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Nord ska nämnden 1ör handikapplrä_
gor (NNH) har f yttat lil nya okaer
och detta samtidigt som man firar s tt

Tor Odd Damås
på uårt omslag

10-årsiubileuml
Från ail ha botr i re aiivl små okaler

-

mer
e errnindre käLlalplanel såharman dag

Den som riktigt uppmärksamtläst Lary
4/89 och 1/90 nåste ha blivit kanfunderud. 1båda numren fanns del bildet
på en man san prcsenlerades sam

Tar Odd Danås. Men om det varit
samme man de båda gångefia så ha
de han på några månaders tid genomgålt en atrolig förändring det finns
ringa likhel nellan de tvä bilderna.
Den som kännet den riktige Tat Odd
måste ha blivit än met konfunderud
ly:lngen av bildema återgav den notske vännen och laryngaktivislenl

-

trcl i
någonting. Nu hatvi enelenid hät på
La-ry gelt oss lusan på atl läsdrnd skall
FA SE DEN RIKTIGE TOR ach hör
Tja, så kan del gå då det går

Dätf& har vi i sanlad lrapp genonfört
kontral ach vidtagil andrc speciella åt
gärderföralt få rält bild. Vivågar således med viss lillförsikt hävda all mannen som pryder omslagettillLary 2/90
(alllså della numrner) med tillsannolik
het gränsande visshet är ja,gissa...
Jo: Vår norske vän TaR ODD DAAIAS.

ett 300 kvrn stori ulrymme på femte vä
nngen i elt hLs inte ångl lrån Hässeby
slotl, etl annai nordiskl centrum.

Nämndens kans chel Finn Petr-Ån firar
slav 1o-årslubleum eltersom han vårii
chef lör NNN sen starten r980. Det kom
mande året innebär även stora personal
förändringar ellersom lvå andra troijänare
ämnar NNh -dels ass stenten Brita Krohn,
gåI pension des Lars Johansson,
dataexperten, som f yllarnägralrappor ner
den svenska Hand kappirämnden.
Dessutom har man redan en vakans.

som

lill
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Tungt i början?
FREE VENT SYSTEMET
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Tel0753-71788.
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Övre Hantverksgaian 20 A,
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Europakampani
TTTOT

CANCER

1989 var EGs stora temaår för informalion om cancer.

i

Men programmet som del ingick
Europa mot cancer
kommer att lortsätta, med målet all dödslallen ska
minska med '15 procent till år 2000.
Slalist ken övercancerutvecklingen kan se

ul

761 000 dödsfall cancer i Europa
är 1985 kan jämföras med 730000 1982
rnörk

(varåv 115000 gä de lugncancer bland
nrän och 52000 bröstcancer bland kvn
nor). I\,4en sarnldiot är cancer nle änqre
fågon dödsdom EGs cancerexperter un
derstryker all närmare hälften åv de kända
cancerslukdomarna n! kan bolas

I

"Europa mot cancer"

Programmet borjade drivas inom de fyra
nycke områdena: lörcbyggande e@ätdet
forskning, utbildning av beörd sjukvads-

personal- infornalion ach hålsoundetvis,lng. Och arbetel fortsätter även efter 1e.
maårel1989.

.
.

.

Förebygllantle ätgäder N* ät nälJa
huvuduppgilter att minska tobakskon
sumiionen. fÖrbä11ra nratvanorna och
minska cancerriske rna arbets vel

Forsk irg: Här beviljas ekonom skl slöd

t

I

lorskarag som sa..arbetar över
andsgränserna för a1t b a utveckla e er
testa nya behand ngar av cancer e er
rned all skalfa slörre klnskap om can
cerslukdomarnas olika orsaker
Utbildning: Ptogftmrlet underäitar lor
slLrkvårdspersona de sämst framskrd
na änderna all dra nytta av yrkeskun
nande och lekn ker för syslernatsk häl
sokoniro I av r skgrupper, lid g spårn ng
och behand ng av o ka cancerstukdo

rnar de

.

ängst lrams krid n a änderna.

lnfamatian och hAlsaundervisning: Hät
ska programrnet päverka a mänhelen,
och isynnerhel sko Lrngdonrar all hand
la så att de m n skar canceriske rn a Sto
ra salsn ngar päområde1är spidningen
imasska a rege sarnlingen Code Europeen Conlre e Cancef', sorn består av
lio enkla reg er ait fö ja ivardagen. samt
TV program och lemadagar iskolor

Cancerexpertersägarall "om de I o budor

den'

rege sarn ingen respekterades skulle

antalel dödsfall i cancersj!kdor.ar m ns
kas med 15 procent Europa är 2000'

Fodlarande iinns cirka 94 m loner rokare

Med dagens utveckling kommer en av tre europder vid
sekelskiftet att drabbas av cancer undersin livstid.
ldag ärförhållandet en av fyra.

Europaprogrammet försöker vända den trenden.

bland Europas 254 m lloner invänare över
15

är I ändersorn Porluoal Spanien

Hol

and och Väsllyskland är rnan foffarande
däligl rnedveten om den passva rökning
ens skadeverkningar.
Tobak och alkoho orsakar ett av tre can
cerla I Europa Nlatvanorna anses siå for
yller gare eii av tre lall. och däruIöver lin ns
orsakersom kontakt med kem ska ämnen.
! lravolell stråln nq. rad oaklivtet och vsProgramrnel Europa mol cancer inneialtår
ocksä flera gemensamma lorskn ngspro

.
.
.

En samordf ng av medcinsk forskning
päiernat kostoch cancel'.
Förslärkn ng aviorskn ngs nsatser inom
arbets ivel och om cancersjukdomar
sorn härlells I llrad oaktvitel.

Fortsatl gernensam

I

nansiering av

Iorskn ng kring cancerogena faktorer
omgivn ngen

.

Slarl av ett europeski program för ut
redf ng av effekterna av passiv rökning
(Käla: Elisabeth Matmby

iVisöl

Patient FASS get inla an alla läkenedel

Mera om biverkningar
i Patient-FASS 90-91
Är en viss biverkan av min medicin
van ig, m ndre van ig eler så lsynt?
Om det hän man

läsa

den nya

u1-

gävan av Patient-FASS, som f nns hos
landets apotek och bokhandlare. Vilka
vacc nationer behöver iag för en resa
t I FiArran Ostern? Det gär att s ä upp i
ett nyskriv.et speica kaplie om vacci
nat oner. Arets utgåva redovisar apotekens sanrtliga 2800 läkemede, varav 300 är nya.
Palienl FASS är a mänheiens enda samade inlormaionom allade läkemede sonr
säls Sverge. Del är en bearbetning av
äkarnas uppslagsbok FASS.
Patient FASS kommervariannat är.

Sedan lörsta ulgåvan 1982 har PatienlFASS sålts i mer än en hav m ion exem-

Patent FASS ges ut av LINFO, Läkeme
dels nformaton AB, som ocksä ger ut van
oa FASS Läkemedelsbeskr vn noarna
bygger påiexlena i FASS, dvs på uppigifier
som är godkända av Soc alslyrelsen.

/a44

NAGOT ATT
GORA NUI
lnformera alla era med emmar. He st vid ett möte. där nl kan använda
overheadb lderna. Passa på vid årsmötet om nl nte redan har hail
nlormallonsmöte.

lJppnana era medlemmar atl kantakla sina nuvarande eller t'öre detla
arbetsgivare med brtrågan om kanpanjslöd saml uppge deras nann
ach adre ss till förbu ndet. så alt vikan sända dem matetial. Lättasl är om
ni sammanstället en lista från t'öreningen och sänder oss. Skiv då
ackså vilken medlem sam arbetarvar,
Har ni skrivit brev ti I när iggande församl ngar och betl dem avsätta en
kol ekt t I Larynglonden? VärmdÖ fÖrsam ing var lörst. Redan den 711
tog de upp ko lekttl föImånför Laryngionden

Kanlakta andra löreningar ach inspirerc dem att vara ned i kampani
Hör med oka a Föda Kors kretsen e ler Bädda Balnen. om ni kan iå
åna nsamlnosbössoravdern Omja,lryckerv banderoler som n kan
sälta över så att det stär Laryngiörb!ndets rad ohiä pskarnpani.
Kampanjledningen

Göteborg
i kampanicn

Kurscr
Ljtöver 7-9 maj är det även septem_
berdaqs iör utbidnlng V skaprataorn
niormation och Pr.
marknadsför no.
-upp
kampanjen, vad ni
Hur v bygger
kan göra iiören ngen. och mycket an_
nat.
1 september kommer Greta Wed ng
(spec a ist pa sho informat on) och ul
b ldar oss i hur man når tlam tiL skol_
e ever. Dä ska vl ocksä lära oss mer

orn massmedia och hur man umgäs
med dess represenianter.

I Göteborgsföreningens årsmöle de'
lörbundsstyreLse och

tog dear av

dessutom kampan ens prolektledare
Eva Bergström. Vår nya v deo Hiäp
reda för aryngektomerade visades
och radiohlä pskarnpanien d skutera-

Pcngar oeh hiälp
Viharfåttett b drag på 550 000 kronor lran Allrnänna Arvsfonden och
ett stort från Cancerfonden.
Cancerlonden hlälper oss med utskick

ocksä,

De

har

dessutom loval hiä pa oss med Pless
kontakter och vi iår ocksä ärnna nred
iniormat on deras tidning RäddaLivet
utan kostnad.
Etl stort tackiör del

v iått bidrag frän AB Vo vo,
Rang-Sel s, Munksiö Kraftembalage,
Mede a l\,4edical De senare har även
oval hiäpa oss med äistribulon av
mater alti I slukhusen.

I övr gt har

F era posii va besked

väntas nl

Vi behöver mycket mer pengar föI att

göra all del vi vi , sä hläP oss med
koniakter ni hal pä olika förelag. Tex

d! I d gare arbetat, har
eler vänner som arbetar.

det företag där

des.

släktingar

Tvä tre lrv liga rnedlemmar annräLde
sig som beredda att verka som kaTn'
panlsåmordnare Gö1eborg.

v skakonlaktaoch om v 1är häsafrån
nägon Laryngförbundel te 08-

B ng e ier

skrvll

oss och berältavern

585807.

tt stort och uarmt radiohiålpshcj!
Nu har vi massor att berättal Ju närmare vi kommer kampanien desto högre temperatur. HärligtL
I seplember/börlan av oklober kommer den verkljga rampfebern, 1ör det år ju något av ett lramträdande och uppvisning iden högre skolan viska göral

Vilken härlig utmaning. Att få tillföra svenska Folket en l.nassa kunskap om sådant de tidigare inte
hade en aning om. En helt underbar utgångspunkt.
Så nu kavlar vi upp skjortärmarna och tar tag i alla lösa trådar sonr hänger och dinglar och alla de
so! ännu nle bliv,t spur.ra. Men till slu t ska vr ha et tartasliskl nä1.

rradar

Nätet kommer bestå av dig, dig och.dig. De insatser du, du och du gjort. Vi alla tillsammansl

5

iLlrcbiskop€n n&ta
Majny och Sven Erksson

i

och Sven lusläser också lidnlngen nuförtiden. Vad de lelar efter?
I\,4ajny

Jo, namn på fler församljngar, som de
ännu nte skrivit brev till, iör att skriva
t ll dem och be ta upp kollekt till oss på
en av de "fria kollektsöndagarna".

lGöteborg harföreningen tag t kontakt
rned domprosten och domkapit et och
vänlar nu på besked. Förhoppn nqsvis
blir det ell positivt.

Badiohiälpskampanlen behand ades
utiörligt v d Lundensarnas årsmö1e.

Drygl lrettiola et medlemmar deltog i
överläggningarna och a la kom lill årsmötel mycket väl lörberedda. Kanske
lramiörallt därför alt slyre sen redan i
kallelsen betonal att just rad ohjälpskampanjen skulle diskuteras.
Lundaföreningen har radiohiälpsar
betel delat upp s g i fyra tem arbels-

grlpper som alla var fylda av id6er
och förslag.

Det kan bland annat noteras att man
elableral kontakt med okalradion inför
kampanjen.

CarlAnton
gör en taula
CarlAnton står som bäst vid sitt staffli.
tänker på sommar och skärgård och
målar en tav aå1oss. Del blr vår a lde
les egen lavla som v! kommer låta re-

producerail000ex.

Car Anlon har lovat numrera och signera vaienda ett av de tusen exemplarenl Formatet bir ungeiär 50x60

radiohiälpen
Gävleiören ngen valde Söderhamn
som plats för silt årsmöie och där för
lades möiel t ll Pharma Systems lokaler. Naturligtvis kom årsmötet att dls
kutera höstens rad iohlä lskampanl och
det visade
som väntat alt Siv
BagIen med vapendragare var pågod
väg i kampanilörberedelserna och har
varil så f era månader.

slg

Bla har ett hundrata kyrk iga iörsam
lingar uppvaktats med brev och hem
slä lan om en kolektdag iör vär radiohiä psverksamhet. Hälsinglands kändlsar- såsom Lll-Babs med flera, har i
brev uppmanats siötta vår kampanj
och sonderingar pågår iör ati kunna
arrangera oka a galor etc.
PharmaSystems vd - Kurl Danle sson
fick ti liälle att inlormera om FreeVent
som är en helt ny produkt som fuktochvärrneväxlareiör laryngeklomera
de.
Nalurliglv s märktevisom gäster un
dertecknad medson detvarma. aorr
ländskarnottagandet, dåvi kom t I års-

och den säijs utan ram.

Varje arbetsgrupp eds av en ansvarig
och lör hela radiohjälpskampanjen ut

sågs en huvudansvarig kampanjledaTE,

Bing för närmare informatlon.

Från 1örbundet centralt deltog, utöver
undertecknad. även Pia Pries.
E,B,

Dem säljer

Exemplar nr 1 kommer vl alt erbiuda
på aukt on, kanske via TV. Hur myckel
iror du vikan lå {örden?

Beståll tröior
Nu kan du bestälalröjor med kampanjsymbolen samt vårt namn på.

Vita med tryck placerat "närmast hlärtal". Priserna är ännu el fastsiällda,
eltersom de t ll viss del bllr beroende på hur mänga bestälLningar v 1är in.
sänd in intresseanmälan nu så iår_du veia pr s och leveransud sedan
BesläIes hos: LarynEfö.bundel, Box 9514, 102 74 Sthhfl

lntresseanmälan (klipp ur och skicka in)I-s/rirt, ko.t ärm, 100% bomull.

Storlek:

XL

(fyllidei antaldu

l\,1 L --xL

kampanjhumör
Elov Bystedt och P a Pries har vid be
sök i Eskilstuna sammanträffat med la
rynger irån D än iör att d skutera hös-

tens radiohjälpskampani.

Att

sammankomsten genomfördes
hos änets HCK - som too emot med

öppen lamn

- glorde inte säken sämre:
sällf ck även andra hand kapporganisalioner en päm nne se om

-

På så

v llbeslälla)

-S ång-l\.4
-Lbomull/35% acryl.
ärm 65%
Sweatshirts,
Storlek: S

E,B.

v til

löretag (och privatpersoneo som stödt I kampanjen. Hur
många kan du sälja tilldina kontakter?

Namn

pa gang ,

Uppsaa

har kommit på ld6n ati begära audiens
hos ärkebiskopen för alt höra om möjigheterna att få en rikskoliekt 1991. vi
våntar med spänning påderas rapportL

Lund är
pa gang

Gävle redan

(iyll i det anta du v ll beställa)

kampanien.

Den lnlormation som lämnades tilden
tepresentat va och entusiastiska skaran av lary nger väckte näsl intillentusiasm. Erfarenheler bytles, id6er k äcktes och en kampaniledare 1ör länet ut
sågs. T llika en stödgrupp t llden kam
panjansvarige, med uppgift att b a bearbeta presenlerade d6er som att
k äcka aya.
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Grattis

"Hiålprcdan"
är uppskattad
Hjälpreda kring laryngektomi

s ppra ut på marknaden. Den är känd

skrift om
munhålccanecr
ny

Nu börjar Laryngiörbundets nya video-

film

till

i

ganska breda krelsar, sedan Iörbundel presenteratden ibrev och iniormationsfolder tlll ett stofi anta målgrup
per. Mänga har också skaifal slg v
deof lmen. särskill för att användas
utbildningssyfte, men också iör att ge
information ti I bredare kretsar.
Bakom videofilmen (som iinns på VHS
och u matic) står som experterdocen-

ten Michae Lagerkranzer och logopeden Jonas Kading.

För iörsta gången i värt land har La

rynglörbundet kunnat presentera en
skrilt om munhålecancer. Del är dessutorn en mycket nformaliv och ätlför
ståeligpubl kation medsnygglutföran
de och under medverkan och granskn ng av ett betydande anta medic nska experter.
Monica Sterner Juto (text) och N,4aja v
Krusenstierna (graiik) har gjoir etl utmärkl lobb sonr dessutom således är
ett verkligt pionjärarbete.

Larynqförbundet lil handahå ler "Hjäl Gratlis Laryngiörbundetl (Hos förbun
preda kring laryngeklomi" til del åga det kan 1ör övrigt skri{ten M!nhå ecancer beställas).
priset av 480 kronorl

Hl ALPREDA KRING LARI'IVGEKTOMI (11 min) ger instntkti\)d ochUittllstdeliea
bilder och. texter om,.a. dk4Bektominbetlder fa dm atskille inÅioiden.
l,)tifrår, derwLbakgrund Jår ma, sda. - likahttfcrståeligt liira sightr mmhjalper enlttryngektomerad. son Åkm ut lör sjukdons- ellet o\cl,+sfall. Hur behtrulling som ges till at person med nonnala
Vid.eofilrnen

andnit tgsuagar lar ar Ltryngektomoad d.r heh wrhningsirjst och mera rill s tjdlp ijn hjdlp.
Yid.eofibrct skiLirar olika situationer och hur de sktll bernötas, men ocl,så hur olika enl<.la eller mer
sofntikeT ade hjalpmerl,:l som kan finras till haad: kon aru.'ttndas och uma till hjalp: Ftur licklnrnpd och

Harmed bestr;lles

OtIS-BAND)

...... §r.,id.o/ilm!n HJÄLPREDA kRINC LARYNGEKTOMIi1 hr

480r (lot)

...... sr uiderflmea EN NY ROSTä L" 300r fl.öp)
...... v uideollmer EN NY ROST art dn!änd&s
.........lllgentlen.......... .. ocÄtill
(hya). OBS: V,deolilmen
ex ftis N kr
s]rall rc&o ncras Jagen cferrisningenl

70

l1L\tallntngL, \/.!ll §dnda\ rll

E

-ot

postfo'slott Z

n"d faktura

s/=n ä-treda lring IaIlngeklon

LJÄnrarr rdr or

i

finns

sådan r-ers.on önskas.

även som

u-natlc.
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Framgångsrik kampani

för rökfria flygningar
Nästan alla flygbolag som Ilyger iNorden harfölit den I januari 1990, men både Finnair och SAS,
Nordiska ministerrådets uppmaning om att göra inklusive dotterbolag, införde rökfriheten redan
alla internordiska flygningar pä upp till 100minu- den 1 november 1989.
ter röklria. Målet var att ordningen skulle gälla från
Över 90% av alla nordiska llyqninqar exempe kan det nämnas attdetf nska

1989 en undersökning angående passagerarnas lnstäln ng t ll rökiörbud på
dess llygn ngar Av dem som returne
rade enkätformulärel var 89% mycket
positivaul rökförbudet.

Fortkning om canccf,

Endast KL[, och Swissair har sagt ait
de inte länker lölja ministerrådets re
kommendation. lcelandair tillåter rök'
ning på tex flygrutterna Olso Köpenhamn och Göteborg Köpenhamn.

-ö^t.å. trldersökn nqa- blano 'lyqbolagel Fi^navial'o^. sor va-'i en
passdqerarevisa'ocksåahdeär ryc'dregå_9are våd gål ""ökfria f ygr-1
ael posiliva ri I 'ö\1ia flyg^i-oar. SöT ler iNo'oe_.geno-lÖ'oe i.anuar

ä"u

uANoRocHmuö
BAKOTTI CANCERN

Trots starkt mostand lrån de tobaks
producerande slaterna godkände senåten ny igen ett lagförslag som inne

Cancetätingen ny sjukdom. Men skillhaderna i förekomst ärenorma
an olikatideL olika delatav världen och olika folkgruppeL cenom att
stude@sädana skillnadet harlorskama visat att levnaalsvanot eller miliöfaktorct måste ligga bakom näslan all cancet.

fie

Omkring lyra m joner människordör ican
cervarje är, samldigl som drygt sex m jo
nernyafal uppläcks. Fa enärungefär ika

mångaii sorn u länder,lastire !ärdedelar
av jordens belolkning bor i u änderna.
Grovt kan man såga alt cancer drabbar
medelå ders o.h åldre och åii den ökar i
laki med aii befolkn ngen blir äldre och a1t
nfeklions och parasitsjukdomår komrlrer
under koniroll. länderna är lungcancer
(bland

rn

än) och bröslcance r (bland kvinor)

de vanligasle cancerformerna, medan det
slörsla prob emet ! u länderna år ivmoderhalscancerbland kvinnor.

1950ett

mä*esåt

An cancerr Ökar gÖr det lä1t ati tro an den sku le
vara en nv siukdom. [,len deti n.s fakt skl bevis

för an cancer 1örekommt långt

I

baka iiomti

lesla syslematiska beskvniqarna av can
cems utbredii.g förkn ppas med Bernardino
Ramazzii (r663-1714), som rapponerade om
De

ovan igl myck€l bröstcanc€r band nunnor Padua och John Hl (1716 eC), som ånlog ah

snlsn ngva.o.saken tilcancer näshåan. Lte
senare beskevs leslkeca.cer bland sotale

den lörsla carcerform som jörkn ppals med en
Del år1örst när1era srudier onr lngcancer och
rökn ng blev nyhelsslolf och e1i slort inlernalo

nelt synrposurn iOxiord sammaistälde det
mesla avde. kunskap sorn ianns som delbörla
de stå kart att det måste finnas faktorer om
9 vningensom kan orsaka cancer och an sjukdomarnal stordelsku e kurnaiörebyggas oni
Iåklorema bara kunde de.l terås

Detllnns enorma sk inader förekomslenavde
flesra cancerfo.mer, både melan olka dear av
värder och rnelan oika etniska orupper inom
sammaområde BLandkv nnorärtexbrosl e er
lvmoderha scan.er och den van igaste cancer
Iormen över hea vä.den,
s1ä

utom

Soviel där

i

et magcancer loppar islan Band män år

variallonen rnycket stö(e .ancer ever, uin
blåsalungor. LymkönLar, mage m!n/sbupe och
prostala lgger ala lopp någon regon. Lunocancer är lGmlör a 1 en siukdom bland män i
l-änder me. dkar bland kvinnorli- åndernaoch
iörbåda könen u vänden.

kralt rnåste förslaget åven godkännas
av presidenten och kongressen men
myckelta ar för alt så b irfalel. lCanada planerar man att 9å ännu ängre,
dår lommer rö[nino sanno iht att Iör
bj!das även på inlernationel a linjer.
(Källa: Social och Hälsovärdsnyft)
van

igast område.dårfås1an hea befolkninq

en drcker mckel

heit'mata' te

Kunskap Äcker inte!

Strupcancetuälte
Den allmä.na uppskalt.i.gef aa uppemot 80
procenl av a cancer
samband med milö
och lvssti bygger pä sluderna av sk lnader
lörekomst. SvArigheten ligger iattdel myler av
1ä.kbara rskiaktorer som omger oss denlfera
de som avgörande. V ssa r sklaklorerkan iör
stå.kavarandra (somlobakoch a koho 1Örcancer sruphuvudel) meda. de1 å andra sidai
kan fi..as posl va laklorer som molverkar rs

h

Ell nlressaft exempel

bär lotat rökiörbud inom det åmerikanska inrikesfyget. Detta sku le nnebåra en dråstisk skäronLno av de rå
dande bestämme serna änioi vika
rökning är tllåten på flygningär som
varar meräntvätimmar. För at lräda i

Etl fumera vä bekant och väsrudeml exempe
år Lng..ncer. som har olal 1l myclel hogå
n vEer nduslr landerna taltmedattpercaplä
konslmtionen av cigareher öka1 eiler andra
våndskr gel. Eilersom det nul nns b o-med c rska bevis ior alt andra männskorc röka.de kan

qe Lnocancerhos cke{ökare haren nternaro
ne ep demooiog sksludie om ungcancerband
ckeiökare nu också starlals
JanJahansson

är cancer i malslrupen.

Detinnser"bå1e som sträcke.s g irå. Kaspis'
ka havet fo(a .an geiom de södra sovlete
pubikema t västra och .orra Kina d iöre

hä är 200 oånser hoere än i
stöire deen avvtuden ösgt Matslrlpcancer
årva. g också dear av östra Sydamerika och
komsten pävissa

Orsakerra tu lörmodigen en kombnalon av
mörk lobak och desllerade akohodrycker i
Brelasne (Frankke) och opumprodukter vd
Kaspska havet. För Kna är oBakerna m ndre
säkers1ä

da. Sydamerikaärmalslrupscancern

Välj självl
FREE VENT SYSTEMET
HAB ALTEBNATIVEN

Se vår annons

o

/dr//*

Från genombrott

till

demokratikampeni
::::1ifil,

Raka besked. lJtan byråkratiska krusiduller ett syndrom som man annars kunde befara hos en person
som tillbringat etl kvarts sekel i regeringskansliet.
Del utlovar statens handikappråds chef Bengl-Olol
Maltsson självironiskt, när han utlalar sig med anledning av jubileet.

tw:

Bengt-Olof Mattsson arbetade 24 år med handikappfrågor på socialdeparlementet, innan han år 1985 blev
rådets överdirektör.

Tre skcklga personer grundade SHR:s övriga fäder var handikapprö
Först relsens portalgestalt Bichard Sterner
och främst var det soc alm nister Sven och slatssekrcteraren soc a departeAsp ing lörklarar Bengt- O of Nlatts mentet Lars Ake Aström.
statens hand kappråd är T965.

son

Rrchard Sterner myntade uttryckei

Sven Asp ing b ev en socia relorma "lyssna pä handikappade;de är de en
torav stora nrått. hiltils den siste
daexpe(erna,tydevetvarskonkäm-

rge ti ägger

han.

Sve

mer'.

Sven Asp ings storhet var att han

gjorde just del Han förstod värdet av
att lyssna på handikapprörelsen.

Statssekreleraren Lars,Åke Äströnr.
sedermera generadirektör r ksiör
säkr ngsverket, utveckade d6n om
SHR

Det var uppgång för händrl,appom
rådei. Asplinq och Sterner var överens

om att del vore bra nred ett bered
n nqEorgan at regerinqen handikapokagor Detla Iör afi ytterligare paskynda reformerna

ldag återdet som en saoa. når mothraflerna ar starka och neånrstninopn

..,rä

lwat,
Lars Åke Äström omsafle a tså id6n
om etl statlgl handihappråd pralthen. SHR blev eil beredninoq ..h
kontaktorgan åt regeringen;

e;

rättsligl qenial [onstrukt on,

å

statsen iql

Bengt O of Matlsson

I

Utmärkt Iör analys

-

SHR biev en utmArkt organ sat on
för analys av hand kappirågor. Tänka

Socialminister Sven Aspling belydde mycket för
handikappf rågornas genombrotl.

sig. B chard Slerner utnämndes av Tegerngen till SHR:s ordförande. Som
lag ser det b ev SHB pådrivande. Pre

_bzrl

I

cis som konstruktörerna hade avsett.

ait han nte gillade det, kommenterar

lnget tvivel om att SHR blevvikUgl. Bå

Bengt-O of Mattsson.

de för handikappinlressena och regeringsintresset.

År 1982 ålertog

För övrlgt sammanföli dessa in
-tressen
på den tiden, anmärker BenglOlof lile spetsfundigt.
Bengt-Olof erinrar om att landets eko
nomi var stark på 60-lalet och at( det
på den liden ianns en solidarisk fördelningspolitlk med syite ait förbättra
för de sämst ställda.

socialdemokraterna

regeringsmakten. lnnebar maktskiltet
renässans lör handikappirågorna?

möjligheter

Larmsignalen liöd år 1987, då SHR

Massa möjligheter är namnet
på den stora studiesatsning
som ABF drar igång hösten

är atl 1983 års v kiiga nationella hand ingsprograrn inte tillämpas
presenterade s n utvärdering av hand

lngsprogrammet.

Dessutom var det utan tviveLen bra
regering vi hade. Det nrärks på resultaten.

Dessvärre klingade den ohörd. Och
nu, vid våd 2s-årslubileum, har vi nett
ett arbete på alt vinna opinion för han'

-

gorna som demokralifrågor, säger

IVen i mitten av 1970-talel vände ut
veckllngen; det b ev sämre.

I
-

Regeringsskilte ingen lördel
Begerngsskiftet 1976 var inte til
fördel för handikappirågorna. Begeringspartiern a d rog nte jämnt, och 1örsökte genomföra både sina egna program och socialdemokralins. Detta
gickut över både kompetens och eko-

nom,

-

Ned rustn ing löLjde, vilket påverkade

SHB negaii!4. Detvarinte så bra för de
styrande alt i nedgångstder dras med
ett organ med uppgift att påskynda
handikappreformerna.
LJnder de borgerliga åren väcktes tanken på alt lägga ner SHR.

-

Som bekant blevdet inte så;kanske
mest för att moderaterna tågade ur regeringen, något som skedde år 1978
och är 1981.

I

Carlshamre (m) ordlörande
Richard Sterner efterlräddes år 1971
av riksdagsledamoten Anna-Greta
Skantz. Hon var känd som ordförande i
1960- och 1970 taens stora reformkommitt6 Handikapputredningen. An

na-Greta Skantz var soc ademokrat;

Itlassa

Tvärtom. SHR har slagit larm. Bak-grunden

dikappirågorna. Vl ser handikappiråhandikapprådets chef.

Han avslöjar ait delta grepp egent igen

kommer irån förförre HCK-ord{öranden och nuvararde statsrådet Bengt
Lindqvist, och kretsarsom stod honom

Vår demokrat hampanl är släva
verkel utlryck för en allvarliq oro för
situationen på handikappområdetsarnmanfattar Bengt-O of Mattsson.

a

Varför demokratikampani?

SHR inrättades för att påskynda relor
merna. Och yckades- [,4en nu, 25 år
senare, arbetarSHB föratt göra Sverige dernokrat skt förlunkt onshindrade.
Varför behöver ShB göra det?

Socialdemokratish handikappol til
frän perioden före år 1976 inqav tilförsikt. Nu är det inte bra. men detsku le
bli ännu värre, om v hemfölle trl pess
mism. Det får bara nle skel
Vår starka svenska hand kapprörel
se, enastående i världen, ger oss skäl
att vara optim ster om framtiden.

SHR:s demokratikampanl ligger al deies rä11. Våra konferenser och vårt
opinionsbidande arbete har upmärk
sammants. Precis om det var rneaing-

1990.

Huvudsyltet är att med lolkbildningens metoder och med
cirkeln som instrument göra
en genomlysning av den ollentliga sektorn.
Den kommer atl handla om att
Du som brukare av den olfentliga sektorn men även Du som
personal utifrän begreppet
LIVSKVALITE studerar DIN
vardag. Detta lör att kunna
formulera visigner och strategier om en bättre framtid både
för DIG och andra.
I\,4assa rnöll gheler är också namnel

på det studiematerla ABF produce,

rat nu undervåren 1990.
Det ska vara klad för distr bution i
luni. Du kan beställa det hos: ABF
Box 522, 101 27 Stockholm, tel. 08-

221480 el et hos ABF i

D n kom-

mun.
Stud ematerialet kommer att vara
älgärds' och 1ö rändringsinriktat och
det är ett metodmaterial iör iöränd,
ring. Du fär bara se mater alet som
elt verktyg, för det är bara Du stäv

som tilsammans med andra kan
åsladkomrna förändr ngar.

likaledes hennes efterträdare. den
folkkäre resullatpo itikern Tage Jo' en.
hansson från Jönköping.
Vårstyrha och vårt särdrag äratt
Ivlen efter valel iörklarade den nya v är en statlg mynd ghet. ett bered
handikappminisiern lngegerd Troeds nrngsorgan ål reqer ngen Samtidigtär
son, att hennes paaliordförande Gösta
Bohman inle accepterade en soclademokratiskordförande SHR.

vr,

pga sammansättninq och

arbets-

sålt. en yssnare 1il handikappade.
Alllså de enda verh i9a elpe.lerna på
handih

Rådetfick en moderat ordförande: N ls
sade.
Carlshamre.

a

ppfråqof' som Bichard Sierner
goda

Vi har
utsikter att medverka t ll
Detföll således på hans lott ait silta förnyat relormarbete,
är Benqt-O ot

ordförande under handikappolltisk

nedrustning. Jag känner mig säker på

Mattssons slLrisåts
tKalla. SHB ihlotneta4

Problem att duscha?
FREE VENT SYSTEMET
HJÄLPEB

Se vår annons

ATT DRA BORT EN TEJP FRAN HALSEN FLERA
GANGER oM DAGEru Än INTE BARA PLAGSAMT
- DET Än ocrsÅ or.röorcrl

''FREE VENT''
FUKTAR OCH VARMER
INANDNINGSLUFTEN

TORRT H EI\,,1I!,IA?
Fuktar och
värmer.

IDUSCHEN...
Förhindrar vatten
iluftvägarna.

KALLT UTE?
Utnyttjar kroppsvärmen
(även för dusch)

FILTER FÖR
DAGLIGT BRUK,
Fuktar och värmer.

ensuÅLLARr, som
kan användas iflera
dagar. Bytes vid behov.

Nytt bandagesystem för laryngektomerade. I veckoförpackning!
Använd häftan och bashållaren i flera dagar! Byt endast filter vid
behovl Tag ut filtret vid hostattacker! Använd också våra övriga
tillbehör, dom underlättar! I april börjar vi leverera! Vill Du prova?
Kontakta ossl
Produkterna kommer som vanligt att marknadsföras
av Triplus Sjukvårdsprodukier AB, Kungsbacka.
Tills vidare bör dock eventuella frågor om produkterna ställas direkt till Pharma Systems.

) phorro Systems AB
Bröksmyravägen 3't, 826 OO SÖDERHAMN
Telelon 0270 - 702 35
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stiftar
handikapplag
USA

Nu blir det lag på att hela USA
skall göras tillgängligt för handikappade.
Hösten I989 anlog Senaten i USA ett
lagiörslag Americans wth Disabilties
Act, ADA, som t ll sin karaktär är helt
revo utionerande. Den lörbjuder d skri

Tsllorslä*anr

. -.t:t

:,a: :a .):j,. :,..

minering av hand kappade på sanrma

sältsom detärförbjudel attdiskr m ne

ratex svarta och kvlnnor Det nnebär
att det kommer ait uppfattas som en
diskrim nering av hand kappade om
samhäl etförbl roti lgäng igtvad avser
byggnader lärdmedel. telesystern
osv. Lagen är uppbyggd så att alla tid
igare agar som gynnar hand kappade
gä ler lnom ramen för ADA

Del älerslår ännu at(sevad Representanthuset kommer atl tilägga men det
bedöms vara sannolkt attdet komnrer
att acceptera agförslagel nägon gang
ivår. Just nu pägär det obby ng Irän
ala hål Representanter från trans-

Latvnqtöloundet, träset pä nAsso.

H ät

handikapp 49.

Hiälpmcdc

portlöretaq och smäföretaoarnas ntresseorganisatoner uppvaklar sina
kontakter i Representanthusel iör att
om nröjlgt nrildra skTVn ngaTna men
det gjorde man i Senaten ocksä, utan

resullal. Handlkapporgan sationerna a

sin s da försöker se ti I att Senalens
skrvning blirden som gäler.

En 1id lramöver kommer det nu olkå
utstäl n inoar slaq lslao.

I

Larynglörbundels senasle de tagande
skedde isamband med Logopedmässan Fo kets Hus i Rotebro.

Handikapptillgängliga
telefoner i USA

nom telekonrmunikationsomrädet har
det kommit en v ktlg lag som ska lskapa t I gäng ighet för handikappade:

Närmare 300 logopeder irån he

a

an

stot an'
tal ulstälare ålerianns således LaThe Telecommunications Accessi- rynglörbundet. Vi v sade (självlalet)
bility Enhancement Act kräver bla vår nya videofi nr "Hjälpreda kr ng laalt det nya federa a telesystemet FTS ryngektom och denna mottogs med
2000 (värdens störta privata te

e

och

datasyslem) skal bi tilgängigt lör
hand kappade. Det nnebär1ex attdö
va som använder teckenspråk komrner atl kunna kommun cera v a bl dteleloni (m nst 768 Kbit/s). Hörselska
dade. dövaochta skadade kommeratt
kunna använda qenerel textte efoni
(ISDN). Man förstärker iörmed ings
centra en iör lexttelelonsanrtal. Ala
mynd gheter mäste kunna la emot
lexite elonsamlal man ger lust nu ut
en specel telelonkataog A a kongress edanröler uppmanas skaffa s g
texlte eloner v lketlörövr gtdeilesla

det var närvarande. B aad etl

a lra största ntresse.

Vär nya

skrift

den om munhålecan-

cer kom tilutstälningen som expTess
d rekt från tryckeriet under andra dagen och de ades uiti lsamlliga ogope
der. Också denna mottagen med storl
iniresse. Och fattas bara:Skrilen ärlu
ett renl p onjärarbee från dess skapare
och 1rån Larynglörbundet.

nte lossnar vid röre ser e ler eventue -

a hostattacker. F lterkassetten är ut
bytbar viket betyder alt man nte be
höver byta häfta så ofta.

Som distr butör för Freevent f nner vi
Tr plus Siukvårdsprodukter

AB

Kung-

Freevent konrmer attfinnas på apotek
Produklionldistribution kommer igång
under apr l.

Elt he t nytt iänkande lgger bakom en
fukt-värme våx are för aryngektome
rade iramtagen av etr re alivt nyttlöre
tag iSöderhamn

Produkten heter Freevent. Den iuktar,
värmer och iitrerar inandn ngs uften.
Den har en mluk och smidig häfta som

PharmaSystern har nybyggda okaler i
Söderhamn och en loppmodern nra
skinpark med myckel hög kapactet.
Jag återkornnrer Ul Freevent efler att
ha fätl ti Iiäl e aft under någon t d siä v
ha testat produkten.

Fl.f
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"Att äta tar tid
men talet går bral
F& ett par år sedan upptäckte Bahrc Eriksson, då 49 år, en knöl bakom vänster ön, Hon tyckte inte
det var nägot märkligt eftercom hon varit förkyld en tid. Men knölen törsvann inte så när Barbro besökte en öton-näs- och halsläkarc med sin törkylde son, bad hon doktom titta på henne också.
Hon skickades till Sofiahemmet lör provtagning och sku e få svar inom några dagaL

varje
nl.
oro-'

Jag var fortlarande inte särskit oroDär möttejag såmmapersona
Jag hade forifarande sonden kvar
lig, det I gger nte lör mig he t enke t. dag.Dehadetdatt yssna. d e stöttade Men det var en härlg fest. Jag ljck
Jag reste I andet rned ran son och och lppmunlrade m g verkligen f
mängder med värme och lppakattm nagam a1örädraroch lämnade ma
q J"o (r_da^rrol'ol glsldd "ån"å
E Ler en rios stralnino ic^ Baro,o
ken istan. Sommarlovet hade lLrst bör
11å_gå'

I

jat berättar Barbro.

bem meo maren Där sreo når'non
sku le äta

När laq sedan i ck besked per te e-

T ll och med ilytande b ev svart at1
fon att det var en tunrör och att jag
svälia.
Jag ades n nägra dagar och
måste komrnatilstan och äggas in pa
f ck en sond genom näsan. Dei blev en
sjukhus för vidare undersökn ng fick
ätlnad att fa när ng den vägen och att
iag en chock Jag förslär atl det var slppa äta på vanlgl sätt.
svärt när lag befann nr g 15 nr I bort
men man borde ändå rnte Iä etl besked Det bestämdes atl man skule ga v da
om cancer i te efon, foa(sätter hon. Det

re

behand inclen med operation. Bar-

nräste gå atl göra pä nägot annat bro mötte ogopeden sonr berättade att
sält. . .
operal onen skule påverka talet i nå
gon mån. Hon lräflade pastkrurgen
på
Barbro ades snabbt ;n
Karo lnska
sjukhuset i Stockho m Där f ck hon ett som berättade ulför igt för henne om
förestående operat oen. Det v saint omhändearagande. Hon genom den
de s g alt operat onen sku le bl om
gick ol ka röntgenundersöknilrgar.
hiltade en ursprungstumör i
tonsilen. Det bestämdes attjag skule
få stråbehandlng och sedan kanske
I\,4an

opereras efteräI. berättar hon.

Pä avdelningen mötte Barbro en an
nan kv nna sorn tidrgare opererats 1ör
munhålecancer

I

Bäst inlormation av annan
patient

Hon gav m g den bästa informatio
nen särskll om reaktionen påsträbe
hand ingen. Hon vissie j! siä v hur det
var Hon sa att även om det är lobb gt
jlst efterät så gär det över. Del sk! le
jag komma hägl
Päsommaren börlade Barbro s nstra

behand ng pä Rad umhemmet
Jag tyckte det var olka äkare varie
qäno. Det var pålrestande.

Barbro k arade själva behandingen
bra och hon tog bussen ira.n och tr
baka melan hemmet och slukhuset
varle dag. EIter varje strä behand ing
g ck hon t I tand äkaren för atl få sina

iattande och

ia

ång tid.

I

Att börja äta igen

I mars togs sonden borl och

Bårbro

börlade äta gen
I början levde Jaq enbaft pa soppa
Sen var del ddgg [ör pureet Jaq hade
apiil men del vat hnepptatt svåra. Jdg
fick forbereda malen noga. passera
och mosa, ach ta gott
d pä niq_
Nunera går det ganska bra, jag har
vant mig all planera mållidena ach att
ta tid pä nig.

on

<<

Hösten 88återg ck Barbrot llsttl arbete som ärare ikontorsämnen på halv,
tid

Det var den enda gången under 1< Trots an nan vid operationen hade
sjDkhusvistelsen jag t'ick en ardentlig tagil boft en delavlungbasen ach lrats
psykisk reaktion, berätlar Barbrc. Jag att tungan inle är lika rörlig son förut
kände niq totalt öveftumplad. Visst har jag inga problen med utlalet alls,
hade man nämnt atl )ag kanske skulle berätlar Barbro. Det blev en pasitiv
kanmaattapere?s ackså nenlag ha överraskning säget han. <<
de inte förstätt ordentligtvad del hand. Barbro har ntelått någraproblem med
lade am. Nu blevjag föttvivlad och arg iänderna heler
pä sannagång.
<<

Men laq sköler länderna minutiöst.
Iramhå
ler hon. Det är ett måste.
Under sjukhustiden träifade Barbro
rnanga ol ka människor som pä o ika ldag arbetar Barbro heltd. En dao när
sätt de tog värden av henne. Hon iör hon pralat myckel skolan b ir hon trött
stär att det var nödvänd gt och bra för roslen, nagot som drabbar många lähenne men del var också tröttande
rare Hon har gått ho! oqooeden på
Jag brukar säga att den ende som siukhuset för alt ära sig tala utar att
spänna ha sen onödan.
fattades var präslenl

Rätt tateknik hlätper men ibtand,
Elter operationen f ck Barbro stanna näriag b ir vrig, giömmeriag
bort m g,
elt par mänader på sjukhusel. Sarläk säger hon.
n

ngen gick ångsaml efter strålbe

handlngen.

lanuar var hon hemma och fv lde S0

är

Uppmuntrad av sin läkare 6rdnade
hon I lsammans med maken ett siort

Tilldelyttre ärvardagen sig ganska lik
igen för Barbro och hennes familj.

- Den stora skillnaden fu att matp@
ceduren tarsa mycket längre tid numeraf nis. <<

|
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HCK har till Civildepartementet yttrat
sig om Kommunalansvarsutredningens
betänkende. Utredningen har hatt som
uppgift att granska varför kommunerna

och landstingskommunerna ofta sätter
sig över domstolatnas beslut i kommu.
nalbesvärsärenden och vad man kan gö-

raåtdet.

Älskilliga fall av lagtrots irån kommu- son sanktronsmedel, eitersom kom
nernas sida ,örekommer 1ex när dei muna boten utdöms i eflerhand dä lu
gäler 6§ SoL och 4 5§§ Omsorg- kommunen redan strLrntat idomsto en,
slagen som handlar om bislåndsinsat
ser irån komm!nen respektve

särski-

Vr tror

alt en möllghet att vd vite

iörpliktiga kommun eler andst ngskommun lill vlss ätgärd sku le vara en
mer elfektv sanklionsform. anser
HCK,

da omsorger av landstinget.
Det kan i längden inle tolereras att

i

Roll

ag angivna rättgheter nte framstår
som utkrävbara trots domsto sutslag,
säqer HCK sitl yttrande.

HCK vilockså ilikhel med utredn ng
ens expert Ul a Björkman att man gör
en utvidgad Lrtredning om hur man ska
få bältre garant er för att agarna efler
levs.
ldag finns ingen möilghet alt "stralla"
kommuneTna om de struntar ett
domslolsutslag. Det som ulredn ngen
nu föreslår. en "komrnunalboi" dvs
böler anser HCK inie vara tilräckligt

fyllh

70

år

Vår hedersmedlem, föfte redaktören och ansvarige utgivaren föt
Lary, Rolf FischeL fyllde 70 den 19 mars.

Rolfvar under många ärföt oss Mister Lary. Detvar Ralf son, under
mycket knappa ekononiska förhå anden iRLE, slarlade vårtidning
Larry

-

snatt namnändrad til Laty ned

et

r.

Det var till en början att sitta henma vid köksbordet och ned familjens hjälpvika A4 tillA5, bunta ihap lilllänplig tjocklekach sända ut
tillrcspektive förcningsardförande. Men dessföinnan skulle allt för
fattas ach lästas på pappeL Utvecklingen gick emelteftid sä sakteliga franåt så när Bolf föt tre är sedan av hälsoskäl lännade sjtt
uppdrag fanns en annan Laty än den ursprungliga - ekonomi ach
leknik var en ennen
Rolls stora och brinnande intresse tillsammans med hans kunnande
och hans nästan femton år som redaktörach ansvarig utgivarc sätter

Hemma är det inqet problem även om
Barbro lycke r det är tråk gt atl börja äta

emelleftid i många avseenden fottfarande sin prägel pä mycket

före den övriga iamiljen eler bl lämnad kvar när de andra måste väg ill

Hans idö levet kvar du har resultatet av idön idin
bevisar livskraften i hans ptonjäri nsats.

något.
Del är värre atl gå ul och äta. pä en

affärsrniddag t lsammans med rnn
man exempelvis. Det är en stor an-

hand

i

och det

Hela våtl förbund lägger ner all sin värme i gratulatianerna
ningsmakaren, hedersmedlemmen ach vännen Ralf_

til id

ElafBystedt

stränqninq

I

pbu

Samtalsgrupp

Varannan vecka detar Barbro i en
samtalsgrupp tilsammans med andra
munhå ecanceropererade på slukhLl
set,
Där pratar vi om alll. Om oron och
sorgen över det sonr hänt. Hon avslu
tar;.1\&n undrar he a tiden vad det be
ror på. Jag som a ltd levt så sunt. Jag
har aldriq rökl och bara druckit lte vin
någon gång. Det är så svå.t alt accep-

lera bara.
Text; Monica Stemet Juto

PBLI belyder Psyl skå Bårn- och ljng
domsvården På Södermå ms PBU Nytorgsgatan 44 på Söder iSiockholnr, finns
en kuralor och en psykolog som kan tec
kenspråk. Orn nibor nom Stockholms läns
landsting, har barn under 20 år och någon
e er några av rned emmarna i fam jen är
döva e er hörselskadade. kan n kontakta

oss. Vi lar emol föräldrar, barn och ungdomarsom hår psykiska prob em e erpro-

blem iarnilien.

Te eionnumrner 08 714 00 60 (även lextle
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IIIOTESNOTISER

från Laryngförcningar

u i{l(öPt

l{G s töRE

(Månadsnöte

10

I

i{cEN

nars)

-

Linköp ngslaryngerna flck på s tt månadsmöle mars sakkunn g nformation i kostfrågor. I\,4edverkande var kl

nikchef Gunila Blxl Johansson och
Vasky Clausson (Findus
konsulent
Mötesverksamheten och vid denna tidpunkt handlar det mest om
D et).
årsmöten är livlig i Larynglörbundät.

Lary fölier vad som sker iföreningarna, och här är några exempel:

sroc[HoL

s LÄNs
(Ärsmöte 15 februai)

röRE

t

G

uN l(öPr NGsiöRENt i{cEr{
(Ärsnöb 1a febtuari)

Stockholms äns laryngfören ng note- Vid s tt årsmöte iick Linköpingslaryngrar sin verksamhetsberättelse iör ernata de av verksarn hetsberätre sen
1989 ait man har 187 medlemmaroch irån slyrelsen, och av denna kunde
man utläsa atl under 19Bg har för
dessa har under året nbjudits tilbla
medlemsmöten. Elt stort antalav nred- enlnqens ordförande ägnal td åt inlemmarna har deltagit iolika sludieak- formätion lill pat enter på reg onslukt vileter och olika lormer av reseverk- huset och att Ann Britl Eriksson gjort
sammaledes på Sociala Värdlnien i
samhet.

i

I

Norrköpinq.
28 personer (varav 5lrån Uppsala)
deltog i augusti en rehabresa ti I Skå- Christ ne Svensson harför sin del lämne, 26 adventsresan lill Linköping, Jör nat sko iniormation påettflerta skolor.
att nämna ett par exempe

.

På hemtjänslmässa i Linköp ng fanns
bla en utstäl

iöreningen rned nred

På ordförandeposten avlösles R kard n nq.
Pedersen av Göran We in Berger och
kassör blev Lars-Olof Paulsson. Sek Etl flertal föreningsmedlemmar har
deltagit i stud e- och utbildn ngsverk
reterare Dan Södergren.
samhet bla på Adelfors Folkhögsko a
Årsavgiften för 1990 tastställdes till liksom pä Marieborgs d:o.
60:

14föreningsmed emrnar har vart med
på rehabvecka i Tranås och 25 på en
rehabträli på Fredensborq (Storebro).
31 de tog i en taL och rehabträff i Miss-

myra.
T I ordiörande för 1990 onlvaldes NiLs
Blörk. Kassören, Bedil Johansson om

vades iikasä. Rune Petlersson över
lämnade sekreterareposien lill lnge
Andersson.

Vad som särsk lt betonades var v kten

av näringsrikt g och omväx ande kost
för personer med muntofi het och svälj

problem. Becept de ades ut

Föreningen har, meddelade dess ord-

förande Nis Björk. anmält s g för in-

träde HCK.
En höstträff på Klntagården planeras

och en rnedlemskvadelt utsågs alt
svataiör arrangem?nget.

cÅuLEBoBGsröRE

TNGEN

(Arsnöte 21 februari)

I\,4ötesdeltagarna Gävleborg, som
"årsmöltes" i Söderhamn, i ck iniorma-

tion om och inbludan till Öandsresa i
majoch i ck ocksåvela ati en teatel++
sat llStockholm planeras ihösl.

Naturligtvis diskuterades den kom'
mande radiohjälpsperioden (se anran
plais i Lary)
2 nya medlemmar nolerades och med

lcniq2voittcn t2ststål.les

de 50:

:

1i I

.jförändra

Siv Baglen (ordiörande) iår omvalde
sekreteraren Karin Söderberq vid sin

sida i styre searbetet. Omvaldes qlor
.le även Erlk årnå Lrrrson och östbero

medan Karin Bagien bev invald ge:
norn fylnadsval.

FREE VENT SYSTEMET
Se vår annons

mötes-

smakades (och gillades).

Torrt hemma?
HJÄLPER

til

de tagarnaoch en rad olka räiterprov-

SivBaglien isanspÅk ned förcningskanratet Dä ärsnöte
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"lnte bara hurra
för tobakslagen"

.
.
.
.
.
.

Mannen bakom tobaksutrcdningen väntar sig inte

enba hurraroo n* han
lägger fram lörslagen till en ny tobakslag, Stallan Magnusson ilat redan
utsatts för stark krilik trun reatauranqbianschen, ah-etsplalset och To-

baksbolaget.
Men

På socialdepartementet är nylikenheten störst och i m tten av ianuari kalades Slallan Magnusson, utredn noens

til

socialulskottet

sista genomgång av förslagen.

td;

Ventilerade rökrun, som hat separat

Roil.ia avdelnnga. på restauGnoer.

Fötbud mot tabaAsrcAtan

euPn

tejäla prishöjninsar på cigareueL

friläggning av tobakspriset fån konsu-

-

politikenas intresse växeL

ordförande

lngen undet 1 6 år ska 1å hapa tobai.
lngen öAnng på döetsplatser. Dton

-"n

liu i1991 träderden nyatobakstaqen

i

kratl. {?)

Ulredningens representanler har ar-

längre än Sveiige när det qälter lo0aKsoeqransnrng,

-

Vi har hamnat på efterkälken itobaksfråqan och vi kan nte håla oss i
bakgrunden längre. Genom samman
s agn ng inom EG kommerviait få anpassa oss tillexempelvis iörbudet moi
taxfreeförsäljningen, säger han.

betal drygt ett år. Under den tden har
Vihar länge varit ett föreg ångsland i
de hatt ett samarbete med berörda många socia a frågor. men idag ökar
myndiqheter och orqan sat oner. samt tryclet ulifrån och poltikerna
har tågit
hunnrt med studierdsor iill Iöreoänos
intrych av det.
länder. USA. Canada. trtand, F]nta"nd
och Norge har alla komm t betyd iqt Hur ser du på tobaksmonopol och en

Jag tror nte på monopo som en lös
ning och när det gåler prssättningen
via ndev är det inget som utredninqen
har hittat pä.

-

Priset har självklart stor beiydelse

och en prissättning inorsk klasstycker
lag år r m iq. dvs runt 30 kronor iör ett

pakel.

Närdet gäller infornrat onen samband
nred den nya lagen tycker han al1den
bör bygqa på iörståelse för att ickerökarna måste fä s ippa rök.

-

Tobalen bör få större nslao i skotunderv sninqen, där måste skäl . och
socialstyrelsen 1a silt ansvar.
lKälla: VIS t R ach tiön @ Wehlin)

Prata ! Rin ! Skriv

!

POLYCOM gcr dig alla möjlighcrer
atl tala och göra dig förs!ädd. Var itn du
befinner dig. Anslut skivare och skdv
snygga brev. Anslut telcfonadapter och du
kan siirda meddelandcn och brev till rcxttelefoner och databascr.
Och med POLYTALK kan du tala med
vem som helst I Kan du riinla dig ett
m ångsidigare hjälpmedel ?
Pmta, ring ellcr skriv ri1l oss. så får du
veta mem I

POLYCOM nu med POLYTALK batteridriven talsyntes

Rehabteknik AB
Box 92, 191 22 Sollentuna
Tel08 92 01 25

I

GEWA Rehsbleknikk AS

Te 02-013330

Tel 9o 32 4211

hn?

16
POSTTTDNING

Storn-Vettt'
Fukt - Värmeväxlare
for Laryngektomerade.

Finns nu på
Apotek !

Gibecks
Telclon 0760 - 860 6.5

