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Omslagsbilden visat Knut Andercson, lödd 1900, som Stock.
holms-laryngernas Lucia inlälld i ett collage av bilder lrån möten
på Mariahissen i Stockholm.
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Vi behöver en bas för vår utställning hos NHR i Stockholm
och söker därför en laryng boende iStockholmls-området,
som även kan ställa upp som informatör vid olika arranoemang ianslutning t ill utställningen.
Svar till Elof Bystedt, tel 0753.717A8.
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RiksRonden
Nu är cirkeln sluten. Uppsala'
föreningen var den sista i raden
som vi IAU besökte.
På morron den 27 okt. stariade
vi från kansliet. Vi, det var Sixten, lrma, Elise och jag. Det var

dimmigt, rått och kallt. Målet
var H.C.K. på Kungstensgatan.
Jag visste precis var H.C.K. l
Uppsala låg men sedan lag var
där senast har mycket blivit annorlunda. Gatan var enkelriktad, gågata bitvis, och där jag

lven Sven Eriksson mötte oss
och anvlsade p-plats.

Dem. av Talförstärkare MMT.1

och Polycom väckte stort

in-

tresse. En allmän frågestund
Vi fick ett varmt mottagande av
Svea, Mainy och Sven. Vi genomförde Au-möte med ovannämnda tre som åhörare. Eiter
avslutat Au-möte bjöds det på
kaffe med nybakat kaffebröd.
Sedan höllföreningen sitt med'
lemsmöte som var mycket intressant. Bland annat rapporterade ordf. om deras medverkan
i programmet Ett År Före Valet.

om hjälpmedel följde.

Ett avskedsfika med Uppsalatöreningen inmundigades. Sedan tackade vi för att vi lätt
gästa föreningen och reste
hem. Vi hoppas att vi får chan-

att besöka Uppsa aförenlngen flera qånoer.
sen

E

några år tidlgare parkerade,
grävdes dei nu grund för hus" Logoped Gunilla Beling deltog
bvgge.
och var mycket intresserad.

lot

Från Uppsala
Från Uppsala rapporterar Svea
Osth att föreningen haft stor
glädje av AUrs besök, som berättas vidare om under rubrlken
Biks-Ronden här ovanför
Svea vill också med en "blänkare" säga till de övriga lokaliören inqarna:

Sätt upp en lista på al a hjä]pmedel som en laryngektomerad
behöver. I Uppsala län ska vi

lämna sådana uppgifter ti
Hjä lp medelsrådet senast
4

mars -88. Risk finns, att en del
hjälpmedel kan f örsvinna.
ETT ÅR FÖRE VALET
Uppsala läns handikappfören ingar hade inbjudlt Landstingets ledande politiker t ill nya
Folkets Hus den 21 okt på tema:
ell år före valel för att få svar på
vilka handlkappfrägor man går
ti lval på 1988. Det b ev en mycket stor ans utnlng till mötet.

dess krav. Svarade på frågor,
och erkände att det var mycket
dom inte kände till. Man ovade

att läsa på, för att kunna arbeta
för en bättre hand ikappspolitlk
de närmaste åren.
En röst ur folkdjupet ställde den
sista frågan. Törs man bli sjuk

på sommarenl?

I

i

av våra medlemmar Många viktiga frågor ställdes tillde berör.
da. Politikerna var rnycket positiva t ill handikapprörelsen och

Från Uppsala RLE deltog flera

Svea Ö.slh

Rökfria Veckan
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för

rökfria

gjort det. Vem avslöjar jag in,

veckan hölls i Bosenbad torsdagen den 12 nov. Dagmar von
Walden Laing från Cancerfonden hälsade arbetsmarknaclsminister lngela Thal6n och so,
cialm inister Gertrud Sigurdsen
välkommen. Socialmin istern ta"

Arbetsmarknadsministern
ta,ade om dom stora olägenheterna som rökningen är på
jobbet och på offentliga ptat.

Presskonferensen

lade om att av regeringens 21
medlemmar är bara tre rökare. I
socialmin isterns rum råder rökförbud, ingen har under dessa
år rökt i hennes rum. "Jo en har

te."

i

R.L.E. deltog presskonferensen med en nyskapad broschyr,
som tillvår stora glädje fick po-

sera mellan dom två minist

rarna. Bild i DN fredagen den 13

Årets slogan är:

EIoT

Rökfri på jobbet!
i hemmet, på fritiden,

i skolan.

"MagislC' pappersru I le
stoppar förstörelsen av luf tvägarna

Artikeln saxad ur Handikåppinstituleis iidning lnlormallon om Rehåbililering nr2187

Stom-Vent
för Lairngckromdade.

Laryngektomerade har slora
problem med slembildning i
luftvägarna, hosta och luftvägs.
sjukdomar. Men nu marknadsförs ett enkelt hiälpmedel som
innebär en krafiig lörbättring.
Ungefär 1 500 människor i Sverige har genomgått en laryngek.
toml. De har fått struphuvudet
bortopererat och andas genom
ett håI, ett stoma, i halsgropen.
Orsaken är oftast cancer, på
grund av rökning i kombination
med andra,uftföroreningar.

Det nya hjälpmed let kallas
Stom.Vent och fästs f ramför
stomat. Enkelt uttryckt består
hjälpmedlet av en liten rulle poröst papper som sitter på en
rundel av hudvänlig klisterfolie.
Framför pappersrullen sitter ett
tunt fiberskikt som renar luften.
lnne i rullen, som fungerar som
en f ukt.värmeväxlare i miniatyr,
fuktas och värms inandningsluften.

Borlkopplade
Allt detta sker normalt i näsan,
6

munhålan och resten av de övre
luftvägarna. Eftersom de övre
luftvägarna är bortkopplade
hos en laryngektomerad drar
han eller hon in luften torr, kall
och nästan orenad. De flesta
har bara en enkel kompress
f ramför stomat.

Elof Bystedt har haft sitt stoma
15 år och använt Stom"Vent i
fem år. Tidigare kunde han få
tillbringa en timme eller två var-

i

je morgon med att spraya

lösande mede, istomat och "hosta upp sig", för att bli av med
segt och hårt slem.

man inte använder ett
Och det är ingen vanlig liten
-bra När
skydd förstörs bla de små -hosta, berättar han. Det kom-

limmerhåren, som finns på
luftvägarnas sidor för att transportera bort föroreningar, säger
Elof Bystedt, förbundssekrete.
rare i RLE, Riksförbundet för
laryngektomerade.
f

Efterhand får man större och
-större
problem med hosta, och
problem
även
med sårbildning.
Flimmerhåren växer sedan aldrig till igen. Men när man börjar
använda Stom-Vent stannar
förstörelsen upp.

Bilmotor
kan jämföra med vad
- Man
som
händer i en bilmotor om
man kör utan luftrenare, säger
Bystedt.

mer verkligen från botten, och

det kan vara ett klart socialt
problem med ljudet och att det
ibland kommer farande saker
när man hostar.
känner sig lätt utpekad.
-DetMan
är svårt att gå på bio, teater

ellervara med på möten. Många

larynger, som

vi

kallar

oss.

stannar helt enkelt hemma.
lnnan Elof Bystedt började med
Stom-Vent var han också mycket oftare förkytd än idag.
Man andasju in kall luft utan
-rening,
och borttransporten av

partiklar och bakterier eller vi.
rus går sämre, säger han.

Dessutom ärdet så illa ställt att
allt ont kommer på en gång vintertid, och gör vintern till ett
mindre helvete för många laryngektomerade. Kylan är en
sak, men när det blir kallt är
också Iuften torrare, vilket gör
problemen med segt slem och
sämre fungerande borttransport av slem och föroreningar
värre. Samtidigt är det förkyin ingstider.
Ju längre man har haft en la-ryngektomi,
desto länOre ned
i

lungorna går också sjukdomarna. som situationen varii hittills, säger Bystedt.

Dygnet runt
Han använde själv tidigare en
tunn sårkompress av gles bomullsväv framför stomin. Nu har

vi introducerade produk-tenNär
först var principen för det fina och viktiga med fukt-värmeväxlingen ny, så läkarna var

osäkra, säger Sparrman. Dessutom betonades sådana eoenskaper som förband för såret

man har prec s efter operationen, eller filter mot skräp.

Fu kt-värmeväx lingenJ som är
det viktigaste, kom bort i hanteringe n.

Men för ett och ett halvt år sedan fick man en snilleblixt på
Gibeck. Man började samarbeta med RLE, inlör marknadsiö"
ringen av den förbättrade produkten. Tillsammans har BLE
och företaget bl a gjort en enkät
med 300 larynger som fått prova hjälpmed let. ResuJtaten är
överväldigande positiva, när väl
brukarna vant sig vid Stom-

liga. Och idag rekommenderar

fler och fler läkare Stom-Vent
t

ill nyopererade.

N4en det finns ett annat allvarligt problem för att nå ut t ll fler

larynger.

TillSängligheten är det stora
-hindret,
säger Bystedt. Stom-

Vent är kostnadslritt h jälpmedel bara i sex landsting, och där
har vj också en hög användn ing.

Dessa landsting har fört upp
produkten på sina lokaja hjälpm ede lsiörteckn ingar, trots att
den ännu inte provats och rekommenderats av Handikapp-

institutet. Men ansökan om
provning är inlämnad t ill HIoch
möjligen kan Stom.Vent rekommenderas t ill hösten.

han en Stom-Vent dygnet runt.
I början hade jag den inte pä

-natten, för det blir större andningsmotstånd än med bara en
kompress. Det kändes lite obe"
hagligt när man var ovan.
Fukt-värmeväxlare konstruera-

de med den nämnda pappersrullen som aktiv kärna är en
svensk uppfinning. Det är en
stor artikel inom sjukvården i
alla länder, och svenska företag
är världsledande på om rådet.

Motstånd
första 2-3 veckorna kan
- De
till
och med upplevas som negativa, säger Sparrman. Man
känner ett andningsmotstånd,
får en ökad slembildning och
kanske lätt irritation av tapen
som fäster mot huden.
Den ökade slembildningen är

i

Kan bli dyrt
Som det är nu kan det bli vä].

- dyrt för den enski!de, särdigt
skilt i början, säger Elof Bystedt. LJnder den första

må-

åttatlo stycken per dag, för 9:50
naden går det kanske åt

styck.

Normalförbrukninger * 1-4
per dag, vilket innebär en kostnad på 3 500-'14 000 kronor per

själva verket ett bevis på att
hjälpmed let är effektivt, istället år.
för motsatsen. När man börjar

använda Stom-Vent luckras
aktiva distriktsord- Där vi har
Produkterna har iunnits på nämligen det tidigare tjocka föranden
i BLE där finns Stommarknaden över '10 år, även och sega slemlagret i Iuftvägar Vent också som kostnadsfritt
Stom-Vent. Åndå används den na upp, så att man kan hosta h jälpmedel, säger Bystedt. Nu
inte av fler än ett 50-ta! larynger
iSverige.

Dels har vi gjort produkten
-bättre
och mer anpassad tili
brukarnas behov än förut, säger
Leif Sparrman, VD för Gibeck
Sverige AB, som marknadsför
Stom-Vent.
Dels blev det så med den tramarknadsföringen
att vi nådde väldigt få laryngektomerade.

ditionella

upp det.

ska vi jaga de andra rned blåslam pa.

att det känns ett stör-re Och
andningsmotstånd är inte
konstigt, säger Elof Bystedt. De
allra flesta larynger andas ju
idag bara halva vägen. Det är
klart det är lätt att andas utan
näsan.

- Men upplevelsen av motstånd gäller inte om man börjar
använda Stom-Vent direkt efter
operationen, vill Bystedt förtyd-

Under det senaste halvåret har

han själv och andra från RLE
åkt runt i landet och berättat för
medlemmar om hjålpmedlet.
De närmaste två åren kommer
man också att ordna återkom.
mande inform at ionsmöten på
landets öron-näsa-hals-kliniker.

Bjöm Wilhelmsson

Hjälpmedelsspalten
Fick inte plats
Ett hjälpmedel som inte ick
plats i hjälpmede snumret är en
norsk produkt som heter Falkon
33T0. I Fa kon 3310 kan man tala in ett antal fraser som man
kan använda vid behov.
På den videokassett som jag
har sett och yssnat på verkar

röslen mycket bra,

Falkon

ill exempe

3310:s format verkar norma t
och designen attraktiv.

som

Kontakt skalltas med det norska företaget för eventuellt lån
av en demonstrationsrnaskin.

Så vill lag önska alla sorn har
ställt upp för utvecklingen av
M MT.1, alla Larynger, anhöriga
och Larys läsare

Utvecklingen av Tallörstärkaren l\,4MT.1 är i pr ncip klar. En
del tillbehör är under utveckling

t

fastsättning

på telefon.

En riktigt
God Juloch Gott Nytt År
E

der, läkare på

lol

ÖN H-avd.

i Sverige, Handikappinstitutet.

-

KANSLI
spalten

Resum6
Under det snart gångna året vill
jag här ge en kort resum6:
Konsulentverksamheten
- kommer
förhoppningsvis
att starta i början av jan.
mån. 1988. lkommande nr
av LARY skall vi redoqöra
iör projektet.

-

Konsulentfilmen har blivit
mycket populär, den har visats för myndigheter, skolor, org. m fl. Samtliga lokal-

föreningar har erhållit en
8

kassett. Ar Du intresserad
til
närmaste lokalförening för
en visning, adr., 1el nr finns
av att se filmen, vänd dig

på sid. två.

-

Vi har uppvaktat och etablerat ett mycket fint samarbete med Biksföreningen mot
cancer, Statens handikappråd, Skolöverstyrelsen,
Landst ingsförbu nd et, Soc ialdepartemen tet, Arbetsm arknad sinst itutet, logope-

Jag har i tldigare nr av LARY
redogjort för hur viktlgt det
är med studier. Kunskapen
om hur man påverkar be,
slutsfaitarna. att nformera
om våra krav och att förhandla med myndigheter är
mycket viktigt. Vi måste
själva aktivt ta del av det
som händer isamhället och
ut frän detta agera. Tyvärr
uppleverlag det som att stu,
dier får komma när det finns
tid över. Hur skallvi då kunna lära oss att påverka, inf ormera och förhandla? Det
vore glädjande om Du som
är intresserad och vill hjälpa
oss på förbundet med studiefrågor att Du hör av dig

till

RLEs kansli,

tel

08-

585807. så får vi talas vid.
Du behövsl
Jag önskar alla LARY läsare en
God Juloch Gott Nytt År.
Elise Lindqvist

Redaktörhs
spalt
ATT JOBBA IDEELLT
För en tid sedan fick jag en
skriftlig åthutning av en medlem i förbundsstyrelsen för att
jag "skickligt undvlkit" att dela
ut beröm i Lary til ett par av
våra funktionärer, som vederbörande ansåg borde ha app åder
för vissa nsatser.
Det kom mejosökt att börja fu n-

dera över varför man lobbar
ideellt. Vilka drivkrafter som
kan ligga bakom. Varför ställer
man upp och iobbar gratis och
kanske även är beredd att utstå
en hel del stress utöver den arbets nsats, som uppgiften krävef?

Mina egna motiv igger ju närmast tlll a1t försöka bena ut.
Men rent allmänt trorjag att det
är så, att uppgiften-i-sig har ett
eqenvärde. som kan vara motiv
nog. Och om den dessutom bidrar till allmännyttan, är det iu
bara ett extra plus för ett engagemang. Det är ju så, att vissa
människor är fixare, som tycker
om att administrera, andra gillar att bestämma och känna
maktens berusning. åter and ra

har specialintressen, tex att
skriva och teckna och då som
mitl ia ljobba med en t dning.

i

För egen del har arbetsglädjen

varit den f rämsta drvkraften.
Jag har varit oerhört road av
och tacksam för att få jobba Varför iobbar DU ideel t? Ar det
med Lary. Ofta har resultatet av kärlek ti I uppg ften e ler kan,
b ivit sämre än väntat. och då ske iör att få känna gemenskap
har man deppat en tid och tyckt

i

ett kollektlv? El er är det

äd

lare

sig ti lhöra en beskäftighetens rnotiv bakom?
kolonn, som håller på att fläka
sej till ingen nytta. Allt medan Din nsändare i ämnet skulle bli
man i andanom sett hur med- ett intressant inslag inästa
lemmarna, som man trott s g nurnmerl
betjäna, under tålmod ig tystnad kastat resultatet av ens Ha en skön Jul och en bra avtankemödor i papperskorgen.
slutning pä äretl Lat oss hoppas på ett gott år 19BBl
Men snart nog har längtan efter
Ro ll
att få känna den här spec ella
arbetsglädjen kommit tiilbaka.
Latt!,lng t o
En procedur som genom åren
har upprepat sej igen och åter

nt

igen . . . De få gånger man i egna
ögon tyckt sej glort ett bra jobb
har varit belöning över hövan
och omgivningens applåder eller visslingar har därvld betytt
föga mer än ett lätt styrmedel
för det fortsatta arbetet.

Naturligtvis kan ett uppmunt,
rande ord sitta bra ibland. N4en
jag tror mej veta att den som tar
ett ideellt jobb för att inhösta
applåder har alla chanser bli be-

! '7'l/At/
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Du börlar a

ll se räii
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luggs iten ui, gubbef m n. ..
Jomen vissi. Min bäsllö.
-re.dag
var ju för över tretti år
se'n. oummån llå

sv ken.

FRIA MUNSKÖLJMEDEL!

Hejl Här kommer en

upplysning. Fick telefon från en öronläkare som hade bekymmer
med handikappersättning. Vid
utredning framkom att munsköljmedel, mot torr mun efter
strålning, är lån 117 -87 ltia ef-

ter recept från tandläkare eller
öronläkare.

Bästa spridningen av denna
upplysning är väl genom LABY.
H ä lsn inqat
Anna-Grcta Andersson
yäsleräs

Studiebesök i fapan

M
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När vi en dag blivil övermätta av
all inlormation som presentera.
des på lALPlrkongressen i To.

ningstid är en upplevelse! Ur nare vårt mål Nationellt rehaunderjorden väller det ut folk biliteringscentra för handikapallteftersom de spys ut från tå-

kyo och stärkte oss med en gen. Ner i mörkret rinner en aldkopp kafle icafeterian, lick vi rig sinande ström människor
ett oväntat och spännande er- som t ill bristningsgränsen fylbjudande. "Ar ni inlresserade ler de tåg som oupphörligen
av att göra studiebesök på ett lämnar stationen.
siukhus och se hur man arbetar
med talvård iJapan?"

INGA GATUNAMN
Givetvis var vi intresserade, och
det gjordes upp när och på vilken tu n nelbanestatio n vi skulle
sammanträffa med den för oss
okända person, som skulle föra
oss till rätt ställe. Att vi skulle få
en vägvisare var vi qlada iör, då
vi ju varken kunde fråga efter
vägen eller läsa skyltar. Dessutom anges adresser iJapan inte med gatunamn och husnummer så som vi är vana vid, utan i
stället med var inom ett kvarter
något ligger.
Tidigt på morgonen den avtalade dagen begav vi oss till tunnelbanan. Bara detta att åka
tunnelbana i Tokyo under rus10

När vi nått stationen som var
vår mötesplats, lät vi oss sugas
upp av den våg som sköljde ur
tåget mot ett otal gångar och
utgångar. lnnan vi ens börjat
undra åt vilket håll vi skulle gå,
dök en japanska upp framiör
oss och presenterade sig som
vår guide. Bara genom att vara
två västerlänningar avvek vi tydligen så starkt från mängden,
att det inte var någon svårighet
att hitta oss idet oändliga myllret.

NU BöRJADE RESAN
Sjukhuset låg inte, som vi trod.
de, i närheten av denna tunnelbanestation, utan nu först började vår egentliga resa. Efter ytterligare två tåg och en taxiresa
nådde vi närmare två timmar se.

pade.

Det visade sig vara en imponerande anläggning med moderna och välutrustade lokaler
som tagits ibruk 1979. Centret

är öppet för människor ialla
åldrar och med alla typer av
åkommor. Det har fyra verksam"
hetsqrenar: ett siukhus med alla med icinska specialit6er, ett
träningscentrum som ger ADLträning, social träning och yrkesträning med bla speciell yrkesutbildning f ör synskadade,
ett forskningsinstitut och ett
college som bla utbildar talterapeuter. Vi togs emot av dr Sado Shibata, en vänlig och frispräkig man som står ispetsen
för talterapeututbildningen och
för avdelningen för tal- och hörselvård.

INGEN RöSTTRÄNING
lnom avdelningen arbetar 3
öron-, näs-och halsläkare, 10
talterapeuter och en psykolog.
Psykoloden sysslar enbart med

de språkstörda barnen och är bara en av åtta sökanden tas
den som gör alla icke-medicins- till den ettåriga utbildningen.
ka bedömnlngar, alltsä även de
språkliga bedömningarna. Talterapeuterna tycks ha en mycket osjälvständig stållning och
enbart arbeta enliqt läkarnas instruktioner. lngen röstträning
bedrivs här och inte heller på
andra iknande avdelningar i Japan. Laryngektomerade t ex tränar inte hos nåoon terapeut.

Läkaren kan eventuellt ge lite
tips till de nyopererade, men huvudsakligen lär de sig mai'
strupstal av andra laryngektomerade inom patientfören ingen, över huvud taget är patientföreningarna mycket aktiva och
sköter själva en stor del av den
träning som hos oss sker hos
terapeuter. Det är kanske ett
måste i ett land med så många
miljoner, där del bara finns ca
800 talterapeuter, varav de flesta dessutom inte lär ha någon
egentliS yrkesutbildning.

in

För att bliantagen krävs universitetsexamen. men den behöver
inte innehål!a ämnen som har
med den f ramtida verksamheten att göra. Matematik, statskunskap och geografi anses lika kvalificerande som mer närliggande ämnen som språk, fo-

netik eller psykologi.

vad vi är vana vid i västerlandet.

Vi såg en massa terapimaterial
och leksaker av sam ma typ som
vi har. bla en hel del från
svenska Brio. En påtaglig skillnad var den stora mängd av tekniskt avancerad apparatur som
fanns. Denna användes dock inte inågon större utsträckning
av terapeuterna.

Den

nuvarande situatlonen är man

givetvis nte nöjd med,

utan
man vill ha åtminstone 3-årig utbildning ilikhet med sjukgymnasterna.

Efter genomgången utbildning
får terapeuterna ett certifikat
som utfärdas av staten. Hela
verksamheten är strikt reglerad
av staten och på ett sådant sätt,

att

talterape u ternas sjtuation
är besvärlig och något märklig.

Det dras en skarp skilielinie
mellan vad som betraktas sorr
medicin och vad som inte är
det. Terapi som bedrivs på sjukhusens talvårdsavdelningar anses inte vara medicinsk utan lyder under socia departementet.

TERAPEUT
_ ÅTRÅVÄRT JoBB
Dr Shibata presenterade inte
bara sin avdelning utan talade Vårt besök avslutades med att
även om utbildningen av talte- dr Shibata visade oss runt på
rapeuter och om deras atbetssi- sin avdelning. Avdelningen var
tuation iJapan. Det är många både stor och välutrustad och
sorn vill bli talterapeuter, och skilde sig inte så mycket från

SKOR SOM SKYLT
En annan skillnad var avsaknaden av röda upptagetlampor
och skyltar med "behandling
pågåa'. Sådant behövs inte iJapan. där "upptaget" istället signaleras genom de skor som står
prydligt uppställda utanför terapirummet. Enliot japansk sed
placerar besökarna sina skor lite vid sidan av dörren med tårna
vända mot utgången.
Efter rundvandringen skildes vi,
under idogt ömsesid igt bugande, från dr Shibata som under
några timmar gett oss inblick i
talvården och talterape u te rnas
arbetssituation i Japan.
Eva Magnussan

Kerctin Nauclör
1)

lnternationell sammanslutning för logopedi och foniatri.

Siv Baglien medaljerad
Vid

Hälsinglands

Gymnas-

tikförbunds årsmöte 25 okt. utdelades medaljer och jetonger
f ör förtjänstf ulla lnsatser.
En av de som fick den högsta
utmärkelsen var Siv Baglien
Ljusne. Hon medaljerades med
LINGMEDALJEN i Guld från
Svenska Gymnastikf örbundet,
för lång ledargärning (minst 30

år) och sina insatser under de
30 åren utan att tänka på egen
ekonom isk vinning. Allt arbete
har skett på idee I vä9.

Förutom den stora guldmeda

"

jen medföljde en i miniatyr i
knappform att bäras på kappslaget.

(Siv Baglien är ordförande
RLEs lokalförening i Gävle.)
11

Ny metod räddar liv
En intressant artikel "Hjärtkirurgi iframtiden", av David Finer,
lanns att läsa i RHL:s tidning Status. I artikeln redogör en hjärt.
specialist för en metod som mekaniskl utvidgar kranskärlen. lvle.
loden benämns ballongdilatation och kan bli räddningen för
många som vänlar ikön lill sin toraxklinik.

Enligt artikeln har 90-100000
personer i Sverige bröstsmärtor
som tyder på kranskärlssjukdom av olika svårighetsgrad. 20
o/" av dessa beräknas ha en
svärartad angina pectoris, vilket betyder att ca 5 000 by'pass'
operationer om året skulle behöva göras här i landet.

Dr Håkan

Emanuelsson be.

skrev ballongmetoden, som
lanserades islutet av 70-talet.

Den går ut på att en plastslang
med en uppblåsbar kufi iänden

förs in I kranskärlet till det förträngda stäilet. När kuffen blåses upp tänjer den ut kranskärlets vägg, sä att materialet som
utgjorde f örträngningen istället
blir till en förtjockning av kärlväggen och kranskärlets innerdiameter åter blir normal. Blodet kan nu obehindrat flyta för
bi det tidigare förträngda stället.
I USA

används ballongmetoden

med gott resultat även som alternativ till blodproppslösande

behand ling vid akut hjärtin.
farkt. I Sverige saknas dock ännu resurer för detta. Här används ballongdilatation efler
blodproppslösande behandling
för ait säkerstäl a att kären
står öppna.

Metoden utvecklas och förfinas
t större betydelse. Ju mer den används, desto bättre resultat och desto fär-

och väntas få al

re

komplikationer, säger

Dr

Emanuelsson.

Tecknlng Hans N sson

Bilden visar hur balkngdilatdtion gtu till- dettir.n metod soil i tissafal kan mrn dds i'tätler lör kranskärlsaperatiotl.
En kateter m?d en upphLåtbdr del (balLong) lörs in i d.t klanskArl dair åderförkalkningen si et, ba L,ngen blåseiupp ned
kaksah så att kärlet I id Jörträ ngningen t idgai. När mdn sedun drdr tillbakd katetemså nannar olast kärl?t i det ui,;lgade
täget, så ax blodet kan llftu igenom obehindrat. Dilddtione gairs nel bk lbedöwing och tdr utryefär an tinne- SiuihLts
vittelsenf patienten kaniltkränkati till ett po tre dagar oth sjukskrivningsperioden behöver bara bli en wckaoni ingrep
pet I.tckas. lliitfört tnetl an krunskårlsoperation är det en enkel och billig nletod. Det berlöms at den Lämpar sig lör ciia
10 procent dt, de patientet son b aktue a [ö/ krunskärlsoptration i Sreige- Den konvid hehor göras t'm floa'[ånger på
12

På Fredensborg
'io\L\e
röteli,r6
'
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RLE - Linkdpingsf)reningens rehabilite-

ringsdagar,

2-1

okt på Freclensborg,

samlade 19 deltagare.
Fredag.
Vi samlades på Fredensborg lagom till efterm iddagskaffet där
Nils Björk hälsade välkom men
och hoppades, att vi skulle få

ett par härliga dagar tillsammans. Efter att ha installerat

oss, använde vi tiden fram till
mjddagen, ati bekanta oss med
varandra samt avverka en liten
tipspromenad iden vackra natu

ren.

Efter middagen samlades vi för
att gå igenom kursprogram met,
vi hann ocksä med en stunds
talträning samt andra trevliga
aktiviteter. Dagen avslutades
med. att Ann-Britt framförde ett

fint

avslappningsprogram, innan det var dags att gå till

FREDENSIIO
cn

nit

itti

R

G,t H ER

an tinnntbl

son redogjorde för brukets verksamhet och utveckling från början till nutld innan visningen
började.

Efter genomgång av bruksmuseet, besökte vi en av smedstugorna från 1750-talet som var
iordningställd i samma skick
som när smedeTna bodde där,

dom övriga stugorna var

pri-

vata. Därifrån åkte vi med bilar.
na till platsen för Visans Skepp,
en skeppsättninO som nästa år
skall vara färdig med 20 stenar
på vilka inblästrats de vackraste visor som vi sjungit under
1900talet, I stenar är resta med
sånger av Bellman, Taube, Martin Kock, Sjöberg, Karlfelt, Fröding med flera.

sängs.

Efter lunch kom Christina Danbolt för att överta talträningen,
hon höll en mycket trevlig och
lärorik undervisning i kommunikation, tal och kroppspråk
m. m. fram tiTl middagen. Under
en paus italträningen dracks
efte rm iddag skaffe. Efter avslutad talträning överlämnade N ils
Björk en liten minnessak til
Christina tör att hon så välvilligt
ställer upp för oss.

Lördag.
Efter frukost samlades vi i konferensrummet för en stunds rörelser och uppmjukning. Efter
kontakt med chefen för Stiftelsen Brukskultur. Ivar Gustafsson, som lovade guida oss, åkte
vi t i,l Storebro Bruksmuseum
där Gustafsson hälsade oss
välkomna. Bruksmuseet är från
1728 till i vära dagar ett hus i fyra våningar med föremå1, som Efter midda'n kom Stig Högtillverkats pä bruket- Gustafs- stedt och underhöll oss med

R(i! RD t;g!.r ; n,"di.nra,\nåtand u\?lat

dikter och hislorier av Pelle Näver, mycket bra. Efter deita var
det tid för kvällskaffe och AnnBritt höll en historik på vers
över RLE - Linköpingsföreningens 15-åriga verksamhet.
Mycket fintl Samtid igt överlämnade hon två blomkorgar tillde
kommitterade som tack för utfört arbete med träffen. Kvällen
fortsatte under trivsam samvaro.

Söndag.
På morronen samlades vi för en

stunds rörelser och uppmiukning, efter detta gick vi ut på en
liten tipspromenad till fram
emot 10.30. Efter avslutad promenad, en stunds talträning
samt en del andra aktiv teter
var det tid att avsluta dessa
trevliga rehab iliteringsd agar på
Fredensborg.

Ann-Britt framförde deltagarnas tack till Birgit och Nils
Björk för de fina priserna de ordnat tillde olika aktiviteterna.

Elter lunchen var det tid, att tac,
ka varandra för lrevlig samvaro
och önska lycklig hemresa.
Rune Pellercson
'13

RLE:s Stockholms.lörening
med sina ca 140 medlemmar
ligger på andra plats isiorleks.
ordning bland våra lokallör'
eningar. (Endast Göteborg är
större med ett lreltiotal tler or.
ganiserade.)

Här i Stockholm

Rikard Pedersen heter vår ordförande, som styr och ställer
med ett stort mått av eneroi,
stöttad och uppbackad av sln
glada, vänsälla sambo Karen

NAGRA BILDER FRAN HO§TENS MOTEN

Pou lsen.

Vår styrelse liksom vår fest-

Tqe

Andt§,t, l,rn! uh dirntn\

dt
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inöA ldra qarL

IId

Jnr hai tllub ar

klttn\lra|\

kommittd är också synnerligen
livaktiga. Det hålls ett tjotal
medlemsmöten och lika månoa
styrelsesammanträden varje år.
På de flesta möten försöker
man ha ett extra dragplåster i
form av information eller underhållning. Men viktigast är att
medlemmarna får träffas och
umgås en stund över en kopp
kaffe. Det finns så många ensamma larynger här istorstan,
säger Rikard.

för det gångna
året var resan tillSmåland. men
jag ser också fram emot besöket i Västerås domkyrka nu i advent. lntresset för adventsresan
är mycket stort. Det har hitlills
kommit bortåt 50 anmälningar.
slutar Rikard.
Höjdpunkten

In.\ S,en$on. )1 an BtalnqLtrt, lotrn Dt tk t. S;r tuh
gdrnrnonar. o Lrulat..fi^t n kanli nd u.kta Näxt.t

Ha!u Etik!ian Hatv

§§§§

Rikard Pedersen och Karen
Poulsen är. som namnen vill antyda, båda födda i Danmark och
kom hjt till Stockholm omkring
1950. där de träffades och Lrestämde sej för att campera
ihop. Rikard opererades -82 och

Li
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Åte Antnelius,

ln.z Nnfon

acll

t'

blev en av pionjärerna med
röstprotes. Han talar alltså
"med tummen för hålet" och
har lyckats träna upp ett myc-

Knd Andtlloh

ket bra tal.

RLE medlerkar rid en

temaaecka om handikapp på
Kulturhuset i Stockholm 23-31 jan 1988. Vi kommer
(1tt tlisa t1år leonsulentfilm fura gånger samt dessutom
dela ut broschlrer, inforn ra och smra på Jrågor;från

Vi träffas på
MARIAHISSEN
Mariahissen.

Stockholms-laryngernas stamlokUs, fyllde 100
år ifjol och byggdes en gång för
att folket, boende på söders
höjder, bekvämt skulle kun na ta
sig upp och ner de nio våningarna till och från Söder Mälarstrand. Därifrån Oick på den tiden tärjor ut till de olika arbetsplatserna andra stadsdelar.
Hissen blev en succ6 och användes av ca m iljonen passagerare under de första åren.

i.*

i

En utbyggnad av spårvagnsnätet gjorde sedermera att Mariahissen minskade i betydelse
och kunde några årtionden senare, i slutet av 30-talet, lägga
ner sin funktion som länk i stadens kommunikationssystem.

Mariahiyn öt ;nk
s?dtbAgar,

batu
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hnt.
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Fato ,|te MdLnrL/öh

N umera används de översta
planen ihisshuset t ill fritidslokaler för pensionärer. Lokalerna har renoverats och gjorts ändamålsenliga för sin funktion,
och det enda som är sig någorlunda likt från fordom, är den

magnif

ika utsikten över den

vackra Riddarfjärden mot Biddarholmen och Gamla Stan. Un.
der de sista fem åren har vi hållit alla våra ordinarie medlemsmöten på N.4ariahissen.
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LARYNCFONDEN
STÖD LARYNGFONDEN
MED EN MINNESGÅVA.

INFLUTNA MEDEL SKALL
ANVÄN DAS TILL REHABILI.
TERING AV MEDLEMMAR
INOM RIKSFÖRBUNDET
FÖR LARYNGEKTOMERADE
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