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vamt leende sköna damet i färggtanna folkdräkter mötte oss kongrcssdeltagarc så snart vi kommit in i
Hotel Pince Philip:s nagnilika vestibul. Dessa damet vat några av kongrcssens vätdinnor.tolkar som
satt betedda att hjälpa våra utländska gästet till rätta. Tyvärr get värt svartvita foto inte ftttvisa åt lätg-
glädien. Men väl åt deras chamiga leenden!

Fr.v: Jeanette Karlsson (S), Karen Poulsen (Dk), Etsa Sundin (S), Valty Steinsdottit (l), Lota Bery sF), Btitt.
Ma e Pries (S).

Så har då åter en nordisk kon.
gress passerat och gått till histo-
rien. An en gång har vi fått upple-
va glådjen j gemenskapen med
våra laryng-vänner från grannlän.
derna. Många nya kontakter har
etablerats och många nya vän-
skapsband har knutits, till from-
ma för det framtida samarbetet.

Årets kongress hade en något
lättsammare prägel än de tidiga-
re. Kongresskommitt6n hade lyc-
kats klämma in en sprallig troll-
karl samt musik-och variteinslag
här och där mellan föredragen vil-
ket givetvis gav överraskande ef-
fekter. De tankar som svävat ut

till fjärran rymder långt borta från
kongressbekymren blev hastigt
återförda t ill verkligheten och
smilbanden fick sin välbehövliga
stimulans. l\.,1an vaknade t ill.

Jippo, sa någon. Jättekul, sa
många, och av alla positiva
omdömen att döma, verkade de
allra flesta helnöjda. Att alla
gästtalare fick var sin blomster-
kvast var också ett uppskattat in-
slag som bidrog till att höja triv-
seln. Kongresskommitt6n tyckte
väl också att det gick enligt den
uppgjorda planen. Kanske med
eit undantag: att ett flertal av vå-
ra gäster fick vänta irriterande

länge på att få sina rum. Men ho.
tellet hade väl räknat alltför opti-
mistiskt i det fallet.

På de följande sidorna kommer
nu, så längt utrymmet tillåter och
iden mån materialet biivit ti -

gängligt, ett återgivande av några
av de viktigaste inslagen.

§w
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Föhundsordtörande Bettil

lc Kongressen öppnades av stats-
rådet Bengt Lindqvist, som isitt
anförande sa bland annat:

"En ny, mera politiskt medveten
handikapprörelse, som kräver till.
gänglighet för de handikappade,
har vuxit fram. Berättigade krav
§tälls på anpassning av samhä|.
lets funktioner-.."

Ny teknik ger löften om bättre
hjälpmedel, men det gäller för de
handikappade att få sina syn-
punkter tillgodosedda i utveck-
lingen...

Det finns 500 milj. handikappade
ivärlden, ca 10% ivarje land. I U-
länderna är det mest barn, som
år handikappade. I l-lånderna är
det mest äldre människor, som
har funktionshinder. Endast ett
Par Procent av de handikappade
ute i världen har stöd från sam.
hället, och det rör sig då mest om
de klassiska grupperna, blinda
och dÖva...

FN har slagit fast en viktig prin-
cip, som styrker de handikappa-
des ställning:

ALLA SKA VARA LIKA DELAK.
TIGA I SAMHÄLLSUryECK.
LINGEN,,.

Vi bör kunna få en bättre effekt
för våra biståndsinsatser iU-
länderna, genom att de handikap-
pade tas med i bilden vid plane-
randet av biståndet...

Decentraliceringen av samhä1,
lets handikappstöd i Sverige av-
§er att föra beslutstattandet när-
mare den enskilde medborgaren,
men den innebär också en fara
för de små och mindre kända
grupperna...

De små handjkappgrupperna bör
få resurser för stöd åt familjen,
som oftast får dra ett tungt lass
vid rehabiliteringen av den handi-
kappade...

Konsulent-filmen är en bra resurs
för RLE som hjälp att visa upp de
laryngektomerades behov av
stödåtgärder från samhället. Re'
geringen följer noga RLEs arbete,
och det finns stora chanser att
Allmänna Arvsfonden ställer upp
för diskussion av nya stödpro"
jekt...

Lindström
Nordens larynger samlades lill
kongress i Stockholm 12-'14
juni. Förbundsordföranden Bertil
Lindstdm hälsade oss välkomna
och pekade i sitt hälsningsanfö.
rande på konkreta möjligheter till
nordiskl samarbete:
"Ett vlktigt samarbetsobjekt skul-
le våra tekniska hjälpmedel kun.
na vara. Vi vet ju att, när det gäl-
ler tekniska hjälpmedlen, är det
ofta så att de små. korta serierna
sätter qränser för lönsamheten,
och därmed begränsas tyvärr
också lillverkarnas intresse för
att påverka utvecklingen.
Här skulle vi kunna göra stor nyt-
ta genom att verka för att få en
gemensam nordisk marknad för
dom hjälpmedel vi behöver..."

.t:

§§w.'.'W§§e&&§ &1§.::' ', o .'":*q''-".,. .,t,§lrl§te§ c§.r.{ .§&'§4.,',
Det rekordstota deltagarantalet orsakade en viss förvirring undet de fUsta minuterna. Sittplatserna

Statsådet Bengt Lindqvist

ftckte inte till! Men ganska snatt odnades lösa stolar ti de stående, och därctter tunkade det bra.
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HISTORIE:
Danmarks Landsforening blev
dannet den 22 august 1965, men
allerede i 1963, udkom det Nordi.
ske blad "ny stemme" tor fsrsted
gang og der blev samme år
gennemfu rt et LANDSKURSUS,
med deltagere fra tlere af de Nor-
diske lande.
Det vil sige at såvel udgivelsen af
"ny stemme" som starten af det
årlige LAN DSKURSUS iDanmark
i år runder 25 år.

lgennem de mange år har der
vaeret en god Nordisk kontakt
som har haft en stor betydning
for patientarbejdet i Norden.
At vi har deltaget i de Nordiske
Kongresser, såvel som i andre af
de forskellige aktiviteter som er
gennemfsrt i Norden har også
varet til gavn for såvel den ope'
rerede som dennes familie.
Men også til stor gavn for de
mange grupper som har med os
al gote.

I Danmark har tilslutningen til det
årlige LANDSKUBSUS iqennem
de 25 år, vaeret voksende i takt
med at antallet af Laryngectome-
rede har v6eret stlgende.
Antallet af totalt Laryngectome-
rede ser dog ud til nu at v@re no-
get dalende, således har vi for
fsrste gang oplevet at der i 1986,
var et mindre antal opererede end
der var d@dsfald.
Ved slutningen at 1986 var der
378, totalt Laryngectomerede i

Danmark.

KONULENTTJENESTEN:
I Danmark har der n6esten i hele
perioden siden 1965, også v@ret
en konulenttjeneste til megen
gavn for den Laryngectomerede

med familie. Men også til hele
pleje og behandlingspersonalet
har denne konsulenttjeneste
varet til voksende gavn på utalli.
ge områder.

Man har fra Landsforeningens si.
de efterlyst en eller anden form
for konsulentuddannelse og der
er ide sidste år sket en del på
dette område.

Der har veret gennemfgrt Week-
end modet, hvor der er
gennemdroftet emner som vi fo-
rud havde v@ret med til at velge.
De valgte aktuelle emner er ble-
vet gennemdroftet med Talepa-
dagoger fra alle Amt Taleinstitut-
ter, og n@vnte moder har varet
afholdt de sidste 2 år, på Lands-
hareinstituttet i Fredericia.

Der har også v@ret gennemfort
En"dagsmoder med egentlig un.
dervisning af konsulenterne, hvor
vi ligeledes havde veret med til
at velge emner. Ved det sidste
mode at den art var emnerne:
Tavshedspligt, Kemoterapi og
folgerne efter Kemoterapi, samt
konsulenternes ansattelsesf or-

hold. Sådanne En-dagsmoder vil
der komme flere af, men erfarin-
gerne siger os at der hojst må
v@re 2 emner til droftelse ved så-
danne moder.

Konsulenterne er ansat af amter-
ne, Danmark er opdelt i 16, områ-
der, således 14 amter, samt
Ksbenhavn og Fredriksberg Kom.
muner.
Konsulenterne var tidligere ansat
under staten, og det havde sik-
kert også varet det bedste i dag.
Ans@ttelses forholdene er i

@jeblikket til revision og vi har en
begrundet tro på at slutresultatet
bliver godt.
Dermed v@re ikke sagt at alt er
tilfredsstillende omkring konsu-
lenterne. Vi var tidligere 6, konsu-
lenter, men er nu kun 5, årsagen
hertil var ganske enkelt den, at
man iSocialministerite ikke men-
te en konsulent tjente så meget,
at han havde råd til at holde biJ.?

Det er seltolgelig en urimelighed,
som vi ikke er f6erdige med at be-
handle endnu. Således har Soci.
alministeren henvist sagen til Un-
dervisningsministeren. Sådanne
sager tager ofte flere år, og i mel-
lemtiden har 1 , konsulent veret
tvungen til at sige sin stilling op.

Vi foler dog at der fra alle siger er
tilslutning til denne konsulenttje-
neste skal fastholdes og om mu-
lig forberedes i fremtiden.
Konsulenterne ansattes efter
opslag i "ny stemme", og isam-
råd med Landforeningen.

LANDSFORENINGEN
"KRIEFTENS BEK/EMPELSE":
"Kr@ftens Bek6empelse" er en
for os i Danmark meget god sa-

Sven-Äge Toldsted.



marbejdspartner. Vi modtager så-
ledes hj@lp til udgivelsen af "ny
stemme", samt til andet patient-
rettet arbejde efter ansagning.
For 1987 er det "Rammebelob" vi
kan påregne at få tildelt, Kr
130.000.

Herudover f remstiller "Kraf tens
Bek@mpelse" pjecen "VARD AT
VIDE OI\4 STRUBEKR,€FT". SOM
uddeles gratis over hele Dan-
mark. Og vi er omtalt i bladet
,,KR,4FTENS BEK,€I\,IPELSE'"
som udkommer til alle husstande
i landet, og vi er selfslgelig
omtalt i "Kr@ftens Bekempel-
se's" Årsberetning. Og vi har et
medlem i Kraftens
Bekampelses Hovedbestyrelse.
Lobende deltager vi med 2, besty-
relsesmedlemmer. i mader imel-
lem foreninger f or kreftpatienter,
hvor vi udveksler erfaringer i beri-
gende mengder. Her er tale om
falgende patientgrupper: "Leve
som for Gruppen", "Colostomi-
Foreningen", "For@ldre til
kraftramte b@rn" & "Landsfore.
ningen for Laryngectoemerede-
strubelsse".
Moderne afholdes hos "Kreftens
Bekempelse" som også leder
moderne oO står for sekret@rar-
bejdet m.v.

Sammen med andre Kr@ftpa-
tientforeninger lra de Nordiske
lande, har vi således deltaqet i et
3, daqes mode i OsJo.
Dette m@de, som vil blive omtalt i

"ny stemme" er sikkert starten til
et Nordiskt samarbejde imellem
navnte foreninger.

"Kreftens Bek@mpelse" er
igang med ai få fremstillet en
trygsag, om det voksende antal
Trancheostomerede som vi ople.
ver er på vej.

FRITIDSHUS:
Landsforeningen er blevet hus-
eier, den 1 september 1985, blev
et l@nge naret anske optyldt.
På Kystvejen ved Ebeltott, har vi
nu alle tiders fritidshus "LYKKE.
BO" som kan benyttes hele året

6

af Landsforeningens medlem-
mar.
Huset er på 95 m,, og grunden er
på 850 m,, vi har kobt huset kon-
tant og er fritaget for ejendoms-
beskatning. Vi skal kun betale
for: Lys, Renovatjon, El-opvarm-
ning, Forsikring, Telefon, samt
vedligeholdelse.

Lejeprisen er fastsat således at vi
kan klare avennaevnte udgifter og
er således meget rimelige.
Der er 6, sengepladser og alle
@nskede moderne bekvemmelig-
heder. Der er allerede rift om fri-
tidshuset og vi håber meget at
kunne kobe endnu et fritidshus,
og det skal denne gang vaere på
Sj@lland.

[.4uligheden for, at kobe dette og
måske endnu et fritidshus er gi-
vet os ved hjaelp af en iherdig
mand og hans datter, som opstil-
ler lykkeboder, over hele landet,
dog mest i Butikscentrene iStor-
Kabenhavn. Overskudet fra så-
danne lykkeboder tilfalder Land-
foreningen, det vil slge at 40% af
det belob der kommer ind, mod-
tager Landsforeningen.

Ud over mulighed for ophold i
,,LYKKEBO,, KAN ALLE LaTyng.
ectomerede i Danmark soge om
ophold iet Rekreations-og Pleje-
hjem på Fyn.
Denne mulighed benytter manqe
sig af, prisen er her 25 Kr. pr. dag,
og der krevs egentlig kun en
l@geerklering, samt hjemmeam"
tets tilladelse. Prisen er også
ge dende for aegtefellen, og
hjemmet er beliggende i meget
skgnne omgivelser.
Der er selfolgelig mange flere
rekreationsmuligheder, men til
ovenn@vnte Rekreationshjem på
Fyn er der ingen ventetid.

TALEUNDERVISNING:
lgennem mange år har der i Dan-
mark varet givet taleundervis-
ning på Landshoreinstituttet i

Fredericia samt på Kobenhavns
Amt Taleinstitut i Hellerup.

Landshoreinstituttet i Fredericia
er så tat på det idelle som nu et
sådan institut kan våere og utal-
lige er de laryngectomerede som
har fået den "ny stemme" på det-
te institut.
Alle t@nker tilbage på opholdet
der med varme taknemlige
f@lelser.

lvoksende antal er man nu igang
på n@sten alle landets Taleinsti.
tutter, med at forberede sig på at
kunne tilbyde undervisning der
hvor man har bop@|, eller ialle
tilfalde på at kunne fslge en så-
dan undervisning op.

Talepaedagogerne i Danmark er
begynt at afholde nogle "Laryng-
ectomiseminaa', hvor meningen
er at give talep@dagoger bedre
kenskab til undervisning af laryn-
gectomerede, i n@vnte seminar
deltager også konsulenterne.

DE SOCIALE FORHOLD:
Landsforeningen er tilsluttet
,'TALEINSTITUTTERNES BRU.
GERÅD", samt "DE SAMVIR-
KENDE INVALIDEORGANISATI,
ONER" = D,S,I,
D.S.l. er en paraplyorganisation
for 2'1, handicäp-og invalideorga-
nisatjoner, sami også nogle
sygdomsbek@mpende forenin-
ger.

Herigennem har vi en direkte mu-
lighed for, at havde medindflydel-
se på den farte socialpolitik, eller
ialle tilfald en ret og mulighed
for at komme med påtaler på ret-
te sted.

Vi har herigennem formandspos-
ten i "Folgeudvalget for Skrivete-
lefon" en nyskabelse i Danmark,
hvor alle H@re-og- Tale.h@mme-
de, der ikke kan benytte en almin.
delig telefon, kan modtage skri-
vetefonudstyr, til samme betaling
som almindelig telefon.

lgennem D.S.l. indstilles således
også personer til de mange
n@vn. som ud over landet tilken-
der handicappede f ortidspension,
invalidebil, m, m.

fotts. sid.I
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...presi den ten i eu tope is ka
I aryngsam m an sl utn ingen CEL,
Hans.Fried ch Nemnich, t.v. i
samspAk med sin viceptesident
Hans Ene och tolken Manfred

...en kontakt övet gftnsefia. FLv:
Birgit Blange (S), Poul Andercen
(Dk), E. Storm-Christensen (Dk),
Gert Poulsen (Dk)och Ritva Heik-
kitä (sF).

...två hedersmedlemmat med
lruar. FLv: Åke Amnelius, Knut
och lris Andercson samt Lilly

:',1

:a:.

I kongressfoajön träffade vi...
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Enligt Finlands Cancerregisters
statistik har insjuknandet i strup-
cancer minskat ijämn takt från
år 1970. Är 1970 konstaterades
hos män 7 fall per 100 000 invåna.
re och år 2 000 beräknas motsva-
rande tal vara bara två. För kvin.
nornas del har motsvarande
prognos inte uppgjorts, eftersom
fallen är tåmligen sällsynta.

Den färskaste registeruppgiften
är från år 1982. Då vårdades för
strupcancer iFinland 127 män
och'10 kvinnor. Allt som allt be-
räknas iFinland finnas ca 1350
levande patienter med strupcan-
cer. Mot slutet av 1986 hade LE.
föreningen 728 opererade och
587 stödjande medlemmar.

ORGANISATION
Föreningen har ett kansli i

Helsingfors med tre heltidsan-
ställda. Riket är indelat i l3lokal
avdelningar, vilkas verksamhet
baserar sig på frivillig arbetskraft.
Den mest framträdande verksam-
hetsplatsen är Kyyrönkaita kurs-
central, som kan inkvartera 86
personer. På lönelistan finns 13
arbetstagare.

VERKSAMHET
LE-föreninqens viktiqaste uppqif t
har varit och är lortsättningsvis

att sörja för handledningen i att
tala med hjälp av matstrupen. De
iFinland tidigare opererade LE-
patlenterna fungerar på central-
sjukhusen som taltränare för nya
pat enter. Föreningen sörjer
också för skolningen av tal-
tränare-kontaktpersoner.

Årligen anordnas kurser ianpass-
ningsträning närmast för nya pa-

tienter och deras familjemedlem-
mar. Aven semesterveckor anord-
nas. Kurs- och semesterverksam-
heten har finansierats av Social-
styrelsen och Penningautomat-
föreningen.

Atto Aaltonen

Hjälpmedelsservicen har enligt
den nya lagen överflyttats nästan
helt och hållet på centralsjuk-
husen. Den nya fuktighets.värme.
utjämnaren Stom-Vent håller
som bäst på att nå Finland.

EKONOMI
Föreningens ekonomiska läge
har blivit något bättre efter att
Kyyrönkaitas nybygge blivit fär
digt. lfjoldeltog föreningen bl.a. i

den nordiska insamlingskampan-
jen och sälde ljus. Slutsumman i

balansräkningen var vid det se-
naste bokslutet 4,7 milj. mk och
därav var en knapp fjärdedel
f rämmande kapital.

Någon väsentlig förändring har
inte skett iLE-verksamheten l

Finland sedan kongressen iOslo.
Vi försöker koncentrera våra
kraftresurser mer än förr på
medlems' och fältverksamheten
samt på den interna informatlo-
nen t ill medlemmarna.

På Finlands LEJörenings och
alla dess här närvarande repre-
sentanters vägnar vill jag önska
vår 20-åriga broderorganisation
lycka och tacka för en mycket väl
anordnad Kongress.

...Rappott tr Danmark,
lotts. lt. sid.6

Ligeledes indstiller D.S.l. også
medlemmer til "DEN SOCIALE
ANKESTYRELSE',. Med fire års
mellemrum indstiller D.S.l. i sam.
råd med Folkepensionisternes

organisationer, 15 beskikkede
medlemmer til denne ankestyrel-
se! som er landets hojeste anke-
instands på det sociale område
over for amter og kommuner.
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Föreningen Ny rödd eller Ny röst
har upprätthållit olörändrad verk.
samhet ilsland sedan vi träffa.
des senasl i Norge år 1985.

I december 1985 firade löreni.
ngen sitt lemårsjubileum. På
grund av detta samlades man i

Cancerföreningens lokaler, dit
även joumalister blev inbjudna,
och löreningens verksamhet be.
skrevs ingående i landets slörsta
tidning.

Den regionala Canceriöreningen,
Krabbameinsf6lag Reykjavikur,
svarar för regelbundna semina-
rier för de individer som vill sluta
röka. Det har blivit tradition att
Ny rödd deltar med föreläsning
under dessa seminarier och
ävenledes i andra sammanhang
när det gäller förebyggande åt-
gärder mot tobaksbruk.

Föreningen publicerade under år
1986 en broschyr för de som skall
undergå Laryngektomi. Ebba
Edvardsdottir talpedagog över-
satte broschyren från norsk och
svensk källa. Broschyren ärJöljd
av ett samarbete mellan Oron-
näsa- och halskliniken Borgar-
spitalinn och Hör- och talcentra'
len i lsland tillsammans med
Onkologiska kliniken på Landspi-
talinn vilka är de instanser som
ansvarar för och assisterar pati-
enter med cancer istruphuvudet.
Cancerföreningen i Reykjavik be.
kostade broschyren.

Våren 1986 ägde den Nordiska
kampanjen mot cancer rum.
Föreningen Ny rödd deltog aktivt
i denna kampanj. Kampanjen in-

leddes med en informations-
vecka i slutet av iebruari där den
lsländska Cancerföreningen
redogjorde för sin verksamhet
och stödgrupper för cancerpati-
enter av liknande karaktär som
Ny rödd. Under själva kampanjen
framträdde ordföranden för Ny
rödd bland annat i massmedia.
Under kampanjen insamlades
omkring 27 m ljoner isländska
kronor vilket blev rekord i Norden
räknat per kapita.

Syftet med cancerkampanjen var
att samla in medel till stöd för
cancerpatienter och deras famil-
jer, ökad information och under-
visning om cancer samt ökad ak-
tivitet vad gäller screening för
cancer och cancerforskning.

Som följd av cancerkampanien
har lslaändska Cancerföreningen
anställt två sjuksköterskor som
under hösten har planerat ny ak-
tivitet inom Cancerföreningen
som innebär hemservice för can-
cerpatienter och deras familjer.
Till sitt förfogande har dessa
sjuksköterskor en grupp specia-
lister bland andra oncologer, psy-
kologer, kuratorer, präster och
representanter för stödgrupperna

för cancerpatienter. Dessa sjuk"
sköterskor har ävenledes fasta
telefontider för cancerinforma-
tion. Eftersom detta är helt ny
verksamhet i lsland planerar man
att gå försiktigt till väga och börja
iliten skala. Samarbetet mellan
denna hemservice och förenin-
gen Ny rödd har varit utmärkt
från första början.

Ordföranden för Ny rödd blev in-
bjuden i september 1986, tillsam-
mans med representanter från
övriga Norden, att deltaga iett
AU-möte i Stockholm. Under del
ta möte presenterade försäljare
från GIBECK produkter från före-
taget, bland annat förbättrad sto-
makanyl. Efter AU-mötet höll
ordföranden för Ny rödd informa-
tionsmöte där denna nyhet pre-
senterades för föreningens med.
lemmar likaväl som för läkaren
och personal från Öron- näsa och
halsavdelningen, Borgarspita-
linn. Denna nya kanyl har redan
blivit beställd till Oron'näsa och
halsavdelningen på försök.

Slutligen bör nämnas att under
lslaändska Cancerföreningens
årsmöte i maj 1986 blev förenin-
gen Ny rödd formligen medlem
av Cancerföreningen i island. Fö-
reningen Ny rödd har haft mycket
intimt och bra samarbete med
lsländska Cancerföreningen ge'
nom åren och vi planerar att utö.
ka detta samarbete ännu mera i

f ramtiden.

Föreningen Ny rödd inräknar nu
12 medlemmar.

Una Sigrin Jönsdötti
odförande i löteningen Ny rödd.

Una Sigrin Jönsdöttit
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Kerctin Denkett

Kerstin Denkert informerade- Här
ges en kort sammanfattning av
innehållet i hennes anf örande.

Statens handikappråd är en myn-
dighet med 18 edamöter, som
tillsätts av regeringen. Av dessa
är åtta representanter iör våra
handikapporganisationer. Ett
f lertal statliga myndigheter, där-
ibland Biksf örsäkringsverket och
Socialstyrelsen, är också före-
trädda.

Rådet har till uppgift att bevaka
samhållsutvecklingen och ge råd
till myndigheter och andra, så att
de handikappades behov tillgo-
doses.

På rådets kansli finns 13 anställ"
da, som är kontaktpersoner iör
var sina handikappförbund, och
Kerstin är således RLE:s kon-
taktperson. Men vi delar hennes
omsorger med fyra andra för-
bu nd.

Det finns mer än en miljon män-
niskor med f unktionsnedsätt-
ningar lSverige. SHR arbetar tör
att deras livskvalltet ska bli bätt-
re. ltjol äkades anslagen tillde
handikappade med 13% iår är
ökningen 12% och dessutom har
anslagit fem miljoner till "brukar-
intlytande". Så regeringen är
mycket lyhörd för rådets propåer.

SHR följer forskningen på handi-
kappområdet, och arbetar för att
få igång ny forskning. Vi har ett
särskilt ansvar att arbeta för
bättre villkor för dem som är fler-
handikappade.

SHR ger varje år iörslag till rege-
ringen om hur det statliga ansla-
get tillhandikapporganisationer-
na ska fördelas. Rådet är också
remisslnstans i handikappf råqor.

Utåtriktad information sker ge-
nom olika skrifter och faktablad
"SHR informerar" ges ut sex
gånqer per år.

Y/ SOM TALAR
UTAN STAT|BAND
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KROPPSSPRÄK
av logoped Henning Karlsiad, Norge

Fritt översatt lill svenska
lrån del manus som anlörandet

byggde på.

Det inslag i kongressens seriösa del, som lockade lram mest applåder och skrctt var utan tvivel Logoped
Henninq Karlstad:s, Norge. Både innehållet ach ltaml andet väckte bilall.

Det inslag i kongressens seriösa
del som lockade fram mest skratt
och applåder var Henning Karl.
slads, Norge, anförande om vårt
sätt att uttrycka oss med mimik,
gester o s v. Både innehållet och
lramförandei gav stort bifall. Lary
tar sig friheten att här översätta
del sammandraqna manus som
anförandet byggde på-
Vid aryngektomi ändras den to-
tala kommunikationsbilden. I den
pedagogiska rehabiliteringen är
det därför nödvändigt att ta hän-
syn till hela människan, och där.
med också tlll de många och olik-
artade sätt språket kan uttryckas
på.

ldet hår föredraget ska vi rikta
uppmärksamheten på hur laryn-
gektomi kan komma att inverka
på de delarna av språket som
inte utirycks genom ialet. Någon
kallar det för "det tysta språket
eller det ordlösa språket". Van-
ligtvis kallas det kroppsspråket.

Stora delar av kroppens språk är
signaer orn hur vi mår, hur vi
trivs, hur vi ser på oss själva och
mycket annat som fyller vår var.

dag. Den delen av kroppsspråket
kallas signa spräk, och vi ska se
litet på det. Frägan b ir om en la-
rynoektom ändrar nåoot på delar
av signalspråket, och om så är
fallet: Vilka föider ger det för
kommunikationen, för det språk-
llga samspelet mellan den laryn-
gektomerade och hans omgiv-
nlng? Det har gjorts få systemati-
ska observationer kring detta. Vi
ska här använda oss av en del
praktiska exempel som kan kän-
nas igen. Ut från dessa ska vl
dryfta vad som möjligen kan vara
annorunda hos en del av sig-
nalspråket etter en laryngektomi.

Vi ska sätta upp en del stickord,
och ut ifrån dessa dryfta om
situationen är olika före och efter
en laryngektomi. Det är ord som:

. personlig hygien

. kläder

. kroppshållnlng

. mimik

. gester

'ögonen. territoreir
. dubbelkommunikation

Presentationen av detta utgörs
av praktiska exempel som är
svårt att beskriva med ord. Det
bllr också beroende av, som vi
ovan antytt, att den faktiska kun"
skapen om dessa förhållanden år
ganska dålig. Det blir därför mer
fråga om "Är det så?" ån påstå-
enden att "Så är detl" Så långt
det är möjligt ska kongressdelta-
garna få del av dessa funderingar
genom en form av dialog.

Helheten ska vi upprätthå a ge-
nom att lägga uppmärksamheten
omkring kroppsspråket in ien pe-

dagogisk modell, där kroppens
yttringar ses i förhållande till de
ord vi använder, till den nya rös-
ten som bär dessa ord, tlll artiku-
lationen som formar dem och till
den rytm de framföres i.

Vl avslutar de 45 minuterna med
en uppfordran till de enskilda län-
dernas föreningar om att stimule-
ra tili ökad uppmärksamhet kring
ändringar i kroppsspråkliga reak-
tioner i iörb ndelse med laryngek-
tomi, och till nödvändig forskning
iämnet.
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CAITCERFöRE]IINGAR
I SUERIGE OCH I IIORDE]I

av
Dagmar von Walden Laing
Riksföreningen mot cancer

"Cancerbekämpning"
Kampen mot cancer innefattar
en mängd olika aktiviteter. Den
eftersträvade situationen är gi-
vetvis att kunna tötebygga can.
cersjukdomar och därigenom för-
hindra deras uppkomst. När can-
cersjukdomen uppkommlt vill
man ändå kunna upptäcka den ti-
digt, lU alt ha större möjligheter
att kunna behandla på ett effek-
tivt sätt. I kampen mot cancer in-
gtu behandling, helst iör att kun-
na bota från sjukdomen, men där
man inte kan bota vill man åt-
minstone /lrdla symptomen. Ef-
ter en genomgången sjukdoms-
och behandlingsperiod har man
också behovet av. en önskan om
all kunna rehabiliterc den sjuka.

Cancerföreningar kan arbeta
med cancerbekämpning i olika
former, och föreningarnas ar"
betssätt kan inkludera att infor-
merc om cancet för att på det
sättet göra människor medvetna
om risker, hur man kan förebygga
och hur man tidigt kan upptäcka
slukdomen. Utbildning av sjuk
vårdspersonal men också utbild-
ning av allmänheten ingår i can-
cerföreningars verksamhetsom-
råde. I cancerbekämpningen in-
går naturligtvis yäl4 där ingår i

väldigt stor utsträckning forsk-
ning t aII förbättra möjligheter-
na att förebygga och behandla,
men där ingår också att stödla de
sjuka och deras anhöriga ekono-
miskt, psykiskt och socialt.

Cancervårdens utveckling
Behandlingen av cancer har för-
ändrats mycket under detta sekel

Dagmar von Laing

. I slutet av 1800-talet fanns inte
särskilt många möjligheter att
behandla eJler bota cancerpati-
enter. Kirurgin hade börjat ut
vecklas och i början av 1900-talet
kom de första möjligheterna att
strålbehandla med röntgen och
så småningom också med radi-
um. Utvecklingen av bättre strål-
teknik, av hormonbehandling, cy,
tostatikabehandling och en
mängd andra låkemedel har kom.
mit succesivt, framför allt under
de senaste 40:e åren. Från att ett
fåtal patienter kunde botas vid
sekelskiftet, säger man att under
so-talet cirka 75% av de cancer-
sjuka fortfarande dog i sin sjuk-
dom inom 5 år efter diagnostill-
fäljet. Nu har behandlingsmöjlig,
heterna förbättrats så pass att
man idag kan säga att ca 50%
botas. Variationerna är ju här
mycket stora beroende på vilken
cancerform man talar om.

Det är inte bara behandlingen
som har utvecklats utan också Behandlingsresullat
möjligheternatill diagnostik, möf förbäfiras
ligheterna till att upptäcka en Som jag nämnde har ju dödlighe-
cancersjukdom tidigt. Också di- ten i cancer mjnskat påtagtigt un-
agnostikutvecklingen har skett der senaste 30 åren. När män sä-
succesivt. Förbättrade röntgen- ger att bO% av de cancersjuka
undersökningsmetoder och en botas, så är det inte nödvändigt-
hel del andra tekniska metoder vis en entydig beskrivning_ Man
har utvecklats, speciellt underde talar i de här fallen ofta om att
senaste 10-15 åren. 50o/a lever fortfarande efter S år.

Cancervården har utvecklats på
olika sätt iolika länder. I många
länder sker all cancerbehandling
vid speciella cancersjukhus eller
cancercentra. Där opererar man,
där behandlar man med strålning
och där ger man läkemedel som
behandling för cancer. I Sverige
och i nordiska länder över huvud
taget är det vanligt att de kirurgi-
ska ingreppen görs vid t ex kirur-
giska kliniker, vid öronkliniker el-
ler gynekologiska kljniker, och att
patienten sedan förs över till
onkologiska kliniker inom de aJl.
männa stora sjukhusen förvidare
behandling med strålning eller lä.
kemedel. Utvecklinoen i Norden
kan kanske exemplifieras med
Radiumhemmet här i Stockholm,
som startade 1908, dock inte ide
lokaler där man håiler till idag.
Radiumhemmet kom till som ett
privat sjukhus drjvet av Cancerfö-
reningen j Stockholm! som var en
privat organisation finansierad
med insamlade medel. Radium-
hemmet levde vidare som ett så-
dant privat sjukhus drivet av den-
na förening fram till slutel av 30-
talet, när staten tog över Badium-
hemmet och integrerade det som
en onkologisk klinik eller en can-
cerklinik i Karolinska sjukhuset.

I{ONGRF^SS

Walden
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Man har satt gränsen 5 år för att
överhuvudtaget ha någon tid-
punkt att måta vid. Det här inne.
bär att många lever med sin can-
cersjukdom, växlar mellan sym-
tomfria perioder och perioder
av behandlinq. Cancer är på
det sättet imånga fall en kronisk
sjukdom. Det blir allt viktigare att
hjälpa dom som har kommit över
den första behandlingsperioden
att lära sig leva med sin sjukdom.
Det blir viktigt med rehablllitering
och återanpassning till arbetet,
socialt umgänge, t ill eventuellt
ändrade levnadsvanor på grund
av kvarstående fysiska besvär.
Detta ären delav cancerbekämp-
ningen som för 25-30 år sedan
betraktades som helt överflödigt
därför att man inte såg den can-
cersjuke som en kronisk sjuk per-
son som skulle fo(sätta att leva
med sin sjukdom under en lång
tid. Denna förändring isynsätt är
naturligtvis en följd av de föränd-
rade behandlingsmetoder som
har kommit fram.

Cancerlöreningar
.definitioner
När man talar om cancerförenin-
gar så bör man särskilja tre hu-
vudtyper. Många iöreningar hör
inte renodlat till någondera typen
utan är en blandning, men jag vill
ändå ge något slags definitioner:
Första typen av cancerförening
ägnar sig åt cancerbekämpning i

vid bemärkelse. Det ät tiksoryani
satlorer som har ett övergripan.
de syfte. I Norden iinns en sådan
förening ivarje land, utom iNor-
qe som har två. De två norska lig"
ger dock i förhandling om att gå
samman just nu och idet här
sammanhanget har jag då tagii
upp den förening som samarbe-
tar nära med de övriqa fyra inom
Nordisk Cancerunion, som är ett
nordiskt samarbetsorgan för can-
cerfören ngar.

Patientlörening är medlemsfö-
reningar där cancersjuka, anhöri-
ga och andra engagerade bildar
en intresseförening för att stödja
varandra, sprida information om
sjukdomen, påverka myndigheter
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för att förbättra sjukvård och
andra förhållanden.

Fonder kan ha olika uppgifter.
Utanför cancerområdet finns fon-
der för uppfostran av barn, lör
ekonomisk stöd t ll medellösa,
för bidrag vid sjukdom, till utbild-
ning 0sv. lnom cancerområdet
skulle det kunna finnas fonder
som anvånde sina pengar til
många olika ändamå|, men i

samband med cancer är det
framföral t fonder som finansie-
rar cancerforskning som har växt
upp iolika sammanhang. En del
cancerfonder har bidragsgivning
till forskning som enda uppgift.
Ett sådant exempel år Konung
Gustaf V:s Jubileumsfond i Sveri-
ge. Det är en fond som byggdes
upp isamband med konung Gus-
taf V:s 7o-årsdag, då man hade
en riksinsamling och hea sven-
ska folket skänkte pengar. Den
fonden bidrog till att bygga de s k
J ubileu msklin ikerna. som är
cancerkliniker på tre olika ställen
i landet. Numera används de fon-
derade medlen iförsta hand till
forskning.

En annan variant av fond är Barn-
cancerfonden. Det är en patient-
lörening som avsätter - fonde-
rar - medel som används till
speciella ändamå1, t ex forskning
och utveckling av behandlings-
metoder. Dessa typer av cancer-
föreningar eller fonder kommer
jag inte att vidare kommentera
här.

Cancerlöreningarnas
uiveckling
Cancerföreningarnas inriktning
och utveckling har blivit olika i

olika länder. I många fall finns
det historiska orsaker till skillna.
derna iutveckling och jag skall
berätta lite om de fem övergri-
pande cancerföreningarna som
finns i Norden och som samarbe"
tar inom Nordisk Cancerunion. I

åldersordning så kan vi börja
med Kraeftens Bekaempelse i

Danmark. Den bildades redan
1928 och följdes'1936 av Cancer-
föreningen i Finland. Landsfore-

ningen mot Kreft i Norge och
Krabbarneinsi6lag lslands kom
sedan. Yngst är den svenska
Riksföreningen mot cancer-
Cancerfonden, RmC, som inte är
mer än 36 år gammal. Den bilda-
des'1951.

Där cancerföreningar bildades ti-
digt, i Danmark och i Finland, var
den ofientliga sjukvården fortfa-
rande dåligt utbyggd. I dag är dei
sjä vklart i hela Norden att can.
cervården är en del av statens el
ler kommunernas ansvar likavål
som all annan sjukvård. Så var
det inte på 20- och 3o-talen och
t o m upp till 4o{alen. Därför var
det naturligt i Danmark och Fin-
land att cancerföreningar tog på
sig sjukvårdande uppgifter. Det
påminner om Radiumhemmets
situation i Sverige, men man
skall betänka att Radiumhemmet
startade betydligt tidigare.

I Finland drev cancerföreningen
egna cancersjukhus som nu se-
dan många år tillbaka har tagits
över av kommunerna. Men fortfa-
rande driver Finlands cancerföre"
ning poliklinlker, organiserar
massundersökningar mot livmo-
derha scancer och bröstcancer
o s v. Liknande sjukvårdande ak-
tiviteter driver också Cancerföre-
ningen i lsland och då skall man
komma ihåq att lsland fick sitt
första egentliga egna sjukhus så
sent som efter andra världskri-
get. Även där har sjukvårdens ut-
veckling kommlt sent jämfört
med cancerföreningens insatser.

I Sverige bildades RmC, som jag
nämnde 1951. Då var välfärdssta-
ten Sverige redan på god väg att
utvecklas och sjukvårdsansvaret
låg i mycket stor utsträckning på
landstingen. Redan från början
hade BmC som huvuduppgift att
ge stöd till cancerforskning.
Andra uppgifter man hade var att
sprida upplysning om cancer-
sjukdomar, hur de kan törebyg-
gas och behandlas. Sjukvården
däremot har RmC inte engagerat
sig i.



Om vl ätervänder till vad som in-
går i begreppet "cancerbekämp-
ning" så är det så att olika före-
ningar har ollka brett register. I

Sverige ägnar sig RmC åt forsk-
ningsstöd, information och iliten
utsträckning åt utbildning. can-
cerföreninoarna i Finland och ls-
land däremot är aktiva inom prak-
tlskt taget alla områden: lnforma-
tion och hälsoundersöknings-
kampanjer för att förebygga, upp-
täcka tidigt. Utbildnlng av sjuk.
vårdspersonal, drift av hålsomot-
tagninOar. Ekonomiskt stöd t ill
cancersjuka, social verksamhet
via patientgrupper o s v. Det flnns
alltså egentligen ingen qräns för
vad en cancerförening kan syssla
med.

Cancerpatientlöreningar
lvilken utstråckning de övergri-
pande cancerföreningarna enga-
gerat sig i patientfrågor, vård, re-
habilitering etc har haft betydel-
se tör hur patientorganisationer
bildats i de olika länderna. När
man ser på utvecklingen av pati-
entföreningar så awiker Sverige
genomgående genom att enbart
ha fristående patientföreningar.
BmC ger i alla fall ekonomiskt bi-
drag till några av patientföre-
ningarna, t ex i torm av ekono-
miskt stöd till den här kongres-

Tidjqast ute med att bilda pati-
entföreningar var de stomioperc-
/ade. I föreningarna för stomiope-
rerade finns personer §om har
opererats och fått tarmen eller
urinrör framlagt på buken på
grund av cancer itjocktarm, änd-
tarm eller urinblåsan. Men mer
än hälften av medlemmarna ide
här föreningarna är stomiopere-
rade på grund av annan tarmsjuk-
dom. Det gör att det inte har varit
helt självklart för de här förenin-
garnas medlemmar att ingå Som
en del ien cancerförening men
det gör de åndå i Island och Nor-
ge. Däremot är de fristående i

Danmark, Finland och Sverige
även om de i Danmark har visst

ekonomiskt stöd irån Kraeftens
Bekaempelse.

Nästa grupp är föreningar för /a-
ryngektometade. De fÖreningar-
na känner Ni betydligt bättre tlll
än vad jag gör. Föreningarna är
fristående i Danmark och Sverige
även om de får visst ekonomiskt
stöd från cancerföreningarna i

båda länderna. lFinland, Norge
och lsland däremot är töreningar-
na integrerade som en del av de
övergripande cancerföreningar-
na.

Personligt stöd från en erfaren
före detta cancerpatient till en
som nyligen har fått veta sin
diagnos eller genomgått en ope-
ratlon är en viktig del av arbetet
inom föreningarna för både
stomiopererade och laryngekto.
merade. IVlotsvarande kontakt-
verksamhet utvecklades i slutet
av 7o-talet i de allmånna cancer-
föreningarnas tegi löt bröstcan.
cercperercde. I Sverige stämde
den här typen av verksamhet lnte
in i RmC:s syfte och därför bilda-
des här i Sverlge en första fristå-
ende bröstcancerföreninO i

Stockholm 1978. Det finns nu i

Sverige 19 länsföreningar och en
lokalavdelning. 1982 bildade de
här föreningarna tillsammans sin
Biksorganisatlon, BRO. I Finland
bedrivs kontaktverksamhet bland
bröstcanceropererade kvinnor in-
om ramen för Cancerpatienter-
nas riksfÖrening.

Finland är det enda land i Norden
som har en övergripande cancer-
förening uppbyggt som ett para-
ply där 14 olika föreningar ingår
som medlemsföreningar. Dessa
medlemstöreningar är dels elva
regionala cancerföreninqar med
övergripande arbetsuppgifter,
dels cancerpatienternas riksföre.
ning, som vänder sig till cancer-
patienter oberoende av cancer-
form, dels de tidigare nämnda
LE- invaliderna och slutligen en
förening för föräldrar till cancer-
sjuka barn, Sylva.

På ungefär samma sätt som BRO
kom i Sverige Barncancerförenin-

garnas Riksförbund till. En lokal
förening vid Karolinska sjukhuset
bildades 1979 för att stödja för-
äldrar till barn som vårdades där.
Personalen engagerades för att
förbättra vården. Liknande före-
ningar bildades vid andra sjukhus
och så småningom kom en riks.
organisation till. Jag har tidigare
talat om fondbildningar. Barn-
cancerfonden uppkom genom att
de lokala förenjngarna, och så
småningom riksföreningen, fick
pengar i form av donationer eller
testamentsmedel som var sär-
skilt avsedda att användas för
forskningsanslag, resebidrag
o s v och så bildade man en sär-
skild fond för detta. Även i Dan-
mark har man en iristående före-
ning för föräldrar till barn med
cancer. men där har den ekono-
miskt stöd från Kraeftens Beka-
empelse. De övriga tre barncan-
cerföreningarna är integrerade i

cancerföreningarna.

Sammanlattning
Tillbaka igen till kampen mot
cancer. Cancerföreningar av den
typ jaq företräder, BmC iSverige,
Cancerföreningarna i Finland
och lsland, Kraeftens Bekaem-
pelse i Danmark och Landsfore-
ningen mot Kreft i Norge, har iva-
rierande grad tagit på sig uppgif-
ter som forskningsstöd och upp.
lysning och ivissa fall komplette-
rar de också den offentliga sjuk.
vården. Patientföreningar, ge-
mensamma för alla cancerfor-
mer! som i Finland, eller för en.
skilda cancerformer. som ide öv-
riga länderna, har sin största
uppgiit i att ge personligt stöd till
cancersjuka och deras anhöriga,
byggd på egna erfarenheter. Men
patientföreningarna har också en
viktig roll när det gäller att ställa
krav på förbättrad vård, medintly-
tande för patienter när det gäller
deras egen vård och behandling.
En viktig uppgift är också att spri-
da kunskap om de cancersjukas
villkor till en större allmänhet.

Jag önskar Er all framgånq i Ert
viktiga arbete.
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Trois ait man sedan lång tid för.
sökt utveckla röstlörbättrande
operalioner vid laryngektomi är
det törst på de senaste 5-10
åren som operationstekniken och
ulvecklingen av nya malerial för
talventiler blivit så tillförliiliga att
tal via talventil verkligen är ett al'
ternativ till matstrupstal på kon,
ventionelll vis eller tal via röstge.
neralor.

Principen för dessa röstlörbätt
rande metoder har varit en och
samma: att leda luft rrån and.
ningsvägarna in i malslrupen via
ett hål i väggen mellan luftstrupe
och maistrupe, en s.k. tracheo
esolageal listel eller TE-fistel.
Det slags rösl som då bildas kan
kallas l TE.tal, eller tal via tal.
ventil och hålet hålls öppel med
hjälp av en envägsventil, (Fig 1).
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Fig 1. Genom en passage mellan
I uf tstrupen (trckea) och m atst tu-
pen (esolagus), sk TE-tistel, leds
lult in i matstrupen, dät lulten låt
m atsttups m ynningen att vi brera
och bilda röstkälla.

HISTORIK
Bedan 1874 gjorde Gussenbauer
det första försöket iden här rikf
ningen. (1)Åtskilliga kirurger, t ex
Asai, Conley, Montgomery m fl,
har därefter försökt skapa olika
typer av passage för att leda in
luft i matstrupe och svalg att ut-
nyttjas för tal.

Vid Huddinge sjukhus har ett
samarbete mellan öronkliniken
och logopediJoniatriavdelningen
lett till att vi provat och utvecklat
röstförbättrande metoder alltse-
dan 1980 (2).

De första operationerna som uf
fördes vid sjukhuset var enligt
s.k. Staifieri"teknik. (3) Vid denna
görs en kanal mellan luftstrupe
och matstrupe rent kirurgiskt ge-

nom att ett par ringar av luftstru-

Btitta Hammarberg



pen används för att "bygga" ka-
nalen. Det visade sig emellertid
att den här kanalen antingen blev
för öppen så att vätska från
matstrupen vid sväljning ville rin-
na in i luftstrupen, s.k. aspiration,
eller att kanalen läkte ihop så att
det inte gick att utnyttja den för
talet. Det var runt 1980 som
Staffieri'metoden tillämpades
hos oss och den hade då använts
iflera år vid andra kliniker runt
om i världen, i t ex Norge (Jens
Hall, Rikshospitalet), USA och vid
flera centra iEuropa. Staffieri
själv fortsatte att framgångsrikt
tillämpa sin metod iltalien, me.
dan flera i likhet med oss började
erfara alltför många nackdelar
(4).

En mycket lovande utveckling
skedde i och med att öron"näsa"
hals-läkare i samarbete med lo-
gopeder i USA böriade utveckla
talventiler att sätta iöppningen
mellan luft- och matstrupe. Ett
flertal modeller har vuxit fram un-
der årens lopp. De två mest sprld-
da modellerna har utvecklats av
B om och Singer (5) resp Panje
(6).

Som framgår av Flg 2 har de lite
olika utseenden. Blom-Singer-
ventilen (Fig 3) är längre och sit-
ter upptill i stomamynnlnqen och
inåt i matstrupen, medan Panle-
ventilen (Fig 4) sitter längre in,
fäst med flänsar på var sida om
väggen mellan luft- och matstru-
pe- Panje"ventilen är den modell
vi har mest erfarenhet av.

VARFöH ÄR TAL
VIA TALVENTIL
ETT ALTERNATIV?
Det finurliga med tal via talventil
är att det "gamla" invanda sättet
att tala på utandning tas i bruk.
Genom att hålla ett finger för sto-
mat leds utandningsluft in i
matstrupen där den helt naturligt
tar vägen uppåt i riktning mot
svalget och munhålan och får
matstrupsmynningens muskula-
tur och slemhinna att vibrera. Det

Fig 2.

Blom-Singer talventil

Panje talventil

här stä et i matstrupsmynningen
brukar kallas nya röstkällan eller
"neoglottis", när det används att
bllda röst efter en laryngektomi.

Just det sättet att leda in luften
under neoglottis och iå fram vib-
rationerna på en stor mängd ut-
andningsluft från lungorna, det är
orsaken till att tal via talventil bllr
så mycket mer flytande och
starkt än vanliot matstrupstal.
Jämtör ljudbildningen vid mat-
strupstal där luft först måste tas
in vla munnen och tryckas nedan,
för neoglottis för att kunna såtta
nratstrupsmynningen i vibration,
när lutten sedan pressas uppåt
mot svalg och munhåla igen.

Ett par intressanta siffror isam-
manhanget: luftreservoaren i
matstrupen vid vanligt mat-
strupstal rymmer omkring 80 ml
eller en knapp dl luft medan lun.
gorna har en kapacitet på
omkring 4000 ml eller 4 liter luft,
varav dock bara någon liter an.
vänds vid tal.

Fig 3. Blom-Singer talventil pä
plats.

Fig 4. Panie tatventil på plats.

DE TRE SÄTTEN ATT TALA
EFTER LARYNGEKTOMI
För att ge er en uppfattning om
hur ett bra ta via talventil låter
jämfört med ett bra matstrupstal
låt oss se på de här två videoin.
spelnlngarna. Flera av er känner
igen de båda talarna, som ytterli-
gare förbättrat sin talförmåga se-
dan de här lnspelningarna gjor-
den för drygt fyra år sedan. (Upp-
spelnlng av videofilm).

Ett annat sätt att bedöma de oli-
ka sätten att tala efter laryngek-
tomi är att jämföra rösterna hos
en och samma talare, när han an-
vänder tal via talventil, talar
matstrupstal på vanligt vis eller
när han talar via röstgeneratorn
Servox. Vad utmärker hans tre
olika sätt att tala? (Uppspelning
av bandexempel)

Fotnot: Si,frorna nom parenles syttar på
motsvarande s ffror ierånr.
referenserna s d.20.
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När vi jämför dessa tre röster hos
en och samma person kan vi bl a
höra att röstläget, dvs tonhöj-
den, på hans tre röster är olika. Vi
hör också skilJnader i klang mel-
lan rösterna. Aven tempot är oli-
ka.

Ett sätt att utvärdera talet lite
mer objektivt än att lyssna på
det, är att analysera det akus-
tiskt, dvs registrera vad som
händer i ljudvågen som går från
talaren till lyssnaren. Med till-
räckligt känsliga registrerings-
instrument kan man då fånga
upp de små åndringar i ljudvågen
som härrör från t ex ändring i ton-
höjd på rösten eller iklang.

Vad gäller matstrupstal hos
den här talaren hörde vi att röst-
läget var lågt. Vid s k grundtons-
mätning visade det sig ligga
omkr 70 Hz (perioder/sekund)
jämfört med ett normaJt manligt
röstläge på ungefär det dubbla.
Talventilrösten hos den här tala-
ren var ännu djupare i röstläge:
omkr 40 60 Hz. medan Servox-
rösten ju är inställbar på olika
röstlägen, den här mannen har
valt ett röstläge på sin Servoxröst
som motsvarar hans matstrups-
röst.

Det är också skillnader i klang
mellan rösterna. Både matstrups"
rösten och talventilen har en hel
del oregelbundna svängningar.
Detta hör vi som ett slags brus el-
ler heshet i rösten, som gör att vi
tycker röstklangen är grov och
inte särskilt klangfull. Detta kan
man åskådliggöra med s.k. spekt-
rograf ering, varvid talets spektra-
la energiinnehåll i matstrupstal
visat sig utmärkas av ett mer ut-
slätat spektrum än vid tal via tal-
ventil, som är mer likt vanligt la-
ryngealt tal genom att det är gan-
ska rent i spektrum mellan de för-
stärkta deltonsområdena.

FöRDELAR MED TAL
VIA TALVENTIL
Fördelarna med tal via talventil
f ramför vanligt matstrupstal är
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ett mer tlytande, snabbare och
starkare tal. Talkvaliteten där-
emot är mycket lik matstrups-
talets.

En klar fördel med tal via talventil
är att det går att lära dig på en el-
ler ett par veckor mot ofta 1i2 el
ler ett år för matstrupstalet. Det
kan därför övervägas som ett för-
sta alternativ, som den laryngek-
tomerade snabbt kan använda
för kommunikation. Samtidigt
som han har möjlighei tala via
talventilen bör han träna matst-
rupsröst på på vanligt vis. Om
detta kommer igång så smånin-
gom kan patienten välja att helt
gå över tlll matstrupstal eller att
behålla talventilen som ett alter-
nativ. Den metodiken har man
satt isystem vid en klinik iGro-
ningen i Nederländerna och man
har rapporterat mycket goda re-
sultat. (7)

För de läkare och logopeder som
är intresserade att införa tal via
ta ventii som ett alternativ pä sin
klinik, är en erfarenhet från våra
och andras försök viktig att näm-
na: innan talventien sätts på
plats bör patienten ha tränat in
TE-tal via fisteln, d v s hålet i väg-
gen mellan luft- och matstrupe.
Det går så till att katetern (som
sitter iTEjisteln för att den inte
ska läka ihop)tas ut dagligen un-
der cirka 10 minuter i taget dä pa-
tienten tränar att tala genom att
hålla ett finger tätt över stomat
utan att pressa så hårt att TE
tisteln stängs. När patienten be-
härskar att tala via TEJisteln,
vanligen etter någon vecka, är
det dags att sätta in talventilen.

Risken för bakslag med metoden
är stor om man sätter in ventilen
för tidigt, d v s hoppar över talträ-
ningen via enbart TE-fistel. Det
blir gärna för stort luitmotstånd
via ventilen och fonatlonen kom-
mer inte igång. Patienten spän-
ner sig dessutom lätt i halsregio-
nen, vilket ger motsatt effekt med
ytterligare muskelanspänning i

matstrupsmynningen som följd,
d v s hyperfunktion.

NACKDELAR
Det största problemet med talvia
talventil är skötseln av talventi-
len. Den kan lossna och vara svår
att sätta in igen. Ofta behöver en
halsläkare finnas tillhands. Slem
och krustor täpper lätt jgen lal-
ventilen och den måste göras ren
noggrant, särskilt varje morgon.
Var tredje månad ungefär behö-
ver ventilen bytas ut, någon behö-
ver tätare byten. Anledningen är
att ventilen, som är gjord av sili-
kon, tappar lite av sin form med
tiden, med risk för läckage ner i

lungorna som tö jd. Det här sköl
selprogrammet gör det nödvän.
digt med ett förtroendefullt och li-
te mer intensivt samarbete mel-
lan kliniken och patienten.

En annan nackdel med Panje-
ventilen, särskilt påtaglig hos den
kortare Panje-ventilen, var att den
blöd ett myckel stort luftmot-
stånd vid tal. Detta har minskat
högst betydligt i senare längre
modeller. Det är därför viktigt att
prova ut ventilen individuellt för
varje patient.

En ytterligare nackdel är att tal-
ventiltalaren vanligen bljr uppta-
gen med en hand, ett finger mås-
te hållas över stomat för att luf-
ten ska gå in italventilen och
matstrupen. Det finns dock en
slags klaff-ventll att sätta över
stomat som en av våra talventil-
talare har provai med framgång.

Panje-ventilen ställer således en
del krav på den laryngektomera-
de vad gäller en viss händighet
och god syn så att fistelgången
kan hållas ren, samt förmåga till
samarbete med sjukhusteamet.
Alkoholproblem och andra psy-
kosociala svårigheter talar emot
försök med ialventil.

HUDDINGE.ERFARENHETER
En redovisning av data över de
personer som fått talventil insat-
ta vid kliniken ges iTabell l.



Samtliga är män. Tabellen visar
klart att de cirka fem år som för-
flutit sedan vi införde alternativet
för laryngektomerade att få ett
tal via talventil inte bara oett oss
positlva erfarenheter. Vi har in-

8en stor erfarenhet, nio personer
har hittills fått en talventil, sex av
dem redovisas här (tre har avlidit).
Förutom dessa nio personer
finns ytterligare två patienter
som opererats enligt Staffieris
metod och vars Staffieri-tal fun-
gerade en tjd.

Även om vår erfarenhet alltså är
begränsad, anser vi att resultaten
är så pass uppmuntrande att vi
ämnar fortsätta. Bapporter från

andra kliniker utomlands bekräf- form av hostretning och behöver
tar detta, bl a från Charing Cross komma ti sjukhuset al t som
Hospital i London, där man har oftast för att byta ut ventiten.
ett fullt utbyggt program för ut- Nren han föredrar att tala via tal
provning av talventil för tidigare ventilen framför Servox röstgene-
laryngektomerade, som inte lärt rator.
sio matstrupstal. (8,9) 84% eller
5'1 av 61 laryngektomerade, som
fick en talventil insatt sekundärt Blom och Singer har utvecklat sin
Jick ett fungerande tal via talven- ventil ytterligare så att den ger ett
til. (9) än mindre luftmotstånd än tidiga-

re. Deras nya talventil har bara en
Sammanfattningsvis fungerar flik att klistra utvändigt på hal-
idag fyra av våra sex patienter sen, vilket gör den lättare att an-
bra med sitt tal via talventil. Tre vända. Den är ett intressant och
av dem har nu haft talventilen i mer allmänt spritt alternativ till
fem är. Den flärde har haft den i Panje-ventiien. Månqa andra mo-
ett och ett halvt år. Han har av deller finns också att tillgå, tex
och till besvär av talventilen i Groningen, Bivona.

T€bell l. Talventilpalienter vid Huddinge siukhus
Alder Iido'ör Tido för Förlopp
vid op iaryngekt Panje insättn sedan dess

Talfunktion
maj 87

5B jan B0 (S) maj 82 Få komplikationer. Klarar Flytande, varierat
själv sätta italventiten om Panjetal, som
nödvändigt huvudsaktiga tal-

sättet. Servox alt.
juni 82 En del komplikatjoner initiatt: Flytande, mkt starkt

ansträngande tala. Längre panjetal, som
Panje insatt dec 82: därefter huvudsakliga tat
u.a_ sättet. Servox alt.

aug 82 En del komplikationer jnitialt: Ftytande panjetat
mkt hosta vid tal, ansträngan- som alternativt tal-
de Längre Panje insatt dec sätt. Dessutom bra
82: därefter rel bekymmers- matstrupstal liksom
fritt Servox

sept 83 Problem med stomat som Huvudsakligen
drar ihop sig. Behöver fortf Servox, lite mat-
kanyl. Panjen fungerade strupstal
endast ibland togs ut dec 84
för gott

juli 85 N4atstrupstal på vantigt vis Matstrupstat
kommer igång så bra att
Panjen aldrig kommer till
användning, varför den tas ut
4 mån etter op för gott

feb 86 Panjetal kräver stor ansträng- Ftytande men något
ning första månaderna, ret jobbigt panjetat
täta Panjebyten Servox alt.

maj 82

juii 82

okt 79 (S)

juni 85

jan 86

Tre patienter med talventil har avlidit. De talade alla periodvis bra via talventil, en av dem hade en Blom-
Singer ventil.

Fotnot: (S) opererad enligt Staffierimetoden i samb m taryngektomin

67

68

67
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Förslag till program
lör laryngektomerade vid
Huddinge sjukhus:
1. Vid laryngektomin görs en för-
beredande TEJistel mellan luft-
och matstrupe som utnyttjas
§om en fÖrsta tidig röstväg, när
den efter talträning försetts med
en talventil av typ Panje eller
Blom-Singer. Parallellt sätts tal-
träning med ordinärt matstrups-
tal in liksom med röstgenerator.
Pat finner så sakta ut vilket/vilka
sätt han helst talar på. Om tal.

ventiltalet inte fungerar till belå-
tenhet, tas ventilen ut och ide
flesta fall läker TEJlsteln ihop
utan någon klrurgisk åtgärd på
en till ett par timmar. I en rapport
från Ohia State Unlversity, USA.
frarngår att tal via talventil lycka-
des särskilt ofta om TEJisteln
gjordes samband med laryngek-
tomin (10).

2. lntresserade tidigare laryngek-
tomerade, som inte är nöjda med
sin förmåga att kommunicera,

har möjlighet att få sina förut-
sättningar för tal via talventil orö-
vade.

SLUTSATS
Vår erfarenhet vid Huddinqe är
alltså att ta via talventil förtjänar
prövas, dels som ett tidigt kom-
munlkationsalternativ eltersom
det är lätt att lära. dels som etl al-
ternativ att överväga om den la.
ryngektomerade inte är nöjd med
sin röstfunktion.

1. Perry,A. (1986) Surgical voice
restoration procedures. Semi-
nars in Speech and Languagej

2. Hammarberg,B & Schiratzki,H.
(1983) Nyare teknlker för laryn-
gektomirehabilitering. Läkartidn.
80:4540-4546.
3. Staff ieri,M., Procaccini,A.,
Steiner,W., Stafiieri,A. (1978)
Behabilitation der Stimme nach
Laryngektomie. Laryngologie,
Bhinologie, Otologie
57:477-488.
4. Leipzig,B. (1980) Neoglottic
reconstruction following total la-
ryngectomy. Annals of Otology,
Rhinology and Laryngology,
89:534-537.
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5. Singer,M.l. & Blom,E.D. (1980)
An endoscopic technique for res-
toration of voice after laryngecto-
my. Annals of Otology, Rhinolo-
gy and Laryngology, 89:529-533.
6. Panje,W.R. (1981) Prosthetic
vocal rehabilitation following la-

ryngectomy - the Voice Button.
Annals of Otology, Rhinology and
Laryngology, 90:1 16-120.
7. Annyas,A.A. et al (1984)

Groningen prosthesis for voice
rehabilitation after laryngectomy.
Clinical Otolaryngology,
9:51-55.
8. Cheesman,A.D., Knight.J.,
Mclvor,J., & Perry,A. (1986)
Trancheo.oesophageal'puncture
speech'. An assessment techni-

que for failed oesophageal spea-
kers. The Journal of Laryngology
and Otology, 100:191 199.
L Perry,A., Cheesman,A.D.,
N.,!clvor,J., & Chalton,B. (1987) A
British experience of surglcal
voice restoration techniques as a
secondary procedure following
total laryngectomy. The Journal
of Larynoolooy and Otoloqy,
101:155- 163.
10. H irsch,S.lM. & Schuller,D.E.
(1986) Vocal restorative surgery:
why wait? Laryngoscope
96:975-977.

Tack lill
docent Helge Schiratzki och
hans kolleger på Oronkliniken,
Huddinge sjukhus för gott samar'
bete hittills samt till Karin, Sixten
och Tage som välvilligt ställt sina
bandinspelningar till förfogande
vid presentationen på kongres-
sen.
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Kongressens roligaste aktör var Rune Molin, både med och utan sin liol. Här hållet han show med en
egenhändigt skriven sånq till kongrcsspubliken:...vilken härlig skön gemenskap, och så mycket nytt vi
lät...som lättatvärt besvät... vi behöver iu varann... nu till v musik...vi tat varann i hand.__ tju blev nin
vän... happas vi snari ses lgen...
Uppskattningen vat lika spantan som lramförcndet!

Om Oskat och Oskarina handlade det här sånq-
spexet med Helge Sundin och Rune Molin. Ett av
många uppiggande inhopp...

... plötsligt kom en trcllka instormande
och löNände synen på oss. Thorcten
Andrcasen genomlörde sina nunmet
snabbt och elegant.

NOIIDISI(
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Telmisl«:l hiölpmedel
Gunilla Brandt Weslström

GEWA. Behab teknik

NORDISI!

EI
ITONGRESS

"Om alla mina möjligheter togs
ifrån mig med ett undantag, skulle
jag välja att behålla styrkan av att
kunna kommunicera, för med den
skulle jag snart återvinna resten".
(Daniel Webster, amerikansk för-
iattare och politike0

De tänkvärda orden formulerades
för över hundra år sedan. Och de
gäller fortfarande.

Dessa ord har varit självklara för
oss på Gewa Rehabteknik som i

snart 15 år har arbetat med att ut-
veckla tekniska kommunika-
tionshjälpmedel för svårt handi-
kappade människor. Det har varit
en utmaning att ta sig an den
problematik som är förknippad
med att t ex inte kunna tala eller
förmedla sig med omgivningen. Vi
har kunnat se så många exempel
under åren på människor som
med nya hjälpmedel plötsligt fått
möjlighet att kommunicera och
hur just denna förmåga medfört
så många andra positiva effekter.
Daniel Websters ord gäller verkli-
gen fortfarande!

Under 70 och 80-talet har elektro-
nik och datateknik kunnat tas i an-
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språk iallt större grad iör att ge
handikappade möjl ghet till en för
bättrad livssituation. tack vare
nya och effektiva hjälpmedel.

Exempel på detta är t ex trygg-
hetstelefonen för ä dre och handi'
kappade som därioenom kan bo
kvar isitt hem med bibehållen
säkerhet. Elektriska rullstolar
som kan användas både ute och
inomhus. Datorer och skrivmaski-
ner som kan manövreras av total-
förlamade. Fiärrkontrollsystem
som kan öppna dörrar, tända och
släcka lampor, sätta på och avTV,
radio, bandspelare och telefon
etc. Datatekniken har också öpp-
nat helt nya möjligheter för döva
och dövblinda som nu har möjlig-
het att kommunicera på ett effek-
tivare sätt.

Texttelefonen gör t ex att hörsel-
skadade påett helt nyttsätt kan ta
del i samhällets aktiviteter och
uppehålla kontakten med med-
människorna.

Kommunikatlonsproblematiken
är det som kanske bäst kan ut-
nyttja den nya teknjken.

N4öjligheterna att förbättra situa-
tionen för människor med kom-
munikationsproblem är idag myc-
ket lovande, och jaq kan idag pre-
sentera den verkligt stora nyheten
på detta område: POLYCOM.

Polycom är den nya portabla text-
teleionen och kommunika.
t ionshjälpmed let för talhandi-
kappade, hörselskadade och rö'
relsehindrade.
Polycom innebär ett nytt iänkan.
de både när det gäller teknik, ut-
formning och funktion.

Polycom har ett lättskrivet tan-
gentbord med riktigt utformade
tangenter och en bildskärm med
plats förfem textraderoch tyd iga
tecken. Man kan välja på nät eller
batteridrift. Den är liten och be-
händig (vikt 1 kg)och därför lätt att
ta med sig.
Tack vare att Polycom har flera
olika användningsområden, kan
den täcka var erande behov hos
handikappade.



POLYCOM - portabel texttelefon

De viktigaste funktionerna är:

- Texttelefon

- "Samtalsmlnne"

- "Frasminne"

- Enkel ordbehandlare

- Ka ender

Den kanske viktlgaste funktionen
för många är texttelefonen och
eftersom Polycom är portabel, har
man en telefon som inte bara kan
användas hemma eller på arbetet,
utan vid alla de olika tillfällen som
man behöver en telefon i vardags-
livet- Polycom kan t o m kopplas
till en bilteleton. Det går bra att
ringa till andra typer av texttelefo-
ner både gamla och nya och i

hela Norden.

Att kommunicera med hjälp av
skriven text är för många en nöd-

vändighet. På Polycom kan man
skriva in och agra olika valfria
standardfraser, som enkelt och
snabbt plockas fram och visas på
bildskärmen. Större textmassor
sparas i "brevminnet" (rymmer
12000 tecken), som också inne-
håller en enkel ordbehandlings-
funktion. Brev och fraser kan åven
sändas via telefon, eller skrivas ut
på en skrivare.
Polycom kan åven anslutas till en
talsyntesapparal så att man kan
göra sig hörd med en artificiell
röst. En slags röstprotes faktiskt.

Med hjälp av infrarött-ljus kan
Polycom sända text trådlöst mel-
lan tangentbord och bildskärm,
vilket jnnebär att flera Polycom
kan kommunicera med varandra.
Det kan användas vid t ex skriv.
tolkning och gruppsamtal, ellerdå

"samtalspartnern" av praktiska
skål inte kan avläsa bildskärmen
på nära håll.

I planeringskalendern som inne'
håller både vecko- och månads.
översikt kan man göra sina note-
ringar för flera år fram i tiden.

Det är således många olika till-
fällen då Polycom kan användas
för kommunikation och praktiska
arbetsuppgifter. Trots de många
funktionerna är den mycket enkel
att använda.

Även bra teknik löser inte alla
problem. Naturligtvis behövs fler
åtgärder för bra rehabilitering och
ett bra liv.
Men bra hjälpmedel år en bit på
vägen......

UTAN STAN|BAND
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Konsulenttiönst
för lqryngektomerqde

Arne Fransson

Att vara laryngektomerad innebär
att ha ett fysiskt funktionshinder,
som har många konsekvenser i

den dagliga tillvaron. För en del
leder detta hinder till ett svårt
handikapp, medan andra trots
hindret förmår föra ett aktivt so-
cialt liv. Vad beror denna skillnad
på, och vad kan göras för att göra
de handikappade färre och de ak-
tiva fler?

Först ska sägas, att det finns fak-
torer som inte låter sig påverkas
av några rehabiliterande insatser
riktade mot individen eller sam.
hället. Exempel på sådana är å!
der liksom tysisk oclt psykisk häl-
sa. lven mycket kan göras både
före och efter operationen och
den logopediska behandlingen.

Ame Frcnsson

Det vore orimligt att förvänta sig
att den sjuke själv eller hans an'
höriga skulle kunna finna de bäs-
ta lösningarna på alla de problem
som sjukdomen och funktions-
hindret medför. Här krävs kun-

skap och erfarenhet, som det tar
lang Io att lorvarva. uanor har
man på sina håll, till exempel i
Gävleborgs län och igrannlandet
Danmark kommit på den goda
id6n att inrätta en konsulent,
tjänst f ör laryngektomerade.

Den videoproduktion som nu ska
visas är ett uttryck för de önske-
mål och krav ilråga om konsu-
lenttjänsten, som under de se'
naste åren växt sig allt starkare
på olika håll ivårt land.

Elter detta inledningsanlörande
av Ame Fransson visades tilmen
om Siv Baglien ihennes verksam-
het som hembesökande konsu.
lent och inlormatfu bland laryn-
gerna i Gävleboes Iän.

NORDISK

EI
ITONGRESS
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' -rFl:
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Förbundets sekreterate EIof Bystedt och kanslichef Elise Lindqvist hö
vakande ögon på den tekniska utrustningen och såg till att a t gick
enligt uppgiort program.
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]IYTT FRA]T ]IORGE
For ganske kort tid siden var jeg
Sammen med flere representan-
ter for pasientgrupper (kreftram-
mede pasienter) ide fem nordi'
ske land. Det viste seg under
redegjsrelser og under gruppear-
beid at det er svert forskjellig
forhold til de enkelte lands kreft-
foreninger.

Vi, i Norge, har en meget naer tjl
knytning til Landsioreningen mot
Kreft. Etter s@knad mottar vi
hvert år betydelige pengebidrag
for å kunne gjennomfsre noen av
våre pasientrettede aktiviteter.
l\4en vår landsforening og våre
medlemmer medvirker på sin si-
de aktivt for å hjelpe Landsfore.
ningen mot Kreft til å nå sine må|.
Dette gjelder både på pengeinn-
samlingssiden of i det forebyg-
gende opplysninOsarbeid.

lvår regj, men adminjstrert av
L.m.K., underviser våre laryngec-
tomerte medlemmer på de fleste
av Norges 32 sykepleierhay-
skoler. Denne undervisningen er
ledsaget av Videos laget spesielt
for oss og som omtatter "Stell av
Stoma" og "Taleoppl@ring. Un-
dervisningen er gjennomfort etter
et felles manuskript og varer ito
skoletimer (2 x 45 mln.)

Takket vare et betydlig bidrag
fra LmK kan vi arrangere en tur til
Kanarioyene hver vlnter for 40
personer, dvs. ca 20 laryngecto-
mert med ledsager. Det medisin.
ske og sosiale utbytte av disse
turene er meget stortl Landsfore-
ningen mot Kreft hjelper oss
også med sekreterhjelp og hol-
der vårt adresse-arkiv a jour.

Besokstjenesten, som er en me-
get viktig del av vårt arbeid för de
som skal opereres og senere et-
ter operasjon, admini§treres i sa-
marbeid med LmK og rejseutgif-
tene dekkes helt av LmK.

Utdannelse av de kåsorer som
reiser rundt på skolene med hel-

Kjell E Damsleth

seforedrag, sarlig om tobakks.
royking, arrangeras sammen
med LmK og de fagfolk som fore-
leser på siike kåsorutdannelses-
kurs. betales av LmK.

Vi har i Norge logopedsentra som
forestår undervisning/opplaring i

ny taleteknikk etter operasjonen.
Hovedoppl@ringen foregår ved
Bredtvet Senter for Logopedi. Her
vil pasienter som er bosatt uten.
for Oslo-området, kunne bo med
ledsager i kortere perioder under
oppl@ringen. Senere opplaring
vil kunne foregå ved logopediske
avdelinger ved skoler i Bergen og
i Trondheim hvis disse ligger geo-
grafisk gunstigere.

Loooped Arild O. Dahle, som er
en god venn av mange av dere,
har fått laget en udmerket video:
NY STEMME som på en sv@rt
god måte beskriver situasjonen
for og etter operasjonen og de
forskjellige talemuligheter som
de laryngectomerte har. Forelig-
ger iVHs-utgave og har en spille-
tid ca. 20 min.

Norsk Landsforening for Laryn-
gectomerte mottar bevilgninger
fra det offentlige dvs. Helsedirek-
toratet tii to formåli Bidrag til
dekning av driltsutgiltet. Disse
midler dekker det vesentligste av
Landsforeningens direkte utgif-
ter og medlene deles ut til våre 8
lokalforeninoer.

I lokalmiljoet ioregår nemlig det
betydelige arbeidet: Sosial kon-

takt med de enkelte pasienter
ved at det arrangeres mater, sel-
skapelige sammenkomster, turer
innen vedkommende distrikt eller
turer til våre naboland. Gjennom
slike bidrag kan det også vere
mulig å betale litt av reiseom-
kostningene for pasienter som
bor ganske langt fra lokalforenin-
gens sentrum.

Det andre formålet er bidrao til et
(eller f lere) spesle//e a rrangeme n-
ter.. For vårt vedkommende er det-
te serlig det årlige Geilomatet
som samler ca 250 personer hvo,
rav ca. halvparten er strupeope-
rerte. For å vise hva et slikt
offentlig bidrag betyr nevner jeg
at et opphold på Geilo i 4 dager (3

netter) koster deltagerne kr.
500.- j egenandel. Alle deltagere
tilbys gratis frem og tilbakereise
med billigste transport.

Ved disse kurs på ceilo har vi i de
senere år forsokt å få et program
som ikke bare konsentrerer seg
om forhold rundt laryngectomien.
Vi soker å bringe inn foredrags-
holdere som behandler: Etikk,
stedshistorie, forholdet til religi-
on, dans, kropps-sprog (som her i

Stockholm). Hensikten er jo å
forsoke å skape interesse for Jltt
annet en akkurat ens egen per,
son og ens egen situasjon.

Vår tredl'e okonomiske kilde er et
fond som vi betrakter som vår
"skjulte reserve". Av fondets av-
kastning gis det bidrag til aktivi-
teter til beste for en gruppe pasi-
erter., altså ikke til enkeltperso-
ner. Fondsmidlene kommer fra
private bidrag gjennom årene.

Helt til slutt et betydelig problem:
Det er vanskelig å fä interesserte
medlemmer som tiilitsmenn og å
motivere medlemmer til aktivt å
ta på seg oppgaver for andre. Det
er en mindre kjerne som må gjore
det meste og det er klart: Det er
galtl Hvordan skal vi gjore det!
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Ko ng rcsse n s o df öra ndekl ub ba
fördes med fast hand av Christi-
na Tallberg t.v. och sam sekrete-
Rre fungerade Jan-Äke Ekholm,
båda från ABF. Här löljer de
StatsÄdet Bengt Lindqvists

Stockholm stad bjöd välvilligt och ttaditionsenligt kongressdeltagarna på förttuing. Den här gången
bjöds vi på "gående middagsbufl'" i Krcnprinsens Gal/erl I Sladshusel. Sfa dsl ullm äktiges ordlörande
Lennart Lööl t.v. hälsade oss välkomna- Bordets läckerheter gav oss en frisk aptit, men nog hade det va-
t skönt att få sitta vid botd och äta.

Några hittade sittplatser på långbänkar eftet väg-
garna. En dansttupp trån ABF undehöll med exoti-
ska danset.



BREU
till kongressl(ommltten...

Många uppskattande omdömen om kongressen
har kommil från när och fiärran.

Här är ett par av dem.

Fafl,l-Ljen Ph-Le.5 
^brtnea 

4d hitn:

Piat ,Q.t lu,La l:og aln bönjan e.tL pat nånadetL linan ttgngte \a-n
,shLLLLz valla. 0d lag btev LLlllndgad ctn jag och l"lanlned riLle va\c.
rrcd. .)ch .taLhcl 6ö.\ dcn t!)ölztaLdnde gii,5ta-n \1rn 

'hu.l,t-e 
hlrrn«. lag .tNe-

lzade ban,she- LUe. uidndde an jclg shuLla. htdna do-.t. ldcg hat ja.g
.Ln'e.tt nln beg,'täntn Lng. Jag l&de aLdr-Lg ht- nt det. Jag blev även
tvungen atl: inae att jag edten ca 2A åt inon d juttvåttden niiiar.,
tuLLAat en he!. handi-happgtupp och d.etLa4 p\cbLon.

BL.tt-Malie: Detvat så a.)Ugt och .tå nqchet 
^näLLa 

fiär.tLl'hur ,|cfi
va1 di*. Det var ochsd en undetbatt biinttc att dd vaia ffed ctch jtcb,t
och lzii.nna att det hä\ hland\ jag. Vd,L\i. vo.tL det attr: \h;-l-ja\ och \)a,ta
att vl tnäÅdaL ttaugut inte igen.

l"lan,nedt Jag uppt(ich.te en gttuay., nänni4hct ton lag a[.dt-i-g ielleLLLr"at
ovet, C,e handLltappade. och hrt gLada vi 

'hal-L 
raia att vj- iit, Lr"Lalle

lsd laago 7ot n- nolo'L). DQL n01 J-r)o.'qr o,t Q attt, oct
dot 6c'L ig Jdr (Q1ro1 la; \aau()er <4l:Q c..\at.aa. -t ao-., ..--
nande .apnåh. ,et hall vali-t qn nqiLlg uppLevLl,5e,

Vt o1 kc',g'LQs5en 5r)'( t0c^ 5l q?d,;g. 6)' o,t: \, {,a) I )aia *co, 
_

att U'd.tr c,'h i,1Åa\nouJl vi dåtr -r Å.i o(!a .4aa"aa-o -d,i,t'.
vL ttLäÅlat och döz de nLJa vän.hap,5band v.L hnuti.t.

Kongne'^en van 4d räLplanetlad och dlöl: M.4nlcLi-gt att d,a.t,ran en
gtödje art $å rota on dot av den.

l)^1- r,..r?Af

Jr 5 rt 
,

/a.\ 44atJE/)
,in"a'aL r

C< C a-^t ! E 2-+1>

\"a.r ,,b t,. t*:)
Pa/4 141

trån pedLi Patjahba. dia5Lz loqtq-tika1e, 5c- 5a-r\t.0. rå t. .ae,,t-
5lötd5 La,d [ tuJrta TJficLel (] , r cfu v..,)\r a)d -vo -paaa
iabjö.'tat och l,\tet1: 1ac, Å.:- ltr.gv5te4. Den o. . .-c" { . "-:c. -
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I samband med kongressen pas"
sade vi på ati fira vår 20-åriga t
varo som rikstäckande organisa-
tion för landets larynger.

Cerrnonierna var förlagda till lör
dagkvä en och böriade med en
mottagning där många gratulan-
ter infann sig iör att önska oss
lycka och välgång ivårt fortsatta
arbete. Många gåvor överlämna-
des t ill jub aren.

'.ä.--.\

Kr:3
En dekorativ tavla, en handgjord gästbok, ett standaL vackrc prydnadsföremäl av skillda
slag... Samlingen av gåvot ökade itakt med de många talen och välgångsönskningama som
kon oss till del denna minnesvärda jubileumskvä|1...

&

28



Gratulanterna samlas småpratande... Det po at i glasen...

Finska delegationen lår bli
exempel påden utländska upp-
vaktningen. FLv: Juho Talonen
(nyvald otd törand e), Ritva He i kki.
lä (husmot på Kyyrönkaita)och
Atto Aaltonen (kanslichef) över.
lämnar Finlands gåva till löt-
bu nd sord löta n den Bert i I Li nd-
stön och vår kanslichet EIise
Lindqvist.

Göteborgslörcningen lår rcpresentera vån lokal-
förcningar. Här töretddd av Harry Olsson och
Ewa Söderpalm (Göteborgs universitet).
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En hilsen og gratulasjon lil vår
svenske venner til RLE'S 20.
årsjubileum.

Kjell E. Damsleth, Norge

Kj@re vennerl
Vi kom fra Norqe, fra nord,-fra
vest.-fra syd-og fra @st, til Stock-
ho m med stor glede og med sto-
re forventninger.
ldag, lordag er vi halweis gjen"
nom kongressen og vi kan allere-
de konstatere at det er og b lr en
vellykket kongress, nettopp slik
svenskene kan detl

Jeg har heldigvis ikke vert med-
lem iså mange år idenne "hull.i"
halsen-k ubben", men jeg synes
at jeg på disse årene allerede har
fått en rekke nye venner fra en
helt annen krets enn i mitt yrkes.
aktive liv. Det er godt å ha s lke
vennerl

I Norge markerte vi vår landsfore-
nlngs 20-årsjubileum svaert en-
kelt ifebruar 1987 (i år) men vi
skal gjore litt mer ut av det når vi
er samlet på Geilo i september.
Men nä er det väre svenske ven-
ners 20-årsjubileum vi skal fe re.
Vi skal gratulere fra de andre nor-
diske and og vi skal hyde RLE
for den betydlige innsats den har
gjort for de svenske opererte, for
de ideer den har g tt til og v skal
takke for mange gode samver.
På vegne av NLFL og samn]en
med de norske representantene
som er tilstede gratulerer ieg
hjerteligst og vil gjerne overrekke
en serigrafi (s ketrykk) av Bengt
Moberg som heter "Utflukt" som
vår gave til dere på merkedagen.
Gratulererl
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ABF uppvaktade med ett standat
överäckt av kongressens odfö-
rande Christina Tallberg och
dess sekretercrc Jan.Åke Ek.
holm, båda anställda på ABF.

När mottagningen var övet vidtog småningom iubi16unsmiddagen och hotellets matsal lylldes titt btist-
ningsgftnsen med lestklädda glada iubileumstirarc. Hät ser vi Föhundssekreterure Etot Bystedt med
naka Linn6a och på högra bilden syns nämast kameran Majny och Sven E ksson, uppsata. Vid bordet
bakom set vi Ann-Britt och Karl-Etik Etiksson samt Christine Svensson, Linköpings.löreningen.

Stämningen steg olörtrutut allr
elter som timmana gick, som
den ska görc undet en lyckad
kväll. Kulmen var den avslutande
dansen.

Här svänget Rune Molin om med
Birgit Blange, och Elise Lindqvist
dyket upp som gubben i lådan.
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Ilytt försöl« med snorl«el
I början av 70.talet gjorde vi i RLE
försök all intrgducera en svensk.
tillverkad snorkel. Vid nordiska
konqressen i Finland 1975 fick vi
sedan några provexemplar av en
ny modell med kuff, "LARKEL 2"
av belgisk tillverkning, och nya
försök ati intressera de svenska
laryngerna. Men av någon anled.
ning har det varit ett ganska svali
mollagande, till skillnad från i
Norge, där det finns många enlu.
siasliska användare.

Från öronkliniken i Karlskrona
har nu kommit ett glädiande brev
om nya lörsök.

HJÄLPMEDEL FÖR
LARYNGECTOMERADE
VID BADNING OCH SIMNING
Nya hjälpmedel flnns nu på mark-
naden som kan möjliggöra för la-
ryngectomerade att simma och
bada.

Hjälpmedlet består av en tub
som införes itracheostomat, var-
efter en kuff uppblåses så att
fu lständig tätning ästadkom-
mes. I andra ändan finns ett
munstycke, som införes imunhå-
lan. Därvid har en fri luftväg eta-
blerats så att pat kan andas via
näsa, munhåla, svalg och tuben
som sitter fast itracheostomat.

Ett alternativ är att man fäster en
snorkel ituben. som sedan an-
bringas pannan, varvid en fri
andningsväg etableras, genom
vilken pat kan andas under sim.
n ing.

H jälpmedlet måste utprovas av
Iåkare och ibörjan bör läkare

Snorkelns kanyl tätas mot stomats insida medelst en kull. Här pum-
pas kulfen utt via en smal plastslang, med hjälp av en injektion§.
spruta. Sno*elns anslutning till stomat unde ättas av en bedövande
gelö, som stryks på kanylen.

också medverka vid instruktio-
nen av hur hjälpmedlet skall an-
bringas i tracheostomat. Däref ter
sker träning i swimmingpooi un-
der överinseende av sjukgymnast
samt till en början även läkare,
varvid man måste dels kontrolle-

ra att det ej föreligger något läc-
kage i tracheostomat, dels att
pat kan andas på ett tillfredsstäl-
lande sätt. Så småningom kan
sjukgymnasten siälv överta öv'
ningarna tills dess att pat själv
kan klara sitt hjälpmedel.
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Vi öron-. näs- och halskliniken i

Karlskrona har ett sådant hjälp-
medel med framgång utprovats
på en laryngectomerad pat. Detta
att kunna bada och simma utan
att riskera att få ner vatten I tra-
cheostomat upplevde pat som en
k ar kva itetsförbättring av sitt liv.

Om intresse finns för detta hjälp-
medel bör man ta kontakt med
någon öron-, näs- och halsklinik
på närmaste centrallasarett för
vidare information.

lnfornration om hjälpmedlet samt
hjälpmedlet kan rekvireras på föl-
jande adress:
Verein gung der Kehlkoplosen,
Sltz Miinchen, e. V. gegr. 1968,
Landesverband Bayern,
8000 Munchen 2.
Elleri Frau Martha Strasser,
Taibero 26, 8021 lcking,
W-Germany.

Oronkliniken. Kar skrona

Lennart Sundbery
Overläkare

lnget Olsson
Logaped

Camilla Berg
Sjukgymnast

Används bitmunslycket, blit andningsvägen: näsa - svalg - mun

- stoma.

Till bitnunstycket kan altemativt anslutas ett sno*elrör, som håtts i
läge av ett pannband.

TARYNGFONDEN
I STÄLLET FÖR BLOMMOR
rÄnx pÅ LARvNGFoNDENt

MED DITT BIDRAG s[ÖoeR
DU REHABILITERING AV
MEDLEMMAR I RIKSFÖR.

BUNDET FÖR
LARYNGEKTOMERADE

PG91 82s8-5



BREU
frÖn uppsqln

jag tliuUe hu.i.o ilag fia-d dal sL'ta oaopenet tt?L tlqcbeuet hoqt

{\1ön Sveo östh ned finga v(inLaga a1d. Så hlil 3h1-ivA1 Lan:

upp^ala{öza,wlnga-n han undo.tt vdu-n genctnlöt-t. en :l-aLhu)l^ på Alzadenuha
S juhhutQ.t, KuMt ed.ale var, Cutl,LUa Beung. tltez luL^en v.L^ade4 K(,nLu-
Lent[Lllnen rned Siv, dörL våta nedLennaz och Lnbjudna gil\tzr..

Elts.,'L taLhurÅena qvalLtnLng höU^ a.tt 6ij,'LuxLngtn(ite, d.tit bt-and. annai det
nqa nunae t av La'1U d.ishu.,le1ades, Fctterinaens redtentaz ,Jltatade 5in upp-
,sizattwLng av både'6amat c)ch .Lnnehått. 7iet fu vå,t [öthoppw-ng att Laiq
iivo t" i 6o1t^äUnit"gen ho,rnZtL oLl ha.4 ta Sarna höga 5farda7d.

T i ( Uorna,s,ved ÄBF, Upp\o U ho'L v t ävQ a t å7 haÅt ar rr'/.d.ia ci^hLL. Äi a t
tal. landshaoe r otad. Någ1o av vå7a 4?dlaQ,firaz de?fog Q6tQr lutÅQ,t i ot,
1e5a I-LLI SnåLand ocll otand tLLUdwnaM ned Stoclzhaln^- l)önenlngen. Oel:
bLev en rnqchet tlLLvUg /Le^a, Aan vL ted åton gLAd,i e hottunen d|:t nLnna5.

fen av vdr.a nedLennal doLtag i Natldtaha Kong4e5aen. De vM aLla öuella.n^
c)n att det van rqchd glvanda. oeh tii,Lc))Liht att {å ta dQ-l av vå\a no,Ld,L\lza.
g/Lannt-ändz,\. Mhete liin att |önbättua vil-Lhonen dön t a,\qng(,!per"e,,Lade .i-

na,^pzlztlve LänduL. ,et va)L en .i! l onendndo boglLe A .

Fölbuadeu Zct-r)tsjttbikitn 5kulk Jag v.<tja sht"i. va iAcbQt a"., t Q,y, jag
lLlttatl.Lnte någtLa r'r.d åon lzan l:ächa uad jo.g shutl-e vLlla \dga. Jag h-Lt-taa
batld ett ondt FAtuIÄSITSKII

svod ö^th

TRADITIONETL

JULHÄLSNINC
UNDER SAMLINGSRUBRIK

God Ju1 och Gott Nltt År
önskar,

ex: Karin o. Karl Kårlsson,Laxå
B€rtil Persson, Slockholm

Liksom föregående år kan du få en

Jul-hälsning framförd till dina vän'
ner bland LARYs läsare. I fjol var
det ett hundratal medlemmar som
tog tillfället i akt och utnlttjade
möjligheten i Jul-numret.

Priset blir även i år 10,- per "hus'
hå11", Namnen måste vara redaktö
ren tillhanda före t0 nov.

De inllatna Pengdfia gdt odohortdt
till Lartmgfonde .

Gör så här: Sätt in 10:- på fondens
postgiro 91 82 58-5 och skriv
"Julhälsning" på talongen.

Eller ännu bättre,
Samla in alla namn avdelningsvis
t.ex. på nästa möte, och sänd namn-
listån hit, samtidigt som motsvåran-
de summa sätts in på fondens

Vi hade vissa besvär i fjol att tydå
en del av namnteckningarna. Vi ber
därför att du skriver tydligtl
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Redcrktör'ns
sp:rlt

EN LEVANDE TIDNING

Det kom reaktioner på min förra
spalt. Både positiva och neoati-
va. Det känns bra och menings.
fullt när läsarna bryr sej om vad
som skrivs och låter höra vad
som tycks om det skrjvna. För
det mesta hörs ingenting, och då
är det lätt att börja fundera på tid,
ningens värde och existensberät-
tjgande.

Under alla år jag jobbat med Lary
har jag efter varje utgivet num-
mer gjort en noggrann genom-
gång, och försökt se vad som
kunnat göras annorlunda och
bättre.

Min förra spalt var ett led i denna
strävan, att försöka höja standar-
den på spalten och därmed
också i någon mån förbättra tid-
ningens läsvärde. Jag skrev med
en smula distans till förbundsar
betet. Därav reaktionerna. Någon
hade läst mellan raderna att "re-
daktör'n visade aggressioner".
Någon annan att "det kunde vara
en schism mellan redaktör'n och
f örbundets beslutsf attare"

l\4en det var, som sagt, enklare än
så. Det var endast ett blyqsamt
försök att i läsarnas intresse och
i yttrandefrihetens namn visa en
smula oberoende av grupptryck
och ägarintresse.

Man kan tycka att de som sitter i
beslutspositjon ändå har så stor
makt att de bör kunna låta sin tid-

ning få stå så pass fritt att den
kan tillåtas visa en aning sälta
och oliktänkande.

Därvid förväntas givetvis att läsa-
ren tar de framförda synpunkter-
na för vad de i verkligheten är.
Oftast är det en enskild medlem
som för fram sina synpunkter
och som dessutom hälsar varje
bemötande med glädje.

Larys spalter är öppna lör alla!
Tänk på att Larys insändarspalt
är det lorum där DU som enskild
medlem kan göra DIN röst hörd!
Låt oss göra Lary till en mer le.
vande tidning!

En tidning är ju även, som vi vet,
ett utmärkt fint instrument för en
grupp som vill skapa sig en profil
i samhället. Tyngden i journalisti-
ken brukar då ligga i ledande ar-
tiklar. där beslutstattarna slår
fast gruppens behov, och de krav
behoven qer upphov till, och hur
de ska tillgodoses och förverkli-
gas.

Typografiskt sett har nu Lary, i

mitt tycke, kommit upp iklass
med genomsnittet på de handi-
kapptidningar jag brukar läsa. ln-
nehållsmässigt är det sämre. Där
saknas just det profilskapande
moment som beslutfattarnas le-
dande artiklar skulle utgöra. Att
så är fallet måste betraktas som
en förspilld resurs.

Ett hett önskemål är således att
våra beslutsfattare på toppnivå
redovisar förbundets syn på de
för oss viktigaste handikappoliti.
ska frågorna. Om så önskas stäl-
ler Lary givetvis upp och hjälper
till så långt förmågan räcker.

Men de krav och synpunkter vivill
föra fram måste nödvändigtvis
komma lrån dem som stakar ut
våra handikappolkitiska mål och
som fallar de avgörande beslu,
ten på vägen mot dessa må|.
Först då lår arliklama sin rätta
tyngd i kralten ay att vara uttala.
de i hela förbundets namn.

Låt oss alla bidra till att göra Lary
till en mer aktiv och samhälls-
medveten tidning!

- ETT UNDI-R, gubben lnin
att du klarade livhanken I

- Jaflen, det var ju en
iIl!DtRLA(ÅRt son skötte flei
guinflan lilla !

La,tLqngt o n^
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GöteborgsJöreningens ordinarie
årsmöte hölls den '11 april 1987
på Dalheimers Hus, Göteborg.
Trettlo med emmar med fruar var
närvarnade. Efter sedvanliga
mötesförhand ngar med val av
styre se och ombud för komman-
de verksamhetsår visades f ilmen
om konsulentarbetet för laryng-
ektomerade.

Två nya hedersmedlemmat kora-
des nämligen: Eva Årlin och
Harry Olsson

Eva År n invaldes vid årsmötet
den 27 april 1968 som styrelse-
edamot och har haft denna post
inti I sin pensonering 1985. Eva
har tjänstgjort på Sahlgrenska
sjukhuset i Göteborg som ta-
pedagog. Ny'ånga av våra med-
lemmar har efter operation lärts
och tränats av Eva såvä iservox'
tal som i matsirupstal.

Harry Olsson lnvaldes vid årsmö-
tet den 17 april 1971 som
styrelseledamot och har haft
många skifiande arbeten inom
styrelsen. Sedan många år tlllba-
ka har Harry varit föreningens
kontaktman vid besök på olika
sjukhus. Harrys uppgift har varit
att tala med patienter och anhöri-
ga om vårt handikapp samt stöd-
ja dessa. Även efter det patienten
lämnar sjukhuset har Harry uppe-
hållit kontakten.

Som avslutning serverades kaffe
med smörgås.

Hedercmedlemmama Hatry Olsson och

IUYA
HEDERSMEDLEMMAR

i Götehorg

FLv: Harald Rylots, med tyggen mot kameran, Åke Sterner, Ewa
Sven Pelaersson Söderpalm, Sven Petlersson, Eric Hemansson och Gösta Jorhede.
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Efter avgång trån Göteborg med
"Stena Nordica" samlades samt-
liga deltagare ti I gemensam
lunch. När den goda lunchen var
intagen delade vi upp oss i grup-
per för samtalsträning. Vid an-
komsten till Aalborg var kaffe
och smörrebröd framdukat och
detta smakade utmärkt. Kvällen
var sedan tri.

Klockan 09.00 samlades vi
laryngektomerade och våra två
logopeder tog hand om var sin
grupp (en med Servox och en
med matstrupstal). Visom levde i

den tron att vi kunde matstrups-
tal blev snart satta på plats. Våra
logopeder påpekade alla fel som
vi gjorde och det var bara att bör-

ia från början vllket var mycket gi-
vande. Nu gäller det för oss alla
att taga vara på de tips som logo-
pederna lnpräntade I oss tör att vi
skall kunna förbättra vårt tal.

Efter en god frukost började vi
med en genomgång. Här var även
våra fruar med, för att taga del av
vad vi övat på och vad vi ansåg
om kursens uppläggning.
Ewa Söderpalm lämnade en rap-
port lrån ett studiebesök som
hon gjort I London nu i vår. Ge-
nom inspelade band fick vi höra
hur bra det gick att tala på kort
tid efter operation med den nya
SlngerBlom-protesen, som är
försedd med en backventil så
man har båda händerna fria. Ewa
Söderpalm talade även om att lä-
karna på Öron-, Näs- och Halsav-
delningen, Sahlgrenska Sjukhu-
set, Göteborg var mycket intres-
serade och det troligen inte kom-
mer att dröja länge förän den för
sta protesen av den nya typen in-
opererats.

Vi var alla eniga om att detta var
nog det största framsteg som
gjorts för oss larynger och som
lovade gott. Den nya tyska röst-
generatorn demonstrerades och
kommer snarast att användas på
Sahlgrenska Sjukhuset, Göte-
borg.

.- , ' ,i' 't§§--,

TA1KURS l-3 iuni i Aolborg, Dqnmrlrk

x§-r.-

Fr.v: Maj-Btitt StemeL cösta Johede, Svanhild Olsen, E c
Hemansson, Maj Hermansson, Bettil Lindstbm.

,t

:

Ft. v: Birgit Risbery, Ewa Söderpatm, Åke Johansson, tr6ne
Johansson

Ft.v: Helge Hansson, Agres Nl/sson, cullviJohede, Mai-Btitt
SterneL Karin Alexandercson, Mai Hermansson,lJ a-B tt
Johansson

Efter avgång med "Stena
Danica" samlades vi till gemen-
sam lunch. Vi återgick sedan till
ytterligare samtalsträning i grup-
per och fortsatte med detta till vi
återkom till Göteborg.

Alla var överens om att det varit
en nyttig och trevlig talkurs.

Sve, Pellersso,
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lagt. Kyrkan var nyrenoverad på
1950-talet. Vi glorde också uppe,
håll vid de stora graviälten ut-
efter vägen. Så var vi nere vid
Långe Jan, Fågelstationen där
det var kaffepaus för den som ön-
skade.

Sä iortsatte färden norrut förbi
Ottenby Kungsgård. Nu på östra
sidan. Guiden kåserade hela ti-
den om de platser vi passerade.
Nästa uppehåll var vid Eketorps
Fornborg, där det var mycket in-
tressant att se. Därefter fortsatte
färden norrut lörbl Lerkaka KveF
nar (5 i rad) på väg tlll Borgho m
där det var tid för lunch

Efter Iunchen gick färden förbi
Slottsruinen t ill Solliden. där
S ottsparken besågs och som av"
slutades med kaffe och väffla på
Kaffetorpet. Sedan vidare t ill
Gärds ösa Kyrka, som är unik så
till vida, att den har olika ingån-
gar för kvinnor och män. Kvinnor
den norra och män den södra.

Nästa uppehåll var Hirnntelsber-
ga Hembygdsgård som bestod
av många hus samt med många,
både yttre och inre saker från äld-
re tider. lnnan vi avslutade
ölandsresan besökte vi Arontorp
och besåg den besjungna Aron-
torps Gula Ros. så återvände vi
till Kalmar där det var tid för mid.
dag.
En mycket vacker och lyckad daa
till ända.

SÖNDAG 24 MAJ
Efter frukost, packade vi väskor"
na som togs med till bilarna. ln-
nan färden fortsatte, besågs
Domkyrkan.
Bussen och bilarna kördes till en
parkering i närheten av Slottet,
sedan fortsatte alla med bussen,
först en färd över Ölandsbron till
Tråffpunkt Öland där en modell
av hela Oland besågs, sedan åter
till Kalmar för en rundtur i de äld.
re delarna av staden, uppehåll
gjordes för promenader ide allra
äldsta delarna (smala gator och
små hus), Guiden kåserade hela

tiden om hus och platser vi pas-
serade.
Efter rundturen år vi lunch på
Restaurang Byttan i stadsparken
nära Slottet.

Under lunchen passade Carl Asp.
lino på, att tacka Ann-Britt och
Karl-Erik för arbelet med ordnan-
det av denna trevliga resa.
Efter lunchen avslutades Kalmar-
resan med ett besök på Slottet

som besågs under sakkunnig led.
ning av guiden Bune Nilsson som
Ann-Britt tackade för gott arbete
och överlämnade en bukett blom-
mor,

Så var det tid alt tacka varandra
lör trevlig samvaro och säga far.
väl med hopp om aii snart trällas
igen.

Rune Pettersson

Soligt på Solliden! Fr.v: Nils Berglund, Katmar; Eva Aspting, Ttanås;
Harry Pettercson, Noffköping; Cart Aspling, Tranås; Nils Eriksson,
Mönsteås; Edit Pettersson, Tranås; Grcta Ericsson, Mönsteås:
Anna Håkansson. forsåsl Firne Pettels san. Trcnås: Birget Cartsson,
Valdemarcvik; Ann-Britt Eriksson, Finspång; Hetny yhtön, Jönköping;
Manne Swall, Valdemarsvik; Grcta Carlsson, Vatdemarcvik.
Med tyggen mot kameran: Rune Nilsson, KalmaL skymmande Ka n
Pellerssor, Norrköping; Nils Biörck, Barcnsbery samt Ka n och
Totsten Claeson, Berga.

EKETORPS FORNBY består av en cirkehund borgnur, inon vilken
husen ligger som ekrarna i ett hjul. Borgen utgräides och undet-
söktes 1964-1973.

M
f -:.r:
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Stockhloms l:rrynger
till Smålclnd

Efter en lång och kqll uinter åker
vi på en vÖriesn till smålqnd och
ölond med godq förhoppningqr.

TORSDAG DEN 2115
Bussen anländer kl 8,45 till
Klarabergs-v adukten med Upp-
sala-Föreningens Medlemmar,
sedan går färden söderut efter
att vi hämtat två medlemmar i

Södertälje åkte vi t Norrköping
där vi höll en liten rast och sträck-
te på benen.Därefter gick färden
via Söderköping och Västervik t ill
Oskarshamn där v intog en väl-
lyckad lunch samt besökte
Döderhultar Mus6et, sedan t ill
Timmernabben med besök på
Keramisk Fabrik.

Därifrän till Kalmar och inkvarte-
r ng på Stadshotellet och middag
varefter dagen avslutades och vi
var trötta efter resan och gick var
till sitt.

FREDAG
Efter en god natts sömn och en
fin frukost startade vi med en
lokal guide. Först en rundtur i

Kalmar med ett besök på Ka mar
Slott därefter åkte vi över nya
Olandsbron t ill Borghom och
Solliden där vi fick gå en rundtur i

parken, sedan åkte vi till Borg-
holms Värdshus där vi intog en
god lunch.

Efter maten besökte vi vår med.
lem Sven Svensson som har en
stuga i trakten. Det var en ange-
näm upplevelse. Därefter åkte vi
till södra Oland och Långe Jan
men det var en riktig storm så vi
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Med glad förväntan styfte vi söderut...

I

/rls och Svell Svensson bjöd in oss till sitt trivsamma sommartory.



satt kvar i bussen. På vägen till
Kalmar var vi på Alvaret och tit-
tade på blommorna, bland annat
orkideen Adam och Eva. Sedan
hem till hotellet där vi mötte
Linköpings-Föreningen. På kvä1.
len drack vi en kopp kaffe tlllsam-
mans, och hade en trevlig kvåll.
Efter någon t mme sade vi god-
natt. Det var då sent för oss alla,
kl var 23.

LÖRDAG
Efter en lugn och god natt, för
inte att glömma en god frukost
åkte vi från Kalmar till Växjö där
vi skulle bo i två nätter och b and
annat besöka Orrefors och Kosta
Boda Glasbruk. där vi intog vår
lu nc h.

Efter lunchen i Kosta gick färden
till Utvandrarna I Klasatorpet,
därefter Äkerbys Väoskäl med
stort kalfekalas och 19 sorters
kakor sedan gick färden tillVäxjö
tll första klassens hote I Royal
Corner som är nybyggt och myc-
ket fint. Allting var perfekt. Där-
efter middag och lite småprat
innan var det dags att gå ti
sängs.

SÖN DAG
Efter frukost åkte vi ti Linn6s
hem, Råshult där en lokal guide
visade oss runt.

Så äntrade vi bussen igen för att
åka åter till Växjö för att göra en
stadstur och se det fantastiska
Teleborgs Vattentorn där. Efter
lunch på Araby Herrgård var vi på
Smålands-Musöet, samt hade nå-
gon timma för eget intresse. Kl
19.00 intog vi middag med tre
medlemmar från Växjö som var
bludna av Stockholmsjöre-
ningen och det var vällyckat.
GODNATT.

MÅNDAG
Hemresa från växjö till Gränna
och sedan Visingsö där vi åkte
Remmarlag och besökte en gam-
mal kyrka. Sedan lunch på
Strandrestaurangen, som bestod
av nyrökt sik och Ood stuvad po.

,il&ltt{ '

,i' til:,i.,,.\l
,,§

§§!rT
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John Danielsson beundrar andäktigt Sollide,s k/asslskt sköra
arkitektur.

Åka remma ag på Visingsö vetuar spännande. Ska vi våga oss på en
åktur? lrågat Sven Svensson, som kommer gäende till vänstet i
bilden. De "ftttvända" damerna ltamför honom är fr.v: lris Svensson.
Svea MeiieL hma Bruhn och Elsa Sundin. Bakom vagnen ståt Hetge
Sundin och på andrc sidan skymtas Majny och Sven Eiksson,

tatis. Därefter åter med iärjan till En mycket trevtig resa som var lä.
Gränna, där alla kunde göra in- rorik och upply;ande. A a var
köp ide små a'färerna. sor't l,nns nöjda. Tack iör en lrevlig resa.
där. Nu var det dags att vända
hemåt igen, och efter ett uppe- Rikatd
håil för kaffe iNyköping kom vi
nöjda till Sthlm.
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UisGr l«Önslorn:r
och lev löngre

Är du stressmänniska? Visar du
ald.ig dina känslor utan är alltid
lugn och behärskad? Tar du på
dig för mycket arbete?

Tyvärr - du löper då stor risk att
dö i blodpropp!

Var tredie svensk dör i blodpropp

- nästan en ikvarten. Det kan
bero på att vi uppfostrats till att
leva i enlighet med dessa tio bud-
ord:

Bru karl rcdet sig själv.

Den son inte arbetat ska inte hel-
let äta.

Man ska ju inte bara sitta och rul-
la tummarna.

Räkna fötst ti 10.

Man ska alltid sätta sitt lius un-
der skäppan.

Det gället att hitta en passande
grimas.

En man gråter inte-

Tiden läket alla såL

Så tu det bara.

Det ska vi bara inte tala om.
Hjårtsjukdomar kan ha sin grund
ifelaktig livsstil. Den tar sig ut-
tryck i att man stressar sig själv,
plågar sigg själv och inte tar sig
själv på allvar. Man nöjer sig med
alltför få känslor och iör lite
mänsklig värme. Det är fortfaran-
de mest män som dör iblodpropp
men kvinnorna är på god väg att
hämta in försprånget.

Den typ av människa som får
blodpropp är en som helst gör fle.
ra saker på en gång: Äter frukost
och läser tidningen. Åket läg och
förbereder möten, äter lunch och
håller sammanträde.
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Sällan eller aldrig tillåter sig den
människan att bara njuta av ma-
ten eller resan.

KAN INTE DELEGERA
Den här människan har också
svårt att delegera sitt arbete. Han
känner sig ofta oumbärlig. Hans
skrivbord djgnar av papper och
handlingar. Det är ett sätt att
meddela omvärlden att han är en
betydelsefull person men det är
också ett sätt att stressa sig

t,:/'J

Han har svårt att delegera sitt ahete, hans sktivbotd dignat av
pappet och lingat.

lt

själv. Varför måste han hela tiden
betrakta alla de saker han inte
hunnit med? Och varför är def så
svårt att släcka neonskylten i

bakhuvudet som ständigt blinkar:
Kom ihåg det och kom i håg det
och det och det...

STÄNDIGT PÅ SPRÅNG
Den här människan har svårt att
under sammanträden, ja även i

sällskapslivet, sätta sig bekvämt.
Han sitter pä språng och sliter
bara stoppningen på stolens
framkant.



Han liknar en gatopphäst som
mer eller mindre medvetet låter
sig drivas framåt av det han tror
omgivningen förväntar sig av ho-
nom. "Jag vilJ dö i seten", sa en
50-årig man med förhöjt blod-
tryck, som jag undersökte.

Han ska prestera - på arbetet, i

sängen, på motionscykeln osv.
Men forskninoen har numera
konstaterat att han som belöning
jnte får någon lagerkrans utan en
för tidig död. Är det mödan värt?

HÅLLER FASADEN
Den människa vi beskrivit är en
sk fasadmänniska. Han tåter
som om allting alitid stod bra ti .

Han är uppfostrad till att ktara all-
ting själv och därför har han svårt
att erkänna sina begränsningar
och be andra om hjälp. Han får
inte visa känslor, som tex sorg.
Han har svårt att föra djupare
personliga samtal. Han kommer
hellre med en kvick replik. Därför
blir han oftast innestängd i sina
problem och andra människor
har svårt att komma honom in på
livet.

Man ska tala hövligt till andra
människor. Det gör "blodpropps.
typen" nästan alltid. Men det är
inte alltid på grund av naturtig
hövlighet. Ofta är det av tvång.
Han döljer nämligen alltför ofta
sin berättigade vrede. Han kan
alltför sällan säga nej ti sam-
manträden, han tar på sig för
mycket arbete och har överhu-
vudtaget svårt att säga ifrån. Han
låter sig ofta avbrytas av andra,
av telefonen etc.

Han låter köra med sig. Sväljer
sin vrede och får bara luft genom
sarkastiska nåtstick e er plöts-
liga utbrott. Det går emellertid
vanligtvis ut över fel personer:
barnm hundar, äldre damer och
liknande.

PRESTATIONSKBAV
En våg av kroppsmedvetenhet
har brett ut sig över landet. Om
vår man - eller kvinna - är en

del av den, är det inte för att det
är roligt. Han gör till exempel
morgonrundan till ett fast arbete.
Helst ska den bli lite tängre och
gå lite fortare för varje gång. Om
vår man en morgon finner att han
inte gitter, så tvingar han sig till
det genom självironiska anmärk-
ninqar. Han får helt enkelt inte bli
i sängen och där inta sin frukost

- åtminstone inte en vanlig var-
dag.

Överhuvudtaget får han inte rik-
tigt göra det han har lust till. Han

v2'A---l--

har svårt att motta gåvor och
känslor från andra människor.

Det går lång tid me an de ti fät-
len då han bevitjar sig själv en be-
löning och det var länge sedan
han hade tid och ro för sig själv.

INRE DOMARE
Amerikanska forskare har under
de senaste 20-30 åren föresla-
git, att vår man, systematiskt,
varje vecka avsätter tid till sig

"Fasadmänniskan" låt inte visa känslor, son t ex sorg....



själv. Drar ut telefonjacket och
försöker utröna, vad som pinar
honom och vad som kan göras åt
det, istället för att låta det bara
fortsätta. Att han tänker på hur
han kan glädja sig själv nästa
dag, nästa vecka osv.

Om vår man spelar tennis kan
han tex slå tio lysande slag utan
kommentar från den inre doma-
ren. Däremot kan ett enda missat
slag få ovädret att bryta ut: "Du
spelar ju som om du brutit ar-
menl" osv. Han är mycket själv-
kritisk och det är han inte bara på
tennisbanan.

Hans värdering av sig själv är ge-
nomgående rätt lågi "Mina positi-
va sidor kan räknas på ena han-
dens fingrar - mina fel däremot
kräver minst en räknemaskin".

Ar detta en realistisk hållning? Är
dåligt samvete alltid bättre än en
naturlig självglädje? Varför är det
så svårt att tala hövligt och upp-
muntrande till sig själv?

TA KÄNSLOR PÄ ALLVAR
När man på detta sätt stressar
och plågar sig själv blir man ett
slags vulkan, ivilken de inneslut-
na prob emen och känslorna ska-

par ett högtryck. Man ger sig ald-
rig tid till att bearbeta sina pro-
blem eller ta sina känslor på all-
var. Däriör kan en kris, en skils-
mässa, ett avsked, ett dödsfall i

familjen eller liknande, medföra
att detta högtryck yttrar sig som
förhöjt blodtryck eller blodpropp.

En amerikansk specialjst på
hjärtsjukdomar, prof essor Bobert
S Eliot, har därför mycket träffan"
de givit sin nyligen utkomna bok
titeln: "ls it worth dying for?"

Om man inte upplever att stres-
sen är en potenssymbol utan
omvänt ger en förringad livskvali-
tet kan man börja att förebygga
blodpropp genom exempelvis ta-
la hövligt till sig själv, eller rätta
till något av de andra här nämnda
problemen.

Det kan vara första steget på väg
mot en större produktivitet och
större välmåga. Men det är lätta-
re saqt än gjort. För månOaärdet
helt omöjligt, därför att självtilli.
ten är så grundligt undertryckt.

Det f inns emellertid prof essionell
hjälp att få också på detta områ.
de. En amerikansk specialjst,
Franz Alexander, skrev således
redan 1950 att det fanns anled-
ning att glädja sig över resultaten

av den psykoanalytiska behand-
lingen av människor med för högt
blodtryck. Ofta föll nämligen
dessa människors blodtryck, ge-
nom att analysen gjorde dem
mindre välartade. De blev bättre i

stånd till att stå för vad de själva
menade och ge uttryck för vad de
kände.

Lyckligtvis finns det också här i

Skandinavien en ökande förståel-
se för att hjärtsjukdomar kan
hänga samman med känslolivet
och att det alltså inte bara är nå-
got som man blir drabbad av som
en b ixt från klar himmel.

Text: Jöryen Bloch-Poulsen,
Roskilde univercitet

Teckningar Sven Biörnsson

(Underlaget till artikeln är hämtat
ur Jörgen Bloch-Poulsens bok
Folelser og forh@jet blodtryk -en psykoanalytisk undersagelse
af mand, Kobenhavn, Borgens
Forlag, 1983.)
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MED POSTEN

€tt vannt taclz [ttån 
^nn0"-CnQ,.ta 

Shöld !

A,nla-Gneta sl?h.Lva-n ett nad bha-v, dii"t hon uttauchzt
5Ln stola g(ddje övett den b?-rtr sl.engåva, son tzoln (,aån
hctngtzs sande vännqn unda.)L hennes tjulzdon, |etto. iach
vidanzbe{ondttaa hättned r-.t-l-t- dzm .tom hadz den (ina
amtonlzLn.

SamLLd-Lgt t_on vi öna'B-atL Anna-Gteta zn gctd bättn ing och
et.tr lna7t åtetrcznde L [öabund satbelz-t-.

Vid .Lngd,ngen LLt-t SödlLa TQ.atuLn
6o,nn^ dönn ett an4X-ag:

HUIAAR FÅR EJ IIEDTAGAS.

t{terL en ptLetuLita hade någon und"etL-
l:ecl2nat ed'tC j utL^lzqdd.a döra,LLngen 

t

canffdt- 
^ödelbl^

lotnot: Anra-Greta va|tidigare
o.o öra-0"'vi, iarå -lörp.'r0".

Rol,I

Ganl-e Johan 6LLa 
^ 

a 4a.,10.r,.

-lag hat uiit aLL\LL ndtt 4å bna
ton nti,t jag .lEltada. ö":tLL ö.11. Vi

^att 
htl\ i tndgd,Ln...

-l'len du 4llt-Len ju t [ebzuat-L !

-Ja. jag hauhe nintu Ået. Det
han4ba w1 nii,L jag 6q(.tde 5JurLi !

,.." 8 'a . 5()n ge" QÅt87 tdh hat" ho1 JTiut
it4 Qtn ris ratn. 5a pliurQt uadQl predahaa, och
|crulo ttQ . . "ren dt2n J()q ge| a (\&i n(i7 hon
hor "itt. hat (itL...ciFl !. haldu der 6rd'. -
gan i iöuanungen.

Garfial- aödenhi^
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I huv-udet på en larYng.

. * h a b a r t r, 1r;' ;i 
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n\ rin ':\ icl{e
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riliiiii*'*fi".".:qi:f ':ffi ;1:*'.-§:::"årlä'"""""-
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ej du 1i1ra hop!
'ar.S i9. r ;'0"r" a/ oPl '; .:dqe' o1å-..'
p'ec:, ä' : .d't.1t'dt'tor d.r .å'.r-. j.-
o'r oar 0aqå. rör" Dr.. äggrirg 0-o "dL "1, å

jag hinner inte lå fram några kommentarer f.ån
defl sonr kan någ0t 0ln f0rskning 0ch framsteg på

området. Men jag ska lälnna över dina fundering-
ar tilI vår f ö r t r o e n d e I ä k a r e Stig Haglund och lå
hans k.mmentä. i nästa nrmmer-

T,led larynghälsninga.r.
Stig Jon sor]

Cö teborg



,,HJALPM EDELSMARKNADEN"

STOMASKYDD Stomaskydd av vit textil med kardborrläs.

Olika halsvidder: 35-42. Angiv önskad storlek
Pris 20:-

Sälis qenom

INGRID HAGI\.,!AN
Bivägen 6

14,1 44 HUDDINGE
Tel 08-77 4 64 82

Träffas säkrast kl. '15-18

LARMAPPARAT Larmapparater i olika prislägen och utförande kan
rekvireras från
WORLD IMPORT
Box 101 66, Stockholm
Ordertelefon 0863 08 75
Pris lrån ca 30:-

f

Är du laryngektomerad och saknar KATASTROFKORT?
Hör av dig till vårt kansli, så lår du ett med posten!

l

I

LADDA UPP!

Viktiga rön till gagn för Servoxägare:

Batterierna skall alltid laddas 14 timmar, aldrig
mindrel Ladda minst 3-4 gänger i veckan om du
använder din Servox mycket. Anvånd aldrig nya
batterier innan du laddat dem i 14 timmar. Detta är

ett måste om du vill ha god användning av din Ser.
vox. Var noOa med att vända batteriet rätt! AIltid
rött mot rött, bäde vid laddning och i röstgenera-
torn.
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