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AttAKAlI TATA D
MED A[[4. En texlte efon där du på förhand kan skriva in texl ett eleklro-

nisf I mirne och sedan s,( cl,a iväg terren e'ler Jppr 19-tng
Tangentbordet har elt lönster som visar två rader texl åt gängen
Den kan komp etteras med bildskarm, skrivare och signalind ka
tor som fär lampor att b nka när det ringer Ring 90 200 så
berAttar vr mer

En hörsel-, synskada eller rörelsehinder

är idag inget hinder för den som vill tala

itelefon. I Telebutiken finns alla sorters
hjälpmedel. T ex texttelefon, sladdlösa

telefoner, nummersändare samt telefon-
svarare. Ta kontakt med oss så får du

veta mer.

Telefon med g kort,
nummel repetitron av
senast slaget nummer
Kan hängas på våggen
och lägoas på bordet.
Hållare medfölier Finr
i vitt, rÖtt, mintgrönt,
violett. T-märkt. 18
mån. qaranti.235:-
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Kom Loss! Var dig själv -
Daa

Welin-

'1984 lick jag mitt "halsont", jag var då 36 år
gammal och mycket aktiv som yrkesmänniska,
nygift - min livskamrat heter Rita - och vi
arbetar inom samma bransch - restaurang. Vi
är båda positiva och utåtriktade människor. När
beskedet om min strupcancer kom fick vi en
chock.

Det blev för min del den vanliga, på-
frestande terapin bl a med strålbe.
handling. Jag fick fin kontakt med
både läkare och övrig sjukhusper-
sonal. Förhållandet mellan Rita och
mig djupnade, även om min situa-
tion var stressande, vilket kunde le-
da t ill irritation och bråk.

Min inställning till sjukdomen var
lrån början att jag skulle kämpa.
Det innebar att jag vägrade sjuk-
skriva mig, Jag gick upp iarbetet
med ännu större iver än f örut (Rita
och jag driver sen drygt ett år en
liten kvarterskrog på Södermalm).
Jag tror att den gamla regeln om
aktivitet i stället för passivitet
starkt bidragit till att både jag och
Rita klarade av vad som senare följ-
de.

Lagom till midsommar i år skulle
prover tas genom kirurgiskt in-
grepp. När jag vaknade upp ur nar-
kosen hade jag förlorat stämban-
den och stru phuvudet.

a "Ett slags kastrering . .."
Jag hade haft f lera år pä mig att sät-
ta mig in ivad som nu hade hänt,
men det kändes faktiskt ändå som
en slags kastrering, rösten är ju en
väsentlig del av en människas per-
sonlighet. l\4en jag tänkte också:
Det går att lära sig tala med h jäp av
andningsteknik och magen, det är
ändå trots allt viktigare vad en män-
niska säger, än hur hon säger det.

Mitt arbete gjorde att jag hade god
kondition, det var betydelsefu llt.
Jag besökte arbetsplatsen redan
veckan elter operationen och börja-

de genast jobba igen. Jag var svagr
hade gått ner femton kilo, men jag
återhämtade mig mycket snabbt.
Läkarna ansåg nog att det till stor
del berodde på ait jag vägrade sätta
mig ner och börja deppa. Jag hade
ingen lust att dra mig undan från
världen och slicka mina sår. Jag för-
stod att det är farligt att låta sig iso-
le ras.

Från första dagen efter operatio-
nen beslöt jag att lära mig tala så
snabbt som möjligt. Läkarna sa att
det skulle gå bra, jag hade de fysis-
ka förutsättn in garna och den vilje-
styrka som krävdes. Redan efter ett
par veckor lämnade jag tillbaka
mikrofon och förstärkare till sjuk-
huset. Jag upplevde tekniken som
ett hinder, jag ville lära mig tala
utan hjälpmedel.

Jag förstår att många av mina
olycksbröder eller o lyckssystrar in-
te har samma möjligheter som jag
själv. Operationerna utföres i stor
utsträckning på patienter som är
gamla och som kanske redan är
svårt handikappade genom ålder-
dom eller andra sjukdomar. För
dem är mikrofonen ett bra hjälpme-
del, en genväg i återu pprättandet av
kommu n ikation smöjligheterna.

I Bryt isoleringen!
Men det opereras ocksä, liksom i

mitt fall, yngre och medelålders
människor. Jag har en känsla av att
många av dem drar sig undan efter
"katastrofen", isolerar sig, låter de-
pression och sorg ta över. Jag har
lagt märke till att de yngre och me-
delålders laryngektomerade ofta ly-

ser med sin frånvaro under möten
och sammankomster. jag trordet är
myckef viktigt att förbundet ägnar
dem stor uppmärksamhet och på
alla sätt försöker häva deras isole-
ring, få med dem i föreningslivet,
stödja deras come-back i det soci-
ala livet och iarbetslivet.

Läkarna hade försäkrat mig att jag
skulle kunna tala fu llt begripligt in-
om ca ett år. lvlen nu - tre månader
efter operationen - talar jag redan
ganska bra. Det har kostat på, jag
harövat mycket flitigt, vägrat att ge
upp och ta till mikrofonen, idet
längsta undvikit att skriva lappar
om vad jag vill ha sagt. Jag går just
nu omkring med träningsvärk i

magmusklerna som en följd av tal-
t rän ing, men det är smärtor som jag
välkomnar när jag på min arbets-
plats talar och skämtar med våra
stamgäster.

Om din situation medger det -släng de tek n iska hjälpmedlen.
Den första tiden efter midsommar

f orts. sid. 10 --------->
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rs
tis arat!

Det tillhör kanske inte det van liga att Larry norparåt
sig mer eller mindre privata brev, föratt sedan pu bli-
cera dom. Men nu harvi gjort det, och det sker dess-
bättre inte olovandes! Det är Kaj Ählbom som har

skrivit till Elof Bystedt om "en fantastisk liten aooa_ral", och vi tror att brevet kan vara intressani toiä"i
alla som läser Larv.
Så här lyder det:

Elof Bystedt
RLE kansli
Bax 36033
104 71 Stockhalm

Käre vän,

Den nya talförstärkare som jag tick
låna av dig när vi träffades senast i

medio ian uari, den har jag haft i min
bröstfick varje dag sedan dess, på
lobbet såväl som u nder fritid. Det är
en fantastiskt behändig och effek-
tiv liten apparat som redan gjort li-
vet mycket lättare lör mig. Några
små episoder måste jag berätta Iör
dig: kort e[ter det vi möttes var jag
inne på Akad sjukhuset i Uppsala
för rutinkontroll och jag passade på
att demonstrera "mitt" nya hlälp-
medel Iör doc Lindholm. Han b!ev
mycket im ponerad av utrustningen
och bad mig gå ned på "foniatrin"
lör att visa upp förstärkaren. Jag
gjorde så. det blev succö, och jag
blev ombedd att ställa upp några
dagar senare för att demonstrera
utrustningen för några läkarkandi-
dater. Det var en trevlig erfarenhel
att för ett tjugotal blivande läkare
berätta om och demonstrera lek-
niska framsteg inom "vårt" områ-
de.

Några dagar senare resle jag, som
du vet, åter ner till Bangkok för att
rapportera ti I I min styrkommitte om
läget i Maintenance Center projek-
tet. Jag tror att jag berättatr lör dig,
att jag u nder de senasle 5 åren haft
ledningen för ett omfattande pro-
jekt för Thai's llygbolag i Bangkok.
När jag nu mölte mina Thai-vänner i

styrkommitt6n slog Jag till ström.
brytaren och hälsade: "This is your
captain speaking." Det var nu lättae
att göra sig hörd iden ganska bu llri-
ga lokalen, där två stora Iuflkondi-
tioneringsagg regat väsnas högt för
att reducera temperaturen från 35
till angenämare 22 gradet. Del

känns underbarl att kunna tala med
folk även ute i hangarer och verk-
städer. Mitt projekt beräknas vara
avslutat i höst,lag hoppas innerligt
att jag får låna utrustningen till
dess. eller ännu bättre, till dess jag
får tillfälle att Iå en från hjälpme-
delscentralen. (Heter det så?) Eller,
i annat lall, köpa ett eget exemplar.

Well, åter på mitt kontor på Arlanda
har jag fått många uttryck för und-
ran och beundran för min nya
"grej". En arbetskamrat stannade
mig i korridoren och f rogade:,,Dom
är väl vänligt sinnade? "Vilka
Dom", undrade jag. "Jo, de där
rymdvarelserna som du håller kon-
takt med", sa hon och pekade på
min mikrofonbygel. Livet är stört-
s kön t.

Jag hoppas vi ses snart, så skall jag
berätta mer om mina erfarenheter.
Om du kän ner g
den nya utrustn i

från mig. Den är
tänkt. Skall sända dem en blomma
vid tillfålle.

N4ån ga vän liga hälsn ingar

Kaj Ahlbom

Fotnot:
KajAhlban är ygingenjör och den fantas-
liska lilla apparalen han lånal av Etol ät en
MMT-1 talförstärkare

Bild: Kaj A hlb om på iobbet

NU KOTIITilER DOTil

- masarna
och kullorna!
Folket i Dalarna är på gårrg. Nu har
Laryngförbu ndet fått sin dubbet.w-
förening.

Det var aktiva och intresserade la-
ryngmedlemmar som islutet av
februari träffades iFalun och bilda-
de BLE-W.län. För den nya för-
en ingen blev Stu re Linder ordföran-
de och Erik Bergman sekreterare.

Vid det första mötet diskuterades
bla den fria tandvärden för laryng.
ectomerade ifall då orsaken till
tandskador sätts i samband med
straln in g elle ig-
het som allt f ra-
de kännertill. äl-
pa till att spr re-
formen. Ty en reform är det, unge-
fär ett år gammal

Ordföranden, Sture Linder, är inte
ny i r hartidioare bott iStoc ft förtro-endeupp-drag laryngectomerad
seda a.



5

Höga tiänstemän
Arbctslösa rökcr

fimpar
mer

Färre rökare idag ån för tio ellerfem
år sedan. 1976 var 43 procent av de
vuxna männen och 34 procent av
kvinnorna dagligrökare - 1986 rök-
te 29 procent bland män och 27 pro-
cent bland kvinnor.

Det betyder att knappt två miljoner
vuxna i Sverige är regelbundna rö-
kare- De låter lika många cigaretter
gå upp i rök som för tio eller fem år
sedan, men mängden tobak i dem
har minskat.

Omkring 25000 rökare lär sluta var-
je år. Det, och lite till, är vad som
behövs för att åtta av tio ska vara
rökfriaom åttaår. Om nu inte flerän
två av tio unga samtidigt börjar rö-
ka, före eller efter årskurs nio.

a Stolra skillnader
Låt oss så se på rökvarnorna lit-
mer i detalj:

Utvecklingen har varit allt annat än
densamma för människor med oli-
ka yrken eller i olika social situa-
tion. Den Folkhälsorapport som ny-
ligen gjordes av socialstyrelsen vi-
sar att rökningen är en av de hälso.
risker som är allra mest ojämnt
spridd mellan olika grupper, och atl
skillnaderna dessutom ökar.

Här är några exempel, med siffror
från 1985:. Högre tjänstemän - 20 procent

dagligrökare.. Arbetare - 37 procent.. Arbetslösa och lörtidspensionä-
rer - 45 procent.

o Ensamstående mödrar - 53
procent.

. Socialbid ragstagare (6 månader)

- 66 procent.

Av de höga tjänstemännen hade 10
procent sluta röka på tio år. Bland
arbetarna var det 5 procent. Bland
de arbeslösa och f ö rt id s pe n s io ne-
rade var det fler som rökte 1985 än
tio år tidigare.

De höga tjänstemän nen hade redan
1985 klarat WHOs må|. Andra grup-

När jag sitter och skriver ner denna
spalt dimper det ner ett paket från
Simens-Elema som in nehåller Ser-
voxen.

Den servox som presenterades i

hjälpmedelsnumret var en prototyp
som har vidareutveck lats och är nu
enligt Simens-Elema en färdig pro-
du kt.

Hand ikappinstit utet har testat och
godkänt den och den är nu godkänd
som fritt hjälpmedel.

a Besök i Umeå
Den första februari gjorde jag en
endags utflykt till Umeå, något som
jag lovat men fått lov att uppskjuta
ett flertal gånger. Där hade Laryng-
er och logopeder mött upp. En av
Laryngerna hade rest ända frän
Overtorneå, och ett antal logopeder
kom resande ner från Skellefteå en
sträcka på 15-20 mil.

Demonstrationen av ett flertal
hjälpmedel mottogs mycket posi-
tivt. Bland annat visades den nya
Servoxen samt två nya talförstärka-
re. Vi visade också en del lilmer om
kommande hjälpmedel.

per hade en mycket lång väg kvar.

Också mellan åldrar och kön har
rökvanorna ändrats. För tio år se-
dan var män mellan 25 och 44 år den
grupp som rökte mest. Nu är det
kvinnor i samma ålder, som ligger
h ög st.

(Källa: Vigör 8/87.)

Gibeck Sverige AB ställde upp med
sin försäl.iningschef och d istrikts-
chef för Norrland som inlormerade
om Stom-Vent.

I Ha en skön vår!
Vår skrivelse till landstingen om att
ordinera Stom-Ven kostnadsfritt
har besvarats positivt från de flesta
landsting. Med dessa positiva be-
sked om hjälpmedel vill jag önska
er alla läsare en riktigt skön vår.E/of

-: (r, r: (rr,,,-rrr')c.._rai)it&..1r)o.l(rr-)L,i.r.ai(r._lF-i{!a9H,i..}B@§aas&(agoöG

Nu har det börjat att hända en del på h jätpmedelsom rådet. handikap-
pinstitutet är nu klart med testningen av Medela l\4edikals talförstär
kare l\4.M.T. 1 som nu är ett fritt hjälpmedel. Så är även fallet med
Sen n heisers Talförstärkare EKF 1011.
Båda dessa tallörstärkare kommer att f inna sina användare.

Hiälpmed

\-r,t
FIMPA



RedGrktör'ns Lary notcfar. . .

spsrlt
Laryngförbundet fått proiekt-
medel f rån Allmänna Arvsfon-
den för två års konsuleniverk-
samhet som .lörläggs till Mal-
möomrädet, Ostergötland och
Stockholms län.
rökfria veckan 1988 genomf örs
21 -27 november, alltså vecka
47.

Kärvt för dc små

att

att

att

De små hand ikappförbu nden har
särskilda svårigheter och kostna-
der på grund av sin litenhet. En så-
dan svårighet är marknadsför-
ingen. Ju mer unikt ett handikapp
är, desto större insatser av både
ekonomisk och personell natu r
krävs för att göra handikappet känt
hos allmänheten-

Som laryng med utpräglade talsvå-
righeter möter man d ag ligdags
oförstående och snäsighet när man
t ex ringer upp för att få en upplys-
n ing. Jag är beredd påstå att detta i

hög grad beror på bristande infor-
mation om hurvi fungerar idet dag-
liga livet.

Det blygsamma ansatser till ratio-
nell marknadsföring vi gjort under
de 20 är förbundet funnits till har
ännu inte givit något påtagligt re-
sultat, åtminstone inte inom min
vardagshorisont. Man nödgas lort-
farnde känna sig bemött som en
spyfluga, som snarast skall viftas
bort, när man försöker få sin svik-
tande talförmåga att uttrycka vad
man vill ha sagt.

Det värsia motståndet från våra eg-
na medlemmar mot en förenkling
av vårt förbundsnamn tycks nu vara
uppluckrat. Det hälsas med glädje
av en gammal markandslörare.
Namnet Laryng.förbundet bör kun-
na smyga sej in i allemans ordför-
råd. Det bör kunna platsa lika bra
som AFASl.lörbu ndet. Om vi sedan
kunde få fram en lika enkel och it-
lustrativ logotype som dom har. Det
brutna A-et är alldeles på kornet ta.
get. Här vill jag återkomma till mitt
tidigare förslag om ett "stort L med
ett hål i", som på något sätt mot-
svarar id6n ialatikerns symbol.

Våra kontaktombud gör dagliEen
lovvärda insatser ute i skolorna ge-
nom att informeraden unga genera-
tionen. våra "utställningar" gör sä-
kert också nytta. Men något betyd-
ligt meradrastiskt måste till om det
ska bli nän sprutt på utvecklingen.

att hotell Domus i Stockholm
vi höll riksstämman var

där
ett

Vår nya logotype med några enkla
förklarande ord bör ut på betald an-
nonsplats itunnelbanan, pä bussar
och tåg och varför inte i Kabel-TV
där sänd n i

artiil detta l§;
lista över del
tillett dräg ta-
rynger.

att

"struligt" ställe att komma
överens med bland annat om så
enkla ting som lunchtider. Vi lär
inte bli stamgäster på det stäl-
let! Aven om det mesta löste
sig så smäningom.
det nu fin ns en liten folder (Båd-
givare för lary n ge koo m e rad e)
vilken på tyska. franska, eng'
elska, spanska och italienska
ger kort text om laryngorgani-
sationerna iEuropa samt en
ad ressförteckn ing över dessa.
Bra att ha, inte minst om man är
på resande fot ! Foldern får man
gratis från Laryngförbu ndet.
en stud ie av mer än 2 000 ameri-
kanska män, utförd u nder en tid
av 2Q är, visar att människor
som är deprimerade och "ser
svart på tillvaron" löper stÖrre
risk att drabbas av obotlig can-
cer än vad andra gör (Källa: DN
nov -87).

Kanslispalten
Konsu ltverksam helen är nu på väg att starta. Några träffar har gjorts
med til!tänkta kand idater.

att gå men,,tr?gen vinner', som det sägs i
nummer av LARy presenterar vi konsulterna
g samt målsättningen med konsulentverk-

- Talkurser vid Reg ionssju k-
Vi har den stora glädjen att med. husen
dela alla LARy läsare ätt vi fått en - Flehabiliteringsveckor
kontorist som pryar hos oss. y5; - Flerhand ikappskonferenser,
förhoppning är givetvis att Anita tvästycken
Romlin som hon heter, skall trivas - Stud ieplanerin gskonferens
hos oss och stanna som fast an-ställd. Vi hoppas på en stor anslutning till

samtliga ku rser.

I Planerade kurser

- An passn in gsku rs, Stensu nds
lolkhögskola

Med vårliga hälsn ingar till alla
LARY läsare

Elise Lindqvist
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Carl-Anton
gau deltagarrckord
hos Stockholms-
laryngcrna
Carl-Anton, välkänd och folkkär tru-
badur, har sin bostad på Söders
höjder inte långt från vår möteslo-
kal på Mariahissen.

En kväll kom han över till oss och
gav ett smakprov på den unika
stämning och atmosfär, han genom
sin personlighet kan omge sej med.
Man kände påtagligt syran iden
"kylskåpskalla filen..." och ser
"grosshändlarns stuga lättjefullt
flyta omkring på lrossböttn ute på
fjärden, mens h'Ostermansbröder-
na tänkte på saaken".

Carl-Anton sjöng, berättade och re-
siterade på begäran länge och ge-
neröst. Den varma slutapplåden ef-
ter en rad extranummer skvallrade
om att vi kunde ha lyssnat mycket
län g re.

Och som sagt rök deltagarrekordet.
Gästboken visade att det kom 49
personer, berättar vår energiske
ordförande Rikard Pedersen.

Rolt

Erne uille gärna
ta gästfriheten
mcd som gåua
H ans Erne är viceordförande lan ryn gernas iniernational, och han deltog
som gäst i den Nordiska kongressen i Stockholm, juni 1987.

RLE och Larry har fått ett brev från honom som vi gärna låter Larrys
läsare ta del av:

Lary notcfar. . .
att sn uskonsu mt ionen i Sverige

nästan fördubblats sedan 1960-
talet. En expertgrupp inom
värld sh älsoo rgan isat io n e n
(WHO) har nyligen ien rapport
betecknat snus som "ett nytt
hälsohot". Nikotinet isnus be-
lastar hjärta och blodkärl. (Käl-
la: Soc ialsty re lse n).

att HCK:s projekt kring informa-
tionsteknologi avslutas med
vissa konferenser u nder vären
1988.

att - enligt en amerikansk under-
sökning - mindre än en tim-
mes träd gårdsarbete, prome-
nad eller annan lättare fysisk
aktivitet perdag kan minska ris-
ken för hjärtinfarkt bland vissa
medelålders män med en tred-
jedel. Påståendet grundar sig

Den nordiska kongressen som or-
ganiserades av de svenska kamra'
terna och organiserade laryngekto'
merade från Sverige, lsland, Norge,
Finland och Danmark deltog i hade
som gäster Ordföranden i CEL,
Hans-F. Nemnich och underteck-
nad i sin egenskap av förste vice
ordförande.

Det skulle föra alltför långt om iag
här skulle nedteckna alla mina in'
tryck. Men det skulle också vara att
göra våld på sanningen om iag för-
teg att denna kongress giorde ett
mycket starkt intryck pä mig.

Egentligen skulle jag kunna fatta
mig kort och under rubriken skriva
"Jag har förlorat mitt hjärta i Stock-

holm!" (Detta är inget transplanta-
tionsskämt - en känd tysk sång
heter "lch habe mein Herz in Hei-
delberg verloren") Därmed skulle
allt vara sagt.

Detta berodde dock inte bara på de
intressanta framträdandena av
drabbade, som för övrigt deltog
mycket mera engagerat i diskussio-
nierna än jag har varit med om på
många andra kongresser. lnte ens
detta att en regeringsföreträdare
uttrycker erkännande och aktning
för laryngtöreningarnas verksam-
het och förklarar sig beredd att hjäl-
pa, var något nytt eller omvälvande
f ör mig.

Nej - det var något helt annat som
gjorde så starkt intryck - dubbel-
laldigheten som uppstod hät.

Handikappade och icke handikap-
pade, drabbade och absolut inte
drabbade smälte samman till en en-
het som inte lät några skillnader
framträda. Hjätlligheten, vänska-
pen, glädjen över att vara tillsam-
mans och den för oss mellaneuro-
pöer, och särskilt för mig som
sc h w e i zare, I öru nd e rl i g a G A ST F R l -

HETEN som rådde. Det var detta
som jag gärna hade packat ned och
tagit med mig hem som gåva - f rå-
gan är bara om det hade kunnat
uppfattas rätt? Jag tror att man
själv måste ha upplevt detta för att
kunna förstå det.

I varje fall vill jag än en gång hjärt-
ligt tacka alla nordiska laryngekto-
merade och dem som organiserade
kongressen och alldeles särskilt
Manf red, Pia och dottern Britt-Ma-
rie för deras storaftade omtanke.

' Hans Erne

Årsnöte i Linköping

på en långt idsu ndersökn ing av
12 000 medelålders män som
redan hade hög risk för hjärtbe-
svär. (Källa: Arbetet).

Ann-Britt Eriksson fick nytt förtroende
som ordlörande för Lin köpingsför
eningen, då man gick till vat på för-
eningens årsmöte. Från årsmötäre no-
terar vi att hand ikappföreningarna i Lin-
köping just i dessa dagar har en utställ-
ning i Folkets Hus. RLE deltar, så klart.

l\4arianne Aurell har tjänat föreningen
som kassör i fem år och avgick. Avtack.
ning med blommor och val av Bertil Jo-
hansson som ersättare.

Rune Pettersson omvaldes som sekre-
terare, Eskil Holgersson blev vice ord-
förande och Nils Björck studieorgani-
satör. Lary önskar lycka till Iör det nya
verksamhetsåret.
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Bengt Nilsson, Bonneby, nyvald istyrelsen,
fanns inte på plats då fotografen tog kon-
gressbilderna till det här mittuppslaget. Han
satt ielt flygplan och glorde landningsvarv
över Arlanda [,4en här är planet han satt i.

Gick oGh kom.,.

Elov Bystedt gick som förbunds-
sekr. iRLE och valdes till ordför
ande i nya Laryn gfö rbu ndet.

Detta var en märklig och historisk mars-
fredag-

lstudenlernas Domus i Stockholm sam-
lades Riksförbundet {ör Laryngektome-
rare till Riksmöte, och innan deltagarna
mötte kvällen så fanns vare sig BLE eller
riksmöten mera.

I stället hade man hunnit genomf öra den
första kongressen för Laryn gförbu ndet,
antagit nya stadgar och valt en ny styrel-
se för detta nya. Det kändes inte bara
som ett namnbyte, det kändes också o{-
Iensivt och framå1. Mera fullvuxet, tyng-
re, mognare. . .

- Handikapporganisationerna har allt-
mer utvecklats till kam porgan isationer,
sade HCK:s ordförande Barbro Carlsson
ien hälsning. Nu måste vi bestämt for.
mera oss till en solidaritetsfront mot
egoism och satsa-på.dej-själv-propagan-
dan. lden fronten behövs såväl stora

som små förbu n(
rollen: Allas likal
så käns det. son
bu ndet klev in ie

Då ko n g ressen
sterhylln in gar oc
n in gar var det eg(
la B E:s tunga 

1

Lary (vågar vi s
Fisc he r, men till
sen en häls n ing
säkert hem till
dag.

Den som svarar fr
nummeravLaryk
speciellt.

Såväl Riksmötet I

av Lars Persson, I

de i vårt öra att h
för att delta i sti
sagt, nya stad gar

Sueriges laryng



I i samverkan under pa-
ärde, allas lika rätt. Och
om det nya Laryngför.

r stärkt gemenskap.

avslutades med blom-
h många lyc ka{ill-häls-
ntligen bara en av gam-
)rof iler som saknades:
äga legendariske) Rolf
honom sände kongres-
och blommorna hittar
tonom nägon vårsolig

)r red igerin gen av detta
ände saknaden alldeles

iom kong ressen Ieddes
lCK. och en fågelviska.
rn varit "länad" av RLE
rdgearbetet. Och, som
blev det. Dom får Lary

tillfälle återkomma till, liksom annat f rån
såväl riksmöte som kongress. Men vi no-
terar dock att nästa ordinarie kongress
en ligt de nya stadgarna blir om tre år.

Vad mera som präglade denna fredag?
Enighet iförbundet! Vitket btand annät
tog sig uttryck ienhälligt val av nya för-
bu ndsled n ing.

De eniga valen hedrar valberedningen
under ordförandeskap av alltid akiiveoc e Siv Baglien (en blom-bu ovägar, men på gång -dä ssade).

Kvällen firades med en god måltid och

F. E-n.

KOIII rr.*J#*u:

KUAR i*
din, kom åter med samma uppdrag i

Laryngförbundet.

Foton de(ta uppslaqr Bo Ellvino

Riksmöte/Kongress genomfördes
just som Lary låg nästan färdig i

press. Därför detta något i'ortfatta-
de material. L4en Lary återkommer
naturligtvis.

gr skrcu historia
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Kom Loss! Var dig siälv

var iaq soänd, lättirriterad, ja. jag
var he'it dnkelt rädd och chockad.
Det var därför jag tvingade mig till
att iobba tio-tolv timmar om da-
gen. Men Rita fick betala Priset.
Normalt är jag den lugnare Perso-
nen av oss, Rita står lör temPerat'
mentet. Men när min fÖrtvivlan,
rädsla och osäkerhet blev för myc-
ket oick det ut över Rita. Handikapp
smiitar socialt. Men Rita gick som

lag själ r krisen..V-år all-
hånna vad som hänt var
att inte ra. För min del in-
nebar det att jag vägrade ansluta
mio till dem som tycker att de fÖr'
loät sin identitet, sin personlighet
genom in g rePPet.

lstället känner jag mig själv mycket

vad som hänt.

I Etappmål: Beställa laxi
Vi stänger resaturangen kl 24 och
brukar vara klara för hemf ärd vid et'
ti

ri

sa. Då satte jag UPP som första
etappmål att kunna beställa en taxi,
det nådde iag inom ett Par veckor.
Sedan lossnade det snabbt, det är
inte så svårt att lära sig tekniken
och träningsvärken välkomnar
man.

lvårt samhälle lever många handi-
kaoDade med idet sociala livet som
en'äjälvklarhet för alla. Det linns
människor som reagerar negativt
på oss, vare sig man sitter i rullstol'
går med påse på magen eller kan-
ske är döv eller blind. l\4engenerellt
sett är handikappade människor in-

forts. ,r. s id. 3

verar själv mina gäster och leverså-
ledes mitt i"vimlet", men jag mär-
ker aldrig att folk blir illa berörda
över att jag trotsar mitt handikapp
och envisas med att prata. Jo, det
händer att folk helt abrupt slutar att
lyssna på mig, de tycker väl att det
är ansträngande att lyssna, de tror
kanske att jag är en underlig kuf ef-
tersom jag talar som en kråka, men
de är undantagen som bekräftar
den positiva regeln.

Jag har inte förlorat rösten, den har
bara blivit an norlu nda. Jag f ormule-
rar mig bättre nu än före operatio'
nen, välier nog mina ord och svam'
lar inte. Jag försöker se det positiva
också: Ritas och mitt lördjuPade
förhållande. Jag tycker mig också
ha utvecklats som människa.

I Humor, ett superuapen
Det är klart, både Rita och jag lever
ju också lite iskuggan: rädslan för
att cancern skall återkomma får ju
alla dras med. även det går, inte
minst om man äraktiv och struntar i

att sätta sig, det händer alltför ofta
att det blir för gott.

Humor är ett supervapen i all kamP.
Vill man se saken f rån den ljusa si-
dan så kan man alltid glädjas åt att
jag genom operationen inte längre
kan snarka.

Ett gott humör är stark medicin. Ge-
nom att hålla sig iså god fysisk
kondition som möjligt och vara ak-
tiv socialt i högre grad vinner man

Hiälpncdcl
kan crsåt-ta
ståinbanden
Alla har av olika anledningar inte lika
lätt för att lära sig prata igen som Göran
Welin-Berger.

-Därför är det viktigt att det linns
hjälpmedel, säger Elof Bystedt, för-
b u ndssekrete rare på de strupoperera-
des förbund.

Elof är själv opererad efter mänga års
rökning, men talar obesvärat. Etter en
viss övning så "skapar" nämligen krop'
pen ett nytt stämband i matstrupen.
Det är den så kalla esotagusmuskeln i

matstrupen som utvecklas och får fun'
gera som ett stämband.

- Det klassista är röstegeneratorn,
berättar Elof, en m ikrofon liknande ap-
oarat som n. Men den
är uråldrio mekaniskt
och metail e är kanske
den litla mikrolonen som man kopplar
tillglasögonen och som sen jÖrstärker
rösten ien liten högtalar som man kan
ha i bröstlickan. Det är en alldeles
utomordentlig liten apparat för alla
som är rostsvaga, säger han,

Den som vill tala i en större grupp kan
så lätt koppla till en större bordshögta'
lare.

Texttelefon är ett annat hjälpmedel för
den som inte kan tala. lvlan skriver sitt
meddelande på sin terminal och ringer
upp någon som har motsvarande appa'
rat. Texten kommer på mottagarskär'
men och svar kan skrivas direkt.

- Men det allra senaste är den här lilla
portabla texttelefonen. berättar Elof.
Han visar en liten apparat med skriv'
tangenter. Det här är en liten allround'
apparat Iör den som har svårt att prata.
Det som han skriver på apparaten syns
strax på en liten skärm. Texten kan
överföras via ljuset till andra med sam-
ma apparat och den kan också förmed-
la texten via en telefon.

(Källa Aftonbladet)

det goda humöret. Då är halva sla-
get vunnet. När du kan skratta upp-
riktigt åt kompisens skämt beträ|.
fande ditt handikapp: Nåja, vi vet ju
att tala är silver men tiga, det är
guld - då är hela slaget vunnet.

KOM LOSSlvardig själv! Du accep'
teras som du är!

FIMPA;;
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Ieg taltc
til kongen
Våra norska vänner - Norsk Landsfo-
rening for laryngectomerte - berättar i

sin medlemsinlormation att de tre
kreftforeningene (cancerrörbunden) i

Norge just nu håller på att gå samman i

en enhetsorganisation: Den norske
kreftforening.

Kjell E Damsleth berättar isamma in.
formationsblad om den norska krettda-
gen:
For meg var kreftdagen en begivenhet
jeg vil hus-ek med stor glede lang tid
fremover. Ä få lov til å tale til full Aula,
med kongen tilstede, med spiseros-
stemme og bli forstått av alle, det var
for meg en stor stund.

Kjell E Damseth talar vid krettdagen.

! huuudctMitt tack till vår förtroendeläkare,
doc Stig Haglund, för att han gav
sig tid ait svara på min lilla propå i

Lary nr 3.

Det doc Haglund skriver om can-
cersjukdomen och forskn ingen
kring denna kännavi allaväl till och
veta också att mycket återstår för
att få klarhet i dess bekämpande. Vi
veta också att vi i vårt land har fram-
stående forskare på detta område.
J ust detta gör att jag kän ner en viss
otålighet över att icke alla vägar
prövas förutsättn in gs löst.

Det var mig fjärran att gå i polemik
med en erfaren och kunnig läkare
som doc Haglund, men nog är det
att förenkla begreppen när man ta-
lar om laser som vanligt ljus och
som en ny kirurgisk kniv. Man skall
kanske säga, optisk kniv, till skill-
nad från den vanliga mekaniska.
Ljust detta var vad jag efterlyste
forskn in g runtomkring.

All vår s k strålbehandling är ju en
form av ljus med olika våglängder.
Vad jag erfarit användes neodym-
lasrar samt argon- och krypton d:o i

dag, ivår land, främst inom ögonki-
rurgin med gott resultat. Likaså lär
f ramgängsrika behandlingar av liv-
moderscancer ha skett med denna
nya teknik.

Att det inte är fråga om van Iigt ljus,
torde framgå av att Statens Strål-
skyddsinstitut utfärdat föreskrif ter
för laserns användande.

specialister i Sveri ge?

I Eloge till logopeder!
Som en liten parentes, men som en
stor eloge, till våra logopeder i

GBG, kan jag nämna, om del inte är
bekant, att dessa arrangerat ett se-
minarium här, under tre dagar i no-
vember med in bjud na experter från
bla Charing Cross Hospital i Lon-
don. Experter som verkligen visste
vad dom talade om. Vi har nog en
hel del att lära därilrån. Ett tack till
våra Göteborgslogopeder för detta
initiativ. Låt Göteborg bliva lorsk-
ningscentrum för hjälp till oss la-
ryn9er.

Bäste doc Haglund. Min lilla inlaga
i föregående laryngtid ning var långt
ifrån ämnad att vara en kritik av vår
duktiga läkarkår. Men det är väl så
att vi i det dagliga förvärvslivets ru-
tiner inte alltid äro benäg na att änd-
ra på dessa.

Vad jag vill och framhärdar i, är att
alla vi larynger, var och en på sin
ort, verkar för upplysning om vårt
handikapp och framför allt puffar
på en snabbare utveckling av hjälp-
medel till vårt f romma. Förtröttas
ej.

Med larynghälsningar
Stig Jonson

Göteborg

FOTNOT:
N ovem be rse m i n ariet i Göte bo rg
behandlas på annan plats i detta
nummer av Lary.

på cn laryng

I USA förekommer forsknlng runt
laserbehandling av tumörer. Har vi
några forskare pä detta område här
hemma?

a Det lorskas löt litet
Beträff ande våra "talmaskiner". Vi
har en enda, 20-årig konstruktion
"Servox", ohanterlig och klumpig.
Vad jag vet förekommer ingen
forskning på detta område vare sig
vid e rgs
hög m Låt
oss ta på
dett

USA har här kommit längre. Där har
man exempelvis, med mikroelek-
tronikens hjälp, kunnat bygga in
små impulsgivare ien liten lösgom.
Har någon svensk studerat denna
eller liknande metoder?

En annan teknik för att hjälpa oss
larynger till en drägligare tiltvaro är
"talventilen". Vad jag vet ärdet inte
mera än 5-7 f all där detta provats i

Sverige. Däremot har England och
USA 100-tals fall med väl under-
byggd statistik. Var har vi kunniga
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Uar tiondc mcd larlnxcanccr
blir opcrcrad i Storbritannicn

Larynxcancern ökar i Sverige, mest för kvinnor. Att
kvinnorna noterar betydligt större ökningstal än män.
nen beror bland annat på att kvinnor röker mera nu än
tidigare.

Men lortlarande är det ungelär 10 gånger fler män än
kvinnor som drabbas.

Detta kunde noteras vid ett seminarium i Göteborg (nov 1987)
som arrangerades av Karolinska lnstitutets institution Iör logo.
pedioch foniatri.

Larynxcancer leder numera inte till operativa ingrepp i samma
omfattning som tidigare, kunde man också konstatera. Dess-
utom ägnade man stor uppmärksamhet åt talventilernas funk-
tion och användbarhet.

I seminariet deltog öronläkare, foniatrer och logopeder.

Överläkare Nils Sandberg, öronklin i-
ken, Sahlgrenska, presenterade de
svenska rutinerna för omhändertagan-
det av patienter med larynxcancer. lVan
räknar med cirka 200 fall av larynxcan'
cer per år i Sverige, proportionerna 10
män, 1 kvinna. En ökning har skett un-
der de två senaste ärtiondena med cir'
ka 15 % för männen, 44 % för kvinnor-
na. Ökningen för kvinnorna förklaras
delvis med att kvinnor röker i högre ut-
sträckning idag än tidigare. Man har
gått in förett vårdprogram som innebär
strälbehandling för så gott som alla la'
rynxcancrar, även för den typ av larynx-
cancer (tumör klass T3), som tidigare
ofta föranlett laryngektomi, men som
enligt det nya programmet enbart ska
ha fulldos strålbehandling (70 Gy). En-
dast recidiv, dvs återfall av larynxcan-
cern ska opereras.

a Var 10:e opereras
lVr Anthony D. Cheesman, öron-, näs o
halsläkare från Charing Cross Hospital
i London presenterade sina kirurgiska
synpunkter på laryngektomi. I Storbri-
tannien laryngektomeras ungelär 10 av
100 fall med larynxcancer. Liksom i

Sverige strålbehandlar man tumÖrer av
mindre utbredning, dvs typ T1, därcan-
cern sitter enbart på ett stämband och
T2, där cancern kan ha gått över på båda
stämbanden eller vara lokaliserad över
eller under stämbandsnivån. En cancer
av typ T3, dvs när tumören har vuxit
utanför stämbanden, rekommenderas
strålbehandling tulldos (60 Gy) och där
elter total laryngektomi i de fall dår
strålbehandlingen inte har gett ett sä-
kert resultat.

Mr Cheesman gick sedan igenom olika
kirurgiska al kilt vad gäller
att göra en T eo-esoPhage-
al) isamban ektomin eller
sekundärt.

Alison Perry, speech therapist Irån
samma sjukhus redogiorde Iör olika
sätt att finna ut lämpliga kandidater för
TE-fistel. Man har ett testprogram som
omtattar röntgen av esofabus vid 1)

sväljning med konstrastvätska, 2) för-
sök till fonation,3) luftinblåsning via
kateter. Man kunde från dessa röntgen-
filmer dela in laryngektomerade perso'
ner efter lunktionen i matstruPen:
'l) Hypoton, där PE-segmentet helt en-
kelt inte får kontakt med matstrupsväg'
oen framtör. fonationen blir bara "vis'
iande' och patienten måste trycka
med ett finger mot halsen lör att kunna
höras.
2) Hyperton: patienten kan fonera vid
ett s k airblowing test. men fonationen
äransträngd och patienten kan bli myc'
ket hjälpt av en myotomi.
3) Spasm: PE-segmentet är sä strängt

Ionation inte
ram, vid a "ex'
rösten Pl har
tenter en ålla.

Här krävs myotomi om matstrupsröst
ska gå att få fram.

Dessa erfarenheter hade man från 102
patienter som laryngektomerats och
senare fått en TE-Iistel gjord. Man hade
goda erlarenheter av den nyaste Blom-
Singer talventilen som har särskilt lågt
motstånd, sk "low resistant Blom-
Singer device".

De svåra orden
(översatta av logoped Karin Wåhlberg)

Larynxcancer- cancer i struphuvudet.

Tumörklass (T1 -T4): T'1 lindrigast
(cancer i ett stämband med normal
rörlighet - T2 båda stämbanden)

Gy: slrålningsmått.60 gy är full dos.

Te-f istel: Passage mellan luftstrupen
(trakea) och matstrupen (esotagus).

Fonation: Ljudbildning (ljud och
röstbrld)

Hypoton: Svag (svag, viskande röst är
hypoton - stämbandens rörlighet är
svag.

Hyperton: stark (pressad röst)

Myoioml: avskärnrng av muskel.

Spasm: Kramp.

Talventrl: Se Larry 2-31987 sid. 16.

Chirocopharyngeusmuskeln: Nedre
delen av slutarmuskel. Då det är
spänning i denna är den stängd. Det
sker endast en retlektorisk öpning då
lodan kommer. Här kan matstrupeljud
uppstå. Muskeln brukar skonas vid
operation
Preoperativ: Före operatron.

Trakea: Luftstrupe

Tracheooesophageal: Se TEJistel.

[/r Cheesman redogjorde Iör kirurgiska
ingrepp för att förbättra rösten. Han vi-
sade med illustrativa bilder hur en kor-
tare eller längre myotomi ichricopha-
ryngeusmuskeln kunde underlätta för
fonationen. Han hävdade att preopera-
tiv strålbehandling inte är ett hinder för
rekon st ru kt ioner i svalget elter en la-
ryngeklom i.

I 96 %. tramgång!
Om TE.fisteln gjordes 6 veckor efter la-
ryngektomin hade man de bästa resul-
taten, f n 96 % framgång om man sedan
satte in en 'low resistant Blom-Singer
ventil".

En annan kirurgisk erfarenhet var att
stomat kan opereras på så sätt att det
inte kommer att behövas någon kanyl
postoperatlvt, bland annat skulle 3 cm
hud över luttröret tas bort och trakea
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skäras av diagonalt. Vad gäller förbätt-
ringen av förutsättningarna för röstkäl-
la i matstru pen var det viktigt att bevara
så mycket av slemhinnan som möjligt.

AIison Perry beskrev olika talventiler.
Den nyaste Blom-Singer ventilen har en
annan öppning inratstrupen än den ti.
digare s k duckbill: det är en liten klaff
som öppnar sig varje gång luften förs
igenom talventilen och detta kräver ett
mycket mindre lutttryck än tidigare tal-
ventiler.

En videofilm "Voice - your choice" av
Dr O Flynn, Charing Cross Hospital vi-
sades. Filmen beskriver för.och nack-
delar med tal via en talventil och an-
vänds att instruera patienter som tidi-
gare laryngektomerats och som över-
väger att få en talventil insatt. Enligt
Alison Perry var det myc(et viktigt att
patienterna och deras anhöriga i lugn
och ro kunde ta till sig informationen,
man hade erfarenhet av alltför stora för'
väntningar annars.

De llesta patienter med Blom Singes
talventil kunde enligt Perry och Chees-
man också använda en andningsventil,
s k "tracheostoma valve" som sitter i

stomaöppningen och tillåter fri and-
ning men vid kraftigare lungtryck
stängs valvet och luften går in genom
talventilen Iör fonation. Vår erfarenhet
här vid H udd inge sjukhus är lrån en pa-
tient som kunde använda en sådan här
andn ingsventil ett par månader men se-
dan tröttnade. Den senaste sorten är av
märket American [/ueller och klistras
över stomat på en tapekrage som har
dubbelsidig klisteryta som sitter fast
runt stomat dygnet runt medan "tra-
cheostoma valve" då kan tas av och sät.
tas på denna krage. Enligt Perry fick in-
te patienterna besvär av den här klister-
ringen runt stomat. Vi såg videotaper
som tydligt visade nöjda patienter.

I Svampinlektion elt problem
Problem med TE-talventiler var bland
annat svampinfektioner av typ candida.
Talventilerna är giorda av silikon och
detta material kan leda till svampinfek-
tion. Ett tecken på svampinfektion är
att talventilen inte varar så länge, nor.
malt ska de kun na sitta i cirka tre måna-
der. Vid svam pinfektion får patienten ta
ut talventilen och lägga den i hydroi-
noxid, så brukar infektionen ge med
sig.

l\,1an har gått in f ör Blom-Singers senas-
te talventil, den med lågt motstånd.
Panje talventil som vi använt vid Hud-
dinge sjukhus har man tidigare använt
vid Charing Cross Hospital. Den nya
Blom-Singer har betydligt lägre Iuft-
motstånd. Man uppfattar det inte som
ett problem att den måste teipas på hal'

sen eller att den sitter ien längre
sträcka i t racheostomaöppningen.

Av 130 laryngektomerade som fick möj'
lighet att ta ställning till en tracheooe-
sophageal fisteloperation genomgick
80 en sådan operation och 63 av dessa
80 fick ett tungerande TE-tal. Annu mer
framgångsrik är TE-talventiler om de
sätts in i anslutning till laryngektomin.
förslagsvis 6 veckor etter operationen.
l\4an hade då över 90 % fra!-rrgång vid
Charing Cross Hospital.

En av an ledn ingarna till att det fu ngerar
allra bäst i anslutning til operationen
var att man inte hinner utveckla hyper-
[unktion eller till och med spasm i eso-
Iagus.

Den andra dagen av seminariet upptog
en hel del taltekniska råd från Alison
Perry. Mycket av detta var välbekant för
de närvarande logopederna. Perry visa-
de illustrativa videoavsnitt på mat-
strupstalare med olika slags ansträngd
eller Ielaktig fonation och dessa disku-
terades av auditoriet. Vilken nytta man
kan ha av röntgenf ilmn ing, videokame-
ra, vid airbloweing test och Iörsök till
tonation illustrerades helt övertygan-
de.

I anslutning till videovisningarna visa-
de vi från Huddinge sjukhus ett par
röntgenfilmer vi gjort för flera år sedan
på patienter med s k Staffieritistel, dvs
en öppning iväggen mellan luftstrupe
och matstrupe utan att där sätts någon
talventil. Av Iilmerna framgick.det att
Ionationsplatsen är det s k PE-segmen-
tet, vilket Cheesman iIrågasatt i sitt an.
förande. Kjerstin Becker visade en vi'
deotape av den patient i Lund som er-
hållit en Panje talventil och som talade
mycket flytande och utan större an-
strängn ing.

Helge Schiralzki och jag rapporterade
om våra erfarenheter av 9 patienter vid
Huddinge sjukhus med Panje talventil
eller Singer-Blom talventil. Efter fem år
fungerar 4 av 6 patienter utmärkt med
sitt panjetal. Akustiska mätningar på
dessa talare visade att matstrupsrös-
ten via talventil ligger ungelär i samma
röstläge som den normala laryngala
rösten, dvs för män omkring 110 Hz,
medan den traditionella matstru psrös-
ten ligger lägre, omkring 70 Hz. Böst.
styrkan blir också mycket kraftigare
med talventilröst, liksom det blir ett
mer Ilytande tal.

Slutsats från det här seminariet i Göte
borg äratt talventil i väggen mellan luft.
strupe och matstrupe bör kunna erbju-
das isamband med en laryngektomi
som ett alternativ. De blygsamma er-
farenheter vi har vid Huddinge sjukhus
stöttades till fullo av den stora erfaren-
het man harvid Charing Cross Hospital
av över 1 00-talet laryngektomerade.
Britta Hammarberg

Ansuarsnåmndcn
blirftircrnål
ftir öuersyn

Regeringen har beslutat ge statskonto.
ret i uppdrag att genomlöra en snabb
översyn av den administrativa verksam-
heten vid Hälso- och sjukvårdens an-
svarsnäm nd, HSAN.

Bakgrunden till uppdraget är att antalet
anmälda ärenden till HSAN från början
på 8o-talet ökat med 100-'150 ärenden
per år. I takt därmed har också ärende-
balansen och handläggningstiderna
ökat.

Redan under Iiolåret tillsattes en utred-
ning (S 1987:03) för översyn av bestäm-
melserna om tillsyn över hälso- och
siukvårdspersonalen. Resu ltatet av ut-
redningen väntas emellertid först efter
ett par år.

Statskontoret ska under översynsarbe-
tet hålla kontakt med utredningen, och
lägga lram förslag till föränd ringar som
på kort sikt kan förbättra verksamheten
vid HSAN. Några tänkbara åtgärder be-
rörs särskilt i uppdraget till statskonto-
ret:

. Flationlisering av mottagningen av
ärenden i syfte att underlätta bedöm-
n ing och prioritering.

. Kortare beslutstexter, vilket spar tid,
pengar och personal.

. Telefontider för allmänheten, vidgat
teknikstöd och förbättrad samord-
ning mellan HSAN och Socialstyrel-
sen.

Slatskontoret ska redovisa översynen
senast den 15 juni 1988.

Pris 20:-

STOMASKYDD
av vit textil med kardboftlås.

Olika halsvidder: 35-42
Angiv önskad storlek.

INGBID HAGMAN
Bivägen 6

141 44 HUDDING E,
Tel 08-77 4 64 82

Träffas säkrast kl 15-18.
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Nådiga luntan
ger urssa
ftirbättringar
I regeringens bu
även kallad nådiga es
ett antal insatser rä'
det. Bland an nat säger man sig vilja till'
sätta en ny handikapputredning under
året. Därigenom tillinötesgås ett krav
f rån handikapprörelsen.
Regeringen vill förändra socialstyrel-
sens verksamhet för att ge en mera ef-
fektiv tillsyn, uppföljning och utvärde-
ring av kommunernas och landstingens
verksamhet. (U ppenbarligen har HCK:s
hårda och omfattande offensiv med t ill-
synsanmälningar mot lörsumliga kom-
muner väckt en och annan tankeställa-
re).

Arbetstillfällena inom Samhall skall
ökas med 350 platser. Riktade medel
till datoriserade hjälpmedel fördubblas
till20 miljoner. AMS lörstärks med 100
nya tjänster. De kommunala avgifterna
för hemtiänst, färdtjänst och barnom-
sorg skall ses över av R iksrevision sver-
ket. Handikapporganisationerna får
ökat organisationisstöd och statsbi-
draget till rikstolktjånst höjs också.

Europakongress Folkpartimotion
uill östsanucrkan i handikappfrågor
Europaförbundet för Laryngecto-
merade (CEL) har riktat en uppma-
ning till de östeuropeiska länderna
om samverkan. Uttalandet kom från
Eu ropalörbundets kongress i Rimi-
ni, där det antogs en hälligt.

De 800 kongressdeltagarna säger i

sitt utttalande: Vi hoppas att också
ländena i Ost-Europa ansluter sig
till CEL (Eu ropaförbu ndet) med syf-
te att nå maximal rehabilitering av
laryngectomerade i Europas alla
länder.

Lary notcfar. . .
att Hand ikappinstitutet beslutat

rekommendera att benföran k-
rade hörapparater blir kost-
nadsfritt hjälpmedel från 1 apri
I at,

att HCK begär att Riksförsäkrings-
verket inrättar en hand ikapp-
nämnd

Folkpartiet har samlat sig till en s k han'
dikappmotion under den allmänna mo-
tionstiden i riksdagen. Det handlar om
en partimotion och den har nr 19/1988.
Det kan vara bra att veta ifall man vill
beställa den från folkpartiets kansli.

Bland annat Iöreslås i motionen att
man skall överge tanken på att slopa

Förtidspensionering av handikappade
som studerar bör undvikas, säger mo'
tionen, som också föreslår en översyn
som skall göra lönebidragen mera flex'
ibla. Omsorgslagens personkrets bör
vidgas och helt vårdbidrag bör vara 2,5
basbelopp, säger man i andra att-sat'
ser.

Maxgränsen för tilltällig föräld rapen'
ning vid värd av sjukt barn bör slopas
och handikappade skall ha möilighet
till personlig assistent.

Ny trådlös talförstärkarc
För dig som har problem med
svag röst har Sennheiser utveck-
lat en talförstärkare som består
av en liten sändare med mikrofon
och en högtalare.

Ein röst tas upp av sändarens
mikrofon och ljudet överförs tråd-
löst till mottagaren som du ställt på
lämplig plats. Mottagaren har för-
stärkare och högtalare som gör din
röst tydlig och lätt att uppfatta.

Både sändaren och mottagaren är så

små och lätta att du utan besvär tar dem
med 4ig överallt. De drivs med laddnings-
ba'ra batterier och kan användas både inne och ute. EKF 1011

.TTtsSENNHEIsER rB

Mottdgare

Thlförstärhare

Box 22035, lO4 22 Stockholm. Tel 08-54 15 50.

Sändarc



POI-YCOM
Hfälpmedlet som " lalar"

för sig själv
POLYCOM är den nya kommunikatorn frir tal-
handrkappade och rörelsehrndrade. Med Po
LYCOM kan Du skriva och lagra dina brev oc h

meddelanden. Du kan snabbt få iram iraser oc h

frekventa ord mecl bara t\,å tanBenttryckninBar
Du kan ansluta skrt,are fi)r snyg,ga utskrliter

Du kan ansluta VoxBox talsyntes så att Du kan
prata, och för den sonr är synsvag, finns anslut-
ning [ör TV-skärm med ir)rstorad text.

POLYCOM är godkand som fri textteleion oc h

kan bl a anvandas [ör databaskom m u n ikation

Må ngsrdigt, eller hurl
Ko ntakta oss iör demonstration!

Gewa Flehabtseknik AEI
Box 92. 191 22 SOLLENTUNA
Teleio n 08-92 01 25
Textteleior'r iJ8 96 99 55

Norge
CEWA Re habtekn rkk AS

Boks 102

1,+58 Fjellstrand

Dan mark
ES Re hatec
Box 132

2970 Hörsholm

Frnlancl
DAVOX OY
Naulakalliontie,lB
(109 70 H eisingfors

Nu år lllcdela llledical talförstårkarc
mltlT-l

godkänd au Handikappinstitutct
. Mycket god ljudkvalitet . Kan användas i kombi-

som får rösten att låta nation med en röstgene-
naturlig rator

. Mikrofon för fastsättning . Extra hÖgtalare kan an-
på glasögon slutas för att få en högre

. Fungerar utmärkt under ljudvolym

bilkörn in g

medelq Medela Medical AB
Box 4030 18204 EnebYberg
08-75811 25medicol



Ston-Vent är en genialisk Lten fuktvärmeväxlare som ger en riktigt tcmpererad och befuktad rnandningsluft ör laryngektomerade.

Om du har frågor eller kanske vill göra ett aörsök att höja din livskvaliret, så kan du ringa/skriva till oss på Gibeck Sverige för informalion eller provet

GibeckSverigeo
Gibeck Sverige AB, Box 718, 194 27 Upplands Väsb1'. Telefon 0760-860 65


