Jørgensen blev genvalgt som 1. suppleant, Ruth Bach nyvalgt som
2. suppleant - begge for et år.
Poul Henning Jensen og Jacob
Bach blev genvalgt som revisorer for et år.
Sidste punkt var eventuelt og
formanden bad om forslag til
kommende arrangementer. Her
blev nævnt Givskud, Fredericia
Miniby, Danfoss, TV-Syd og ELmuseet.
Herefter sluttede generalfor16

samlingen og Jacob takkede for
god ro og orden.
Bent Lassen oplyste, at han
stopper som konsulent pr. 1. august 2007. Jacob Bach takkede
Bent for hans store arbejde i
DLFL og ønskede ham held og
lykke fremover. Helle fik også en
stor tak for hendes store indsats
ved alle foreningens møder.
Eva Hedegaard, referent.
Nu ser vi frem til forårets komme, og jeg er sikker på, der igen
i år venter medlemmerne dejlige
oplevelser.
Med venlig hilsen
Jacob Bach

Lokalforening Århus
v/ Bent Østergaard
Lokesvej 32, Stilling
DK-8660 Skanderborg
Tlf.: 86 57 21 06
E-mail: bent_eva@
andersen.mail.dk

Det er jo ikke det helt store, der
er sket i lokalforeningen Århus,
siden sidste nummer af "ny
stemme" udkom. Vi har haft et
enkelt bankospil siden sidst og
de sædvanlige medlemmer
mødte op - og det er da også
helt fint.
I stedet vil jeg berette lidt om
de tanker, og overvejelser, vi så
småt gør os i lokalforeningen,
f.eks. om hvordan vi engagerer
de nye opererede til at gi’ os et
spark i den rigtige retning.
Hvad er det, der især interesserer dem, udover at tilegne sig
en tilværelse, så tæt på den de
havde før operationen?
Jeg har prøvet at få en melding
fra de, der møder op i lokalforeningen 'hver gang'. Det er meget fint, at de bakker op om vores aktiviteter vi afholder, men vi
skal også have kontakt til de,
der måske har andre interesser
- og få dem med ind i lokalfor-

eningen.
Jeg mener, de ny opererede
skal møde op og 'lære' af 'de
gamle' strubeløse HVORDAN
MAN TACKLER HVERDAGENS
PROBLEMER.
I lokalforeningen kan de få
mange 'tips', der gør hverdagen
lettere. Hvorfor skal man selv
finde ud af det, når man kan få,
og bruge, andres mangeårige
erfaringer?
Var det en idé at lave en
'konsultation', hvor man, i fred
og ro, kan komme og tale om sine problemer - og hvem skal
deltage som rådgiver i 'konsultationen', skal det være en fra lokalforeningen, eller en talepædagog med masser af erfaring
eller, sidst men ikke mindst, skal
det være en konsulent, der selv
ved hvor 'skoen trykker'? Den
sidste har jo, skulle jo ha’, en allround viden. Er det et tale problem man vil drøfte, så gi’r det
sig selv, eller vil man helst tale
med en 'menig', der har levet
med div. 'problemer' i en årrække?
Nu, efter amterne er nedlagt,
er det enten den ny storkommune eller regionen man skal henvende sig til om diverse bevillinger. Tidligere behandlede, og
godkendte, kommunen næsten
alt, uden at 'skæve', eller have
viden om, hvad det indebar.
Nu derimod skal vi forklare, og
begrunde overfor 'nye' medarbejdere i kommunerne, hvilke
problemer vi har, og hvorfor det
f.eks. er nødvendigt med 'kompenserende taleundervisning'
på et Vingstedkursus osv. Derfor
mener jeg det er nødvendigt
med opbakning i lokalforeningerne, således vi kan hjælpe
medlemmerne med hensyn til
deres handicap.
Det viser sig, at der er flere
kommuner, der ikke har aftaler

med et taleinstitut, hvilket vil sige, at konsulentordningen slet
ikke kører optimalt, efter strukturreformens 'indtog' i DK, og
det er der lokalforeningerne så
må bakke op og hjælpe, i den
udstrækning de er i stand dertil,
også selvom der, hen ad vejen,
bliver løst op for konsulentproblemerne - hvad man MEGET
må håbe !
Dette er endnu kun strøtanker,
fra lokalforeningens side til overvejelse - men tænk over det!
De fleste foreningstilbudsaktiviteter, (langt ord!), går ud på vi
mødes, lærer af hinandens erfaringer, får et hyggeligt samvær
med mennesker der har de
samme problemer, og fornemme hvordan man kommer videre efter en operation, der griber
så meget ind i ens dagligdag.
Jeg ville sådan set ønske lokalforeningerne var overflødige,
men så længe der er nogle laryngectomerede, skal foreningerne være der - for medlemmerne! - jeg mener det må være ånden i vore lokalforeninger i
DK. - Med venlig hilsen
Bent Ø. Andersen

Lokalforeningen
Nordjylland
v/ Steen Møller
Begonievej 16
DK-9750 Østervrå
Tlf.: 98 95 18 88
E-mail:
lyn@nrdc.dk

Onsdag den 7. marts holdt vi vores årlige generalforsamling,
som startede med, at vi fik en
gang gule ærter og det faldt i
god smag hos de fleste. Der var
kun et par stykker, som havde
valgt smørrebrød. Kl. 19.30 startede vi på dagsordenen, og så
var vi efterhånden blevet 20 deltagere.
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Johannes blev valgt som dirigent, som han plejede, og det
klarede han også rigtig godt.
Formanden havde skrevet en
beretning, som blev uddelt sammen med regnskabet og supplerede den med nogle enkelte
ting.
Kassereren gennemgik regnskabet punkt for punkt, og alle
de, som havde støttet foreningen med penge igennem året,
blev nævnt. Da begge dele var
blevet godkendt, og der ikke var
indkommet forslag, gik vi over til
valg af bestyrelse. Kassereren
var på valg, og det var Steen
Møller, og han valgte at trække
sig, nu hvor vi har fundet en,
som gerne vil stille op som kasserer, og det var Bitten Glumsø.
Da der ikke var andre, der stillede op, blev hun valgt.
Linda og Lissy var også på
valg, og de ønskede begge genvalg, og det blev de.
Så havde Jørgen Carlsen ønsket at fratræde sin bestyrelsespost et år før tiden, og der foreslog bestyrelsen Hanne Bech,
og da der ikke var andre, der
stillede op, blev hun valgt for et
år.
Og da Bitten var revisor, kom vi
til at mangle en sådan, og det
blev Jørgen Nielsen, som blev
valgt.
Kurt Zacho blev genvalgt.
Bestyrelsen ser nu således ud:
Formand: Steen Møller
Kasserer: Bitten Glumsø
Bestyrelsesmedlemmer: Lissy
Møller, Linda Enemark, Hanne
Bech og bestyrelsessuppleant
er Børge Jacobsen.
Revisorer er Kurt Zacho og Jørgen Nielsen.
Herefter blev der serveret kaffe, og snakken gik lystig, til vi
sluttede ved 21.30-tiden.
Venlig hilsen
Steen Møller

Udstillingen: Dig og Dit Liv
v/ konsulent Henning Kirkegaard

Denne gang blev udstillingen
'luftet' i Hillerød, hvor vi, først på
året 2006, blev tilbudt en stand
på en udstilling i december måned - men prisen var i overkanten, så vi takkede nej.
Midt i november måned blev vi
ringet op, og fik et sidste øjebliks
tilbud til en ganske anderledes
pris, samt et større standareal
end først tilbudt, hvilket jeg,
Henning, ikke kunne sige nej til.
Derfor viste DLFL sit udstillingsmateriale på udstillingens 3 dage.
Og det er der jo ingen som
helst problemer med at ordne,
for når jeg ringer til mange af jer,
så er I klare med det samme, for
at hjælpe at få standen besat,
selv på trods af den lange afstand, især for jer der kommer
fra Kongens København - derfor
skal I igen have stor tak!
Selve udstillingen var ikke lige
noget der faldt i tråd med vort
handicap, men vores stand var
der dog en del der kom og beså,
de medbragte hjælpemidler
samt især var vore TV-film atter
et trækplaster.
På udstillingen var der foredrag
om mange ting, om forskellige
trossamfund, om håndlæsning
samt sten i alle afskygninger,
uddrivelse af onde ånder ved
trommespil. Det var spændende
og betragte de mange, der gik
op i det alt sammen med liv og
sjæl. Ja, selv vort sexliv kunne vi
få råd om, så udstillingen rummede, som I kan forstå, et bredt
spekter af interessante emner

om alt mellem himmel og jord,
og for enhver smag!
Så 'flaget' blev vist igen - DLFL
bragte atter sit budskab om vor

sygdoms egenart - og det er jo i
grunden det, vor udstillingsmateriale går ud på.
Henning

Tulipanstjerne i hallen - hver morgen var der trommedans her.
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EFTERLYSNING af INDLÆG til
»ny stemme«

»ny stemme« læses/studeres over det ganske land - og dine
ligestillede er meget interesseret i dine erfaringer og dine oplevelser,
positive og negative. Også meget gerne rejseoplevelser!.

Den nærmeste til at berette om dagligdagen med dit 'handicap' er

DIG!

Dit indlæg vil blive rettet for stavefejl, også evt. 'brølere' - derfor:
SKRIV BLOT HVAD DER LIGGER DIG PÅ SINDE.
Dit interessante/spændende indlæg bringes i det næstfølgende nr. af
»ny stemme«, sammen med evt. foto’s til dit indlæg.

I »ny stemme« side 2, første spalte forneden, finder du adresserne
på bladets læge og sociale brevkasser.
Forespørgsler besvares direkte til dig, og offentliggøres kun i bladets
spalter, dersom du sender evt. forespørgsel, samt svaret herpå,
til »ny stemme«, det afgør kun DU SELV!

Benyt dig af denne (GRATIS!) service.

Behandlere, eksempelvis kirurger/læger
specielt fra øre-næse-halsafdelinger, sygeplejersker, talepædagoger m.v.,
opfordres til at sende indlæg, der vil blive 'slugt' af »ny stemme«s
læsere i Danmark - såvel som i de nordiske lande.
Specielt gode råd til den opereredes nye daglige tilværelse,
samt tips om nye tiltag, nye hjælpemidler, nye behandlingsformer etc.

Ligeledes er »ny stemme«s spalter åbne også for andre
handicaporganisationer.


STØT OP OM »ny stemme« - ALLE!
-R-
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Proteseventilen
- ’tale’ventilen
Redaktørens oplevelse af »dansen« med samme
Jeg må straks sige, det har været alle tiders dans, siden min
første ventil blev opereret på
plads efteråret 2004. Den virkede i ca. 2 år, hvorefter den blev
udskiftet 2006 - ikke på grund af
utæthed, men den havde sat sig
'skævt' og var vanskelig at 'ramme' med rensebørsten. Og hvorfor ventilen holdt ca. 23 måneder skyldes måske den måde
jeg behandler den på? Og måske, som en venlig kollega sagde, taler jeg ikke så meget, at
den bli'r slidt hurtigt?
Det var efter megen postiv omtale af ventilen fra flere deltagere, anden gang vi var på kursus
i Vingsted 2004, at jeg bestemte
mig.
Da ventilen var opereret ind på
Aalborg Sygehus Syd, var jeg
ikke særligt begejstret, fordi min
tale rent faktisk ikke var bedre
endsige tydeligere. Efter besøg
på taleinstituttet i Aalborg hos
Jørgen Andersen og Hanne
Thorup, for at få lidt 'instruktion',
(det var måske det der skulle til),
syntes ingen af os stadig ikke, at
ventilen virkede særlig strålende. Hanne T. kontaktede ambulatoriet i Aalborg, hvorpå ventilen blev udskiftet - og nu var der
så sandelig 'luft' igennem, 'og
snakken gik'!!! - den udskiftede
ventil var defekt, uden at lægen
kunne konstatere, hvad fejlen
var!
Noget svampeangreb har jeg
ikke været udsat for i de forløb-

ne godt 21/2 år. Ifølge talepædagog Bente Hollerup kan det
skyldes, at jeg spiser yoghurt
hver morgen - hvilket skulle have en gunstig virkning overfor
svamp! - tidligere beskrevet i "ny
stemme" nr. 2 - 2006, på side
16.
Så langt så godt - for det har
absolut været en meget positiv
oplevelse, at kunne tale i lange
sætninger, og i en rimelig højde
- for det meste - og uden at anstrenge sig!
Overlægen der 'monterede'
ventilen, orienterede forinden
om muligheden for svampeangreb samt, at jeg, der har et ret
snævert spiserør, der flere
gange er blevet udblokket, måske fik det lidt vanskeligere ved
at synke, da ventilen 'fylder' lidt
ind i spiserøret. Det er imidlertid
ret morsomt, jeg har slet ikke
haft synkeproblemer, ej heller
føler jeg det nødvendigt med flere udblokninger!
Derimod er jeg aldrig blevet
orienteret om eventuelle plasterproblemer, hudproblemer, tilvænning etc., for slet ikke at
nævne hygiejneråd! Jeg nævner ikke dette for at 'hænge nogen ud', det bekræfter blot, hvad
jeg i min dagbog, (gengivet i "ny
stemme" nr. 5 - 2004 og de følgende 3 numre i 2005), har beskrevet, at det er så som så med
orientering eller generel oplysning - man skal selv være den
udfarende, undersøge alt om
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'hjælpemidler', leverandør, foranstalte en afprøvning selv, eller
selv opsøge hjælp hertil - og
derpå drage sine egne erfaringer.
OK, det gør man så, og her følger, hvordan jeg 'takler' ventil,
hud m.v.:
Allerførst: det er muligt jeg har
et 'kompleks' med den følgende
opfattelse af KOLDT henholdsvis varmt vand, men dette mit
'kompleks' har været medvirkende til, at jeg til nu har undgået bakterieangreb på halsen
og ikke mindst i stomaet, udsom indvendigt, såvel som selve
luftrøret. Og, som tidligere
nævnt, heller ikke været udsat
for svampeangreb, (endnu!),
omkring ventilen, (måske alene
yoghurtens skyld?).
Jeg renser ventilen 2 x daglig
eller efter behov - idet jeg først
skyller børsten i KOLDT vand,
og begrundelsen herfor er, at
jeg har den opfattelse, at varmt
vand er fyldt med bakterier fra
varmtvandsbeholderen
eller
derfra hvor man får sit varme
vand!
Dernæst 'maser' jeg ikke børsten ind i ventilen, men 'lister'
den ind, efter først at have justeret børsten, (naturligvis kun når
jeg ta’r en ny i brug!), og bøjet
den i en passende lille vinkel.
Ventilen sidder jo ret skråt opad
4-5 mm indenfor stomakanten.
Derpå drejer jeg børsten forsigtigt nogle omdrejninger og

renser den i KOLDT vand, og
med hjælp af en steril 'klud',
(hvis nødvendigt!), fjernes alt fra
børstehårene.

Jeg hører til de personer der
mener, det absolut er en god idé
at 'opvarme' indåndingsluften
og holde på fugten ved udånding - lungerne trives bedst med
at 'efterligne' den normale måde
at trække vejret på mest muligt.
Derfor anvendelse af plaster og
filtre!!!
Før påsætning af et plaster
præparerer jeg huden omkring
stomaet med et meget mildt
præparat, alkoholfri TRACHIWIPE fra Kapitex. Et ret nyt produkt fra Kapitex!
Plasteret jeg anvender er
PROVOX FlexiDerm Oval, holder eet til to døgn, (5 døgn har
været mit max!), og fjernes rimeligt let, uden huden går i
stykker, idet beskyttelses-præparatet Trachi-Wipe nu sidder
på plasteret.
Igennem de første 21/2 år anvendte jeg to præparater fra
Provox, et til beskyttelse af huden og et til fjernelse af beskyttelseslaget, efter aftagning af
plasteret. Begge præparater er
MEGET stærke, og dermed hårde ved huden - (man skulle nok
vare sig for at trække vejret,

mens man kørte servietten
rundt omkring stomaet, så fik/får
man en ordentlig 'kradser').
Da jeg begyndte at anvende
Kapitex nye 'serviet',
blev min hud atter rimelig hel og problemfri!
Præparatet er meget
mildt, kan næppe lugtes, er alkoholfri og forsvinder ved aftagelse af
plasteret.
Efter fjernelsen af plasteret vasker jeg huden
med en steril 'klud' med
mild
babysæbe
+
KOLDT vand, hvorpå
jeg smører huden med
Decubal creme, (fed
creme), holder en/to dages pause, så huden får lov at
'ånde' - og jeg smører med Decubal morgen og aften under
pausen!
Som steril 'klud' anvender jeg
Nobatop 8, fra Kirudan. Jeg anvender KUN disse, (éngangs)
sterile klude når jeg hoster, og til
at 'rengøre' omkring stomaet.
I forbindelse med plasteret anvender jeg et Normal-filter og
skifter til et HiFlow filter, (noget
grovere), når jeg f.eks. cykler el-

ler foretager mig noget mere aktivt end de dagligdags gøremål.
Jeg har tidligere, og før ventilen!, i 1/2 års tid anvendt Kapitex systemet, lignende Provox
systemet, men uden anvendelse af plaster, (helt fint), og
med anvendelse af en kort kanyle, hvorpå filteret sidder. Kanylestørrelsen, længden heraf,
(der er 2 længder men flere tykkelser!), passede desværre ikke
til dybden/bredden af mit luftrør.
Et sidste 'råd'. Efter behov
sprayer jeg stomaet med saltvand, der er blandet op med 0,5
mg/ml ILIADIN, halvt af hver, for
at nedsætte slimdannelsen/hosten. Ret effektivt råd fra tidligere overlæge Palle Iversen. Et
par år efter operationen skulle
slimdannelsen være reduceret
væsentligt - blot ikke hos mig!
-R-

Hjælpemidlerne jeg har omtalt og anvender:
- Simonsen & Weel, Provox FlexiDerm Oval plaster,
(flere andre findes).
- Simonsen & Weel, normal og HiFlow filtre.
- Simonsen & Weel, rensebørste. Provox Plug til brug
hvis ventilen bliver utæt, anvendes mens man drikker
eller spiser, indtil man kan få skiftet ventilen.
- Kapitex, Trachi-Wipe til præparering af huden før
plasterpåsætning.
- Kirudan, Nonwoven kompresser, nr. 42-40-308.
Saltvand: Natriumklorid 0,9%.
- Apoteket, babysæbe og ILLIADIN 0,25 mg/ml til
blanding med saltvand, halvt af hver.
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Tilskud til tandbehandling til kræftpatienter og
patienter med sygdommen Sjögrens Syndrom
Denne artikel beror på en
artikel i Helse nr. 8 2001 af
Lars Kofoed, Kræftens
Bekæmpelse. Rettet til efter
kommunalreformens ikrafttrædelse januar 2007.
Den ny ‘Sundhedslovens § 166
med tilhørende bekendtgørelser’, medfører ikke
materielle forskelle!

Kræftpatienter, der får problemer med tænderne efter kemoterapi eller strålebehandling i
hoved-halsområdet samt patienter med Sjögrens Syndrom
(sygdom der angriber spyt- og
tårekanaler) kan nu søge regionen, (eller den institution i regionen, der behandler sagerne, om
tilskud til tandbehandling. De
nye regler trådte i kraft den 1.
april 2001.
For patienter omfattet af ordningen, dækker regionen udgifterne til tandbehandling, når patientens egenbetaling overstiger
1.515 kr. i 2007. Tilskudsordningen er uafhængig af patientens
indkomst- og formueforhold.
Baggrunden for at indføre det
nye tilskud til tandbehandlingen
har været et ønske om at give et
tilskud, der økonomisk kunne
ligestille denne gruppe patienter
med den øvrige befolkning.
Den livsnødvendige behandling af visse former for kræft og
sygdommen Sjögrens Syndrom
ødelægger tænderne, og det
betyder, at patienternes økonomi belastes af store ekstraudgifter til tandbehandling i forhold til
den øvrige befolkning.
De problemer, som Sjögrensog kræftpatienter slås med, er,
at de på grund af sygdommen

eller bivirkningerne ved kræftbehandlingen ikke producerer tilstrækkeligt med spyt til at beskytte deres tænder mod angreb af karies og derfor får
mange huller i tænderne. Tænderne kan desuden blive “skøre”
og knækker let, ligesom plomber har en tendens til at falde
ud. Ved kemoterapi er bivirkningerne som regel mindre og
går oftere over af sig selv på et
tidspunkt.
Den øgede tendens til at få huller i tænderne har betydet, at de
patienter, der er hårdest ramt, i
gennemsnit har måttet betale

ca. 10.000 kr. pr. år til tandbehandling, fordi det er nødvendigt
at gå oftere til tandlæge, og det
i svære tilfælde er nødvendigt at
sætte kroner på tænderne for at
standse nye angreb af karies.
Hvem kan få det
særlige tilskud?
• Kræftpatienter der efter strålebehandling i hoved- eller halsområdet har fået betydelige
tandproblemer som følge af
strålebehandlingen.
• Kræftpatienter, der har fået
betydelige
tandproblemer
som følge af kemoterapi.
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• Sjögren-patienter, der har fået
betydelige
tandproblemer
som følge af sygdommen.
Tilskud til alle former
for tandbehandling
Med de nye regler er det nu muligt at søge tilskud til alle former
for tandbehandling (tandfyldninger, rodbehandlinger samt krone- og protesebehandling) samt
til den forebyggende behandling
(regelmæssig
tandrensning,
kontrol og instruktion i renholdelse af tænder og tandkød).
Ingen tilskud til reparation
og udskiftning
Selv om proteser og kroner ikke
holder evigt, kan man ikke få tilskud til reparation og udskiftning. For kræftpatienter gælder
endvidere, at de ikke kan få tilskud til de proteser eller broer,
der skal erstatte de tænder,
man (for at mindske infektionsfaren) fjerner, inden strålebehandlingen sættes i gang.
Egenbetaling
max. 1.515 kroner
Patientens egenbetaling hos
den praktiserende tandlæge må
højst være på 1.515 kr. om året
- beløbet reguleres hvert år den
1. januar.
Når beløbet overstiger 1.515
kr. på et år (regnet fra det tidspunkt, hvor man søger om tilskud) betaler amtet den resterende behandling. Derfor er det
vigtigt at huske at gemme sine
tandlægeregninger.
Hvis man ønsker en behandling, der er dyrere end den, amtet giver støtte til, skal man selv
betale prisforskellen.

Krav om dokumentation
For at kunne få del i det nye tilskud skal man kunne dokumentere, at det er sygdommen Sjögrens Syndrom, strålebehandling i hoved- eller halsområdet
eller en kemobehandling, der er
årsag til ens tandproblemer.
I dag får alle patienter, der skal
have strålebehandling på hoved-halsområdet, deres tænder
undersøgt på hospitalet inden
behandlingen. De vil dermed let
kunne dokumentere, hvordan
deres tænder havde det, før og
efter behandlingen gik i gang.
Patienter, der har været i kemoterapi, får derimod ikke automatisk undersøgt deres tænder. De
bør derfor kontakte deres egen
tandlæge, før og efter behandlingen går i gang for at få en beskrivelse af tændernes tilstand.
Ellers kan det blive svært for

dem at bevise, at det
er kemoterapien, der
har ødelagt tænderne.
Ansøgning om
tilskud skal
sendes til regionen
Ønsker man at komme ind under den nye
tilskudsordning er det
en god idé at gå til
tandlægen og få ham
til at hjælpe med at
søge tilskuddet.
Ansøgning om tilskud til tandbehandlingen skal sendes til
regionen sammen med dokumentation for sygdom/behandling og tandlægens behandlingstilbud.

Find reglerne på nettet
Reglerne om tilskud til tandbehandling findes i den ny Sundhedslov i § 166 i lov om tandpleje samt i den tilhørende bekendtgørelse og Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Man kan finde reglerne på
Sundhedsministeriets hjemmeside: www.sum.dk

Fakta om VISO
VISO tilbyder kommuner og borgere gratis vejledende specialrådgivning i de mest specialiserede og komplicerede enkeltsager.
Ligeledes ydes der gratis rådgivning til kommuner, regioner,
skoler og institutioner m.v., samt
til borgere om specialundervisning og specialpædagogisk bistand.
Borgerne kan henvende sig direkte til VISO om special-rådgivning.
VISO tilbyder kommunerne
gratis vejledende udredning af
deres borgere, i de få mest sjæl

dent forekommende specielle
og komplicerede enkeltsager,
samt udredning vedrørende
special-undervisning og specialpædagogisk bistand.
Henvendelse om udredning
skal altid ske via kommunen. Afslag kan indbringes for det sociale nævn.
Den faglige bestyrelse er etableret pr. den 1. januar 2007.
Læs nærmere om VISO på:
www.social.dk
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Reserveret postvæsenet

Sammen med nøglen til det hus man har lejet, modtager man ca. 1 uge inden lejeperiodens start et tilbagemeldingsskema, hvorpå man noterer elmålerens visning ved ankomst og afrejse. Elforbruget afregnes for øjeblikket med 2 kr. pr. kWh.
Der foretages KUN hovedrengøring i husene inden
sommerperiodens start samt ved afslutningen af
sommerperioden. Efterlad derfor husene rengjorte
og i den stand man selv ønsker at overtage dem.
Slutrengøring kan aftales. Se opslag i husene.

LANDSFORENINGENS FRITIDSHUSE

PRISER gældende fra sæsonstart 2007
LYKKEBO
HØYRUPHUS
Landsforeningen har 2 fritidshuse, de er beliggende
ved Lyngsbæk Strand på Mols, lidt vest for Ebeltoft
på Djursland. Husene kan lejes af foreningens medlemmer, de er isolerede og har opvarmningsmuligheder så de kan anvendes hele året.
Navnene på husene er “Lykkebo” og “Høyruphus”,
og de har begge overnatningsmulighed og service til
6 personer.
Husene tilbydes i første række aktive og passive
medlemmer af DLFL. Herudover kan også medlemmer af DLFL’s nordiske søsterorganisationer samt
medlemmer af de øvrige danske foreninger for kræftramte komme i betragtning.
Sæsonstart er hvert år 1. lørdag i maj, og sommerperioden strækker sig frem til sidste lørdag i september.
Ansøgninger om ophold i sommerperioden skal
fremsendes senest 1. marts. Tilsagn eller afslag
tilsendes ansøgerne senest 15. marts.
Ansøgninger om ophold uden for sommerperioden
kan fremsendes hele året, og i ledige perioder kan
huset lejes i weekends eller enkeltdage.
Generelt tilbydes der ophold af én uges varighed,
men der er intet til hinder for, at man kan ansøge om
ophold i flere uger.
Lejeperioden starter lørdag kl. 15.00 og slutter
den følgende lørdag kl. 11.00.

NB!

NB!
NB!

LYKKEBO
Sommerperioden:
Vinterperioden:
Enkelte døgn:

1.500 kr. pr. uge
800 kr. pr. uge
300 kr.

+ elforbrug
+ elforbrug
+ elforbrug

HØYRUPHUS
Sommerperioden:
Vinterperioden:
Enkelte døgn:

1.800 kr. pr. uge
1.100 kr. pr. uge
350 kr.

+ elforbrug
+ elforbrug
+ elforbrug

For udenlandske lejere tillægges lejen 50 kr. til bankomkostninger.
Vedrørende leje for enkelte dage og weekends, kontakt administrationen for udlejningen
Bemærk venligst at der fra sæsonstart 5. maj
2007 ikke mere findes specielle juleuger og påskeuger.
Ansøgningsskemaer til ophold i husene indrykkes i
februar-nummeret af “ny stemme”, men kan også fås
fra administrationen for udlejningen – se herunder
samt direkte fra landsforeningen.
Bent Østergård Andersen
Lokesvej 32, Stilling, DK - 8660 Skanderborg
Tlf. 86 57 21 06
E-mail. Bent_eva@andersen.mail.dk

Ved ADRESSEÆNDRING, samt afmelding eller tilmelding for
modtagelse af “ny stemme”:
Henvendelse til: Konsulent Steen Møller · Begonievej 16 · 9750 Øster Vrå
Tlf.: 98 95 18 88 · Mail: lyn@nrdc.dk
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