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NORDISKA KONGRESSEN
som vi redan tidigare nämnt kommer den nordiska kongresscn i år att håilas
i
Finland 5-8 juni. Platsen blir finska LE-föreningcns kurs- och rehreationscentrum
Kyyrenkaita, ccntrat är naturskönt beläget på sluttningen mot den vackra sjön

Kaitajärvi.

samling sker i föreningens rokarer i Flelsingfors där information ges om Finska
cancerföreningens verksamhet. Därefter sker ftirflyttning med btiss tiil xyy""n-

kaita-

Det arbetsutskott som började ta form vid förra kongressen inledcr
i år sitt arbete.
Utskottet består av två representanter från vart och ett av dc nordiska
ränderna.
På dagordningen för första sammanträdet står följande frågor:
_LE-patienternas hjärpmeder. r.E-organisationernas ekonomiska stöd. Rehabiritering
Information och förebyggande åtgärder. utveckrandet av det nordiska
samarbetet.
Andra frågor som kommcr att behandlas på kongressen:
Den sociala lagstiftningen och samhällsstödcts utveckling

na. Varje land ger en översikt över sin egen situation.

i

de olika nordiska ränder_

varje land redogör också för sin verksamhet i huvuddrag under

de två gångna åren.

En paneldiskussion hålls under redning av foniater T.
-I}. Riska om talundervisning
för LE-patienter och om utbildningen av taltränare. Avsiklen är att särskilt fästa
uppmärksamhet vid tidpunkten då talträningen sätts in, vid tckniken och
vid skapan-

det av ett taltränarnät.

Deltagarlåinderna ger sina förslag
sammanhang torde

till

utvecklande av LE-klubbverksamheten. I detta

rekreations- och underhårlningsverksamhet, rehabilitering, anskaffning av medel, de internationeila förbinderse-rna och tidskriften Ny
stemme

komma att diskuteras.
Kongressen kommer också att få höra nyheter från världens
första internationelra
LE-kongress. Professor pcntti. J. Tasiinen berättar om denna kongress,
som

hölls i Quebec.

Arrangörerna i Finiand säger sig stäla stora förhoppningar på den stundande
kongressen. "I takt med det intimare samarbetet utvecklas både patienternas
rehabili_
tering och deras sociåla skydd samt klubbverksamheten, som är av största vikt för
den mentala hälsantt.

L
/1

MINNEN AV DOFTER
,tHämta hacka.n på jössclstackenr', sa Farfår en Kristihimmelsfärdsdag, när jeg

var nio år.

fötter. Visste vad det bctydde. Vi skullc gå och meta i
Skogstjärn. För man sa i b},n "När björklöven är som musöron, börjar fisken nappa
Jag lmatadc iväg på Iätta

i skogssjöarna'i.
Jag sprang till dl,ngstacken. Minns som igår hur jag kiinde lukten av brunnen hojössel,och från åvträdct, som vände ryggcn tiII, kom dunster av soltorkad folkdS,nga
och tidningspappcr. Toaiettpapper förekom inte.
Minns hur jag hittade maskburken, en kärleksfullt och finurligt gjord litcn trälåda
med skjutlock och en läderstropp som handtag. Den doftade av intorkad jord och
murlma brädcr.
Farfar hackadc i lövhögen och jag plockade masken. Fina rödstjärtar rann som
kvicksilver ur n5pan. Nya dofter av sur jord och multnandc 1öv.
Mitt metspö var cn smal barkad tallpåk. Rcven var cn björntråd och flötet en buteljkork, som iag gjort hål i med en spik och satt cn pinne igenom. I en skåra vid grovänden på spöt stack man in och fäste kroken.
Påken luktadc trä, reven luktade bomuil, korken luktadc kork och farfars gamla
metarrock luktade vindskontor. HeIa vär]den luktadc vår. Tänk vad man minns.
Vi gick genom kärret, med invanda steg på sviktande hala legor. Farfar halkade,
satte tuggtobaken i vrångstrupen, tappade metspöt, svor, hostade och spottade så
det stänkte. Det smackade när han rycktc loss stövcln ur dyn. Så dessa lukter igen,
av tuggtobak, vattensjuk mark och de sura legorna i spången.
Med ett hopp från sista tuvan var vi på fast mark igen, vitsippsbacken i granskogskantcn. Vi gick på stigen undcr tysta hundraårsgranar. Koltrasten satt högt i en
topp och berättade mcd flödande väl1jud om naturens nyvahade liv, om älskog och
om vårens skira doftande skönhet.
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Reven fasnade i en kvist. Det doftade kåda om näven, som fick den loss. En myggdans var redan på gång i en glänta. "Det är nog för lugnt i dag, för att dom ska tar',
sa Farfar när vi skymtade Skogstjärns spegelyta mellan träden.
Vi stannade en timme vid sjön. Plumsade runt på tjaskande gungflyn. Fick ingen
fisk. "llet är för kallt i vattnet än. Blåser nordanvär", sa Farfar. Jag hade börjat
frysa, var våt om fötterna och tyckte att Skogstjärn var livlös och kalI.
Jag har inga minnen av vägen hcm. Det är kanske oftast den förväntansfulle och
framåtseende. som iakttar och minns.
Hemma hos Farmor doftade det i alla fail kaffe, och nygräddat bröd. Skönt med
torra strumpor, fast dom våta luktade mer.
Ack ja. Dessa minnen av barndomens dofter, som fått en ny starkare valör nu när
man som lar5mgektomerad har förlorat förmågan till luktandets glädje. Ack ja.

RoIf Fischer
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Testrcsån som vi ordat om i olika sammanhang har nu lyckligt gcnomförts och
rcdovisas här från olika synpunkter.
;\nslag till resan utgick från Ailmänna Arvsfonden. Avsikten mcd rcsan var att få
en mcdicinsk bekräfteisc på hur ctt klimatombyte undcr vissa givna förutsättningar
påverkar cn laryngektomerad person. Resan hade bokats in för en tidpunkt när det
kunde väntas att klimatet i Svcrigc var som sämst för gruppen i fråga. Sålcdes 1520 minusgradcr och därav följande Iåg luftfuktighet.

Tyvärr svck oss den svenska vintern. När resan påbörjadcs, var tcmperaturen
ungcfär fem plusgrader och luftfuktigheten mycket hög på grund av en lång tids
regnandc. Dessa og1mnsamma testförhållanden gör att vi med bcklagzurde måstc
konstatera att resan ej fått dct testvärde vi cftersträvat.
RLE-styrelsens arbetsutskott, som administrerat resan,kommcr därför att ansöka
hos Allmänna Arvsfonden om anslag för en kompletterande tcstresa, som under
ftirhoppningsvis glmnsammare tcstförhållanden kan gc ett mera utsiagsgivande resultat-

MEDICINSK RAPPORT
UTTAGNING AV DEL'TAGARE
16 deltagare utlottades av totalt 39 inkomna anmäIningar till resan från RLE:s samtliga sju lokalavdelningar i Sverige, Lottningen skedde under överinseende av perso-

nal från Stockholms lii:rs HCK:s kansli. Utöver testgruppen medföijde en leg. sjuksköterska samt en reseledare från RLE.

VAL AV RESEORT
Playa Ingl6s, Gran Canaria. Klimatet anses iämpligt för lary'ngektomerade p.g.a.
vdrmen och den höga relativa Iuftfuktigheten.

VISTELSETID
8/2 - 21/2 1975, d. v. s. en period då klimatet i sverige vanligtvis iir förhållandevis
oglmnsamt p.g.a. kyla och 1åg luftfuktighet.

NIEDICINSK
KoNTROI,L
1 LÄKARUNDERS(;KNINGAR
@ktesfiireochefterresanaVdeniironlckare,S0m

brukar sköta honom,/henne. Ett slirskilt formukir för Ilikarundersiikningen sammanstäildes av RLE:s sekreterare, logoped Britta Hammarberg, och iiverllikare Gunnar
Bjuggren i samriid ned otologen Bror Ottossorl.
Formuldret ifylldes av lCkaren i ett e.xemplar vid undersiikningen före testresan
samt i ett exemplar vid undersökningen efter resan,
Efter samrid med docent Sture Bevegård, t'ysiologlaboratoriet, Södersjukhuset,
beslutade RLE 1åta bedömningen av de laryngektomerades andningsfunktion ingå i
den medicinska undersiikning, som öronldkaren giir. Enligt docant Bevegård har man
i dag inte några speciella mätmetoder för lungfunktionen som skulle kunna anviindas

för kontroll av laryngektomerade.

2

SJUKSKÖTERSKA MEDFöLJDE PÅ RESAN

jukhus, Lillemor Lidström, medföljde på resan och kontrollerade de 16 laryngektomerades hiilsotiilstånd. I arbetsordningen f ör sjuksköterskan ingick bl, a. journalf öring.

RESULTAT
1 MEDICINSKUTV;{RDERING
En sammanstdllning av lii.karbedömningarna av de

16 laryngektomerade före

och

efter resan visar att efter resan:

a
b

Hade 9/76 förbatftat altmiintillstand psykiskt och

fysiskt.

Samtliga som hade besvär av hosta/slembildning/krustabildning före resan
d. v. s, 9/16 hade minskade eller inga besvär efter resan,

Det bör framhållas att klimatet här i Sverige vid tidpunkten för resan var ovanligt
och den relativa luftfuktigheten därmed var högre dn normalt vin-

milt för årstiden

tertid.

Liikarundersökningarna

före resan visar att 5/16 laryngektomerade

inte

hade några besvär från andningsvägarna före resan. I)et iir att anta att resans effekt
som klimatbehandling blivit större om klimatskillnaderna länderna emellan varit

mer normala för årstiden.

2

Sjuksköterskans journalanteckningar under vistelsen på Gran Canaria samt
rapport därefter visar att de 16 laryngektomerade mått viil, frålsett magsiuka som
gick runt ett par dagar btand några av deltagarna. Endast 1/16 hade besvär från
andningsvägarna i form av hosta ett par dagar.

Programmet för de laryrrgektomerade innehöll, förutom rekreation, utflykter och
liknande, motionsgymnastik varje morgon. I denna deltog samtliga 16 laryngektomerade, gymnastiken leddes av en laryngektomerad.
Sjuksköterskans sammanfattande intryck av deltagarnas hiilsotillstånd efter resan
är att samtliga hade mindre besvirr från andningsvägarna samt att deras allmiinkon-

dition förbättrats.

3 Förmågan att leva som laryngektomerad, vilket bl,a. innebiir att orka utnlttja
matstrupen eller ett tekniskt hjälpmedel, såsom röstgeneratorn, för att kunna göra
sig förstådd av andra, iir helt och hållet beroende av den psykiska viljan. Att resan
inneburit uppmuntran och givit deltagarna upplevelser utanför den vanliga. - ofta
isolerade - tillvaron bör räknas in i redovisningen av resultatet. Åtskilliga av ressnärerna har skriftligen eller muntligen bekriiftat att de kiint sig psykiskt stiirkta
av resan .
Jakobsberg och Nykvarn april 1975
Britta Hammarberg - Gunnar Bjuggren

EKONOMISK RAPPORT
INIÄKTER

Ilidrag från Arvsfonden
Resekostnader från medlemmar

21.000:00

6.800.0]l

KRONOR

27.800:00

KOSTNADER

16 medlemmars hela resekostnad
Sköterska, resekostnad
Re se ledare , re s eko s tna d
Medicin ...
Kontorsmaterial
Administration
Läkare och logoped
Ersättning f ör Iäkarbesijk ..
stockholm den 21 aprii 1975
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- RIKSFÖRrUrNcrN F()R LARYNGEKTOMERADE

Sture Linder - Kassör

Ekonomiska rapporten är granskad och godkänd av RLEs revisorer.

RESELEDARENS RAPPORT
Den grupp som sammanstrålade på Playa Ingl6s uppgick

till

41

personer. För1ägg-

ning var en bungalow-by. Två pcrsoner delade på en bungalow, bcstående av sovrum,
vardagsrum, pentry och badrum. AIla hade halvpension med matkuponger.
Klimatets inverkan på oss laryngektomerade var mycket bra. Den höga luftfuktighet
och det varma väder som Grand Kanaria är kiind för, gjorde att man slapp allt besvär med upphostningar och sekretbildning, man blev med andra ord lätt om bröstet.
Det var ljuvligt att kuura andas utan besvär.

För att aktivera medlemmarna hade gruppen varje dag ca 30 minuters gymnastik,
vilket visade sig ha en mycket god inverkan på fysiken. Denna grupp hade tur som
inom sig hade en kvinnlig medlem, som var utbildad gymnastikledare. De med-

lemmar, som ville deltaga i de utflykter resebyrån anordnade, gavs tillfälle att

göra d€tta.
Bad
såg

i Atlanten var ett uppskattat nöje, allt under uppsikt av syster Lillemor som
till att ingen kom för långt ut i vattnet, eftersom största försiktighet var nöd-

v:indig att iakttaga. Att sedan få solbada och detta i februari månad var en verklig
upplevelse. Nu väntar vi bara på att Riksföreningen även i fortsättningen skall erhålla bidrag för att nästa år kunna sända en ny grupp till sol värme och bad.
Sture Linder. reseledare

Luften är här lätt. Dct går fint att andas. Rätt varmt och skönt trots att vi är så
högt uppc.
Snart bär dct neråt igcn. Landskapet är glest befolkat och de människor som vi
ser verkar vara fattiga. De ser dock ut att ta aIIt väldigt lugnt. Det Kanariska
lugnet s5ms t. o. m. på hundarna som lufsar omkring och scr godmodiga ut.

När klockan börjar bti framåt två väntar vi alla på att Kristinas löfte om en god
måltid skali gå i uppfyllelse. Strax anländer vi så ti]] en restaurant Los Roquetes
i byn Wallescco, där vi blir bjudna på f in oxbiff med rödvin. Efterrätt glass och
därefter kaffe med konjak. Mycket folk har samlats här och miljön har en äkta sydIändsk

prägel

Stämningen

är på toppunkten.

Gran-Canarias andliga ccntrum är staden Treor, där vi gör ctt besök hos Pinjc-

i hcnnes tronsal i dcn gamla kyrkan. Staden Treor är cn liten idyllisk
stad med mvcket gammal bebyggclse. Inne i helgedomen upplever man cn hänföran-

madonnan
de prakt.

I en nisch ovanför altaret blickar la Virgen del Pino (pinjemadonnan) ned över församlingen. Hon är f. n. cndast k1ädd i cn schal, beroende på att det nyligen har
varit ett inbrott i ky'rkan, där madonnans aIlt guld och a1la smycken hon varit utstyrd med har stulits. Ett helgerån i ordets rätta bemärkelsc.
Kanaricrna äro nästan alla Katoliker. Vi ser flcra både barn och gamla som ligger
på knä i kl.rkan och ber

till

madonnan.

Efter detta intressanta besök styr vi färden vidare mot norr där bananplantagerna

och apelsinlundarna avlöser varandra. Vi stannar till vid en bananplantage där vi
går in ittbuschentt och känner på bananstockarna. Bananerna är ännu ei riktigt
mogna, det skail dröja ca 14 dagar tills dcss. Detta uppchåll är det sista under vår
färd och vi far nu vidare ut mot norra kusten och följer denna mot huwdstadcn Las
Palmas. Staden scr faktiskt mycket ruffigt ut i den delen vi åker igenom. Trånga
gator och ett enda virr-varr. Så småningom krånglar vi oss ut ur staden och styr
kosan "hemåt". Kristina berättar att vi avverkat över 16 mil denna dag.

ös längd är ca 6 mil och dess hela omkrets äT ca 20 mil. Befolkningen på ön är
ca cn halvmiljon stor, avvilka hälften bor i Las Palmas. Medeltemperaturcn ligger
mellan 18-24o C.Vattnet är badvänligt året om.
Snart börjar det skymma och vi närmar oss det vackra Sant-Augustin som ligger på
en sluttning ner mot havet. Ljusen börjar nu tändas överallt och stadcn badar i en
säIlsynt skön prakt, när vi slingrar oss ner mot Playa del Ing16s och vår underbara
by Los Arcos. Nu är vi alla trötta, men mycket belåtna efter denna sköna utfärd.
Ett vackert minne som vi säkcrt aldrig kommer att glömma.

Arne Folkerman. örebro

Fotnot: Utflykten betalades helt
av Clem som deltog i clen.

FRIA REPARATIONER
Staten betalar numera reparationerna för vissa talhjälpmedel. Ti11 dessa hör Servox
röstgenerator.

Praktiska regler för hur ersättningen skall utgå sahras dock ännu. I väntan på dcssa:
ta kontakt med den logoped eller kurator, som hjälpt till att skaffa röstgeneratorn.

REBUSEN i förra numret har lösningen:
'rMan skall inte kasta sin Mats i sjön innan björnen är skjuten'r.

LARYNGEKTOMERAD
Eftersom vi ril(tar oss även utanför den ogna krotsen. vil1 vi gc en kortfatt:td
rodogörci se för begreppct larvn ge-ktomr: r'acl.

En laryngcktomcrad (LE) har på grund av sjukdom ellcr arnan skada fått sitt
struphuvud (laryn.x) bortopererat (ektomi). D.n clärvicl förkortade luftstrupcn
har m.n låtit mvnna ut i hirlsgropon, se fig. En LE and:ls såleclcs ir.rte genom
näsa och mun, utan dcss:l har förbindclse enclast med magen.
Med struphuvudet försvann även förmåga, att bilda de ljuct. som krävs för ctt
normalt tal. Dt'flosta LIr l<an som orsättning lär:r sig t:rla mcrl hjälp av ljurl
från matstrupon. Do som intr lyckas lära sig matstrupstal ltir sig oftast att
lala mocl sk. röstgcnt'r:rtor. se lig.

-Jröstgcncr.rt

€

malstrupe

3t

luftstrupe

andningshål

SPRID LARRY
Hjälp oss att sprida LARRY, i första hand
även till andra intresserade.

till alla larl,ngektomerade,

men

Du som vill veta mer om RLE eller vill bli medlem kan ta kontakt med
närm:rste lokalavdelning. Vem som viIl kan bli medlem.
Kontaktmän för lokalavdelningarna

:

Gävle: Uno Nordin, N. Fiskaregatan 5A, 803 b0 Gävle
Göteborg: Eric Slättberg, Värsleväg. 63, 43600 Askim
Linköping: Carl Aspling, Svartågatan 27, i7J 00 Tranås

Lund: Tage Hansson,

Irgnnerup 4, 27O12 Rydsgårcl

tel. 026/7237 47
tel. 031/28 1901
tel. 0740/72947
tel. o41t/71223
tcl. 08/81 66 86

Sthlm: Valfrid Elmegard, Sandfjärdsg. 93, 121 69 Johanncshov
Uppsala: Nore Bäckman. Vikingagat. 50, ?53 3,1 Uppsala
tcl.018/702934
örebro: Arne Folkermnn, Västmannagat. 9, 20842 örebro
tel. 019/11 464s

LARRY
ges ut

juni och
december

Ansvarig utgivare: Curt Bengtsberg
Redaktör: Rolf Fischer
Tidningens adress: Mönjestigen 23
14144 HUDDINGE Tet 08/7112203
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