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Eftervården eftersatt
för opererade
Ur Cancerfondens tidning Rädda Livet n l/87

Möt Elof Bystedl, som har hafl
strupcancer och fått struphuvu-
det bortopererat, Han har
många synpunkler på hur vår.
den efter operation fungerar.
Han använder bla uttryckel ute
ikylan.

Eftervårdens betydelse i sam-
band med cancersjukdomarna
har alll mer börjat uppmärk.
sammas. De laryngektomerade
(strupcanceropererade, där he.
la eller delar av struphuvudet
bortopereras) är i speciellt be-
hov av psykologisk hjälp efler.
som bodtagandet av hela strup.
huvudet bland annat innebär
att man lörlorar tallörmågan.

Att lära sig tala med matstru.
pen och att skaffa sig en ny
identitet är saker som kräver
mycket hjälp, anser Elof By.
stedt, lörbundssekreterare och
hjälpmedelsansvarig inom RLE
(Biksförbundet lör Iaryngekto'
merade).

I januari 1973 fick han sjäv
diagnosen strupcancer. Så här
berättar han:

Jag reste mycket både iSve-
rige och utom lands.

- Jag hade vål känt av halsen i

flera år, men too inte den tillta-
gande hesheten som en var-

ningssignal. Jag blev dock säm"
re och sämre och var ti I slut
tvungen att söka läkarhjälp, be-
rättar Elof .

lnsåg inte allvaret
Han blev inte särskilt uppbragt
av beskedet han fått. På den
tiden var informationen både
före och efter operationen när-
mast obefintlig. Därför insåg
han aldrig riktigt allvaret ioch
följderna av sin sjukdom.

Total Iörändring av
livslöringen

- Jag var 50 år och mitt uppe
i yrkeskarriären så jag tog det
hela som en parentes. Det här
fixar läkarna snabbt och jag
kan återgå till det normala,
tänkte jag. N,4en det visade sig
att konsekvenserna av opera-
tionen var mycket större än jag
någonsin f öreställt mig.

Den dåliga informationen gjor-
de att han inte var mentalt för-
beredd på den totala föränd-
ringen av Jivsföringen som
operationen innebar.

- Jag som praktiskt taget levt
på min röst imitt arbete, som
gick hos talpedagog för att kun-
na uttrycka mig vä|, kunde
plötsligt inte säga ett ord! Man
förknippar ju sin personlighet
med sin röst. Försvinner rösten
så törsvinner personligheten,
så upplever nog de flesta en
strupcanceroperation, tror Elof .

Talar med matslrupen
Att i so'årsåldern börja om från



början och lära sig tala med
matstrupen är ingen lätt upp-
g ift.

- N4in målsättning var dock
klar från början, jag sku/,le lära
mig att tala igen utan hjälpme-
del.

- Försla tiden efter hemkoms-
ten satt jag vid köksbordet med
dagstidningen och bandspela-
ren, spelade in, lyssnade och
övade. Jag får nog tacka min
envisa Iäggning för att jag kun.
de komma igen. Det, plus mina
anhörigas stöd.

Han satt ofta och väntade otå-
ligt på att hans fru skulle kom-
ma hem från jobbet så att han
kunde visa vilka framsteg han
gjort.

Tog ett år

- Det toQ !ngefär ett år att lära
sig tala igen. Men det tog ånnu
längre tid att våga prata med
folk igen.

- På det området är det inte ba-
ra de strupcanceropererades
osäkerhet som är orsaken. All-
mänheten missförstår oss ofta,
såger Elof.

Larmade lör rån
Han berättar om strupcancer-
opererade som på banken tagit
fram sin röstgenerator (ett tal-
medel som trycks mot halsen)
varpå expediten tryckt på
larmknappen för rån!

- För somliga låter det ko-
miskt men många tar mycket
illa vid sig och undviker kontakl
med folk.

Bättre inlormation

- Kanske krävs det bättre in-
formation så att folk bättre för-
står de speciella problem vi
strupcanceropererade har, till-
lägger Elof.

Han själv upplever inte talet
som det viktigaste.
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- Visst är det viktigt att kunna
tala igen, men operatjonen in-
nebär så många andra omställ-
ningar, säger han.

Drabbas lättare av
inlektioner
Man kan inte röra sig lika fort
som förut, inte uttrycka sig som
förut. Det är lättare att drabbas
av infektioner på grund av att
andningsluften går direkt ner
genom hålet i halsen. En sådan
enkel sak som att snyta sig krä-
ver att man tränar upp en spe-
ciellteknik eftersom luiten inte
längre passerar genom näsan.

Den fysiska eIteruården
bra...
- Man måste ändra hela sättet
att leva och ändå ser många ta-
let som det största problemet.
Det är också det område där
man får den största hjälpen, i

form av talträning, påpekar
Elof.

Det är här som bristerna fanns
och fortfarande finns, enligt
Elol. Den rent fysiska eftervår.
den med regelbundna kontrol-
ler och talträning är bra. lnfor"
mationen före och efter opera-
tionen är också bra idag.

... men den psykiska hjälpen
saknas
Det som saknas är den psykis-
ka hjälpen som är ytterst vär-
defull i den svåra omställning-
en efter operationen.

Läkaren gör sitt jobb, logope-
den gör sitt, båda gör ett utom-
ordentligt bra jobb, men sedan
är det slut. Den värsta delen, att
lära sig acceptera sin nya röst
och bygga sin identitet och
självförtroende kring den får
man ingen hjälp med.

"Ute i kylan"
- Då står man "ute i kylan"
med sin dåliga röst och är gan-
ska utlämnad. Har man idet lä-
get inga anhöriga som kan hjäl-

pa en och ett starkt psyke så
faller man lätt igenom, tror Elof.

Skräckexempel

- Det måste finnas professio-
nell psykologisk hjälp redan
från början. ldag finns visserli-
gen hjälpen för dem som söker
sådan. Men de som inte söker
hjälp är de som bäst behöver
den, däriör måste sjukhuset er
biuda aktiv hjälp.

Måste bli bättre
En del av ansvaret, anser han,
ligger också på BLE och de lo-
kala föreningar som finns runt
om i landet. Deras uppsökande
verksamhet måste förbättras,
de strupcanceropererade mås-
te ta bättre hand om varandra.

Det är helt kla( att det inte räc-
ker med talträningshjälp efter
en operation med så §tora kon-
sekvenser. Människor måste ha
tillgång t ill psykologisk hjälp.
Den hjälpen måste in tidigt, re-
dan innan operationen.

Misstänksamma
Folk som drabbas av strupcan-
cer är i allmänhet över 50 år och
tillhör en generation som är yt-
lersi misstänksam mot allt vad
psykologi heter. lnte behöver vi
psykolog! Vi är inte knäppa!

- Därför måste psykologen
ingå i"vårdlaget" från början,
så att sådana konflikter kan
undvikas. Den psykiska delen
skall ingå som en naturlig del i

vårdprocessen. Den psykiska
eftervårdens betydelse kan inte
nog undersirykaS.

Det omöiliga tar lile längre
tid* Det som är svårt tar tid att Iä-
ra sig, det som är omöjligt tar
lite längre tid. Det sa en dam
till mig när vi diskuterade den
svåra vägen tillbaka efter ope-
ration. Den inställningen är det
få som har från början. Därför
måste de få hjälp att skaffa sig
den, slutar Elof Bystedt.

Arto Paiuvirta



Anpassni ngsku rser 1987 I 88

Syftet med anpassningskurser-
na är att ge deltagarna och de-
ras anhöriga redskap och kun-
skaper för att klara den nya livs"
situationen. Kurserna kan be-
traktas som ett led i rehabi-
lite rin gen.

Arbetet med anpassningskur-
ser sker i samarbete med berör-
da handjkapporganisationer,
folkhögskolor och SÖ.

(För BLEs räkning har hittills
två anpassn ingskurser anord-
nats. En på Tranåsbaden och
en på Stensunds folkhögskola.
Red:s anm.)

Kurser lör personer med
medicinska handikapp
lnför budgetåret 1987/88 bevil^
jades SO medel för att bygga
upp anpassn ingskurser för
"nya grupper". Folkhögskolan
ger möjlighet att träffa andra i

samma situation och utbyta er-
farenheter. Den är frivillig och
självständig - och därmed an-
passbar. Folkhögskolorna har
de pedagogiska kunskaperna,
kan ge av sina erfarenheter av
att undervisa vuxna och varje
folkhögskola har sin profil. De
kan då ge deltagarna av sina
specialkunskaper, tex frisk-
vård. Handjkapporganisatio-
nerna har kunskap om handi-
kappet och vet vad gruppen be-
höver av specialister (tex logo-
ped, sjukgymnast).

Rehabiliteringen är inte ut-
byggd för alla grupper. Många
människor står helt utan stöd
då de erhållit ett funktionshin-
der (för gruppen laryngektome-
rade finns f n endast er, konsu,
lent ihela landet).

Siv Liljeqvist
Skolöverstyrelsen
ur PM 1987-09-04

Att få ett iunktionshinder ivux-
en ålder innebär att lära sig leva
med sin nya identitet. Anpas§-
n ngskurserna syftar till att ge
deltagarna och anhöriga -redskap att klara sin nya livssi-
tuation. Kurserna syftar då till
att aktivera deltagarna. Många
vuxna som erhållit ett funk-
tionshinder blir passiviserade.
Dels vet de inte om sina möjlig-
heter att anpassa sig till sin nya
livssituation och dels möts de
ofta av omgivningens osäkra at-
tityder och okunskap. Tillfälle
att få träffa andra i samma
situation, få kunskap om sina
möjligheter, är ofta av avgöran-
de betydelse för den egna själv-
känslan och självförtroendet.
Redskapen är inte endast ut-
bildning om handikappet. Det
kan också vara en blomster-
vandring med en kunnig lärare,
dels får deltagaren känslan av
att det är möjligt att lära sig nå-
oot nytt och dels får en del kun.
niga deltagare inspiraton när
de helt plötsligt inser vad myc-
ket de vet. Deras gamla identj-
tet kan förenas med den nya
identiteten.

Gemensamt för kurser för per-
soner med medicinska handi-
kapp är:

1. det behövs resurspersoner
(läkare, logopeder, dietister
etc). Det finns få specialister
på de olika handikappen.
Detta innebär att specialis-
terna ofta år dyra föreläsare,

2. kursvärd: det behövs någon
person som är med som
stödperson,

3. små u ndervisn ingsgrupper.

Gemensamt är också att be,
rörda handikapporganisationer
engagerar sig i kursverksamhe-
ten. Organ isationerna och folk-
högskolorna samarbetar om
kursinnehållet, rekrytering och
utvärdering av kurserna. Enga-
gemanget från organisationer-
nas sida är mycket starkt.

Hur en person kan anpassa sig
till sin nya livssituation, då ett
funktionshinder inträffar, är na-
turligtvis mycket beroende av
f amiljesituation, arbetsiörhåt-
landen och utbildning. Vissa
grupper är också mer utsatta än
andra: tex dövhet pga buller-
skador, strupcancer pga dålig
arbetsmiljö. Men en gemensam
nämnare finns: oavsett tidigare
utbildning behövs rehabilite-
ring och utbildning för att klara
den nya livssituationen. Tex då
afasi - språkstörning - inträf-
far har den tidigare utbitdning,
en inte stor betydelse.

Kurserna för afatiker är två vec-
kor, för de övriga kurserna en
vecka.

Kurser rör laryngektomerade
Laryngektomi är en operation
där struphuvudet med stäm-
band tas bort. Efter operationen
kommer andningsvägen, dvs
luftstrupen att mynna ut iett
hål framtill på halsen. Det bety-
der att näsa och mun hos den
som är laryngektomerad är skil-
da från andningsvägen, och har
förbindelse med matstrupen_
Det mest besvärande för den la-
ryngektomerade är utan tvivel
förlusten av normal talförmåga.

forts sid 7



HLE har lor Torsta gangen qe-
nomfört en rehab vecka 10-14
aug -87 på DHRs rek anläggning
Tranåsbaden. Tranäs. Det var
glädjande att så många hör-
sammade vår inbiudan.

Tanken bakom rehabilitering är
ju att behandlingen sätts in iett
tidigt skede, för att minska
lidandet och öka välbefinnan-
det. Det som framkom var det
skriande behovet av rehabilite-
ring hos bäde laryngektomera-
de och deras anhöriga. Vi mås'
te fråga oss var sker eftervår-
den?

Vad vivet finns ingen rehabilite-
ring för laryngektomerade. Fle-
ra av våra deltagare berättade
om sin förivivlan. Efter opera-
tion skrivs man ut från kliniken
och får klara sig så gott man
kan. Anhöriga har ängslan av
att ej kunna hjälpa till På rätt
Sätt,

Detta är oacceptabelt. Alla
måste få tillgång till rehabiTite-
ring. Det måste ske en adekvat
genomgång om följderna efter
en operation, där både kurator,
psykolog, sjukgymnast ingår.

Rehab ilieringens syfte är ju att
stärka den laryngektomerade
både fysiskt, psykiskt, få kän-
nedom om sina sociala rättig-
heter, få kunskap om sin nya
livssituation och de hjälPmedel
som finns.

Talträning
Det sker en mycket bra talträ-
ning på de olika foniatriska kli-

6

nikerna. Logopederna är myc-
ket omtyckta och skickliga. För
bundet har påbörjat ett nära
samarbete där vi skall kunna ut"
byta varandras eriarenheter.

Läkare
I Sverige har vi många skickllga
laryngsläkare. Många synpunk-
ter iramiördes från både anhöri-
ga och laryngektomerade. Jag
fick i uppdrag kontakta förbun-
dets förtroendeläkare Stig Hag-
iund och f ramföra deltagarnas
synp.unkter.

Logoped
Logoped Christina Danbolt från
Linköpinqs lasarett deltog un-
der tre dagar.

Christina redogjorde för sin roll
som logoped, hon tog upp frå-
gor som deltagarna fick arbeta
med iolika grupper.

Svaren som vi erhöllvar mycket
skiftande och viktiga. Vi gjorde
en sammanställning som över'
lämnades till vår förtroendelä-
kare.

Hjälpmedel
Elof Bystedt som är förbundets
hjälpmedelsansvarige redo-
gjorde för de olika hjå pmedel
som finns: bla texttelefon, Po-
lycom, talförstärkare Servox,
samt Stom-Vent.

Det diskuterades hur orättvist
man erhöll gratis batterier till
Servox beroende var man är bo-
satt. Några ansåg att vänteti-
den på att få Servox lagad är för
lån g.

Önskemål f ramf ördes om att
Stom"Vent skrivs ut då man
lämnar lasarettet. De flesta
tyckte att Stom-Vent var en
myckel bra näsprotes.

Elof redogjorde vikten av att

först göra rent stomat från sek-
ret, torka väl runt stomat och
därefter fästa fast Stom-Vent.
Laryngektomerade får lätt in-
iektioner och lunginf lamma-
tion. Det är viktigt att så tidigt
som möjliqt böria använda
Stom-Vent. Läs om Stom-Vent
på annan plats itidningen.

Etterkontroll
Det framkom hur viktigt det är
med efterkontroll av stomat.
Det bör ske inom tio år.

Övriga aktiviteter
Varje daq qavs tillfälle för en
tipspromenad på kärleksstigen,
vi spelade boccia, Sture Hesse
berättade rolioa smålandshis-
torier och läste dikter av små-
landsskalden Pelle Näver. Vi
gjorde en båtutflykt på sjön
Sommen, spelade femkamp,
bussresa " Lilla Sommen Runt",
en grillkväll med musik och
dans, vi tittade även på vår myc-
ket omtyckia videofilm "En Ny
RöSt,,,

Utvärdering
Det är mycket värdefullt att få in
olika synpunkter från en sådan
här rehab vecka.

Detagarna fick som uppgift att
ge en skriftlig utvärdering. Sva-
ren var i positiv anda, och a la
var en iga om att förbundet mås-
te anordna fler rehab veckor.

Tack
Jag vill här tacka alia laryngek-
tomerade/anhöriga, Chrislina
Danbolt, Elof Bystedt samt vec-
kans stödperson An n-Britt
Eriksson för att ni deltog iden-
na vår första rehab iliteringsvec-
ka.

Ett varmt tack till de Landsting
som beviliat bidrag till rehab
vecka. Någon av deltagarna sa:
"Detta var det bäsla som hänt
på länge, träffa andra, få känne.
dom om handikappet,lå insikt i

våra sociala rättigheter, stärka
självlörtroendet."

Elise Lindqvist

R LEs Rehabi literi ngsvecka
på Tranåsbaden

rtanåsbadeh vid siön Sannen



Måndag l T/8
Kom fram vid 11-tiden, blev
varmt mottagna. En mjuk och
trevlig start kom till stånd myc-
ket på grund av J O Gustavs-
sons (JOULO) mycket fina och
trevliga inledning. Lära känna
varandra fungerade bra och fick
fart på kursen. Dagen avsluta-
des med att Malin Adler-Gus-
tavsson visade och berättade
slottets historia.

Tisdag 18/8
Clas Hedlunds berättande och
lära känna Trosabygden och
Södermanland där vi bla fick
gå en tipspromenad för att tes"
ta vårt kunnande om Söclerman-
land. Därefter fick vi se filmbil-
der från oljka platser i landska-
pet.

Eftermiddagen talade Joulo om
friskvård och hur kroppen fun-
gerar vid oljka arbetsmoment.
Passet avslutades med gymna-
stjk och avslappning. Alla var
fascinerade av Joulos genom-
gång av vår kropp.

På kvällen talade undertecknad
om vilka rättigheter, bidrags-
möjligheter handikappade har,
om att arbeta hand ikappolitiskt
i KHB, LHB, DYR deligationer
m m. Att ta personliga kontak-
ter med politiker i kommun och
landsting där vi hör hemma.
Detta att arbeta handikappoli-
tiskt betyder att man skall bear-
beta alla partier oberoende av
vad man själv har för politlsk
uppfattning.

Utvärdering av

terades allmänna problem tlll-
sammans med både opererade
och anhöriga. sedan skiftades
g ru p pern a.

På kvällen företogs en uppskat-
tad utflykt tillTrosa med besök
och kaffe på Garvaregården där
även ett museum är öppet för
besök.

Fredag 2118
Jou lo pratade lite mer om frisk-
vård och hur vi kan undvika ut-
sätta vår kropp för onödiga ris.
ker. Avslutades med utvärde-
ringen. Hemresa 14.30.

Som kursledare lår jag ge ett
stort A för föreläsare, annan
personal, malen, rummen var
bra men vore önskvärt med
egen loalett, men låt inte det av-
skräcka för att förlägga lter
kurser på Stensund lör det var
lugn, fin miljö för oss alta. Alla
verkade mer än nöjda och belåt.
na med veckan så det är bara
att planera för nästa gång.

51V tla1ltqn

Rehabiliteringsvecka
på Stensunds folkhögskola 17 - 21,8 19A7

Onsdag 19/8
Malin var fantastisk som kunde
få oss alla att åstadkomma nä-
got både med färger och lera då
hon arbetade med oss hela för-
middagen, detta vore något
som vi borde få ha mer av.

Elof Bystedt använde eftermid-
dagen till att demonstrera text-
telefon, policom, servox, nya
talförstärkare. Stom-Vent. Där-
ef ter följde f rågestund.

På kvällen visades filmen. Den
blev mycket positivt mottagen
och en diskussionsstund följ-
de. Sedan avslutades kvällen
rred visning av den Norska fil-
men.

Torsdag 20/8
Björn Guterstam tog gruppen
med på en b lom stervand ring vil-
ket var mycket omtyckt då han
berättade med inlevelse och
kunnighet.

På eftermiddagen var logoped
lnger Zackrisson med oss, då
delades gruppen i två. lnger ha-
de alla med samtidigt och tala-
de om och visade andningssätt.
Siv delade sin grupp i opererade
för sig och anhöriga för sig för
att prata om samlevnadsfrågor
och andra problem som uppstår
vid en operation. Sedan disku-

StensL nds lol khöoskala, Vaq nhärad

.. . Anpassningskurser, fotts ft sid 5

Men operationen medför också
nedsatt luktförmåga och för,
sämrad smak.

Anpassnlngskurser för laryng-
ektomerade handlar bla om
friskvård, övningar med logo
ped och sam levnadsfrågor
samt praktiska ämnen. RLE
önskade en folkhögskola med
lugn, rökfri miljö med vackra
omgivn ingar. Stensunds fo k-
högskola uppfy lde dessa krav

och skolans profil - friskvård.
se människan som en helhet -passade gruppen utmärkt. Den
10-17 augusti 1987 anordna-
des den första veckokursen.

Några citat från utvärderingen:

"Denna rehab literingku rs är
över a la förväntningar, både
beträffande lokalitet, rum, mat
och jnte minst programupp-
läggn ingen."

Angående eventuell fortsätt-
ning:

"i samma still En vecka. Det
finns ju andra som lnte varit
med än. "

"Gärna fortsättning. Gärna en
vår och en höst."

Stensunds folkhögskola 1 vec-
ka x '15 deltagare.



Hjälpmedels-spalten
Äntligen

Efter att ha varit Laryngektome'
rcd i 14 åt, har jag äntligen det
jobb som jag har längtat elter.

Alla hjälpmedel ligger mig
varmt om hjärtat men framför-
allt talförstärkare, röstgenera-
tor och sist men inte minst en
protes som kan ersätta näsans
funktion-

En ersättning för näsans funk-
tion är väl numera i det närmas-
te löst medels Stom-Vent. Till-
verkaren har under de senaste
åren verkligen satsat hårt för
att iå fram en bra produkt och
resultatet är mycket gott.

Talförstärkaren har alltid varit
vårt stora sorgebarn, men med

dagens teknik bör det inte vara
något problem. För cirka ett är
sedan tog jag kontakt med ett
antal företag och framförde
våra problem. Efterhand krymp-
te antalet ti ltänkta fabrikanter
eftersom våra krav steg. ldag är
ett företag kvar. Men det är ett
företag som verkligen är intres-
serat av att lösa problemet.

Talförstärkaren (MMT) presen
teras på annan plats här itid-
ningen. Serietillverkningen kan
starta vd månadsskiftet okt/
nov i år.

Olika företag är kontaktade för
att undersöka om det är möjllgt
att konstruera en elektronisk
röstgenerator som då förhopp-

ningsvis skall vara lättare,
mindre och framlörallt ha en
mänskligare stäm ma.

Det material som vi presenterar
i detta nr, är det nyaste nom
talhjälpmedel som vi kan finna
på marknaden.

Med denna korta information
slutar jag för denna gång, men
jobbar vidare med ev nya rön på
hjälpmedelsområdel.

Etof

"POLLY" och jag

- är oskiljaktiga
ldet moderna svenska samhäl-
let har man snabba kommuni-
kationssätt. Den som har svårt
att tala har knappast någon
möjlighet att hlnna med, och då
kommer ett kom munikations'
hjälpmedel som Polycom väLtill
pass.

Jag har en cp-skada som med-
för talsvårigheter, och jag har
haft Polycom iett år. Vilken stor
skillnad det är nu mot förutl När
Polycom kom in i mitt liv skulle
jag praktisera på en kristen
veckotidning som journalist,
och Polycom hjälpte mej med
att komma i kontakt med ar-
betskamraterna. Polycom har
varit som en vän som man är
rädd att förlora. Med andra ord:
min ögonsten.

8

Meta om POLYCOM:

Bilden visar Janne Palmbarg. frilansjournaiist, i färd med att via
lelenätel övet föra just den hd ålergir'na arti^etn på sin käH Pa.
lycom. eller POLLY. som han har döpt den lill. Asyna vlttnen år
Karin Hedlund och lnga Engsner från projekt Taltjänst.

Låt mig berätta om mitt första len svetslaga stänkskärmen på
möte med Polycom. Tack vare min permobil. Han kom utan
välvilliga Taltjänst Iåg i min väs- svetsaggregat! "Du får åka till
ka fröken Polycom sedan igår. I vår verkstad", sa han, då han
dag på morgonen skulle repara- sett skadan.
tören från Hjälpmedelscentra- fottssid 14



IR-väskan
- ett behändigt hjälpmedel

vid hörselnedsäftning

Med denna utrustning kan man
tex överföra TV-ljudet trådlöst
utan besvär iga sladdar.

En liten sändare placeras ovan-
på TV-apparaten. Mottagaren
av stetoskop-modell väger en-
dast 65 gram och hänger i öron-
musslorna. Se figuren.

Utrustningen fin ns även i ett
"konferens-utförande" och är
då kompletterad med en bords'
mikrolon och kallas "stora väs-
kan" tiil sklllnad från "lilla väs-
kan" avsedd för hemmabruk.

- V "l e oo'dsn . rotor N4KT 20 t-Spe^ al
2 Ball"rielim.rdror <om an5 uts ri I väagL|laq 220 V =.3 o^ . ooota.e. Vio ,rrrlc-. täge ar ö;rä A- ioåno

Vidare upplysning genom vårt kansli tel 08/58 58 A7
eller elter kl 18.00 genom Elof Bystedt tel 0753/717 88.

Sändaren, som placeras ovan-
pä TV appataten-

Sändarc Sl 160-5

1. Ans uln ng för spec atm krofon N4KE 460

M ot I a g a re av s lelo s ko p mad e I I



Talförstärkare
Här följer presentation av några

i ntressanta talförstärkare

Sennheisers
Talförstärkare EKF 1O1 1

Talförstärkaren har trådlös för-
bindelse mellan sändaren med
sin inbyggda mikrofon och mot-
tagaren med inbyggd högtala"
re. Se figur.

Detta hjälpmedel ligger för när
varande hos H and ikapp institu-
tet för s k produktanmälan, vil-
ket innebär att hjälpmedlet pro-
vas för att vid godkänt resultat
ev föras in på Hjälpmedelslis-
tan.

Vidare upplysning genom vårt
kansli tel 08/58 58 07 eller efter
kl 18.04 genom Elof Bystedt tel
0753/717 88.

- Fickapparat för förstärk"
ninq av viskninqstal (esofa-
gustal)

- Återkopplingssvag tack va-
re specialm ikrofon och elek-
tronisk reglering

- Akustisk förstärkning ca 15
dB

- Små dimensioner: 33 x 65 x
110 mm

- Läl{ 22A gram inkl batteri

- Behändig mikrofon med reg-
lerbart tryck

Vidare upplysning genom vårt
kansli tel 0B/58 58 07 eller efter
kl 18.00 genom Elof Bystedt tel
0753/717 88.
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Mottagare Sändare

"Modell Freiburg"
Talförstärkare

,,iiirilP,, ] , ,il"!

^P.l l. 
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,,^,,.^^T 1"
En lovande svensk

talförstärkare
Medela Medicals Talförstärkare med

den naturliga Il udåtergivningen

Medela Med icals Talförstärka-
re MIVIT-1 har utvecklats för la-
ryngektomerade och för perso-
ner med svag röst. Den har även
visai sig fungera bra ikombina-
tlon med en röstgenerator.

Utvecklingsarbetet har skett i

nära samarbete med Elof By
stedt från Riksiörbundet för la-
ryngektomerade.

Det viktigaste kravet under ut-
vecklingsarbetet har varit att få
fram en röståterglvn ng så lika
den naturliga rösten som möj-
ligt. Omfattande tester har visat
att Ml\,4T-1 får rösten ati låta na-
t u rlig.

Testerna har även visat att
Ml\,4T-1 har en unik förmåga att
fånga upp och förstärka även
mycket svaga röster.

Ett väl fungerande och diskret
utformat arrangemang för fast-

sättning av mikrofonen på glas-
ögon har utvecklats. Då talför-
stårkaren inte används, kan
mikrofonarmen med ett enkelt
handgrepp lossas från fästet på
glasögonskalmen. Fästet kan
med fördel sitta kvar på skal-
men,

Medela l\ledicals Talförstärka.
re ger möjlighet till att indivi-
duellt anpassa talförstärkaren
efter patientens behov.

För den som önskar en större
ljudvolym för att exempelvis
kunna tala inför ett större antal
personer finns det en extra hög'
talare på 2,5 W, som kan anslu-
tas till förstärkardelen. En ex-
tern höqtalare för trådlös över-
föring av ljudet är under utveck-
ling.

MMT-1 är inlämnad til Handi-
kappinstitutet för produktan-
målan.

L4ikrcfonen kan på ett elegant
sätt fästas på glasöganbägar-
na.

Förstätkardelen kan bäras fäst
på bältet eller i bröstfickan.

Vidare upplysning genom vårt
kansli tel 0B/58 58 07 eller eltet
kl 18.04 genam Elaf Bystedt tel
0753/717 88.

§,§x;;;,faLa-r§§r.:' r-i!',;. , i .

En extra högtalare pä 2,5 Waft

11



Röstgenerator
En ny Servox

Servox inton

Den iSverige hittills mest an.
vända röstgeneratorn har nu
kommit iny skepnad med möi
lighet att variera tonhöjden me-
dan man talar. Den nya model.
Ien heter Servgx-inton.

Beskrivning, handhavande
När man vill börja tala trycker
man på den övre knappen (4 bild
1), och kan då konstatera att lju-
dets tonhöjd så småningom fal-
ler av sig självt. Detta är en
anamning av det som sker vid
naturligt tal. Ni behöver inte be-
kymra er mera om detta, för var
gång som ni kopplar på appara-
ten så sjunker tonhöjden åter
ner från en bestämd utgångs-
punkt (se bild 2). Så länge ni
talar måste den övre knappen
vara intryckt, även när ni använ-
der den undre knappen.

Den undre knappen (5 på bild 1)
gör det möjligt för er att höja
tonhöjden (tryck in knappen)
eller att sänka den (släpp knap-
pen). Ni måste hålla denna
knapp intryckt så länge som ni
vill ha en hög tonhöjd.

Ljudstyrkan kan ni reglera med
det lilla hjulet (3 på bild 1). Om
ni vrider åt höger öka styrkan
och om ni vrider åt vänster
minskas den.

Hur man lär sig tala med
apparaten
För att man ska kunna lära sig
att höja respektive sänka
tonhöjden vid rätt tillfällen mås-
te man öva sig, och för det än-
damålet kan man vända sig till

12

Bitd 1 sin logoped. Detta gäller också
den som övertar en Servox-ln.
ton från en annan person. Om
man lörsökq att ensam och
utan övning lära sig behärcka
apparcten, så f talet en ona-
tu ig klang och resuttatet blit
en besvikelse. Detta hindrar in-
te att man använder apparaten
innan man har slutfört träning-
en, men då får man bara använ-
da den övre knappen.

Til fån-slag

Tonhöjdsreglage

Hjälpmedlet avses bli ett kom-
plement till vår gamla Servox.
Vidare upplysning genom våra
logopeder.



B i I d 2 : To n h öjdsf ö rlo p p n är omkopp I i n g sk n ap pe n är i nttyc kt.

Talpaus

I

I

från
I

lån

Vidare upplysn i ng genom
eller efter kl 18.00 genom

vårt kansli tel 08/58 58 07
Elof Bystedt tel 0753/717 88.

Röstgenerator

- Rehaton

Rehaton - är lätt och lätthan'
terlig.

- Lätt: 180 gram

- Liten: 11,5 cm lång, diame-
ter 3,5 cm

- Återuppladdbart batteri

- Volymreg lering

- Ton höjds reg lering

Rehaton skrivs ut kostnadsfritt som altern
till Servox, av logopederna iGöteborg.

Vidare upply6ning genom
eller efter kl 18.00 genom

vårt kansli tel 08/58 58 07
EIol Bystedt tel 0753/717 88.
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För andningshjälp
och vattenterapi

Andningstratt enligt prolessor Stoll

tiv andning från munnen tillsto- Detta hjälpmedel kan säkerli-
mat vid behov av andnings- gen inte användas ständigt.
hjälp. Trots detta hör vi ofta sägas hur

skönt det är att åter kunna kän-
Tratten är lätt att använda och na lukt, andas in frisk luft eller
en utförlig bruksanvisning med- kunna snyta sig som vanligt.
följer.

Som tillbehör t ill andningstrat-
ten rekommenderar vi näs-och
luktslangen fig 2. Denna utgör
tillsammans med halsmasken
en förbindelse melian luft-
strupsstomin och munnen och
gör det mölligt för er att andas
genom näsan och därmed ock-
så att känna lukt. Dessutom
kan nisnyta er igen.

Vidare upplysning genom vårt kansli tel 08/58 58 07
eller efter kl 18.00 genom Elof Bystedt tel 0753/717 88.

fig 1

Vi rekommenderar er att alTtid
ha med er andningstratten fig 1.
Den möjliggör enkel och effek' fis 2

... "POLLY" och jag. . .

forts fr sid I
Vål där försökte personalen av-
visa mej som en som fösökte
tillskansa sej förmåner. Då kom
Polly mej tillhjälp. Med f u m liga
händer och fingrar lyckades jag
förklara situationen sedan den
administrativa personalen t ill-
kallats och kunde bekräfta rlk-
tigheten i mina uppgifter. Men
deras åsyn av Polycom var obe-
talbarl Hjä lpmedelscen tra len
hade aldrig hört talas om henne
och än mindre sett henne. Se.
dan den dagen är vi, Polly och
jag, oskiljaktigal

Jag använder Polycom i mitt ar-
bete som frilansjournalist. I
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"Brev" kan jag lagra frågor, in-
tervjuer och annat material. Jag
kan överföra via telenätet en
färdjg artikel till en annan Poly-
com som någon av m ina arbets-
givare har. Jag kan göra min-
nesanteckningar på Polycom.

Det var via Taltjänst i Uppsala,
som jag fick veta att Polycom
fanns. Taltjänst är ett projekt
som ska hjä1pa talhandikappa-
de att kunna kommunicera med
omgivningen och ge dem en
möjlighet att bli förstådda.
Många talhandikappade i Upp-
sala län har haft mycken glädje
av laltjänst. Projektet har varit
verksamt i Uppsala län inära
två år och man ska vara igång
eit år till. Sedan hoppas de som

arbetar med projektet, att Upp-
sala läns landsting ska ta över
verksamheten, och det hoppas
de talhandikappade också.

Vad som är bra med Polycom är
att man kan gå i närkamp med
problemen och säga ifrån på
skarpen i det man tycker är rätt
eller fel. Mina personliga erfa-
renheter av PoTycom har varit
uteslutande positiva. Jag har
fått ett starkt självförtroende
genom Polycom, vilket jag inte
hade för bara ett år sedan. Poly-
com har förändrat mej, säger
några av mina vänner. Och jag
är benäqen att tro dem.

Janne Palmborg



I huvudet på en laryng

Stig Jonson, Göteborg, lramför.
de i förra numret under ovanslå.
ende rubrik några tankar om de
brister han tycker tinns i laryng.
ernas siluation när det gäller
forskning, rehabilitering och
hjälpmedel.

Vår förtroendeläkare, Doc Stig
Haglund, har läst Sligs insän.
dare och har följande kommen.
lar-

Jag har fått ta del av Stig Jon-
sons hälsningar från Göteborg
och vi lmed honom instämma l

"förtröttas ej du lilla hop!". Jag
ser hans inlägg sorr en besvi-
kelse över att förändringar i

vårdresultaten går så ångsamt.
Det är nu tyvärr så med cancer-
sjukdomen över huvud taget
och inte något specifikt just iör
larynxcancersjukdomen. Ser
man på den allmänna cancer-
statistiken kan man även lde
stora cancergrupperna konsta-
tera att överlevnad st idern a,
trots oerhörda insatser föränd-
rats ytterst lite. Ty insatserna
har varit enorma och det har
frarnstegen också varit. Grund-
forskn ngsresultaten, som ju så

småningom även kommer den
larynxcancersju ke till del ärsto"
ra och för varje år vet vi mer
och mer om cancerslu kd omen s
bakomliggande hemligheter.
Dessa grundkunskaper måste
inskaffas om vi så småningom
ska få några möjligheter ti I för
hindrande och effektiv behand-
ling. Sedan kan man tycka att
samhället reagerar långsamt
även när fakta bl vlt uppenbara,
tex sarnbandet mellan tobaks-
rökning och tumörer iluftvä-
garn a.

Lasertekniken har vi infört runt
om i landet och används nu
tämligen flitigt men man bör
hålla i minnet att det är bara frå.
gan om en ny kirurgisk teknik.
Lasern ersätter alltså den kirur-
giska kniven om än med större
precision. Laser är vanligt ljus
och är ej någon form av stråJbe-
handling rned vilken man påver.
kar slälva tumörsjukdomen.

På Teknlska Högskolan i Stock,
holm finns en avdeining som
sysslar med taltransmission
och musikakustik. Det är ett av
de f rämsta forskn jngslaborato-
rierna i världen när det oäller att

analysera tal och skapa elek-
troniska "talmaskiner"- Här be-
drivs även arbete med att för-
båttra Servox-apparaten, hur
långt man har kommit vet jag
emellertid inte.

I min egen medicinska värld är
jag emellertid bättre hen'rma-
stadd och jag kan försäkra Stig
Jonson att på alla våra univer-
sitetssjukhus i Sverige, genom
resor och litteraturstudier är
man väl insatta på forsknings-
f ronten f ör larynxcancersjukdo-
men. Röstproteser av olika slag
har även varit föremål för försök
ivåra kretsar men varken de, el-
ler de kirurgiskt anlagda fistlar.
na har rönt någon särskilt stor
u ppskattning ivårt land. Detta
har säkerligen flera orsaker.

För varje år kommer vi en iiten
bit på vägen men en lång vand-
ring återstår och det är viktigt
att forskning och kunskap runt
iarynxcan cersju kdomen och
dess behandljng fortlöpande
stimu leras.

Med bästa hälsningar
Stig Haglund,
Föttrcendeläkarc

TEXTTELEFONEN
Televerkets texttelefan tu fortfarande ett aktuellt
hjälpmedel för många larynger. Våra logopeder kan
beätta mer om den. ffi
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Stom-\brrt
Fukt-Värmeväxlare

för Laryngektomerade.



Så här fungerar Stom-Vent.

Näsan koncli tionerar
inandningsluften.

N-äslns huvudsakliga funktion är att kon-
ditioncra io:rndningsluften. I)etta i nnebär
att när luften passerar genoin näsan fuktas,
värms och filtrcras dcn. När inandningsluf-
trn .cd.tn n.rr iir rt dt'lt n a(, Iu[r'rrulen .ir
dcn fuktighetsmättad och har värmts till
kroppstcmperatur

Den laryngektomerade saknar
denna konditionering.

Hos den Iaryngektomerade är struphuvudet
bonopererat och andningsluften tas in i luft"
strupens nedre del direkt genom ett hålpå hal-
sen. Konditioneringen genom näsan är bon-
kopplad. Häet i halsen - Stomat - täcks med
ett förband. De typer som hittills använts har
dock visat sig otillräckliga ndr det gäller att
konditionera inandningsluft en.

Den l:rryngcktomcradc har ofia fiitt fiiränd-
ringar i luftvägarna rrh fi)rsämrad lung-
finktion och upplever torrhetskänsla oclr
avkvlning i sarnband med andningen.

Stom-Vent övertar en del
av näsans funktion.

Stom-Vent fuktar och r'ärmer inandnings'
lr riir:n.

Stom-Vent filtrerar också inandningslulten.

Stom-Vent som ir självhäftandc sluter tätt
l<ring stomat. Bvte sker normalt ca 2 - 4

ggr/dygn.

Storn-Vent är fiirpackat tillsammans med
rn råtrcrrctt.,'m anränds lör rcngiiring
och desinfektion av huden runt stomat.

Teknisk information.
Stom-Vcrt har en kärna av hygroskopiska
mikror.ell med läg värmeledningsliirmåga.
Mikrowellen har mänga linjära kanaler
genom vilka inandningslufteo strömmar.

Vid utandring avsätts fukt i dessa kanaler
på grund av temperaturskillnaden, denna
lukt åtcrliirs sedan vid inandning.

Mikro* ellkärnan är placerad i en plast-
hylsa som lästs pä cn allergitestad klister-
folie.

I centrum llnns ett hål med ca 2 cm diame-
ter över vilker kärnan är placerad.

Fukt-värmel-äxlarens ovansida är täckt
med non-rvovenmaterial som ger en god
filtrcrande eflekt.

Produkt: Stom-vent, Våtservett bipackad.
Arti kc'lnumn.rer: ,10 400 000
Avdelningsfiirpackning: 10 sr



Ur en nyligen genomford enkät
bland laryngektomerade har vi hämtat

foly'ande crtat.
'Jag anr'änder Stom-Vent regelbundet
§edan 1981. Fiife 1981 hade jag stora prob-
lc'm n.red ständiga hostattacker, infektioner,
krustabildningar m m. Varje rnorgon tog
det en timme eLler mer innan jag fått bort
alla trakealkrvstor m m. Nu är dessa prob-
1cm helt borta"

öoo
"10 nraj 1985 hörjade jag prova Stom-Vent,
det gick bra i vil<iäge även om lite and-
oingsmotstånd kändes. Värre var det vid
ansträogning då motståndet blev be-
sviirande.Jag övergick då d11 enbart tqril-
skydd. Logopeden som jag går hos för
tali)vning tyckte dock art iag på nytt skulle
fiirsöka med Stom-Vent.Jag gjorde sä oclr
cfter tio dag'.rr var [rosta och slembildning
till 80-850,0 borta.Jag använder inte Stom-
Vent på natten, utan endast texrilskyddi'

öoo
"Det tog lang rid [ör nrig.rrr lär.r mig
använda Stom-Vcnt för iag hade sä svårt

Erfarenheterna fråo enkiiten visar att Dtr
kan komnra att uppleva andningsmotstån-
det som besvärande under de första 2-3 veck-
orna. Givctvis ökar motståndet i och med
att Du täcker stomat med Stom-Vent. men
det är viktigt att komma ihåg att f)u som
laryngektomerad inte är van vid det mot-
st:ind som näsandning imrebär Om du lbrt-
slitter att anr'ända Stom-Vent r.änjer Du
Dig snart och anpassar anclningen.

Under senare är har vi genomfört flera
, ,lika argä rdcr lör a t r rcd ut cra and ningr-
motständct, bl a har vi bytt non-*,oven-
materialet samt ökat kontrollen av att alla
kanaler i mikrorvellen är öppna.

Om du upplcrcr cn i;Lrd .lembildning
när Du börjar använda Stom-Vent är detta
helt normalt. Stom-Vent befuktar inand-

med sekret, men jag var envis och nu fun-
gerar det mycket brai'

ooo
"Vid en rikrig fiirkylning eller mycket slem
kan.jag inte använda Stom-Vent dygnet
runt, är det riktigt illa måste jag använda
k,,mpre..er. dygntr runr. Mcn rå L,rr jag
hlir blir rre ra använder jrg b.rra 5rom -Vin r.

tlckcr art lufrrn inr c är ra rorr. dcr är mlc-
ket behagligare att andas, dessutom är det
en tr),gghet när iag skall tvätta håret och
lramliirallr dtrrch.r. r ilket jag rld rig gjort
utan Stom-Vent.Jag fick börja med Stom-
Vent på sjukhuset så lirrt jag kunde und-
vara kanylen]. ooo
"I mitt tvcke det bäsra som tagirs fram för
o.r laryngektom<rade. Möjliggör en ni.tan
normal andning. Filtrerar luft, rök och
damm. När jag inte anr.änder Stom-Vent
an<las jag ryckigt och med ihållande hosta
och sleml'

ningslulten och löser dä upp slem sarnt
reducerar risken för hårda, torra sleman-
samlingar i trakc'a.

Om Du under tiden Du provar Stom-Vent
vill ha ytterligare inf<rrmation eller känncr
Dig osäkcr i nägot avseende är Du välkom-
men att kontakta vår kundserviceavdel-
ning, rel o76o/8f)o 65.

Vi ir allr id rJ(k\rnrmi lör aLL t.t Dioa
synpunktc'r pä Stom-Vent, vi har vid
utvecklandet fått ett ovärderligt stiid av
många larl ngckt,,merrd< oeh r i srr.irar
hcla tiden elter att fiirbätra Srom-Venr
ytterligare.

Tillsammans kan vi göra
Stom-Vent ännu bättre I

Några viktiga råd till dig
som tänker prova Stom-Vent.



Samarbete med riksforbundet
för laryngektomerade

Gibeck Sverige samarbetar intimt med
Riksförbundet för laryngektomerade som
ger oss ett värdefullt stöd i kontakten med
medlemmarna.

Vårt samarbete har hittills omfattat infor-
mation och produktutveckling.

Riksförbundet gjorde det möjligt för oss

att genomföra en enkät där över 300 laryng-
ektomerade medr.erkade genom att svara
på frågor kring sina erlärenheter av Stom-
Vent.

Det är vår fiirhoppning att vi skall kunna
utveckla detta samarbete yttedigare och att
detta skall komma de laryngektomerade
till godo.

Sedan en tid tillbaka finns nu också infor'
mation <>ch prover till$ingliga på förbun-
det för Dig som vill prova Stom-Vent.

Du kan också få prover genom att sända in
nedanstående talong till oss.

Undertecknad önskar prova Stom-Vent, var god sänd
mig utan kostnad en förpackning om 10 st
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Leverans.ay Stom-Vent är Du ca en vecka efter det att
Du sänt in taJongen.
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Gibeck Sverige+
Giheck Sverigc AB. Box 718. 19427 Upplands Väsby.Telefbn 0760-86065.
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