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Två nya hedersmedlemmar har utsetts av RLE§
representantskap.

Gunnar Bjuggen, rikslöreningens ordförande
1972-74. Gurrtrlt var även som överlåkare vid
Sabbatsbergs sjukhus initiativtagare till logoped-
utbildningen i Sverige.

Harald Ryfors, riksföreningens ordförande
1976-78. Håjlld har även varit ordförande i
Göteborgs-avdelningen ert flertal år.
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UARII UTOMLANII5
RAPPORT PRÅN SUVAB OCH

HCKS KONFERENS PÅ TENNERIFFA
l8 25 janutri 1983

SUVAB, sversk uriandsvärd Ats. des måI,
irriktning och framtidsplaner presenrera
des rv tlarn ,uogren, VD på SUVAB.
Han tog upp förursärrninga. för ev. nvr
8rupper i udandsvården. Den svåra eko-
nomisk, situaiionen i Sverige gör der be
svärligt. Han päpekade att de redån erab-
lerade gruppernå ifte bör komma i kläm
och få minskide nöjligherer om nra
grupper tillkoftmer.

Alla !i som var represente.ade påpekade
ett der irre lar f.åsa om att nison grupp
skall komma i kläm. uran
ser skall sätras in,både ekonomiska och

Rehabilireringsånlåggninge!, som kållås
VINTERSOL, presenterådes på plats rv
dess chef. Den he. fyra deläga.e:

. SUVAB (Landsringen) 7 onl

. NHR iNeurologiförb_) 10%

. RMR (Reumatikerfö.b.) 10 9;

. RMA (Asrma'Allersiförb.) 10%

Allå konferansdeltagirna lar ölerens om
att anläggningen låmpade sis för alla kare
gorier inöm handikapprörelsen.

Undeitecknad redogjorde f.jr larvnsekto,
merades behov åv utland$,ård och !ära
probLch vid kalla perioder.

vår grupps problem rönre storr inrrese,
för mig grllde der art vid err senare rill
fälle fö6öka örertyga dc nrrualande hu
behovet skåI1 rillsodoses så arr !år grupp
kommer i rärr kategori för bidmgsberärri

Diskusioncn om hur udbdsrärden bord€
bedömas och fungera ble! iriresanr. Dcr
franrkom xtt fijr de g.upper soh nu får
v;irden iir det ganska bfu. Fijr afi få lör
z

stäelse lör nla grupper bö. der finnås lolk
med kunskap om olila handikapp i srrr.l
sen lör rården. SUVAB lorade ränka p:
ått ådlungera någon frå! handikapprö.el-

Tre .lagar .illbringrdes pä Lånzarore lör
atr besöka anläggningen Panorama som är
PSO, s (Psoriåsisförbunder) !nrelsehot€ll
vid utllndsyården. Den ånläggningen visa-
de sig !åra lika br. ur hdndikappsl.npunkt
son virre§ol. På Panoramå lisras årligen
patjenter frän Norska LE.

Sisra dlgen diskurerades om vad de olika
begrelpen ;nom utlandsvärden srod lör.

TNDIVIDUELL VÄRD
. = I.dividuell rård då fårmanl.nds

ringsbid.ag med egen Iiten kosr

LÄTTvÅRD
. = Gruppgymnastik, Varrenbehand

ling i gnpp, liret Landsringsbi
drag = störe egen kosrnad.

REKREATIONSVÅRD
. = Egen bekosrnad men med tNgg

heren ait det finns kunnig pero-
nal att tillgå.

lag talade för air vår grupp skuLle kom
ma in i den fönrx gruppen med moiire.
rins arr hånga ar o$ behövcr indiriductl
hjälp med bl.a. andningsg) mnasiik för atr
underlättx taler. men älen för aft få upp
slem och krustabildningär som uppsrår
lör oss under den kallä årstiden. Der ler
kade fxllå i god jord hos SUVAB,s repre

Cruppen skall sämlas för aft gå igenom
en dokumenrarion frän kong!e$en, denna
kommer sedan att sändrs u! rilt de be

o



lO ålt

HeJ LARYNGKAMRATER !

Sänder hårmed någE rader om vårr 10-
åBjubiLeum, som jag lovåt för att föns in
i LARY, författåde av vår nyi.satta sk.e-
rerare som eftenrän vär avlidne vän

Hålsningar
A?ne Folkemi,

Från en 1o-åring

I Gyllene Drotten, ffivsemmi källarloka
ler i centrrla örebro, fimde ö.ebroavdel
ninsen sin jubileum. Det var något mer
än tio år sedan föreningen startades. Fes-
ten illeddes med säns och spel av rtuba'
du.en Piere Fahlström- Eldsjålen Ar.e
Folkemu fick en blohsterklast som
tack för sh mängåriga insars. Det var
Arne som tillsamhans med vår avlidne
vän custav Lindqvist startade föreningen
i örebro, 17 nov. 1972.

Tyvän kunde inte .ep.eseltanler från
åndra lokalåvdelning$ än Linköpings
ardelningen komne till jubilder på grund
av sjukdom. RLES ordföralde Karin
cedin representende riksf öreriDgen.

örebroavdelningens medlemsområde nr
ju omfaftude. Det ohfatt$ T, S. U

och D lån, varför det mänga gåDger kan
var! svän ått såmla medlemmerna i några
sröfte sk or. Trots detta var det eod an
slurning och stänningen myckei gemyt
lig. Efter en god middåg hölls ett tal av

Karin Cedin, RLE, son överlämnade fö.
nrniiga gåvor frå" Stockholms- och Göte-

Linköpingsevdelningens resprese.tenter
Ann-Eritt och Karl'E.ik Eriksson tackåde
också Ör€bioLdelningen för ett gorr sm
albet., som de önskde ytterlig$e skulle
fördjupas.

Ett lotteri eno.dnades ned gåvor frio
Stena Metall. Därefter skildes alla efrer
en trivsam eft€.middq med önskan om

Be/til Lin.lströn



At HELSINI{I med ABF
ABF b.iöd in representanter för de små
förbunden i HCK til! en studiekonf...trs.
för rtt udde.sökå om, o.h i så fåll hur,
en uppläggning a! gedensanmr siudie-
.irklar sknll€ k nnå sk€

Följxnde förbund va. representerade,
medleoså.tel cä

DHB (dord och böiselskddade bdt")4 2oo
ILCO fi|ea cola och ulastanioperu)e

\fCF (crst$k fibtos)
RLE
RMT (ndq a.h tdmsjtukd)

o

A.b€t€t inledd€s med t förbnnden§
or8anisaloriska urbredning såvnl som de-
.$ älderssammansättning prelenteråts.
Detra för am åskådliggöra ev. kontåkt-
ytor i de olika disrrikren. orgånisatlon$
blLdernä rar dmligen olika. En del för
bund hade god räckning i praktisk. ra
gei laije län emedan andrä, de minst!,
endast h.de enstakå medlemna. eller
inga alls ivissa Län.

ABFS .entrala resuBer notcrades
Studieorganisatijrsutbildning
Cnkeledaturbildning
Ämnesnrforft ationsku.sc.
Kulturuerksamher
Fij.söks och projekNerksamhet
Tekniska och orgånisatoriska stödåt
gärder

- Tolkbidrag

- Ulpsökandeverksamhcr

Ure på f:iltet kan ABF vid beho! srällå
upp med 'tekniska och organlsatoriska
srödårgärdea', förkonåt till TSO idagligr
ral, och bestående ,v en hel rad p.aktiska
hjälpinsarser för den enskilde cirkeldel-

. biträdandc cirkelledåre

. pedagosiskahjälpmedel

. lokllanpassninc (teleslinCa et.)
för att nämna någn exehpel,

Vi diskute.ade hui man borde ar8uen
tera för att aktive.a medlemmuna ure i

'lokalå!delningarne till deltagärde i cirkel
rerksantheten. Följände arsumenr ansågs
gänsbara.

. Itra känna varåndras handikapp och
utve.kla. samarbete

. lära oss hur vi pårelkar myndigherer

. bryta isolerinc, srärka självkånslan

. bryta attityder och fördomfu

. utveckla individernas identirer och

med nrera, med mcral

Uptläggringen av den konk.etfuktionen
rrses inledos med föBöksrerksamhet in
om trå oNiden, drr konråktytoi och
andra förutsättningå. finefö11 mesr lämpa'

5.400
520
800

2.000
3.200
2,000
4.000



de.Vi beslöt ett desa områden skall bli
Värmlands och örebro län. Dä. kommer
att inLedningsvis hällas en veckodursk!rs
med företrädarna för respekrive länsorga

En sqrrgrupp utsngs for rtt hålla i aktio'
nen. Den besrår a! Jeån Clåsson, HCK
samt en srudieansvarig från va.t och erI
a! dc .epresente.åde förbunden. Från
RLE irgår Siv Baglien. Siv visde sis vara,
inom parentes sagt, en ,v de få i försam
lingen, som har erfå.e.het av samarbere
med ånd.a handikapporg,nisåtioner,
nrr der g?i]le. studier. Hon har deltågir
i ett flenal försök inom Söde.hemns

Det cirkelm erlal som evses komma rill

. håndikappåde och dato6emhäUet

. fö.tidspensionären

. hälso och sjukvårdslasen (konhånde)

. r.mlegstiftningens effekrer (komman

Avslutningsvis måsre man, tycker jag, ut-
över der lowårda iniriariver. koftnenrere

både den inrc och den ytrre iåmen för

Naturligivis är ABF att berrakra som
proffs när det gäller atr ordna samftan-
komstenv ollkå dag. Me! nan kan i alla
fall inte urdgå ett fötund.as öve. d$ fina
hårdlag.i hos Syen-Custav, Bengt och de
r$ medhjälpare. Att kunna hälla ridsra
mar.å och hinnå behandla alla punkrer
trots lokalbyten och bitvis enorm prat
glådje hos deltågarnd. Man sneglåde klen-
troget på ridsmdginale.na iblend me!
de hölil

Som tubriken aotyder var konfere.sen
förlagd rill Helsingfors samt dessurom rill
såmmanträdeslokaler ombord i mA Fir
landia unde. resriden. En angenåm lättåre
smvå.o insick också som en vikrig och
minDesvärd del i denna neningsfulla stu-
diekonfe.ens. Vi önskr. varandrå titl dut
ltcka till med den kommande kursverk
samhelen och dessföri..en ., §Å.t, air

Rolf

Hallå bootuist$er, hw
Liihge bdr .i aont astnilld på
den bdt restdud"gen?

a: Fiofion dagal- . ::,, I :

:a: Åb, då oar det iste hos et ":: :

::.: i.s siude n', bestii sing. '1,'::' ::::



EI Nordisk Konsress
1983 års Nordisk Kongress
anordnas av finska LE -fö-
reningen, 2-5 rnaj på Hana-
holrnens Kulturcentrum i
Helsingfors.

Kongre s sprograrnmet upp-
tar bI a:
o LE -kirurgi
o Foniat.i
o Social- och vårdarbete
o Patient- och org. -frågor

I samband rned kongressen
fira s också finska LE-före-
ningens 20-årsjubileurn.

Antalet kongre s sdeltagare
väntas b1i ca 250 personer.
Silr1ultantolkning komrrler att
att anordna s -

Irån Sverige koromer en de-
legatiol om ca t0 deltagare
rned v. ord{örande Eric Her-
mans son i spetsen.
LARRY gratulerar vår bro-
derorganisation till en ange-
näIn fortsätt.ing på de gång-
na 20 {rarngångsrika åren och
önskar LYCICA TILL, både
med nybygget på Kyyrönkaita
och den Iörestående kongre§ -

HCK=s kongress
Riks -HCK har ersatt sina
å r s stämrnor rned kongress
vartannat år- Iörstä kon-
gressen hå1ls i Göteborg i
an6lutning till handikapp-
veckan i Svenska Mässan
3-8 rnaj 1983, sorn väntas
ornfatta en fackutstä11ning
minst lika stor som under
handikappåret - 81. Kon-

6

gressen genomförs 7-B rAaj
och komrner i hög grad att
handla om handikappotitik
samt HCK:s handlings - och
principprograrr. RLE rep-
resenter:as av Siv Baglin.

T emakonfe renserna under
veckan bevakas av våra
Götebo rg s - repre sentante r.



Nyu puhlikutioner
Tvä nya tn,cksaker där RLE hår
medl,erkat har nlligen givits ut.

"KOMMA TILL TALS"
Handikappinstltutet har givit ut KOMMA TILL TALS
av Ingrid lYikholm. Den innehåller fakta och intervjuer
om språk- och talslörnin8ar. Pris t8:-. Den kan be-
stä'llas per tel 08/879140. BestäIln.nr 2106, 1983.

Artikeln oln afasi sid. 18 är härntad
ur KOMMA TILL TALS. Ska{fa den!

"DOLDA HANDIKAPP"
Från Utbildningsradion har ut
givits "Doldr handikapp" som lika
ledes innehåller fakta och intenjuer
om medicinske handikapp. Ti11 ma-
terielet hör även radio- och TV-
programi som ken köpas från Ut'
bildningsradion e11er hyras från
Av-centralerna. Ytterligare upplys-
ningar om radio- och Tv-program
men kan fås från
U tb ildningsradions I nform etions-
avdelning, 115 80 Stockholm,
tel.784 42 42.

Teve- och radioprograrnrnen
började sändas 15 mars och
kornmer åven under vecka l7
och 18. Programmet om Ia-
ryngektornerade sänds i ra-
dion6 P2,30 rnaj kl 14.35.
Repris 31rnaj Pl, k1 20. 35.

T rycksaken ,rrDolda handikapprl
kostar ca 20:- för den handi-
kappade, sorn vill köpa den.



TEHNISHA

HJALPMEIIEL

Det härder just nu en del ifråga om
tekniska hjälpmedel för laryngekto-
merade ute i världen som kan vaia
indessant att ta del av. Amerikan-
ska försök visar att det troligen
kommer ett komplett struphuvud

av plast, med både stämband och
stluplocksfunktion.

Här i Sverige verkar det som atr
texttelefonen går mot ett nytt,
utökat och intressant användnings-
område.

STOMASKYDD

Men först ränkre jag ägna en srund
ät värt allra mesr å.vända hjälpmedel

Genom åren har det ju lis,ts pro! på
de mes! skiftande utföranden. Alla
tycks ha mer eller mindre esna idCer
om vd som är bås.. Och hurudsåke! är
narudigrlis dtt lar och er ka. hitrå der
bästa för snr behov. Men för lir hirra
"det bäsra" måsre man Cå gne§,is prora
några olika lölni.går och didör ir det
nytti8i alt diskutcrå saken. Det ärju ock
så ba 1ör nvofererade arr få erentuella

Vi di\kuterade sromasktdd på en ralkurs
i S.ockholhråvdel.ing€n.

8

Den i nirr rycke enkLasre lösringen lar
enl. fig. t, en kedja on hälsen, som man
hängde en dubbelvikt kompress övo.
Enkelt, billist och lätt att blra.

Näsran llka enkelt ,r der ari rejpe f8t en
koftprcss enl fig. 2. Vid behov tar man
bara bor, slänser allrsaftmans och er
särrer med nyrr. Billist och effektivt.

Stom- aid är ett ånnat exempel pri
ett littskött och enkelt stomaskydd
(se annons). som skrivs ut kostnlds
fritt i flera ]än Hör med din logo-
ped

Itt stomaskvrld säljs också av RLE,
se islLrter åv aidningen.
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Vill rnan ha lite fårg och rnönster på sitt
stoma6kydd, går det faktiskt mycket bra
att tillverka sitt eget. AUt sorn behövs
är en stuvbit tyg och en tryckknapp eller
ett kardborrslås sarnt en sömnadskunnig
person och eventuellt en symaskin.
Oln du väljer ett 1ättvättat tyg av nylon-
typ, gör du nog klokast !

ren ---y'

hals -
vidd
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Två hiälpmedel för Lar5mgectomerade

Stom-aid
a Fuk xh hmevarande omalörb.nd.

a An!.rlersrsk h,iftmås.

a llsr andninssmotsiänd

a Arir*prEli * eir Ior rc4orins a\

a Ld.re6 i ad.prkrms ön 2o n.

Panie talprotes

a Lndcna bndn'nsch e.r bå'ur

a 8!6 och Enso.esav paoenGn med hlalpåv

a okompLffnd ope iv mebd

a risi k(trtrelrs r"M '.r .r,

O LNei s i rdlpekrms om ro n.

a usr, ftdB b' ooo

Louis cibeck ÅB, Kanalviken t, Box El, S-194 22 Upplands \tisby, Tet 0760_860 65
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TALHJÄLPMEDEL

Jag pästdd, åt! det häDder en del spännan
de säker i udandet, och det jas främsr
tinkte på vå. någ.a fö.sijk i USA och
C.nadd som det rvktati om.

Jåg .!.ker åft vi skall låta Kåroly calyas
från Tekniska Högskola. beräffa om vad
han såg pä sin senasre vish på orr och
stiille.

r-är jtg i novenb€. 1982 reste ivå8 ri1l
Toronro tä. arr delrå på två konferenser,
hade jag inga stora föfläntninsar om årt
få böra snBkitr myckei nytt om reknlskr
hjälpmedel för laryngektomerde. Det ha!
inte märkrs nägon srörre akriviter i fack,
tid skrlfte.na under de gå,sna åren- Jag
kuide dock hoppas på aii om det pågick
något utlecklingsalbere så skulle d€t
rapporteres vid den stora årliga kongres-
sen fö. logopede. och hörelfolk, den s.k-
ASHA kongresen. Den smiade c:a 8 OOO

delegater från helå Nordam€rika och nr
rurligtvis ra.ns der nånga.erapeuter med
som arbetar med laryngektomerade.

Under kongressens 8,a daga. hön men
kureer, konare eller ltngr föredrag, film-
visningar och en sror ursrällning. Ibldd
pågick upp till 25 p3råliella tkt viteter,
visse.ligen hopsaml.de änrcsvis, men det
blev nånga kollisione, som gjorde åtr
mm missade intresanu för€drag- Ert rio-
tal föredrag handlade om laryngekromi
allr frän undersökningsmeroder till .at
uppfattberhet !år man anvånder ,ösrge-
nerator eller prores. Av de *!e. hdd-
lade fem stycken om Singer-Blom prore,
sen vilken harbörjat ope.eras in pä mång,
ställen i Amerik.- Det var eån att få eD
uppfattning om hu. sror procenr av pe-
tienterna som blir nöjdr, men fesultiten

t2

är tillrä.kligr b.a för itt forrsättå med
den p.otesen. UppfiEnerna arberar nu
med vidåre utveckling av den och de har
konsrrue.ar en ventil som sränge! iill sto-
mat auromadskr om man gör lrand-
ningen dllrrckligt hård. Den srora förde
len hed den metoden är atr man slipper
anvenda tummen för ar! täppa rill stomar

Den förur så upprcklåhe.ade operåtione
metode! Sraffie.i används i all. mind.c
ohfaftning och rapporrernä bek.äfrar de
mindre goda svenska erfarenneterna.

M.n har jätufö.t ral producerar med Ser
rox och den amerikanskå \yesrern Elec
ffic .östgeneratorn. Soh !äntåt rar visåde
undersökningen åtr Serox-tater rår låtta
re art fö6rå. Det ä. inrre
att weste.n Elerric vibra.orn används i
mycker störe omfairning i USA än Scr
vox, dels åv tradirion. dels för arr den för
n är berydligt billisare.

En grupp frän Thoms Jeffeson Unive6i
tetet i Philadelphiå har ragir upp en gam-
mal ide av Tåre att bygga in .östgenera-
tom i soEprores och sålundasenerera iju
det i munhålan. Med tungan kan man sät-
tå på appårå.en och når man vill vara tyst
ken ma! strypa tjudet eller helt srånga av
det. Prtienten kunde snabbt lära sig arr
.nvända den och var hycket nöjd ned art
kunna ha siDa händer fria. Rösten varvas-
saE och obehagligare än Servox-rålet,
metr jåg tror att der är nåndng nan kan
förbättra i f.åmtiden. Vi fick appaiaten
demonstrerad på video och mitt intryck
v.r rn telet var minsr lika låtr aft föstå
som eD SeNox'talares. Hitrills har man
birå byggr eft på. protoryper.
De intr6s,nt6te nyhere.na hirtade jeg
vid två olika srätlen soh jas besökte i



Toronto. Yid Dr!2ilmcnr of Spccctr
Pathology vid Univ.si.er hår man urleck
lat en ljudgirrre som kan inop.reras i håt
sen o.h man kan få fram rösr med hjälp
av en lilre appåråt. De har kommir så
lånst att de har inlert samarbete med en
fi|ma soh gör pacemåke§. De hoppldes
få iram en bra prororyp lill sohma.en
Den ardra intre$anrå pforeser har maD
tagir frm vid Toronto ceneral Hospital.
Med den har m3n årestälir srruphu$dcrs
bådå vikrigå funkrioner: struplo.ksfu.k-
tionen ocl rijsrgenereringe.. Der är ert
kohplicerar elektro,niskr o.h !rycktufr-
systeh som ånnu inre prövårs på män
niskor. En försökshlnd har hafr den in
opererad i två n. uran niig.a problem med
strlplocke.- Protesen föru$älrer er sär-
skild operetion o.h de planefude den
fö6tä operario.en rill fönta delen år

Mitt inrryck f.ån Amerik! år arr man
allmånt bedömer arr .ösrg
bygge! på vib.atoprincipen hå. utveck
lats så långt der ä. möjligt och årr radi

Eiguren visar en enkel
principskiss av SINGER
-BLOM röstprotes.
Jämför Panje sid. 1 1.

kala förbärringar !r' ralkvalitet kån
båra uplnås med sådx!å appar.ter sont

Sencrerlr rösieD 1 rnunnen elle. $,alget.
Ny utveckh,g gn. bara enligr den prin
cipen. J!g påssade på ar. deoonstrera
Intonatorn sonr jåg hrde med nig och
fick mänga uppskarrade omdönten. Syn-
punkterna jas fick gällde deD prakiiska
utfo.mninsen a! app,r,t€n. Logopeder-
ras intresse sröder min uppfa.rDing t
dei är befogat at! uneckta e, .ösrgene,
rator soh ha. sryrnin8 av lnto.ationen.
Vi fortsäiter med usecklingsafte.et för
arr lösa de åte.stående probleften.

Jag återkommer med nyherer om både
mitt eget lrbe.e o.h 

"ndr! teknjskd
1ånddnningår som kan vau ar inrresse
för läsama av dennr rrelliga ridnin8.

Kalaly cdlyds

yi tacka. både för de inftessånra nyherer
na och det väniiga ohdömet om våft
förbundsorgan, där vi hålsåi dej välkom
nen som meda.berare.

NORDISKA SAMARBETET

"Hjålpmedelspärmen" som vi arbe
tet med i nordiske kommittCn
kommer att resultera i en trycksak
producerad av Handikappins;itutet.
Utgivningen väntås ske under 1983.
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. . hjälpmedeI

TEXTTELEFON

Det är givetvis ett hinder för ut-
vecklingen av våra hjälpmedel xtt
vår handikappgrupp är så liten. En
ev. tillverkare kan inte räkna med
stora vinstgivande serier. Därför gä1

ler det för oss att dels urnyttia den
internationella marknaden. dels hår
hemma försöka få fram ekonomiska
r€surs€r för våm egna forskare. Det
kan ske genom att via Håndikapp-
institutet föm fram synpunkter och
önskemål rörande våra behov.

När det gälle. rexttelefonen (trtel) år
situationen annorlunda. Här är det inre
bara den lilh LE{ruppen som ä. ån!än-
dare, ut.n hår kommer aerå mångfaldi-gt
störe grupper. t.ex. de döla och hörsel
skadrde. in i bilden-

När der gäller möjligheren lör oss lårynger
ati få txtel kan nan läsa ; lardstingets kå-
talog att den är kostndsfri för den takkå-
dade som med s,ä/A),t' kan göra sig för-
rådd i telefon Men fakrurt är. ått me
inte enban tar hänsyn till råler, när det
gnller aft bedöma beholet. Äve, socirla
synpunlter beåktas t.ex. psykiskz svårig
hete. atr mu.digen föra en direkr kon-
ve§ation. Kotte4tcn ttcks bli dtt de

Jlesta lary,nget, son d set sej beb.;oo txtel
hdh få der. Mrn kån rllrså vända sj till
sin öronåvdelning och meddele att mM
behöver txtel och då bör naD kunna få
den ut.n störe svårigheter.

En svagbet hos rxrel är iu aft män inre
direkt ku nå.ndra abonnenter är de som
har en liknande utrusrning. Mån hår för
stås möjligheten att nå all, riå en såm
budsceni.al- Men dei år ju inget b.å sät.
att få någon personlig ko.takt. Ma. kan
ju ald.ig föra några intinåre srmtäl på d€r
viset- Artalet smbåndscentmler är emel-
lertid numerr utbyggda så aft de täcker
hela h.det. Och der är ju bra i och fö.
sig.

Jag sa art rxrel kommer ett få urökar
område. Mu har komnit underfund med
att, med hjälp av en titlsars s.l. MODEM
kan min via en dator oslurt sig tlll ett
datåsynem : Telekonf e.eDsysremet KOI1,
ute.beratav FOA och Uppsala Unile6iret.
KAJ,I b:står at ett artdl s-k. "kokfe/eh
sa/'l En konferens är hek erkelr cft anral
notiser rörånde ett visst ämne laglar i err
daraminne. Som ett kuriöst exempel kån
nämnas rtt en konferens som finns i dag
herer, GÅTOR och KNEP. Den som ä.
ansluren dll konferensen GÅToR ocl
KNEP kan alltså !rycka på några knåppar
och få urskrivet på sin skä.n alla inlagda
"gåtor och knep", och han kan ocksä slå
in det han själv vill bidra med. Der här ver
ju ett spekrakulärt exenpel. Men lår oss

säga att vi istället har en konferens som
t.ex- heteT "LARYNGEKTOMERADES
HJÄLPMEDEL". Där skulle man då kun-
nå lägga i. ellt som !ör våra hjiitpmedel,
deras skötsel o.b a.vändba.her m.m.



lftersoo rn daior åldris behöler sova
eller \ila så är ju fö6!ås rarje konferens
öppen dvgnet om. -\-är man lilL ka! nan
tasl in tilL sln textrelefon relminal och
"sätta in" eller "ra !r" informarion.

!_örutom åit ingi i någon eLler några
konferenser kan man ären an!:inda der
här KONPERENSSYSTEMET för ett
skicka meddelandcn i brelform till en
eller flera ansnna personer. Desa med-
deLanden ken läsas endast a! dem soh hår
den angi$a koden. Det betyder att !årje
ansluten tenniDål ha. sin specifika kod.

vid en demonsrradon på Hl fanns upp'
kopplar en texrtelefo! .nslulen till KoM.
Mannen som demonstrerade den slog in
en sifferkombinadon och fick förbindelse
med KoM under sin egen, personkod,
trots ait hr. ringde upp från er annan
rerminal än deD vanliga. När förbindeLsen
rar klå. dog hrn en n-! sifferkombination.
och frågåde därmed om dei hade kommit
in någor meddelande som han inre tagit
del av. Svaret kom direkt pi skärmen

Hån beordladc då KOI,I ari skriva ut det
försr inkomna brevet. och efter någrå se

kunder fånns etr brev på skärmen. Ett
slar på e! .eknisk fråga h,n stälh tiU en

Det häf (OIl-s\steiner anränds vid FOA
idag ar ca 200 ;ersoner från Lund i sö.ler
till Umeå i nor. Antalet aktiva konferen

ser är .r 60. och det skrivs .a 2 500 nori
ser per må.ad och ungefär lika månEa

Nä! der gilLe. trtel: s ansLurning rllL KOM
så är det v,ll ,n så länge arr bctråkra som
etr intressånt fö6ök. Men urvecklinge!
sår allr s,åbbare o.h man rror arr en bit
in på 90 taLet komme. ca larrannår hus-
håll att ha någon form av hemdaror. Tån-
ken er också art man skali kunna få eti
meddelande på ert fråmmånde sp.åk ur
skrivet på sve.skÅ och tvänoh.

För anslutning till KOM bör en äldring
göras pä ett kretskoft i rxrfn, lilket
Telerefker fiirmodas kunna hiälpa till
med. Det hår också signalerars, åtr en ny
modell a! txtel ,r under konrfl,krion
Det kåD rel dä fönåntas afi anslurbar
heren dlL befintliga datorkonfe.ens-
srstem blir bättre rillgodosedd i nykon
struktionen. Nåhnas bö. åven fr der
finns fle. små darolkonferenssystem i
Sverige r.ex. ett brevsystem för speciella
åbonnenter hos Aff äBdatå.

vld denonstratlonen på Handikappinsti
tutet framhöllGöran ÅndeBson från Hör
selfrämjandet, att en lanlis terminal eller
rent av en milidaror med modem skulle

'ara effektivåre än txrel, som upplers
som u.modig från nånga hå11. Men den
nla texttelefonen kanske ger en änn,n

Nlera orn texttelelon kan du
1äsa i Handikappinstitutets
inf orrnationsblad STÄMMAN.
Den finns att få hos din lo-
kalavdelning.

15



. hjä1p-
medel

Bengt Lindquist:

Medån h dikapprölelsen kempar ned
att undgå föbämringar i vårt srmhiule
ros en uneckling vid e som i högsta
grad påverbr hela såDhållet och diirmed

D.t känns som om d.n try. tekniken med
all den galetrskåp som en del av den inne-
b:ir hår gjort slut på mänskliga synpunk-

vi laäver att alla människo.s behov skall
bet aktas som likå viktiga, meo så funge-
u. inte samhällsutvecklitrgen idag. Mark-
nadsl«afte., maktk mp och kamp om in-
flytande drive. upp kavet på lönsåmhet
och skapar utslagning och miser hos dem
som int€ lyckas hltnga sig kvar.

Urvecklingen urgör err hot mot mätr.
nishn och i allra högsta $ad ert hot mot
oss som har funktionsD.dsättning. Den
nya tekriken sk par nya klyfto. mellan
mänlisko.na. D€tr 8ör d€ stark! ännu
stekare och de s*gå ännu s€gåre. den
förstorar skillnaden neum dem som hr
ett aJbete o.h deh som inre har det, mel-
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lM dem som har utbildning o.h dem som
inre har d.t. nellm dem som är och d.m
soD inrc nr informatiof, shåndikappade.

Ändå måsie vi utnyt:js den nya tekniken.
Men utgångspunkt€n äi att den måste stå
i människlns tjänst och utfo.mas på mön-

vi i handikapprörelse. nlste skAffå os
kunskap om vtd son håller på rtt handa.
Vi nåste se tilt att det fo.skni.gs och ut-
vecklirgsarbete som bedrirs på ållmän

$und oclså tar upp rårå problem.

vi måste följa och påverk utvecklingen,
bildr opinion. formuletu probleh och se

till att d€ nå. fram till besluisfttta.na.

Det är lätt att finna adressrter för årgär'
der men att fo.muleta dem rikii$ kever

Urvecklingen år ett hot m€n ockrå i vis
m€ning ett löfte. Störst hoter iir Ett föF
fala rill aprri,.iust därfft .tt vi h.r så små
medel.tt stlaa urvecklingen i storr.

DATORSAMHÄLLET
ETT HOT OCH ETT LÖFTE.

Begreppet alle mans dåtåte.tuinaLer öpp
nar iu mängå svindlånde peBpektiv. Man
får hoppas rtt iDte ell mänsklig kontakt
föBvinner och eisätts av datorer. I så fall
blir väl de! som hdr konråkBvärighete.
:innu mera ersam och hånvisad till kon-

Ved vi kan Eöra är väl att försöka hänga

med och låra. och även fö(öka få en ao-

!åss.ing till vårå behov. Att i någon

srötre utst.äckning kunna påverka uweck_
linseD är räl inte ati tänka pä. Den tycks
vålla öve. oss obevekligen. styrd av mäk
risa ekonomiska lntressen tängt uranför

sranserna för !åra möjligheter tilL på

Här vill jag gärna som slutord på denna
övereikt återge några synpunkter ur ett
anförande av HCKS ordförande Bengt
Lindquist.

Rolf



Bäckenhottentrilning
Hundratusentals personer i Sverige lidei av mer eller
n indre orisrande förffåga ått konrrollera avgårgen av
u rin ocn elle r a\ förinb d \ s IN"KONTTNLNS. Der ä r
o{ta lörknippat med djupt rotade skutd- och skamkäns-
lor. Därför är okunnigheten stor om de här problemen.

Inkontinens kan bero på många olika saker och kan i de
flesta fall förebyggas, häva6 el1er åtminstone lindras.

I lindriga {a11 av inkontinens kan ofta en träning av bäc-
kenbotten vara tillräck1igt, för att besvären skall för-

LIC (Landstingens Inköpscentral) Iörlag har utarbetat
ett prograrn för sådan tråning. Det finns att köpa på
apotek för ca 40:- och består av en ljudkassett och ett
texthäfte. Sjukgymnasten Karin Medin ger där tydliga
och lättförståeliea in6iruktione r.

NHR (Neurologiskt handikappade) organiseiar perso-
ner med inkontinens. Ta kontakt för information.

(saxat ur HCK RAPPORT)

IABY t0 ir i iuni 83
Man upphör äldrig åtr fönånas över
årens snebba flykr, rrots att man
idelieen btir påmind om detta be-
klagliga fakmm. Tänli, ått det nu är
rir, rL 'edrn 

, r strrrrJe utgiiningen
a, L.\R\ .lltr L.\RRY \on, .ten
hetre i borjan. Försrx numrer var en
dubbeliikt Å4. som med åren frr
blivit till en betydligt större
och förhoppningsvis även bått-

re tidning. I nästa nurnrne r
kornmer en återblick och även
några synpunkter på dagens
och morgondagens LAR Y. Om
du har åsikter du vill fialrl-
Iöra i sammanhanget, är du
givelvis hjärrlipt vätkom11]en
både i LARYs soalter och
till redaktören privat.

t7



Atasr är en språkrubbning som
drabbar omkring femtusen perso-
ner i Sverrge varje år. I\,4ede åldern
hos dem som drabbas är hö9.
Oltasl är dei en hiärnrniarkl ellerett
olyckslall som orsakal en hjärnska-
da med afasi som följd. Alasin kan
ge olka symlom beroende på vilken
del av hlärnan som skadats l\,4an

kan Iörlora förmägan, helt e ler del-
v s, att tala. skriva, iäsa och räkna.
Man kan ocksä la svarigheler med
atl förstå la och skrilt. lbland sam-
manialler symlomen, ibland nte.
Skadan hiärnan mediörolta en för
lamn ng e ler en känselnedsättning
i högra kroppshalvan. lband för
svinner höger synläll. Det kan

Vad är afasi?

Vilka hjälpmedel finns?
'i (Skaffa boken !

.r1at -uf .14L5"'^ 'r1!! -
.'r<oorYi.iJ t

också förek-omma epieptiska an-
fall.

lngrid Tropp Erblad, som berältar
orn sin sjukdom och sitt t lirisknan-
de i lnlervjun på näsla s da. beskrl-
ver sin afas så här: ,,, 0
''Jag upprepade orden om och om
igen rnom rnig. l\ren I samma slund
som iag sökte ta orden i mln mun
vägrade de atl komma. Detvarsom
att starla en bi . Molorn drog igång
och gick upp vary, men rsamma
ögonbl ck som man försökte lägga
n växeln gck något pä tok med
koppllngen, det gn sslade i kugg-
hjulet och motorn stannade'.

Läs intervjun ! )

lnte bara för alaiikern slälv blir hela
ivel lörändral, för hela famlllen kan
en besiående afasirnnebära en so-
cialkataslrof. Den som nte kan 1ör-

medla känslor och meddelanden till
andra. blr lätt solerad. För mänga
innebär det en stor iörllsl att inte
ängre kunna läsa, skriva,lyssnapå
radio eller gå på teater. Vardagsli-
vel blir svårt når man inte kan ut-
lrycka det man vill. För att åka taxi,
gå på poslen eller liil aifären krävs
atl man kan lala eller skriva.

Atasiförbundel har gjort eft lilet "vi
s/lkod" lör sina medlemmaratt visa
lram i sådana situationer som lätl
kan ledatill misslörstånd.

18



För en atatrkeriinns annars iå hjälp-
medelalttai ll. Den sorn ntekanta-
a har möjlighet att ära sig etlges!
spräk, tex Amer- nd. Vrssa tecken
är helt ident ska med de dövasteck-
ensprak. Amer-lnd är ett signatsys-
tem som består av 250 konkreta
tecken. I\,4ed dessa kan man ut-
trycka Lrngelär 5000 ord. Amer-lnd
har lngen egenllig gramrnatik och
inga regler. Förkortningen Amer
lnd betyder Amercan lnd an Hand
Talk, de amerikanska ndianernas
åtbörds- eller handta

Ett an nal signalsystern är Brss, från
början tänkl som ett inlernationellt
kommunikalionsmedel. Blisskom,
munikationen bygger på grafiska

symboer som består av ungefär
hundra grundformer som kan kom-
bineras iolika varianter enligl vissa
regler B iss används framför a lt av
röreisehindrade personer med tal-
svärgheler. Mer om BIiss på s dan
2t_

Den vanlgasle behandtingen be-
sl av språkträning hos logoped.
Efler språkträningen kan alatikern
fortsätta på språkstimulanscirkel.
Vuxenskolan driver spräkstimu-
lanscirklar på olika håll ilandet.

Behandlingsresu ialel varierar, en
del kan spontanl bli bra, en delkan
nå en n vå då det inte går att komma
ängre.

rullstol

t

stol

h
Del här är ardet rullstalpå Amer-ind, tvållngrarsom går lramåt och tecknet
för stol. (Fala: Denny Lorcntzen)- På Btiss bildar två grunglormer en nv

AFASTFÖRBUNDET som ingår i HCK. Handikappförbundens Central

^or1r "e. har'000 T.de'nrrår iolka länslö'enngd'
Adress: AIas f brbundel i Sver ge, Ostgölagalan 44
11664 Slookholm Te elon 08-41 6661

t9
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MED POSTEN

Svar till "Besviken medlem"
Dei er er spo6mål som jeg må beslare,
for he. er dei litt misforståelse ute og gär.
Sporsmålet er om Sverige er er U land.

Jeg kan forsikre "besvjken medlen" om
at Sverige ikke var aLene om og bli hjen-
me fra Verdenskongressen i Japan. Norsk
Landsforening for LaryDgectomece var

Vi blev invite.t, nen få.t ut at utbyfte
blo for lire ril en så hoy pris- De ro som
deltok Olaug Riiber og Lorång Hansen
reiste helt privåt. de vår ikke våre repre-

Men når de f66t ieiste sä hadde d€ selfdl
gelig ned hilsender fra Nor8e. Jås håper
dene kår hjelpe til med og oppklare d€n

cabnel snitb

20
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lag blev sbupopererad redån å. 1961.
R€dan då man bö.jrde ralträninsen för
stod man ått en förenils va! nödvändis
för alla la!vngek.oheråde. Därför sta.ta
de vi så smårr en förening som ri kallade
"Laryngekromerades förering j cöre

Men DåDmark lade redar kommit så
långt aft dom genom ing. \Yinte.ma.k
hade giri! ur en tidning. vilket jas fi.k
.eda på a! vnr talpedagog Muir Liljefors.
Jas skrev till denne wiltermark och fick
mig rillsint några ex. av "Ny STEMME',
som !i ski.käde iiLl lxryngekromerade.
Sä gott som samdigå
ning som vi, att dei lar nödvändigt med
en förening, fö. art det skulle bti någon
o.dnins piseftenskapen. Dervar ju.edan
från börjln Riksförening, larför inre då
kalli den fö. Riksförenirgen Föi Laryng,
ektom€rade eller soh nu RLE som för
kortning av der långa namner

orsaken till arr jas ble! ope.erad iror jas
inte kan vårå .ökningen. jas hade .ökt j
27 år, men slurar 10 år innan jag blev
laq.ngekromerad. Jag fick ett sär på 12
fingerrarmcn och läkare avrådde mig
frän rökningen. lag blev ordinerad arr
inte fijka mer rn fen.igarerrer om dagen,
men d$ fanns inte sä långa ci8arerte. atr
det räckte, öch när man då ändock skulle
plågas, så var dct lika bra atr slura heh.

Efter ett ha varir laryngeknrmerad i så
Aott som 22 å. har hån fåft ra det ,v der
mesra som skeii i de nordiska ländernas
löreningdiv och fån lä.a der mesta oh
förcningsln,e. o.h de$ olikhete..

oaw h,27ry.&Ca0nsnd

vikrigr för nyopere.ide är ått dom träffa.
någon son !år lärr sig esophagusra_tet.
Dom får då den uppfrrrningen, att har
han kunnar län sig rala. så vadö. skalljåg
då inrc ocksä lära mi8 samma rai ? Det
kån ju inte vå.å väre för mig än för ho-
nom. Själv har jag fårt höra 

'id eft pår
mölen med laryngekrotueride, att kan
nan tala som cusra! så klarar man sis
nog. Jåg tog ca 60 tall.krioner å en hål!
timma, dek hos tålpedagogerna Marit
Liljefors och senare hos Stis rstånder.
Jåg hade rrtt svårt för arr tära rala. lUen
en dag nnr Marir bad mig säga cnesta så
råkåde jag ltan vidare säga cnesra-Kalle
och försr då börjadejås bli lite meruktiv.
\rd hler ber:fiar. men nagön hos .usr
bler der rnre. O.h nrr mrn husrru senare
mi$r 50 % a\ s,n hö^e . §å ha. lag fårr
böria med roqe<neraror och io^hrk:rc

En hälsning frå, cörebo.g
Custao Ande/\so,

2t



...rnedposten

Stn&/alraa,t a /å a/o?fe,co...

Mändaa 77/l 83, tullede pendel.åge.
från Stockholm till Nynäsnåmn (6 mil).
Ombord fånns 18 pesoner med såmma
må1. Tre kom sedan separa! rill samma
adress Nynåsgårde.. Gå.den drivs i
ABFs regi som kursgård. Detta har för oss
stockholmare blivit som en redirion.
Skulle v$a .oligt för oss ati få se någon
obseratör från nån ånnan lokalfö.ens be
söka oss Se och höra hur trevligt allt ei

Insegerd Bengtsberg häkade o$ välkonna
och Rolf Fischer inledde ku.sen med ert
föredrag om både ganla å nyå hjälpnedel
för oss, "larynser". Mycket in essant ett
få höra hur det jobbas både ioom och ut
om Slerige, för att förbärrra våra levnads-
lillkor med nya tekniskr hiälpmedel. Rolf
är intre$erad av lad som hiinder I !ärlden
omkring våra bekymmer. Kanske vi kan
få en mera detaljerad, p.esentarion i
LARY av de nyheter som redan finns och
de soh ännu bare ä. i experimenrstadiet.
Jag ffor att det skulle uppskattas ev lasar

Sena.e på e.m. höll, Sten Nysröm err
föredras om Srockholm för! och nu.
Han gav en levande sklld.ing hur mer
nisko. levd€ och dog i cemla na.s t.ångå
g.änder ända f.in 12oo-raler. Han skildra'
de malme.nå (målmsårdarna godsen)
tunt stadskä.na,. Hur dessa b.byggdes.
Hur sjöår fylldes isen och broa. och Tun
nelbänor kom rill för atr kunna svälja den
allt mer ökånde rrafiken-

Efter middagen fick vi som extra över-
raskning höra Niis Ferlin tolkaren, Henry.
Isemm frmfön ert uftai äv Ferlins dik
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ter. En program som uppskacades av oss
alla. En ytterliga.e öveftaskning var lser
mans slående likhet med Ferlin. Må,
tyckte nästån det var Ferlin sjålv som
åreruppstått inför oss.

Tisdågen va. åvdelad för ta.l- och evspän-
ninssövninsa. med losopcd-tjejerna Marjå
Belgs&öm och Ann Mårie Lönnberg.

Crupparbetena, som ingick, lekte vl frem
gerom årt vi delade os i Iyra grupper och
höll dialoser med vaunn kors och rvärs
på ett uppgjon temå. Mest rrycktes det
på betoninge och nyanseringer. Sjålv
tyckre jag det vår ypperlig trånins. som
märkben gav resultat-

Det intressanta prog.åmmer gjorde at.
dagen rann undå. ålhför fon, ty.kte
man. Tisdagskvällen håde vi samkväm

onsdagen hade f.iskvård på p.ogr2m
mer. Ku.t SerhfoK, lärde o$ art vi ge-
noh sundare livsföring kä. må bårrre
och leva lrngre. Det inrresaniasre vår
alt han på olil.a pukter uodd fotsuroma
kunde stimulera olika nerer i k.oppen
och genom att mrserr desa punkter lät-
ta på tryck och bota..ex- huvudvärk.

Som sagt, gnr dden ålldeles för forr. Tre
hårliga dågar har vi hafr- "co' m!d,
möe mad, har vi fåft. Perrekr och hjälp-
sah personal. T.evli$ kmrarskåp. Vrd
kan man mer besära-

Eft sisra o.d: TÅck Ingeg€rd för k jobb
du lagt ner för oss, för vån vålbefin.ande
o.h Eivsel. Hoppås det blir fler gångerl

HeLge Sutulin



"HJ 
AI-PME DE LS MAHKNAD"

De$. hiälpnedel säljs genom
Kr.in Cedin, Tombacken 3,
163 54 Spångå, te1.08.36 41 ,18.

Larmappararen är en doså ungefäf lika
stor som ett cigarertpaker. Den ä| avsedd
ått använda! i nödsiruationer o.h kan ar-
se en säll och kra{tig signat om man be
hö!er piik!ll. uppmärksarrher.

Pris med batteriir 35 : -
Bruksanvisnins medföljer.

STOMASKYDD

sromaskydd av vir rexril ned kardborrs
Iås.

Olikå halsvidder; 35-42. Angiv önskåd
stodek. P.is k. 20i-.

Ps Stom,t<kldder Sron a;d rse annons) lrn nume.å skrivas ut ko)t-
nadsfr.tt. som förbruknrngsr(ikel inom flera Itn. fraga din logoped.

LARMA}PÄRA.T

2l



8LI MEDLEM! STöD VÅRT ARBETE!
Dr som vill v.o n.r om RLE c .r vil bti medt.n l& ta konhkr nr.d na.ncr. toknzvd.t
nin3- vrn §06 vilt krn t'li neJtrn. sÄft in 35. på po{Fo n. a5 17 14 2 och Du är (öd
jznd. ocdlem. L.ry komm.r som.rr.kvjrio pipen3e.n..

Lokalavdelningarna s kontakte ri
Cävlc: Siv Ba8tien, Indusriväsen s, 820 20 Ljus.e
Gij t€Lrlls: Lric Hermmsson, citarsatd I , 4 2l 4 I , v,rslra Frölunda
Lrn[oprlB C lA.ph.g. S,d!råsr,rn 2?,5 / 1OO tr4ni.
I rld Orr.lorl$on. I|e[anr\sabn J, 210 4J I!sek]o

Stöckholmr LillemorCe.tin,Bes.tan 17, 171 61 Solna
Uppsalar Svea östh, Ynersatan 22 b, ?53 25 Upleta
viirlö: UIa Bersendahl, Kulasata. t6,360 st Hovmanlory
4..' .u' A nc I.olke,nal. \4rmrrn{rLn t., ,014 ' örct,ro

Ordlön.de: (arin Ccdi.. T.rnbactcn I, l6l 54 Spånga
Sckrl.rxre: rliv 8agli.n,Indurtriväs.. s, ll20 l0 Ljujic
(r§\dr lrCnc Pe|.nnrn. T.v!brp 5058_ 5.| ,l StovJr

icl. 0270/686 l2
rcl. 0ll/47 37 63

r.l. 08/81 87 97
iel. 018/14 0s l2

rcr. 08/16 4l 48
ri l. 0:70,i686ll

-,asts 
t t' ,, ,d-.ee'-'

ouu"" - ..*. 
.lfiov$ -"r"" 

5

"-.":l;l-5.oo"'n-
Y;1;'":1jr5:;^""

Årgång li nr 1

L A RY $;,fi;*'l*''#,;.,
L]T(;I\'!N AV RI\5I ORI.NIN(JIi\ I;OR I-ARYN(,TXIOiIERAD!-
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Kom ihåg "LARYNG - FONDEN,

vär fond instifrades 1977 och fi.k offi.ieflr fötja,de nåmn: ,,Låryngekromerades
civo- och resi,menisfond" . populärt kaler vi de. LanyNc - rONbr-N.

ill':li.T.l"l ,kal ,,nt"ndr om ounaro. er anndr iöre\kriter. rirr rehåbir rei,rs-
argarder r^r Dchovande Inom RLE

De rnkoFnJ neJlen .k.ll tondrr\ ll ( den Lpp8;r fl 20 Ooo kr Dä,etrer krn rrn.irn urdelr( ,ill b.d-ag,.r(rld. e er behotsprdvninS

Fonden föruelta av RlE'sry.etsens ubersurskorr o.h fimatecknås av rvä ry dess le
dåmörer i förening. A.bersutskotrer behandla. a. i.r."-." Ua,"g.".,ör..i"g,i-i

Fo.den revideras !v RL E sryreisens .ev;orer.

Berätta om vår fond för vänner och bekanta!

Ni ö.sks en SKöN vÅR t

Harald Ryfon

Tänk På Vår Fond l
Posrgiro 91 82 58 - 5
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