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SOCIALMINISTERN HOS RtE

RLE;r f1 Litet. 1.r 611q^s'LerlJel'etullL rorouno. IJåde'öroeegn,r
meJlemn ,._r:, och .n.e _nin,t fo" !dmhä..er' , (J Bjtr \ocLa.m.niie"
Bengt Lindqvist när han invigde vårt nya kansli 24 sept.

I sitt anförande nämnde han också vad han ansåg varå mesr eftersatt
från samhäl1et för vår grupp: "Rehabiliteringen behöver förbättras, olika
lormer "' l-j.lpmeoel behdrer nyskapä, e"ei gärr\ mer" jnoamal,enlipr
ocn la'd jin.-e- Jr nöo\ ändig .dr de läri ngelrJ61.-1"6g".

Ett femtioral gå$er tog ti1lfället i åkr art titta in ivårr,,öppne hus', och
l).könska "--ri' rår. ny.: loLaler. \on rerkli3er ar iroppi.., r, t.roe
uts<ende orh fr nl rion

Elof Bystedt bdlsdde gastema valkomna ocb ber.ittade am 1)år letksdmbet.
Htir bar bdn just ltiandt ardet till Bengt Lindqaist.



Vär kanslichef, Elise Lil1dq|tist, ar naturligtris förtiust i sin nlta tiv
samma, ljusa ocb luftiga miljö.

I rumtnet intill Jinns pldts för ett kanslibithtde. Föt dagen besatt dI)
Carina Elfström, som ackså ser ut att trit)ds bru !
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Britta Hammalberg, nyblben doktor ?å röstforskning, fick e pra,
stund med Bengt Lindqvist 1)id "smörgåsbotuJet". Diskuterudes månne
fram ti da e k o n o mis k a fors kn ings ?e rc p e kt io ?

:

'

Fo.lke^ Eiksson, kanslicbef på HCK, A)err.icker HCKs gåaa: en litografi
t il1 uå t la.bu,ld"o "dl ö ld atlc Bert tl Li ru{st rö n.
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Belkos Kantor AB, som designat oårt nya ka sli och daen levererat all
lttrustni g, uppl)akhlde med en magnifik blomsterkl)ttst

Många för oss pdlbekdntd ansihtell s!/ntes bland g.istet?a.
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NORDISKT
ARBETSUTSKOTT

Tidpunkten föi Nordisk LE-kon-
gess i Stockholm 1987 rycker allt
närmare och med anledning därav
hölls 2 sept. ett traditionsenligr
möte med det arbetsutskott som
tillsätts senast sex månåder före
en kongless. Au-mötet sponsrades
av Gibeck Resptuåtion och var för-
lagt till Star Hotel, Sollentuna.

Elof Bystedt leder mötet, Kjell E. Damsletb, Gudrun Morup, Lt1?d

Jo,,'do,t,, d i"ku'e,o, no,dr,ka ,amarbcret.
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Närvarande representanter :

Danmark, Gudrun Morup
Finlånd, Pertti Paljakka (1äkare)

Island, Una Jdnsdottir
Norg€ Kjell E Dåmslerh
S\ erige EIof Bystedt

Irma Bruhn
Rolf Fischer
Elise Lindqvist

I ett speciellt avsnitt om tekniske
hjälpmedel deltog dessutom Sture
Ärlebro, Gibeck Sv€rige såmt Arne
Fr3nsson, !nga Engsner och Karin
Hedlund från Projekt T2kjänst,
Handikappinstitutet.

Au-mötet bestod av två skilda av-
snitt. Förmiddagen ågnades åt
hjälpmedetsfrågor och efter lunch
vidrog ö\erläggningrr med de nor-
diskl represenranterna rörande den
kommande kongressen.

Vid hjälpmedelsavsnittet informera-
de försåljningschef Sture Ärlebro,
Gib€ck Sverige, om stomaskyddet
Stom-Vent, dess uppbyggnad och
funktion. Han underströk vikten
av ett gott samarbete med de
Iaryngektomerades f öreningar.

Arne Fransson, Taltjänst_projektet,
har vid sidan av detta igång ett
arbete, som syftar till att få fram
en bittie fickburen förstärkare för
röstsvaga, genom ett nordiskt sam
arbete,
Gudrun Morup demonstremde
danskarnas senaste tillskott i det
avseendet, den prototyp som om-
talades i LARY 2186, sid 29. Kjell
E. Damsleth §orde sammaledes

med en norsk variant. och Elof
Bystedt presenteråde den svenska

Mån kan tryggt påstå att den
dånska förstärkaren vlrl att föredra
fmmför de andrå.

Vid det egentliga Au-mötet be-
handlades frågan om hur förarbetet
till kongress€n ska läggas upp.

Avsikten var från RLES sidå att
Au-aibetet för -87 års kongress
sku1Ie ske per korrespondens, men
när så en sponsor dök upp och be-
tå1ade resornå för de utländska
representånterna valde vi ändå att
sammanträtta,
Korrespondensfödarandet f öreslogs
i avsikt att bringa ned kostnaderna
för kongressandet. Ett ånnat kanske
mindre tilltalande förslåg att nå det
måIet är att intervallet ökas till tre
år.

Vid kongressen 1985 gjordes en
övercnskommdse atr RLE skulle
utforma ett förslag tilI stadgar
med syfte ått görå kongressen tiIl
ett beslutande forum. Ett sådant
stadgefönlag har också utarbetats
inom kongresskommittCn och över-
sänts till våra grannländer. Syn-
punkter på förslaget framfördes nu
och diskuterades. Avgörandet i
stadgefrågan ligger hos den kom'
mande kongressen,

AU beslöt avslutningsvis att RLE
skrifrlisen håller kontakt med de

öwiga "landernas LE-fcjrbund. för
atl iå del a\ er. önskemåI om in_

slag i kongressprogrammet.
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Peftti Paljdkkd Irma Brubn och Elise Lindqaist lyssnar ued intresse .

,

Rolf Ftscher soarat på ffigar rörande det soenska stadgelötsldget.



LARY 1A

St re Arlebra, Gibeck Soeige, infarmerar om Sto rvefit.

Elof Bystedt ?ro|)dr den danska tdlförsttirkaren. T.r. Arne Fmnsson
a c b lngd Engsner, Tdbjånstqaje kte t.
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Redaktör'ns
spalt

HUR KAN VI STYRA FORSKNINGEN?

De logopeder jåg kommit i kontakt med under min snart 20 åriga rillvaro
som lar1-ngektomerad gör, såvitt jåg kan bedöma, oftast ett bra och enga'
gerat jobb, när det gå1ler ått hjålpa oss, ett efter opemtionen kommå till-
bake till ett någoilunda drägligt liv. Mina funderingar här är således inte
åmnade att kasta någon skugga över deras verksamhet. De jag vili puffa
på är beslutsfattare högre upp i hierarkin.

För en tid sedan deltog jag i ett möte i en lokalförening. På mötet fanns
också en logoped och en läkare för att informera och svara på frågor.
Man kunde inre undgå ert känna en viss besvikelse ndr men märkte att det
var samma beskii.ning av matstrupståls-in1ärandet, som man hört i tiotalet
år. På en fråga om det hänt något ny.n under de senaste åren blev svaret

Är verkligen metoden så fu1]ändad att ingen märkbar utveckllng år möj]ig?
Eller fu det så att det saknås resurcer för forskning inom detta för oss så
viktiga fä1t ?

Jag erinrår mig i sammanhanget, att vi fram till mitten av 70- ralet hade en
lokalföreningsordförande i t-und, Tage Hansson, som kunde sjunga med
klang i stämman. Ett flertå1 privata bandinspelningar gjordes på hans fram
trådenden

farts. sid. 20
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spalten

EN SUCK AV TATTNAD!
Antligen har vi definiti!'t fl).ttat in i
våre nya lokaler, Reimersholms
garan 9.

Telefonerna fungerar nu oclså som
de ska. Tp'ärr hnr inflyrtningen
bli\it mvcket försenad på grund av
att en nöd\,ändig mindre ombl-gg
nad av lokalen drog ut på tiden.
Flyttningen aY telefon vå1lade också
trassel genom ett den flytrådes till
den nya lokalen långt innan jag sjäIv
kunde flyttå dit

Det förklard \'?rför det vxdt så
svårt atr få kontxkt med kansliet
under den sistå tiden, och jag hop-
pas ett den irritation som eventuellt
förekommit nu skx förbytås i glädje
över att vi fårt ett modernt funse
rande kansii.

Vi har foftfrrande samma posr-
ådress: Box 360 33, 100 71 Stock-
holm så det är endast besöksadres'
sen som har ändr:rts ti11 Reimefi
holmsgatan 9.

Vili dr.r nå mig på telefon så ring
08 58 58 07 eiler om du har text-
telefon 08 68 49 30 Vi hrr ;vcn
instaLlerat telefbn rill den arbets-
plats som ske dlsponeras aI vår
blivande kensllst. Vi hoppas att den
tjänsten skall våra tillsåta innen års-
skiftet.

HAR DU VÄGARNA FÖRBI
KOM GIiRNIA PÅ ETT BESÖKI

Elise Lindq?ist
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NYA TEXTTETEFONEN

I tidningen Logopednytt nr 6/86
hittade vi en artikel som vi tyckte
kunde vara av intesse även föi
LARYS läsare:

"Den 20 februari 1986 anagerådes
åv RI-E elt möte på Tolkcentralen,
Regeringsgatan 79, Stockholm (tel.
24 79 4o). löt information om och
6vning på den nye texttelefonen.
Till dette möte hade inbjudits några
laryngektomerade, som är utbildade
s.k. kontaktombud. Kallelse hade
ochså gått ut tiil en logoped inom
varje sjukvårdsområde. För infor-
mxtionen och demonstrationen av
texttelefon€n s\.arade Poul Poulsen-

C:e 4.500 texttelefoner hår ordine-
rats. Vid 70 o/o av hushål1en är det
tecknende döva. SammäJågt 7.000
personer har i sin bostad tilgång till
texttelefon.

Den först. ter(telefonen tillverkå-
des av Televerket. Då fanns ej möj-
lighet att lagra meddelandet. Idag
finns den möjligheren genom rele
fonsvarare och papp ersskrivare.

Om Du ska ringa till en person som
inte har en texttelefon går samtalet
genom Förmedlingscentral, tel.
0010. F'örmedllngscentråler finns i

Gäv1e, Kålmar, lrollhättan och
Luleå. De två förstnämnde är de
stora centralerna som kan förmedla
upp till 1.300 samtå1/dygn. Det är
möiligt att tah upp till en timma
i samma riktnummerområde genom
Förmedlingscentral.

VEM HAR R]TTT ATT FÅ
TEXTTEI-RFON?
Talskadade, barndoms och vuxen-
döva. En mindre grupp dövblinda
har en speciell apperat ev dåtortyp.
Talskadadesidan är för Tolkcentra
Ien relatil.t ny.

Ca 30 texttelefoner har ordinerats
til1 talskadade (bJ.a. laryngektome-
rade som ej anvånder metsrrupstål
eller Selvox talapparat, ALS-påtien-
tert patienter med rörelsehinder)
inom SLL.

Poul Poulsen har haft kontakt med
flerå landsting betr. ordination åv
texttelefon. Entigt Poul Poulsen är
det fiktigt att från börjån ta redå
på, vilka måJgrupper som flnns och
jämföra de olikå behoven av tex.
telefon.

Tolkcentralen, tel. 08124 79 40,
kan nu låna ut texttelefon under ett
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år. Samtxlen går då genom Förmed
lingscenträlen.

ORDINATION AV TEXTTELEFON
Ordinarion av texttelefon ti1] telska
dade sker genom foniatrisk avdel
ning. Ordinatören avgör, om text'
telefon skall ordineras eller ej.

Demonstråtion av texttelefon ges
på lolkcentralen och den presum-
tive abonnenten får ocksä där möj
lighet att pröva ut texttelefon. Nu
kan Du alltsä ringa till Poul Poulsen
om Du hal en nyopererad patient
som skell skrivas ut och som inre
Itan kommunicere med måtstiupstal
e11er med apparat.

FORSOKSVERKSAMHET
RLE, tel. kansliet 08/68 49 30,
kommer att få låna en texttelefon
av TolkcenEalen för lån till nyope
rerade pntienter, för att se om be-
hov trv texttelefon föreligger. Bland
de Iaryngektomerade finns i Stock-

holm fem kontaktombud och en
tekniskt ensvårig. Kontaktombuden
skulle då vara preoperativå kontakt-
män och dessutom introducera
texttelefonen.

RLE ser det som angeläget att lan_

dets Iogopedc kåturer till möjlig-
heten att på ett tidigt stadium efter
operationen kunna introducera
texttelefon och att det också finns
peKoner som är sPecialutbildade
för detra ändamåI.
I mån av intresse går det att höra av
sig rill RLEs kansli"

Btitt Ancker. J0nas Karling

Det bör kanske ti1]äggas att kost_
nederna för ter,-raelefonerna betålas
av staten fram till en tidpunkt när
hehover ånses mäftåt. Dårefter
överförs det eLonomiska ansvaret
till landsting och föflaltningsom-
råden. Det är därför angeläget att
vi snåråst inventer behovet inom
RLE,

Elaf Bystedt
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TOLKSTÖO
Handikappinstituret bedurade
1982-10'07 att genomförå en utred-
ning rörande tolkstöd åt tålskada-
de. För utredningen tillsattes en
utomstående konsult och en refe-
rensgrupp. I denna grupp ingick
representanter för fyra organisa

Afasifö$undet
Neurologiskt

förbund
Riksförbundet

i Sverige

hendikappades riks-

för laryngektome'

Sveriges stamningsförenings riks
förbund

MÅLSÄTTNING
Utredningens målsärrning var årt
före utgången å\, mars 1484 ur'
arbeta fdrslag till rekommenda-
tioner för sjukvårdshuvudmännen
rörande tolktjänst för talhandi-

cJnom utreanin!'en inhamtades
värdefull kunskap om behov och
önskemå1.

ALLMANNA ARVSFONDEN
Referensgruppen enades vid sam-
manträde 1983-12-05 om att före-
slå Hendikappinstituter att på lämp-
ligt sätt utverka medel för att
genomföm en praktisk försöksverk
samhet rörande tolkstöd åt tal-
handikrppade. cruppen uttalade

också som sin åsikt att ert sådånr
projekt inte kunde genomföras på
kortare tid än tre år.

Institutet har hos Socialdeparte
mentet ansöLt om medel ur All
männå arvsfonden.

KONSULENTTJÄNST
Siv Baglien i cävl€borgs län kom
mer att stå som förebild för en ur-
ökad konsulenwerksamher i landet.

Anledningen till den glada nyheten
kommer från tolkstödutredningen
som Handikappinstitutet gjorr. I
samband med utredningen framhöIl
vi, att vi är merå hjälpta av konsu-
lent€r. Och vi kan således konsta-
tera alt vår önskan her väckt ett
positivt gensvar.

Som ett förste steg kommer det att
anställas konsulenrer Vid rarie sruk-
vårdsregon. Konsulent J varj'e la'n ar
dock vår målsättning
Vår lörhoppning är att konsulenten
sjä1v är laryngektomerad.

Gåvleborgs läns Llandsting ir det
enda landsting i hela landet som har
inrärtar en konsulenrtjänst för
laryngektomerade.

För owigt Lommer Jer ,;rt göLas en
videofilm om sivs :rhere

Elbe L;ndqoist
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TATTfANST
INTRESSANT FÖRSÖK I UPPSALA

LARY har tråffat Arne Flansson.
ledare för projekt Taltjänst, och
hans medarbetare,

Eftersom vi i RLE redan för tio-
talet år sedan var inne på sarnma
tankai ser vi nu med stort intresse
på genomförandet och resultatet av
den pågående försöksverksamheten
i Uppsala.

En folder utgiven
institutet berättar
jektet,

Vad är taltjänst?
Det fu ett projekt för rösr-, ta1- och i kommunikationen. Nu är det
språksladade som år boi.rra i ibland 'å. err Jenn" anhörig he-

uppwla Iln. Hu!'Lomån är Handr- kanr inre l;nn§ lil hard' - et er
kåipinstitutet, som med medel ur et! mån vill försöka klara ett
Allmänna arvsfonden driver denna ärende mel självständigt och
fö$öksl.erksamhet i tre år med start det år här som Taltjänst kommer
år 1986. in ibilden.

Vad innebär Taltjänst?
Verksamheten kan närmast beskri
vås som en tolkservice som erbjuds
pemoner med kvarstående tal och
språksvårigheter. För dem kan en
vardaglig situåtion som innebär
kontakt med utomstående varå
svår e1ler omöjlig att klera av utan
stöd av någon annan person. Ofta
far en anhörig eller bekant tölja
med som språkrdr eller \om sröd

av Handikapp-
vidare om pro-

Ti11 Taltjånst kan du vånda dig för
atr få en person med dig som tal-
stöd - ja inte enbart för talet, utan
för a1lt som berör kommunikåtio'
nen, t.ex. läsning och skrivning
och dennå person år att betrakta
som ett slags hjälpmedel i kontak
ten. Det kan gälla att förtydliga ett
svårr)'tt tal, att underlåtta skdv
ning, låsa upp en text, göra anteck
ninqår, förkla ra erc- k sdtrninqrtl2t.



Stom-\bltt
Fukt-Värmeväxlare

för Laryngektomerade.



Så här fungerar Stom-Vent.

Näsan konditionerar
inandningsluften.

Nis.ns huwdsakliga fi,nkttu. ä. atrkon-
dirn)ne.r i02ndningslufte.. Dettr indebnr
rtt flir luftcn passe.ar ge.om näsan fukras,
yrrns och fi lt.e.$ den. Nä. ;nandni nSsluf-
teo icda. oå. övre delen2v luftsrruPen i.
dcn fukrigheBmiitrad och hu virmts tilL

Den laryngektomerade saknar
denna konditionering.

Ii()s dc! lar'!nsekn)m<Ede är stnrphua_
dcr bo.r(I,e.erat o.h inddngsluften täs id i
luftst.upens n.dr.dcl di.ekigenoft e1t hil
ihilsd. K()ndirione.iraen genon näsa. ä,
borrk()pp1ad. H:ilet i hrls€n -Sroour
räL-ks nred ett finblnd. Dc iyper som hittills
anlints har dock visar sig ()till.icklig. nnr
der gnllo an k,,ndirn,nera ;na nd nidgsluften-

D.n l..r'.Ilck(,ne.ade hI ofta fiit tö.änd-
ringlr i lutiv:igrr.a (f,h fö6nmnd luog-
ilnkrn,n och uppl.ld rorrherskän\h (h
x\kylninsi sa.rhand mcd 

"nddngcn.

Sttlrt-Vent iivertar co del
av näsans funktion.

S«nD.\'cor luku. och \ jnne. inrndniogs

Stom-Veor ,ltre.2r Gksn inandnj naslufren

Srom Vent som ir jälvhäftande tlutd titt
krinA stomat- Blrcsker normälto 2 - 4

ggr/d1gn.

Srom-ve.t i. förpackat i llsam mzns med
en dtservett som aovändt filr rengöring
trh d.\inf.kiion av huden runi sromar.

Tekoisk information.
Slom-vent har cn kärna av hrgroskophka
mikro* cl1 med Iäs vrrm.l.dni ogsfö.,.,I8t.
Mikrowellen har märg! linjä.a k2naler
gcnom vilkr iaandningslutteo ttiönn2r
V;d ura,dningrrsitis aukti dssa kaneler
pi 8.und rv tenpdarurskiu naden, dednx
fukt itelörs sedrn vid inxnd ng.

Mikrowdlkiirnan ä. J,lx.errd i enplasL
h)1sa som nisrs p:i eo2ll.rgir6iad Uisrer-

I.enh,n, fi..§ ert hilmed e 12 cn diame
ter övcr vilker kärnxd ir plac@d.

l-uk.vännsäxla.e.5 ov2nsidl iir täckt
mcd non *«;venmataiel s<)m go cn god

P.odukt: Srcnr'\'cnr. Värservett bip..kxd.
Åfrikddu.nncr:40400000
A!d.lni ngsfö.p2.kning: 10 sr



Ur en nyligen genomförd enkät
bland laryngektomerade har vi hämtat

följande citar.
Jrs rnvände. Stom VenI rcgelbu.der
sedan 1981. röre 1981 h2dejag stora prob-
1d med ständiga hostatt2ckea idfek.ione..
Lrustxbildni ngar n n. varje oorgon tog
der cn rnDne eller md inrEn jag fätt bort
alla rakelk.ysroi mm.Nu är d6sa prob-

oöö
"10 tuaj 198t börj2dej2g prova Stort-Vent,
der gick bra i vilolägeäven on lite and-
ningsnorstånd knnd6. Väre var det vid
ansrnngaing då motsråndet bls be'
svärå.de.Jrg övfgick då till enbart rqtil
skydd. Lgopeded som j2g gir hos för
tälövni ng tyckre dock arr jag på nyrr skulle
försöka med Ston.Venr.Jry gio.de så och
dtd tio dagar var hostx (h slmbildning
d[ 80'8t% borra.Jqanväodc. inrc Srom-
venr på mtten,ut,n e.dasr rqtilskydd:

öoo
"Det tog lång tid för mig 2tt lin mig
använda Sron'Vcnt för ias hade sn svåft

Erfr.enhetdna liin edkätefl riia.att Du
krn komma ltt upplde and.i.gsmo$tlin-
det som bGvnmndeundodefö6t12-l v(k-
orm. Gvetvis ökar motsrånd.r i och,red
aftDu täcker stomar,ned Srom Vc.! men
det;ir viktigtxtt konba ihigxtt Du sonr
l.ryngcktomcrad inreär vanvid det mor
sttnd som näsa.d ning in,,ebäi Om du foft
sitter rtt rnrinda Stom-Veflrvä.je. Du
Dig snert och anpass2r 2ndningen.

Llnder se.a.eår har vi genomfört ftera
olika åI8ärde. tör atrreducera andnings'
dotstedder, bl a h.r !i b)tt do.avoven-
maroirler samr ökarkontrollcn a! ait rlla
ka.ale. i mik.owcllen ä. .il,poa.

Om du upplevcr c, ökad slembildding
nn. Du bi,rix. rnvälda Sro,n-\'enrä. derra
helt flo.malt. S&)m_Vert befukrar inind-

med sekret, men jag var envis och nu tud-
genr det mycket bm:

oo0
"Vid en dktig förkrlning el1o nycket slm
kan jxg inre anvärda Stom-Vent dlgncr
runr, är der liktigi illa måstejag anvä.da
kompreser, dygnet runt. Men så fort jag
bli! bärtre snxnvinderjag barx Stom-Vot,
ty.kd 2tl lufren inre iir så rorr, der är myc-
ker behagligare att and$, dssutoo är det
en !.ygghct rärjag skall t ätta håret och
i;amfö.allt duscha, vilker ias aldrig siort
utan Stom-vedt.Jag fick börj2 med Stom-
vent pi sjukhuser si foft jas kunde und'

' ooo
"l nirr rycke der bästa son tagirs f.m {ör
oss lrryflgektomerade Mö,lig8ör e. flästao
nornal andning. Filtrdar luJt, rök och
danm. Når iag inte 2nviind« Srom-Ven!
aodas jag ryckigt och ned ihälland. hosta

Dingsluften och Iiise.då upp rle.r sam!
fedu.er2.risken för hårdr. to.rä slnrn

Om Du undo riden Duprovar Stom-Y.ot
viLl ha ylre.liga.e inro.,nario. rllo kännd
Digosrker i något xvseefldeär Du välko,n
men att konr.kia vår knndsdvicavdel-
ning, rcl07O/8O6r.

\riäralltid t2.ksann2 för att få Dina
stnpunkro pä Stom-Yent, vi har;d
rrvecklandct lårr eir ovärdoligt stödav
män8a la.yngeklo.rerade och vi strnvar
hda tided efte.2tt förbättm Srom-Venr

Tillsammans kan vi göra
Stom-Vent ännu hättre !

Någraviktiga råd till dig
som tänker prova Stom-Vent.



Samarbete med riksförbundet
för laryngektomerade

cibeck Sve.ige samarbera. intimt m€d
Riksförbundei fö. laryngektomeEde soo
ger oss err vä.d€fullt srijd i konrakten med

v,irt semarbere har hittilts omfarlarinfo._
n2tion ch produktutveckling.

Riksfö.buodet gio.de d€r möjligtför os
atgenomföE en erkät dä. ö!a 300la.yn8-
ektom@de m6lv6kade gerom att svära
pä frägor krins tina erfarenhetc. av Stom-

Det är vär förhoppoing rtr vi skall kunna
utv(kta detta sam.rbete yrterligare och ait
deta skall kodme de ldyngektomende
rillgodo.
Sedan en rid tillb2k" fintr nu också info.-
natio, och provs dllgäoglig2 Pn förbun'
det {ö. Dig som vill proa2 Stom-VoL

Du kan cksä 1å prove. genon an sändå id
nedatrtående talons rill oss.

Und6tecknad önska. prova Stom'vent, var god sånd
mig utan kostnad eo förpackning om 10 st

tdrs

Leverans av Stom-Vent får Du ca eo vecka efter det att
Du sänt in talongen.

Till Ghe.k s\sise Å8. Bo\ 'lÅ, lo{ 2- I ppland. VÄh1L" _____l

GibeckSverigeÖ
Gib(I S\ §i{r AB.Bor 718. rr'i21(Jpplxad\ visll Tclttln 01ail_s606t.

Ar.iil$dre* Kxnihigcn l. tilda.d\ vi.t)
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fottsiitnlq från sid 16

Kanske vill du kunna gå på banken
eller posten, tåla med försäkrings
kassan, be om något i en affår eller
på bibblioteket, skriva och fråga om
något, verå med på en förenings
rräff och få med anteckningar dtui
från, säga din åsikt eller be om upp
lysniflger, bestål1a bilj€tter. Exem-
plen kan bli hur många som helst.

OBSl Vi kan ej erbjuda talträn]ng.

Var finns Taltjänst?
Våra lokaler är he1ågna i den f.d.
kvinnokliniken på Akademiska
sjukhuset, ingång 31, källarvå
ningen. Hiss finns vid ingång 35.

Du kån vera bosatt ver som helst
i Uppsåla län. Vi har möjlighet att
åka ut på olika uppdrag.

vad kostar det?
Atr anlita Taltjänst kostår dig
ingenting. Handikappinstitutet
står för samtliga kostnåder under
de tre år som försöksverksamheten
paCå.

Hur tar du första kontakten?
Du är vålkommen att ringa oss

på telefon 018 16 73 57 eller
besöka oss. Kanske vill du veta
mera eller fråga om något. Även

om du är osäker på om Taltjänst
är något för dig, så kan det klarna
om vi får talas vid.

Det år också viktigt för oss att lära
känn:r de speclella hinder som mö-
ter en tal- eller språkhandikappad
person i verdagen. Kanske du kan
hjä]pa oss med .just Dina synpunk'

Hjälpmedel
Vid behov kan och bör r,i använda
tekniska hjålpmedel som skriv-
system, texttelefon, förstärkare
m.m. Aven BLISS och tecken -
ållt som ökår kommunikationen.

Syftet med projektet
Meningen är att vi om tre år skå ha
såmlat erfarånheier av de talskada
des behov genom praktisk verksam'
het och då utviirdera de stödinsatser
vi har prövat. Utifrån detta kommer
vi att skriva rekommandationer för
en permanent verksåmhet i iands-
tingens regi. Genom att deltaga i
projektet kån du själv bidraga till
att det skapas resurser som är till
nytta och glädje för de talhandi-
kappade.

P.S. Vi har absolut tystnadsplikt.

,,FANTASI ÄR VIKTIGARE AN KUNSKAP''

Albert E;nstein
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Råppoftemå från våra lokalföre-
ningar är ett trevligt och uppskattat
inslag i LARY. De bli givetvis ännu
attraktivare om skribenten bifogar
ett eller flera foton från det evene_

mång man berättar om. Redåktio-
n€n har diirför beslutat att e$ätt_
ning skå utgå för insända, använd-
bara foton.

LARY betalar kostnaden för fitm-
rullen, frarnkallningen och för
högst tio insända kopior samt
portoko§tnader.

Den som tagit bilder behöver så

ledes inte väita tills helå filmen er LYCKA TILL MED PLATANDET

. . . forts REDi SPALT

lbhnd hjälps uwe.Llingen på olik. områden lramår genom er ovänrad

du-p. 'åm 
påpa's|ga iorskare kan trllvarara och utnlrrja rill mänskl:8--

heren. fromma. Vai k;nsle Tåges .ån8förmågtr j.r.r en 'idan .1ump)

och Dle\ den i så lall uppmärkv-mmad 
-pl .ter ';iri den lönjän,de) eller

gick den bam spårlöst förbi?

Våd iåp lluiljsen vill kon ma fram 1'lr är, atr \: inom Rl L må'te ltjr'oka

"e 
ril'l ärt re.ine, <lap"s för rrr rill\"rara all" \irdeiu J rör lör ralreha

biliteringen, som förhoppningsvis kan tånkas uppenbara sig

Ekonomiska medel brukar kunna skekas fram, om projektet tu behjärtans-
värt och sakligt underbyggt. Kanske är det grundforskningen på röstom_

rådet. som behöver få en extra hackå.

Vi får inte stillatigande acceptera att utvecklingen stagnerår' NEJ, det
blir till ått våssa pennorna och skriva inlagor som håller beslutsfattarna
vxknå! 

RoE

SKICKA GÄRNA FOTO !
BETALAR

förbrukad innan den ]åmnas till
framkallning och kopiering. Skicka
med eo uppgift om kostnaderna så

kommer efiättning för utläggen
med posten inom den närmaste
tiden.

Bäsrå resultatet fås med svart/vita
fotonl Men det kan också bli
acceptabelt med färgfoton, om de
äI kontrastrika och tydliga. Hur
som helst, så är der trevligare med
en något undermålig bild än ått den
sakoas helt.
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RIKSROND MED AU

Förbundsstyrelsens arbetsutskott
vill försöka skapa ännu bättre kon-
takt mellan cental-a förbundsled-
ningen och lokalföreningarna. Man
har därför beslurat att tilts vidare
förlågga sina sammanträden i an-
slutning till ett medlemsmöte i va.r
och en av våra lokalföreningar- AU
inledde sin "riksrond" med Lin-
köpingsföreningen i april och har
fram till 10 sept när detta skrivs,
även besökt örebro. På tur står
under hösten sedan föreningama i
Göteborg, Våsterås och Lund.

Arbetsutskottet i akt;or oid. örebro-mötet



LARY

om rebobiliteing.

Vid det snslutande medlemsmötet
i örebro redogjorde Elof Bystedt
för Rl.Es inidariv årr på ert tjdigr
stadium få ua en rexrrelelbn till
den ntopererade just när andre
kommunikalionsmöjligheter är
som mest Lregränsede. Ett ancel
apparater hrr stålks till förfog.rn
de för deraa ändamå], och i nigot
låndstlng hår verksxmheten hom
mit igång. men målet är given'is
att den skall ornfatta hela 1mdet.

\Tidare aålade Elof om.let n],e
förbättrede stomaskyddea Stom-

f'örlrittringnrnå består i lägre
andningsmotstånd och en smi-
digare nera ändamålsenlig fäst-
plerte.

Vissa svårigheteI i tilir.erknings-
processen hsr medförr försening

av merknådsföringen, men rlll
verkaren Gibeck Respir3tion her
gott hopp om att lindren sn t
sk:L vara undanröj,la och leve
ransen igång.

^led 
på n1ötet var också logopeden

Tuå Johansson (en av initiatir,tagar-
na till örebroföreningen) och öron
]äkaren Björn K1jnsa1].
'l ua redogjorde för relträningens
olika feser. Hon betonåde ått det är
\,ärdefu1lt att utöver metstrupstel
ocksir kunn! tlla med röstgenera'

Björn talade om vikten nv att
larynxcancer'patienten får tr:lffa en
larvngektomerxd före operåtionen
och att kontåkten hål]s år'en efter
operetionen. Dette gåller iven
meke/meka i båda kategoiierne.
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DELTAGARE PÅ MEDLEMSMöTET I

Hdrriet Pettefion acb AmN-Marie l.ifidstrom.

Birgit Fi.scher, Nidn Sonell och Ame Gustaasan.
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Sture Linder, Mdrta Lauson ocb Cerd Folkeyman.

Algot Sanell och Rdgnar Sahlberg.
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örebroföreningen bar en egen expedition iMetlborgarbuset, i ett
rum som de delar med ett anndt hd dikapPförbund. Bertil Lind
ström, otdföra1?den, dsqr upp sin arbetsplats.

NY FORENING
Så är vi nu tio medlemmar i RLE- familjen igen I Lokalföreningen nummer
tio har bildets i Halmsted.

Ordföranden Bertil Ande$son berättar att medlemsantalet är 18. r.are!'sex
är larynger. Fem såmmenkomster har hittills hållits, och man är nu beredd
att stxrc:r höstterminens aktiviteter,

Vi önskar er lycka till i Halmstad, och hoppas xtt ni hör xv er till rårt
kansli, om ni behöver råd och hjälp i er verksamhet.
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FORENINGARNAS RAPPORTER

En markant profil i RLE, Arne
Folkerman har gått ur tiden. Arne
blev ordförande i Örebro-före-
ningen när den bildades 1972 och
var verksam på den posten fram till
mars j år när han hastigt avled i sitt
hem.

Av Arnes alla Iowärda insatse, i
vårt förbund tiinker man kånske
främst på hans föredömliga förmåga
att övertyga den lokala försäkrings-
kassan om att en laryngektomerad
är berättigad till handikåppersätt-
nm8.

Vi saknar dej Årne. Må du vila i
frid.

PION'ÄR BORTA
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GÄVtE
Trevlig Köpenhamnsresa

Femte september var vi 15 medlem-
mar från Gävleborgsföreningen som
med buss stäilde kosan tilI Köpen
hamn.

Resan gick bra och vid framkom-
sten efter installåtion på hotellet
var det dags för middag dår vi
kunde närmarc bekanta oss med
varandra. då flera av oss inte hade
tråffats föIr. Vi var ganska tröttå
efter 12 tim på bussen så vi skildes
ganska tidigt för att orka upp och
ut för en shoppingtur på lördags-
föImiddagen.

KI 1,10o kom sekretemren från
Danska LE förbundet Gurli Lavin
på besök. Det visade sig bli mycket
uPPskattat.
Hon var en mycket positiv person
och gåv många fina tips ti]I de som
var intresserade,

Kvål1en gick i lugnets tecken då
vädret inte inbjöd till några ut-
flykter, till ex.vis Tivoli som var
lnprogrammerat.

På söndagen återkom Gurli och
fö1jde med som reseledare och be
dttade om Köpenhåmn när vi
gjorde vår rundtur med vår egen
buss. Dagen avslutades med besök
på Tivoli för söndagen bjöd på strå-
lande väder.

Gurli hdlsade från Svend Åge att
om vi kommer till Köpenhamn fler
gånger skall vi kontakta dem minst
2 veckor innan så skall de göra upp
prograo till oss.

Ja så kom då måndagen med hem-
resån då vi aIla var lite trötta men
jåttenöjda med resan.

Sh Baglien

UNKÖPNG
Från Linköpings-föreningen kom-
mer rapport om en gemydig rehabi-
liteingsträff på Trånås-Baden 8 10
augusti 1986.

Fredag
Vi samlådes lagom till middågen. Efter middagen samlades vi och
Eva Aspling hälsade välkommen gick en tur nedåt sjön och foftsatte
och önskade ätt vi skulle lå några med en härlig skogspromenad.
sköna dagar tillsammans samt en Kvällskaffet intogs på vemndan diir
smaklig måltid. vi såg hur kväilsrodnaden sektå
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sänkre sig över siön Sommen. (Vrc-
kert). Ifter detta var det 1ågom
sängdags.

Lördag
Började med en god frukosr. Där
efter våntade en bussutflvkt till
Lindshammars Glasbruk. Ä,ien det
blev e.j som var tånkt, för hyttan r*r
av okänd anledning stängd, men i
glasboden besåg vi det mesta i glas
vag.

Sedan var det lagom att äta lunch.
Därefter fortsårte färden över
Nässjö, Jönköping och cränne, dår
vi gjorde ett litet uppehål1, innan
vi fortsatte hem till Trnnås-Båden
lagom till middagen. På kvällen
kom Bo Ode och kåserade om
Tranås och sjön Sommen förr och
nu samt spelade durspel och läste
egna dikter. Mvcket bra! Så drack
vi kvällskaffe, åven då pråtade han
till sene kvällen om olila händelser
i bygden.

Efter kaffet teckåde Ann'Britr
Eriksson de kommitterade för ned,

lagt aibete och över1ämnade min'
nessaker. Hon informerade också
om höstens månadstråffar, sedan
var det tid ett br)'ta upp.

Söndag
Efter frukost disponerådes tiden
fritt till kl 10.30 då det var lagom,
att gå ombord på båten Ströms-
holmen för en två timmars rund'
tur på sjön Sommen. Bo Ode var
också med som sakkunnig guide
och kommenterede allteftersom
färden fortskred.
Sommen med sina mångå öar och
bergformationer och vxckrr strän-
der gav en hårlig båttur i det vackra
vidret fråm till Iunchtid
Efter lunchen var det dags att tacka
varandra för trevlig samvåro under
träffen och göra oss klaia för hem-
färd.

En lugn och avstressande trä{f som
manar till efterföljd.
Anralet dekegere var 18.

R ne Pettersson

vl s1ht rAuR
UTAN STÅhIEAND
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UPPSATA
Skriver några rader, om vår föreningsverksamhet i Uppsala.

Gunilla Beling,logoped, An a'Lisa Lindbe, El Tbotsson, Annd Greta

Ståblfots, M4ny -Etiksson, 
Soea Astb, Karin Fin sson ocb Stig Eriksso

S1)en Eiksson tog bilden.

nat;d- Crkeln avslutades i juni
med ett besök i l,ännaholm. hos
Majny och Sven E ksson. Måjny
Eriksson har vårit den drivande
kraften. Ledare för cirkeln var
sven Osth. Det kanns fint ätt vi har
kommit igång med en studieverk
såmhet.

Genom vår uppsökande verksamhet
har vi fått fem nya medlemmar
under 1986.

Sxea östb

Under förstå halvåret 86 har vi
haft två protokollförda sammar
träden och ett styrelsesamman
träde i Enköping samt genomföft
en endags tåIku$.

Tillsammans med ABF stafiade
vi i januari en studiecirkei med
sju dehagare- Det var vår första
studiecirkel, men jåg hoppas inte
vår skta. AIia i cilkeln har deltågit
med stoft intresse. Studiematerial
Bygd att oårdd ellet Foryttid till
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VÄXJÖ.FÖRENINcEN
HAR SOMMARUTFLYKT

Måndagen den 21 juli samlades ett
antal aktiva medlemmar för att göra
en utflykt i buss till Blekinge.

Föreningen har fått ny ordföraode
Disa Gustavsson, och hennes man
Nisse körde bussen. Annå l-unden
hade förberett resan idetalj.

Färden gick söderut och fönta deI-
må1et var laxfiskeanläggningarna
i Mörrumsån. Där ritrade vi på tax'
orJlingar i stor skala.

Efter kåffepaus åkte vi vidare titl
Karlshåmn där vi gjorde en sight,
seejng i innesErden, besäg ur
\ andrår monu m enter och Rosen-
gården- Dtuifrån var det inre långt
til1 den förn?imliga resraurången
Saltsjöbaden som Iigger med vid-

Anna_Lunddn, Inger Rebfiberg, Nanna Welafider, Disa Gustafsson ocb

underlig utsikt över hamninloppet.
Sällan har vi biivit så väl bemöttå
av en mycket omtänksåm perso-
nall Där hade vi kunnat stanna
1änge men en dagsutflykt innebär
ju vissa tidsmässiga begrånsningar.

Hemfärden gick via Södrå Sandsjö,
där vi drack kaffe med massor av
småkekor. Keffeserveringen år känd
för sitt rikliga kakutbud. Sista an'
halten blev Kolro hantv€rksby d:ir
har det funnits kvarn, såg, garveri,
färged, bryggeri, gelbgjuteri mm.
Byn med aila sina byggnader hår

Vi var alla mycket belåtna med en
i allå avseende lyckad utflyktl

I ger Rebnberg
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STOMASKYDD

LARfiAPPARAT

- Är du laryngektomerad och saknar KATASTROFKORTI l":

x Hör av dej till vån kånsli, så får du ett med posten! ri

Stomaskydd av vit ter«i1 med kård-
borrslås.

Olika halsvidder, 35 42. Angiv
önsked storlek Pris kr 22,-.

Säljs genom

RLES KANSLI
se sisl, sidån

Larmappamter i olike pdslägen och
utförande kån rekvireras från
WORLD IMPORT
Box 101 66, Stockholm
Ordertelefon 08/63 08 75

Pris från ca 25:

IADDA UPP !

Viktiga rön tiII gagn för Se ox-
ågare:

Batterierna skall alltid laddas 14
timmår, aldrig mindrel Ladda minst
3-.1 gånger i veckan om du använ-
der din Servox mycket. Använd

aldrig nya batterier innan du laddat
dem i 14 timmar. Detta är ett måste
om du vill ha god användning av din
Servox. Var noga med att vända
batteriet rått! Alltid rött mot rött,
både vid laddning och i röstgene-
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BLI ]\4EDLE]\,I! STÖD VÅRT ARBETE I

Du som vill vett mer om RLE eId vill bii medlem kan t konkkr med vÄri kansli elle.
med närmåste förening. yem som vill k n bli medleD.
Du kan också stödjd oss genom en årsprenuneråtion på LAiY. D.n kostar 50. som
betalzs på postgiro 85 17 54-2. Slsiv "Pren. LARY" påialongen.

RLES KANSLI Box36033, 1oo T l S rockholn. Besöksadr.ss: Reimesholmsg. 7.
-Ie\. oa)64 49 lo, 58 58 Ol, 58 58 §9,
mänd.-fred. 08-12.00 13.00 15.00.
Övdga tider.utom. .elefons\zete Post9iro: a5 77 54-2.
Kanslichef . Elise Litrdqvist.

FORBUNDETS KONTAKTER:

Förbundsordförande: Bertil Lindslröm, Ekeberg,
716 00 Fjusestå tel. 0191914 40

Förbudxsekr. I Elof Bystedt, Tors väg 6
140 20 Norsborg reL A7531111 8a

LOKALFÖRENINGARNAS KONTAKTER

Gävle: Siv Baglien, Indust.ivägen 5,
820 20 rjNne ter.0210168632

Götebors: EricHemansson,Girårrgatanl,
421 41 Västra Frölunda te1. O3114'l a't 63

Halm(råd, Ber i Andersson.5r'andg.ran 24,
302 46 Halmstad tel. 035/12 28 13

Linköpins: Ann Britt Eriksson, Fogdevägen 3
612 00 Finspåns tel. 01221146 s3

Lund, Torsten Boo, Långårödsvägen 78 B,
263 00 Höganäs te1.042142623

Srockholm: Rikard Pedersen, Pasielivägen 30,
122 30 Enskede tel. 08149 12 42

Uppsrli: Sven Eriksson. Ekbåcken. Löt,
74011 Lännahohn tel. 0174122084

Västerås: Anna Greta Sköld, Stymansgatan 17,
731 41 Köping te|. 02211t20 69

växjö: Disa Gustafsson. Villagaran 4,
340 36 Moheda ter. 047211U t2

örebro, BerlilLindström,Ekeberg,
716 10 Fjugesra .Jl. 01919t4 40



I STi\LLET FOR BI,O}$IOR
TANK PÅ I,ARYNGI.ONDENI

MED DITT tsIDRAG STöDER DU
RE}{ABILITERING A\' }lEDLENl.
§{AR I RIKSFÖRBUNDET FöR
LARYNGEKTONlI]R ADF,

PG 91 8251t-5

TRADITIONETL

,ULHÄtSNINC
UNDE]{ S,{I{],INCS ItU B R ] K

God Jul och co Nvtr År
önrkrr:

ex: Karin o Karl Kansson.Laxå
Bertil Persson, Stockholm

Liksorn föregåendc ir kan du få en
lul hälsning framfö«l till dinå vän,
ner bland LARYS Lasrre I fjol v:rr
det etr hundrätal medlemmir som
rog rillfällct i akr och utnyttiade
möjligheten i Jul numrer. -

Priset blir även i år 10' oer "hr+
hå11". n-amnen måsre rara'redakrö
ren tillhanda före 20 nor.

De inflattua ?engena går o7akortdt
t;ll Laryngfonde .

Cör så hår: S:itt in 1u: på fondens
postgiro 91 il2 58 5 och skrir'
''lu1hälsning" på talongen.

Eller ånnu bättre
Såmla in elb nämn e!delningsvis
t.ex. pa näste möre. och sänd nxmn
listan hit. semtidigt som morsveran-
de summa sätts in oå fondens
konto

\. hJ!]c \i$r he§\ r fjöl rrr rydå
er del rr namnreckningrrnr Yi ber
därför arr du skriver rvdligrl



POSTTIDNING

RLE:s kansli har
fått nya tel.nr:
(18-58 58 ()7

(även telefonsvarare)

08-58 58 09
()g-68 49 30

Texttelefon

OBS! även ny besöksadress:
Reimersholmsgatan 9


