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LARYNG FöRBUN DET
. . .är huvudman I Cancerfonden, Riksföreningen mot cancer
. . .tillhör Handikappförbundets Centralkommitt6 (HCK)
. . .finansieras genom medlemsavgifter och anslag från Statens handi

kappråd
. . .värnar om laryng-, heml- och glossektomerade medlemmar
. . .arbetar för lika rätt tlll behandling, vård, rehabilltering och för en soclal

trygghet
. . . har lokaLförenlngar inom landet
. . . har kontakter med motsvarande förbund I utlandet
. . .har förtroendeanslutna läkare, tandläkare, logopeder, kr.rratorer och

dietister

Lokalf öreningarnS:"1*t'l11tlgti..,",håmi, 
rer o27o r 64 se

LARY är en tidksrift för laryngekta-
merade de som fåtr struphuvudet

hemilaryngektomerade desam
fått ena stärnbandert bortopererat
glossektamerade de som fått delar
av el er he a tungan bortopererad.
Omfattar även andra operatioiner i

munhålan.
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Tel 08-585807, 585809
Texttelefon 08-585809
Telefax 08-668 49 30

Postgiro 85 17 54-2
Bankgiro: 5703-3373

Konsulentverksamheten:
P!å Pries
Tel 58 53 33

Kansliet öppet:
Måndag-fredag
08.00-12.00, 13.00-15.00.
Ovriga tider autom. telefon-
svarare på 08-58 58 07,

08-58 53 33

FöRBUNDETS
KONTAKTER:
Förbundsordförande:
Elof Bystedt,
Tors väg 6, 145 71 Norsborg.
Te 0753 7'17 BB.

KassaJörvaltare: Bo Persson.
Övre Hantverksgatan 2O A,
83'l 36 Ostersund.
Tel063'123041.

Den av Handikappförbundens Centralkommitt6 {HCK} drivna kampan-
jen Iör några år sedan, med syfte att Iå kommunerna att ta på sig sitt
ansvar i handikappfrågorna, bevisas gång på gång ha varit ett riktigt
initiativ. Sålunda konstaterar nu Gerhard Larsson, Handikapputred-
ningens ord{örande att sju av tio kommuner mer än två tredjedelar -
inte ens gjort en inventering av vilka svärt handikappade personer som
bor iden egna kommunen.
Gerhard Larsson menar att brjsten på Därti| djupintervjuas ttotal svårt
inventeringar sår särskilt hårt mot handikappade personer.
personermedomfattandef!nktions Handikapputredningen anatyserar
hinder, som siälva inte kan föra sin orsakerna t t den nuvårande si.tuatlo-
ta an nen. Beror bristerna oå decentralise

Lr sådan invp--"r -q är en s- yldig ringFn or' .ä.ktiga resurse, F Fr a i
h-t för 'o r _e-na. en g. Socral tör .drr täqsr,L-'rq7tjänsten. Utrednignen laborerar med två ty

Då FCN dnnålde p.r -ro-r dnia per dv tag;no,inga. Iör atr 5rårt ä de
komTUner t Soc a srvrFl<F- fö' tL-krio-shino,dd;. src -'-g oc- oe
bristeriderashandikappverksamhet aktighet.
vlsade det sig att varenda anmäld . Komp ettering av ramlagar, tex
kommun blev prlckad. sociattjänstlagen, med rältighets-

- Förbättrlngar för svårt handi tasar
kappade verkar ha stannat upp, säger . Lag mot dlskriminering av funk
Gerhard Larsson. tionshindrade

HandlkaDDUtredninoen hål er.! nå
art.aruqqa hur pe soner."a "i',- . de(enber 1990 orFsenie'ar l-andi

rattanae iJnttionihinJ"i"q""illq"" kapprörelsensinaförslas'
hdrdet.MedsLdr_i.^-,enrräthr,i., A rip..äv"n-rdnfö E oit.pp
hiarp,äna"rsio ui:eo: q;"; ra l;,- "örel.." bli, nr vårse a.r 'd-dil 

"pp-
riune . tandst iq o-h.a"so oiqult""- f-ägornä är l' s' rorn-Frlprar d\e'_
tone, såmt.,ii."";i-l r niriö;: d'et-o' Benqt olor V"Its(on på Sta
hindrade. '_ - tens Handikappråd.
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Handikappråda
fortsåller kampen

för demokratin
I ett par tidigare nummer av Lary har vi redogjort Iör
den demokratikampanj som drivs av Statens Handi,
kappråd. I kampanien erinras om de mänga och myc-
ket konkrela krav som förrs fram från rådets sida till
statsmakterna, erkannerligen ilörsta hand rikets re-
gering.

Kampanjen är intressant bland annat
ur den synpunkten att den visar hur
ett organ som står tlll regerlngens f ör-
fogande verkligen rakt och öppet vå-
gar säga iJrån och klart ställa upp till
försvar av nränniskor med funktions
nedsättningar. Statens Handikapp-
råd eds av Benqt Olof Mattson (se
bild omslaget) och han har också i

andra sammanhang gjort sig känd
som en orädd förespräkare för posiri
va lösningar av handikappolitiska

lnom ranren för denrokratikampan
jen genomför nu Statens Handikapp
råd en redan inledd konferensserie.

De Dlanerade konferenser som
återstår I serien äri
. Att själv få bestämma över sin

dalrliqa hlälp, 27-28 mars. Tra
nås. Demorati i skolan, 4 apri , Stock
holm

dernokratiska fri och råtttgheter. Ut-
vecklingen får lnte öka ktyftorna met-
lan människor med och människor
utan Junktionshlnder. .

SHR finner det ange äget att funk-
tionshindrade får de datorbaserade
hjälpmedel som de behöver.

Handikapp-
kontor
startat

Te everket Handlkapp (FTh) heter elr
nytt kontor på sektionen för termina
er på marknadsavdelningen i Farsta.
Urban Hjelmerus heter chefen och
hans två medarbetare är Utf Bäck
stöm och Mats 56ndström.

N,4ats Sandslrdm ar siåtv aravt hån
dil.ppad. Så!ä han som Ul1"här 

'."dånarbetat med handikappfråaor på sek
tionsstäben, Mats dock med kontor i
Orebro Nu har Mars låtr en tåoenher
St,arpndct i närheten av huvuåtonro
ret och alla tre har kontor I 53 pavi
ionqen på Mårbacka-områder

Det nya kontorets uppgft år atr
samordna handikappfrågorna tnom
Te everks koncernen så att den övetr
gripande affärs ddn "tetekommunjka-
t o. al a til aila" furtfötjs. Det som är
bra iör h.ndikappade är i atmänhet
bra för alla andra också och de han
dikappade är f aktiski €n tiondet åv b'"

. Handikapp-
rådct:

Undercökntngen visar, alt utbygg.
naden av färdtjänsten i landets
komfiuner är ojämn_ Tittgången ti
specialfotdon varierur Antatet
medgivna resor. tillåten rcslängd
och ta\ornas utfarmning skiljet sio
lran kommun till annan på ett icke
aadtdabarl sält.
lur yttrande till sacialdepanenentet lgqs
1A-19)

Samverkan en lgr Hälso och sj!k
vårdslasen, maj (vecka 20),
Ha mstad
Funktionshindrade i sluten siUk
vård, september (vecka 37), Lin-
köping
Fritidföra a en demokratlfråga,

Demokrati och kommunlkation,

lnlednlngsvis konfererades krins frå
gan orn funktionshindrade i datasam-
hället samt kring frågän om lärome
de för döva och hörselskadade.

Från datakonferensen riktades ett
brev till regerlngen i vilket man bta
framhå er:

Datorer är viktlga för att tittförsäkra
funktionshindrade grundtäggande

. Handikapp.
råda:

Tillgängligheten lör invandrare
med funktianshinder år ännu säm-
rc än föt andra med funktionshin.
der. En fötklaring häfiill - det linns
fler - är enligt rådets övertygelse
att nästa alla hittillevatunde offent
liga utredningdr av betydelse lör
handikappåtqäderna hat förbise
dessa lrågor.
(ur sktivelse t itt regeinsen 1 988.04.1 3)

r+,{f#{rrd*-;år'imi'i*r*i+r;E*l**:rli*ilran*l**är'ffitffiftrt;,lffi*rr;grl:*ffi{$*:;iäffi
@r,#jn',.i,.","3W^r,igjt*;;.,""]+

g "'"",,''"'
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Alltid B) matproblcm
för glosscktomcrade
på rcsor lscmesler
Einar Elwing och hans hustru disponerar varje år en lägenhel i Malbella i

syd'Spanien under en l4.dagarsperiod.

- Därkanviordna,styraochställasomvivill,berättarEinar:brevlillLary.
Min fiu klarar kosifrågan.

Den ä.viklig lör Einar, som är ibehov av mat som är läll alt svälja.

skilt beslål da maien ombord på p anet
under nedresan och ombads hjälpa ti I

så att ladäsen inte upprepades under

Tyvärrvisade del sig att specialmat inte
lanns den hårgången hellerl

Eitersom jag lnte kunde äta det hela
köll som serverades, löste kab nperso.
nalen - som föreföll upprlkiigt besvi'
ken över all inte kunna !tnyitja planets
resurser - bekymret på så säit ait jag
serverades en portion aven soppa Var'
ma Koppen . Jag har eflerål erfarit atl
denna mal hämiades fram ur en av ilyq-
värdinnornas privaia ägor."

N4ed anledning av den uieblvna kos-
t,an har ias skriv!t iill resebyrån.

Han har glod erfarenheter som lknar
de som fåii gÖrasavmångaandramun-
håleopererade. Dessa ertarenheter är
låror ka och alli visar än en gång att in-
lormaiion om munhåleopererades pro
b em inte når lram eller värstalallnon'

I Problem direkt...
Här Elnars erfarenheter ! nder Spanien.

"Prob emen böriade redan under f y9.
resan till Malaga. Jag hade ieii iidigt
skede bokat b ljetier och sagt iill om
sårsklld mat( = mosad mat e lersoppa)
onrbord på p anel. Ti I min siora förvå.
ning hade man på planei inte fåii med
någon sådan kostoch man varheltove-
tande om frågan,

Nu löstes bekymren på ett 1i lfredssiä -

lande sätt, Den må tid som serverades
beslod (dessbåttre, trots allt) av steki
rödspåttaoch potatismos. När jag tagii
bort den hårda slekskorpan kunde f s-
ken lätt mosas. F ödigheten regLerades
med det srnÖr som serverades ti I brö-
dei och med vitvin."

I Kollam€nyn.,.
"l ikhel med lörra året varv påresiau-
rang någon gång. Vid sådana tilltå len
är det baraatt t iiapåmenyn- Finns dei
sjötunga kan även jag gå in och åta. Jag
måste dock be om rnyckei sås".

"Före avresan hade man påden reseby'
rå som svarar för seightseeingiur som
videliog iiorsäkrai atl mina matbekym-
mer nie skul e vålla några problem, så
iag toq chansen,

På de restauranqer vi besökie servera-
des jag efter särsklld besiällning fisk-
ratter, som jag fick kämpa med. Vid be-
stå lningen tänkte jag inte på aii kort
fibrik f sk - som är lätt att mosa ar
det enkLaste med tanke på mlna svälj-
besvär.

Ulflyktensmorgonmålblev itei"i!nt",
men det k!nde jag kompensera med
medhavd llaska med näringsr k, f ytan.

r Hemresan,sammasak...
"Fore avresan lrån lvarbella besökie

lag represenlanter lör den resebyrå
som svarade för arrangemangen. De ln-
lormerades om mlssen med den sär

"sAs har
specialmat"

I material, som överlämnats till tidningen, har undertecknad redovisat eF
Iarenheter av flygresor. Den första artikeln var införd i lary nr 1/89 under
rubriken: "Der qår atr resa och äta. . . '

sätte, ." h"n-"nd' ba1"9 i"oa, - te-
R."oöoörelsen v"r så"om frdmo -l "\ ra tuLl4r-

l;;;;åå;;";pj;" ;å, iiq";i 
".-";, 

t\sbotaeen enPtt-r hd ti s d1datdi'
med utländska fygbolag. serct nnin-'ma till att omfatta de avan

.lid an. "o i.r,".er " uroör" n:oor h'n 'omndo åttPt'ou\e' d\ "DP'id-åtide''
o". år"r o"tq-,,rt."":o""ri"i"'\s- vidto" o, \ahL.rtett,gt ',tl""mndrs led
bolaqet SA§ mina synpunkter. andra balas pä att anpassa softimentet

Sv;, oå m.n -tr \ese 
";, ".-*.., 

ttt et,4t asdr.å d t ,. 
^a. 

e,btLdd ä4

ocf e'telso'- låcr 
_'o' 

"ri oel d I a. la' r DaLue'q\ i.P aa döttd amtåde 4t atd'
rresse även för rndra resenärer med mat tiska skäl måste alla måltider san setue
bekymmer tar jag mig friheten att tåft ras ambatd fötberedas i rtvgköken på
medtemmarna ia det ;v nnehå ter ach marken och ett semensant tefercnssvs
meo derrd som Lnoer do rnre tåter ,ro ar rcm iron otd1'-hen a, rod, an.lio . Be'
s^ irr"s -.d;rerrec.i ' t;ttard' D'tt tdeug om b"t"md' am'

' t,n.t Lt{,no Darc t'or \i<\a a d på SAS n''tt'ont;- nentala fly gningar finns alltid sådana bur
kar lastade,

U R SAS-BREVET Uttymmet ambatd på ert flygplan är be
gänsat och vi hat lull lötstäelse för de

\,hdt meoirrös.p rdo-roptd\ Di.d -\o b''tnm"! aPttatd'r;lto D't;t num'to
;,,,k.",;a;;;;:; 

";i,;; 
,;- 

",;,:,", 
möiio d .ö,bes,-ltå pr \is" Dtat" oå

;;, ;;,;i";,j..;; ;-; z. ",; ;i*"i, 
s4s.4 nr ont.ne.La,a ft\ s'irs"r "å\ åt i

a., ÅiÅ".i" Ä.,",i"t", " EaoLt"-s -or i td.'tt\tossön. Damcd"-k,,,J."'å. ii"rit:t" 
"ina 

s.-.cia måjti- kan passasercrcn försäkta sie om att få

a"iiiJii"tio"t "i"i"i, ".i"* iitiÅÅ", sitta där han elter hon h ar det bekvämast.

ii,* J,,""". ia*ii"i itt iatid "",u2 
Pä fÅsan an vilken ardnins sam sälter

i"i,.i"i"t.,';,i :t, i, .";" ",i;'å"' ', 
td rpa'.otnåttde t td t;nsta torrPni1o dt

;;;- ;,';,;";,;;:, L't^" ,.,.å,, i.i,i d;'I md' "e'"< tilt Da""ds dna Då

)a" -jr,ai, ii"^ii,, 
".Å, ""i,iii ,iå",'" Fo,ten xår \ nrc t;mna nåeo' ottna.'

,,,i 
"i,ii.r,, 

J,ii",ii. 
",t-, 

åat","i""i orio, ra 'n sådd. "itu"tiot tar ote

.:;""2; ;.,. t..'r2.,, lai,,",i,i.,,a .o'Iut *e sa \ rår tötitd asspr'es,eÅ,ne
;:i; - -'-'-'- 

^o{s 
möitiehc tet. rttobotdsPn d irtP tar

tjÅ ""..,.r.t, t"n" nptt! s\\ttlisa ått ee,\-,a n"t uta. dctt"
-i;, ";;..; ; "; ; -, t;;" ;, i ";,. ;;: ed s som -f "e, 

\.ce r.tt d' d, dbbdde ad -
så kunna stå till tjänst med detta. För sagerarna

utsättningen Ar då att bestä njngeh 9öts i Med vänlis hätsnlng
mycket sod tid ihnan resdageh. Passage SCANDtNAvtAN AIRLINES SYSTEl\4
rcrcn mäste avvakta bekftltetse på sådah Anders Äkessoh
speci albestållhi ng, vilket gehete llt också Customet Relattons
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Hålltummen
fiirSammy
llörra Lary berättade viatt en id6 var
att försöka få hit Sammy Davis jr och
at1 vi skrivit brev till honom. Bedan
etter en knapp månad f ick vi svar f rån
honom via hans sekreterare. Han
skriver att han just nu är på rehabilite
ring och vet inte om han kan komma
till Sverige och hjälpa Laryngförbun
det under karrpanjen. (Sammy Davls
jr har alltså också fått strupcancer
och har fått strålning.) Så det är bara
att håIla tummarnal

Radiohjålpen:

W samlas kring
insamlingssymbolen

Uppsala Läns Laryngförening gästa-
des vid sltt senaste möte av grannf ör
en:ngens Siv Baglien (Gävle) som äg
nade sitt besök åt att propagera för
värdföreningens medverkan I den
kommande radiohjälpskampanjen.
Propåersom mottogs med intresse.

Lars Kebbon berättade om handi
kapputredningen och av förenings
mötets protokoll framgår också att
Uppsala låns Laryngförening genom
förl en talkurs på Akadenriska sjuk
huset med logopeden Gunilla Beling

Vår nya kampanjsymbol, den skadade pratbubblan med sitt stoma, som symboliserar de kommu-
nikationssvårigheter man får som laryng , hemilaryng- eller glossektomerad, har redan blivit
livligt uppskattad av vår omvärld. Den ska hjälpa våra medmänniskor att förstå vad Laryngför-
bundet står för och vad vårt handikapp innebär.

äuleborg i gång

Uppsala örbetcder ftir radiohjälp
Nu har radiohjälpen satt sig på
hjärnan hos oss i Gävleborg.

ldecember or.lnade vi en reså till
Åland där vl hade konferens på båten
både på ut och hemresan där vi dis
kuterade bla hur vi bäst sku le nå ut
med vårt budskap, vllka vi skulle kon
takta, var vi ev. skulle kunna få hjälp
med märkesförsäljning m m.

Så vi som var med är ganska redo
att sätta igång.

Den 1 februari skall undertecknad
till Falun där logopederna har sam-
mankallat larynger med anhöriga för
att få information. Lika har skett i
Sundsvall där jag skall vara den 6
mars så det rör på sig ntr lite här och
där. Hoppas det även gör det hos alla
Er andra i vära föreningar. Det är säk-
rast att redan nu låta bollen börja rulla
förtiden går allt för foft .

Hälsnlngar f rån Å andsresenärerna.

Erik - Brlta Larsson
Astrid Östsberg
Karin Söderberg
lngvar Härdin
Sven Majny Erikson

genom
Siv Baglien

radiohjålpen

Kampaninå1.

Radiohjålpcn:

8 månadcr kuar
När du nu håller tidningen i din hand har vi 8 månader kvar till
startskottet gårl Skynda dig att konrakta din förening eller de
medlemmar som finns på din ort, så att ni hinner med att
planera och förbereda. Vill ni veta mer så ring kansliet!
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Kartläggningen och beskrivningen av hjälpmedels_ ger Handikappinstitutets styrelseordförande, lands_

verksamhetäns omtattning och utlormning ger en hövding Bertil Göransson, om Hjälpmedelsutred-
bra bild av landstingens hjälpmedelsförsörjning sä ningens betänkande (SOU 1989:39).

l\,4ålet f ör sarnhällets handikappolltik
är ett samhä e sorn är tlllgängLigt för
aLla för att uppnå full de aktiqhet och
jämlikhet. Hjälpmedelsverksamhe-
ten är en vlktig del av samhälLets han
dikappolitiska åtaganden.

Att få den lramväxande lnforma-
tlonsteknologin väl tillgäng lg för
handikappade liksom att utnyttja da
todeknlken i handikappades tjänst
kan öppna helt nya perspektiv I reha
blliteringen. Det är därför utomor
dentligt v ktigt att de nya tekniska
möiiisheterna tas tl vara i en lång-
slktig satsning från samhällets slda.
HandikapplnstitLrtet föresiår att på
gående försöksverksamhet med re
gionala centra for datorhjä pmedel
permanentas och att bldragen til
forsknlng och utveckling (FoU) lnom
området lnlormationsteknologi och

datorhjälpmedel ökas. nstitLrtet f öre
slår att ett särskllt FoU råd på hjä p-
medesomårdet inrättas. lnstitutet
framhåler också vlkten av att psyko
logiska och pedagog ska aspekt-.r på

hjålpnredlens utformnlng beaktas
FoU arbeet så att den nya tekniken
och I hiålpmedlen blir vä anpassade
til brukarnas behov och möjligheter.

Om hjälpmedelsutredningens för
slag att slopa de centra a rekommen
dationerna om bl a kostnadsfrlhet för
vissa typer av hjälpmedel utta ar in
stitutet viss tveksamhet. lnstltLrtet
anser också att frågan om lagregle-

ring av den enskiLdes rätt tlll hlä pme
de är prlnclpiellt vlktig och bör prö
vas vldare av den pågående handi-
kapputredningen.

lnstitutet betonar att brukarnas in
flytande på hiäpnredelsverksamhe-

ten måste stärkas väsentlgt. Vid
provning och bedömning av lämp lga
hjälpmedel r.åste brukarnas efi aren-
heterbättretastillvara- Denenskilda
konsumenten ska också ha stora
möjligheter att själv påverka vilka
hiälpmedel som ordineras. En väsent
ilgt förbättrad information direkt ti
brLrkarna om tiLgängliga hjä pmedöl
och om de regler och rut ner som gä
er för utprovning och ordlnatlon är
här viktlg.

Om de kostnads{ria förbruknings
artiklarna vld diabetes, stomioch in
kontlnens säger instltutet att nuva
rande försörjningssystem via apote-
ken fungerar bra, men att det är olill
fredsstä ande att{lera angelägna be-
hovsgrupper för medic nska
förbr!kningsartlk ar he t står utanför

Logoped-
utbildningen 25 år

Birkeaulan på Huddinge sjukhus
var välIylld, då logopedutbildning-
ens 2s-årsjubileum {irades. Bla
diskuterades där irågan om logo-
pedutbildningen.

Logopede everna har länge klagat på
den höga studietakten. Antalet ex
aminerade från varie kull,är lnte heLler
så månsa, som man skulle önska.

Universitetskanslern menade. att
en förlängnlng av grundltbildnlngen,
borde resultera iflera examlnerade lo-
gopeder varje år. Något löfte om för
längning hade känslern inte mandat
att ge, men han utlovade UHA:s stöd
lfrågan.

I Forskningsingenjör i present
Prorektor Göran Holm, Kl, kom med
en mycket efterlängtad present,
nämlgen mede till en halv forsk-
nlnsslnsenjör.

Sjukvårdslandstingsrådet Göran
Hammarsjö kompletterade med att
utlova medeltlll den andra haivan.

SLOF:s ordförande Anette Loh
mander Agerskov talade om logope-
dens situation isamhället idag. Hon
framförde SLOF:s krav på en förläns
ning av grundutbldningen och en lo_

aopedllnle vld universltetet I Umeå.

I Minnesglimtar

- Den svenska ogopedlns verkliga
veteraner Gunnar Biuggren, lngrld
Westerlund. Eva Feuer och Brltta
Hamrnarberg, underhölL auditorlet
med minnen trån losopedutbildnlng
ens första trevande år. Gunnar Bjug_

oren redogjorde för alla de olika steg
som ledde tll att utbildnlngen vld
Sabbatsbergs sjukhus kom igång.
Övriga ipaneLen vlttnade om att det
varlt en krävande och stimulerande

iör att komma tillrätta med bristen

på logopeder förordade Björn Fritze
att en ogopedlinje startas vid !niver
sitetet I Umeå.

I Hederslogopedutnämnd
Jubileumsdagen avslutades med f est
i Stockho ms stadshus. Logopedins
{ader, Gunnar Bjuggren, utnämndes
dår till hederslogoped och flck mot_
taga såväl diplom som blomster
krans, som bevis på sin nya värdlg

Gu nh a t Bi t ss te h, h e de 6l aga Pe den
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Socialnämndens speciella skyldigheter gentemot personer med funktionshinder Iinns angivna i 21 §
socialtjänstlagen under rubriken "Omsorger om människor med handikapp":

"Socia nämnden ska I verka för att
människor som av svårgheter i sin
livsförlng får möll gher .tt de ta i

samhålets gemenskap och att leva som
andra. So.ia nämnden skal medverka til
att den ensk lde f,r en menlngsf!l
sysse sättning och aft han får bo på ett
sätt som är anpassat efter hans behov av

Bestämmelsen har i första hand
betvdelse för socialnämn.jens
strLrkture t och allmänt inriktade
insatser. Men paragrafen tjänar
också som vägledning när det gä er
socialnänrndens skyldigheter att
lämna bistånd i det enskl dä fattet.
bistånd skall lärnnas så atr personer
med funkt onshinder får möj lshet att
delta i samhällets gemenskap och

Detta sägs i Sociatstyre sens
meddelandebad 19189. Vlll du ha
rneddelandeb adet. kan det besrättås
på särskild talong (se annan pats i
Lary).

I Socialbidrag till merkostnader
Personer med funktionsh nder har of
ta merkostnader på grund av detta.
Om den enskilde söker sociatbidrag
till sina merkostnader prövas i första
hand om behovet kan tittgodoses på
annat sätt än med socatbidrag. Hand-
äggaren bör ti sammans med den
sökande ti se att de särskida b drag
som kan utgå för merkostnader l
samband med olla handrt.pp har
slötts och qqer på rärt n vå.

Av försäkringskassans bes ut, e er
underlag för beslut, framsår vantiqen
hur stora merkostnader som be;k-
täts vid fastställande av vårdbi.tra-
get/handikappersättnlngen. Översti
ger lostnadernä vasent 9t den hdgs
ta nivån för bidras spec ficeras do.t
inte beslutet idenna del

Socialbdrag fan behöva ltqå när
den ens I ildes fal t sl a nrer[o!tna.t-ar
lnte täcks genom de särskitda btdra
gen och de egna lnkomsterna inre

I lnkomstprövningenvid
socialbidragsansökan

Det är vl(tigt att de särsk da bidrag
som ltgår till den enskilde för mer
kostnader isamband med handikapp
inte betraktas som inkomst för att
täcka de vanlioa levnadskosrnaderna
enllgt socla b dragsnormen.

Handlkappersättninqen är iprinc p

en merkostnadsersättning och räk
nas inte som skattepliktig inkomst.

BIDRAGSFORMER I SAMMAN-
FATTNING

I Handikappersättning
Ha.dikappersätining är en särsk td to k
pens o nsförmån. Den kan utgå rl en för
säkrad som harfylt I6 år och som. ifnan
han harfy lr 65är, föravsevärd ridtårts n
f!nktionsförmäga nedsatr sä atr han:

I sin das lsa ivslorins behover tids
krävande hjälp av annan
behöver fortlöpande hjä p av ainan
för art k!nna förvärvsarbetå et er s1u

på ånnar sätr har belydande herlt
gifter

Vd bedömningen av rätten tit ha.di
kappersättn ng vägs den hand kåppades
hjälpbehov samman med hans merlts J
tertilfölld av haid kapper.

Hånd kappersärt.ln!en ä. I pr n. p en
merkostnadsersåftning och räknas nte
som skattepliktlg inkomsi

Vid bedömn ng av räft ri hand k.pper
sätlnl.g tas hänsyn t I den hand kappa
des merutglfter iden mån inre andra sam
hälsåtaärder kompenserar dessa Vika
övriga b draq och rörmåner som kan ltså
varierar dock mer an o ika kommuner och

En ist asen om al mån försäkr ng tAFL)

kan hand kappersättnins bev lj.s ned tör
är räknal 65, 50 e ler 34 % .v basbe op
pet beroende på hjälpbehovets och mer

Betydande merurgifler kan ensamma
gr!nda rätt tilersättning. Som nedre
gräis Jör berydande merurgilrer r äm
Pas be opp mötsvarånde 26.5 % av bäs
beloppet. För rätr til ersättntng med
50 % bör kostnaderna m nsr morsvar.
42,5 % av basbeloppet o.h för ersärr
ning med 65 o,/o minst 57,5 % av basbe

I Tekniska hjälpmedel
Ti lfuiktionsh ndrade kan utges o ika for
mer av tekn ska htälpmede . Bi llgare och
enklare hjä pmedel utprovas .v distrikrs-
sköterskan [/]er komp icerade hlälpme
del utprovas åv arbetslerape!tervid läns
lasaretteln. varje landsting fnns en
hjä pmede scertral dar o ika teknjska
hjä pmede kan or dneras. Observera att
detförekommer att 1ei hushål smaskiner
lnte kan enrå as som lekniskr hjä pmedel
genom andst ngetslÖrsorg. Kan behovet
lnte til.todoses oå annat sätt kan soc al
b drag behöva utgålvlssaf.l.

I Bostadsanpassningsbidrag
En Junktionshindrad kan få särsk lr star-
igt b drag för att anpassa bosladen r I

s tt lunkllonslrinder. Bidraget rår a.vän-
das bäde för ä dre och nyare bostäder.
Den som söker b drag behöver inte vara
ågare ti I bostaden, men r I s1åod måsre
då lnhämtas från ägare.. B draget är åv
sett lör att anpass. bostaden för att kun
na sova o.h v la, sköta sin hvq en, laqa
mat, äta och lörflytta sl!. Ändrlngar kan
göras såv.l bostaden som i anslltn ng
t I denna. Bla kan hiss instal eras. Någon
lnkomstprövnlng förekommer inte. En
dast åtgärderna säler standardhöjning
llnns en övre gräns pä 30 0OO kronor. Be
hovet av åtsärder ska stvrkas qenom in
tyq frän läkare ochreler arbetsteraoeut
Bidraget söks hos kommun-"n

I Bilstöd till handikappade
Bidras t I b I kai den få som pä grLid av
varaktigr handikapp har srora svårigherer
alt förf ytta sig e er att an lta al män.a

F0r b lstödet gä ler reg er om vi ka man
kan lå fformation hos rörsäkrinqskås
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Servox-lnton, en
ny röstgenerator
Den nya röstgeneratorn SERVOX-IN-
TON, presenterades för en tld sedan vid

Siemens medicinteknlskä ävdelning
har fyrä huvudinriktninsar: pacemaker,
röntgenutrustning, utrustning Jör ventila
tio n och för el€ ktrokardiografi. En sektion
för rehabilitering ansvarar bla för röstge

Servox-lnton presenterades av d. Bob
C. van Geel. fonetiker från Hollånd. Han

lnledde med en teoretisk genomgång av
hur intonation, dvs tonhöjdsva.iation,
kontrol eras I hol!ändskan. SeNox-lnton
har utvecklats ur et1 avhandlingsarbete

En av huvudprinciperna bekom röstse
neratorn är att det finns en fa lton, sorn
enllst van Geel utmärker de flesta fraser
vi ytrar, Detta har naturligtvis samband
med att vinorr.altta ar på utandning och
att såvälstyrka som tonhöjd iallmänhet
är höqre i börian av en fras än mot s utet.
Dessutom markerar vl betoning genom
en höjnins av tonhöjden och styrkan.

Dr van Geel nrenade att intonations
mönster är sanska ika vär den över och
ville därför hävda att den inställning av
Servox lnton man utarbetat i Hol and bor
de kunna säl aäven svenskan, bara viträ
nadetiLl.äckist!

Härslck åsikterna isär, de fLesta av oss
losopeder som har prövat Servox lnton,
såväl vl själva som laryngektomerade ta
lare, har inte upplevt d€n falande tonen
som någon förbättring jämfört med den
gamla Servox röstgeneratorns monotona

Däremot finns det varlationsmöjLighet
med två knappar på nva röstqeneratorn,
så att mar kan markera en förhöinlns i

lonhöjden. Vlvar emelertid enigavid se-
minariet or. att vi gärna vill utforska hur

Servox-lnton skulle kunna stälas in Jör
attfuns€ra bra I svenskan.

En norsk ogoped, Gry Tveterås, från
Bredtvet Senter lor logopedi i Oslo, på
pekade också att erfarenhet€rna av nya
Servox nton för norskans del inte helLer
utfallit så positivt väd gä ler den fallande

Dr van GeeL menade att här behövdes
träningsprosram och preserterade hur
han vjlle läqqa upp ettsådant,

Bent allmänt är erfarenheterna nrycket
positiva av Seruox lnton, röstklangen är
miukare än iden äldre modeilen, appara
ten är ätrare och smidigare och har va
ritationsmöjllsheter som vi alla kände att
vlmåste prova ut mer systematiskt.

Den nya röstgeneratorn har också ett
iörnäm!igt laddningsaggregåt och kan
laddas på ett par timmarjämJölt med den
äldre apparaten som krävde en he natt.

Slemens E ema utovade också en vl
deofiLm om instål ningsmöjllgheterna och
användningen av Servox lnton.

Vi kommer säkert att återkomma med
synpunkter om Servox-lnton.

\
».,

":1,\
,"o\9.";9 \

*f.:;i''-+:

ionhöjd
(grundlons-

frekvens, Hz)

Jog

Schamtisk beskivning av p ncipena bakam
Setvox1ntons tanhöjdsva ation. Den hetdtas'
na tinien exenplirieat den fallande tonen
(knapp 1 på Setvox intan), den strcckade linjen
visar växtinsen lill en nåsot hösrc tonhöid

Förcs61ethasen'ias villgä hen". Den kan
säsas nerl wA otika intonananskutvot, 1)dät
tanen hela tiden falet l"lite ledset"), 2) dät
atdet "rill ' betanas, viIket get en mer bestämd

\ karåktär är yrra.det.

-..- 2

vitt go hem
tid (sec )
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munhålecancer 1982. När Lars-OloI insjuknade
var han redan pensionerad sedan några år och
änkeman. Han bodde ensam i sitt hus i en av
Stockholms villaf örorter.

och lörening
clossare

Samtalsgrupp
uiktiqa för

- Utan min granne Vivans värdefulla hiälp hade
jag välaldrig klaiat att komma hem {rån sjukhuset
och börja äta igen. Jag var i usel kondition. lnte
variag van att laga mat heller.

Det berättar Lars-Olof Paulsson, opererad för

- En dag när jag stod och rakade
mlq såg iao en skloga på ha sen som
jag inte sett tidigare, berättar han.
Det var en llten utbuktning.

Lars Olof trodde det var en tand
rotsinflammatlon och gick tl I sin
tandlåkare. Men det var lnqet fe på
tänderna. Då sökte han istället sin
förre tjänsteläkare och sklc(ades av
honom ti en specla lst för utredning.
Undersökningen visade att det fanns
en cancer itungroten. lnom en vecka
var Lars Olof lnlagd på Karolinska
sjukhuset.

Det var noggranna utrednlngar
när jag kom dit, mlnns han. Jag träf
fade många o lka speica lster och an
nan personal som alla hade sin upp
gift för att ge mig bästa möjliga vård.
Detvarolikaläkare,tandläkare,kura-
tor, logoped, dietist och så avdel-
ningspersonalen.

Lars-Olof genomgick en kombine
rad behandling med cytostatika (cell
gifter) först, därefter följde strålbe
handling och til slst operation.

Jag harstörsta delen avtungan
kvar, berättar Lars-Olof. Men tungan
är nu så kort atr jag bara får fram
tungspetsen till framtänderna. Det
gör att uttalet blir lite otydllgt på en
del ljud men det spelar inte så stor
roll. Jag har inga problem att bli för
stådd och behöverlnga talhjälpmedel
alls.

I Problem: Att äta
Det största problemet f ör Lars Olof är
att äta även om det idag går mycket
bättre än när han började med fast
kost fdrsta gången efter operatlonen.

N/led tiden har jag lär mis hur
jag ska inta födan och vilken mat som
går bäst. Jag förbereder måltiderna
nogaochtargodtidpå mis att äta. En
måltid tar omkrlng en timme.

Lars Olof försöker äta närinssrik
tigt och gott. Potatismos med sås är
en grundpelare i kosthållet. Grönsa

ker förekommer också rikligt. De ko_
kas först och mixas sedan.

En bra matberedare är ett mås
te, framhåller han. Jag kör tlll och
med kött I den och tlllsätter gelatin
för att Jå rätt konsistens.

ldag smakar det bra för Lars Olo{
att äta igen.

I\4en dettog nästan tre år innan
det smakade som vanligt, säger han.
Fortfarande kan jag inte äta vad som
helst, lnte syrliga frukter som ape si

I Föreningspionjär
Lars Olof tlllhör plonjärerna bland de
m!nhåleanceropererade som verkat
för att man skulle tiLlhöra en intresse
förenlng.

Så månqa soclala och praktlska
frågor dök upp efter behandlingen.
Vadhademanförmöjlishetertillhlälp
av o lka slag? Kunde man få hjälp i

matfrågor? Hur var det med ersält
ning f6r tandskador och tandvård?

Lars Olof kom att tillhöra en sam-
talsgrupp som bildats på Karolinska
sjukhuset. Gruppen leddes av kurator
och logoped. I gruppen diskuterades
de frågor och prob em som dök up.

På sjukhuset kon'r Lars Olof också l

kontakt med laryngektomerade pa
tienter. De hade fått sina stämband
bortopererade på grund av cancer,
De laryngektomerade hade en väleta
b erad föreningsverksamhet sprldd
över hela andet.

Eftersom vi mLrnhålecacerope
rerade är en så Llten grupp tyckte vi
några stycken ait det kunde vara
lämpligt att ans uta oss til de aryng
ektomerades organisation, Laryng
förbundet. Det finns vissa gemen
samrna nämnare. Vi har så gott som
alla haft cancerl munnen e lerhalsen.
De,har talsvårigheter pä grund av
rösrförlusten, en deL av oss har tal
svårlgheter efter operation i tungan
eler munbotten. Många ur båda

grLrpperna har strålbehandlats och
fått prob em med muntorrhet, tands
kador och förändrat smaksinne.

a Risk: lsolering
Lars-Olof framhåler att föreningen
har stor betydelse på det lokala p a
net också genom de träffar man ord

Det är ätl att isolera sig om
man har svårt med talet och svårt att
äta snabbt tlllsammans rned andra,
Här möter man människor med sam-

Det bästa stödet på det personliga
planet tycker Lars-Olof att han får i

samtalsgruppen på sjukhuset. Grup-
pen möts varannan vecka. Till grup
pens möten bjuder man ibland in ollka
expertersom rnan varit lkontakt med
under behandlingen.

-Det är bra att komma tilsam
mans på det här viset. Vi igruppen
kan föra fram våra erfarenheter och
äslkter tlll specialisterna. Man kan ti I

exempel prata med läkaren på ett heh
annat sätt än vid ett vanljgt återbe-
sök. Här har han mer tld att lyssna
och ro lerna patient-doktor blir inte
så tydliga. Det blir mer av människa
till människa på det här viset.

TE_xT: MoNlcA STERNER JUTO

passerade.Je 90 åren den 30januari.
Ktlut ät manhen som alltfatt hat glih

ten iögat ach son på sin högtidsdag kun
de ta emot enjämn gtatulantström

Knut ät hedercne. em i Stackholms
föreninsen sedan 1943 och harunderala
ät vatit en verkllgt tragen mötesbesöka
te. Han har också deltagit flitigt t kurs
och kohferensve.ksamheten ltksam i
många studiecnklat.

Sto.lhalnsforcnngens Hedet\Knot

Harnan i och slädje är kännemärken för
9A åringen, till va6 gratulanter Laty säl
lat sig håsat iefterhand!

Gad fortsättning, Knut!



11

"Kommuniccra Hjålpmcde
med tekniska

Seminarium i Uppsala:

hiålpmedel"
Det flnns inga säkra uppgifter om hur
många svenskar som på grund av
röst-, tal- eller språkstörningar har
stora problem med att kommunicera.

Handikappinstitutet har uppskattat
antalet tillca 5OO0O personer.

Av dessa är det bara en bråkdel
som använder nåqot tekniskt hiälp
mede för att kompensera sln för ora
de förmåga.

Varför de är så få vet vi inte riktlgt,
men de torde finnas många o lka an-
ledningar. Otillråckllga ekonorniska
resurser är, sorn så ofta, en anled
ning, men långt ifrån den enda. Bris-
ter i rutiner, information och utbild-
ning är säkert lika viktlga. De tekniska
rnöjligheterna saknas iregel dock in-

En människa som he r e ler delvis
saknar möjlgheter att kommunicera
med sif omgivning blirutestängd från
både social samvaro och yrkesliv.
Det är angeläget att stora insatser
görs för att bryta den här isoleringen.
Sådana insatser medför vinster både
för den enskilde och för samhället.

Med den nu genomförda remada
gen var avslkten att sorlda informa
tion om teknlska hjälpmedel för kom-
munjkationshandikappade till dem
som har möjlighet att påverka den
fortsatta utveckllngen. Det rör sig om
en gr!pp hjälpmedel som är föga
känd förfoik iallmänhet. Måletär, att
de hjälpmedel, som faktiskt finns
idag, skall nå denr sorn behöver dem.

MBG

Nils Carlsson
ur tiden

I Västmanland har vifått en stor sorg
emedan vår ordförande Nits Cartsson
ej längre finns lbland oss.

Han var en mycket vänsätt, om-
tänksam och generös person ighet.
Sedan 1987 har han med stort intres
se, kunskao och klokhet lett vå. för
ening. Föreningsandan har varit god
och trivse n stor, vilket tittstor det har
berott på hans förmåga att tedä för
enrngen.

Vitackar honom för allt han har gi
vit VSOF/RLE här i Västmanland.

Anna crcta Andercsan

Till min stora glädje böriar det hända
saker inom röst-, tal- och språkstör-
ningarnas område. Jag var härförle-
den inbjuden som föreiäsare till ett
seminarium på Uppsa a lJniversitet,
där temat var "Att korirrunicera
med tekniska hjä prnedel". Drygt
hundratalet deltagare ställde upp och
besökarna kom från hela landet.

I deltagarsto arna fann vl politiker,
arbetsmarknadsfolk, administratö
rer, forskare, läkare och annan vår-
personal i ansvarig ställning.

Om senrlnariet står att äsa på an
nan platsl

För seminariets uppläggning svara-
de logopeden Birgitta Johnsen och
hon skal ha all hed-Är av ett väl ge
nomJör arangemang.

Då viär inne på ärnnet rösthjälpmedel
så skulle man kunna fortsätta med
spaltmetrar på detta tema. Vi avstår
från det men ägnar oss ändå åt några
rade. orn ett problem, tlll exempel hur
svårt det är för oss med nedsatt styr
ka irösten att göra oss hörda. Att
kommä till tals under en familjefest
med barn och barnbarn omkring sig
är näst intlll oqörliqt. Samma problem
möter man på restauranger - att
föra samtal rned sin bordsgranne
utan talf örstärkning är ornöjligt.

Når vi färdas i bil är det stora pro
blem om man vlll konversera. Att
tvingas sitta tyst mil efter mil känns
iobbist inte kunna kommentera
vacker natur ellerprata om annat. Att
man, som vimed rösthandikapp, inte
skall kunna deta I sällskapsllvet så
som vitidlgare kunde är en fruktans-
värd upplevelse som vi äldrlg kan

Bland annat av dessa skäl anserjag
att semlnariet iUppsala var en öpp
ning. Deltagarna fick en liten lnblick i

Jag vill också uttala en förhopp-

ning om att ordinatörerna av förstär
kare och andra hjälpmede utbildar
och lär oss att använda hjälpmedlen
på rätt sätt.

Elov Bvstedt

Ståmband
au senor?

Den som drabbats av strupcancer
kan få nya stämband. De görs av en
sena i handen. Den har identisktsam-
ma eqenskaper som stänrbandsväv-

Det är läkare vid Borlet institutet i
Bryssel som har gjorr upptäckten och
utarbetat metoden.

Källa: Exptessen

Tala gcnon
att skriua

Lighlwrlter heter en praktisk iten ma
skin som kommer från Ens and. Med
dess hjä p kan talskadade och döva
personer fö.nred a slg med omvärl

Den sk.ivnatexten kommerfranr på
två små bidskärmar Liqhtwrlter vä
9er knappt 1/2 kio och harensummer
för at1 påka la uppmärksamhet. Den
underättar handlkappades besök på
banken, i affären och vid andrå rillfä

En störe version av llghtwriter fun
gerar som e. daior och medser kom
munikat on övertelenätet, Den är ock
så lörsedd med svntetiskl ra .

Käta: Televetlden
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Gemensamt bomärke
I Ny Stemme nr 6 dec 1989, den Danska
tidnlnsen, !tgiven av Landsföreningen
för Laryngektomerade, Läser ias, cltat;
''Det är ved'taget att det Nordiska bo_

maerke nu også er bomaerke for alla de
Laryngectomerede foreninger som är til
s uttet CEL "Conlederation of E!ropean

Dette bomaerke bLev f örsle brugt på Nv
Stemme nr 1 feb I976. Slden b ev boma
erket på Nord sk arbejdsudva gsmode
den 23 aug 1980. enstemm st sodkendt
som det Nord ska bomaerke, os nu er det
blevet Europas bomaerke, med tlL!följelse
af bokstaverne CEL" slutcitat.

H!rärdel nu med detia? Ärv iSverise
med I den Nordlskå gemenskapen när dei
gälLer bomärket? Ja lbörjan av 80 talel,
kunde v lrån vårt kansll köpa det Nord s
ka märket, men detva.ande nte sä änge,
Jöftanmansutadeatttillhandahåladet.

I vår tldning Lary, kan man se detta bo
märke användas, men endast när man
skrlver om Nord ska aransemang. stä _

Let har alt oftare under senare år förslag
framkomm t om eget bomärke. Man sä
ger försiås en symbo til ogotype, Eng
e ska ord ska I det ju vara nu, annars kan
manju anses vara obildad.

Nåväl när dessa förs as framkomm t,
har de röstats ner, majorteten har röstat
för att man ska I kunna använda den Nor
d ska symbolen, både som ogotype och
rockmärke. På ett slyrelesemöte Lund
den 19 okt I986 fanns ett förslag om en
ny symbo tl logotype. Aven vid detta
t lfa le klnde lag hänvLsa ti I en artikel i

Nv Stemme, där man ta ade om, citati
"ått ma. ska larbela 16r attfå det Nord s
ka bomärket sodkänt även som Europe

Efter dlskuss onen bes utades att AIJ
sku le utreda fråsan, vadrir den bord a-

Oen 2A 21111 1988 på represen
tanrsmötet i Stockholm fanns ett förslag
från stvrelsen på en nvsvmbo til osoty
pe, de hade också köpt ett anta papper
och klvert med den nya ogorypen. F era
av re.,onlörenlnsarnas representanter

d den visa upp den Nordlska symbolen
och lala om att den här är den gemen
samma symbolen fÖr aila Laryngektome
rade i he a Norden och stora de.r av Eu'

Den Danska artke!n slutar sä, citat;
"Det som vi kunne onske var, at bomaer
ket blev kendt ud over hele Europa o€ at
det f cks kunne bruses såveL bi ruden
som på det gule kort "Norges orsanfar
vende kot". Vi ska sikkert henst I e t I

CEL, at der udarbeides et lae les kort
som kunne brlges overa lt. Men det b i

ver naesle skrldt, forlobls er vi på 15 år
nået fram tlL et "E!ropeiskt bomaerke

Det måste vara enstorförde och mYc
ket värdelult att vi med samma handl
kapp ka. enas och sam as under en ge
mensarn symbol i hela EuroPa.

T I er som ståttlastvldoch kämpatlÖr
der Nordlska bornareket, villlag säga, för
tröttas inte kärlrpa vidare för gemenskap
och samhör qhel med he a Europas La

.vnsektomerade. Även om demokratin
sviktar blandochdetärsvårtattfåtagna
beslut verkställda, så är det min fasta tro
att rättvisan ochförnultetsegrart! s ut

lvled varma häLsninsar Ann D

En kart kommehtar till ditt btev om laga
typens alaturet, vilka inleddes långtföre
min aktlva tid ifötbundet.

Ralf, vår tidilJarc Laty+edaktör lade
ned ett omfattahde atbeta för atttaf.am
en ny iasatype. Am ias mihns ätt så rös
tades det då också, men hela praiektet

Ettförctag FriFarm fickiu?Pdrug
attta frum en logotype som även detföt
slaget röstades ned,

FÅn stqelsemötet iLundden 10 okto
ber 198611) ståt följande sktivet i proto
kollets § 21 Lagatype:

Ä.endet on lötbundets logotype botd
lades tills vidarc Något ytte igate am det
ärcndet vet jag inte...

F r å n r e p rc s e nta nt s ka ps m öte s p.ato ka I I

126 27 nav 19AA):

Vatering begärt1es ach genanfördes
18 töstbehttigade ambu.1. Förslag 1

- det danska närket mecl RLE O tös
ter, Förc|a1 2 Det notdiska märket 15
röster. Förclag 3 FötbDndsstytelsehs
förstag A bstet.4: alstående fråh att
östa 3- Beslut: Beptesentantskaqs
fiötet beslutade föteslå kongressen
det danska märket som losotype löt
Laryngförbundet. FötbLndsstyrelseh
flck i uppdrcg av tepresentantskaps
mötet att bearbeta den antagna lago'

Mlssrrösta jnte Ann-B.itt. Föbon.lssty
relsen har ti.l på sig tillkangrcssen 1991
att bearbeta lagatypen, och .Jå ät det
konkgressens sak ait a.la ellet förkasta

Om demakrutin sviktat ellet inte, det ä.
upp lillläsatna att avgöra,

Elav Brstedt

" Confederation of European
:::T::l"""""):j" "J ""?i!; i Laryngectomees", CEL
es og att symbo en på der Nordlska bo
märket även skul e användas som logoty

Förs agel lör det Nord ska märket bi
föls Votering begärdes och verkstäl-
des. Resultatet av voterjngen bev, att
del Nordiska märket fick 15 röster, sty
re se.sförslag 0 röster,3 avstod från att
rösta. Det var 28 röstberättgade repre
sentanter. Förbundsstyrelsen lick I !pp
drag av representantskapsmötet att be
arbeta den åv mötet anlagna ogotypen,

Ja, n! har vi januar 1990 och ännu
räcker de provexemp ar av skrvmteria
som styre sen köpt in. Det är bek ag igt
att en symbol som ejär godkänd som för
eningens ogotype, får användas och
sprldas tilL myndigheter och ansvarsper
soner på o ika områden.

Nu stundar en stor kampanj, tänk vad
det sku le vara värdefllt at samband

Da er !erlrrs.L al du Nordiske Lro

nrcrke nn.Esi.r bomslc aor altr
d. L.rj.gcrontrede ri)rding{

Dc(r. h.o,:erk. hler Lhtr sxnl
h.ugrpa,r!runrcrnr I . r:lrrur.
1916, 11 il!n.e. S .r bl.r bo
r,.r.k( Dl N.rdnl I bejd\ud\xl!\
m.de dcn ll. auun 1930 eir.n
Dner sodke.dt \!m der \.rdiskclio.
ddk. o-q iu e, dd bl.r.t ttr.oFis
bo",.rrL. mcd iilrojeke rr b.gu

vr ha lree r.odtag.t rld iLrli.Nk
blrJ h!or lr!l! ro sid.n er Nes{ xl
J.r.y. r.UG all liomcrk: R.n
t! .gcnc e udarbej.l.t d rl.r
bogtrr-lliei J.r , s nd nnd tor
tvktu,gei åt »ny nenm.,, Kt

DerqrmrrL. \ilLln \ei. n!licr
.l b.rilk h., 'nr- iemni: rdak"
d.r Dn i,åler .r 9iLi mm !g rr
hllirm.dmoLir.l og aII na lid.r i
,soM Prn.n blir.r! ,[.ins:5 kl.

EI
B.m.rk,.1 d.r opnndellge nr:er

ke er rl rgk \.h. d$for denne

f,6lir skel, n.n Jd (idlild m-"
lc ft{Nill.s rlike r..r. Dd r \c|
ftlgelig ixdig bod-_rkc rir ålk
larrDge{oDr.r.de, h{ når Jo-! ikk.

Dd \om !i Lr.nc oisk. rar: rl
bomerker bls kendr rl drd hd!
Eutupxo!ar d{t.k\ lu.re bnLs.
rilel i bil d.n som Då ,D.r gLG
ko]r«'hhv\ors.soranselir\.de
kon \i skrl silken he.nill! rl
ctil, ar d! ndai.jder a atll.\
li.rr, $m lmr. b rcs ok.rLt

v.n dd LrLn{r.qclkr dr, lort
l.big cr \i pä lj år nå{ r'rtm tiLd
Enrorenk honrrkf, D.r sidne
skiJr. r.d qodkendelr..P lr.m!il
I trg rt bomsl{ nrdcn ror aEl,
trn vitakke KjellL. Dantrlnlr lor

It.di[aon$ ar ,n] iemmea!u'
d Ij.llmdHrrakrordtn.r.ar
b.jd! lnr .1. n.r.li:[ lard! CII
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-/diq-
maitonsistens
en uil(tig fråga

på Stureby
- Jag vill gärna berätta rör dietisler på
andrasjukhus vad visiorl här, säser Eii'
sabeth Overby, dietist pe Stureby siuk.
hus, skax söder om Stockholm.

Det handlar om kosiens konsistens.
St!reby är eii långvårdssiukhus, med
ca 730 pat enier och det är därför, me'
nar Elisabeth, som hon verkljgen haft
anledninq att säiia sig in problemat -

ken och dessulom atl göra något åt sa-

I lVåslavara trögllytande
El sabelhs starka engagemang börlad-Ä
egeni igen med I yiande kosi för ca tre
år sedan. Hon arbetar på iäkarem ss
och upptäckie att läkarna ofta. vid d a.
gnosen svalgpares, framförde önske.
mål om alt all löda skul e ha gräddfi s.
I knande konsisiens el er vara ijockfly.

F0r dessa palienter är den tradii one la
f lylande slukhuskoslen iörtunn, iÖrkla-
rar E!isabeth. Om den är för läitllyiande
rinner den lätt ner uitstrupen. Ala
mänskliga f !nktioner går långsammare
med lll iagande ålder och ref exerna
hinner inte alld med. Foda. måste
kunna stannii kvar i munnen til rackligl
ärge lör ait rjärnaf ska reg strera och

se till ali struplocket hå ls stängi. Del
går alliså inie aii s äcka törslen med
vattenfördessapatlenter.Detharbl vit
redda soppor. Avde n ngarna besiä lde
ngredienser som gräddfil, glass och
bananer från köket för ait själva m xa
drinkar i avdelningsköken.

I Tre varianler
Förr fanns del bara aniingen hel e ler
passerad kosl aii iillgå. Och den passe-
rade erblöd daliga problem i köket. Per
sonalen v ssteinterikl gtvad patienter-
na kunde e ler inte kunde k ara, E isa
beth boriade nu arbetamed den frågan.
Hon ringde runl t lL en rad sjukh!s och
lrågade hur de löste probemen med
den passerade kosten. Det visade sig
ali Vasa slukhus hade del största ut.
budet. De hade då tre varlanler av pas-

Deita var för ungelar två år sedan och
det tog väl elt och eii halvl år innan de
på Siureby kunde erbluda två varianter
av passerad kost. Del ar lu b a en hel
del recept som ska utformas,

I Många orsaker
Svårigheien med den passerade kosien
äraii det f nns så rnångaorsakerl I ati
paiienterna ord neras den. vid en kari-
läggn ing av de orsakerna v sade det sig
vara tex svä jningssvårigheter. Många
av dessa patienter iick bara potaiismos
med sås och saftsoppa varje middag
och kvä l. Det var det enda av den laga.
de maien de kunde svä ia. För andravar
anledningen att de sku le matas och ati
dei då år lattare ait haniera passerad
kosi än hel. Andra hade heli enkei
svåri att tu gga helt kött.

- Varförskar.an al shahelt köit inom
å dr ngsvården, undrar Elisabeth. Nu-
meraharv det mycket sällan här.

Halvs deslÖrlamning år en annan oTsak
I Ll passerad kost, då patieierna bara
har en hand och arm som funQerar. Des
sa o ika gruppers behov kunde inte ii l.
.odoses av en enda konsistens ! kos.
ien. Men nu linns aLltså både f n- och
grovpasserad kost atl vä ja på. Änfl u så
länge är del bara den linpasserade som
är riktigt ularbetad.

I Merarbelel inget problem

På Slureby f nns sedan knappi ett år
kostombud påvarje avdeln ng och des-
sa har varil E isabeth ti I stor hlä p med
att lesla vad som går ait använda. Jusl
nu år det den grovrnalda kosien som
stårl lokusoch härärdetväl egeni ig€n
bara kott och vissa grönsaker som be.
höver ma as för att patienterna ska kla.
ra den a lmånna kosten. Oilast gä ler
det patlenter med rörelse. e ler tugg.
problem. Summariskt kan nran säga att
den grovmada kosten ska vara sådan
all patienterna ska kunna äta den med
en hand och åven om de har landprotes.
Potatisen måsle förstås vara skalad
och dei görs numer kökei ti lalla pa'
llenter.
De nya kosterna innebär en del rrrerar

- V!lagaroftasl en egen rätl tillde fin.
resp grovpasserade kosterna. berattar
E isabeth. V mal al iså nte bara ner
maten t! I de o ika konsistenserna.

Merarbetet förorsakar ändå nga pro.
b em samarbeiet med köket fungerar
utmärkt. det bekräftar också ekonom -

I lnduslrin borde vakna
ndustr n borde vakna !pp och hjä pa
i I , säger El sabelh. Vi har eli konven.
t one li kök och vi v I laga vår nrat
siälva, men vi sku le vija ha rner iör
beredda råvaror Nu år det egenl igen
bara F ndus som kommii någon vai( på
det hår omårdet och har ett nära sam-
arbete med El sabelh.

- Jag hartalat med Abbaom mald s ll
och strömm ng, de skraiiar bara. Men
jag tror aii de får anledning att ändra
s g. slerband utan sk nn är också nå-
goi vi skulle vara iacksamma lör
Det är en må sältn ng på sjukhuset alt
kunna erbjuda patienlerna sådan mal
som de ar vana vid. Al tså nte modern
mat utan mat som de gam atyckerom,
sor. soppa med kimp, sll pudding,
pallbröd och klappkräm. Varje lördag
serveras av tradit on risgrynsgröi tll
kvällsmal.

lU t an i ket av A n ne- M ari e f id ha I n Ben gt ssa h)

HCI( tar itu lned
lörsäkringsfrågorna

Att skaffa de försäkringar man anser
sig behöva är en grundläggande rät-
tighet: Ur jåmställdhets och demo-
kratisynpunkt, ikväl som en ekono
misk och social nödvändighet.

Under ett antal år har HCK och
många enskllda handikappförbund
försökt rätta til orättvisorna på för
säkringsområdet, så att även männi
skor med Junktionshinder välkomnas
att teckna olycksfall-, person, sjuk-
och pensionsf örsäkringar.

Försäkrlngsbolagen fungerar som
affärsdrlvande företä9, även om de
ofta talar om sltt sociala ansvar, Det
är på tiden att de också tar detta an
svar och går den stora grupp funk
tionshlndrade, som ldag tvingas stå
utan försäkringsskydd, t;ll mötes.
Med tanke på anta et funktionshind-
rade borde detta, också från strlkt af-
färsmässiga utgångspunkter, vara
mycket attraktivt. De får en rad nya
försäkrlngstagare.

HCK har illlsatt en arbetsqrupp
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'Egeno läkare Livet tog slut

för 17 år sedan
lvlmm, det ärlängesen, faktiskt När
mare bestämt är det slutton år sedan
jag tyckte att livet var slut och med
hLrvudet före dök rakt ner i dyn.

Nä, det fanns lngen, sorn hiälpte
mej, jag förebrår inte någon, det var
så på den tlden, jag fick skylla mej
själv, och Iigsa därjag lå9.

En förstående hustru och en ex-
tremt hygglig iäkare flck mej så små
ningom på fötter, och livei, iordets
egent iga betydelse, blev för mej en
verklighet som få är förLJnnad.

Jag började studera, glck in lett
polltiskt padi, tos körkort, köpte bi
och fick en kolonl ott iTanto. Jo, min-

Efter några år i ett otroligt stimule
rande vuxengymnasium blev det
fo khögsko a, studier vid Centre Cu -
tureL d! Prierure i Vlvoin i Frankr ke
och ett tag studerade jag faktiskt på

I Det gick bra
Och varför iaq skriver det här, skrvter
och går an beror he t enkelt på att ni,
som kände mejfrån början på 70 ta-
let, nu får veta att det trots alft gick
bra för mejoch attjag ever och mår
ston sett ganska hyggligt.

Och att ni, som lnte känner mej,
och som ibland tycker det tar ernot
något alldeles för djävligt ska förstå
att det år ni lnte ensamrna om att
tycka Oh, nejl Då och då, lbland
ganska ofta, får vl alla en och annan
infektion; tankarna far åstad, går inte
att tygla och. . . Nä, nä för fan; låt
valiumburken stå där den står. ta ett
djupt andetag och tånk ntensjvt, ba
ra tånkl Tänk på att trots det varlga
hå et i ha sen, trots svårlgheterna att
kornmunicera och trots allt annät,
som känns hoppLöst och besvär lgt så
flnns det värden i livet, som man kan
och framför allt skallsätta värde på.

I stekt strömming?
Vad sägs om stekt, färsk stiön'l

ming med mycket finhackad dill
emellan, potatispu16 gjord på varm
kaffeqrädde samt en liten klick smör.

Eller en liten välputsad gödka vkot
lett, jo då, der har man råd tlll ibland,
med brynta, tunna har cotsvertes,
pressa över en vltlöksklytta och kryd
da med en anlng svartpepper. Det lå-
rer väl inte så dumt. eller hur?

Får laq plats nästa Lary skall jag
skrlva lite om Gran Canaria e ler om

eJ Juan les Plns utanför Cannes I Pro

Tllls dess skal ni ha det så bra och
hejdål

Gösta Betgqvjst, Sthlm

PS
Fårjagbara berätta attjas elteroperat o
nen llck en llsteloch sondmatades ifyra
måiader och ttugo dagar, Ar det svenskl
rekord eLler lln.s det någ
har ..? Världsrekordet har en tysk och
yder på lyra år, detvetlagmed bestämd

på lörslag
Regeringen har till riksdagen över
lämnat en proposition om sjukvår
dens ledningsansvar och patient-
ansvarig Iäkare.

Förslaget om patientansvarig
läkare har kommit till för att för-
bättra kontinuiteten och den en-
skildes trygghet i vården.

Förs aget nnebär att varje patlenl
som kommer lkontakt med silkvården
dlrekt ska få veta viLken äkare som är
ansvarig för honom eler henne, sägerso-
cialminlster lnsea Thal6n. Den läkaren
ska sedan fö ja patienten "Hela väsen .

Det betyder t ex att den läkaren ska svara
för al information till patjenten.

- Systemet med patientansvarig ä

kare innebär också att den Låkaren ska se
både ti I patientens med clnska och
mänskl sa behov. Landstlnaen bör sträva
efter att anpassa organisatlonen så att
kontinLiteten mellan rratlenl och läkare
kan upprätthålas så lånsl der är möjist.
Exempelvs bör eventue la återbesök bo
kas till den patientansvarise läkaren

- Problemet med ständlgt nya läkare
har diskuierats ofta och med detta utgår
vl ifrån att pati€nterna ska kunna känna

betydllgt störe trygghet och säkerhet i

värden, säser nse a Tha 6n.
Propostionen nnehäl er ocksä lörslas

om ett sam at Ledn ngsansvartör den oJ-
fentllsa hälso' och sjukvården. Ansvaret
ska, en igt förs aget, igga pä en chefs-
överläkare ldas har olta en person det
medicinska ednlnssansvaret, en annan
det admjnistrativa. Förslaget innebär att
det ska vara eit samlat lednlngsansvar i

sådan verksamhet där patienternas med
cjnska säkerhet kräver det. Soc alstyre
sen löres äs få uppd.aget att bestämma
v d vika enheter det krävs en chelsöver
läkar.

Förslaget om ednlngsansvaret in-
nebär en ökad medic nsk sakerhet. Del
viktigaste syftet med förslaget är att der
lnte ska råda någon lvekan om var an
svaret !igger exempelvis vld olyckstil
bud, v lket v sett exempel på tidigare,
kommenterar socialminister nge. Tha
en.

Propositlonen tar v dare upp frågan om
möjllgheten för enskilda att kLnna llytta
tll långv6rdsplats I annat landst ng e ler
t I servlcebostad iannan kommun.

lpropositionen redovisas de rekom
mendation€r landstings- och komm!n-
förb!nden redan utfärdat, och som går !t
på att man borta emot personer från and-
ra landsting eller komm!ner på samma
vlllkor som gäler för perso.er bosatta
landstinget e ler kommunen.

Nägoi tvingaide asstiftn ng föres ås

Nya medlemmar är välkomnatill
LARYNGFORBUN DET

A la som är aryng-, heml. e ler glos-
sekiomerade välkomnas atl som
medlemmar deltaga lörenif qsverk-

Vi inbluder åven slodlande med em.

Våra loka fören ngarelerLaryngför.
bundets kans i mottager gärna an.
riräln ingar

På sid 2 I nns Lrppgiiier om resp lör.
eningars adresser och te -nr.

Vad rått du tånkt. .
Trv.kfelsnsse ri samfrans med si.lörvnr:n
de ko lesa ombrytarKa ahädadeiLetry,1l89.
En de lul och nyårshä sande fick s na nahn
lestavade och E ise Linqvlsr rick str rldlgare
eilernamn t lbaka i€n bildtexr
Men värsllar orcdan då der ga de b der pä
nåsra norska vänner. Vi skaL inte l6rsöka för
kara ideral då kanske der b r ännu vär€.
Men en sak skallviandå qöra, näm gen visa
rätt b d päTorOdd Damås.



ATT DRA BORT EN TEJP FRAN HALSEN FLERA
OM DAGEN ÄR INTE BARA PLAGSAMT
OCKSA ONÖDIGT!

GANGER
- oer Än

''FREE VENT''
FUKTAR OCH VARMER
INANDNINGSLUFTEN

FILTEH FÖF
DAGLIGT BRUK-
Fuktar och värmer.

gesuÅLLnne, som
kan användas lflera
dagar. Bytes vid behov.

TORRT HEN/]IV]A?

Fuktar och
värmer.

IDUSCHEN,,,
Förhindrar vatten
iluitvägarna.

KALLT UTE?
Utnyttlar kroppsvärmen
(även för dusch)

Nytt bandagesystem för laryngektomerade.

behov! Tag ut
tillbehör, dom
Kontakta ossl

r\yrr oanqagesystem Ior Iaryngektomerade. I veckoförpackning!
Använd häftan och bashåilaren i frera dagarr Byt endast filter vid

filtret vid hostattackerl Använd också våra övriga
underlättar! I april börjar vi leverera! Vill Du prova?

Produkterna kommer som vanligt ait marknadsföras
av Triplus Sjukvårdsprodukter AB, Kungsbacka.
Tills vidare bör dock eventuella frågor om produkter-
na ställas direkt till Pharma Systems.

\
J Phormo Systems AB
Bröksmyravägen 31, 826 OO SöDERHAMN

Telefon 0270 - 702 35
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POSTTIDNING

Storn-Vent'
Fukt - Värmeväxlare
for Laryngektomerade.

Finns nu på
Apotek !

Gibecks
Telefon 0760 - 860 65


