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Tre nya hedersmedlemmar har utsetts av RLE§ repre-
sentant§kap.

Åke Amnelius och Knut Andetsson Irån Stockholm
samt Carl Aspling från Tranås.

Åke deltog aktivt vidbilda.ndet av vår nuvarande Stock-
holms-avdelnirg. Knut ånslöt sig också under första
verksamhetstuet 1968-69.

Carl var initiativtagare till vår nuvarande Linköpings-
avdelning vars ordförande han varit sedan starten
1972 fram ti sin avgång i år-

FILE



STOCKHOLMSAVDELNINGEN

Stockholmsavdelningen firadc sitt
15:irsjubilcum, 26 måj 1 juni på
Tranäsbaden, DHRS enika rekrea
tionsanläggning vid natursköne siön
Somnlen. Vädrcts makter var inre
p-i s,rligt hurrör, mcn stitmninsen
hl:n.l lelragarna rr cks der inre virjt
något fel på.

Evenemånget bestod av cn ral och
rehabiliteringskurs såmt en festmid-
dzg mecl musik, körsång och dans.

Det har kommir rvå räpporter från
törtjusre deltagtre.

Karin Cedin:
I ösandc regn åkte vi rill Tranås-
hodcn, men humörrr var det insct
fel på Vi var 25 medlemmar såm
såg fram mc,r en skön vecka på un-
derL.rra Tranåsbaden, \acker natur,
goLl mår och en gJad och vänlig per
sonal, endasr vädret lurade oss, men
vad gjorde väl det. Det var så rev-
Iigt att fi våra nllsrmmans. få prarä
å\ \ej en del belymmer som vi ru
a lla hrr

\{en iv.n många Iuspunkr(r, vj är
rgentlig(n intc sä dålisä, der bevi
s:de flrr,: av medlem-marna, bl.a.
makerna Sundin som hade författat
cn trevlig rrall + en musiktävlån.
Ävcn rllvartiga ämnen diskuteradcs,
t.ex. om hur vi skslt lägge up| \,år

2

in["rmarron ti] I 3llmenlrer(n, m\n-
drqh(rer och alla socirh rnsr:nier
Vi enades om årr det är endast vi
sjålvr uch virr anhörig: som (un se
Llennr info.mauon

Vi diskuterade också SUVr\B. lånce
och ingiende. Vi l<om övrrens Å
ert dcn verkxr för d) r lnligr dr upp
gittr vi nu lvc(ars fi fram. oei,ir
även tveksamt, om vi behöver sjuk
skötcrska med på resan. Det finns
jLr r ältmånhet läkare och annan peL
sonal på dom ohla scmesrersrrllen:
och vi arju inre heller i så s.or ur
stdckning beroende av sjukgymna
stik som Illl cxempcl rcumariker
och rörclsehindråde

Vi fick även en riktig genomgång
med vår logoped MarjanaBergström.
Det var våldigr nyttigr för både
kropp och sjäI, tror jag.

Vi hade en fin ls-årsmiddac. ln
bjudna var CarJ och Eva AipJing
fr-å n Tranås. Carl höll cft 6nr rrl för
oss som den gentleman han är, och
sedan fick vi lyssna rLtl skon sång
och musik av Margaretakören från
Traoås. vi rackar Eva Asplrng f.jr
dettå. Efreråt tos drnst:n vrd i,.h
alla hade roligt, lnte minst under
tecknad.

Sista kvållcn samlades vi til] en
stämningsfull avsh.rrning av kur-

15 ÅR



sen med lite sång och musik av
olikå medlemmar och lire ömse
sidig beundran.

Vi alla vill säja ert stort rACK rill
fcstkommitten som visade sej från
den allra bästa sidan, och till Inge

gerd och Curt Bcngtsberg som hade
anordnat två rolige tåvlinger + att
Ingegcrd körde hårt mecl gymna-
stikcn varje morgon.

Till slut ctt tack till alla kamrater
för en trevlig vecka

Eioor Mogren, Gösta Lekman, Knut Andersson, Irdne Albertsson

Lilly Amnelius, Soen Soenssolt,Iris Anderssan, John Danielsson

skålar {ör avdelningens lortsatta välgång



lrån tlclge Sundin
drar ned recknin

(som är,cn bi
):
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En veckoresa till Trånåsbaden med
buss tör rehabilitering, rekreation,
tal- och åvslrppningsovningår. Lo
gopeden Marjana Bergström från
Iluddingc sjukh. gjorde en hel
hjärtad inszts, för att förbättra våft
taI. llög1åsning med försök till be-
toningar och nyanseringar stod
högst på programmet. Diåloger och
fremförande av sketcher på lek, var
också en bra ö\.ning. Iiennes lugna
tal vid avsLappningsövningarnå Åior-
de att man nästån höll på att slumra
in. En ros till den flickan. Vi tackarl

Tipsrundor i den parkliknande sko-
gcn, hörde också till dagordningen.
Kvåliarnä fördrev vi med frägelekar
en annan gemytlig samvaro.

tts

En e.m. bjäds der på en busrtur pi
en 7-8 mil Vi fick se der små
ländska hLigl.lnder sult,ell sr '-cn

nktig norrland:tdyll" Kafterasr lå
utesen/ertng,

Jubileumsmiddagen, med lite exrra
festligheter, avnjöts på lördagskväl-
len. Etr trevliga inslag ver att Celle
Åspling från Tranås, med fru Evx
dök upp med ett gång sjungånde
damer (Mårgarctxkören), som hon
sjä1v är mcdverkande i.
Kontentan av det hela: En under-
bar vacker plats, vid stranden av
Sommen. God rehabilitering och
rekreationsmiljö. Bra kurs i tal
teknik. Glad och serviceinriktad
personal. Jag rack l
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Dirigenten Marga reta
Adolfsson i vacker
folkd räkt -

CarI Aspling överlåmnar en
gåva i form av böcker rlFrån
Tranås och Soromabygd, rned
bilder ur EIis Kåge;s arkiv,
till stockholrn savdelningens
ordförande Lillerror Cedin

rl:

Va ska du göra i kgår'n
t4dtq en påLdggskdlo!

, r'i,1 l

lr', r'.11

med lererfdstejen?



NORDISK KONGRESS
1983

Dcn.nionde nordirka LF. Longe$en gelomtörde\ under....l. . högtid-

l!:-,"ll"i pi Hanaholmen. Kulrurcerrrrum. F\[,o. grrnn.rrd ri H<liing
tors .Urn c\lm rouchen;r c\enemanger ga\\ J\ rlt t_inlrnd, Lf-fnrenins
\åml.rdrg1 Irrrde sirr 2o- i..juhileum meLl d,rrrjll hor.rnde upprrkrning:ri
och lubrteumstt\r.

Givorna r;ll jut,ilrren \xr många. Btand annxr erhö[\ er srörre bidras Li
d_en pagäende u.b) gSnaden rv Kylrrinkaita rehabilirering.cenrrum, ".om
vänräs sri lärdigr i år.

Det rikhaltiga materialet frårl konqressens alta anföranden
skullF ku')na 11la.l.ra "-" 

-l., "; T-{py. r)vär- \an vi
endast hår ge några axplock. Men vi återkommer ined {1e-ra artiklar i kommande En stor del av det linskamaterialet \.ar mycket intressant och förtjanar att föras vi_dare. Men vi har vid detta nulnmers presslaggning annu e.jfått dessa anlöranden i svensk öwersatt"i"g, ä "ii.. uit 'få återkor.nr.na tilt hösten med doln godbita;na.

Förväntansfulla R LE:are i österted:



Logoped Inger Rehnberg

ta
RCDISTREHABILTTERTNG

1966 utexaminerades de första lo-
gopederna i Svcdge, d.v.s. taltera-
peurer med medr'cinsk inrikrninq
som .idigr fdnn err arbersområd;
inom laryngektomirehabili.crjnscn.
Logopedens uppgifr btev fraÅför
allt atr hjälpa finnn en nv riistkälla
antingen i matsrrupen eller via röst-
gcnerator.

I)e törsra 10 årcn vrr man mvckct
inrikrad på årt få fram en br;mar
strupsröst ll:ln nådde ocksä ofte
mycket brs resultåt Mån var vid
denna ridpunkr mycket återhåil
ram rrt \om terapeur erbjuda pa-
tl(nlen rlLernaLrv rösrkilla i fomr
av röstgeneraror. Man var rädd att
motivåtionen inför der ganska mö,
dos.rmm:r inlåt.rnder åv oesoohrsus
trl skutle minsLa. Seruox r.srgäe
rator är en artificiell rrtsrkålla som
her vissa begr:tnsningar. Taler kan
Jock hli mr cket t1 dligr o(h ettck
trvr Varirrioner itrjga om rd5rswr
ke och srtsmelodi är emellertid be-
gränsede.

M:L\trupstal är som \agt gänska mö-
dosanrt arr hra in. Rö;k]]lån ät be
lagen r ml nningen av mrrsrrupen i
ni\ å med 5: re !cn icxlkoren och L,r
gnrs 

_åv 
rler s.k. PE \egmenrrr För

atr tå f.åm oesophagusrost masrc
Iult trs jn \ ir munnen och frjras ner
in.rrsrrrpen ncd.flfor pE seumen-
ter. PE segmenrer \jrrs i !,ib;rfion
av den uppåtgående lufrströmmen

och rjänar som röstkäila. Det krävs,l-8 gånger stöue rrvck i matstnr-
prn tor rrr få fram ta]et jn varj som
nehovs r normah rrj

Akusrisl a begränsnjngar for anvan-
dandeL rv m]rsr(rpsrösr liggcr i årrronkget tör rnän lrgger ungefir l
oKrav under normalr rösrläee me-
dan rdsrläger för kvjnnor lrsier nr..
tan Uka jrgr som for manl]äa m.rr
stlupsr.rl.r,t. ,J.v s. jblanrl nrsrrn I
okråvrr lif,r( än norrnalr. MrrsrruDs
trler5 rnL.-nsiter är g.lnska bcgrän
s.rd__och h.a. är talhr5rrgher(; be-
tydlrgr längre an hos nc,rmaltulare

I mimen ,r lo70- raler märkc m:n
åLr resulLaten ar oesophagusr.rJrLa
n1ng torsamrådes LlrrsrisL.



Jåg kommer här Årr rcf€rerj cn un
Llersai(ninX s,im utfijrts på lasnretter
i Lund lN, cheflogopid Kjcrstin
Beckcr
Hon hår underyikt ränkbera liir
sirmringsorsaker fr.a.
l. än.lring åv operetionstel.nik,
2. :indring av railiologi.
3. ändring ar, talrdningsmetodik
och tunnir ått der fr.a. ar de radio
logiska rurincrna som förändrats
och som förnodligen ligger bakom
de förändrade rråningsresulteren.
De ökade sr,årigheterne att Iär3 sig
nrr r\llnfsra l samt matsrn4rsralets
Le€lri nsnrngrr i frigr om ralhxsrig
hct och jämnr ral har lert til] åtr
m.rn på Hudrlinge sjukhus h1r Sorr
fnrsök meil Linrrgisk Jrq,ngekromi-
rehabilitcring som i princip gär ut
på atr atcrinieda patienrens utand
ningslLrfr rill slalg cller m.rrsrrupe.
IIan hJr by$r r;,Jare pi tra iv;
tek nrker. nå mlig(n PanJe'och q inger
Blom. l)essa tekniker finns referera
de i srnaste Lary men jag gör för
säkerhcts skull några kortn förkla,
rrngxr_

Logoped Britta ftxmmarberg på
Huddinge sjukhus har §ort cn
sammanstillning åv f6rsökcn med
röstprotcser vid öronkliniken på
Iluddinge sjukhus. Hirtills her'5
patienter crhållir en Pånje Blom
protes och I cn Singcr-B1om. 

^\,,je\\J h,j I r)ali(nr med Prnrerrrorts
.r\lrd,r ri xnn.,i, sjukd"m)l \\ dr
ri\rerån,li j parrtnrrrn.r llrL 4 idaA
h, neLlån I prrr.nr Lrppl.r.r,Ii
sorn alltf.ir ånstr:ingnnde rtt relä
och tir hostrctning redan eftcr cn
ellcr ctt par ncningrr. Dcn talkveli-

I

td som då uppnås har nästan normål
trlhastighe. och ljudintensitct. Rösr-
lägct blir emellcrt;d lika 1ågfrckrent
;um riJ matrrnrlrt ri De kumf rL L.

unner som elfJlirs h.r ir.r gältr rrt
frotesrn rår L,\nrar uch .1rr prrren-
ten ri.il\ inre licLrrr serrr rir,ler
Der hff oclså h:inr trr Drores.f
si.rmmat igcn åv sle,n och krLrsror.
Dct t,eha\ \ ,,cksr t,rr ,lenn-r tr p rr
mJrsrrupsr,J irr hu:'r rr\ (k t;, lu-
n,rron. Derrr gålltr fr a Prnjepro

Btt valligr matstrupstal kräver olta
rranrng under 1/2 1 .rr .11er tj ni{r(.
medån PåDie/S ing(r Bionl-Lrl (rn
fungcra redan eftir ctt par vecLor.
Än så länge år erlarcniererna av
dessa röstprotescr myckct begräDsa-
de. Den som ånvånr Singer Blom-
protes<n haf nu fungerar i(Lt dngL
ir. medcn Panjeularna hrr hrfr srna
proteser i 10 5 månader. Ertarcn-
heten hittills telar för att en raisr-
protes kan vara ett ahernativ i ral,
rrhrhiliterJngen av drn larl rrsrkto
mcr.rde I synnerher hör d(n o\e,
vägas om inlåråndet av ert funkrio
ncllt marstrupsral misslyckas eller
patienren i övrigt inre lärt sig ert
kommuniccra acccptabeir, t.ex.
mcd en Seryox röstgenerator.

Jrg nåmde inlednlngsvis arr vi logo
peder var mycket restrikti!a da der
gällde utfärd.rndct ev röstgenerero
rer dli vi började med lanngekromi
rchabilitcring. Vår instältning där
har successivt s\'ängt och vi är äntc
lägna om att patientcn så snert son
mojligt skall få en fungcrande tom-
munik:rtion med omvärlden. Nu frr
pxrienrcr en röstqcnerrtor så snårt



de ken rnvända den mcd tanke ni
ömhet och svullnader på hatsen '

De uppgifter som läornars angående
P.rnje "ch Srng(r B o -prore\er
kommel sorn ninrnts frrn logoped
llritta Ilxmmarbcrg på Iluddinge
s,;ukhus. Hon har ocksi lämnår nled
en littcrårurlista samr cn beskriv
ning ar' Pånje och Singer-Blom ope-
retion€r, sl.rlven av Helge Schirxrzki.

(Det kanske orkså tir tu intresse dtt
na|fina, dtt röstl)tut€s ka opererds
in på en lingt tidigare larynsekto
merad. Ett behor a-r dettd kdn rdra
orsnkat aI) .:ttt matstrupstalet för-
'a mt\ mLd ar€ qc om Jnr\ldfl,
t11 E t bat\rdundd.n lnpc/1ltpt bc.
lMkt1s sam ny.k"t cnktltt

Rotf

;
a§

Finska Cance rföreningens !!nå rals ekrete.are
Niilo \roipio,t.v. och LE-föreningens ordfö-
rande E rik Rautsalo presiderar

Nardisk Jörbrödri g framför kutturcentrer: Birketi Ldssen Herdin



Rolf Fischet

LE -\,ERI(SAMHETEN
I SVERIGE 19131.83

Dcn gångna kongressperiodcn har I
Sreriq. lorfluur p.i sedrrnligt sarr,
med hui u,lprrrcn l, LerLsainheten
fdrlegd till vår.r lokale avdclningar.
\-i hxr utöver mötcsekaivirctcr åven
ånordnet t, kurser och studicbesot<
säma bussresor inonr såväl som ut-
om landet.

C<ntL-rlr r llhor r i HCK, Fl.rndrkrpp
forhuntlcns Cen rrall ommrttd, sbm
lir Svcr;ges riksomfarrande orgenisa,
tion, mcd 25 handikappförbund.
Cenom HCK her vi bevakat och
även forsökt flytta fram våra posi
.ioncr på \,ägen mor ert handikepp-
vänligare sunhälle Härvidlas her
dock det rådande kärva ekon;isk,
klimeter ärkbare svårigheter.

RLE her under 1982 fytlt t5 år
som riksförening och markerat det
ta på olika sätt. Särskilda anslag för
högtidlighåilander har utgåtr rill vå,
ra iokalavdelningar.

Dataåldern och dess konsekvenser
för oss handikappade har alltmer
kommit i blickpunkten under senes
t. åren Vi har i Sverige en samhälls
iigd institution, Handikappinstitutet
(lll), som svarar for försö4ningen
av hjalpmedel ior oss handikappa
dc. III hrr även till uppgifr dtt vig
lede och samonln.r Iorskning och
utvcckling inom hjalpncdclsonrå
de1.

to

Tillsammans ned HCK, som jag
n,vss nämnde hxr Ill ånordnå. err
llertxi konferenser och svmposi€r
rairånde datoriseringen i semhällci.
dess tör- och nr.kdelår för oss hxn-
dikappade llan scr han,idlag blde
ett hot och ear löftc. IIoret är rlr
umgånget med omvärI.len fdr
mänge handikappad€ komner ett
ske vir cn dåtor i stå1let tör genorn
nänskliga kontakter. Der 1öftesrikx
i utr'ecklingen är ått mojtighcternr
till kommunikation ökar även för
clen ml cket gravr handikappade.

När det gällcr oss lrrvngei, xntäs
det väl n1cst blir via texttelefonen
som vi, åtminstone under de när-
maste ärcn. kommer ett Iå kontåkt
med datoriscring€n. Texttelefonen
kan idag erhållas kostnadsfrirr av de
flesta iarynger i Sverige.

Texttelefon har, som bekant, den
nackdelen att man bara kan få di-
rekt kontxkt med den som har en
likadan utrustning. Vill man med
dela sig med någon som endast har
vanlig telefon måst€ dettå ske via
en annan människa på en s.k sam
bandscentral. -,\ntelct sådana har i
år ökats ua så itt eD texttclcfon-
abonnent kan nå ella andre telefo-
ncr. som är anslutna till riksnäret

Nlan kan redan nu. med hJälp.r'cn
aillsårs. lä sln rexlrelelon anslutcn



rill cn ccntrxldxtor 0ch unecli
lingen gir snrLbt. Nlinga enser rtr
d€. under 90 relet konmer att fin-
nas nigon forn ar, dator i vartannrt
hushåll

Dcn uncckllng som v,iller orer oss
kan vi hara i mycket ringa grad pä
rerkå. Den stl,rs rv lniikligr rllirs
intressen 1ärgt utantilr vir mirjlir'
het ått str ra.

E kiillå rill gliiLlle ii;r oss lrrlngcr
iil de s.k rösrP«)t(scmr, som men i
iik srörre urslrxclDrn! bLjr.l.lt opc-
rerat ir Röstprotcscn mojliggor.
som de llestd krnskc vct, :rtt nrn
ktn Lren\ tta sig t\'luntornxs lufthå
prcitet vid trlet, och ir !,iL Llet
srijrsta och mesi Io|imclc framsreget
på mycket lång tid Pii Huddhtc
sjukhus hxr scx pati€nrer fåir rösL

Protes.

När det gälLer det nordiska samarbe-
tet om tekniska hjilpnedel. fanns

lu tidigxre .n kommittd. som arbe
tåde fråm ett mÅrerial sonl i sin tur
skulle ligge till grund frlr cn hjalp
medelsparm. Derta nrxrerial her nu
tagits omhand av Handikxpprnstitu-
tct i Stockholm, som homncr att
med ledning rv vårå synpunkter gc
ut en trycksak omfattrnde tekniskx
\alpmedel tor larvngektoncrrdc:
Utgivning\åntas ske urller 198 3

Svcnsk Udandsvird -^B iir ett D)-
starrrt såmhållsägr boleg där r'åra
h:rndihapporganisetioncr kan teck
na endehr. Bolxgct komnrer rrt be
drnr sin vcrksrmher pt rnlägg
ninger i vrrmrrc länder ned perso-
nal rnp:rssad för hxndihappide ,\r,

gittcn :rr gr.rdcrrl cfter rrspelirrre
hrndikrrpgrupps laliltrehol och
har fn rre khsser l)en tnrDp rn
bast behorer hlimatvi«l phceras i
khss ctt dar den handikrpprde be
h;ver bctrlä cnLlast cn litcn del av
Losturd.D RLE firrhandlel onr atr
klass.rs till gnrpp ett.

Drt ,ir vil.rigr .rtt li handikappedc
ir elert,r vid bcr,:rkning al riiru miij-
ligheter ti11 pir,crkan ln \iI situ.r-
rion. l,llt bcslur hrr lxa.åts ccntrxlt
onr ert ti,rsök till srlrdiesålnverkxn
melleu de mindrc hanLlikrppförbun-
den i Svtrigc Genom r:lenne sanr
verken möjliggörs att srudieclrkler
lixn srxrtes ävcn pi orrer t]:ir dc små
forbr,nden t.ex. RLE har enstr&r
mcdlemn:rr. StuLlicämnen å! inrres-
se i sxnnrenhrnget är exempelvis
n)å sjukförsåkrings och sociallager,
möjlighcter a.r påvcrka samhällets
represcntanrer etc

En informationsdrir'e planeras av
RLE i samårbetc mcd Cancerfon-
den Inforlrråtionen är rikråd till
olika milgrupper i såmhä11e. såsom
polis- sjukhus och rmbulansperso-
nal. En vik.ig m:ilgrupp är också
grundskolsD där den spridandc et'
fek.en kan fönäntås Lli stor Målct
är, rtt mxn ioom en sner tirntid
skall uppn:'1, att alln människor ver
något om hur en laryngektomered
tungerar

!ir 1örbundstidning L^RY fyller
10 år i nästå månrd och har under
d€sså 10 :ir useclilats liin arr vara
ctt endir pappers.rrk rill ati bli en
cr l0 sidis ti.lning, som ri rror år
vardeiull för kont:*ren nr.il,n d.

1l



laryngektomerade och ävcn anvånd-
bar som utåtriktad tnfornation.

AvslLrtningsvis vill vi uttala ver eläd
Ir över rtt det nordiska vm:rl]er,'t
torrsjft€r,,(h irr j\.n trlcn.l tolj.l
r rktl!r lnrnmir med I !](Lra. \ t hon
pas uch rror arr r i genom ömsesrdlg
Inlormetion ken öka möjlighetern.r
till srnrhillsp.ir rrl,Ln i våri rtspek
rLe hndel och soka slap,r en bartre
Jir st v.rliter ior os! I 1n nAekrum€rå
de.

Till risr \ rll R LE med anJedning a|
erL uLrleum gr:tLrltra frnsk,r LE
fnren ingen t'or tir fr.rmcånrsril.r
ver(srmhcr u nder a. cågn'a .ro
åren. ErL l\ (ande crempet p"a .letr"
,r lu den ch rnrnra rckre:rrionsan-
läggningen Kyvrönkåita \.i önskar
all l),cka och fråmgång med den
fortsrrr,r uLLyggnaden a\ Kv\ ron
kait.r och ivrn med toreningin. ör
nga stdvånden till etr bätrre sanr
hälle för de laryngektomerade.
ET'I' SAMHALLE FÖR ÅLL,,\ 1

. : . t -t R... D. - 1,. R.t,-t.p B,g.-],-.'.-lt J_ t. I ... .... ,. _.,1,,,.r _t_ .! _.r.hL\) 8.,t^t,ttE t",1 .htj. )\l,ttu
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VALKOMMEN NY RODD

ltrtdt'j tl.tdlJ\rr r.h L)tld S J;L.Jjtit

t- -Dilsrolpe i ulveck-Iingen var när \\ pöDD oelrop iarI \ -prograrn oITl .ancFr ing:6n.1" i en insamlingi-ka* panj ror bckämpande. Ilsar Iinge.l blF /
mycket frarngångsrik. Inoro 1oppet av en das'{lot detin 13, 6 miltiönei i s rän"fä-Ei6ää;-E-iI;;=Bin"r;nareir;]ffi,
på Island

13

Irån Island deltog två taryngektomerade och en läka.e.
Ordföranden Una S J6nsdöttir uttrycktc sin gIädie ö\.er
1'r l.ld-o <ommir ^ pd i dpn nord,"k1 .L.g. r p s(apF-
och rapporterade att deras iörening Ny F öDD koi-rrmit
igång ]Iled olika former av intormaiionsverksamhet via
massn1edia. La ryng ektome rade har också besökt 1an_
d ets sjuks köte rske skolor _

Sex s juksköterskeskoleelever vid universitetet gjorde
en enkät, sorr] visade att TV-sändningen halt soä ef_lck . u- in'orrna.ionssynpunkt. T,lands pooa h-ors Lar
h,;llir -n ku"s lör försra-hjäIDen-inqr ruk,örFr , därlnan introduserat,l1nun-ti1i-ha1s -rnetoden,,.

Una beklagade att Nl. RöDD saknade resurser att kun_-d Ljuda in .ilt en LC-kong..ss på tsta"d. r-r hoppa-dp. arl rna. skullc fi Iortsärra samar.öreL i de". rrva-



Dr Ketil Natvig, Norge

HJEMIUIEBESG,I(S.
T.'EN!sTE

IIcL ern hrhp,:rren rr alle srrupe,
lose og der(\ el rettllcL i Norg< r rr
ovcrbevist om ar der villc \':Err rit
stor hjelp for dem on dc hadde
fitt hjemmebesok åv cn annnn
strup€los med ektefelle i dcn ny
.rP.rcrte periodc.

I Norgc hrr vi på sykehuset åltså
ikke ålltid vrrt flinke nok till å gi
informas.jon til de sonr skulle Ia
r) nSecromcrcs.

Informasjoncn og veiledningen til
en som skal laryngccromeres er tid
krevcnde og vanskelig. cenerclt kan
vi si at vi har tre fäser i denne ve;
lcdningen r&r operasjonen: 1) FOR
KLARING om kreften og de be
handlingsmuligheter som finnes. 2)
FORTEI"LE at operasjonen cr nod
vendig for å oppnå helbredetse 3)
INFORMERI c,m de vesendigsre
tolger rv operrsjonen rap a\ nur-
mel tsleevne og permanent tracheo-
stoma og hvordan disse f@lgetil
slander best kan retres på og av
hjelpes

ttter operasjonen mii pasienten
oPPL,€RES slik ar hen kan bli
SELHJUJ,PEN. Hrn md kunne greie
scg selv i dagliglivet ettcr ar hån
blirt utskrevet fra cler bcsklrrende
svkehu\nrilldct. sr»n dersvcirc også
ofte hrr cn påssi!isere)r(lc cvne
Ilvor g(xl hrr sl dcnne oppl:rring i
sclr hjuIcnhc ,Irrn ?

11

Tabellen viser år 38 9a var rilfrerls,
2.17o mindre tilfre.ls og I196 nert.
oppliaringen hadde vart roralt man
gellull. 

^ltså 
var 55 7o ikke tilfrcds

med den vcilcdning og opplltring i
selvhjulpenhet som legene og syke
pleierene ha.lde girr

Båre 30 % av ektefellene var for-
noyde nlcd den informasjon de
hådde fått fra sylehuspersonalet
under sine regelnlessige sykehus
visitter, mens hele 57 96 ikke hadde
fatt noen som helst form for vciled
ning/informas.jon.

Med denne bakgrunn har vi nå
holdt et kurs for HJIMMEBESO
KERE ALTSÅ TiJELP TIL SEVL.
HJF.LP Vi har der forsokt å peke
på en del a!. de vanskeligheter som
hjemmebesoLercn kan komme ut
for. Landsforeningen mo! kreft be-
kostet kurset, og vi1 også finansiere
selve h.jemmebesokstjenesten, når
denne kommer i geng. Laryngecro
mi blir i dag foretxtt v€d 4 svkehus
i Norge, to i Oslo, ctt i Bergen og
crt i Trondheim. Iljemmebesokcrc-
nc ,,ar plLrkket ut på forhånd. Dc
måttc egra reg til dcnne krevende
oppgxven og dc måtte v.rre gaogra

llsk fodelt sllk at de kun e dckke
helc landet. Målsetringen var a fi en
'\tall" .rv hlemmtbe§.rl.e,c sonr
Lunnc oppvrle .rl1c n',oper<rtt p.r
sicntcr r disse! cgct hlcm 3 5 (lagrr



erte. hJernk^mjr frr sl kehuset Tit
\L('rc lra Kurser \.rr lJ htem ehesLl-
ket Jer i i] sr tt <rl'rD(to\L ,)q I I

<ktetellcr nc or.r.r'.ptere,.: frr
{rre Nese'Helssr,deliDgcr i Oslo oq
Bergcn, sxnrr r'år fornann Gabriel
Smith.

Foredragcne på hursct onlatrer ,.1c

t€nraer son] vises pi slidenc \/i lilk
erferen hjelp tra airilrc fagt.,)k

Dct er selvsagt (n frivilli€ sek oin
nrrn vil ha besok a| en hicmmebc
soker, men vi hår nå e. ti]bud å bv
\årc pasienrcr dct hrdde vi ikke
for. \'i hapcr og tror er detre skel
bli ti1 hjelp og nltte tbr de nl ope
rerte kxnskje i srrlie grarl for de
som bor lvsicles

Praktisk skal ordningen nå funeere
slik er OVERSYKEPI,\tERENE
vcd Ore Nese fIätsavdelin!'ene er:n-
svarlrg for,rr all( nl.peL.ite r N,qre
»ukelig får d(rre ulL,u\ler Narn,
adresse og relefonnummer ril dcn
aktuelle hjemmebesoker noteres på

et spesi(lr \i\rrLkorr sum si gls rr

OVIIRSYKTPL^IER skel så telc-
fonisk oricntere dcn n:ermesre
hjenmebesokcr om n:ir den nyope
rerte vil bli urskrever tra sykehusct
E.rer dctte er HJEIINIEBUSOKE-
REN Irnsrarlig tor å kontakte den
n\ upcrerre ug.r\ rale nir hjemmctrt
soker 

'k 
rl firrn. rr<.1

Vi pi svkehuser vet at vi konmer
ti1 å ftile på nl rt og pi nvtr i vår lr,
formasjor. Vi håper på dennc må
t.n at hjetnnebcsrrkeren sk vrre
oss bchjelpelig I dette vånskeligc og
krevcnclc arbeider. På en måre skål
hjemmcbespkeren vrrre syliehusets
forlengcde arm, ncn skal selvasgt
ikke på noen som helsr nåte ha.
mcldeptikt overfor sykehuset.
Hjemmebes@keren t shersplikt
også overfor sykehuset ble stcrkt
pocngterl

Barc fremtiden vil vise om denne
hjemmebesokstjenesten har noe for
seg.

Rast lor öl och rna(ikorUtfiykt i d. \d.kra omgi\rinparna
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LE-INVALIDERNA 20 ÅR

Fin.ka LE-[örcningen firade sin J0-.rriga ri \aro gcnom au i
anslurning rill kongresprogramn,et h,it, en .r"rirgning och
bjudc på jubildumsmiddas.

Färrr, i Jen långå rdden ar upp!åkrande \dr RLL genom rår
\'. ordtörande Fric Hermxn<\on. H.rn \ade bl.a :

Herr Odföralxde !

1-i dr n n,r ll1 luLiLum<mottagningir d(r mig kärr och rngclager.rrr
trän Sv€riges Rl"L få framföra eu
Yxrm gratulerion ri]I dc 20 fråir)
gårgsrikå iiren, och crr h,ärtlig. rack
för vad Ni under åren har betvtt fOr
Svcriges Larvngectoneradc.

Vår bcundren är stor över det be
tydelsefull:r arlrere som Iinlands
LE törening ncdlågr på Kryrönkaj
as rchabilitcringscenrrum och som
ri ret.\i for nan.rr;nttc lrå11 pä

t6

\ri som har haft den stora för
månen ett fär. vara gästcr på dcn
nå fina anläggning längtar ;it isen
tarr att delt:rga i kurser och niura åv
Er vänskap och gäsrtriher.

[tt larmt tack, från oss även för
denna givrnde kongress här på
Htnaholmcns kulturcenrrum.

Som err lLter nrinnc oå denna Ir
lubrl(umsdrg ö\ crlämnar Irs d Lå
g,r\ r fr.rn \\(riges RLt

RLEs gåu i;r. h"ns d! Eric ettuanssat och sr., pette^sat



Htsrlot på Ky!tu,kditd, Rnu lklkkni
ocb Lln a »j.dhjdb . v ja Htikk;nt,
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LARY 10 ÅR
dct kanske enda konrakren mcLi
RL[. Sednn kan 1u grren,is fo:rtr-
na diskutcus Ilin amhirion rlarlid
hg är att den rkell \,ara liirrslrnr ha
rclativt m:ilga bilder och reckningar
srmr se trcrlig ur, urh ,lersur,,m rr
|ervrs t,ehandlr trrg L Lnom Rt.ir
intresseomriden

Vi har ju redan cn ridning "n)
stcnrme", som enligr våd ieg helr
nyligen läst i eri gammålt doku
ment, skall vara gemensam for heta
norden. Dct beslutct håde ilitt ir
iorhr MollLgen l,rtreLles Jer rnrr
innån l-AR\ kom rll. 1n r.rrkr
som nu tränger sig pi är givctvis etr
undersöka etr nännare snnlarbere
mellan "nl stenme" och LÄRy.
Eller ett låt,l LARYS matcriel ingå i
"ny stemme".

Jåg vet in.e hur det skulle komml
att tes emot av våra medlemmar. Dc
bäda tidningarna ir ju gxnska olikr
till sin nåtur, även om ändamåler är
detsxmma. Kanske kunde der vara
värt att diskutere med danskrrna
vilka ckonomiska konsekvenscr en
såmmsnslagning skulle få, och om
cn nordisk redaktion kurdc bildes

Fln gång i tiden gick kopior frin
lokalavdelningarnas möteri rill LA
RY's rc,lalrinn Den \rlrrsJ I.i1hn
har helt srn:rr lrg qcke r,-triLur
riteruppliva den igcn Der finns
altrid värdciulla nvhetskorn rnrn
kan plockr ur protokollcn och
Iömrcdla till andr.r .rvdr:lnirgrr

så har vi då f).lh 10 år, under täsc
kretsens bifallsrop. Åncj, några
stoffe ovåtroncr hår der intc varir
med anledninq åv födelscdan_ Men
det var ju helier inte väntar. Nåsra
uppmunrrande rader har dock kÅ-
mit från olika hål1 och det tackar vi
för I C]ädjen atr få erbetå med det
Iilh nyttiga matcrial rran lvckas
kumm: över elJer sjätr kan knåpa
rhop tär i allmanher Lompenscra
den svårigher man har att 1å fram
dct.

lbland gdps man emellcrtid w den
henrsl<a tankcn ear LARY cndasi
är. redaktörens privara lill.r iekstuge
och endasr cn ekonomisk belast,
ning för RLE. Mcn så kommcr
kanske litct uppmuntrande ord,
som sagr var, och nlan får lust alr
lortsällå.

Narurlignrs rrur lag slJh pi rtt rr
Lehiivrr tn tidning. t,,,r mingr rr

18



fuoztea r'*ryl
LARY. en ddnio! som blir srörre
o.h britrc for rärte :ir. I)er är med
stor-t intrcsse iag läser LARY Der
frlr blir kafTerrsten ertre li q, den
,iJdc,1 s!n .\RY rLinrper ntr I

L rtr l",l , ,

Ilen jrg t\cker d.t (krirs för lire
trån och on Rt-E's Iokdevdet
nifgrl D(r heror nrrurLgn is pi
.s! s.11,.r \ i h.11 L;n,kr i,re $rr
art komma oss för nlerl atr slirivr.

Skulle rlet intc lara mirjligr art li
ctt reporttcc fr':in ninst en lok
xvdelnins i \.rrje nr. ev l-AR\'.

Dct kunde |il vare stimulcrande
årt fi lns.r om erbeter i dc olikr
avdelninearnx. Kanske vj kundc tä
en dcl impulser och uppslag fran
varåndra, och liemforallr srärkr
liäns1xn av genlenskåp.

trled vän1i{ä hålsningär
Ann-Ritt Erik\sail

Vi Ler att få fiemföra \,åra vermas-
te lyckönslinil]srr till t,^RYs 10
ärs jublleum \-år förhoppnirS är,
ett LARY ävcn i framtiden kon
n]cr ått viui! ctt spräkrör för de
lan ngektomerade i vårt land.

Sveå ösrh

I vån frirra numnrcr skrevs angåcn-
dc terttelefon. xtt dcn låryngekio-
mcradc kan \änria si{ till sin öron
xvdelnj g lör xft iå rn siidan t.lc-

htk föt tlc udnti.qa arde qfta
pa Din ltå2a an reLrart,t,!e *AD
lokala|tdelningana ,i ti,i, 't,X
tt\kt ttt gammdlt be\lut 1)å dtt
redaktören får qöra en risa tiltdr ocb en dr) don. Det lär bU
en uPpryckning til)en har !

Rolf

Briarå llammårbcre påpekar ett den
rrkasre v:igcn år lttrvända sig till sin
l1,gopcd. Det är ju Iogopederna.
som ombesilrler urprovninu och or
rlinatior av viira olika kommunika
ilonshlälpmedel.

RAI(ARE \,ÄG
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MED POSTEN

VANDRINGSUTSTÄLLNING

RLEs linköping s avd elning har
alltsedan handikappåret I 9Bl
ha{t Inöjlighet presentera Ia-
ryngektoml genom en separat-
utstäIlning med text och bilder
Detta material, soin är riks-
föreningens, har visats bL a.
på biblioteket i Linköping,
Kolmårdens djurpark, vid
tal- och rehabkurserna på
Saxenborg Grangärde samt på
regions sjukhuset i Linköping.

Yår förhoppning är att på det-
ta sätt sprida kunskap o]n vårt
dolda handikapp- Genom kon-
takter vet vi att dctta material
gett värdefu11 upplysning oln
vad laryngektomi är, och hur
vårt 1iv gestaltar sig. Genorn
{o rtsatt tillmöte sgående lrån
institutioner och övriga be-
rörda hoppas vi kunna hål1a
utstäUningen yid 1iv

l4arianne och Gnrnar Auyeff

AKTIVITETER T UPPSALA

Den 27 28 mej genomfrjrdc Uppsa-
la aldelningen en veckoslutskurs i
ttlix,ning och åndn;ngsgvmnxstik.
Anslaget tiin Cancerfonden biLlrog
rill att vi kundc anordna kursen.
Ledåre tör kursen var r':ir sekt.
Cunnilla Beln:g logoped. srmt cn
sjukgvmnrst.

20

KLrrseo blev mvckct uppskatrad *,
kursdeltegarna, som ansåg att kur
scn varir nrl ci<et r'ärdefull och läro
rik Etr räcli lramf.irdcs ti11 Berril
Cerlbcre rcm slällt sirt hcnr rjll viirr
fridogånde falr kursdeltagarna. Kur-
scn åvslurådes med cn gcmens.rm
lunc h

Jr'a.r rr\1,
ordförn dc



Pionjär varvar ner
Vid LrnlaiDinlsard. irslnrlre dcn 26
Inårs 1983 ursigs Crrl Asplinq titt
to.eningens hedersncdlem Call rar
der ilr:rarrlc krllten r,irl tirre
ningr:ns brIlrnde tgtl lt.rn hNr
ailtscLi:rn tixrten lerir dcss ordfo-
Irnde. ncn riler dn!. 10 ir r,iil
rorler. h.rde hrn ,i\ botr iiren,rl.
Tx.ksxnrhrtcns or.1 rlkiådes iill Cirl
lor :rllt erb(re som hå| redlåq. töf
forcninger och en minnesger,ioler
lamnrJcs

§.",'
§§L

'{ - -

Till nv ordforande för Linki;pings
er.lelningen vrldes Ann-Britr Eriks
son, Finstång. Nv kassör trlrrianne
r\urell l-inköping. Som sekrererxre
kvxrstår Rune Pcrtersson.'llranås.

lnn-Britt

21



-----**\q---

uFfS,l firV,*'S fffie)

/\er'*J

"v *1,;

@\1

iä-_"j'r'r"li'wr.ar a,.dn'n1En'o'-'7 "s

f!:>

sor, €f ,?å3å

22



SfUIITECIRKEL

ANTECKNINGAR
övcr ståndpunLrer rörånde informe
tion rld laryngektorni. framför.da av
deltagarc vid täl- och rchrb;lirc-
ringscirkeln 'ldC B3", ånordnrd
unsd;g.r 2 ll1.rA zlr apr loBJ i
.\BF husrr i Snrlholm

1. Inledande information
Arr frlrhereJr Jen p.rt er:t sorr
l.rnrn(r årr gcnomi{l oter ron for
1.rn ngcLtonr. grrrnm Jiiekrl<oltakt
med en redan opcrerad och rehabiti-
terad patient, enses yåra värdelxllt
och nödvänrligt Likaså skal1 patien
rens nårmaste anhöriga informeras.

ritl fel forskninp och n\r rlin fg
um rå de r,

övercikt 6ver behöriga iDstiturioD.r
dit man kan vända sis i tekniskr
frågor;

aJl.: ovrrg,: trågor och spccieila
problem J <.rmbanil med hrndr
kåppet och förändrad livsföring
som följd.

2. Information till laryngektomera- Etr koordinerat samarbcte mellan
,_ 

de .. alla behöriga i"rtitutio.* ,raji;gGeron allsio g in'orn.ar.or u.loer- F..r er ä.ldrn,rl.enl:s ,nr,dnins all,r".r' Li( l"r).rBF\'urreradrs irer- inror-n;rionen ,lj -Rt'I 
meclitmånfrs.n.n; r,an'lJI r,..1 .L,e-^en. n.rn", .Jmrdirr som €n \\\r{-d( .rlJ on,Jld(n. I ..u rJe Lnp\ ( r ,, .r b,. a,nrig ,, '.,.- ;1;,,-

nrnpJr bör J ,1 '.mn., J.löäen l.: or r lramr rr .r, nån!,io.gl mr
le"r :.k,: 

'.pn.le, l ;, .lJe. rF,.rl r- lir,nherr iilrr,.
<"v d.-, J,. t,nJ. irt,.l-o- \rn... de \,J Ji,,u*:.r.e,na \x,

konstruktion. anr,:indning, itgärdcr foljande cirkeldeltaga;;,

Ilele( Sundin, .lohn H. Danielsson,
.\n;,1 Rors|ran, Lrlt1 Lindqr ist
Iris ch Knur \n,lrr.sun, Os(rr

)re:r):n"\lerlxna 
Bcrsström (loso
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TRAFF med
TATSHAIIAIIE

Den 2.1 mars 1983 hade delprogram-
gruppen Talskadade inbjudit till en
träff på handikappinstituret mcd
olika handikappförbund som på ett
eller annat sätt har anknytning till
taiskadades problcm. Avsikten var
att vi skulle informera om vår nuva-
rande och planerade verksamhet
sarrt få till stånd cn diskussion
kring förväntningar på handikapp,
insrirutet från förbunden. Vi hof-
padcr dels få idder och dels kunna
klargöra vår roll om det ev. fanns
nå$a oklarheter.

Representrnter kom trån NHR,
DHR, SDR, LKG, RLI, FBU OCh

^fasiförbxnrlea. 
Vi r\,cker att dess:l

pcrsoner utgjorde en ganska god re-
prcsen retion for onr.rLIt Förhopp
ninpnis v.1r dttrr en rnlcLlnrng rill
en forrlilpxndekontak. lnellan hen-
dikappinsritr,tet och förbLrnden

Progrxmmet inleddes meLl att Gun-
nar Fagerberg berätaadc om institu
tct och dcss roll i snmhältct. Birgittå
Thaning på hjälpmedelssckreteriatct
beskrer hur h.jäfunedeisforsörj"
nrngen tungcrår i Sveriec och hur

arb.ter mrd ,rr onrarbera hidlDme
deistnrrrckningcn hrr grrt irti 

"chs)'ftet med övcrsyncn Efter en kort
påus visade Mårgjtx Lundman bilder
p.i d( hJilpmedli som finns pa för
rerkningrn. Hur \ rsrde också bllJer
pj etr rnta hjrl|mtdet som urrror
tor*nrngs oth urrctk rnus proiitr
oth allnå k rn kommr upp pi tor-
rcrkr ingtn i lrrmodcn

I'tt extnprl rr t'il\l nres(n rorn ar i

slu tskcdt r ar \in uh(ckLn!,oiTck
n i'la Hogskolrn. Dennr",lemor
strcrades av Kårol), catyås från



InstirLrtioneo för Telö\,crf örine | ör
hL'fnnrns-rr trnn\.1fl J.nna produ L r
sk,ll kLnn.r ht torem.rl f.ir kom
mersicli rillvcrknine och Llärmcd
kunnr tiemstelhs riil cn rilnlic
kostnr(1. Som neste punkt grr, ,lnni
trlarj ösrbcrg Lxksmndcn .ill rlrl
tnll\utue.lningen som st r1l 1,:Lur1.rs
Lrndcr r.iren un.l(, FrhrrLcn "TJ
stoLl ät talsk.rda.le".

Sten Olofsson. DHR, undredc om
det yrr möjlig. {tt få tolker lor tal
handikappadc, eftersom sr,årighe
tcrna är sri olika De. iir Lrl.e. Lle..å
som skåll utrcdas. I yissx fell liån
det bli rkruell. xtt anhdriga tär fun
gera som tolkal och därmed l<an fii
ersiittning. SLen Olofsson srdc rrr
hnn ocksa trodde pä pcrsonlig assis
tans f.rr tålhandikxppåde. Ann-Ilåri
Östberg presenteradc ocksi dcn in-
venteriDg av talskadade son skall
görts mcd beräknacl srar. 198,+ och
avslutnng 1986. trlcd denna invtn-
rering hoppas man kunna fylta kun-
skapsluckor som finns idag och få
underlag för ett åtgärdsprogram

Efter lunchen vidrog diskussion
kring de frågor som fcirbunden läm,
nnt in i föIväg och dcm som hendi-
kappinstituter hä de funderar övcr

lric Johrlnsson, ÅfusiIörbundet, in-
lcdde med irr helvsx xfårikernas
problctn "lngcn alilikcr är den
endra lik'. sa han. I{unskten om
alasl ir in) cket d:ilis i helä samhtil
1et. Sivil sjukvir,Js sonr scn'iceper
sonrl har fä1r rnvcker lilcn infornrr
Ilon i sin utlrilL )iirg Ert rnskcmil
fråD ti,rhu.dcr ir err r.n remled in
i.rmation oor llc r', per av ral

håndikåpp: afasi, larlnqekromi etc.
skrll urform:rs Man boide kunn,r s,.
.ill ntt dcnnå lnlormation kommer
in pi urllildn;rglrl rv post- och brnk-
penonal. .§ichÅuffairer, siuk och
frrfi;r1$ersuna <rr Der ]r \rkri!r
,itt IlrJn \er rill .lrr r.idrn inlorrr.r
tion blil rikstäckrnde, rnsiig Eric
Johinsson IIån bereraed€ om el
fgrsgl ern gorn i Lpf§rrr hi§
rtår trrlen )!. nred.rrt rr\.ka utrp
cn fulder oLr rt.1sr r\ redJ t,rr ohk.1
personalgrrrppcr rncd scnicefunk
tiorl. Dcnnr folder hrr bl.r. unclcr
lirtat fiir dfi läners nfuriker att ua
n\ rtja texi.

Rolf Fischer. RLI påpelade ett de.
finns flera riksräcklrnde organisa
.loner t\p DHR och HCK, som kl1n
spridn informarion. LIan förcslog art
men kunde ta kontakr med Can'cer-
fonden och söka ansies for inform.-
tionsspridning. Han sicle också att
HCK forrlöpmde urbildar infoma-
törer för olika håndikappområdcn.

Eric Johrnssun sade angående 'hrn
dikrppin fc,rmation aft han onrkJ-
de sig hjälp med formulerins och
utformning av informarionen.

L\,å Linn. NHR, underströk bcho,
r €r r\ intormatrun, di n1 nlig: h.rn
drkåpp ir err |rubkm i \ånlfåt (r

a;unnar I'ågcrberg betonade rikrcn
d\ årr bem r.1 urrtr\l€r rum lr\erlrr srnh.rlier. I1:ntti(;ppir.nnr
riL' uppJtr irr rrl Jr t,er r or(!L hiä11)
,,c tt , rh mrlro ".h \i t.1,r r"',

sprid.r inioLnarior rie re.lio och T\.,
och li krn pulf.l riir inf.rrmerlon
frin ,rlikr hill Hen hött ocksa mcd
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on1 ,rtr d(t år \ il cr rrr h.rndrL.rD
prde nregr(rr\ r sr;hållir

Sten Olofsson sade angiende infor
matiorsspr dning rili . handilapp
gr-upper rn Ju mcr åkr \ cn fLrs.n
är dcsto mer intbrmation tår han
Konsekvensen er. dctta ansåg Sten
Olofsson var .rtt det är vikticar€ a.r
ii ut den hxndikappede i aiiivt Iiv
än ett diskutcra infomationens in
nehåll och utlomring 'Den hendi
krpprde sliilr :ir den b:isri inforrne
.ioncn oin hardiknpp on hen finns
utc i samhrilltt' srde hrn Her
niin:ntle också atr DHlt h:illcr på
med ulplrr r:en rlrn 1\ em pr,,!r,m
lurflerhrn(lir-rnf,rde,lr1 rrl .!l
sai lngår.

llvr Linn rycktc art der borde \rar:r
starkare represcntation lrån handi
kapprörctsen i handikappinstituters
savrclsr.

Gunnar Falterberg sacle atr han
trodde att politikernx rns€r ear rri
rcpresentrnr(r från handikapprörel
i(n .1r en !eD(ror ti ldelnirg l rep
res(nt.rti.n DeL finns mrneå rnd.r
sätt atr urb)'tä konrektcr rneLl han-
Ltikappr,är1den

refercnsgrupper
såmarbctsko mittCn som besriir
r\ 7 hendikapporgrnis,rri,rncr
plus handikeppiDsrirurers Icdning
projektgrupper
enskilde koDråkter

Britt trlaric Svehn, NHR, sxde xrr
inun) NllR inns retrlcnsgnrppcr
f.r utik.1 hrnJrkrpp iunr (.P, I15

z6

Eva Linn lnunde nrr der gillde rc-
nrcsrnr.]liun arr irssrrlrgcn .rr Nils
\V rllin hån,LkrL,pJd merr Rolr Ur-
herg il 'bJLr, repre5( nrsrron

Cerd ,{nd€n sadc irr komnunika
tiunsprnLrlcmer Jr der \r^.a pruh
l(mer för f ,r\Lrndshrndikrpprdr
,\ rllakri€go el

"Tckniska hjlilpncdel i :rl1 era,'
s.rdc E!a Linn "l)ren viktigrlsl ir
etl må. gcr sig rid xrt l\ ssna .itl .lcn
som ar trlhandi|appad" t)cr iinns
risk atr inlrcsser hos Irssnucn drer-
g.rr från ri:n "r.rltncle" mennisLrn
till dcn rcknisha pnlen Trrnins:ir
viktie rilr tlihendikappede. Lvr
Linn srde !tr tdr hcnne ijr dcr lnrc-
ker rilrilr mcd en lusn onr;iLainu
I I årr f.1 rrlcr arr i}t,: Lndci
srress låser dct sif. I)e.ie giller for
minga L1a af:rtiker. "t)en sonr har
cn talskada måste f:i tala sjätr,,,

Sten Ololsson förcsloX atr rrrxn
skulle börja lnlormera inom den
egnå orgånisnrioncn. ",riven vi har
rtrirJcr .mor -rndrr handikrpp.r

Fn fråge gnllde hur nan skatl Le
nämna männisitor med kommuni
l;tLon<pLoLlem r.rlh.rnJik.rpp:rJe
ellcr ta skrJrde

Eric Joha sson ånsåe åar orde. hrn
dikapp hrde blivir'mindre hdder
nu, men hån t\ckte intc om nå!,oa
av alternatilen

Itolf Fischcr ryck.. for sin det bärr
re om rålskrdade.



Nancy Holm, S1lIi, sår]e .rtr dö\,a
inte q cLer si{ riktigt hirrå tlll gmp-
pen tathandik.rppadc. i)e har elr in
fornationshandikapp Hon ville
ocksi und€rsarvi.r xtt .löva inre lir
"dil!stulrlmå'. Denne gxmta be
tecl.ning mistc borrl

l1:rrgira Lunrlman brrättede om hur
en drtorkonferens tungerxr. En stor
riator tar emot infonnaron och ger
svar pi frågor sorrl ltälls till den.
cenon dcttn s!srem kon människor
i hele viiri,.len bldra rill och tå en
del av en och stmma informations
kä11å. Hon trag.rLlc om mån rrodde
xtt det skullc |are av inrrcssc filr
talsLadede och om någon kände till
nigon som kunde !ara intrcsser,rd.

Nåncv Holm Irågxde om.let också
kunde gälla döva.

Mer{ita Lundnan sade ett ännu
fanns inget sådant projekt. Fråqan
är om dct finns inuess

N..ancl Holm sade atr intresset finns
rn€n :rrr Losrnadcrna lrir "program-
tid" ar for hoqa Hon Bclrc arr
handrkappin.rrurr t b,rdi fora en
diskussion om kostnaderna.

Sten Olofsson sade att DHR är in
tres§erådc men att även för dem är
kostnaderna än så länge för höga.
I Europa har mån pr.jvåa samman-
träden med hjäIp av datorer.

RLE hoppas cnligr Rolf Fischer
myckcr på den nva tcrtreltfonen.
Man kan tänka sig en anslutninqsbar
(lator, som kan kopphs till diror
lioDfcrens. Inrresse finns, mcn kosr
nederll

Eric Johansson sede art d€tta inte
iir nigor filr åiåril.er Ilinnet räcker
lnle ti]I för att siå ir länerc komlrl

itoli I,ischcr cftcrlrser lutiukrare
på hjälp]nedeist'ajrteckningen.

Gunnar Fagelherg svårrdc irtt Ilarri
Pårker giitt igcnom hjäipnedel tör
en mtngd grlrpper som r.i änru irrre
jobLar med. Nu ske li bö{a sersa
p, n:igre xv hcnncs fdrslag bl.t. luft
fuktare och luftrenarc. I etr nor
diskt sxmarbet€ betr. provnlng av
hjälpmedel skall man i linlanLl
provejust dcsse. I)ctta srår inskrir.ct
i Verksånlhetsplancn farr I983

Ånn-Alari östberg sade aft "l1nd
ningshjälpmedel ' hör .i11 de piori
teråde. Inhdatorer är nr 1 och där-
efter lufafuktare. Enliga Kerstin
Sandberg kan de konma upp på
forteckningcn tidigåst 1984.

Rolf Fischer hade också önskemål
om huvudburen mikrofon till tal
först:irkaren, \,ilker Nlargita Lund
men lovitde vidarebefordra. På
önskelistan finns också en snorkel
för simmande laryngektomerade
och ett "dofthjålpmedel".

Eric Johansson sa dutligen att hån
tyckte arr maD skulle forrsärtå att
träffas regelbundet för utbyre av in-
formation enligt ett i förväg gemen
sanlt uppsort proEam.

Kistin,l ,vilk1?
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BLI ]\IEDLEII4I STOD VÄRT ARBETE I

Du som viLl vcta mer om RLE cllcr lil bti mcdtcm kan ra konrak. mc.l nir.iasr. lG
kalevdelning. vrm som vill kan bll tucdlem
Siiti in 35. på posrg;o n. 85 17 5+ 2 och Du är srödrånde nredlcm. LARY
konxncr soD exrra kvi.to på p.ngarna.

Lokahvdelning"rnrs kontakre.:
Gä!le:Siv Beslien,Indusfivägen 5,820 20 Ljusn. r€1.0270/686 12
Cöteborg: E.jc IIernåns{)n, cirxrgaran 1,

+21 .11 Västra Frölunda ret Olt/,17 87 6l
Linkitping: Ann Brift Edk$on, I,'ogdd 3,612ooFrrspång t€l ar22/7q6 5j
Lund: Otio josefson, Trekanrsgarxn l, 230 42 Tvgelsjij t.t 0+0/+661 76

Stockholm, l-ill.tuor Cedln, Bangåtan 17, t7t 63 Solnx ret. os/83 87 97
Ufpsala: Slea östh, Ymergatan 22 b, 753 25 Uppsatx rel ot8/ t+ 05 32
väx.jö: Ulla tscrgendahl, Kullegxren 16. 160 51 rrovmint{nf ict. O+7a/ 4lZ 06
orebro: Arne Folkerma!, Yästmannagai. 17, 703,r2 örebro rct. 019/ 1t 46 45

Ordfdrande: Klrin Cedln, Toub.ck.n l, 163 5.r SpäDSa ret. 08/36 41 i18
Sekretcrare: Sn, Baglien,Indusrrivågcn 5,820 20 Ljusne tel. O27Ot6a6 32Ka$ör, IrCnc Pette6son. Tovarorp 5058, 541 9j Skövde

RLEs kansli
BOX 360 33 , 100?1 sTocKHoLM
Besöksadre ssen år Reiroersholrnsgatan 5_

TELt a8/ 68 49 3a

Argång 11 nr 2

LARYr;*,;r',r*h. ,
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Kom ihåg "LARYNG - FONDEN,,

Vår fond instiltxdes 1977 och fick officiellt följande namn, "Laryngek
tomerades Gåvo och tcstamcntsfoDd". Populärr kalhr vi den LARYNG
FOND]]N,

Influtna medel skå.ll ånyändes, om donator ej nnnat föreskriver, rill reha
biliteringsåtgärdcr lör L,ehövende inom RLE.

f ondcn fa;Naltss .v RLE,stvrelse. och firmatecknas xv avå åv dess leda
mötcr i förening.

Fondcn rcvideres er. RLE-st|relsens revisorer.

Berätra om vär fond för vinncr och bekåntal

Ni i;nsk,s en SK()N SOMMARi

Harald Ryfors

Tänk På Vår Fond !

Postgiro 91 82 58 " 5
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