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NORDISKA KONGRESSEN
1975 års nordiska LE-kongress blev en succd för värdlandet Finland. Det skulle kunna
skrivas spaltmetrar om deras gästfrihet, den perfekta organisationen, LE-föreningens
imponerande kurscentrum Kyyrönkaita och inte minst om det fantastiska sornmarväder, som LE-klubbens sekreterare och starke man Aarne Hirvonen enligt egen utsagö
utverkat av vädrets makter.
Men trots allt detta angenäma som vi representanter fick uppleva, måste väl detta knappa
utrymme nyttias för att redogöra för kongressens verkliga syfte, utvecklandet av det
nordiska samarbetet,

Det grundläggande beslutet härvidlag blev att gå vidare på den väg som inleddes på förra kongressen, då ett arbetsutskott (AU) tillsattes. I år fick detta utskott en fastare form.
Kongressen beslöt således att AU skall bestå av en laryngektomerad från vart och ett av
de nordiska länderna utom lsland. Sammanträde skall hållas varje år i det land som står
i

tur att hålla nästkommande kongress.

AU skall ha en beredande funktion för de frågor som kommande

kongress har

att

be-

sluta i. Norge står i tur för sammanträde 1976 och kongress 1977.
En hel rad konkreta ärenden överlämnades

till AU som t.ex'

O

Gemensamma flygresor

O

Förtroendeläkare för laryngektomerade.

O

Nordisk rekreationsverksamhet på Kyyrönkaita'

O

Gemensamma lösningar

tt

Gemensamma

I

till

utredning av:

varmare klimat.

för LE-föreningarnas ekonomi.

resolutionertill ländernas socialdepartement.

till kongressen fanns också en utställning av ett stort antal tekniska hiälpför laryngektomerade från enkla stomaskydd till invecklade luftfuktare'

anslutning

medel

Vad som där väckte största uppmärksamheten var bl.a. den snorkel, som beskrivs på
annat ställe i detta nummer. Vidare en finsk luftfuktare för sängbundna där patienten

får den fuktade luften genom en trumma av textilväv. Apparaten mölliggör en mycket
noggrann inställning av andningsluftens fuktighet. Berättigat uppseende väckte även
den svenska talförstärkare som utvecklats på Tekniska Högskolan i Stockholm.
Som kort helhetsomdöme om den lyckade kongressen 1975 kan sägas att den hade effektivitet, trivsel och gav ökad kontakt och förståelse över gränserna.
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INFORMATION

tidskrifter som ger dig inblick i aktuella kandikappfrågor. sex nummer per år.

Ärsprenumeration 15 kronor för vardera kan ske via HCK:s postgiro 65 7s 30-2.
Skriv tidskriftens/-ternas namn på talongen.

EGEN LOKAL
Riksföreningen har hyrt en mlndre lokal isamma hus som HCK:s kansli på David Bagares
Gata 3. Så vi har äntligen fått ett ställe där vi alla kan känna hemortsrätt. Där vi kan ha
våra sammanträden och förvara riksföreningens tillhörigheter. Riksföreningens adress
kommer att ändras till den nya lokalen, så snart inflyttningen är helt klar. Mera härom
via lokalavdelningarna.

NYA FUNKTIONÄRER
RLE har fått en ny kassör. Från den 1.1.1976 övertas kassakistan av
til lika är Linköpingsavdelningens ordf öiande.

carl Aspling,som

Stockholmsavdelningen har

fått ny ordförande: Valf rid

I Göteborg har

bytt man vid klubban. Där heter han numera Harald Ryfors.

Vi

man också

Elmegard.

hälsar de nya krafterna välkomna i föreningsarbetet och önskar lycka

GLÄDJEBUD

TILL

till.

SIMMARE

Vid

nordiska kongressen 1975 presenterades en snorkel, som är säkrare
tidigare funnits att köpa. Den kallas LARKEL 2 och tillverkas i Belgien.

än de

som

i luftstrupen 5 - 6 cm och tätas mot strupvägöveränden kan man sätta endera bitmunstycke eller

LARKEL 2 har en kanyl som förs ner
gen med en uppblåsbar kudde.
förlä ngn i ngsrör.

I

lnnan man för in kanylen skall den smörjas in med en speciell geld och området kring
andningshålet fuktas med en speciell spray. Båda dessa preparat verkar retningshämmande och förhindrar att kanylen hostas upp. Snorkeln kan bäras ca en timme per
gång. Om man använder bitmunstycket passerar andningsluften näsan och man kan
således på nytt använda sitt luktsinne. Priset varierar något med kurs och tillverkningskostnad men 175 kronor kan anges som ett riktvärde. Kanylen tillverkas med olika
diametrar och man måste därför prova ut rätt storlek innan man beställer sitt exemplar. RLE har fått låna fem snorklar för utprovning och demonstration.
Våra vänner från Norge meddelade på kongressen att tolv laryngektomerade i deras förening tagit simborgarmärket med hjälp av LARKEL 2. Men man framhöll också nödvändigheten att iaktta största försiktighet och noga följa tillverkarens föreskrifter vid användandet.

För att få veta hur stort intresset är för LARKEL 2 och hur vi skall planera en eventuell
marknadsföring är det nÖdvändigt att alla intresserade hör av sig till riksföreningen.
Helst till LARRY:s red. före den 1 april 1976.

TE LE FON FÖ RSTÄR KAR EN
Telegrafverket är klara med sin omarbetning av den telefonförstärkare för talskadade
som byggs in i mikrofonen på en vanlig telefonapparat. Det nya utförandet har automatisk reglering av förstärkningen, vilket innebär att förstärkningen kopplas in av sig
slälv, om talet har för låg volym. Man planerar att tillverka 1O0 provexemplar under
första kvartalet 1976 och 100O st senare under året.
RLE har under en längre tid praktiskt provat det nya utförandet och kunnat konstatera
att förstärkaren är till god hjälp för matstrupstalande.
Priset är ännu ej fastställt, men väntas komma att ligga på 150 - 175 kronor. RLE kommer givetvis att verka för att avgiften skall utgå som landstingsbidrag.

För att

i

någon mån hjälpa Televerket

att beräkna behovet av telefonförstärkare,

alla intresserade (matstrupstalare) att höra av sig

till

ber vi
närmaste foniatriska avdelning el-

ler logopedmottagning.

TAL FÖRSTÄR KAR EN
Talförstärkaren i bröstficksformat, som utvecklats på Tekniska Högskolan är under tillverkning. En första serie om 25 apparater kommer att vara klara under våren 1976

enligt tillverkaren. Man kommer senare att göra en större serie när efterfrågan kan

be-

dömas.

Priset är ännu ej fastställt men väntas bli ca 1.500 kronor. RLE verkar för att landstingsbidrag skall utgå till de laryngektomerade, som anser sig behöva detta hjälpmedel. Till-

verkare är Specialinstrument AB, Wittstocksgatan 16, Stockholm, tel. 08162 72 75.

NY

RÖSTGENERATOR

Tekniska Högskolan arbetar på att göra en bättre röstgenerator. Den består av två delar.
En vibratordel och en batteridel. Vibratordelen hålls fast mot halsen av ett resårband och
är förbunden med batteridelen genom en tunn ledning. På batteridelen, som hålles i handen, sitter reglage för tonhö.id och volym, vilka sköts med långfingret och pekfingret.
Finessen med den nya röstgeneratorn är således att man kan få en bättre intonation
och därmed minska en av röstgeneratorns nackdelar, det enformiga talet, Utvecklingen
befinner sig ännu på laboratoriestadiet, men försök som giorts med laryngektomerade
verkar mycket lovande.

,,SKR

IVTE LE FON"

Två medlemmar istockholmsavdelningen deltar

iett försök med "skrivtelefon"

som

anordnats av Handikappinstitutet.

Utrustningen består av en speciell skrivmaskin och en bildskärm kopplade till en telefonapparat. Genom denna anordning kan även döva och gravt talskadade kommunicera
via telenätet. Den anropande ringer upp på vanligt sätt och slår sedan ned sitt meddelande på den tillhörande skrivmaskinen. Den skrivna texten blir då synlig på mottagarens
bildskärm.

VECKOSLUTSKURS
RLE håller kurs 24 - 25 ianuari på Nynäsgården i Nynäshamn. Kursen är avsedd för dem
som skall fungera som sekreterare, kassörer eller studieorganisatörer inom RLE under
kommande verksamhetsår.

BLI

MEDLEM

Du som vill veta mer om RLE eller vill
avdelning. Vem som vill kan bli medlem.

bli medlem kan ta kontaktmed närmastelokal-

Kontaktmän för lokalavdelningarna:
Gävle: Uno Nordin, N. Fiskaregatan 5 A, 803 50 Gävle
Göteborg: Eric Slättberg, Värsleväg. 63,436 00 Askim

Linköping: Carl Aspling, Svartågatan 27,573 00 Tranås
Lund: Tage Hansson, Trunnerup 4,27O 12 Rydsgård

tel. 02611237 47
tel. 031/28 19 01
tel. O14O1129 47

tel

0411171223

Stockholm: Walfrid Elmgard, Sandfjärdsg. 93, 121 69 Johanneshov tel. 08/81 66 86
Uppsala: Nore Bäckman, Vikingagatan 50. 753 34 Uppsala
tel. 018/10 29 34

Örebro:ArneFolkerman,Västmannagatan5,70342örebro

tel. 019/1'l 4645
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