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Då är det återigen rid {ör ett nytt
vår tidning IARY.

Sedan nr 4/95 har jag tagit till miD
uppgift att vara red*rdr f.jr vår
ddning. Nu är det ju så att ing€n
redaktör kal1 göra en tidning utan
hjälp, och den hjälp jag hoppas på

är .rrr ni i föreningarna skall skriva
om aktivireter som ni har, om
glada och negativa detaljer runt
vår'a olika siukdomsbilder. Alta ni

som sitter runt om i vårt land och
någon gång tänkt att det här skulle
jag Yilia skdva om, fatta papper
och penna och skriv, renskrivning
hiälpcr vi till med om ni så vill. Det
kan vara av stor vikt att andra får
reda på vad just DU tycker och
tänler om ett visst problem eller
upplevelse.

N{en du behöver inte tillhöra
vtir medlemsskara {ör att skriva i
vår tidning alla NI som läser tid-
ningen rir välkomna att skriva.

Jag vet åt den anhörigartikel
som fanns i nr 4/95 har v:ickt en

del synpunkter, skriv gårna och
tala om hur du upplevt sjukdoms-
riden, antingen sonl opererad eller
anhörig.

Jag väntar på artiklar från er
och tackar på förhand.

Per-tu e Herbertsan
R"dabt a

I.ARY
En tidsknft för -

a Iqryngektomerode - de som

f:itt struphuvudet bortoperer:rt.
I hemiloryngektomerode -

de som lått ena stämbandet

t glossektomerode de som

{åt tungan bortopererad helt
eller delvis.

a de son1 opereråts för cancer i

munhålan.
t de som genom srålbehandling

fått bestående men.

Svensko

[oryngförbundel
a har läns- och region{öre-

ningar verksamrna över hela

lander.

I har kontakt med morsva

rande förbund i andra 1än

der.

I har iörtroendeanslutna
läkare, tandläkare, logope

der, kuratorer och dietister.

| är en av huvudmännen i
Cancer{onden.

t tillhör handikappförbun-
dens samarbersorgan.

I finansieras genom medlems

avgifter och anslag, bl a

statliga organisationsstöd.

I har instifrår iristående Stift
elsen Laryngfonden, som bl a
ger reabiliterirysstöd till de

som drabbats av cancer i
öron, näsa och halsområder.

I arbetar för lika rätt til1
behandling, vård och reha

bilitering samt iör social

trygghet.

I utger tidskrlften Lary.

i värnar sina medlems
gruppers intresseirågor.



Hei... milt nomn

ör Pio Pries.
\{ånga år har gått och för dom som
inte kiinner mig ska11 jag göra en
kort presentation.

Nlitt namn är Pia Prics. 1988
börjadc jag arbeta på I-arvl1g
forbundet dar jag blev kvar i drygt
två år och arbetade som konsulenr
sckreterare, efier tidcn på Lar

'ngiorbundet 
åtcrgick jåg ri11 mltt

arbere inom vården.
Som LLtbildad undersköterska

med n:istan 2.5 år inom v.irden har
jag idag påbör'jat en utbildning på
Röda Korsets Sluksköterskeskola
och skall urbilda mig till sjukskö-

I den nva utbildningen hal man
lagt in en forskningsbit för art vi
skall kunra gå ut med en kandi
datexancn som f:irdlge slukskö-

Narurligtvis boriade tankar:11a

snurra - Vad skall jeg fördjupa
mig i: Ganska snart kon jag in pä
l-arvngförbundet och de opererades

1988 gick det ut en enkät och

jag arbetade med att sammanställa
den. Det fanns frågor som jag
aldrig fick något riktigr svar på,
€ller riktiet grcpp on1, och d:irmed
iunderinger sorn kvarst:itt. Jag
hade dä vissa tankar på miljön
(hem, arbcte) v:ird, information
(förc och efter operarionenl, kosten
och rehabiliteringen.

Jag går därför nu ut och ber
om er hjälp. Mrn önskan är ått i ff.
2 eller 3 av Lary 1996 få ställa en
de1 frågor som jag hoppas:1tr ni
kommer att htälpa nig med. De
uppgilter som kourmer att lärnnas
av er kommcr att stanna hos mig
och sannnånställningen får jåg riil
vrss de1 h1älp med av mrl handlc-
dare. Efter bcarbetningen Lomnlcr
allt material att lörstöras så lngc[
obehö g kan användl sig av der.
Karske kan jag genom mitt arbere
förbättra \.ården, inforrrationen,
förståelsen och kunsltapcn om ert
handikapp bland vårdfolkcr vilket
nlitt cxamensarbere syltar rill.

Har ni frigor an ställa till mig
om min utbildning och mitt syfle
si kan ni nå ffig på te1€fon 0E-.570
226 45, säkräsr på kr.ällstid.

HAkningdr/Pid Pries a

Pressmeddelonde lrån (onterlonden

ffiym hffimker mm ffiffim(er*
(lanccrfonden har under hosten
gett ut trå nvä böcker.

"Den viktiga nåten" :ir den
för'sta svenska bok som praktiskt
tar upp näringsbchandling av call,
cerpalienrer. Boken jir skrivcr al,
personal i vårdcn och ger konkreta
r:id on hLrr nutririonsbehandling
a! cancerpalientcr på sjukhus,
sjukhem eller i hernmer kan orga-
niseras. Den tar ocks:i upp olika
s:itt att ge nä I19, även enteral och
parenteral nutrition tvia sond och
dropp), och hur kosten ska var:r
såmmansatt iör att undvika vikt
ncdgång.

"Hundra frågor om cancer" ger
svar p:i de allra vadig:rste frågor.na

om cancer på ett enkelt och Litbe-
gripligr sätt. Boken är skriven av
medicrnjournalisten Gun Leander
och v:inder sig till cancerpatienter
och anhairisa. Den tar upp fr:igor
om hur cancer upptiicks och be-
handlas, om iirfrlighet, raturläke-
mcdelm.m.

Den viktiga maten kostar 270:
och Hundra frågor om cancer kos
rar 195:. Porto tillkommer. Böck
erna kan bcst:illas via Cancer
Ionden, tel 08-677 10 00 eller köp
as vid ett besök i Cancerfondens
Infornlationscenter, Gamla Bro-
gatan 13, Stockholm eller av en
välsorrerad bokhandlare.

I

Prize Hotel i

Stockholm -
ditt prisvärda

alternativ

Mitt i sta'n.
Förstklassiga rum.

Pris vardag fr. 855:-

Pris helg 520r

Priserna gäller enkelrum,
lrukost tillkommer med 55:

Välkommen
att boka på tel.

08-14 94 50

l(ungsbron 1

111 22 Stockholm



DO Feinstein är mycket mer än en revisionsby-
rå. Vi är också affärsrådgivare med special-
kompetens inom en rad områden. Därför kan

vi ha ett både djupare och bredare samarbete med
våra klienler. Bland våra kunder finns såväl små som
stora företag.

. BDO Feinstein är medlem och delägare i BDO
Revision - en rikstäckande kedia av samverkande
revisionsbyråer runt om i Sverige.
. BDO Revision ingår i det internationella revisions-
företaget BDO med huvudkontoret i Bryssel, i hiärtat
av EG.
. BDO omfattar över 400 kontor i ett Bo-tal länder
över hela världen.

Kontoret liBger iWorld Trade Center-huset, mitl i

Stockholms City. Dessutom finns ett kontor i Sollen-
tuna. Vi är 78 medarbetare varav I3 auktoriserade
revisorer.

IBDO
f rrrrustrru
AI.]KTORISERÅDE R EVI§O RE R

BDO FEINSTEIN REVISION AB
World Trade Center-huset, Klarabergsviadukten
Box 70390, 107 24 Stockholm.
Telefon: 0B-700 57 00.
Telefax: 08-24 06 15 Telex: 16572.

Sollentuna-kontoret
Industrivä8en 2, 191 62 Sollentuna.
Telefon 08-700 57 00.
Telefax: 08-35 20 66.
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Det kom etl brev till
[ARY-redoktionen. . .
N:ir man:ir missnö1d med rågot, ja

dä gnä11er man oIra. Ofra får den
det gä11er i skdft eller ral vera vad
man tycker illa om.

Men on men tycker n.igot :ir bra
konstaterar man det och:ir nojd,
man tu inte llke k\,'ick ått t:1la om för
dem det g:iller n:ir något är brä.

När nr. 3 åv LARY kom ryckte
jag aft dct var cn mycket v:ilredige
rad tidning med många fina arti-
klar och dessutom var den vackcr l

sitt urförande.
Vi san r.id Irukostbordet niir

posren ramlade ner på hallgolvet
dagama före ju1, Karl l:rik gick och
hämtade den och gav rnig ff. 4 av
LARY. J.rs bl.iddrade i den och
fann flera intressanta artiklar och
reportage och sade till Karl Erik:
Har du sett vilken förändring rill
det bättre som skett m€d LARYI.la
visst, sa Kårl-l.rik, det tycker leg
an du skall skriva till redaktloncr
och taia om.

.lag lick en välhehovlig pufi och
nu sitt€r j.rg här o.h försöker skrl
va ner vad jas k,inner och tycker.

Stort tack till er på redaktionen
för ett finr jobb och cn bra tidning.
Vi önskrr er fortsatt frangång och
ett GOTT NYTT ÅR 1996,

McL! utinLiga h äLsnm gar
Ann Britt och Karl P.rik

Fi s,iing a

vi i rcdakti.nen tacL föt dessr

drmande ord och upprnmar er alld
Lttt kommd med ,npu kter På tid
noryen, äuen ni sol hdr negatiua
sy Punktet. \'i som atbetdr neLl
tidningell L,et dtt ui aldti? kan Sötd
en tidnill4 s.)u1 dlla gilldr men L,år

målsättilifig är att så nångd som
möjligt skLtll kä nLt sig i1öida ned

Yi uet dtt det bLtnd t)å/d liis e

finns många, ndnga duktigd skti-
benter o.b ui L,ädiat till et fatd pen-
ilLu o.h skriu fi;r nå!:ot dtt skriud on
finns det dlbid. iu ller som skriuer i
tidningell iu intuessantdre bln den.

ReLLlhtiane a
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Lfter ert ir iStockholms läns
Lar-vnsförcnire k.:n jrg inte slura
upp mcd atr törlrndr.rs orer 1.lssa

pororers k:impr31od.

Mr lory
\Iccl arrlra orrl Rolf l-ischer h.rr
serlan semesrern r.arrt mr-clter svåt
siuk.:rndock h.rr h.rr c,rgeg!rat sis
rill hundra procenr i.tyrclscr' ar
bere, plererat cn rah.rb-rcs: för
iorennge,rs medlcmmar med krai
tigt subr.enrloneraclc priscr. firri:t
trr ock sLrir,ir det anatiiea mei
lemsbladet rn.m. n.n.

Föreningens sekrelerole
Iage §ickstrilnr - flct Fi \,:iren en

fulsiderbrinning ron rnerst fi
hrr ör,erle!.t. Enligr 1äkrren sonr
opererade honom r,rr han mndre
an 60 sekunder från cr säker dod.
Det tog intc mångl r..-ckor innen
har åtcrigen rrberrde för follr
lroln trireningell! Sonr lnn rn.c
rlena skulle rarr tillriickljgt, har
hl g:in p:i lecLokurscr och vecko
slurskLrrser for etr vrtcr'l1grre ior
ko\.ra si!.111 För rirlr arde:iker
h.rn runr isholor mcrl anrirökkrnr
pant. för itt itminstone r:ir1d.r
någl. urgdomal ir.l11 sunn.r ijdc
sorrr drrbb.rt oss hrrngekromer rdc.

Jag kar lnre slur.r .rrr förundrx
nig in.r dess.r n.i personers livs-
rnod, llr sklalite och k:rmp.rglirdlll

,\i,'. \-og(lI

NYHETSBREV ]RAN SHIA
Der har rill forbLrndskanrllct in
konnmr eft N\hellbre\ hån SHIA

FN:s .l:c Lr,lrnokonierens med
\ idhänslrndc alternrrn a konfe
rcns, dcr var ilen srirrsta g1ob.rl.r

samm.rrkomsten i f-\:s hisroria.
NLirga rv L,\RY l:irarna k:inner

Brrhn, T(rrlsson irir hl: smterc
H.rndikapp R:id, som air år!cckh..
hon air unrera SHIA:s srneralse
hreter.ue och dchog sorr sr.ensk

delegar. clcrta utgjordc en dlrekr
koppll g ölcr rill F\ ko erensen.

Någro glimtor som togit

från Nyhelsbrevet
Situ:rtionen tor kr.rnnor nrcd fLrnk

rionshinier i u l:rnderna hi'hsrcs,
både genom een.r semlrrericl oeh
ardras delegateis aktiritctcr'. Det
lanns ocks:r inform.rticrrsmarcri:l
vrm de svensla dclcgrtcma med
regit.

Rrkarde f:1rsk lar rapforrcn
"Hiddcn sisters', «rm speglrl situa
tlofen iair k\irnlor o.h ilickor ned
rrrkrionshnder i åsier och Sti11a

hrvsregronen. den sl ESCAP regio

Den s\rrska dclcgationen hrde
e ege urstiillnlng srmr egnx
SHL\ t-shlfrs nled p:rrollen

\\'atch out disablend lrncn

lr,rdcr fonrmer NGO blel funk-
tiorshinrlrade klinno. §ynlisa
geron egna altrrviretcr.

L landsdelegetcrna Jog h:i1 pr
vrterligare en mit, näm1lgen del
som saiger ått trnkrionsrlnbbadc
kr.nmor i l!lerd Lr.e trar.r ir hå,rc1i

k.rppadc - Lrtan två, rre g:ingcr han
dlkappaie i iörh.1lh de tlll nnilr:r.

Fr:in Nrhetsbroct iluns art lasa

atr "en nrindrc sicrsk utgår.a konr
mer sonr an rncr inrlk.ad pi iramti-
d.r poilc! ti;r SHIAs kurnoårbere.
Det Louuncr atlara en bearbetnilg
:rr. .1er ergclska r:pporren och av
örriga diskLrssioner som förs i ljLrscr

ar. Peknrg uppfollningen. Rapporren
beräknas var.r klar iil disrribution i
miffen a\'trmlari 1996."

Årels huvudmonnostämmo
SHIAs hur udmannasr,imme av
holls dcr l8 norember 1995. Huv-
Lrdtrlarc rar seneraldirekriir, Bo
(lörerssor. 1r.å nla Iarslag ham-
Lonr pri stänxnan, SHIAs fr.rnriicLlr
inriktnin!. och uriormning. Dcn
endm handl.rde om art en utrccl-
rring rkalLgöras om etr Osteurqra-

SlllÅ = s\ !nska Handikeppor
ganisatloIlcrs Tnterlatjonella Bi

thdcrtccknad har haimtar och
.ireråt irppgitternr frin \r hcrs

brcvct. SHIA, shriicn ai Iiina
NLrrrni Sodergren, i ikarlcr:rnde
inform:rrionsseltrrtcrarc.

Fli! I.t d.tLi:t a

BLI MEDLEM

I FÖRBUNDET

SOM KÄMPAR

MOT CANCER
OCH STÖDER

CANCEROPE.
RERADE.

Laryngförbundet står öppet för
dej sorn är opererad eller som
vl I ga in som stödjande rned-
em.
lvledlemskapet kan anmälas
till den okala iöreningen eler
direkt t ll Laryngiörbundet.
Adresser och teleionnurnrner
iinner du på s dan två detta

Annonspluts
nurnfaer av Lary.



Tuge Wickström hesöker Helenelundsskolon
sitt onlirökorhele.q/fi i

Txge lar med p:r anrirailscminarlct
i Örel.rc i biirian a\ oktob.r 1995
,,ch h.rns firqta besoksobiekt L.ler

Helenlundsskolan.
Firr rrr l)i:ih.r Trge sr,rri.n rar

rnderrecknrJ meil mcn inr. bchi».1.
T,rge si nir.kcr si(,.1. hur 1il'oLrlnig
ri11hi,L hlr de pL.rtghdrs skl.r rllket
underl:inur: I derrl :rbere.

\'l l(örde iem lektioner och
h.rde tLrllr upp ar. slirir pri fiågor

tr''in elelerna och art vårt arbctr
r'.u Lrppskar..rt Yiri.lc.l.r1 uträrlle
rlrg.o,1r gtordes pr sLolan.

Iag irnslår T.rge h ch.r rill I der
ior.s]t.x åftlri:lkrrl)ctet o.h lrop

l.rs atr han slall bcsilla ,trl,rgr

I'tr Atu Hcrbt.tst)]ia

Anlirökulbildning.
Till cr v:nr i,rr ncrl pa .rnriLolse
mlnar'lcr i Ö,c[-.,o r ill 1.rg meddele
att cn tortsärtf lrli_rsutbl lclnirg korn
meL LrnJel hö*cn 1996. info kolrl-
mer arr sindas ur.

I Lnns der rillreckligr srorr
lnrresse kör rl en il urbildning n,ir
tilL:ickligr deltagrrantrl iinnes.
FlOR AV LR,

l'.t Årn. llih.ttsait a

l(öp-Siili-Byt
Ulder den här vnrjetten kom
mer vi ar. €rbiuda tidnhsens
läsare att köpa sälja byra varor
till ett annonspris av 35: per

vara. Ett krav år att a.Lh erbju'
dande skall vära s€riösa. Red
akrionen lör$hå11er sig rritten
att .sroppa annonser gäll:nde
vål{ pornograti e1ler andra ose
riösa erbjlrdande.

Vrd rjet hlir rv dennr
amronsspalt avgör ni läsarc.

Redaktionan J

Iöreningsonnonser.
Redrl<rionen eLbirdeL Svenska
L:wngtörbLrnders talrenmgiu .rr i
lrrnonser i5r.56 mm meddela srra
rIrivitetc'r rill med]emmar och
rnira rno csscredc. Priser iör des§.1

annonser ar 200: .

Dem.r m:i.t och pris kommcr
iilen rrr g:i11a ior Gorl Jul ocl Gon
\\tt -\r onsknm!.ar. ranken ar Llå

rn rarle iörenLng enLlast:nger srrt
nerrrr och ett de l:inga nrmnupr
liknineir $m loreLommrr upphor
då det slaprr ctr crorrrt arbete fdr

övät I

Redtt/li rcn a



Hjälp till Bqltikum

eller St.Petershurg
Det linns stora rrölligheter fOr den
som r.ill få irlormation om hur
man ht:ihcr furkrionshindr.rde i

de balriska staternr eller S:r Perers-

burgsomr ådct.
1l:ilso- och sjukvirdens ()st-

europ.konnni.t6 (ÖlK) har gert u.
cr skrllr som handlar onr hur nan
kan bidra med kunsltapsUvcrforing
och r.ilka ekonomisl<a bidrag man
kar iå.

Där står ri!€n lilka Yänorternl

ir mellan Iändcrla. D:ir k.r| DLr

soka LLpp Din eg€n ort och på så

saift ii koDtakt med \änorrcn.
DLr f:ir skrrlten grrtls om DrL

ringcr telefon 011'lt-) .i0 18.
G unnat \Yeilrstr ön, kanshc hef I

Somtulsgrupp för potienter, strålbehondlode

för roncer i munhålo orh hols - i Göteborg.
Inom trlvårdser.delni,rgcu, Sahl
grenska Siukhuset i Cöteborg, h.rr
vi under rle senrrsrc n:i iren bedri-
vrr en sarnta sgrupp fitr de paticrrcr
som nlslutat strålllehendhrg ,rot
cancer i hals och munhala. Vl har
under cLcnna rid hali rröd r!
Larlngforden lir 1.är verksamher.

Cruppen har o-äffats under err
par timm.rr vrrarrnar r.ecka. ln
kärna av lvra peticnrer har konrnrrt
regelbundet och arrlra h.rr dehagit
nigon ging encllanåt. Gruppsarr-
talen har letts av underteckn.rd och
av Solveig Simonsson, kurator på
öro*lmiken. Vårå möten har iarit
forum fö samtal ocir utbrte av
erhrenhctcr krnrg sjukdomen och
hur rnar påverkats av dcr. familje
mässigt och sociJt, gcromg:ing€n
behandllrg, r:idsla fin. recidiv. hLrr

rnan hafr der sedan sist, tips om hur
man t.er. underlätrar rr untorrhct,
srress och triining. Cencrcllt har
haha tiden ägnats åt samral och
andre halvan :'rr tr:i rrg. Tr:rningen
hal bcstått rv arspänning, rör€tse,
rijst- och rahräning. F.rfarenheten
ar dc hrir rv:i åren iir atr p:rlierter
cfter en inrensiv och mfI heharrd-
lngstid för bckämpande a! cilncern
har etr s1älvklarr behor ev upptö1i
nmg där frågor och ierhågor kan

rhr''ftas cftcr haml. Ockse niining
för att ullderl:irrr LonrmLrnikation
liksorrl r'rlja tl ll kommrniktion
1:rngsikrigt. iir ai stor r.ikt.

Il:riorltcren a\ de parienter son
deltagit i gruppen ir verks.rnrna i
prtientlo.!ningen
och har irlag urre

liurgrc något behor.
ar samulsgruppen

man arherar rg
sj:illa som grupp-
letlrre med stöd-
j:nde arhere inonr
patienrlorenirgens
rarnar. Dlir har
marr iircn saarrar

anhör'iggnrpp for
arrhöriså till påri
crter med olll<e

Enligr un:n dc-
rin8 rir påticntcrm
nöjdi ,red de11

forrr som samrals
gnrppen bedrivus
i. Vid ralv:irdsal
clclnbgen iorrsät
tcr demra fonn an
furnas. allt ettcr
parienrernes bc
hov. men ru lrom
kliniLcns budset.

Vi är i Ctl.cborg glxd.r och t3ck
samm.r f.ir der sröd ri erh,rllit lrån
Larvngiondcu for atr kousolidcra
dennr vcrksamhet och f.i in der
som en natrlig de1 iraliårdsavJel
ningcrs arbersuppgiftcr.

Atln-(:hr i stinc O h Lssa11. hsol) ed
ta ht a r d s a kl e h n ry e n S;th I gr c n s ka

sl khuset, Götu:bolE a

VI SAIJER
Tapeter - Färg
Golv - Tak
Vi b.yte. färg efter Dlna

C,,t'des 
o"'u""'

"FARG & TAPETSHOP
Slöjdvägen 7, Jakobsberg

Tel. 08-580 303 30

VI GOR JOBBET
Målar - Tapetserar

- Sätter Kakel
- Snickar

o
Ablasoo n åbie?
Värvägen '10. 175 40 Järtälla
Tel 580110 78. Bil 010-2'10 21 93

- Företagarc i samarbete -

,&,/»l\,./ål )



Viirmliinningor pfi dotukurs.

Arrur tsroo och Stt:r-Ovc Pcrters

son ir de sorn inte ger sig. n-vlil<cn

heterr rager olerhanrl.
Skrll man vara ärlig så är det nog

Arrur som:ir den p:idrilarrdc i .lett.r
med derr och firr Sren Ove ncd sig
på denna kurs. Hur som helsr, :rlen
rcdaktincrr iijr denna tidning blel
lLtct rrfikcn på Lur dessa herrar
hade dct på sin kuls. Med Lameran
laddarl och r'äl \ässacl penn.t ka;r.le
jag en nrr ri]] Gnnns där jag f.tnn
dessa herrar frän ör dataskämrarnx
ocf de verkrrle storrrivrs-

Artur, en bra bit övcr 70 rårar, vad
fär dig att börja cn datakurs?

Sr.aret blrr, nvfikcn förstär du.
der ar iu så att men blir aldrig fa;r

gammal iör art lär'a. Vilka kLLrser

hrr du gån ridigare? Det iir cr hcl

dcl, jag h.rr gårt p:i kurs och liirt
mig en clcl om luncllh lör a1dre,

tr:idgånlskurscr ocL bllnrelt.u kur

l:n bidragarrlc orrak tl11 aft iail
deltager i dessr kursclir att frLr-

gan inte vi11 art j.rg skall varl i sko
gcn sjrih'kommer der litet forsik

tigt irin Arrur, iaS ir niniigen er
person sonr trivs i skogen, mer
nr.rn lär iu lörst.i om irugan rvcker
ntt det känns lrtet osakert när jag

:ir ute siälv.
\:n iag scden frågir-Sren OIe

vad n'cker han ncker om atc alhc-
rr med en dator si blir svaret, der
är nog mie s'i dumr n'ir man fårr
pro\å på litet och Lomma under
fund rned vilkcn nrtta rnan ken ha

Pu At*: Ho.lt:ttson I

Der ,ir nog en lr:iga som vi alla är
ense om. Der ser mörkt rt. lnom
r.,irr eget Iorbund ser r.i ju atr med
lernrnaL med munehålecancer blir
a1lt r''ngre. Skall de bli sinande
jnorn f!.r !ägga. utan .rrbete eller
slsselsätrring) \u :ir dcr ju så xtt
a1la med en handikapp inte har ork
eller möjligher an erbera men svs

selsrittnins€r1är ju en liktis iriga.

Den öppno dörren
D€tta ir ett prolekt sonr Social-
so relsen stertade i nor.ember 199.5

och ni l<rn hsa mer om det på

il'{Nt' lu,ull' 'u$,rt$ tn{i}
Hur ser lromtiden ul ?

När det gäller.rrbetsmarknadsla,iget

är li nog.llå på det ltlara mecl att
lägct int! ä. det bäsra och iad blir
di övcr för oss mecl hanclikapp?
lor en tid sedan vnr jag på ett mö.e
nred "Nänerket ior arbesmark
nedsfrågor" det ar HSO som dri
vcr detta nänerk. |ör rig lar der
tijrsta gången t.rg r'år med pä err
rnötc i detta nätverk, etr möte som

lrrg tlcker gar, mlcket r.;rdeILrll
inlormatiof och det vikrlgrste. det
gJ11er atr knvta kortaktcl mclltn
de olikr iörbunden. Vid dcrta nrötc
iraml<om atr rio i10l statliga rtred

ningir för irär!årande arberar p'i
grunclcr rill komrrrrrrdc arbcts-
trarknadspoliriska proposition, det
:ir bar:r atr hoppas :rtt dessa kan ge

nigot bra ior oss alia. iven de som
inte har mvcket höS urbildning.
T!!:irr är det sä id.rg atr saLnar
rnarr Lijg rrLrildning, är all,er 40:ir
eller har ett handikapp eller fLLnk

tionshindcr da är.lL't 11ästrn omöl
ligt an få ctt arbctc. Pcrronligen ser

tig 1rårntiden med en grå blick men
hoppas att alla utrcdnirrgl och
prolekt kan göra n:igot bra.

Per -\rnc Herbertson t



Bsoclatstyrelsen
THE NATIOTIA! BOAFO OF HEALTH ANO WILIABE

Soci!ltjånstgruppon, Allmånn''nh't6n

l7-gtt 0roJekt om aenll
oru öppnn D-

l:,äi#iä+itT.fl*Hål#-ä#tr'ä:{1*+'åäl:
Det 6nns idag roånga goda exeEpel pÅ

tm;:ff s:.:t"':::H§t:"iäHå,
fåå::::1";"?*"Ijx:äå"'*lffi ,ä;,

fl"j['::"Ts'":'i'::j'ff äfi .#ä,i
nÅ folit arbetet i landsting och kommu-

.." oå deta omräde Olika samverkans'

'""jff i,r,:'"äilLTåäSf 3'1ff ;,-
o;h p;ö";s nu i allt fl€r kommuner'

socialstlTelsens Projekt DEN oPPNA 
.

nöRREN har bl a till s]4e alt spnda des-

sa soda idder och inspirera IilI lortsatta

i""',rqer far att Ct rbättra situaironen lor

.i".ldit ,rtsatta grupper' som pga sitt om-

:*'#.1""H1i['HTiiäff ihx,
meningsfull sYsselsättning'

Enliet Socialtjåinstlågen (SoL) 2I § ska

.^"i,-lnamnden medverka LiIl att
:å'i'""i"'t"ä* * evsiska psvkiska eller

,nira skal moter becydande svångheter I

sin Iivslorinc får mdjlighei ait delLa I

samhällets gemenskap och att leva soro
',iåi,x.''iit?i uL, i";bär ati medverka

tiu att den enskilde får en menlngsrull

sysselsättning"'

I socialciiinstkommitr6ns lorslag iill ny

cocialtidnsdag ( SOU 1994:I39) boiona§

vikh;Åv att sociåltjänsten ska rnta 6n

akdv hÅlldDg i frågor som rör årbete och

sysselsättaing.

En1ist Lågeo om stod och service till 
^vissa

r,,"itionshindrade {LSS) 9 § punkt L-u 6Ka

Loomunen erbjuda "daglig verksaEre[
fijr oersoner i lrrkesverksam äder s-om

saÅar forviirvsarbete och inte uiblldar
sis". Detrna rätt oEfattåJ enbaitlerso-
.rä som hor till per"ookretsen enhgi t s'

punkt 1 och 2.

nct vore trevhgt olo Du som läser detta

r'at av Die iill oss i projekrgrupPen vl isr
szirna emot idde exempel pä vertsaEne'

i"r och erfarenheter som rör var lrage-

.tälllins. Brevet skickas ut titl lånoels

"o -tliea kodlIuner, fdrsälringskassor'
iansarLetsniimnder. handikapporgaDlsa-
iloner trit<s)' kommunala handikapprao

ää*. ila"äåra,e. enrna brevet och sprid

till flem om Du vill!

vi kommer fonlopande att informera om

projekret DEN öPPNA DoRREN i lorm av

korta nYhetsbrev'

iliif,iJo, i p",i"htsn'PP.en ar:
E» a L issha r' Dahl g ren' projektledare

tel 08 - 783 34 89

8oll Corls§on, resursPerson
tel 08 - 783 31 69

C ai sa Äh e r l i nd., u,re dar e

teio8 - ?83 33 06

t€lefaxr 08 - ?83 30 20

ii-rnalt: cajsa.å&4i!499!:!!

SOCIAISTYAElSEN
Port lOB 30 stockhoh
B.!öl LinnaC!r.n 87

r.l.t6n vl,(.| O8'783 30 0O

T.xi.l.fon 08'783 32 48

T.l.gt.m SocirlslYr'i
l*:lll;n".E:,"'.'.","'.
po.,cr,o t so te a



Projektet ska bi a resuitera ; anrapport Rapporten st" in""t allu

Statistik. Redovisnins av bc-rnuig arbetsDxarknadistatistik

iåi ålllo""""a n.,*,'"n"n uo-

,"#i:J;.T,""-1'";rä,*f;."].","
oppnats_-om arbete och menines-

;"å:,åäf,:::äHfll,::'Jff :

,*f,'":l,xäf illiTf; ä:Tä

i'#r'#,'r':'.'Jff A#:äm
f;ffil'::1,'.:i:::t",1-:'I

ffi*{ffi
;:äåH:i :*,',T*IJT;'""' Exemper på iarorma rioDsaa-

å:1T:lffiii:iT jl?ffill* ;Tä#',;i:llffi ;JJ"T ji
anora undersökningar och rnorD korDnxuner och andra mwr_lorskningsprojekt. Under hösten (ugheter sorn ansvarar ft;r Ove-r-

;:":"#;:'","" lJ; 

": 
:,,".T;,*.,fr 

E d'I'|se n rrån skoi a/utbir d nin s tir r

Exerapel på samverkansfor.
eer Ilrellan El].ndigheter n^h
melan myadigheter och ve.t -samheter. Beskril,ning av h;na[verk, kooperativ, stiftelser a"h

anora- organjsationsforoer hr, 
_..

unoerlättat samarbetet Dxellan

H::lf ä?'r"""*"."'."*:i,:;:",:
rarna etler dubbelutreds i onö_

#sffiTåT,::å*H_-åilJiå
uec.ry,nrs rnom tidsraD1en IiirproJektet.



Bengl lindqvist ny ordföronde i Hondikoppinstitutet.
Bengr Lm.l.trist har al rcgeringen
unerts t]1i lr1 orctftuercLc lijr Handi
Lrppinsritutet. B.rrgt Llnd.tvisr .rr

i.d. rlksclag"nan och FN:s specielle
.xppor.ijr på handik.rpponrridet.
Bcrgt I-rndqvist bor i Tlresö Lrrxn-
fiir Srockholm.

Det HrndikapprnsrnLrr her oclr
clcr rrrakle snrelsen ske lcda står
lniör en r.rd liktig.r uppgifrer.
Inom hjabmedelson r å dct sker
srora fOr:i]rdrirger. Svcriges [red
lemdtap i EILncdiör ctt ök.rt inrer
netionellt sanrtrbctc och ien tek
niska urr,cckllngcn, inre minsr
inom omr:1.1ct infonrarionsreknilt.
gor det,ni;ilig. an uneckh hjälp-
ncdcl och hj:ilpmedels§lsten sonl

krn nrcdfora helt nr li\'sL\'.rlitrt ft;r
mrnnrisk!,r med sr':ire funktionr,,
ned§:irtrliDgår. Nle11 ut!ecklingrf
riskcrar ocksii att sriinHir 5tora
gnrpper iLLnhtioLrshlntlrnde utanfor
möillgheren tlll arLre.e. llrid o.h
rillgingcn till reknik.

llandikappirlstirutet arherar fin
aft fiirbii.ira lir,skvalneter filr
nranrniskor med handlliepp gcnorr
tillgång till br.r hjälprncdcl och en
i;kad tlllginglighet I sanrhäl1er.
Hrrdlkapprnstitutct ch rls åv statell
och I andsrrngsicn bunclct.

Ytterligare information onr
Hanilikapprnsritutct gcs ar.:

Steian .lohansson, rnform.rtör.
rel 08 610 l8 ll.

§i t'rur-Nir'u's {iir,'r [,u uprpilt'ruq1 ii m,n I tt i$kmrlrrr fi ,u I

Elier ett hx \ xri. med pii SLF:S Anri-
röksc,ninarirm i Orebro her l.rs
glort nri.. förstr hesöli I cn skolä på
nrn hemort. Den l9 och 26 jänu:rri
r.ar jag dar tills.rrrrrrans med skoll:i
k:rren David sLurdbcrg, vi r.ar i rrs
kurs.1,5, och 6. Trrtr.sser \ar lrorr
och frågorne nårga, rilker vi b'i.la
upplei de som ocrhilr. Lrosi.ivr.

ln mamm.r ieg triifirdc i samhaller
berirrede lor mig att hcnnes dorrer
hrde telat rn,-ckct on r.irr besilk l

hennes lilasr och dortern sliLr Ic

rldris bijria ,ök].
SeIlt är rolig. arr hor.r iör .lii lcr

rnen rtt brdskrper har gitt ir.rrlr
och clå känns mirt uppdrag rrrrckcr
\ihtigt.

Har :iren iått iörfrågningar irål
aniLa slolor sorr iir inrresqeredc
rv r:irr tresök. r,ilket lag g:ina stäl
ler upp på cftersom jag r\ckt! ar.
der rar roligt och g.ry ä\,crl mig
persorligcr en del positiva detal
j.'.

Sten ( )rc !Lttercsöl, Dtie a

En konlroslernos reso till Gron (onorio 20/l - 3/2-96
lrllrrr Lrnrlrade om det rcrkli-een
skullc bli en res.r - rrcn der

Ncrrcsan rar st.iliig - nlcn inte
i vår grupp.

Natrpolricrn hade sr.art rnccl

sprikct men gal oss al a rLrm.

\hten r, rr iblard problemarnk
men ltrp.rrrr r,a r jänetevllgr.

V:idret vrr... nen clct rar var

Blåstcrl \,xr krattig me \.i

slapp diska, n:ir r.rnder for i
räg merl k:fiebricLen hår ba1

kr:rrgcn.

Badstranrlen r.ar ler.eaktig - nen
clcr r,er iind:i for hallt i vattner.

I']oollatrrct var krllr men vi
sökre \ol pi läsiiän.

tJrthknr.igen lar dclvis rlen
'alla' bLrssars

men li ilck rcta ulcker Lrnder

antlra mer dct ,inirades rid
långbordet.

Der lö.ckom ensamrrrå kvällar
lilrsr men sen orclnades der
"grLrpprrdren".

En de1 hlei dållga men rl
hade en gudomllg 'srster".
Skropliga konr r.i ner mel
harmorishn kom vi hem.

Ntet td.k ft,in cöstd ach
hgrd till lngegerd Beigt:berg

a.h Stackhahfi: Liins

I trvqförennry I. ]linga vxr obekanrå med \.rr

11



FN:s stondordregler om "Deloktighet - Jtimlikhet",
konferens i Sundsvoll 3l /1q6.

Handikappombudsmannen Inger
Claesson Wastberg oppnade kon
ferensen och redogjorde i srore
dleg ved dagen skulle innehålla.

D)refier övrrlirrrn.de hon
ordlt till Cijrerl Skrttc soln är med
på alla hennes sju konferenscr för
arr leda paneldebatterna. Han bör'
jåde med aft beritta aI r.ilka orsa
ker han haL engagerat sig i handi
kapprörelsen. Han var född av n:i
dör*trmrn: för:ildrar, han sj:ilr.
lärde sig inte tala rnlan han 6llt
frra år, derra har gån i an i hans
sliLr sedan 1800 talet och många
.1v h:rns förfäder vrr med vld
Nlanillaskolans utveckling. Han
har i sln iigo ett antel bre\' mellan
slnå släktingår från en tid som k.rn
vara åv stor \'ikr för handikappor

Har vara nära an bli blnrd när
hornhnrnorna på bida ögonen loss
nade samtidigt. Genom en lrckad
behandling vid sjukhuser i Orebro
kan han idas arbeta seende.

Göran Skltte har kontaltt nrecl

olika hendiltepproblem, dels
gerom en bror sorn är trafikska-
dad och dcls gcnur sitt arbe.e. l
Tv-icancr finns allergrker, asmati
kcr och dlabetlker. Skrtre är sjiilv
diabctikcr.

Bcngt Llndqvisi FN:s r:lpportör

p:i handikappområdet r.ar l1:ista

talare.
Han började med atr uppnana

kommun, landsring och framlör
allt handik.rpprorelsen att inte
bare l:isa igenom reglerna, d:i för
uts:ifiringe lör atr man sl<all fn
rltta ar dcm iir ått lnan "lärt sig

1äxan rtantill". RcglcLna är ju
är.en en fortsättnirg på r,r,:1 vi
arbetade för urrler hardikappåret
1981 och det lår iu aldris glönmas
av våra naktfar.rrc.

Bengt Lindqvist iir utsedd rill
l:e rapportör ri11 IN. För atr klara
detta har han till sin ht:ilp en
€xpertgnLpp som :ir ursedd av v:irl
dens hendiltapporganisationer.
Denna grupp ska11 propagera for
reglerna, ge stöd och råd och LLpp-

mLrntrar r1är clet gäller Lardikapp'
irågor. Cruppen skall :nen vid
konrakter med regeringar i r'ärl
dens lancler ge forsl.rg pä hur han
dikappliågorna sltall handläggas.
ViLtig.r omr.lden :ir tillgänglighet.
handikeppinflvtande, arsrarsfrå-
gor, utbildning och arbctc.

Ingcr Clxcsson-§iästberg påpe

kade att många problem uppsrår i
vardagsll.et lör rlen som :ir handi
kappad bl.a. på grund av att till
giingligheten m:inga gånger är obe
iinrlig. Hon tog:iven upp en del

diskrnninelngslrigor som t ex att
kvnnor får mindre hendikapper-
sitrning än main.

\.ir der gäll€r udrildning skol.r
lirngerar det ilte bra idag p:i grLLnd

äv tillgänglighersproblem. Å1la
hinder av dette dag skalldock vara
borta år 2005. I jä111förclsc lncd
USA ligger r.i efter nir det gi11er

ti11gängligheten, d:r rlr alla trorro
arer nedfasade, alla kommunrla
fiLdmedel kan an\.:ind.rs och text'
telelon hrurs i ella telefonhvtter.
Dertr :ir några områdcr men listan
kLLnde gilras lång.

Skolplancr mcd inriktning att
klrra alla funktionshindradc måste
utarheras iella våra komrrLrner.
(llaesson-\Fästberg Lrppmanade
oss att lära oss regle u för att
ar\,:irda dem på rärr sitr.

l'aneldeh.rtten behandladc
minga frrigor t cr löncbidrag, nerl
skärringar, fördyrade 1äkar och
mcdlcinkostnader och hi:ilptredel.

1(onferensen avslutades med att
alla vara överens om:rrr Sr.erige

inte är så bra pi handikappfr'ågor
som vi trort och att handikapp,rr-
ganlsationerna måste bll bä.tre på
att framföra sina svrpunkter på
dagens hardikappolitik.

Siu Baglien I

Hei ullo viinner...
Vi i L'rrvngförcningcn Ciir'leborg rned Norrland skall göra en resa rill San Rcmo I Iralien 12 2419 1,996.
Vi hlrr några piatser k\.ar, har du intresse av at fö1ja med så rag kontakt mcd underrcknad for vidare
uppgiftcr.

Siv Baglien
Oxtorget 1 B
826 32 Siiderhamn
tel 027(1164 59
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Slulredovisning ov Svensko loryngförbundets

"Munhåleconcerproiekl" (upril 1994 - december 19951.

Målsiillning
Projcktets frålsättning har i.:rir
an nå srrup och munhålecarce
ropererade per,,onr:r utc i lander,
fclr arr d:ireher gcnorr personlig
konrakt. sanrtal. informariod ur
bildning i santalsgrupper och
anhörigar rcha biliterirrg.

Redovisning ov orbets-

meloder och resultot
Projekter har hela tider arbrear
som ert komplenrnt tiil den
offendiga sjukvården. Genom ert
respektfulk samarbere rned siuk-
vårdspersonalen hrr värdefull
verksarnhc't påbörjars och
genomfört\ ironl S,,€nsha
Larynglarbundct. Der positivba
snmarbetct !:irnar \'i orn och
hoppas att h:ilh kver till garg för
r\a parienter och anhiiriga.

Prcjekdedaren. rcsnrsperso
ncn och de fyra arställda kon
taktpersonerna h,rr åkt runt pi
landers oron-näsa'haiskliniker
sämr även åndrå bcrörrli !irden-
h€ter, dels för rtr spridr muntlig
och skriftlig iniormation om pro-
jekter dels fa;r åft kn),tä \':irderul-
la kontakrcr ned sjukr':irdspcr.so-

Vi har iiver delrrgu rid viss
internutbildning iör r.:rdpcrso-
nal.

Dessa resor her väckt inrresser
att startr sanrralsgruppcr och arr
få personalen at konrakta r.:ire
kortrktpersoner som en 1änk firr
paticnren mellan sjukhuser orh
hemmet, rnnan pätienrcns
utskrilning. Konrakt har alltid
skett rned prtentens sanlrv.ke.

På initiådv från patienr och/
cller anhorig har kontakrperso
nerna arel gjolt hcrrbesök.

Utav ridigare erlarenhet vet vj
att denna grupp:rv parienter, mcd
kvarstående lunkrionsförJuster av

ul sr.:ill och äts\årigherer hnr en

sroi rendcns till isolering. Kon-
rakt och resurspersonerna har
kLLnnat crblLrrla p:rtienter och
arhöriga kortakr med anilra ope-
lerade gcnon'kormnatillsem-
rransgrupper-", foreningstrriff.r
och seminarieträfiar rncd tclran
såsom lir.skvalitet och r,:habilire
ring.

Seminariekostn:rdcma for
patientern:rs, :rnhörigrs ocf vård
pcrsonalens dekagarde har
Larlnglonden bidrrgit ned, erne-
dan projektet har bidragir med
€rsattningen till frlrarberet och
ersritmig semr utläggning tj ll

1'rol€ktårbcrcthår :ivenn resul-
terar i at srnrt;lsgrupper rdag
k.rn erbjudas ri1l L.rrvngckro
rncrrclc, nunh:ilecanccroperera
de och dens enhirrige på 13 plet-
scL i Sverige. (iruppledrae är
kuratorer. logopcrlcr och/el1er
sjLrkskotersltor. Cruppledarna
h:u i iijrarlmet |irllrigar och
samarhetatmcrl mig son projckt
ledare.

För å.t l.rterlig:ue ge rtöd o.h
tilltällc till erf.rrenhetsutbvtenel
len gruppledarna rnordnaclc pro
jelctr:t cn tvidagras'gruppicd:rr
triif]". Rcsnitrter ble! att deres
egra criarnherer och och kunska
per omv:rndladars rill nya id€er.

och kunskaper sam.a .t srxria
nyr samt.rlsgrLrpper ut€ p'l ONH
klinikerna.

D:ir .tc gcogriiiskt srora upp
ragningsområdena hl cL:år r:ita
rråffar har heldagsrr:iffirr rsräller

Iokusernrgcr pa sarr talsgrup-
pernanrs innchåll har setr olika
ut på de olili. klinikerna. På cn
del slLrkhLLs hrr santaler och erfa-
renhetsltbvtct patienter emcllan,
vårit det Yikrii!.lsre. På indra
sjuklLrs har det, föruron samra

Ict. värit den fvsiska akrir.iteten
(synxusdL och ar.slappninssöv
ningar) som präglat samvaron.

Arbetsmodrlicrnir har varit
arrpassade elter patientemas be
hor och Llen redan rådande r.erk
samheren inomsjukhuset. Det
viktig.rstc har varir an hitta reha-
hiirtcringsmeroder fiir pedenr
och enhijrig i deras arbere tillba
ka dll e.t for hononr/henne err
åcceptabek socialr liv.

Dct gernensarnma Iör alla
glLrpper har rarit atr inbjuda
olika specialistcr som gåsrförelä-
sare i1äkåre. tlicrisrer, sjukgrm-
naster, t.rndläkare o s v) i grrp-
pen. Vinstc ra har visat sig ur
tlå persfektiv. Det erla perspekti-
vet har vrrit cn spridning av kur-
sk.rp och informarion fr.år den
inbjLrdnn gäsien till gnrppdelragr
rr, cler.rndra lar luir vursten
Dred :rtl höra om erfarenlreter.
rpplevelser och amran infoma,
rion frin gruppdekagaren till dcn
inbjudna gästen (r er 1äkare,
tandliikare, plastkirure).

irr icl6 orn n,v verksamher, r'i1

ker motl.l.eils p:'r rtl positivr särt.
är kontakrpersoncrnas medver-
kan lid sjukhusenr orkologkor
lererr. Idöen ki:icl.cs av en åv
våra Lontaktpersoncr och har
därefter praktiserars på Karolin-
ska Sjulthuset. Kontaktpcrsonen,
nled egcn erf:uenhet a\. r.:int.rn
och rärlsla lnior konierensen,
fi,rns tillgmglig solll nedmänsk-
Ii$ sröd iijr påtienten håde före
och elier ltc»ferensel. Uncler
onkologkonierelsen diskuteras
och ksluras om pmientct kom
m.rnde bchandling och crcnmella

\rerksanheren hår \äckr srorr
inrresse hos oronl<lirikernas
\.årdpcrsoml, men p g a olika
rurircr nlir det gä11er cancerdiag-
nosbeskeder till patienren har
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id6en hidltills endast våckr tan'
ken och rntresset ti11 er Iör,1r-
drirgsarhete.

Förutsärtnin€ien för kontakt
personernas medverkan vid kon
Iereruen är ett patienten redan
innan konferenser vct att han/
hon har en cancerturaör.

lnformo*ionsmaleriul
Broschyrer och aifischer har ut
arbetats ned infonration om
proiekte* arbete och nrålsätt-
ning.

Spridningen av inlormations-
materialer har sedan uriörts av
kontaktpersonerna på bådc sjuk-
hus, virdcentr'aler, rårdskolor
och andra skolor. Vi har även
arbetat Iram ett utsrällningsma-
terial på bäde svenska och engel
skå, lör ått visas på vårdmässor
och u*tällningar i Srerige och i

udandet. I Canada medverkade
vi med vir post€rutst:illning
under "8th lnternariolul Confer
ciae on (lancer Nursi g"-

I m3ssmedie har tre ar kc,n-
aktpersoncrna infromcrat om
projektets arbete och n1ålsätt-
rlir'rg, för itt Yäcka intrcssc hos
alimänheten men fränrst hos
opererade och anhöriga.

lJlbildning ov

konloktpersonerno
Utbildrinesdagar och genusam-
ma träffar har erbjudits de
aDställda varannan nrånad. för

lilirmlitm :i, lil il lttul I! !r:l lalr 95

6iL. 0nqir.iirtu( nld rr'itr
ir60! al

l.rdlr I l,8h 3: laottt]rll,i't tu iIr! i,lr!'

litlr! Lirl(E r! liizicr!
.Å!r t!t!1,414t!aT .ti,tu 

"it 
t: l i8

6rrcli I 4ll ll iiTtl0i6 tu l3l ri 8i i3

&:ilErl0.lN? il t]rrlrslr! tu Nli i il ::

l0r ilt!, :ll N5 :l0TT.'rNl L lrlli il ll

l4

art stärka kontaltpersoner :l i

deras arbctc. lJtbildnrngs- och
rapporterjngsträifarne ha. ägr
ruln på fijrbundets kårrsli. De
störreLrtbilduingstillfäIlena h.tr
erbjudrts i ansiutning tili patieu-
rernas seminarier och kurser. där
\ärdpersonxl har fireliist och
ansraret för urbildnin.een.

Kontaktpersonerna har varje
månad 1ämnat skrifrliga rappor-
tcl till mig som projekrledare,
nled nam.. tid och plars d:ir
kontaktpersoncn hair och uttärt
sina :rrbetsuppgilier'.

Slulsols
De svå.righjcrcr vi hede i börtan e!
projekret med at. hjrta psykiskt

srabila konraktper;orer, med
egna erlarenlerer av catcesjul-
don och behandlhg. 1östcs clicr
hand. De (ontakrpersoner som
årLetxr irom proiekilt har utaört
sina arbetsuppgiiter på en mycket
seriöst och ansvarshrlir snt..

Nya rnedlemmar har ansiutirs
rill förbundet emedan endra pati-
enter har .öjt lig mcd c!1bart den

personliga kontaktcn mcd någ,rn

kontaktpeson och/cllcr nrccl att
delta i sjukhusens samtdsgrup'
per. Vallriheten har respekteras.

En annån svårighet som
kvarts,ir efter projekters slut är
art integrerave*samheten med
samtalsgrupper i landsringens
pernunenta verksamhet. Sv:ir
igheten ligger pa det ekonomiska

planet, där indragningar idäg är
!anligare än utökningar a\, verk-
samhet. Larvngfonden har där
för priorirerat ansökningar ri11

clenn.r verksamhet. med hopp
om att rcsultatcn frår grupperna
i lrantiden korarrer atlrisa
humanitär'a virster för patlenter
och anhöriga och clärnrcd stora
ekonorlriska såmhällsvirister.

Som cn följd aY dc positiva

reakriorcr oc! dc vanra gensavr
.li tritt lrån p:rrienter , anhödgr och
från v:irdpersonel ibrtsätrer
Svenska Laryngiörbunder i egen

regi att driva projektarbeter vida
re under en år. ,\rbetet ddvs med
reducerad personalstyrha men
m!'d sarnma målsä$nirg sonr tldi-
gare. En usärdering konrmcr däl.
efter atr avqöra oDl -vrterliegrc tid
och pengaf kan anslås för arbetct.

En vetskap son vi clhållit
under arbetets gång och xrm vi
idag mcd stor säkcrher kan uttala
:ir att mcd rättå arb€tslrsatser,
rehabiliteringsmeroder och res
pektf uilt sar-narbcte mellan handi-
kappiiirl,Lrnc{ och dcn,rffcntliga
sckror. kan isolering motarhctas
och stora sociala och humanitära
r.inster göras Iör lar'n-eektomera
de och munlilecanceropererade
rnaxnNikor o.h derrs närsrAende.

\1ed vän1ig hälsning och srort
rrck till Allrnrnn: Arvsiorden.

Vid pennn Grn-Marie Ldrsson
pToiektdnst)arig

Su sk" Ldt.\,i1sfötbu etr

ir.ri: Lojrrm j mli trlii:t{ rl

dlarilfr i r:l it ri[]tti!,l? .l!t tt rl ir

uxll q i!4 ir,ehr i+ Lirn fi ili
:lu J, clii li:li.rreh., r llililili

iii rlrrr ! lk&"in I rllitur!, !t::i Llll
r rr i:i l: i.;

50 5r!rltl:lrrjo It liiqi 0Et

Svensko [orynglörbundels läns och regionolförening0r med kont0ktpe]soner.
t la! r!: !l(ri ,L rllri r!!l

i,ii ijilr r, :il lLr gillll5ltl!,tu i 1l!lrr1i

t!ri ial](lLrlri o!rllir! r! tr'l

Im.rnjli 4 t llI:l Ll\l Tr !!a li lli5
5h:ll. i 5rftl!r! u,llr,,llarn rl

5{ lijliln I l1l ll.; i! 5lllll, ! l!!l bi j!

eanml: :1 i{{l?T.rl5ltl T: !lr15il:5

s l|l,f.!:: /ill:lllslu.h 'rl! 5itr!161i :1.

ir! rlilorir 5 i5l il Jll5ti Ti i llii,13 1



Stif telsen luryngfondens t0RSAIJNINGSVERKSAMHtT

brevmötken, korrspendenskorl och iulkorl.
Laryngfondcn har en försälinings
orgaDisåtion [red f,vra distrikt.
Distrikrkontoren flrnq i

Uddevalla, Linköp;ng, Örebro
och B,vgdeå. Antalet atsrällda av
Lanngfondcr fdr dema verksamher
iir ca 140 pcrsoDer. Anställniags
evtal mcllan parterna .IHTI och
KFO) har undertecknats under
199-5. Verksamheten sker genom
telefonförsäljning samt att velksanr-
heten iir reglerad genom avtal mcl-
lan Stilrelsen Larvngtonden och
rcspcktive distriktchefs bolag.

Undertecknad är urs€dd av
Laryngfondens styrelse att vara
huvudansrarig i sanrråd med
berörda inom verksamheten. fag
har besökt samtliga distrikt. \rid
lxsöken har det enordnats infor
marionsmöten med de anställda,
anslurningen och rntresset \.id

dessa möten har varii nrcket storl.
Undcr året h:rr :iven t\.å "distikt-
chefsmöten" hå11its, det första på

Åtorps Herrg,ird det andra iför
bundskansliets lokaler: Vid dessa

möten har äve Lar,vngfondcDs
ordtOrande, bokförings, personal
och'rdmlnlstretionsensvariga,
semt dlstribrtlons- och n1aaerialan
svarjgc varit ned. Vid mörer i
Bergshamra deltog också SLF:s
förbundsordiörande. Mötene har
tillkommit på iniriati\. Irån dis-
trikschcfern:r och iir en viktig del
av verksarnheren for udr_vte av
nrfonnarion och id6er.

Vi har uppvaktat den stiftelse
som har att bevilja "90-konto", där
vi presenterade vår försäljrings
verksamhet. Över 51 %, av totala
fors:iljningsvol),men betalas in rill
Larlngfonden, men dettå räckre nu

inte for att erhå1la "90 konto". Vi
erbjöds att återkomma med en ny
ansökan under mars månad 1996
om vi kunde färbättra tilldclningen
till Larvnglonden. Vl tror att vi kan
uppnå en förbättring, ävcn om det
blir svårt, d:irför komnler dct görås
err rytt försök.

Kontakt har tagits med konst
nären Carl Anton för att yrterliga-
re bredda vårt sortiment.

Resultarer av detta besök blev
att r.i under våren 1996 lovades

\ri vill passa på an framlöra
ETT V,{R\,IT TACK d1I CåTI
Anton, som utan tvekan har bidra-
git till r'år försäljningsiramgång.

.lag vill rikta eft srorr tack till
alla de son medverkar rill ett
mycket bra resulrat.

Gett Ha a
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POSTIIDNING B
Svensko [oryngf örbundet

Borks viig 14

170 73 SotNA

Pctstgiro:918258-5 Bankgiro: .5793-0661

Lalvngforrclcn - cn fri,uieude fold
irsritt.rcl av Svcnska I.rr-vrgför-
burdcr - står iippcn fijr xnsUkning-
rr om bidrag, vilkrr krn hcvillrs i

cnllghcr mcd fordcrs ärdamålr
Fondeus iildamäl :ir att häflja

Srrrusrru LnnvruoFonorru
- i kamp mot cancer

lorsknnrg och uneckling, s:lrski1t
inom omlid€na larvng, hemila
nng och glossektoli samt fr:rmja
vid och rehabilLtenng lor behovan
de sluka inom dessr omrnden, dock
cj såclant sorr riligger sr'rr, landstmgs-

kommun och konmun, enlip,t gr
lande lagar, regler och prexis.

Anösakxn om bidrng insanldes tlll:
Larlngfonden
Barks r:ig l,+, 170 r-l Soln.

PROVOXU storrafilter" iukt och värmeväxlare är diskret
och ätt atl använda I o rn när den är iäckt av k ädesp agg.

ffiffimffi
h,I[§r:]tr:ÅL.
ATOS IVEDICAL AB

Te 04r5 r75 00. Far0.115 176 30

Wffiffi@ §r*rmasfrer'"'

för bättre livskvalitet

Fukt- och Värmeväxlare för
laryngektomerade personer

. Eukelt utbytbar filterkassett

- plåsfet kan sitta kvar!

Olika plåsterkvaliteter och former
passar de flesta!

Unik stomaförslutning
som underlätiar tal !

SÄND oSS EBT NAMN oCH ADRESS NNAN 
,1996-06.01
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