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har just genonfört

sin traditionella adventsresa ned adventsgudstjänst. Resnå1: Bjölnlunda kyrla.
Antal deltagare: 29 personer. A11a glada
och nöjda, säDder: sina hälsningar ti11
Larys läsare,

Laryngförbundets
k ansli:
STÄNGT

mellan iul/nyär.
Tack lör god samverkan 1988 och
tillönskan om ett gott nytt 1989.
STOCKHOLMSKONSULT AB
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överdircktor Bengt-Olol Mattsson, Vice otdf. Riks-HCK Lennarl Nolte.

Repsl«apetr tllycl«ct uäscn för ingenting
representantskapsmöte iSkärholmen 27-28 november, var stundlals en ganska livlig till.
ställning, så tillvida att åsikerna var olika i de llesta lrågor som togs upp till behandling.

Åre.ts.

Mest debatt vållade frågan om La.
ryng-fondens stadgar. Det visade
sig nämligen, att sedan fonden bildades 1977 har den inte haft några
Iastställda stadgar och heller inte
någon last styrelse. Den som nu
verkar, under Eric Hermnassons
ledning, är en interimstyrelse som
tillsattes Iör två år sedan. Mötet be.
slöt dock att den nuvarande styrelsen skulle fastställa stadgar för
fonden saml att Fonden skall vara
helt fristående f rån Laryngförbun.
d

et.

av förbu ndsstyre lsen påtalade tio
kronor i medlemsavgift var till förbundet, sedan lår lokallören in garna ta ut hur mycket dom vill av sina

kappfrågor möter just nu.

I

med handikappsgrupperna" sade han
och betonade att de ekonom iska an sla-

Protokoll? För dyrt

"Samhället visar ingen solidaritet

!

Hermansson ansäg också att det blev
för dyrt att, som förbundet rekommenderat, skicka ut protokoll till medlemmarna efter varje möte och han ifråga'
satte varför förbu ndet i Stockholm ock'
så skulle ha en kopia av skrivelserna
f rån lokalf öreningarnas möten.
Elof Bystedt påtalade att det natur-

av styrelsen föreslagna nya logo-typen/

förbunsmärket. Detta framtaget med
av kommande aktiviteter i
"Förbundet skall inte bestämma anledning
bla radio och TV.
avgiften, det skall lokalföreningar
l\.4ötet ansåg dock att det nuvarande
na slälv göra" ansåg Hermansson.
Nordiska märket (som ingen utomståHan lugnades på den punkten av ende känner igen)gott duger även i fortLars Persson som påpekade att de sättningen.
pe l.

Bengt-Olof l\.4attsson från Statens Handikappråd (SHR) som bl a var djupt besviken över de motigheter som handi,

med lem mar.

Hermansson var "på bettet" den- ligtvis
är av största intresse för Förna helg och kritiserade förbunds- bundsstyrelsen att veta vad lokalföreledningen för atl denne "lade sig i" ningarna gör ute i landet. Det hand lar ju
lokalf öre n in garnas arbeten.
om samverkan inom samma förbund
"Vi sköter vår ekonomi lokatt, och det kan inte ske utan att den högra
utan att behöva redovisa till förbun- handen vet vad den vänstra handen gör.
Livlig debatt trlev det också om den
det", menade Hermansson och tog
upp med lem savg if terna som exem-

Bland gästerna på detta möte fanns

gen inte har ökat, utan står kvar på samma nivå som lörra året
l\y'ötets andra gäst. Lennart Nolte. vi-

ce ordförande i HCK, var inne på samma linje och menade, att under de senaste åren har statsmakternas synsätt
blivit alltmer cyniskt när det gäller fu n ktionsh ind rade.
Han kritiserade också den pågående

handikapputrdningen och menade att
den knappast kommer att ge något positivt, som den nu är upplagd.
"Vi måste starkt markera att vi tycker
illa om det som sker", sade han och
avslöjade att HCK från början tackade
nej till medverkan i utredningen som
protest, men senare qick med, för att
försöka påverka i positiv riktning.

Forts" nästa sida.
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BEPSKAPET (forts)
Samiliga distrikt hade ställt upp på representantsskapsmotet, utom Väster
ås som var frånvarande på grund av
sju kdom sfall.
Som antyddes i in ledn ingen, g ick det
stundtals ganska livlrgi till, när olika
frågor debatterades. Om det tillåtes en
utomstående och ny medlem att komma med synpunkter, så var det oftast
"mycket väsen för ingenting"! Person,
ligen fick jag uppfattningen, att debattörerna inte hade satt sig idet ämne
debatterade
eller rättare sagt protes- Som
terade emot.
exempelvis detta
med att Laryng-fonden skall vara helt
skild lrån förbundet Dei innebär i praktiken, att den gåva på tio eller tjugo kronor som medlemmarna varle år g ivit till
Iorden och för detta Iåtten ju lhälsn ing
i tidlingen Lary. blire''t omöilighet nästa år. Tidningen Lary år ju förbundets
tidning och eftersom fonden en ligt mö-

tesbeslut inte tillhör tötbundet, måste
lörbundet ifortsättningen ta ut fu lit annonspris för ju
God Jul

lh

älsn in garna!

lnqe

H

anson

Uiktiga
beslut
att repskapet antog
stadgar för lokalföreningarna
att repskapet besl utade
att laryngf onden skall
vara helt f ristående f rån
förbundet med egna
stadgar, som repskapet
gav " interimstyrelsen i
uppdrag att snarast utf orma och befästa.
att repskapet besl utade
att som logotype för
förbundet använda samnordiska märket.

Rickad Pedersen, Sthlm

lO-anmäler
111 kommuncr
HCK

lnte mindre än 111 kommuner dis.
kriminerar handikappade som sö.
ker socialbidrag. De utpekade kom.
mu nerna räknar merkostnadsdelen
i vårdbidraget till handikappade
barns löräldrar, eller hand ikappade
barns föräldrar, med långa inkoms.
ter, som tvingas söka bistånd i des.
sa kommuner lår då inte den hjälp
som de enligt lag har rätt till.
Detta lramgår av en specialsludie som g,orts på malerialel iSta.
tistiska Centralbyråns material

"Vägledande socialbid ragsnor.
mer" leb l988 (F45 SM 8801).

-

Om uppgilterna i specialslu.
dien stämmer, vilket vi inte
har anledning att betvivla. är
dessa kommuners diskriminerade handlande upprörande, säger Barbro Carlsson,
ordlörande i Handikappför.

bundens

-

-

E ri

c

H e rm an

sson,

G

öte

borg

Centralkom mitt6,
HCK.
Del är helt oacceptabelt om per.

soner med olika slags lunk,
tionshinder, ien situation där
de behöver ekonomiskt bi.
stånd, berövas den hjälp de en.
ligt lag har rätt till.
Därrör ber vi nu JO pröva laglig.
heten i de beräkningsgrunder
som de 111 kommunerna tilläm.
pat.
Det som hänt i dessa kommuner visar vikten av alt vi Iår den

handikappsombudsman, HO,
och den lag mol diskriminering
av handikappade som vi i HCK
så länge krävt, säger Barbro
Carlsson.
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Då statsrådet Bengt Lindqvist presenterade direktiven
klarade han att utredningen ska vara klar under 1990.
Dessutom sade Bengt Lindqvist bl a
Samhä lets nsatser är av avgö-rande
betydelse för ha ndikappades

rrö lig^elAr att leva a(r vr och i

ge-

till den nya handikapputredn ingen, så för.

pade elt välfungerande stöd Utredningen
skall bla pröva agst ftn ngens betyde se
och andra åtgärder, som kan trygg handikappades behov av s1öd. Utredningen
skall dessutom utreda behovet av en ag
mot d skrlm ner ng av funktionshindrade

mensakp med andra Kommunernas
och andstlngens betydese på detta
område har ökat Hemtjänst, fardrjänsl. hjä omeder och 'el'abil rp'ing Utredn ngen skal också
. se över de nuvarande sk naderna mellan
är exempe pä stöd som spelar en av- kommuner
och me lan andsting Standard och
görande rol för möjlgheten att leva avgilter tör ol ka s1ödlnsatser tex hemtläns1
Arl gol liv D"l gällp i'lre minst mänr - och Iärdtjänsl var erar dag krafl gt Handlkap
skor som är istort behov av samhäl- pades mölllgheter I en bra 1r tid och rekrea1 of, e1l h tl s slarkl eftersatt område ska ockets stöd
Den nya

ndikapputrednlngen
ska kartlägga de brister som allllamt
li'lns och lärrra Iö'sldg r I 'örb;ltr ^g
ar för svårt handikappade barn, ungdomar och vuxna samt för smä och
hltti ls mindre kanda handikappgrupha

per

I

Lag mot diskriminering?
Utredningens huvuduppgift b r att utreda

olika vägar at1 ti lörsäkra svårt handikap-

sä ulredas

.

undersöka

v

ka eflekler beslämmelser onl

kommuners och landstings sarnråd med handikapporgan sationer enligl soc altlär'rsl agen.

och rehabilitering för

män

n

iskor

med fu n ktio n snedsättn in gar.
Det enda som händer är att samhället än en gång kommer att ställa

Ii

at ty stl åte I stal s åd.

fätt och ägga förs g

tl

förbättringar

.

bedöma vl ka effekter den s k ansvars- och
lir"1s;e , I pJr-. rpar ^aIl på -r"1d "ppom ;
det Pr nclpen nnebar att olka verksamheler
ska ullormas sä all de bl r I gänglga Iör a a
och all ansvarel ligger hos den som noTma t
anordnar verksamhetef Forsag ska Iämnas
or --r ö-l ^ o e o...v i, d.np119 d\ o r. p.l
ska k!nna åstadkoanas

Vid detta ti lläl e anförde statsrådet
lnoa synpunkter pä vad som kan
ästadkommas med utrendingar son]
arbetar under s k nol dlrektiv, vilket är
värt att observera

Bort mcd
noll-dircktiuen!
En omfördelning av resurserna inom h and ikappsektorn motverkar inte d is krim ine rin gen av hand ikappa.
de. Den löser inte kristallstånd in.
om synnerligen angelägna områden som socialtjänst, habilite ring

Ov a n

häso och slukvårdsagen och omsorgsagen

handikappgrupper mot varandra i
kampen om omförändrade samhällsresurser. Resu rser som redan
idag är alldeles för små.
Vi kräver därför att regeringen

ändrar beslutet om noll-direktiv Iör
hand ikapp-utred n ingen !
HAN DIKAPPFORBUN DETS
ENTRA LKOI,4 M ITTE
27 hdndikappförbund i samverha r

C

Begionkonferensen i Sundsvall 1 gBB-10-09
(50{al representanter för äns och kommunHCK i följande län:
Gävleborgs län, Jämtlands län, Kopparbergs
län, Norrbottens län, Västerbottens län och
Västernorrlands län

)

Liknande uttalanden har antagits
av Ilera konlerenser, av enskilda
hand ikappo rgan isationer e t c.
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Docenl Hans Strander, kuratot Gun-Matie Larsson och togoped Jonas Ka ing.

Glossektomering
ger månlla fölidproblem
-

Av Lars-Olof Paulsson

-

Kort information om bcsyär eftcr munhålcoperation (glossektomering)
Besvären elter strålbehandling och operationer varierar mellan patienter beroende hur omla ande
operationerna varit och av andra omständigheter. Nedanstående berör några av problemen.
Strålbehandlingen utföres vanligen
De flesta patienter måste äta passe,
rad mat med mycket sås. Passeringen
f öre operationen. Behandlingen är
uppdelad på två omgångar med en görs lämpligast ien matmix. l\4åltiderna
mellanliggande viloperiod. Strå1. kan ta upp till 45 min-1 tim. Alla passerade kötträtter smakar likadant. Vid
n in gen förorsakar bla sveda i munotillräckligt
mat intag ordineras pecine och på läpparna samt muntorrflytande kosttillskott. Dieti ger
het. Ofta uppstår brännsår i mun- ell
råd.
nen. Matlusten försvinner. All mat
Att utan näringstilskott äta upp sig
smakar salt. Vikten minskar, stun- till lagom vikt äi mycket arbetåsamt.
dom med 20 kg. Yrsel och trötthet Viktökn ingen bru kar gå stegvis. önske.
målet är ju snabb rehabilitering
är van I ig t.
korOperationerna varierar beroende tare sjukskrivningstid - att ev -kunna
på sjukdomens omf attning. Ofta återgå till arbete - lägre kostnader för
bortopereras delar av eller hela samhället.
Problemen vid ätning är svåljbesvär,
tu ngan, även vissa körtlar.
slembildning, hosta och irritation i hal-

I

Svårt att äia
Ovanstående behdndlingar och

in-

grepp medför of ta stora svårigheter att
inta föda. Stor oro Jöreligger att mat

och dryck okontrollerat skall gå ner i
luftstrupen. Svårigheten att äta dominerar. talet kommer i andra hand.

sen. lvlånga måste skölja ner varje tug.
ga med vatten. Då munhålan är stor,
sväljer man mycket luft i samband med
ätandet. Besvär med gaser kan uppstå.
Före varje måltid måste allt slem bort
ur munnen genom nogrann sköljning
Vid resor utanför hemorten är mat.
problem större. Alla näringsställen kan

ej erbjuda passerad mat.

l\y'ån

ga tar där-

för med sig barnmat och näringstill-

skott för att klara kosthållet. Detta medför extra kostnader.

I

Munhygienen är viktig

Den sociala delen är viktig. Livet förändras helt efter genomgånga behand-

lingar. Alder och arbetsförmåga har
stor betydelse. Många måste avbryta
sin karriär med stora ekonomiska och
personliga problem som föltd. Skils.
mässa och isolering från vänner och

kamrater f örekommer. Då patienten blir

utskriven trån sjukhuset och anhöriga
eller andra skall värda i hemmet. kom'
mer ovan problem "närmare" dem. Ansvaret känns tu ngt för dessa.

I

Samtalsgrupp

Den leds av Iogoped Jonas Karling och

Forts. näst a sida.
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Samtalsgrupp

uiktigtftir paticnter
med munhålecanccr
Jag arbetar som kurator pä öron-, näsaoch halskliniken, Karolinska siukhuset.

Förutom psykosociala utredningar,
stödsamtal och kontakter med myndigheter utanlör sjukhuset, leder jag tillsammans med logoped Jonas Karling
en samtalsgrupp för patienter med diagnos munhålecancer. Patienterna är
strålbehandlade och därefter opererade med f ria lambåer.

Behovet av samtalsgrupp

u

ppkom

I år sedan, och har alltsedan dess
funnits. Vi träIfades var 14:de dag, 1
timme och 15 minuter, med uppehåll
under sommarmånaderna och ju lhelf

ör ca

gen. I dag är 16 patienter inskrivna som
medlemmar. Närvaron varierar mellan 6
till 10 gru ppmed lemmar vid varie grupp.
tillf älle. Några av medlemmarna har va.
rit med från start.

I gruppen delger medlemmarna varandra både sina negativa och positiva
upplevelser av sin situation. Att få träffa andra med samma problem som en
själv, kan ofta ge styrka att orka gå vidare. lMatproblemet, att kunna tugga och
svälja, är ett ständigl återkommande
samtalsämne, där medlemmarna ger
varandra tips och Jörståelse som skall
förenkla matintaget. Andra exempel på
problem som diskuteras är muntorrhet,
slembildning, talproblem, rädslan för
att cancern skall komma tillbaka samt
allnän hetens och anhörigas reaktioner
och oro inför sjukdomen. Svårigheterna med att återgå till arbetsplatsen och
arbetskamraterna, e{ter operationen,
diskuteras.
Vid vissa tillfällen bjuder vi in någon
gäst till gruppen, tex sjuksköterska, dietist, tandläkare och läkare, vilka ger
vårdefull information om vården och
vad nytt som händer i behandlingen.
Gun-Marie Larsson
kurator

Den information som ges till
glossektomerade om st råln ingens för- och nackdelar, måste
betraktas som mycket värdefull. Motsvarande borde ske
gentemot laryn gektomerade.

Forts. fr. föreg. sida
n-l\,4arie Larsson. Gruppen
samlas var 14:e dag och olika problem

kurator
d

Gu

iskuteras ingående.

Läkare inom berörda specialområden har inbjud its och hållit föreläsningar. Dessa harvarit mycket givande. l\ilan

har träffat sina läkare på ett helt annat

sätt än vid rutinbesöken. Läkarna får
samtidigt ett samlat intryck av patienternas problem.

Dan Södergren och kuratorG-M Larsson.

Samtalsgruppcns

protokoll
lnbjuden gäst är överläkare/doc Hans
Strander, från Rah.
EloI Bystedt, Laryförbu ndet, fotograferar gruppen för bilder och reportage i
tidn ingen Lary.
Varför har en del patienter för mycket
saliv, emedan andra är muntorra efter
strålbehandling? Strander svarar att
detta beror på hur strålfälten är lagda
och vilka spottkörtlar som blivit skadade av själva strålningen.
Segt slem är en kvarstående effekt
efter strålbehandling, något som patienterna får leva med.

Läkarnas kunskaper om ilden och
mängden av sltälbehandlingen, har lett
till bättre biologiska elfekter. Pausen,
på 2 veckor, i m itten av st rålbehand lingen är borttagen.

Strander uppger att tandläkarnas arbeten varit av stor betydelse under de
senaste 10 åren. I dag saneras tänderna
både föra och etter strålbehandlingen,
vilket lett till att infektionsrisken har reducerats avsevärt.
Solen och kylan bör undvikas de närmaste åren p g a att den strålade huden

är att betrakta som en brännskadad
hud, d v s skorare och känsligare.

Tröttheten som kommer i samband
med strålningen anser Strander beror
på strålbehandlingen, själva sjukdomen samt ett försämrat näringsintagSamtalet brör även anhörigas och allmänhetens inställning t ill cancerdiagnosen. Att själva ordet cancer är nega'
tivt taddat hos allmänheten, ger Elof
Bystedt exempel på då han berättar att
han 15 år efter sin operation får höra
"Ja, men du har ju cancer". Gruppmedlemmarna är rörande eniga om att räds.
lan för cancer både lanns och fin ns kvar
hos dem själva och hos deras anhöriga.
Orsaken till rädslan för cancer kan bero

på tidigare dåliga behandlingsformer
och resultat, hög dödlighet och olösta

orsaker t ill u ppkomsten av sjukdomen.
Strander informerar om att dagens cancervård och forksning lett till att både
bota och i andra fall lindra symtom på
ett bättre sätt än tidigare.
På frågan om ökning av munhålecancer, svarar Strander att så inte är fallet.

i ökning och
minskning av cancerfall är att hudcan.
cer Ökat och att mag-tarmcancer minskat. Orsaken till detta kan bero på att vi

Vad som är märkbart

Fo

rts. nästa

sida"

en/-

I

Arne JohannessOn och St\len Katön.

j

Rune Andersson

Forts. fr.

fö re

g. sida.

solar mer idag, vilket kan förklara ök-

3 Upprepade och längre infektioner innrngen av hudcancer. lvlinskningen av
om öron. nåsa och halsområdet.
mag-och tarmcanc r kan bero på att vi 4 Helproteser som skaver.
ä1drat våra kostvan r till det bättre.
Jonas ställer frågan "Varför får man Att våra I
spelar en roll Iör
canceri munhålan". trander ger några vårt

häls

lämligen säkert,

exempel på riskfakt er, däremot myc- däremot
tveksam t ill om
speciellt mycket kan innefattas för
ket osäkert om direkta orsaker
öron-, näsa- och halstumörer inom den
Biskfaktorer
'1. När slemhinnorna påverkas under stora debatten som berör industrins alla utsläpp. Att bildskärmen skulle orsalängre tid t ex genom att storröka.
2. När slemhinnorna påverkas av alko, ka cancer, är inte bevisat.
hol.

Larc-Olot Paulsson.
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Av Hans Lambert & Jan Olofsson

En del av problemen med t ex uttorkade slemhinnor
har utvecklals och tillverkas i Sverige.

eller rättare sagt att man
enbart använt STON,4-VENT en kortare
tid var en upplevelse av andningsbesvär hos 22 laryn gektomerade, ökad
slemproduktion hos 16, h udirritation
STOI\.4-VENT

Det har rätt en viss skepticism vad

gäller nyttan av

"konstgjord näsa" framlör stomat, STOM.VENT

STOIV-VENT.

hos 11 och bristande vidhäftning hos 6.

Det fanns även andra skål; dålig

passning och svårighet

att få

an-

bort

STOM-VENT.

I Aldrig använt STOM.VENT
varlör?

-

;; 64 laryngektomerade hade aldrig använt STOM-VENT varav 35 aldrig hade
sett STON.4-VENT och 14 tyckte att man
nog inie hade användning fÖr STON4VENT. 12 laryngektomerade använde

kanyl och kunde därför inte bruka

STOI\,1-VENT. De resterande 12 laryngektomerade önskade pröva STO l\4-

VENT.

I Minskar STOM-VENT antalet
inlektioner?
Vi frågade om antalet genomgångna
övre lu'tvägsinfe ioner undel en 20månaders peliod cf' fann alt STOM'
VENT brukarna enbart hade hart i genomsnitt 1,8 inf ektioner mot 3,4 f ör de
som inte använde STON4-VENT. lnfektionsrisken var minst hos de som ananvände STOI\y'-VENT var högst hos de r:
som opererats under senare år.

I

Tidigare brukare av STOM.
VENT
56 hade använt STOM-VENT (STOlil'
AID) tid igare men slutat. 37 av dessa 56
hade använt mindre än 20 STOI!4-VENT
och en del enbart några få. Enbrt 5 hade
använt me än 100 STO[,4-VENT innan de
s lutad e.

I

Varför slulade man använda
STOM.VENT?
Orsakerna till att man slutat använda

:...i

vände STON4-VENT dag ligen.
Det törelåg även cn viss skillnad i an-

talet sjukhusvistelser hos de som

an-

vände STON.4.VENT på i medeltal 2,1 under den aktuella 20-månaders perioden

jämfört med i medeltal 2,6 för de som
inte använde STON/l-VENT

I

Sammanlattning

STO|\il-VENT synes klart minska infek-

tionsrisken för de laryngektomerade,
ökar komforten och ökar därigenom av
allt att döma livskvalitdn. Detta undersökes för Lilllället närmare ien pågående större Holländsk stud ie.
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gå tillbaka

till mitt yrke efter operatio-

nen, även om jag inte lårt mig tala.
Jag kunde nu tala med hjälp av Vox
Box u nder tiden jag lärde mig rap-tala.

Text-telelonen är ett utmärkt hjälpmedel och det räcker fu llt tillräckligt Iör
de flesta.
lVen det räckte inte f ör mig

skall tala om varlör:

-

och jag

Under min första vecka hemma, så

ringde två av mina kollegor och ville tala med mig. Jag ringde upp dem genom
Förmedlingscentralen, men när de fick
höra attvårt samtal skulle "tolkas" så
vägrade de tala. De skickade mig brev
ist ället

Elof Bystedt hade sagt ien artikel i
Det Yärsta besked man kan få,
är att man inte kan tala efter en tidningen Lary, att det tog ett år för honom att lära sig. Och andra jag talade
laryngit-operation!

Patienlen är i regel helt knäckt in.
nan han kommer till sin operation
och det berortillstordel påatt man
förtigit mycket av san n in gen för honom: han är INTE dömd tillen evig
tystnad
linns tekniska hjälp- det
medel med
vars hjälp han kan kommunicera med sina medmänniskors efter operationen !
Men detta talar man inte om f ör
patienten förrän han gjort sin operation

I

Det är lu FÖRE operationen han
behöver all psyksik hjälp han kan
lå, men som det nu fungerar för det
mesta, så är den hjälpen koncentrerad till eftervården. Och naturligtvis behövs den då också
men
"f ör-vården" är minst lika vikt- ig.

med, sade att det varjobbigt och skulle
ta lång tid.
lVen skulle jag då vara helt stum un.
der denna, kanske mycket långa, tid innan jag lärt mig tala?
Jag ställde frågan om det inte fanns
några tekn iska hjälpmedel som jag kunde använda u nder tiden och fick då veta
att det fanns en Servox och en kommu'
nikator som jag kunde få låna I Jag
prövade båda och tyckte inte d m var
bra för mina behov.
Jag skäms inte Iör att säga, att jag nu

helt tappade modet och viljan att fortsätta kämpa. Jag tyckte att nu var hela

mitt liv slut

som jou rnalist.

I

både som människa och

Det tinns!

lvlen så började jag undersöka om det
ändå in te fanns några andra hjälpmedel

och upptäckte att det fanns massor:
Världen rasade samman
Där lanns til exempel text-telefonen
Jag skall förklara lite av min bakgrund, - som lngen sagt ett ord om till mig!
Jag ordnade så att jag fick text{etesä förstår ni bättre vad jag menar. Jag är
journalist sedan tjugofem år tillbaka, fonen demonstrerad för mig och jag
de senaste jemton åren som frilans, då ordnade också så att det skiökades en

I

jag enbart gjort reportage från Iitmin- ilylld rekvisition till mitt sjukhus, för
u ndertecknande.
speln ingar runt om ivärlden.
Tex
ett redskap som A LA
När jag i mars i år fick veta att jag
ndikappade har rä ighade cancer på stämbanden, så blev hörse

det naturligtvis en tor chock. men iag
fick också veta at det kanske kunde
botas med strålning.
Jag behandlades från maj tiltjuti på Karolinska sjukhuset, men vid en kontroll
visade det sig att cancern fanns kvar.
Enda räddningen var laryngektomi och
när hela innebörden av operationen
stod klar f ör mig, rasade min vårld sam.
man.

het at

Jag valde en text{elefon av märke
Polycom.
Det är en portabel text-telefon, som
jag kan ta med mig vart jag än reser och

använda till vilken telefon som helst.
De flesta kanske redan kän ner ti den.

I

Synteiiskt tal!

Jag skulle aldrig mera kunna tala och L4en nu kom mer det fina i den här h istojag sku lle aldrig mera arbeta som inter- rien och det som fick mig att inte helt
tappa sugen
nationell f ilmjournalist
Till min Polycom kunde jao också
koppla en Vox Box. En maskin som förFinns hjälpmedel?
vandlar det skrivna ordet tilt syntetiskt
Jag lugnades dock med att det fanns (elektroniskt) tall
l\y'ed denna maskin så var jag inte
möjlighet att lära sig tala med hjälp av
rapning
men fick också veta att det slut. vare sig som människa eller journalist, och jag visste nu, att jag kunde
kunde ta -tid.
I

I

I

Men med hiälp av Vox Box så har jag
nu talat med dem och jag har ringt sam.
tal redan med Vox Box. Det hade jag
inte gjort om jag bara haft förmedlings.
centralen som hjälp.

I

Vi kan TALA med varandra!
till, är detta:
hade jag inte själv letat reda på text-

Vad jag ville komma fram

telefonen Polycom och på den här talmaskinen, så hade jag varit i stor psykisk obalans när det var dags för min

operation...

lvlen nu visste jag, att jag skulle inte
vara helt stum efter operaiionen och
u nder den tid det tar f ör mig att lära mig
tala igen.
Jag fungerar
fungerar
- betonar
idag helt som vanligt
i mitt umgänge
med mina kollegor och vänner. Jag kan
ringa dem och dom kan ringa mig och
tala
observera TA LA
med mig !

-

I

-

Förban nad

!

Nu kommer jag till kärnan: varförtalade
man inte om för mig att dessa hjälpmedel fanns
lnnanjag gick till operationen ?

-

Då var jag ganska förbannad, rent ut

sagt, för att man inte sade något iill
m

ig.

Men idag förstår jag orsaken t ill tyst.
naden från logopeden. Man trodde, att

om jag fick tekniska hjälpmedel,

så

skulle jag inte vilja lära mig tala.
Det ligger något idet, den saken är

klar. Men för m ig har det ald rig varit tanken att maskinen skallersättamin egen
röst
även om min gamla röst var
- och
ganska
speciell och jag inte får tillbaka
den. så vill iag tala själv så fort jag
kan.

Vetskapen om att det tanns tekniska
hjälpmedel, gjorde att
kt kändes lättare att gå ti o
- jag
vissle at jag var inle d
9 tyst.
nad

!

Här är det jag vi säga:
Jag tror det är oerhört viktigt att man

talarom för en patient som skall laryng-

ektomeras. att han är inte dömd ti evig
tystnad. även om han inte kan lära sig
tala.
jag upprepar,,måste"
Han måste

-

F

orts, nästa sida.
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I Sverige ska en ny tobaksutredning just börja fundera på bl a hur en lag som stoppar tobaksre.
klam kunde se ut.
Canada har gått ett steg längre. Där Nordgren på soc ialstyrelsen s byrå
har parlamentet just antagit en så- för hälsoupplysning ien intervju
dan lag'. Bill C-51 , eller The Tobacco med Jan Johansson isocialstyrelProducts Control Act. Genom den sens skrift "Vi gör". Dels är det väförbluds reklam [ör alla tobakspro- sentligt att ett stort land ivästvärldukter i landet, och det blir samti- den
till och med på den nordad igt stopp för de n smygreklam som merikanska kontinenten
har takopplar varumärken för tobak med git det här steget. Del är ett moraand ra varor.
liskt stöd för mindre länder att våga
Hälsan sätts framför andra in- attackera tobaksreklamen. Dels är

-

t

-

den kanadensiska lagen

resse n.

också

len törklaring betonas att lagen mycket omfattande och detalje rad,
,for-

gället alla slags

to baks

p

rod

u

även t ex snus.

kte r, t ex vad gälle r att förbl ud a vissa
mer av smygreklam.

Den 1 januari 1989 träder lagen i
socialstyrelsen har Iör- fåNär
kraft, men all tobaksreklam kom. sökt
ett förbud mol atl man an-

mer säkert inte att vara borta redan vänder cigarettnamn på and ra varor
då. Lagen in nehålle r nämligen över- och tjänster som man sedan kan
gån gsbestämme lse

r som ger före- göra reklam f ör

-

t

ex "Wear"

-

tage n en län g re f rist at t an passa sig har vi fått höra att det är omöjligt på
tillvissa av reg le rn a.
grund av internationella varumärDen nya kanadensiska lagen kesrätlsliga regler. Men om Canada
om förbud mot tobaksreklam har in- kan gå emot dem, så kan väl vi ock-

-

ternationell betydelse, säger

Pau

I

Forts. fr. föreg. sida
sin egen psykiska balans få veta
-att lör
hjälpmedel finns, även om han kanske ald rig kommer att använda dem.
Men vetskap att, gör honom stark att

möta den operation han skall gå igenom.

Så var det åtm instone för m ig och jag
tror inte jag skiljer mig så värst mycket
från resten av mänskligheten.
Sens moralen blir alltså:
Förtig inte sanningen för patien'

ten...

lnge H anson
opererad 6 sept 1988

så... säger Paul Nordgren.

Itlatmässa
6-8

april 1989 anordnas en mässa om
i Alvsjö.
Det är programmet Kost-cancer i Stockholms län, deI sk Hälsomålet, som ar-

mat på Stoch holms-mässan
rangerar massan.

Snusct illa utc
lrland har antagit en lag som meför direkt förbud mot im port, tillverkn ing, för-

säljning och reklam för rökfri tobak.
Brott mot förbudet ska leda til böter på
u pp till 10 000 pu nd (ca 95 000 k0. Lag re.
geln stämmer vål med en fårsk rekom-

mendation,rån en arbetsgrupp inom
WHO, som just föreslog förbud mot
rökfri tobak i länder där sådant bruk inte redan f örekommer.

Livsmed e lsve rket i Sverige har begärt att frågan om varningstexter på

snusdosorna åter ska tas u pp. Detta en.
ligt en skrivelse till Socialstyrelsen.
På Livsmedelsverket anser man att
varningstexterna är alltför vagt hållna.
N.4 an vill i princip att texterna ska varna
för ati snus kan vara cancerframkallan.
de.

Rätt att uägra rökig

arbctrplats
Den som är känslig för tobaksrök ska
inte tvingas arbeta i lokaler där andra
röker Det har försäk rin gsöve rdom s tolen nyligen slagit fast ien dom.
NOTERA:
ANPASSNINGSKURS
STENSUND

12-16 juni 1989.

Kom ihåg:
Konsu lentsekreterarens
telefonnummer 08-58 53 33
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@

Hiälpmcd
Ett hjälpmedel som har funnits ett
antal år på marknaden men fått

@

ringa spridning är VOX BoX.

Att kommunicera med en Vox
Box går till så att man kopplar den
till en Polycom, varetter man skriver på Polycomen och man får ut ett
syntetiskt tal genom Vox Boxen.

Hej

Nu har det gått 8 månadersedan jag

Talet är bra.
En nyopererad medlem har en
Vox Box och vi har telefonkontakt
ett par gånger per vecka. Det går
bra att Iörstä talet genom telefonen,

Om han inte haft möjlighet att få
dessa hjälpmedel så snabbt efter
operation så hade han varit ien
mycket svår psykisk situation. Observera att med Polycom/Vox Box
kan man ringa som vanligt. Men
man bör vara en god maskinskriva-

LARYNGFORBUNDETS KANSLI:

Stängt mellan jul o. nyår.

re.
I vissa speciella fall är alltså Vox
Box en bra lösning lör att man inte
skall känna sig isolerad från omvärlden innan man hunnit t räna upp
ett bra eget tal och psykiskt vågar
ringa och tala med egen röst.
Allt för dagen och en varm tillöns-

började arbeta för projekt/konsulenttjänst. Det har varit 8 iobbiga,
men roliga månader.
Ett nytillskott nere i Malmöhus
har vi fått. Den första oktober anställdes Gull-Britt Mårtensson på
75 %. Hon har tidigare arbetat för
kommunen, inom åldrings- och
hand ikappvården. Gull-Britt bor i
Malmö och sku lle ni vilja ha kontakt
med henne är hennes telefonnummet 040-9243 42 (säkrast mellan
8-10). Ja9 färväl passa på att ännu
en gång hälsa henne välkommen
och tror att hon, liksom Lars Dehl6n, kommer att märka hur mycket
en kon su lent behövs.
Tillsistvilljag baratala om att jag
har fått ett nytt telefonnummer, där
ni kan nå mig mellan 8-15 (lunch
ca 12.00- 13.00).
GoD JUL oCH GoTT NYTT ÅR
Onskar jag er alla.

kan om en riktigt God Jul och ett
Gott Nytt År.
Elov
Kom ihåg:

Konsulentsekreterarens

konsulenl.
sekretetare

telefonnummer 08-58 53 33

Itlinistran uill ha
nordisl« plan mot cancer
De nordiska social- och hälsovårdsministrarna ena.

sikten är att handlingsplanen ska föreläggas Nor.
diska rådets session 1989.

Syftet med handlingsplan är att minska överdödligheten i cancer i Norden och att tillförsäkra obotliga
pat ienter bätt re livskvalitet u nder deras återstående
liv. Frekvensen av olika cancertyper, liksom dödlighet och sjuklighet i cancer, varierar mellan de nordiska länderna, vilket tyder på att ett förbättrat utbyte av erfarenheter kan leda till sjunkande dödlighet och sjuklighet i cancer.
Förslaget syftar till att skapa en organisatorisk
ram för insatser på olika områden: förebyggande
arbete, tidig diagnostik, vård, utbildning och forsk-

Ministrarna beslutade också att mandatperioden
för den nordiska arbetsgruppen för aidsfrägor ska
förlängas med ytterligare två är, fram t ill den 30 jun i

des vid sitt möle i Sverige ijuni om att utarbela en
nordisk handlingsplan mot cancer.

nrng.

1990.

På norskt initiativ diskuterades rökfritt flyg mellan
de nordiska länderna. De deltagande ministrarna
var positiva till förslaget och Nordiska rådets ämbetsmannakomm itt6 för sociala frågor fick i upp.
drag att undersöka möjligheterna att införa rökfria
flygrutter i Norden.
(Källa: Social- o Hälsovårdsnytt.)
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Hår är Anita

Höstkurs på
Sätrauallcn

Anita Romlin är mitt namn och jag
har varit anställd på Laryngförbun'
dets kanslisedan 1 maj iår.
229 deltagare, 16 laryngektomeraMitt tidigare liv har inneburit för'
de och 13 stödjande samlade Lin- tidspension samt ideellt fören ings'
köpingsföreningen till sin höstkurs
arbete mellan varven.
i september. Ledare för kursen var
Arbetet här På Laryngförbundet
Ann-Britt och Karl-Erik Eriksson
som hälsade oss välkomna och upplever jag som väldigt roligt och
vände sig särskilt till de som inte stimulerande.
Kontakterna per brev och telefo n,
varit med förut och hoppades, att
mysiga arbetskamrater och alla
de sku lle trivas ibland oss.
trevliga medlemmar gör tillvaron
Efter genomgång av arbetsprog rammet
m m ledde Ann-Britt lite gymnastik och

g

lad.

l\.4 itt arbete pä förbu nd skans liet
är varierande. Posthandering, maskinskriv n ingsarbete, och hålla
fina omgivningen. Dagen avslutades ordning på med lems registret (vil'
med kaffe och en stunds underhåll- ket minsann inte är så enkelt som
nrng.
det låter) tillhör mina sYSSlor.
Varpå jag passar på att Önska alla
Andra dagen kom kurator Lisa Alsdn- entrevlig helgoch ett gott nyttår. .

uppmjukning sedan fortsatte

vi

med
talövningar, både med och utan sevox.
Därpå fölide en tipsrunda ute iden

Björneke och informerade om sitt arbete samt ledde grupparbete om vilka cosiala konsekvenser som kan uppstå för

laryngektomerade i arbetslivet, i Iritids'
livet och bland vänner, hur det förändrardet dag liga livet, fördomar m m. Och
hu r ku ratorn kan stödja mej som Iaryng-

lnsänt

ektomerad och anhörig. Efter detta

A och B-människor,

olika grupperna kommit fram till.

finns de?

gjordes en sarnmanställning av vad de
En

mycket intressant och givande förmiddag med kuratorn.
*

de föreningar som
gång med studier,
Efter lunch kom logoped Ch ristina Dan.
a göra oss rättvisa
inf
hjälp.
ormera om tekn iska
bolt för att
måte vi börja lära
medel och lagerhållning m m. Hon led- oss ett och annat.
de också g ru pparbete ang organisatlon
Men vi får inte glömma att det är tika
och placering av lager för utbyte och viktigt med kurser och cirklar
där vi får
reparation. Den allmän na meningen var tråiffas och lära och hjälpa varandra på
på
Foniatriska olika sätt.
nog, att ett centralt lager

avdelningen på Ril vore det bästa och
enklaste för patienterna. Hon informeplanerat tör 89
NIZ
rade också om hur det var tänkt med vi har
rehabilitering med opererade patienter Rehabiliteringskurser i Tranås och
och hur det framdeles skulle läggas Stensund dessa kurser hoppas vi kun.
upp mellan landstingen. En mycket in' na u pprepa varje år.
En Aktivitetskurs på Adelfors Fotklressant och fin information.
hdgskola i maj vecka 20.
Studieorganisatörskurs.
Hoppas att ni är intreserade och stälKvällsunderhållning: sång och m usik
ler
upp så vi har underlaq för att kunna
av trubadur WibergJrån ABF.

-

hålla våra ku rser.
På

återhörande i stud ierutan

Siv Baglien
Sista dagen började med uppskjutning
i både leder och tal, däretter f ramlördes låtenhet över, att så många ställt upp
Rollspel och dialoger, först av laryngek. och hoppades, att vi haft det bra.
tomerade, sedan samma sak av anhöriga som skulleanvändaservox. Det blev

lite utöver det vanliga, mycket trevligt. Vi säger ett stort Tack till Ann-Britt och
Efter genomgång av kursen, var det tid
Karl-Erik för deras fina arbete med kurför avslutning där Ann-Britt läste dikt sen
Hjärtligt Tack.
och spelade fin musik. mycket ståmRune Pettersson
ninqsfullt. Hon uttryckte också sin be-

Vi funktionshindrade klagar ofta över
de "friska" människornas sätt att behandla oss. Vi blir rasande när folk pratar över huvudet på oss, eller talar om
för oss att vi är "så d u ktiga" bara för att
vi existerar och deltar i samhällslivet.

Vi blir förtvivlade när myndigheter

och andra makthavare talarom vad som
är bäst för oss, och när politikerna bara
lovar och lovar att vi ska tå det bättre,
utan att någonting händer.
Med utgångspunkt trån detta, tycker
man, att vi, inom våra eg na organisatio'
ner borde värna och bry oss om varandta.

Visst hiålpervi varandra: stödjer, pas.
sar upp, pysslar om... Det är en själv.
klarhet.
l,4en en nästan lika stor självklarhet
är, tyvärr, att de hjälpande ser ner på de
hjälpbehövande. lnte sällan pratar vi

bakom ryggen på de flerhandikappade
och dem som har dåligt siälvförtroende.
Vi pikar dem sällan öppet, men så fort

''den iobbiga pers nen är utom syn

och hörhåll börjar' tora klagolåten .
Utåt sett håller vi dock god min och
talar om för alla som vill höra på h u r bra
och demokratiskt vår organisation tar
hand om alla sina medlemmar.
Tänk om viverkligen gjorde de.t.
U n ga Syn skadade, O rebro
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te få utvecklas genom studieverksam-

Uilrtigt mcd studicr
i uår organisation

het och ku lturu pplevelser.

Ett demokratiskt

samhällssystem

och demokratiska arbetsformer bygger
på alla medborgares medverkan. ökäd

decäntralisering ställer allt större krav
på organisationerna.
Frågan är vilka som är de viktigaste

uppgifterna Larynglörbundet skall

Handikapprörelsen utgör som bekant en brokig sammanslulning av en
mängd organisationer. Somliga haren lång tradiiion med en väl uppbyggd
löreningsverksamhet centralt, regionalt och lokalt. Andra organisationer

ar-

beta med under t ex en fem-års period?
Vilken studieverksamhet skall bedrivas

i Laryngförbundets lokalföreningar
framöver? Vilken målsättning skall

ha? Vilka resurser behövs det?
har inle verkat så länge och är förhållandevis små, då de bildats mot man
Dessa frågor får sägas utgöra den
bakgrund av specifika siukdomar eller handikapp.
färdriktn ing, som Laryngförbundet be.
höver för att ange vägar till utveckling
Gemensamt för alla dessa är att de ningsarbetet innebär en tro på männiav organisation och medlemmar.
kan karaktäriseras som en identi- skors möjligheter att genom studier
Jan-Åke Ekholm
tetsrörelse. Ser man dem ur intres- skafla sig kunskaper för att tillsamrättvisare
skapa
ett
sepolitisk syn pun kt, så varierar de i mans med andra
jämlikstyrka var för sig men gemensamt samhälle byggt på delaktighet,
lika vårde.
hel
och
allas
utgör de en betydande opinionsABFS verksamhet tillsammans med
grupp. Oavsett dessa variationer handikapporganisationerna
har som
har dock handikapporgan isat ioner- långsiktig målsättning
na mycket stora och t o m övervälstärka och utveckla människors
- att
digande arbetsuppgifter.
och organ isationers möjligheter,
Vi var några BLE:are och anhöriga som
att genom folkbildnlng på demokraDet räcker med att konstatera, att
åkte till Himini per buss och färja i septisk grund aktivt delta i dagens och tember. En underbar resrutt.
man skall lörsöka bevaka de handimorgondagens sam hällsarbete gekappades intressen på en mängd
Resan började på torsdagmorgon 1/9
nom att kvantitativt och kvalitativt
olika sam hällsom råden. Bara en titt
med buss till Göteborg där vi äntrade
förbättra studie- och ku ltu rverk- färian för att åka hela natten och slå
i olika hand lingsprog ram säger, att
samheten,
upp våra lju sblå i Kiel på Iredagmorgon.
det kan gälla sjukvård och habiliteatt bedriva utvecklin g sarbete,
Fortsatte genom hela Sydtyskland och
ring, social och ekonomisk trygg.
att bedriva framt idsfrågor.
övernattade i den lilla pitoreska staden
het, boende, skola-utbild n ing, arbe. - ABF vill också tillsammans med diBeilngries söder om Nurnberg. Sista
te, komm u n ikationer, fritid, kultur, strikt och avdelningar under en tidspe. etappen
före Rimini gick genom det un'
forskning,etikosv.
riod utveckla metoder {ör hur man kan
derbart vackra och sagolika Osterrike
nå "nya grupper", som tidigare inte vasom inte går att beskriva. Det måste
rit aktiva i hand ikapporganisationernas
upplevas för att förstå att något så
I Bred kunskap behövs
studieverksam het. I det avseendet kan
vackert
verkligen f inns.
Det ställer sig självklart att det fordras man se de försök till skilda projekt som
Vi var på plats i Rimini från lördag så
breda kunskaper för att kunna bevaka bedrivs på olika områden i landet tillgöra
med

Gåulcborgare
till Rimini

alla dessa områden. Är man då medlem

sammans med hand ikapporgan isatioi en lokalförening, som omfattar llera nerna.
län och kommuner, stålls det storakrav
Tillsammans med hand ikapptörbu npå kunskaper, intressen, engagemang,

den vill ABF också under den närmaste

tid och inte minst ork. Det sistnämnda Iem-års perioden bedriva framtidsfrå.
måste då ses mot bakgrund av det pri' gor, dvs vilken roll ska rolkbildningen
mära ansvaret för den egna familjen i ha i ett kommande kunskapssamhälle?
allmänhet och den handikappade i syn- Härvidlag deltar Laryngförbundet aknerhet eller att man måste sköta om sitt tivt ien grupp, som träIfas regelbundet
eget handikapp.
för att diskutera hur organisationerna
Då är det tryggt att tillhöra en intres- och deras medlemmar genom aktivt

seorganisation som Laryförbundet och Iolkbildn ingsarbete ska kunna utvecksom har att bevaka medlemmarnas in- las.
tressen. Men Iöratt utveckla både organisationen och medlemmarna behövs
kunskaper. Den bästa formen för en Tre viktiga mål
kunskapsutveckling är då folkbild- ABF brukar iolika kurssammanhang
ningsverksamhet genom studiecirklar framhålla, att det finns ett organisa.
och kurser. Särskilt studiecirkelverk, tionsmål och ett individmål i studiesamheten har den fördelen att man kan verksamheten tillsammans med medträffas regelbundet och systemat iskt lemsorganisationerna. Förutom dessa
nöta in både kunskaper och färdighe- sylten är det framför alla centrala mål
som är viktigt, nämligen;
ter.
. Föränd ringsmålet
För att stärka folkrörelserna fordras
- lörändra
att man utbildar sina medlemmar i orga, samhället så att det blir demokratiskt,
nisationens behov av rent intressepoli- solidariskt. Tro på Iolkrörelserna.
tiska frågor, Iör att kunna ta ett ökat . Demokratimålet - utbilda människor Iör uppgifter i föreningsliv och
samhällsansvar.
samhälle. gemensamt diskutera sig
Iram
till lösningar i studiecirkelns ram.
Tro på möjligheter
. lndividmålet varje människa mås-

I

Den grundsyn som präglar folkbild-

-

vi hann med att bada, sola,

av

lire på en massa saker som vi absolut
inte kunde vara förutan. Utflykter gjorde vi också till bl a vened ig. Alla åkte
San Marino och bytest försås.

till

Hemresan började tidigt på lördags-

morgon redan kl. 02.30 sä det var lite
sömnigt ibörjan men är humöret på
topp så spelar det ingen roll. Vi åkte en

annan väg hem genom Tyskand och

övernattade i Berching vilket visade sig
vara en lika fin liten stad som den på
nerresan.

Vi gjorde ett längre uppehåll ilnnsbrrick Iör lunch där vi även kunde köpa
något för våra sista österrikiska chilling, panoramat var ju lika.Iantastiskt
även den här vägen genom Osterrike.
På 12:e dagen var vi hemma igen vid
18.00 tiden. Alla nöjda både med resan,

uppehället och det goda kamratskap
som ju blir på en bussresa.
Det är bara att hoppas vi får göra fler
gemensamma resor där vi kan bli ännu
f lera som har möjlighet f ölja med.

Hälsningar från ltalienresenärerna

g/m

Siv Baglien
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Jubilcrandc i Uppsala

Tysklandsresenärer:

Ui scs igcn

Vi har varit ute och jubilerat. Nämligen

hos Läns-HCK iUppsala. Laryngför
eningen tillhör gänget och såg gärna
att de Iick hjälp med en del material och

annat i samband med jubileumsfiran-

Atta förväntasfu lla Örebro" och Götebo rgsmed lemmar har genomfört
en 6-dagars resatillTyskland. Vi hade iöverett års tid pratat om möjligheten ati kunna göra denna resa
och nu stod vi inför förverkligandet
av våra planer. lveningen var att det
skulle vara en resa där vi skulle
kombinera nytta med nöje. Avsikten med resan var att i första hand
få träffa tyska larynger och med
dem fä byta erfarenheter och försöka få ett samarbete till stånd och
nöjet fanns i besök av gamla tyska
städer.

I

det. Sålunda vål utrustade med utställ-

ningsmaterial, tidninga,r broschyrer,
talförstärkare MMT 1 Sennheisers EKF
1011 och två röstgeneratorer samt Polycon och Vox Box.
Uopsalaförenignen Mainy och Sven
Eriksson tog väl hand om oss
vill
- detoch
säga undertecknade lnge, Göran

Elov
Programmet ar- ochi prylarna.
rangerades
lokaler som Missionskyrkan stållt t ill törfogande.

Här fanns ett stort anlal länstöreningar med bla utställningar av skiftande storlek och kvalitet. lVed sådana

dekoration runt lokalerna kunde iubi-

leumsfirandets program dras igång
med bla sångare från Unoa Svnskada-

Vi började i Kiel

verkade vara högre där än hos oss, det
När vi, efter en behaglig resa, anlände nämndes en si{fra på 20yo. He(( Janz
till Kiel på torsdagsmorgonen blevvi på arbete iförbundet bestod mest iatt klakajen mottagna av Per-Arne Lindström. ra upp de laryngerades ekonomiska
Per-Arne var det som hade planerat vå- och sociala problem.
ran resa och han skulle vara vår guide
är rena advokatarbetet jag
- Det
och chaufför samt även vara värat håller
på med sade han. Talkurser
'språkrör'.
anordnade man inte om det var något
Det är en mycket trevlig och charme- som inte fungerade så fick man gå till

rande man. Han hade arbetat 16 år i
Tyskland som rektor och lärare på olika
internatskolor. Nu stod han här med sin
minibuss och efter det att vi gjort Kiel
så åkte vi till den gamla Hansa-staden
LUbeck och efter rundtur i LUbeck vida.
re till den lilla staden NIölln där det
fanns en hel del gam
er.
Och på torget i N/öll
av
den gamle skojaren
ch
det hör till traditione
ta
på hans tumme för att få en lycktig
tramtid. När detta var avklarat fortsatte
vi till Dahlenburg, en liten ort c:a 2,5 mil
sydost om Luneburg för övernattning.

Elter en mottagning hemma

hbs

logopeden. Möte hade föreningen

I Hannovers rådhus fanns det en utställning som visade hur staden såg ut
elter kriget. Det var en hemsk syn, c:a
95 % av husen var bombade. När man
såg det så tänkte man, att sådan här

galenskap tår ej hända igen.
Lördagen hade vi avsett för inköp och
för en rundvandring i Luneburg, i den
ingick ett besök i stadens Rådhus. Det
var från 1300-talet och hade många sevärda tak- och väggmålningar.

I

Vi skilis som vänner, ska

Lindströms for vi in till Lunebu rg, där vi mötas igen !
tillbringade kvällen.
När vi på söndagen satt

I

Möte i Hannover

Tredje dagens morgon: en 2o-mila färd
till Hannover. Där möttes vi av Gunter
Janz, vice ordförande idelstaten Nie-

i

Lindströms

trädgård så ringe herr Janz och tackade
oss för besöket och han sa:

Vi möttes som främlingar men vi skildes som vänner. Man har i styrelsen för
vår förening redan börjat tala om att

dersachsens Kehlkopflosen. Efter en starta en kurs i svenska.
Alla är vi överens om att det varit en
lunch tillsammans med ett tiotal tyska
givande
trevlig

och
resa och att alla vålarynger fick vi en rätt livlig diskussion,
ra
förväntningar
hade
infriats. Och våra
med god tolkhjälp av lvlarqaretha och
vänner från Hannoverdom skallvi möta
Per-Arne.
Det visade sig att vi hade i stort sett i Göteborg 1989, det var vi säkra på, då

vid hemkomsten skildes åt. Här kan
samma problem men beträflamde vi
Larynglörbundet få vara med

hjälpmedel så verkade det som om dom
hade tillgång till fler än vi och att det
bara var att gå till doktorn så skrev han
ut det begärda.
lMan hade samma Servox som vi och
nu hade man även tått Stom Vent som
hjälpmedel. Antalet kvinnliga larynger

i

Hannover 1 gång i månaden.

och knyta

en internationell kontakt.
Och när vi skildes åt på kajen i cöteborg, så sa vi till varandra samma ord
som fru Janz sagt åt oss i Hannover:
Vi se igen.

Eric Hermansson

de och H.iulteatern från Stockholm. Vid

vår utställn ingsmonter satt lnge och
pratade med besökarna via sin Vox

Box. lntresset var mycket stort och be.
sökarna fascinerades av det goda flyt
lnge hade i sin Vox Box och det syntetiska talets goda kvalitet.

Elov, lnge och Göran

lntcrnationclla

kontaktcr
I samarbete med Gibeck

Respira.
tion har lag besökt Tyskland ett an.
tal gånger. Min uppgilt har varit att
redogöra lör hur iag upplevt det så.
väl psykiskt som Iysiskt att leva
med och utan Slom.Venl.
I

slutet av maj besökte vi Bremen där

vi träffade 12 laryngectomerade som
hade deltagit iett längre test med

Stom-Vent under noggrann läkarkontroll.
Samtliga 12 var mycket positiva till
Stom.Vent, men inlärningstiden var inte problem{ri, fick vi veta.
I delstaten Bremen är Stom-Vent f ritt
hjälpmedel liksom N iedersachsens
som gränsar t ill Bremen.

Vid besöket i Bremen hade Svenska
Laryngförbundet och Medela l\4edikal
inbjudit CEL:s ordförande Hans Friedrich Nemnich lör att överlämna en gåva,
nämligen taltörstärkaren IVMT 1. Talf örstärkaren demonstrerades lör övriga
närvarande latynger som visade stor
uppskattning av densamma. Då Nem'
nich tackade för gåvan passade han på
att berätta att den skulle komma att an-

vändas under konferenser och sammanträden runt om i Europa.
Nästa Tysklandsresa genomfördes i
början av oktober och i Duisburg ge-

nomfördes då ett seminarium om
Stom-Vent med 24 deltagare. De 24 deltagarna kom från Belgien (7), Holland
(7), Tyskland (4), och från Sverige (4). En
deltagare kom från USA.
Deltagarna var till största antalet lå.
kare, vissa var psykologer och några re.
presenterade sina länders cancerinstit

ut.

Från Sverige deltog prol Jan Olofsson, Linköping (som numera har hem-

vist Norge). Från Tyskland sågs bla

Professor Plath som ville bilda sig en
uppfattning om Stom-Vent för att kunna rekommendera produkten som fritt
hjälpmedel i Tyskland.
GUnter Klaff f rån Recklingshausens
laryngers organisation inf ormerade om
att det nu finns 46 fören ingar för larynger iVäst.Tyskland och att antalet medlemmar ligger runt 6000.

Elov
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Tidskriften LARY
tackar sina läsare, medarbetare och annonsörer

för ett framgångsrikt
och önskar er alla

år

GOD JUL och GOTT TIYTT ÅR

LARY

\rur.-Vc,r

.rr

Om du h.rr lrigor eller

(r-.r'J .. r ' -.rr.rr_ncrj'l.rre..nlr'r'r rkrrr r. [. e]Jo u, l. b.t.rlr,o rr "llJn ni.''rr 'ör l,rr'v"ge: o__..'o,
vill göra cft lörsök att höia di» |vskva|tet, sl lat du ringa/skrive till oss pa Gibeck Sverigc för infbrmation ell€r prover

kanskc

GibeckSverigeÖ
Gibecli Svenge AB, Bor 718, 19,127 Uppl.rnds Väsby Teleibn 0760

1160 65

