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STAFFIERIS METOD

PÅ HUDDINGE SJUKHUS
Prof. J€ns c. Hall vid Ullevål Sykehus i
oslo tlladc vid nordiska LE- kongr€ssen i
Stockholn om en ny fotn dv laryngektomi. Det nya år, att den ope.er.de kan
använda sig av ut .dningsluften när hm

talar- Hd får diirigenom lungofras lrftlolym till förfogmde i stiillei för den lillr
lufrmängd som kan tryttjas vid vanligr
mars.rupstal. Talet får khng ocb blir star-

HISTORIK
Denna nya lxryngektonihar ulecklats dv

prof. Ståffir.l i Italien, son Aort mer

än

hundra sndana ingrepp. Scnare har metoden )nv:inrs i ett stort ålial fall i västr_vskland, dii. prof- HalL och hans medhjiilpare ir 1977 studeradc dcn lya teknikeD och tog den med hcn till Ulle!åI.
På UlleviL ,r nu.rr tjugotal patiente.
opererad. enligt Staffieds meiod.

Och så har ixren konmir dll Slerige.
På Huddinge Sjukhus opdcråde docen'

terla Jån Kinnman och Helge Schiurski

i

mirten av ok.ober sin lörstä påtienr på

der nya sättet. John Dxnielson.68 år,
hän Sturbt, södcr om Srockholm r-ick

§rarrtrns ltetoo
vid den hitrills vinlisa larngektofttr'n
bijjs. som trek..r. lulrsrrupcn lran o.h
lår n,vnnr ut i elt aDdninsshå]på halsels
r.amsida. Struphu\rdet avlägsnas och
svalgcr sys ihop med m,.st.upen sä arr

Stdflieris merod iir en ridaieudeckling av
den vanliga forncn. I srilht lijr arr låra
luftsttup.n! ,nde m),nnå ur iandnings

munhålan får rirbi.dcLsc endrst n.d
denna.Trlct skc! cd lrjilp xv vibråtioner

hålet, l:iter maD luftstrupen lo.rsårm
uppåt ctt per.entimeftr o.h ta. i sräller
upp ert rndningshål i sidan av srrupen,

lranrbrn,gade i ma.strupens övrc del.

t'ig. 1.

I den bdkomliggåldc marstrupers i)rrej
hrmre vr8g sös en Ljudsprinsx 5 6
mtu lång meuan de parallellr gäende
muskelfibr.rna, rig 2. För art inrc ljud
springm skå11 vix, ihot srräcker man

.tt pzr flikar a! slcmhinnen

från ma.

srrupsväggcns insidn och drar dc$a ge
nom ljudspringan. Flikarna srs fasr och

metstrursväsgen ncd ljudspringan sys
sedh ldst som er. membnn öler de!
(ppsrickande lultstrufen, fig. 3.

an osäkerheisfaktor i'id oportionen ä.
ått ärbildningar kan invcrka pli ljud
iodek. Sk!lle den bli för lire.
den operernde ej preså lgcnom rill
rickLigr med luft. fijr arr lrambringä er
springans

orkr

forderligt lju.l. Skllle den bli för sror
konmo !ätskd från marsr.upen igenom

o.h

!o

Fg

i

andningsappa

En !atienr som oper(ais enligt Sralfletr
.iebd kan alhid med cir cnkclt ing.epp
lå ändrat

Wi:rt)

komplikrti.ner

tlll

en vanlig

laryngekromi

Fn ferson som är Låryng.ktomerad på
ranli$ särr kan i vissr ldl oprreras om
enligt den nya meroden. En forursrrtning
år do.k ått stdlbehandling cj forekon-

2

fic.+
Elt.r opdltioncn krivs rn liiktid pä I 2
min,.ler innxn rasfnnk.iönen k,n rxs i

n! ge.onr art man rid
ulandnil8 dcke. fijr andningshålet med
fingret, \å att luftsrömm.n rvingås pas
srn genom dcn nfa ljudsprlngen, ig 4.
När luiirrycket upphör sluter sig sprirgan
;it€r genom ltt den ligger pulllelh mrd
muskellib..ma , dtn clrtiskx \rvnddcn.

irruk. Rösren läs

?

BRA RESULTAT I NORCE

Logope.l

Brjru

Ilammarberg som har

hand om Johns talrehabilitering säger arr
de! än.u är lor ndigr att b&tr intensir{rä
ning. Och ari der inle finns några tccken
som iyder

på.tl

ncgårivt restrltat.

Brittå spela. ul,p t.e rijstfrov som hon
fåit från sinå kolleg( iNorgc. Ar de op.
rerade där (20 s.) ar det ungefär hälften
{,fr f,:tr ert kl,r bättre tal. stirk3re o.h
med riss iitoDatlo.. Och nog lnt det tär
vånrnnärt likt etr någor besl.jjat iormålr
ral Mdjligen kan man in!ända mot de
kraltigx blåsljude, vid lna,dnins. Men der
känskc går aft tränx borr.

Kommer

nl att fofsntta med den

sor!ens laryngekromiel

på

udäddska kli.ikema
här

Jå, så lån$ vi nu kan se verkar det så.

dct exakr likådan operation

dä. .ler urföt

hnndratah å.lig€n.
Det är alltså ar fij6ikrlghcr?

Huddingc

Sjxkhus?

- Är

TACK STAF!IIiRI
\ri sänder en ra.ksamheiens tanke till
prol. Sraffieri. 'rtnk så skönt det ä. med
foLk som hdr nya idder o.h kan lyiia ut'
veckli.sen ur slentrianens djupa hjuLspår.

-

Ja, det ä. av säkerhetsskäi.

son)

JOHN DANIELSSON
- Hur mår du .1tc. dln operarion?
vårfö., har dcr driitt så linge innan - rack jag må. ganska bra och väntår på
arr få börja träna upp d.n nyå rösren.
metodrn hår tagits UPP i Slerigc?
Hirtills hd jåg bara kutrnat presa fnm
sveriec är elt liret trnd med rel.tivt få
€tt
"a-a.a". Men det är ju ba.a en måIaryngektoDier, som dessntom är
nåd
s.dan, jag blev operend, (säser John
viu
vi
på
err
flertal
sjukhus.
spridda
med hjäLp av seNox)
dnrfö. vänta och se utvccklingen vid de
de harglo.r iNorye?

-

»1 d

Bdld t/t i rårfntuitjtiter itt
t, nn tionetut ttqcl bLnde t,

rok.t nn., driher int. oth b.
krnrut sig 1"t.löt p.,gatD.n

\ku t jasnitjd kitta

Jasi, ri kalldt banohi Kdro.

KARL-ERIK
HAR ORDET
HÅNDIKÅPPAD vld är det

? ?

?

I ordL,stxn sti. för handikappaJ,l,elasrad
hrmmad. hirrdråd. Htrr ståmmer d.r i
rerllighe.en ? S!årighererna kan vårx
mlnga, hindren likesä. llimmad har cn

ligt o listan samrna b€tvdelse som hind
rxd, hrtdad. dämpad
stämmer d.r

^"og
kusligr [äl ft ed \,..kli8he.en.

,r rtr rara h.ndikappad i deina
iulfå och sjil\trka !ärld. som vi idag lel'er
i det kan nog ingen lrisk männ1sl, .iitt
Hur det

försrå. M),cker har jåg sett och lärr isam

laron mcd håndikatpadc inom Rl.E och

HcK diir tag täflat pä många olika hrndikapp. vad j2s serr o.h lösdrr är år
det in.e barå ,r sjilva handikapp.r de
har art krnrpä med Mångagånger är med

miinnisko6 ofösräende o.h opsykologislx uppniida.de mol dem r'!!erligarc en
syår bclestning. De handlkipprde måsre
var! !sykiskr siarka fiir aft klara r11, hnl
d.r och svirlghercr soh möter dem.

Ilin

bcundran lir sror

fiir dcr rålamod

lisar. Bland haDdikappade hör man srll)n

s.all och s.ssel. De kan oirapå ctt ännat
särt än fulh friska ,r:inniskor få trlm det
tästå i rate sirua.ion. I doas föreninga.
och sånrmånkomsrer kä..cr man ej sällaD
den verkliga gemenskapen, !änskapen och

!ärmen son man iiDskar skulLc finnis
örcrrllr. Del,d gliidje är ju dubbcl glädjr.

\ri

borjar snrrt ett nytt år, rälk om !i
kundc hj[1pås ä. att bl] $ällarc. ömnxre

mot lxrandra, tösökd srtta os in i

va

randras svårishetd så vl lättare kan hjälpa
och lijrstå varandra Lär mig slnta mcd rn
litcn veB ur wauensreens bok '(vi.kt

tng., kd leu ltckhgt so»t bdtd
t hdisy till sig sjdl,
a.h ,de/ dlh till .g.h lot.ltt

Dt
on

j.1nt

11"

l.u llit

dnd

,ttl hro fd! dis

sjnLt

Ka Enk ttik\\."

dc

V^\1tdt d.t bnllt i \På,r j
sd gd le vlktat Jön§a
På åLlerdomsba tu.t iSko ot
Me d.t kd int( lik@s
"1d
trint.tn 18r2 Då halr,i h.ltj
tial.ta batu F,1gri/kt ud Ji
-dntns,

RIKSFÄRDTJÄNST
Riksdagcn bedöt i !iras ait rikslärdrjånst
skall infö.xs på lösök u.der rre år fijr de
personer son på grund av sina fiirflytt
ningsr.ärighcicr måsie resa på en s[6kiLr
kostsrnr säft. ED partsammansått nåmnd

har inriftats sorn skall läsgr trpp

o.l

ge

no.ifina d.iiå fösök. AvsikteD med lö.
söker är alr underlrtu lör pesoner mtd
svår! lunktbnsncdsiltnhger ..t fiirtta
r.sor ilom .iket och r1t skalla und€rlag
för bedur om utf{rrmningen å! den fram'
rida fiksfärdstjänst€n. Anrelct pe60n€r
som kan konima ifrågr 1ör riksfäLd
!änsr är beriknad tlll .a 20 000 således
ungefrr cn tiondeL a! det antal lom har
,llsrå.d för koDmunxl fiird rj inst.
En riksfärdtjänstrcsa är tänkr arr genomlinas med vxnliga !iffrrxnsportmedel. I
de llLl delta in.e ä. mötligt skåLL spccieLl.
ferdttänsdnrdon kunnx anvåndas.
Anslaget

till

rikslärdtjlinst skåLl anrändas

för rtt minsk. merkoslnaden fin den soa

på gtund ar sjrr hddikapp mäsre resa på
eft särskilt kosrsani säff. Nlinrnden skall
utarbeta regler för hur sror denna kosr
.adsftinskning skall vxra och filk! per
soner som skall ti dra nvrtr ay d€n.

Nämnden skall också. i direkr !ä,narhere
med iralikföreta8, rescb) råer, kom,n!na]

liirdtjänsr. med!€.ka rill alr rurlner fiir
lämplig scrll.e rill hiir akturlla rescnärer
blir tillgängLig i srmband ncd resor.
Resor ncd stiid ar riksfärdrjansr be.äknas
kunn. srårtas ibörjan av i980.

Nämndens adre$ [r:
Namnden för riksfärdtjänsr
LiLh Nygaran 1, 3
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NOTISER
NY STUDItrSEKRETERARE
Rikslöreningens AU har b.dur.t a.t RI-E Sir Baglien sltrtrde sin anstillrling hos
besirider all. kostnader tar dc styrehele- Rl.l: def l5 nolember 1979.
daminer i rikslörcnlnge. eller lokxlerdcL
nhganra som enskilt önskår dchaga i or IIenDes erbersntpgilter snn siudi.s.krc
grnisxiions. ordföra.de, l{assijr, sckrcic rerare ijrefogs ar Ernrr Pettersson, stroi
r.rc eller .elisionsrnklt hos -,\BF få l€' gåtan 11 Ei 7ol 73 Ön'bro. Tcl. 019/
KOSTNADSFRIA KURSER

dtrDD&'ns bosrsdsorr elle. nirmNrc störc

Kontxkra lokalardelningens studi.orgNni
såi.ir elle. RI-E

s

Stud,esekr.kJarc

i3
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MED POSTEN
ÅTERRLICK PÅ MIN TID soM
ANSTALLD HOS RLE
Mina t!å år som anst ld hos RLa har i
många fall varh gilandc och posirn,x. Det

finns my.k€t som kån göras jnon RLE

till

gagn

fijr os

alla, sotu jag gärnå skuile

arbctat for. Men en liss sragnaiion lnoh
rinelsen .yckcr jåg mig ha lpplevr, och
Der skra årer har inre gnlt mis den riLl
fredställelse och den känsl. av atr rxrå

önskat.

var

fcLer ligger går

ju ätt

disku

tera. Nåson inbjudan rill AU nöten för
olika .apponeringår har inte lör€kommit.
-A.ft skrifrligcn bchö!a uftry.ka aLlt är
$,å.t, fiir rtt drbetå och känna $nsel bör
mån ha pcrsonliså konrakro.

lltrtlr och åte.går till mi.t fijr
rd rrbete i Plywoodfabriken, samt delrk
n)m ombudsman på hndstlnget (lijr in

När jåg nx

ar

lomation i skol.» och insriru!io.€,
td.k& jag Er xila, hoppas pl återhö.rnde

betc. Den pe8onligå koniakten mellan
mig och RL.E har inte tunserat n,m ias

Sit Bdgl"at

rill nlr.a,

som nan liLl xppleva

ierr

TACK TILL SIV
Siv Baglien hår slutat sin tjänst hos RLE för att atergÅ ti11 det jobb,
\on hon \anr rj:nsrl(di8 ir.r u.1de, de h;r n å .,cn.

vill här passa på tillfället ått tacka
ltcka tiil i sitt nygamla arbete.
Jeg

Siv

för den här tiden och önska
kerl ltlh Frib\\L,

AU- och STYRELSEI\4OTE
arber tskon och sl1rcl,
bäd,tillmörcn lörebrc ro6d.

Riksiöreningens
se samlades

på den positrcn som RLE genom hårr ar

bere

i

da8 nårt fiam

gi ut med

bl.a bildandci av en se
mensam riksorganiutnrn för iallrxndikåppad€ med enLedni.t a! den ftotion y,m

,Mån drskuterade

fö.elades 1178
LARY dcc. -78).

å6 rik!nör.. (tnIij.d

i

Curt Bengrsbcg redoglorde 1ör d. tärhåndhngar som t;rts med örriga bc6rda
orgrnisatioDer, sråmnnre och afxriker.
Han visade en gralisk ski$ a! c! förcsla
gen oryarisatlonsplan

Srl,rcLs.n ansåg arr der vå. nödrändigr
3rr gå fråm ytterr fö6ikdgt, med rankc

en

!ill. l\'lan beslin a.r

nppoft tllllokalaldelningar

na för etr f:i lrigan ordenrligt lentiierad.

\fidårc bchandlrdes olika ioher a! raL
kuser Ilån ånsåg,trlalkurscrxr Kyvrön
karrå modcil

ur

bra men arr err lortsnrt
Finland var svån arr kLara
eko.omiskt Der poingte.ades ari larj.
lokållvd.lnin! €nligr ridigårc trstnt rar
berättigad .ill bidråg frän riksfijreningcn
\id mordnandet å! €gna ku6ci av K))deltagrnde

i

konm.r art s!å sorr
värd fiir riksmörer i980, som är alscrt at!
Cilteavdelningen

GOTT NYTT ÅR

All

önskar
-Britt ocb Kdrl-Etik

i I inspårrg

KYRRÖNKAITA

-

RAPPORT

För andra årer i .rd hår ett rioral laryngcktomcrade med anhö.iga delt{git i en a!
linski LE föreningcos sommårkuBer pn

möjlisheter att låra ålla somvill fä

dcras ku68ård Kyyiönkaitå. Efter alh
lovord från delragarnr tyck.r man att det
är bekligligr att RLE irte h,. ekonomiska

rioD€n

rcs dit.

vi

vä.rar och hoppns på den siorå dom_
so6 skall ge os en liknmdc u]nggninS i S!e.ige. ilår är några röster nr

OVARDERLIGT FÖR DE ANHöRIGA
Efter ått h1 komftii hem från en skön man kunde, orn man intc lilLe fila, gå
och gnande ve.ka I dcr naturskÖna Kyy på rera!iverksanhcr hos den trerligc hetr

.ijnkaita böiar all! upplevelser och
tryck at. smältx sahman o.h bli

Närri såmlad.s vid

SiLja I-iDes

i!

en

Kvällxrna ,gnades ät bl a. basrubåd, fisk'
båttemlnal äiande vid strändcn. säng o.h dans för

blev kontakren melian all, delagare hjärr
lig och öppen på di.ekten.

vi

Ki

1.1.00 vidn)g åtcrigc! fine_
o.h
grupparbeten.
läsningxr

Risto.

dc som orkade och önskade.

Urflykt lörtogs till St. \'likkeLi där vi

äntude biircn och i.rog råra hitter. gulddes

Ett.r ri hadc ins.allerå.

oss srmlades v,
alh i konlcrcislokaleD. dä. ri p.esentera
de os lör varandra. Därefier .og mältidtn

oft

se!ärdheter

o.h

mimes

miirken utelt€r !i8cn.

Maskerad anordnådcs lred underhållning
vid drr gemelskapen med gruppen bl.v !ilker lntigt uppskairades lik*h åLla
rerkligt h.lglulcn, liLket ä!en präglåde lekar o.h tivlingar som förekom under
hela veckdn igcnonl

AåLtonen rog hrnd om

^rro
framkomslen rill Heh,ngtb6,

os lid

sarrc os på
busen för vidare beinrdrrn mcd I.inlands
LE-ordiorande Erik Reutsxlo som ciceron.

Yäl lr!,nme bodde

ri i

snåstugor rack€rr
belägna och myligt inredda. Måltiddne
int{,gs ihurudbyggnådcn. llaren sonr ser

Fijrurom att ella rar mer in nöjd. mäste
dcr poengreras at för de anhörigas del
var detra en ovrrdedig konrakt

hinc rid

..h .f,rcnhet€r för

$m

ga!

xtt kunna

både srödja och hjiilpa dcn lar!nsektomerade

pi

båsta

Önskcnrålet

lrn ri

fijr

sitt.
både anhönga o.h opere

en liten aning om nnsk

txladc fted var 3rr Cctta ut
bIt. håsr. iofisättå !å nägor srrr, däfö.
måsre vi inom ltLC lötsoka fä dcrra gc

Da8*rna Lijrjade med bad idcn lilLa sjon
.11.. dusch idcn egna stugan Iö.e lrukost.

nonrlijrbart sä arr floa lår upplevå en underbrr !r.ka pi K) ) rijnkaia, s,mr ått !l
som varit dår kanske krn itcnarda på

veEdrs gav

o$

Forrsnrrni.gen på dlg€n inltddes mcd
gvmnarik scdån lörclesningar och grupp
rrbcrin fram rill lunch. Ert par rimm,r
p,i elrermddagrn disponcråd.s fritr då
8

ride

Med vårma hiilsnlngar

Hjal ldt

o- Iftne

^tb.tt\et

pade sig för alsffc$ande promenader.
rer
Ålla ledårna ocl gästema vI mv.ket rre!
bätftsrn, hytten och maten ombord irri lisa och tillsänsljsa
m! och de rre. ledtna, Lortå, Britr och
Cunilla gjordc sift bästa fiir ait..i skulie Det som var mindLe bra var atr två fmil
rrnas. Ntr !i anlände dll Ky)rönk.ira jer fick dela på eit dus.hrum. Badmiijlis
blcv vi hjärtligt nottåsna a! de finske Lc hererna i sjijn rar be§åriiga, pä grund av
darnä och !i kände att !i var välkomna. åtr drt ej sick a.r vada trr, dtlpet kom
Rummei som \i fick vat enkelt men dct
var renr o.h sn-vggt och mrren ver riklig
o.h snrakade brå. Saunan nr ju en stor Tiden lör tälijvningår lar i minsrå Laget.
l./1. H.tmar\\on
tiLlgång. OmgivninS.,rna, runr gården, Lätu
För alt bijtlr mcd dcr som tar bra.

S:i

BRA LEDARE

!örst riktl jag tuig tiLl våra !ärdar här på
Kvyrönkditl Kuscendun, Rrriina och
ta.kar lör all d€n omvårdnåd d€ har visat
oss genom mxr o.h kafle, hufum o.h cn
lisk latur som vi har fårt njura av denna

§ig a! det ena, fa.ns der andrå lnom

ve.k" vi har visrais här.

hålt.

bådc tynskt och psykiskr. Fysiskt därfiir,
att hår hxr vark gymnas.ik, lek o.h oLikå
råningstuojligheter och talrräning i.re

arr föry]ömm.. \'ilic mxn inte xnvända
rrck

Sedan vänder jas mig.ill !åra 3leda.e' Så till sist vill jag också racka alk Er
cunilld, Birt och Lotra. Ni har håft €n ku6dchagxr.. Tack lijr gorr kaftråt
m) cket svår uppgih att 1y11a, men ly.k,§ skat och ungiingc. Hir hrr vi kun.ar
bra iindå. Och särskilt tilL dig (iunilld träftdts och talxt med v.randra allå.
vill j.g såga: Du hxr liid ritt ord, till ledare och kuNdel.agare, §.nskxr och
räft p.6o!. i rärr dd. Ditt yälspråk ,r tinnår, urgå ocn ildr.. män och k!irror,
qukz och friska. Vihar!xritsom en e.da
rydligen, "Ålla skall rrn a§'.

\i

har seti

ri11

dtt

!i

har bi1!ir srirkra

tltt gr tndlt Pdl sntu\ atb

itdr tti

TV. Så sai.t

lttt:

Dt, aatfit tdr .lt nig rldtig

LnLt.t ttdkat son du

sjotll.

Nå, fdt dtt kdnns pru.6
yrn att bliddtu icdnld T.std-

otto Joyfssa

NORDISKT HANDIKAPPRÅD BILDAT
Etr nordiskt såm.ådsorgan mclhn hindi"
kapporgalkarionerna har nu bildars. Der

heter HandJ<appo.gånNa.ionernas Nordiska Råd. HNR, och besrår a! HCK o.h
dess mots,arjghct i de nordiska ländffnå

cialpolrtisk. o.h andra samhillsfrågor
«rm rin handikappadc. Mcn inom HNR
komner ftån ocksä att diskurcra gcmen'
samma stindpu.krer i öreryripande frå

Såmarbersoryanci mellan handikapporga
nisatbnerna i Norge neter Fu.ksjonshen

Det ä. ocksi vik.igt att hr eli samårbers

nedes Fellesorganrasjon. FEo, i Finland
heter der Håndikafporganisarioncrnås
Srmarb€tsråd, HSR, i Danmå.]{ De Sm

der.

vlrkende lnlalideorgånsrioner, DSI och
på lsland heter smerbersoryanet
bandaleg Islands, ÖBI

ö1rkja

orgxn son kan ra kontakt ned dndra
nordiska orsaD, som t.ex. Nordiske Rå

Inliir det iniern,lionella handikapp
:iret 1981 o.h Relabihätion Irte.na'
tionals rärldskongress 1980

ir dct o.k

så virdefulir med en gemensanr agerån

ti

Det var vid err möre i SrockhoLn i axgus
som H.ndikapporganisarioncrnxs -vor

H\R§ lerksamher

diska Räd bildadcs. HNR kommer air

urskott. Ordfiirandefunktlonen och kans

verka för ett nordiskr samarbcrc på händl'
kåppomrädet, t.ex. inlormxtion$ och er

llseni.e skå .o.era mellån srmärbersorga
ncn i mandårperioder oh tvä år. HCK i

farenhetsurbyre

Sverigc s ara.

i

håndikappoliriskå, so

tlct e, grbbt v,,
I Dehbo
"dt
,dril ?å duktbn ocb räkdt i slaqs
HM fi.]t en dal tuur l d sikt.t
"tå1.
ach g(k till daktu for dtt bli baP
syd.l, n.n då det u4kad. td tid,

D;i

Det rncker an daktot, ttåckldthli auktion i iiun argor ackså !

l0

lijr

ska

ledas,! ett

arbers

den fösra periodrn.

/\\

TALFÖRSTÄRKARE TF_2

ffy;

trö

TALFÖRSTARKÅRE TF_2

Talfä(tärkde TF 2 ä.
ler som har sva8 rösr.

avsedd

fin

pereo

En komplett utrusming besrår av ralför
s.ä.kare. mik.ofon och laddninssassresat.
TaLföAtärkåren är bärbar och har inbyggd
hösralare. På oransidan finns skjurom

kopplare fijr till/fIånslas, !olymkontroll
och anslutning för mikrofon/laddningy
aggregat. På baksidån linns fästanordning
fin alr fästa ,pparlt€n t.ex. på ficka eller

Apparaten hår inbyggda laddningsbara
båtterier (Nicd-ackumuhtorer). Drifttid
med

f,,ll,dd,d. b,r€ri.r är., 24 rimm,r

Talf öNtärka.en tillve.k6 av

I

I

aB sPEcraL

TNSTRUMENT

vrm;::lllrå*.o.,

DU SOM AR LARYNGEKTOMERAD
KAN FÅ TF_2 KOSTNADSFRITT UTSKRIVEN AV DIN LOGOPED

LÄTTLÄSTA BÖCKER
Förecknhg över hiirills urkomnabijcker iitl Lisdre uren måsre erm läsare och fiir
i s€rien "Lätdäst för vuxnx", uppdel.dc m€dlare av böckerna pröva sig frxtu o.h
ehe. ämnen och med kofta lnnehållsbc beddma varjc bok lijr sig.
skrivningar har urkommit.

För at. hjälpa hs,re och förmedhr€ ar
Årbetsgruppen fijr lä.iläsia böcker ha. bö.kcrna ait orienteri sig bland de nu ca
samrnxnsrillt en ny kon infornåtn,n om 50 tirlarne ir en förte.kning sammanLL bö.kernas inrikrni.g och uriormnjng. stiLld övcr xtla böcker soo hittiUs ha.
Informånonsbladen e6ärter den röda konnit ur i sftien. I sluret på löftcck
broschyren 'Inform.rion lrån SO,s ar ninge! finns också en lisia ölcr pLandad
bersgrupp ldr lä.rläs.a böckei', 1978, utgivning under den niirmasre tidcn.
som nu är slut.Informarioren vänder sig i
forsta hud iill möjliga fiimedlare .r LL Bokhte och infomatbnsblad kan r€kvire.ås

I

gr.tis fdn SÖ,

nedanstående adress.

Utfijrligare iDformation om bijckerna ise

infornarionsbladen hår man bl.å. för rien finns i Bibliotekstjänsrs illusrrerade
broschyr "Lärdäsr för vuxna". Även dcn
na kan reklireras sraris från Arbcrsg.up
pen fijr lättlästå bijcker, Skolövestyrel
scn, 106 42 Stockholn.

sökr bcronl att det finns mångå dlikr q,per rv bijcker i Ll{erien med olika svå
righcrsgråder. Man kan därtör inte sta..å
med att rekommcndeu serien son hclh.r

gick med kirdn i !.idret
?d hojden atdt) sin bdnd
Såg

ihte \tupet

', förr dn ntan:å ku»dt
l2

dna

Sveriges Cancersjukas

Riksförbund (SCR)
,uan kan är.n ge sirr sröd genom ätt bti

SCR§ 11ÅLSÄTTNINC

är arr srödjr, underlätra medle,n i förbunder, evgiften är f.n.
och ufpmu!.ra dc cän.erdrabbåde och (r. 25, /år .ller genon en gåva. posrgiro

,\'lålsiittningcD

61 09

19

1.

Nctrointikte.na rv SCRs verksafthcr går ItONTAKTVER«SAMHET

till

pi onrråden dit sm
i.rc dcker rill
SCR bidrur ekonomiskr rill rckr.a
tbnyeso. son ofta behövs efrer genom
gängcn oprrtrtion eller bchandling. I rissa
lall kan bidr.g iv.n ges fiir anhijrigas bc
de .anrcrsjul.a

hällets resu6er

rå

sjukhusen fijrsökcr SCR sknta

emn

cf rriv-

o.h deras dhijriga nar
ofra ett s.or bchor a! arr ula med cn
medniinniskå Fratuför alk h.d någon

Can.erdmbbade

son har pcsonl,s erfarcnhet a! d.ss, sjuk
domaroch dc ptubkm son uppsråri sämAlla är \iilkomna atr ringa rill den TELE
tONJOLTR SCR bedrirer i tre s.ådo:

e miljö t;r patienrernå FöLbun (åDsliet i Stocl{holh: Inger wtgren,
det skrnkcr T\L afporarer, bandspelare,
Tet.08/32 07 60
ali'arier, vixier. lruktkory,r och blon Borås: Ma.j Andersson

n)or m.,n. !ill dagrumrnen
T,1l barnld€lningår har SCR förutonr

0ll/13 35 27 löre kl. 10.00
Svenson Tel. a9o/t9 46 a9
Tv alpararer ä\.cn bidragit med bandste Kansliar 1 Stockholm ir ijpper för alla be
1ar.. krsetter, olik. spel, påsar ri11 jxl sökare rardagar mellnD k1. 09.OO 16.00,
gransfLuidring n n\.
(arlbcrgs,igen +8, Tel. 08/31 82 05.
Tcl.

Umeå: Cun

F,KONOMI

RygCrad.n

ningcn

å\

i

SCRS ekonomi ar

fösilj

brevmärhet "Blomsref, som

kosta. rn kroda/st €ller postkortet
"Blonrr.f' söm kosta. I Kr/sr. Desa kan
besrälias Eenom SCR s kansli, Box 21 103,

100 31 Sro.kholm, Tel.08/10 98 71.

postgiro 19 00 O,l 2.

STOD VÅR VERKS,{MHET
BLI MEDLEM KöP BREVMÄRKT]'I'

Ring

08

3

r 82

05
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LARY OKAR

I.ary har fåft ökir trtrvm,ne iRLF.S bud Der skullc orkså vara rrellisr fted flerl
gcr Det l,erlder årr !i i töfisirhingen insändare. Skriv .ch f.åga onr något du
kan ,rnia o$ flerr num.rer per ,ir än r1d,
funde.ar på eLlcr oh Du har någor err br
gåre. Minsi rvå och högn fvra enlig! sit
rär!å Vill du varå aron)m garanreras arr
rclsens beslur. vi kan arcn vinra os rn ditt ntrDn inte Iämnas ur rill niigon Der
sreslis uppsnlggning ar. tidninsens ur funnrr mellsn dcj o.h redxltören. Nog
är det rrl ,!ig,r som du rvcker ir dåligr
Vi konn.r o.ksii att !å annons€r o.h och lorde iDdras på. ELlft kanske du har
nigon sohkcnsh;turia arr delå mcd dej
hoppas dä id lår hjälp ,v vära lokalavdeL
ar. Hör r! dej Våra spaher ä. iipp.al
ningar med aDskafnlngcn ånnonspriset är

750: /helsida. 500:

/halvsida och

l00l

STOMASKYDD

Av tl€.dubbelt vin ryg med

kard

borslås. Pnr t/ I7, . Siiljcs gcnonr
Carl Aspling- S!artågatan 27,
571 00 Trånås,

PS Stomeskvdder Stom-eid (se annons) kan numerå skrivås ut kost
so; forbrukningsartikel inom flera län. Friga din logoped.

nadsfrift ,
1.1

fieir,ya,

@l
\\

@

,74r*t*JA6 t!/€fu,?A
\F.er#åtR tu Srbm-äd
Fary&eRa§
safi e,v .råhe

BLI MEDLEMI STöD VÅRT ARBETEI
Du soft vill veta ner on RLE eller vi,l6limedl.m kln ta kontrkt n.d.;irndte lokllldel.
.ing- Vcm som vilt ku bli redlem. SÄt in 25.- tii postli.o n. 35 17 5.1 2 och Du är

södjhd.

medlem.

Lry koomer

som

cxtnkifro

på

pen$rnå.

xontlktmän lör lokdavdelningaina:
Gär'le:sivBaglicn, Indusdiväg.ns,32o20 Ljnsne

cötehorg:HadldRyloB,övr.!ogelbergsg, 3!411 23cinebors
Linköping,Crl Arpling, SrrtåBahD 27,5?3 00 Traris
Lund, Svcn Seländer, xrshnjegatan 72.213 62 Mllmii

Srockholo:Harald Erik$on,Vadmalsvälen2,1, 1614aBronna
Sundsvall,Tu.e Ber8lund, vä$erg an l3 A, a52.19 Sundsvall
Uppsda, Sigfrid östh, YnreBatan 22 6. 7t3 25 Uppsal.
54 växjö
ö.eb.o, arne Folkerm.n, väsrmånnagar.d 9,7o3 42 örebro

vlixjö.Alhn rii(son, Furutäväge.12 a, lr2

Ln snåla-r ing o(h es skåning
/åkdde i dispyt på tåEet. Skåti,se
Det oet md, !/ildtt .iriliationen ulpbi)t i Hrissleholtu
Ntit ndh kotutu.t
srdtude tnåliirninge

tottiflå

ja,

LAR{:,:l::-i:
UTCIVEN

AV RIKSFöR[NINGEN

_;

1,'öR LARYN'IF,K'I'OMFRADF

Kom ihåg "LARYNG

-

FONDEN

\'å. fond instiftadcs 1977 o.h flck oflicielh fdljande nahn: "Lrffngckromerades
(iåro och tesrem.ntsiond" . Pop!!ärr kallar ri den LARYN"G t O\DEN.
Influtna m.dcl skdl anrrndas, om don,.or ej annai föreskfir€r, rill rehabilircnngs
årgärder för bchölande inoft RLE.

Dc inkotuna ft.dL.n skall fonderas tills de! uplglr tlll 20 000 kr. Därefter kån rä.

,,-

urdc

". ' b d p-ok, ,o" tr-

hP

'

. .p,o 1

r

tonden föivaLras ar RLlsryrclscns arbetsutskott och ftrmrte.knas a! tl,å a!
damörer

i

dess le-

lörering. lrbcrsutskott.i behandlar d. inkomnx b,dragsansöknlngshaDd

!onden revideras

äv RLE,strrelsens

relisorer.

Delar av o!ånstående upprop har tidigår€ \arit infört

fin få bidrag hirrilk inIlurli, rlll !l inn!

idesa

spaLter

mrn då

alldeles

en gäng påminn2 onr fondens erisr€ns.

Dci vore ju underbart, om !i snar! linse tillfalle, art varje år kunna utdela ookring
ctt par tuscn kronor $m ett litet bidrag liir en kon\alescens elle. rekrearion rlll
någon, som är ibehov av detra sröd. Ln le.kas åvkopphrg eller s:iken gör, unde.
Sprid kr.nedon om \år fond till vrnner o.h bekanr,, o.h kom g:irnn själ! med err
enas om kåra Lar)rgcr ait hilsa d.r n!! d€.enniet 1980 välkonrmer genom
ålla, var och en, lnsånda minst t0 krru rill !år fond. Der skulle bLi5.o0o:
ktunor det. Må vi de$utom fira !åra födeLsedag till rack att !i lever, genom att
ilågkommx vår fond ned en gåva.

Lår

aft

os

!i

Niönskas alla en god forrsärtring på heLgen och ett cotr --ytr Årl

Hatdttl rytJar

v.r.lf

Tänk På Vår Fond
Postgiro 91 82 58
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