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LARYNGEKTOMERADE

RESER SÖOCNUT

Som vi nämnde i förra numret planeras en klimatvårdsresa för en testgrupp om
15-20 RlE-medlemmar, slumpvis utvalda från hela landet. Resmål blir södra
Gran Canaria eller annan plats med likvärt klimat. Meningen är att vi skall se
hur klimatet påverkar våra andningsvägar.

Vi har fått ett anslag från Arvsfonden, som gör att kostnaderna beräknas kuma
nedbringas med ca 70 Vo for dem som ingår i testgruppen. Dom behöver således
bara betala lcrappt en tredjedel av reskostnaden.

övriga laryngektomerade eller anhöriga, som önskar föija med, kan beredas
plats men till ordinarie pris.
Resan är planerad ske i februari 1975. Inbjudan kommer via lokalavdelningårna.
Förfrågningar kan ske hos Riksföreningens kassör Sture Linder, S:t Eriksgatan ?6
113 20 Stockholm, tel. 08/30 65 13 eller 0250/4* 15.

RIKSMÖTET
I höst, lördag 14 sept. , håller vi vårt första egentliga riksmöte. Platsen blir
Tranås eller närmare bestämt det natursköna Tranåsbaden. För värdskapet svarar Linköpingsavdelningen med sin energiske ordförande Carl Aspling som
drivande kraft.
l,iirdagsförmiddagen har vikts för ett sammarträde med riksföreningens sty'relse.
Efter lunch vidtar så riksmötesförhandlingarna.
På dagordningen står bland annat val av ny ordförande. Dr Gunnar Bjuggren, som
fungerat de två fiirsta åren, önskar träda tillbaka på grund av bristande tid. Ett
omfattande förslag till stadgeändring kommer också att behandlas.

NYA ORDTÖNAruDEN
Både Göteborgs- och Stockholms-avdelningen bytte ordföranden vid sina årsmöten
i år. Den nye mannen i Göteborg heter Eric Jarström och hans kollega i Stockholm, Conrad Eklöf. LARRY önskar de nya krafterna lycka till.

NAMN

ET TÖNSXRÄCKER

Hur kan en grupp människor ha så dåligt sinne för pR och marknadsföring att dom

gfu och kallar sig för LARYNGEKTOMERADE, frågar någon. Frågan ärterättigad, särskilt när man vet, att det som orsakat att gruppen bildats är de gemenszrmma talsvår igheterna.

Trots det har man valt ett namn på sin organisationr som medlemmarna själva
lmappt kan uttala. som ingen normalt talbegåvad kan uttala utan en stunds övning.
Men sanningen är väI, att vi inte själva har valt vårt namn. §rarare att vi okritiskt har anna:nmat en benämning, som tillhör det medicinska fikonspråk, våra

v2tnner logopeder och

Man kan hysa den

liikare använder sig av.

allra stiirsta respekt fiir deras förmfua att bota och ställa till

rätta ens kroppsliga och själsliga skavanker, men man bör nog kanske vara
smula fiirsiktig, när det gäller deras insatser inom språkvården.

en

Det hiir är ingen stor fråga. Men nog så betydelsefult, när det gäller att föra ut
vår information. Vi vi1l ju, så att säga, komma i var mans mun, och vi tror oss
veta, att folk inte gärna vrickar tungar i onödan, utan hellre ser ett rakare språk.

vi kan kalla oss för IÅRRY, En larry, flera larry. Hon är en larry. Han
larry. Jag är en larry. Men du har säkert ett bättre förslag. Det mottas i
så fall med synnerlig tacksamhet.

Kanske

är

en

Rolf Fischer

VARA TEKNISKA HJÄLPMEDEL
Frågan om tekniska hjälpmedel är stiindigt aktuell.
dagsläget.

vi skall här försöka redovisa

En utredning om haadikapphjälpmedel är igång inom socialdepartementet. utredningen, som gäIler alla handikappgrupper, har fått en förteckning över de artiklar, som är aktuella för oss.

Linn6a Gardeström, utredningens sekreterare, säger att förslag, som skall bilda
till nya bestämmelser kan väntas under 1974. utredningen omfattar även
fria reparationer av hjälpmedlen.
grunden

Vi kan således, med tanke på

dagens positiva handikapp-politik, hysa gott hopp
om att inom en snar framttd få statsbidrag tilt flera av våra teloiska hjälpmedel.
I dag är det ju endast röstgenerator och slemsug. som kan fås kostnadsfritt.

När det gäller utvecklingen av tekniska hjälpmedel händer det också intressantå
saker:

TELEFONFöRSTÄRKARE
Telefonförstärkaren för röstsvaga har konstruerats om, upplyser man på Televerket den 27.5.74. Man har kommit till rätta med de svagheter, som falns hos
den tidigare modellen. En mindre serie kommer nu att tillverkas fiir fältmässiga

prov,

innan den kommer att produceras för att tillha-ndahåIlas allmänheten.

TAI,FöRSTJ!iRKARE

Talförstirkaren i bröstficksformat, som Tekniska Högskolan i Stockholm sedan
en tid arbetat med, är tillverkad i fy,ra exemplar. Dessa har lämnats ut till talskadade, som provar dem i vardagslivet.

Avtal har gjorts med en ftrma, som

till

hösten kommer att

tiirja serietillverktill allmänheten vid

ning. Man tror att talftirstärkaren kommer ut för försäljning
årsskiftet.
RöSTGENERAToR

När Teliniska Högskolan avslutat sina experiment med talförstärkaren, kommer
man, enligt Karoly Galyas, att börja arbeta med en röstgenerator av egen konstruktion. Man siktar på att få fram en apparat, som lämnar mindre störande billjud än t. ex. SERVOX, som vi är hänvisade till i dag.
kunna få fram en konstruktion där man under
användandet kan variera tonhöjden och diirmed få ett mera naturtroget tal. Troligen blir det ett utfiirande med separat vibratordel, som bärs i ett band om halsen. Konstruktionsarbetet börjar i höst.

Vi hoppas också, säger Ing. Galyae.

LUFTFUKTARE
N?ir det gäller luftruktare finns redaa ett antal användbara märken i handeln. Men
myndigheterna är tveksamma om vem som skall stå för kostnaden - stat eller
landsting. Den frågan kan också väntas bli klarlagd i samband med den ovan
nämnda utre&ringen,
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VISSELPIPA
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En robust och luftsnål visselpipa, lämplig för laryngelrtomerade, pris ca 5;-,
Varuprov kommer att överaändae till lokalavdelningarna.
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STOMASKYDD

Ett skydd typ haklapp, som skyddar andningshålet. Skyddet, som är tillverkat av
flerlagrig nylon hålls på plats av ett band runt halsen försett med kardborrslås.
Pris ca 10:-, Varuprov kommet att översändas till lokalavdelningarna.
LARRY BEVAKAR
utvecklingen av hjälpmedlen och kommer med nya notiser framledes.

NYA LOKALAVDELNINGAR
Två nya lokalavdelningar har bildats i år. En i Uppsala med logopeden Inga Britt
Gill som ordförande. Uppsala-avdelningen har ett tiotal larS,ngektomerade med-

lemmarDen andra nya lokalavdelningen har kommit
Hansson. Medlemsantalet är ca 20.

Vi gläder oss åt

de nya

till i Lund. Ordförande där är Tage

initiativen och önskar all lycka i föreningsverksamheten.

LARYNGEKTOMERAD
Eftersom vi riktar oss även utanfiir den egna kretsen, vill vi ge en kortfattad
redogörelse

liir

begreppet laryngektomerad.

En laryngelrtomerad (LE) har på grund av sjukdom eller annan skadå fått sitt

struphuvud (larynx) bortopererat (ektomi). Den därvid ftirkortade luftstrupen
har man låtit mynna ut i halsgropen, se fig. En LE andas såIedes inte genom
näsa och mun, utan dessa har fiirbindelse endast med magen.
Med struphuvudet ftirsvann även fiirmågan att bilda de ljud, som krävs ftir ett
normait tal. De flesta LE kan som ersättning lära sig tala med hjälp av ijud
från matstrupen. De som inte lyckas lära sig matstrupstal Iär sig oftast att
tala med sk. röstgenerator, se fig.

röstgenerato

matstrupe

SPRID LARRY
Hjälp oss att sprida LARRY, i första hand till aIIa laryngektomerade, men

till andra intresserade.
Du som vill veta mer om RLE eller vill bli medlem kan ta kontakt
närmaste lokalavdelning. Vem som vill kan bli medlem.
även

Kontaktmän för lokalavdelningarna

med

:

Gävle: UnoNordin, N.Fiskrregatan 5A, 80350 Gävle
Giiteborg: Eric Slättberg, Värsleväg. 63, 43600 Askim
Linköping: Carl Aspling, Svartågatan 27, 5i3 00 Tranås
Lund: Tage Hansson, Ugglarp ,27012 Rydsgård

tel. 026/72 37 47
. 031,/28 19 01

tel

tel.0140/72947

tel.04tt/7t223
Stockholm: Conrad Eklöf, Minnebergsv. 16, 161 34 Bromma tel. O8/2i6270
Uppsala: Nore Bäckman, Vikingagat. 50, 753 34 Uppsala
tel. 018/t02934
örebro: Arne Folkerrnan, Västmannagat. 5, ?03 42 örebro tel . 01 9,/11 46 45
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Ansvari g utgivare : Curt Bengtsberg

ges ut
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Redaktör: Rolf Fischer
Iidningens adress: Mönjestigen 23
14144 HUDDINGE Tet 08/7772203
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