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LARYNGEKTOMI

ANNO 1873
I Ny stemme 5/85 beskriver Lau
Låursen denna historiska h:indelse.
vi tar oss friheten att här i över-

sättning referera den intressanta
artikeln.

Tiden för händelsen vår 1873 kunde tala med "icke helt tonlös
och platsen vl]r Wjen. Patienten stämma" och cftcr fyra veckor
var en 36 årig man, som besvärets var håIet på helsen nästan hclt

heshea under tre år och i mars 1äkt.
1873 försvann hans tai he1t. I no- Nlen glädjen biev korrvarig. En iid
iember samma år blev nannen in senare vår parienten närå åat k\.ävas
lagd på Profcssor Theodor Billrorhs och man fann nu att cn ny tumör
klinik i Wien.
svulst uppstått. Prof. Billroths för
Man kunde efter provtagning kon- sta plaD var ett ären vid denne ope
statelx en elxkartnd tumör under ration be!.ara struphLrvudet och
ena stämbandet och operation var endast avlägsne den nya tumörennödvändig. Patientcn sövdes med Han fann dock snart efter påbörjad
klorot'orm och fick en kanyl in operxtion att är.en struphuvudets
förd viå €ra uacheastoma. Opera' rägg var angripen, så att dct vår
tionen blev besvår1ig då blod sipp rödvändigt att evlägsna hela strup

rad€ rcd i luftrören och udöste
hostattåcker. Läkaren lyckedes

huvuder.

dock avlägsna det sjuka stämbandet
med tumörcn. När så Lufr\,ägernå
var fria togs kanylen bort och såret
täcktes med häftplåstlrr.

o.h

Dagen efter befann sig plticnten
efter omständigheterna väI och
.1

Parienten, som \,år nedsövd, våckres

informeredes om probLemet.
Han åcceprerade fortsatr operation
under de nya förutsättningarna.

Der blev en plågsam process,
därigenom att patienten flere
gånger måste väckas

för atr

hoste

upp blod. som runnit ner

i

lufr

vågårna. Opcrationen vara.le 1 3/,t
timme. Struphuvuder togs bort lik-

som de översta ringarna på luftstrupen, som sedrn fixerades rill
huden pa halsen. Ovanför fanns
också e.t öppet sår rltl svå1get
clär saliv och föde rann ur. Påricn
ten malades därfär de förstr dagarna gcnom en sond. såret blev dock
snart mindre och elier årrl] dagar
kunde patienten drickl !:atten och
efter 18 degar kunde han ätr fast
föda.

Man började nu cxperimenrera med
olika kanyler för ått patienren skul
le kunne tala igen. Man kom und€r
fund med att utandningsluften bor
de ledas in I sralger genom sårer

(hilet) bredvid storaat och gjordc
en krn,vl med en forgrening som
möjljggjorde det.a. Trc veckor efrer
oPerelion€n srttes den ln, och på
.ienten fick tlll allas srorå glärlje nu
eit fulh Iorståcllgt tal. Hisroriens
första tålken\, var skapad.

l'len Jen hede tv\,ärr ocks:i nåckdc
1er. gcnom atr den täppt€s rill dv
slem och att det var besrärligt arr te
ut rlen för rengöring. Konstruktionen ändredes och Iörseddes även
med struplock och cn tongivande
metålltungx som ersärrning för
sråmband. Med detta konsrgjorde
struphur.ud kunde pxtienten rå1å så
xtt hrn hördes övcr hela den stora
sjuks,rlen. Han skrevs ut i mars
månrd 1874

i artikeln beskrivna talkanyten i sitt
förbättrade ut{örande 18?.{
Den

a T rachealkanyl
b Svalgkanyl
c Talkanyl
d Fixeringsring
e Öppning för luftpassage
f Raln för g
g Metalltunga (stämband )
h Stluplock
i Fjäde r för h
k Filte r
Man kan vä1 ti1låtas undra, var{ör alla dessa utmärkta
rön tydligen {åtr ligga outvecktade ett helt sekel.

MOT

OSKAR
EN TVATTAKTA
EKENKIS
Tjena, säger oskår och räcker fram

en tung fyrkantig

näve. Oskar
Lund$en år infödd stockholmare
och blev laryngektomemd redan
1952 på Södersjukhuset i Stockholm. Oskar kan beråttå om foma
tider. om hur han växte upp med

elva syskon i början av seklet, när
folkhemmet ännu var bara en utopisk tanke bland de radikalaste av
politikerna.
Jag minns, när nuvrraDde Svee
iord nnde besrod av två
smala gator, Storå och Lillå Bestu
gatan, med förfailen kåkbebyggelse,
och hur men gick och ledde kor pä
Götgatan. som då längst ut bara var
en smel stig där bönderna kom lrrn
skärgårdslråtxrnx med sina kor, på
väg till slakterierna vid Ilemmarby

vågen

sjö, säger OsLar.
Farsan tjänade 29:50 i vcckan pi
sitt jobb som tepetserxrc och nigra
kronor rill på di|erse hemjobb. llin
6

gnodde och slet för jåmnan för art
mLrrs.tn skullc Iå hLrshällspengarna
ått räcka till den stori femiljen. Vi
var ju 1.+ -personer, som skulle ha
mat och klider. Kläder jal det
lick nan aldrig nåra nya. ifiån fick
tå över, det som de äldre vuxit ur,
sägcr Oskar mcd ett inåtvänt leen
de.

Värst ver det mcd skor. Jag minns
en gång omkring 1910 när snön he
de hommit fast der bara var oktobcr miin.td. Nlina skor ver så dåLiga
eta dom måste ]ännes rill skoma
karn mcdan det ännu fxnns en möjlighet att reperere dom. Men jrg
hade jngå andre xtt tr till. Dct enda
som fanns rår ett par gemla Iång

lkaftede dxmL:ingor med hög khck.
som f:rsrn hirter i en sii.k merl prv
1:Lr

han ropat

in p, xuktiotl. Jae

minns hur jeg skämd€s når jeg nlåsie sätt! pä mcj dom dojorna och
traskå i\'åg r ill plugeet.

\'lcn nan får irtc |er.r duml På
lagen stannade jag och gönxlc
skorne. och sprang scn barfota i
snön Jen sista biten ti]] skol:rn.
Där rvckte man f.irståss att det \.ar
bedrin{igt att jag skulle springr barl'orå i snan. si jng fick lånr €tt par
g\mnestikslior. och sedan ordnrde
man si rtt lag fick hemta ut ett prr
pjäxor pä kommuncns bckostra.l.
Jxg kommer ihäg art .lom brände
in ett mårke " rre kronor" i skoskaften, så ett dct skulle s)nas att
rlet var samhällets egendom, och for
a.t jag inie skulLe kunna gå ti11 pant
banken och stampa på dom.

Dom där skorna fick förrcsten ctt
efterspel. Frrsin nlistc cn dcl i\
sina sociala rättigheter i kommunen
och nrr Stocl<hoLmss)'stemet kom
191,1 flck han heller inte nån motbok. ALlt detr.r kände hen försråss
som cn förnedrande personiig ner1"
kl:rssning i bekanaskåpskrctsen.
Som orsek angavs .rtt li fått fatig'
hjä1p, och der r,lsacle scj rala just
dom här pjäxornr, som en nitisk
tjrns.em.ln onsorgsfullt not€rar i
komnunens annaler.

Vi.l

åtre åts ålder fick Osker
följa med sin lersr och görr dc
törsta liirosp.tnen i martliggary rket.
och hm hxr fortsxtr i der lobher,
sorJr hån tri\ts Lra ned. under heh
sju

sitt leose Iir'. lldn öppnallc egen
firnr:1 1927, o)en hrr nu scdrn
minga ir 1änrnår rler ridarc till
nistå generårion. Nlen rlet händcr
forrfarande att han gir ut och .år
ett ströjobLr ät pensionirer iblend
för art li l<ann,r rtt han lbriterån
de dugel till rtt göra etr degslerke.
För en ]ite. tid sedm ver hxn ute
pi er! sånr lohb. Hen kom upp i
lagenheten drr man skulle he en
heltackningsmatta i fxlrummer.
llrnncn soln beställt jobbct, forklarede lillr Oskar åat han gärnx
skulle hr hja$t rilL r.r fl\'ta undrn
nrilblerns. Ilen, sa han, jee är ju
gammal pensionär nu, snrrt 70 år.
såjeg tår !ä1ta dei litc lugnt.
Oskrr lL\ ttadc de sjzlv undan möb
lerna, gjorde joblrer och ställde i
ordnlng elier sej igen, utan !,iderc
komncntrr. För att risa sin upp
skarrning av e.. bra joL,b bjöds hrn
pl katle, och mxn kom atl telä on)

hur rlct |ar förr

i

tiden. När

sa

Oskrr nämrdc lrtt han botr i samnt
hus i 7{l år. k[,nl dcn någor förrå
nade fråganr "Hur gemiJrål rr du
egentligeD?"
Jag har fy11t 8,1 svarade Oskar.

Herrn i huser gick d,i,

a1,

nagon ån

ledning ut. och kon inre Ln igcn
förrän O5kar tog kcpsen. rack.rrlc
för kaffet och gick.
T,rck Oskarl för rtt jag fick den här
pråtstunden. Du år en ar de firgklickar i det vardagsgrå, som behörs
för att ge oss andra mod att le..r
vidarcl

Roil
1

FRÅN STYRELSEN
RLES styrelse höll sitt stadgeenliga

höstmöte 23 oktober i Katrineholm. Anmärkningsvärt är att tre
lokalföreningar ej var representerade på mötet. En av föreningarna
hade ej heler meddelat förhinder.
Styrelsen såg allvarligt på detta och

beslöt att vår förbundsordförsnde
Eric Hermansson skulle skriva till
de aktuella föreningarna angående
uteblivandet.

Vår kåss:rförvåltare Curt Bengts
berg gav en utförlig redogörelse
för RL[! ekonom]ska läge. Av
redogörelsen tiamgick ått \,år
ekonomi avse!ärt förbättrats
under de senaste två åren. Dcttr
har bland annxt gjorr acr för
bundets tjänster till lol<alföre
ningarna kunnat förbättras r.ex.
genon ökad kursverksxmher
och ökacl kansliservice.

RLE har erhållit ert xnslag från
Cancerfonden på ,+7.000: vil
kct avser råcka kostnaden för
arets urbildning er vira kon

tektomtrud (inibnnarörer)

på

Ilårlcborgs Iolkhögskola.

Från Radiohjälpen hrL vi be|il-

j.,is 60.000: filr

rv

arrangerancle

sex rehåLilitcrings'konlcrcn

L,,\ltY hrl fltr crr eger r.drk
iionsrunr pä Nlönjenigen 23 i
Huddinge

D.rc. Jan Olofsson, Linköpingr
t'öreningens förtroendelåknre,
vill göra en brcv enkår blånd
RLEs medlemmar för atr få
synpunkter på stomrskldder
Stom-eid (Stom Vent).
Styrelsen beslöt bifxilå önskemå]et förutsnE art frågeformu
läraren utsänds \'ia RLES kxnsli.

RLE har sökt anshg ur

Clas

Croschinsk\ s Ntlnrcsfond. i\'led

len å\,ser anråndas [ör lan nge]i
tomerades rehabil;tering

Götehorgsföreningen nlc.l.lcl.r
de att Llc antagit nanrner: "RLI
Lär\'ngektolncredes Iörennrg,
Göteborg".

RLI har skrivit till

SU\rlB
(Svcnsk LtlrndSl,ård AII) an
grlcnrlc larvnqektomeraLles beIor er klimrtr'ärd.

Ei.

. Elof

Hetmd sat hdl kamnentaret till Crrt Bengtsberys föredtug

Bysredt refereräde ert

möte på

Handikeppinstirure.
(HI), dar talhj:ilpmedel diskure
rxts. HI arberer forrlönrnde
nre.l arr förbätrra
tnil';;tp
"år"
medc1. ]'eleverket kommcr
med
en förbättrad rerie nv relefon åppareten DIAVOX som åren
kan anslutas till hörselslinga.
Ilan diskuterade ocksi luftfukräre och o1ägenheten med deres
spridrnde rv mog<[sr -rmp. om

de rnte nirr oth omsorqrhrLlr
h rr r(n&iorJr. Lutriultrr'e k.rn
skriv.rs ut ar. iäkere.

.

Lokalforeningårnå bör uppme,
sina medlemmar att sökr
han.likappersättning, ()m xnsö

nr

ig

kan avslås bör den sökende snar;'t meddel.r, J(rtr, genum rr(
skicLr besl(eJer rill \irr k.rnsli
för dtt öwrklagdnLle skall hunna
görus inom ti) måndder fr;n dI)
slaget.

Rehåbiliteringskurs hälls 11 I l
dcc. 1985 på Nynäsgården, for
larvngektomersdc under 1 983
85, tiån lbreningarna i Gävle.
Uppsdr. Våsterås, örebro och
Stockholm. Programmet be
handlar bland annåt: Håndi
krppersättning, tahehabilirering. laryngcktomi och tekniskå
hjälpmedel Antal anmälde del
ax.qere är 22.

D€n utställning RLE hår. för in
formarion om larrngernås vill
kor, ir lårslös och dålig jåmföft
med red endre handikappgrupper har rtt vis.r upp, srd€ Eric
Hermensson. Strrelsens erbets
utskott skå skalii lram ett bärt
re material före nordiska L[kongressen i Slerigc I987.

Lindq|isr uppmrnade s.r
filr att R[-E fir
cn pleis i IICKS Vird-och prrientråd. flon hade ocksä från
rådet inhåmtat att Sjukrårdens
och socialvirrlens planeringsI-llise

relsen arr arbetx

och rationaliseringsinstitut

(Spri) tcstrr cn plticntunder-

varå

sökning på f_r're sjukhus. Stfter
är att ii petienternås svn pa var

larl ngekromered" finns på kassetband och kan köpes från Utbildnlngsradion för cn 70 -. Be-

Ann-llritt Eriksson cfterlvstc
r€sultatet x\: cn skrivelse till

Rcdioprogramnet

"Atr

den.

s.ällnlngsnummer

Vård- och patlentrådet

8l3 50/rå

angående medicinskr forbrukningsartiklar for r.ird av stome

I
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Förbufd som inte har

cgna

1983

hendik:rpppolitisha program

ta id€er fran RiksllCKs
progrrm. HCK komner under
1986 atr enordnå lvra konfekan

rrnscr

ångående beslår§rärten.
Kommunerna hrr saore Iön änt
nin.ser pa hnndikapprörclscns
representlntcr i de konlmunala
handikappriden. H.Lndik.Lppf ör

bundcns tldskriiter bör ra ;n
mer irformation om HCK. sade
Elisc Lindqvist i en rapport från
I ICK,lAtlFs regionkonferens

\'år studielrdirrc I.llise Llndqrlst
redogjorde lör kurs på N1näs
.eärden 2 3 §cpt (sc Lr\RYs
hiisrnr) srmr kurs :[ 5 sept j
Rånmis rörånde pedagogjk och
nretodik Hon uppmånede l ill
skårpninq når de. gäller fiirc
ningxrnxs rekr!terinq å\, kurs
deLtagrre och spri,tånde rv 1n
formrtion on crhallnr kurserL,juJrn.ien

to

Elise fremför efterl)sningen

tlll

ridet.
Elof Bystedr rapporteradc från
HCKs hjålpmedelskonfercns

Der kommer troligen eta bli
kringligare rtt få Llet hjalp
medel lnaD ordinerets. l)rästiska
ncriskärningar dishuteras inom
Ixndslingen. Socialmirlstern an§er ett hndstinecn brlter mot
rlc ar,tal som tcchnades när de
tog öYer ansvar€t for hjeLpmedelsverks.rmheten 1976.

Rikrmi;rcl 1986 hålls l5 16
mrrs på Nyn:ls{.irde.. Lokxl

löreningernr betahr 200, per
ombud Stockh0lmsfiircningcn
r.iir som .Lrrx gör och rriLnspor.
irin Sto.kholm i ill Nrnrsgir(l.n ocf irlrr sker mcrl l)r,s§

NAGRA KLIPP UR BILDERNA
FRÅN ST YRE LSEMÖTET

ffi,ä;**'

t..,;r.d,
i1

RLE FORHANDLAR
OM RÄTTVISARE FöRDELNING
Sttrelsen beslöt 3 ars 19B4. rtt
med hanvisning till den vid RLI'l,s
Riksmöte 1982 bordLagdr fiigan
om handik.rppersärtning. utse en
kommittd lör att mcd Riksfor
säkringsverket (RF\r) diskutcrå
mö jligheten för dc laryngektomer:r
de art erhål1a h.rndikappersättninq.
YaLdes:

Curt Bengtsberg, Eric Hemqnssan,
Ante Folkerman och mtd ElÅe

Zird4rii,

Skrnelser

son1 sckrcterere.

RLli d. 1985-01

29

d. 1985'05 18
Rl'\/
d.l9ili 03 08
Skrnelscr,
1985 05-22
iiLE
RFV
överläggn.

RLt

Cult

ilengtsbetg, Stig Hdglund,

Llise Lindqrist
RFV
ULf Sjodh, Kdt«tt il JunghaLn
Docenr Stig IlagLund rcdoglor(]c

ii;. den kimrgiska bchanrlLingen

:Lr srrupcencer

o.h frir rörtrehrbili

rering cfler lår\.ng€klomi. Curt
Bcngtsberg redogj,rrde iör hur dct

rft lera m€d Lrrlngelttomi RF\'
rc derr uppi rirningtn itr cr lr
rrrgelrom.i.ld r.,l rrurr rr s.r,igär

h

heri! hrr så lrort !tödLrrho\
iörLlrslrr!
ersarrning
1Z

lö.

§onl

r:irr tiLl h.rndikrpp

\ri hildxdc a.t en tlänsreman i
t,,r!ihrng+.1\!rf e] k:r L,e,lnm.r
hL,r Lrr rd: rn Lan nq.Ltuner.rJ hrr
stora cller !må t;lsiårigheter. Dess

ulom sklll rjånstnlrnnen i \'årjt
enshllt l:1lL bcdöna om hjalP
Lchoret .rch merutgilterna är xv

sådan omfertning scm krä\'s tör
rirr till håndikappersåttning. Når
det giilLer tiLlampning .,\' Lrestämmelsernr on handikrppcrs:ittning
hår försäkringskåssornx art tölj3
rlen oraris som unechLxts cerlom
,r"-,,',,. föxäIrin,,sctomitolen.

\agon klar prrris rti Laringekt,-.
ncre,.le har rätt rill hendikrpper
sättni.g finns inre.

RI'\',s uppi:trtnnlg far jnle betrrk
dircktiI lill aÖrr,ikrings.
k;Lssorn.L rtt laryrgekronrerrie skrLl

tas son1 ert

beviljas handikappersätrning och
kassorne har i varje enskilt fall att
bedöma om hjälpbehovet och mer
utgifterna är av sädan omfernlins
som ger rätt ri1l handikappersätt:
ning.

\ i hi\J.rde rrt Jer böL rrra h],:lple.
hu\ er och mrrkostnadcrn.r s,,m
slrll bggas .ll grund for rärr arr er
få l,r hrnd rklppersårrning. FLjn
RFV framhrills att der är viktisr
ett kunnå dokumentera cien tid so'm
behövs per dag av en låryngcktome
rxd för att sköta sitt stoma.

Vi framhöll åu skötseln

ev sromat

och den hjålp som behövs härfrir
samr h.: nrJIeLlning \rd rel(tonenns,
he(ok hi,§ Iäkrre, inJ,op ttc. srmr
merkostn,rrler tor s r,rge r\ \kjorr.1
blusar ranglinne m m. synea gora
;rt en larl ngekromerad är Lrcr.rmr
gad till hendikappersättning.

RFv anrig irr !årr ror(trg Ldr
rs gen.m arr skap, prelu-

p.o\

I

t'oRen. mtn

i Iorsäkrlngsrärten och re
kommenderade ert sirmarbere mel,
lan RFV och RLE.
diker

RFV inbjöd RLE att vara represen'
terat lid den årliga informations
konferensen RIV har med försäkringskåssorna och där redogörå iör
laryngcktomi. Vi föreslog art vi
representeras ä! vår förtroendelåkere Srig Haglund vid konferenVidare ansåg RFV art RLE bör till
stallå urredninslchelernr oå tö, s.rkringslasc,rni L,pplvrnrig om
lår) ngeklumi rtr \ idl.rLefodrar n]]
försäkringskassornas lokalkontor.

När der gäller samarbeaet om

ske

panLle :r prrluLlk:t hrr det pi
börj,;ts.
Det första ärendet ligger för prör
ning i i'örsäkringsrätten för mellan
sverLge.

Cart Bengtsberg

Y,2

so 'ar \uk

Jassål Å aem ringer?
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TItL
LENINGRAD

v i nt rprnt ! s.

1.

thot
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s

toro Sld t splaae"

September i Leningrad, Iåter som
titeln på en novell av en rysk klassiker, och visst var vi förvåntansfulla
inför den här resan till det v:ildiga
Iandet under hammaren och skäran,
når vi steg på bussen i Söderhamn
fiir att ta oss till Rysslands-båten
i Stockholm.

Vi vär L,+ nedlenmar, varåv sju

opertrade, lrån Gävle'färeningen
som .Eick ombord på Scan Sor':s
bät m/s Ilich tilt l,eningrxd. OmborLl tog dcn sovetiske personålen
hend o vårt bågage och bar det
rill vire h) ttcr. Vilken service I
På kvällen rar rlet middag med
god och mycken mat. Scnare pi
kvållen var dcr uudcrhillning som
pcrsonrl och LesättDing stod fur
(proffsigt) och som åvslutning vrr
dca dans aill en skön orkesrer.
14

Efter ett dygn med båten var vi
tiamme 1 Leningrad pä onsdag k].
18.00 {oskva tid. Då \.xr det bara
ltt stäLle ur bxgaget utånför h|taen,
så transporterädes det till tullen.
När vi gått gcnom den, som gick
fori och bre, så fanns etr n) tt gäng
som tog bagoget till bussen. Vid
bussen \.äntade också vår guide. \'iLt
framkomstcn r ill hotellet Pribxlti
skrya, n]cd 2.600 baddar och t5 r,ä"
ningar högt rogs vårt bagae åtcr
omh.rnd av bårxre. Det kan man
verkligen krlla scr\ice. EIler huri
På kr'ållen efter miLldagen träffrrle
jzg r'år guide för xtt göra upp pro
grrmmet.
'lorsdagen ägn,rdes till störsti delen
ät en runLlresa i den 5 nrilj{torl sta
den. Litc shopping pil cgcn hand
fenns det rid för pt ettermid.ixn

lredag lörmiddag besökt€ r,j 't.sasonmxrresidens Peaerhof,

rcns

Pislrre\-

k) r kog,rr,len tmr\ssrJr
plJrs irän heljgnngcn ia42) i lLa
upplc\elserl Pi etrermiLtdrn grcL ri
pj Ernogr,rfisk: tuseet Das?n avslur:Jes med atr ri s;ätra TiLt ra
oss ti]l ctr Cirkusbesok som var
roligt att få vara med på.

iii,lEii

Lördagen hörjitde med ett besök
pä Eremitager, ert e\. r,årldens för
nämsta konsamuseer som också er
förbundct med ViDterDelnrset_ der
jättelika ibrna tsarresidcnset. vll
ken prakt och vilker sketterikt
påLatsl Utanför Eremi.eger finns
det storå Palatsrorset med den
magnifika,{lexandcriiotonncn m..l
\in 47 mere. hög: pe1.rre. som rilar
p:j ert 700 Lon runcr I,ranrrh,,, L
Dar lilger ären renerllsåLens 1.""oo
n:d som ockrå.ir imoonerand. '
I)en degen åt vi lunihen på stan för
Jtt s(J,n direlr kunnr så in i t\trk
kartrlr,:lcn. Vi srrrirad'e en tirer
stund på Nevsklj prospekt som är
en + 1/2 km hng rrenr mrtr I sr.rn
Den hrr d::gen a'slut.ide. me,l en
sprakande Folkloreafton där ären

L.hi nsrad. pe ter den s1arc haa" pa
pa slannat .h länsl. tia i Hatlatul, och han
ahla
de d. n nra huv,,lstod.n son.n hollö tujsk kandead n.d tuEelbuhllet satunät. Utsikl d.rcri_
bok d ava- k a n a I e n hre d Fö t soni n r s kyr*a n

llr{ rlos \i rhuD r\.i
l,<sok vi gr.k pJ Rvrlå lr,.e.i o.h
lill Per(. Paulfå\rnrngen, som hrr en
l) rl.1 Jjr Pcrer den Sture och aI:
I \Jrer urom rlen srsrr liggcr bcsrar

som kunJe srrr RysslenJ bade uran
och lnn:n. Hun rar heller rnte r.rri,l
fci.,rLL h(svrrJ rårJ trå]]n1 om le\.

vär guide vÅr med.

Söndag f.iLn)r

nr K\,k.rn hrr (n spirr";m ji127
.m hog ocf forgrJ)Ll. som der merr.r
r dcnn. fnntasriskx srid
Resrcn a,, dagen hade vi för oss
själva, så ri kunde gå ut och qora

\Jrå efrerldn!rsde rnkop for;tr
nigrr minncn med ors h;nl.

fr

Ja så kom måndagen, då vi ,iterieen

skutle gä ombord för hemråsa
Såmrnr rc.vrc( nar der g.rtlcle broa
grt f[k u nu ocksa Rei.rn sr.k tj, r
trots aat ri hade storm så-vi bler.

,+

timmar förseDade.

Någon övervakning. som der trtas
om här hemma såg vi inre ti1l. vi
kum och girl som \i \ e. Fitml
o(rr toroglrterJ \er det heiler inua
proLlem rneJ. pi n.igLa plats"cr

rrcx r r rnre anränrh bli,,t. men rrDn
gick dei bre på de stäilena ocltså
\j hrde ju tien en perf.kr guicte

nrdsforhalhn,lrn: r ki sit.rn,t B:rctc
gott och ont lick vi'svar.
Ja der \år en reslr som saft diuna
och
.r'ackra spår hos oss alJa. bcn
gar rnre arr beskri\n. Derra misre
upplerast Åk dit om ni har möitispå

her.

Sia BagLien
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Årer 1985 kommer vi snart att låm
na bakom oss, ett år som har varit
arbetsåmt men mycket inrressant
och inn€hålls kt. Våra onsdagsträffar fortsättet som tidigare och en
trogen skara medlemmar sluter all
tid upp. Vad beträffar den upp-

CöreLrorgsföreningen hede årrgit
5ig irns\'aret för utställningen. En
m).cket stor och pan1pig utsräilniDg
mcd manga besökåre. RLIIs mon
tcr besökaes r\ et! stort åntxi. och
många r,er mvcket intressere,:le,r|

sökande verksamheten så har denna
utökats och besöken hos opererade

Sotn xrslutning på forste h11\rret
anor.lnades en resx med Lruss .rns_
.L;gen .Lcn 22 m.1t I(rt,n \rrn r.le
(ri lU-rrl J<ltagrre ,rth grtk nll
RÅA utnnför l-åndskrona srmt
med båt till ön Ven. Fln rundresa
på Ven \'l1r anordnad under sek_
kunnig ledning. Ilfter rundturen

kamrater och dcras anhöriga har
varit mycket tillfredsställande. En
del nya medlcmmar har på detta
sätt kunnat knl tas till föreningen.
Föreningens ordinårie årsfiröte in
leddes den 13 april på Dalheimers
Hus. Cöteborg. lO st vl1r närveran
.le. \'id Nordisk Kongrcss i Oslo
8 12 maj var Göteborgsföreningen
reprcscnterad av två delegater.

1 5 juni var på Sven
ska i\'läss,ln i Göteborg anordnar
"H^NDIIn\PP 85 ". RLE,s Riksför
bund deicog med egen urställning.
Un.ier tiden

16

denna.

smakade middagen cxtra gorr.

'I'isdrgen den 27 och onsdagen
den 28 augusti embårkerade vi
åter en buss för en tvri degars resÅ.
Re'an gicl till Getrnge dar r i JLr.k
k;ite mcil dopp srmt rrdare rll
Helsingborg och Ilelsingör. Slut
målet denna dag var Spångens

RUNDF'RÅG,A

TILL LARY:S

],AS A R I],

På riksmötet våren 1986 kommer
att beslutas vilket namn våft för'
bund ska ha i framtiden. Som vågledning vid detta beslut ät det

värdefullt

att

veta vad just DU

tyckerl

Sänd in

ditr svar senast

10 jan.

i986 till,
RLE
Box 36

033

100 71 Stockholm

Bländ de inkomnå svaren lottas
ut tr€ vinster, en statens premie_
oblisation rdrd 2u0 , srmt två
peniinglortrr. som tatk för tisjr
intress. Vinsrernå kommer med
postcn i slutet av jånuari och
vinnarnas nåmn notcras

OBS

I

I

LARYS

FOR ATT FA DELTA I UTLOTTNINGEN
MASTE DU RÖSTA PÅ ETT AV DE ANGIVNA
FÖRSLAGEN - ELLER ANGE ETT EGET.

Här är några *, de förslag som färekommit i den förberedandc diskr.rs-

r,

2.

3.

LARYNCEKTOMERADES
RlKSFÖRBUND,
Kommentat: Anses au många
saårt att Lisa, saårt att mi nds
ocb soårt dtt stiga.
LA R\ \C.E K I OM I.FÖR BUN
DET
Något hortdft. Till aanlags kdn
nan bopPa ö1)?r mPllanlPdPt
"ekto1l1i".
Svenskt namn' TALSKADADE,
US.

Laryngehtomin bdr skadat Dårt
tal. US stfu för uta struph lud
eller utan sttimband.

4.

Svenskt namn: YISST

I

yISST stfu fört Vi (som) saknar
struqbulrud elbr -sttimband.
Ldtt att ldsa ocb korxma ibå,.
Utmtirkt dtt dnutindd som
märke eller i an o s/afjiscbkampdnicr. T.ex. Har n; ctt [ör
band? Jtt VISST !

Jag röstar på förslag nr:

dårför att.
Jag har elt annar Iorslag:.

Insänt av:

lZtct
årå/ d/fFgå.d.?
7rr/,1
'r/\tav.ra/mt/&bd'
a/br
l,4Pailo,ebDtf ,fip5t2p67

d.'dac./

Gästgiveregird, Ljungbyhed. Efter
inkvartering samlades vi till middag son bcstod ai ett deiikar smörgåsbod med mängder av här1iga
skånska ånrättningar. Efter cn skön
natt och en stor frukost lbrtsatte vi
resan med en rundtu i dct härliga
Skåne. Resan fortsatte mot Göte
borg och en härlig lunch serverades
på Hemmeslövs IIerrgård, Båstad.
Resån fortsårre scdiln rill cöte
borg. 49 st deltog.

nomföra var i år förlagd till Hemmeslövs Flerrgård, Båstad under
tiden 29 31 okt. Ert mycker vätfyllt program var uppglort till nytta
och g]ädje för .rlh som deltog.

Vad som nu årersrår och som vi
väntar på under resren rv året är:
17 nov. Talkurs, Sahlgrenskr Sjuk
huset, Gdteborg
6

Den traditionella telkursen som
Göteborgsföreningen brukar ge-

dec. Julfest, I)ålheime$

11dec.

Götebor gsrnedlernrnarna belåtna

Hus,

Göteborg.
Julbordsrese med buss.

elter

kaff epausen

Styrelsen vill till alla medlemmar
inom cöteborgsföreningen rikta ett
varmt tack för god medverkan och
anslutning.

TiIl övriga RLE-are sånder vi våra
v.rmaste hålsningar och önskar
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Eric

Swn

KONTAKTOMBUDENS
GRUNDKURS AVSLUTAD

Solveig intervjuas av Lars

I början av november träffades vi
igen på Marieborg, vi som qick den
första informatörskursen i åusltsri.
Ett par nya tarynger ersarte d"e nå
som hoppat ar från den ursprunglrga gruppen.

Solveig Johansson och Lars persson

från HCK srillde upp som lärare
även den här gången. Dessutom
medverkade O§e Wernerstedr och
Lennart Runfors, ordinarie lärare
på Marieborg. Nu stod HCK som
arrangör och det ingick kursdeltagare också från andra förbund.
18

Den här kursen behandlade bl.a.
Hål\u- och sjukvårdslagtn samt
SocialrjrnstLgen
I)essa hgnr. som lu rarit i kraft
ett par iir, åi så kallade r.rmlager, yilket betyder åtr dc endlst
rnnehclltL rnrrsningar tor trcs1t]r.
latt,rre kommunei Lrch l3nd\rrn!,.
D.ttn .qör i sin tur rrt der nu nr vji
tignre än någonsin ridigåre att vi i
v:irt förlrund för fren kra! som kan
ge en tlllänrpning som motsvarär
sedån

våra behov.

Civenis blev det, på den relativt
korta ticl amnet behandlades i kur'
sen, ncst cn oricntcring i innc
hållet och om de miijligheter vi
hår atl försökr benytt;r oss a| de
nva lagarna.

accepterr sirl n) a situation och försöker hittä en \'äg aar lem vidare.

-Att känna till detra är flöd!än

digt vid mdtet med patienter före
och cftcr cn laryngcktomi. Vi var
cnigå om

Det gäller nu för oss sjä1vå rtt läsa
på, så an vi lär oss hi.tå I p agrafern:L och förhoppningsvis att en
vinda dem som dc instrunlent dc
är rvseddå att vere.

Utöver sociallagarna ingick också
"Hur mnn möter människor ikris"
dnr talade vi om krisens olika faser,
chockfastn, når man sitter apatisk
och inåtvänd, r&ktiansfdse , nät
men börjar visa rerktioner, bearbet
nrr ]J,rn är istånd ått tl

'lLingsfnsen,

itu nred sin situattan, nyaiente
tingsjAsen, ntu mån börjar kunna

ske

varr

rtt

man i dcssa situationer

k och ärlig och

sägx sxn-

nlngcn on] \'.rd opcretionen innebar.

Kursen tog ocksä upp organiseren,Jer a| kantdktambuddrTr rerksrmhet. obscncra xtt vi på frirslåg från
HCK tagit denna bcnämning istället

farr inlirrmxtörer, därför att den
läter mera omsesidig. Ved gå1ler
sjilva orgänisationsformen kom vi
inte fram till någon dutgiltig
lösning. Här får r.i själva arbeta vi
darc i våre lok.lföreningar för ett
finna den bästa formen.

Rolf

FIör du fortfarande

lika dåligt?

t9

SoMMARNOIE
I DANMARK
I vår

förträffliga nordiska

LE-

tidning "nl' stemme" kln vi i senaste numret läsa, art dc dånske
laryngerna nu fårt det "sommar
hus", som de xrbetåt på att såmla
pengar till under ett 15-taL år.
Huset, som fått dct vackra nanlllct
t,YKKEtsO. invigdes 15 september.
under gcmytliga former. Grznnar
och medlemmar kom till invigningcn med gåvor i form av inredningsdeteljer samt mat och dryck.
I-ykkebo ligger ett hundratel meter
Jrån stranden på Jyilands ostkust
nära Århus och så1edes i hojd med
norra Skåne. Huset har fyra fasta
sovplatscr och yttcrligere t\,å finns

iett "annex". IIär kan nu

danska larl ngerna boke in sig

för

de
en

vecka i tåget. Skulle fler. sök.r för
semme veckå. går man cfter opere
tionsLlirtum. Den scnast opererade
her förtur. Prisct pcr vcckr är for
perioden maj scptcmbcr 500 DK
och övrige tider 300 DK.

Vi

tycker det är ett fint initiativ

som tagits för de danska Iaryngerna
och önskar hjärtligt lycka tilll

När kan vi i Sverige prestera något
motsvarande?

I

*
20
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Grundutbildnbrgen ao de?, första han aa något sktil irxte kd få e?t
kallen informatörer .i a aoslutail oril;n.rie plats i förcningens stygenotu påbyggnadskurtefi i nouem- relse kd malt ju anariwla möi
ber.
ligheten att adia geru.

från HCK bar ui udh att Om det finns flera ko t,lktombuil
istd et för i formatörer kdlla oss i sammd förening bör den som ap
KONTAKTOMBUD. oilket anses ilessa tsetts till sah?fittltbållqnde
bättte tächa den ömsesidig ftlnk- få denna möjligbet.
tio ao gi1)dntle och tagande, som Bebooet io kontaktoubuil som
en fönnedlande liixk melhn före'
Vår fö*oppning tir nu, att oi som
ing och d mAfihet såt.il som
1)i igt skilh oss till förfogdnde för myndigbeter åt stort, om marl
atbildnhg till kontaktombad får ser det i föthålld de till de krao
det stöd L)i beböver te i lokdlföte- oi med kraft behör'er hthtdd oss
xingama, ocb dtt före ingdrnd be på lokdlpldnet, ocb det informahosrtr det materitll li beböwr för tiofisbehoa som oi efiligt ufut
fötdiupade studier i de timnen ce trdb antdgfid aktionsprogam
På förslag

kwse1l omfdttdde.

ska tillgodose.

Kontdktombudet bel)öl)er nödo.indigt'ris också ha god kontakt med
den egna styrelsen, och ithll hon/

Nyttid
utgör!

de

resurs kontdktombllde

Rolf
27

KANSLI
§palten

När jag blicker tillbaka pi det snart
gångna årer finner jag med stor till'
fredsställelse att RLE:s lerksamhet

öket mvckct.
Medlemmar

Karl Erik Eriksson, t,inköping har
gjort en knrrn utvisxnde RLE:s mcd
.lemmars bostådsortcr. Kerian skall
anr.änclas som underlag 1ör siikrnde
xv b].e. iridrag till uppsökande rerk
sanhct. Ny lokrlll'örefling her bildats i Västeras. Cävlelajreningen är
den sista föreningen i norr. Iorsiag
finns att bilda ytterligare lokalfore
ningår, jeg är säker på atr det be
hörs, med ranke på dc långa rv
stånden.

HCK,s Kanslikartell
Samarberet med kanslikartelLcn har

intensifierats. Kanslikartcllen. bestående rv Riksförbunder 1ör Dövå
och Hörselskadade Bern. l)Hts,

Föreningen

för

Biödarsjuka i

Sverige, FBiS. Svenskt förbund för
il€o. colo och urostomiopereråde

ILCO, Riksiöreningen för C1'stisk
l'ibros, RfCF. Riksforbundet för
Lxrvngekromerade, RLE, RikslilrbunLiet lör rnxg- ,rch txrmsjuke,
RMT, Rikslörbundet ior Njursjukr,

RN-J.

Svenska Celiakiförbundct,
SCIr, och Svenskx Epilepsiförbun
der. Stll. hrr lörstärkt sin gemen
s,rmma irtrcsscpolitiska berakning.

infor o,:h under ]r-iksdagcns allmrin
nä motiorstid t.rgs koniahter som
resulteradc i flcra rlksdagsmotioncr'
i Iör för'Lunden viktiga frigor.
Dessa notloner {öljdes senare upp i
form rv l,l r skri\.:lscr till beri;rlå
riksdagsutsk,rtt.
HCK:s råd

HCK her å.rx intressepoliriska råd,
med r.rppgifi ut hevåka den poll-

riske u§ccklingen inoln sinx respektive srmhällsområden. Det finni r\,i
rld som jrg anser ItLE skell hx ordinaric platser i:

SocidL?olitistu [ider som har tilt
Lrppgifr rrt L,r\ rk.1 rr\e.klin!en
inum soci.rllep;rrcmenrerq \ (rl
sxmhetsonride. me,-l särskiLl ron-

rikt

på sociallörsäkrings- och socinl
ljänstfrågor.

Vird ad) ?dtientrnde,

som har i
uppgili au bevaha utvecklingen in
om bälso och sjukr,årdens område.
Råder ser.som en angetägcn uppgifi
xtt bedd\,.r en bred informårion
om hälso och sjukvårdslagen och
dess svn på patienren. Rådet har ert
närx. samarbetc med IlrDdiknpp
institut€t, dir b1.e. uppförand€ av
behandlinqshjnhmedcl på hjä1pmc,lelrlis n r rrit ef \rkri; trrg.1 Ri
rlet lr:r urksr r l1 uppsifr air tultJ
Ltt|ecklingen inom aldringsrården.
örriga råd
Arbetsmrknrdsridet. hnr hår RLf
€n representant, Siv Br-glicn. Gä\le.

Bern och femiljeråder,

Bostäds-

och

samhällsplaneringsrådet, Fri-

tids och kuirurrädct, lntern,rrioncl,
Ie rädet, Konsumentgruppen och
Skolrådet.

Studier
Tillsammens med ÅBI' genomförde
RLE cn Mål' och plencringskonie
rens med studieans!,ariga den 2-3
sept. 85 och 25 26 mars 85.

Olike förslag till åtgarder som framkom under kursllagarna,
Stödja och hjålpa nvopererade
och anhöriga.

Fria hjnlpmedel, förbandsertik
lar. l'örbåttring av färdrjånsren,
och utlandsvården.

Förbättre konrakten med åndra
små förbund.

Bättrc informarion om RLE.
Lokalföreningar
lrgcscrd BengtsLrerg och undert€cknxd hxr lålts som mötesorganisatörer på riksnir'å, med uppdrag
.ttt bistlL RLE s Lokalföreningar.
\/r li;r\,änt3r oss många och inrres
santa inbjudanclen

Förhoppning
Der rr nrin förh,jppning r.. dct n\'ä
rrer skrll bringa glidjc och t'råm
gång för Er elle
GOD JUL orb GOTT NYT'I' ÅR

ti

önskns n"r
F.lise

»qp4flr»e,%q«4k«sdk<«<23

/4,?U
MED POSTEN
SVAR TILL "KARIN"
Svar cill signaturen K.rrin som i
en insändare i Lary skrllit
I Danmurk och Norge kamnet
nya?ererade ldryt ger på tdleinstit t, dom lår en del ekonomikt
xört från nksJörbuntten, acb en deL
ftdn landstingen. A|)en en anbörig
får dehaga. På dess,i institut finis
logoPed, pslkolag, kardtot ach
teknikt k nnigd. All$n får dam en
intensil) bjdlp direkt efter opera

Vi

som verkar inom handikrppro
relsen och då främst inom Riksför
bundet för Lrryngekromerrde
RI-E kan redoviså en stor akrivi

vi.l anhöriga tilL opererade dclrrger.
Utörer med\,erkrn av lnkere och
logopcd lamnrs ocksa informa.ion
om tcknkkx hjnlpmedel, hur handi
kappersä.tnlng sökes, och vårt föreningsiiv. m.a.o. en fyllig int'ormxtion Dessä kurser sker i förbundets
rcgl och är helt kostnadsfria.

"Karin" skriver också
Vdrför inte dnrinrld laryngfontten i
st.iLler för att låta pen#r d std till

ingen nytta.

\/år hryngfon.l delår eltcr rnsökan
ut birtrxg till lokalförcningar som
arrangerer rekreationsresor

De lokale föreningarna inom RLE -,\rtikcln är en helr obefogad redhar under I98,+/1985 organiserar r'ärdcring av förbundets arbete för
txlkurser med logopeder i Stock" de lån ngektomerade i SYerige
holm, Götel urg. Lrnkopirg, Cirlc RLE:S stvr.lse är lika br,r som stl
och LunJ Iorhunder sroder el-,, relserna i N0rge och Danmårk.

nomiskt dessa kurser.

Rehabilitcringskurser för nyopere
rade är en arnxn form av kurs. r'ar-
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TIY MEIIARBETARE

RlE-styrelsens aibetsutskott har
beslutat indtta en befattning med
beteckningen "specialist på hjälpmedel för laryngektomerade". Befattningshar.aren avses adjungeras

till

förbundsstyrelsen.

Tillsätrandet

har skett

Elof Bystedt,

stockholmsföre'
ningen, som ställt sig till förfogande
för uppdmget.

Elof dr född 1925 ocb

opercrudes

1972. Han har under sin yrkesaerksdmma tid sysslat med försälj ing
och service inom maskinindustrin.
Elof rir intrcssetud da föreningstsetksambet och bar styrelseuppdrag i
Jlefi sammdnslutnikgar Man bör
kanske också nimnt att btifis stora
bobby uid sidan au föreningsuppdrugen tit bilmotorcr. Han ti bi;t
också grappen a1) blh)ande kontdktombud i RLE.
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genom

"handplockning" och vi viil här
med någrå persondata presentera

MÄLSÄTTNING
Som ansvarig för våra tekniska
hjälpmedel är jag bredd att göra
mitt bästa för ått bevaka utveckIingen inom området. Jag har
redan fått vara med på en temadag på Handikappinstitutet. Dagen

undersökas om vi kan komplettera
den med talförstärkare.

De nu befintliga hjälpmedlen bör
modifieras och förbättras det är en
sak som skall få högsta prioritet,

var givande men av litet intresse
för oss. det handlade mest om då-

Med en vänlig hälsning och hopp

torer som hjälpmedel.

om ett gott samarbete,

D€t nva
kan vänta oss under
'är vi
en ny Diavox med in'
1986
byggd hörförstärkare och hörsel- L'otnot: Diatax
slinga förhoppningsvis skall det

Elof
.ir en dI) Teleoerkets

EFTERLYSNING
Du som ständigt användei
glasögon.
Du som använder hörapparat
meddela detta till ordföranden i Din lokalförening.

of

\

Gud od snygg
mdn skulle kuwld tro
dtt det tir peruk !

Det tir peruk.

aldig kunud tra

t

"HJALPMEDELSMARKilAO"
STOMASKYDD

Stomaskydd av

vit rexril

med kard-

borrslås.

Olika halsvidder, 35
önskad

l

storlek

42.

Pris

Angiv

kt 22:

såljs tenom

RLEs KÅNSLt
se sista

sidfir

LAR}IA"T?AIAT

Larrnepparater

i

ouka piislågen

och utförande kan rekviretas från
WORLD IMPORT

Box 101 66, stockholm
Ordertelefon O8/fi A815
Pria från ca 25:il!
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du laryngektomerad och saknar 'KA,TASTR OFKOR T
Hor
aw dej tiil wårt kansli, så {år du ett med posten !
-3

:k

?

TADDA UPP !
viktiga rön

till

gagn

för

Servox'

eldrig nye battericr innen du ladd.t
i 14 tiffner. Dctte är ett mäste
om du vill he god användning av din
dem

^garel

Batteriema skall alltid laddar I.1
timmar, ddrig mindrel Ladda miflst
3 4 gånger i veckan om du använder din Servox myck€t. Använd
28

:. ii

Scrvox. Yar nogå mcd art vändå
brttcriet rätt ! Alltid rött mot rött,
bäde vid laddning och i röstgcn.-

r.

]j

DU HAR VÄL?
KATASTROFKORT

OBSERYER/r

lag åndaa genom ett hål i halagropon
Håll andningshåletfritt
Vrid E, rhitt huvud åt sidan
OM ANDNINGSHTÄLP AB NODVTNDIG:
Gör an kraftlg lnandning. Sitt nurnan mot
.ndni4g.hllet och blå. t-n .ll utårdninosluft.
lJpprcpq ungarär v.r t€mtc r.kund. FING AMBULANS ELLEN POLIS

(Låhielefon

g0 0,OO)

ttos"

Ring e11er skriv ti11 vårt kansli så Iår du
ett TaATASTROFKORT rned posten.
BÄR DET SA ATT DET LÄTf' KAN HITTAS
OLYCKAN SKULLE VARA FRAMME...

-OM

?F///r/ Vittr

razi)

#ettoye.1
0r\
{,

lr

är ett
etter

För ytterligare PRODUKTINFOR MATION kontakta
LouisGibeck AB, rinelviis€r 5, Box El. 5_194 0l Upplands VasbJ. T.1.0'60/E6065
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Sockerbiten
en romersk standard
Uppf innaren George Siephenson

var uppenbarlieen historiskt intresserad: när harbyggde sitt första lok, tog han upp den gamla
axelbredden. Och när sä små'
ningom järnvägsnätet i Europa
började byggas, följde man Step-

hensons och

qs

Englaflds

-

exempel. Spårvidder i t €x Sverige (normalspår) kommer alitsä

ursprungligen från d€ romerska
suidsvagnarna.
Lastpallen en modul
pä iårnvågsvagne'l
Den standardiserade lastpallen är
i sin tur en modll byggd pä.järnvågsva8n€ns långd och bredd. Pä

Det var er romersk vagnmakare,
för inemot 2 0O0 är sedån. som
beståmde formatet på vära sockerbitar. Så här gick de! rill:

Englandvar i nära fyra århundraden en romersk provins, och romarna byggde bl a Hadrianus
mur utanför Newcasrle, för art
häila skortarna pä avstånd. Man
har vid utgrävningar funnit slilmårken efter d€ romerska stridsvagnarna: axelbredden var 1435

samma sått är transportförpack,
nirgarna måttanpassade l:ll last

pallen.
Så: när Sockerbolaget för ett antal är s€dan beslöt att ändrå foL
matet på sockerbiler, så at den
passade till traff portförpackningen, så attdennaisin lur påssade
till lastpallen
dä ianns det alit-

säetlsamband- bakåtitiden,

ända

rill den romerska stidsvapnen
Sockerbirens format besrämdes
alltsä av romerska vagnmakare.,.

*«'aftr«sdlä@6«<€<«<qö{«<Sffi
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LARYNGFONDEN

STOD LARYNGFONDEN MED
EN MINNESGÅVA.

INFLUTNA MEDEL SKALL AN.
VÄNDAS TILL REHABILITE.
RING FöR MEDLEMMAR IN.
OM RTKSFORBUNDET FOR
LARYNGEKTOMERADE

Tänk På Vår Fond
Posrqiro 91 82 58
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