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Ny medarbetare i Lary
Den glade rnannen på omslaget är tidningen La-
rys nye skribent och redaktionsmedlem.

Han heter INGE HANSON och debuterade redan i

julnumret av Lary med ett par inslag.

I detla numrner skriver han bl a om hur några före-
tag lämnat u1 BEGAGNADE hjälpmedel till handi-
kappade, men lagil betall för nyal I I

lnge Hans,on började sin lourna istbana som iilrn-
ktillket i Ostra Småland i Kalmar. där han är född
och uppväxt. Han fortsatte som nöiesiournalist
b a Wesmanlands Läns Tidning, Sala Allehanda
saml i Folket. där han var anställd under åren
1966- 1968. Ha' var I t reoa.lio_ssek'eterare på
Saxons Veckotidning och teknisk redaklör på
Röster i Radrc fy, :_nan han a^srälldes sorr no.
jesreporter yld Götebargs-Tidningen. Han blev
frilans 1972 och har sedan dess företrädesvis
skrivit för SE, Hånt iveckan. FLT, Vecko"Revyn,
FIB-Akluellt, Damernas Värld och Husmodern.
Ha. var ko'respo.de_t'ör de an_eriL'ansla nöjes-
tidn ngarna Variety ocfi Hollywaod Reporler
samt medarbetade i bla Aftanbladetoch Svens-
ka Dagbladet.

Han fick str! pcancer i mars 19BB och efter strål-
nin g på KS under sommaren, opererades han vid
Danderyds sjukhus i september av läkarna Brita
och Gösta Ewert.

Det log honom bara två månader ati ärasigtala
med matslrupen och han säger själv, som an-
ledning tillati det Oick så tort, att han "blev för-
baskad för att fo k inte förstod honom" när han
lörsökte förklara sig.

- Jag 'ar ärt nig en saa av Nils Poppe. som fålt
'nig atl oehå ra min opt .n'sn. Poppe oeklare aoe
" Tappa inte sugen helavärlden ärfullavtappa-
de sugar!"

- Och det gäller, säger lnge Hanson med ett
leende, oss larynglsler idubbel bemärkeLse -om ni förstårvad jag menarl
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Statens handikapprådr

'Rättsstaten är på glid!"
- Stat, kommun och landsting löljer inte rege.
ringens och riksdagens ha nd lingsprog ram för
handikappområdet. Bättsstaten är på glid. Det an.
ser chelen lör statens handikappråd, BengtOlol
Mattsson.

gen, som i sin tur hänvisade till ett
reOerin gsdeparternent. På deparle
mentet bad man henne kontakta
Synskadades Riksf örbLrnd.

- Hänvisningen ti I synskadades

organisat on är groteskl framhåller
Bengl-Olof Mattsson. I en rätlsstat
ska synskadade nte själva behöva
la ansvar för aii lagtext - som gäl-
lera la - ska bliti gängllgfördem.

I Otexiade Tv'program
Det flnns flera and ra obehagliga ex-
empel på d skriminering av handl'
kappade.

- Fortlarande är 80 procenl av
den svenskaTV-produktionen otex
tad. Program med teckenspråk ly-
ser med sin frånvaro, berätar che-
fen iör slaiens handikappråd.

- Döva hamnar utanför samhälls-
debalt och kulturliv. Inte hel er det
är f örenli gt rned rätlsstaten, poäng-
lerar han.

I Laglösa myndigheter
Det förekommer att andsting

strunlar i domsto sbeslut som ger
psykiskt utvecklingsstörda rätt att
bo igruppbostad, påpekar Bengt-
Olof Mattsson.

- Sådanl kal as ibland av j!rister-
naförtyranni och illojal makianväd-
ning. Myndlgheter Lever Laglöst,
och trixar över medborgarnas huvu-
den, hävdar han och tilläoqer:

När liknande lörekommer illär-
ran land. drar vi oss inte iör att tala
om rättsstatens sönderfa I

Allt detta ledertil attklyftanmel an
handikappade och cke handikap
pade ökar. Statens handikappråd
ska därför genomföra en dernokra-
tikampanj för ait komma till rätta
med diskrimineringen.

- Vi tänker kämpa mol förned-
ringen av handikappade, betonar
Bengt Olof Mallsson.

Benat-Olof Mattsson berättar orn
en blind person, som fråqat statens
handikappråd om en nystiftad lag
fanns inläst på kassett.

Personen hänvisades t ill riksda_
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För snarl fyra år sedan fick jag besked om, att jag hade cancer.
Det var min vaksamme tandläkare som uppmanade mig a omgående uppsöka halsläkare.
Jag hade en tid haft en knöl på halsen samt en besvärlig hosta oah därföitidigare konsulterat läkare oå
city-akuren. Där lick jag besked om, afl det bara var en svu en lymfkörteioch ficr recept på trååt.
medicin.

Under sjukhusv ste sen fick jag nä
Trn9 genom stang inåsan, sa iaq
lände mig å lt d mått. I\y'en lag vai
törsl q och lånqtåde efter ait få
d ricka vatlen. Detvaromöl igtaft iå
ner Så smån ngom tyckades jaq
;ndå att leshedsvis hunna svåtla
några droppår. Den lyc Iokansta ]ag
kånde. då lag lorsla gånqen h unde
dri.La ett ha vt glas vatten Oår nte
att beskriva

For min egen del önskar jag ait lå.
hare e er annan lunn q person. fö.
re opeTationen. hade lnformerät
om. vilka prob em man kunde vänta
s g. På sä sätl skul e man ha var t
lite förbredd.

Men kanske inte alla önskar elter
orkar med atl hörasanningen?

Även de anhonqå borde ha mol ig.
het att fa veta. Min egen dotter fick
en c hock, når hon första qången be.
sokte nrig på sjukhuset. Hon trod-
de, att jag aldrig mer skul e kunna
tala, äta eller leva etl norrnalt liv.

lvarje fa hariag nu levl fyraåroch
några tecken på recid v har inte vi-
sat sig. lb and känns det ganska
tungt n'red alla besvär. Men del är
det pris man får beta a för s tt v.

I Berg. och dalbana
Och he a vet är en berg och da.
bana. Alla dagar är inte llusa men
inle heller rnörka. Alll man får ge-
nom eva har någon men ng, ger ät.
dorn. Och man får andra. kanske
bättre värderingar. Man hänger nle
upp sig på bagateller.

Numera kan iao både äta och
dricka. Lnte obehindrat, rnen ändå.
All mal måsle behandlas. iinförde-
las, för att slinka ner. Jag köpte

Snarast efter tånd äkarebesöket
beställde jag tid hos hals äkare och
hade tur alt få komma samraa dag.
Efler undersökn ng skrev doktorn
rem ss til Sophiahernmet lör prov-
tagningar. Veckan eiter var iaa på
återbesök. Det var då iag fick det
olycksa lga beskedet cancer. Ny
remiss skrevs och elter en vecka
f ick jag kallelse lill KarolinskaSjuk-
huset.

A lt glck oerhört snabbl. Redan
sanma vecka blev lag inlagd och
ett m ndre ngrepp gjordes iör
grund igare undersökningar. Dessa
v sade atl det inte endast var knö
len på h alsen, utan även tunqan och
munhålan som nnehöl slLtka ce -

ler.

Diaqnosen var tungbascancer,

De1 blev bestämt att iag skul e strå1,
behandlas, fu dos (32 qgr) och se-
dan opereras. Det var en lobb g pro
cedur.

t lllamående och brännskador
Under slråln ngsperioden som på
q ick under våren -85, hade jag svå rt
ait fortära nåqol på orund av lamå.
ende och brännskador i munhåla
och svå g. Jag f ck l.osltillåqg fly.
tande Iorm. Och m-"d b-".jövn n.s
medel gick det att hjätp giätao-ch
dricka en del. Det var svårt alt hålla
vikten, men jag k arade det något så
när.

Efteroperat onen. som sIedde i]u-
li, blev ålprob ernen stora.

Det kom som en obehaglrg över-
rashning Jag håde råhnat rned att
ra svatt meo ta el. /5,0 av tunqan
var boria. lvlen att lag rnte skutte
kunna äta och ännu mindre drrcka
hade jag inte al s forstått.

matberedare och ltan den är lag
rädd för, att jag nästan svult t ihiä1.

lvlan får äta för atl leva och inte eva
lör att äta.

Livel går vidare även utan biff.
Jag har mycket att vara tacksam
för. En underbar dotier. dotierdoi,
ter och må9, som verk gen har
stä lt upp och givit n'rig vslust.
I\4 ina vänner och arbelskamrater
har också varit n-tyckei omtänksam-
tna,

"Det gör ingeni nq, alt du inte tatar
så bra, mormor. Jag förstår diq ån.
då. Och du är a a ta I min mor-
mor", sa rnrn doiterdolter niir iaq
ia ade som sämsi

Sigrid Lundin
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Det går att
rcsa ogh ätä...

Under fjo året gav jag mej iväg på
en verklig Långresa: flyg till New
York och vidare med flyg ända till
Nya Zeeland, under ca 4 månader
varefler återresan sl'al aå med flyq
via Bangkok eller Singapore iill
Stockholm
Dä kommer frågan hur dei glck alt ord-
na raatbekymren under resan. Det bör
valiörsl sägas aii v redandåvibokade
llygbi jetterna sade till om sårskild mat
för m ti vidkommande, dvs soppa el er
mosad mat på flyget. Farden gick i ll
London och att drlckale var inga svårig-
heter. Nästa etapp gicki I NewYorkdit
vi kom påeflermiddagen USA{id.

Första serverino (lunch) presenterades
nägot jag tidigare inte ätil. Det var Ke
so, Dess!tom serverades konserverad
lrr.r kt, sorn glck lätt ait mosa med gaifel
och Likasåiomat.

Det mesl överraskande var ati även min
Iru f ck denna speciella mal som skulle
vara resewerad lör mig. Andra passage-
rare erhöll kyckling och en del andra

godsaker. Atl få hennes portion uibytt
mot "vanl g" matvarom0j igtefiersom
anta et poriloner var räknade.

M ddagsmålet bestod av kokt iisk, ägg-
omeletl, ris aned b andad sailran blad-
spenat och potatis. Nu var min hustru
I I god hlä p iksom vid de kornr.ande
serverlngarna, då hon mosade ex.vis de
frukter som gavs, tex melon, kivi, dru-
vor som måsie skålås och kärnås ,rr

Mol Chichago
Nästa: Chicago. På väg dil fick jag
pannkaka med äppelkråm, en pannbiff
och lruktcocktaii. Före avlården från
New York hade v! pratat med incheck-
nrngen på llygp atsen, så från oclr med
denna elapp och lran'rål behovde inte
m n fru äta specialmat. Det tog äng t d
att Iå ner maien, så som dei alliid bru.
kar göra. I stort selt hela resan till Nya
Zeeland hade iaq tur atl s ttplatsen
bredvid mig var lom och jag kunde a ll
så ulnyitia även det bordei. Det är iu
ål iid lrångt pä flygplanen - åtminsto.
ne ivan ig ekonomiklass.

"Vegeta an"
Efterbyie av plan iCh cago g ck resan
vidare till Los Angeles. Under den etap'
pen gjorde jag uppiäckten att den spe'
cia -mat som iag besiä ll Jöre avresan
från Stockholm tolkats pä ell felaktigt
sätt. Trols att jaq redogjoi( för mina
såvrigheier aii svälja och för brisien på
sälvoch ait jag därförmåsie ha soppa
el er mosad mat, iycks deita nte ha
gått fram ordentligi. Nittll s Ianns e ler
rättare hade funnits små eiiketier på
rn na brickor: "Special food . Den här
gången stod inte "special food". Nu
fanns här en el keii "Vegeiar an". Heli
adekval uifodrades jag med olika slag
av grönsaker.

Fortsaii tripp mot Honolulu: på vägen
dit serverades vindruvor. keso med en
jordgubbe och melon i småbitar.

Det var pä den här elappen lag gjorde
en upptäckt- Jag hade inte kunnat Iör
stå varför del var så svårt att gora sig
lörstådd ofirbord på f yqp anen. Det ha-
de iu gåll bra per ie efon lrån Siock.
ho m till Nya Zeelands'ambassaden i

Haaq och ikaså på flyoplaiserna. men

på f ygplanen var det näslan hoppiöst.
M n lru måste hjä pa mig. Antagligen
drunknade min röst i f ygbul ret el er
också ansträngde tag mig Iör ati över
rösia bullret och därlör kunde jag !nte
iränga igenom.

Hur som he si iror jag ait lag lyckades
göra mig förstådd när jag på m n för-
frågan fick ett samlal med chefspuF
sern ombord. Jag redoglorde för ho.
nom anledningen till att jag var behov
av speclalmal. Han foreföl och sade
sig oc kså vara tac ksam förrn n redov s-
nlng, där jag omtalade aii jag blivit om.
bedd ait skriva ner mina erfarenheter
för p!blicering. Han skLrl e bia rörsöka
få konktakt med någon av llygbolagels
låkare och lramföra mina problem,

Samtalhiälpte?
Om dei var della samtal eller bara en
tiLlfäl ighet vel jag nle,mennästamå
som serverades strackan Honolu-
lu-Fidj , var soppa, mosai äpple och
mosade aprikoser med mjölk (det slsta
på begäran).

Tidigare hade jag fuktat maten med
van iqt vatten eler ilråqå om ko[t fisk
med vitvin. Den sisla etappen på resan

- den me lan Fidjl och Nyazeelan.lvat
i siod seit I ka de tldigare. så samta et
med chefspursern var kanske inie så
givande. Del varockså en ny besätining
på planet lrån Fidj . Nu serverades ägg-
röra. v ndruvor och me on biiar.Nuhar
resan titl Nya Zeeland avverkals. Om
några mänder såller hemfården igång.
Den kommeratt gåöverSidney-Hong.
kong-Bangkok-London-Stock-
ho m. Den trippen får iag återkomma

Resan har var i iröiisam, lnte minst på
orund av brist på sömn. Det kan vara en
orsak tll ati lag rycker att det var t nå.
gol besvärligt, men näriag länkerefter:
hardet egentl gen varit mycket besvår
I gare än under vanliga normala f0rhål-
landen? Enlisi m tt förmenande bör en
god informatioi tillde ansvariga nom
olika f yqbolag ku nna hlä pa upp sllLra
iionen för de flesia som bef nfer sig i

T I s si: Andrå som skall ut och rese -Den personalsom skall hiälpa a la rese
nårer stäl er också upp för Dig.

Einar Elwing
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Hiålpmedclslråga:

Landsting
och
paticnter
luradc?
Blir Landsting och palienter lurade av löretag som levererar hjälp.
medel?

Tyvärr Iinns det bevis lör att så kan vara fallet!

Tv det kan väl inte vara en lillfällighet, att en och samma patient vid
TVÅ olika tilltällen får BEGAGNADE produkler - lör vilka Lands'
tinget fåit belala lullt ny.pris.

Det som hänt är iöllande:

I oktober blev jag ti Lerkänd en
skrivmaskin som tekniskt hjälpme-
del, iställei Jör den så vanljgt re-
kommenderade Communicalorn.
Den maskin som valdes ut var en
Canon C-80.

Den 11 oktober iick jag besked att
paketet fanns klart och jaO kunde
antingen få det hemsånt elter slålv
härnta det hos Canon. som har siti
kontor i Skärhotmen. Jag ringde ti
handläggaren hos Canon, som be-
kräftade alt det fanns en Canon
C-80 att hämta nästa dag. l\.4en ty-
värr skulle han inte själv finnas på
plats. Och jag förstod snart varför!

I Behandlades som idiotl
När jag nästa dag kommer ti Ca-
non för att hämta det beställda pa-
ketet. så ställer man frårn en skriv-
maskin på disken, med order att
skriva på att jag moltagit maskinen.
Jag prolesterar, av flera anlednhg-
al-,

Maskinen på disken var icke i sin
förpackning.

NAD, vilket tyd igt framglck bla av
repor.

Till en börlan låtsades man inte om
mina protesler och del var kanske
inte så underligt, eftersom jag VAR
STUM efler operationen och alltså
inte KUNDE TALA. Jag fick skriva
det jag ville framföra och det syntes
tydligt, både på gester och ansikts-
uttryck, att man betraktade mig
som någon slags "halv-idiot", som
bara skulle taemot det som erbjöds
och vara glad att jag fick något allsl
Naturligtvis var det inqen som sade
så, rnen deras attityd Oav den käns-
lan.

Eftersom handläggaren icke fanns
där, bad jag få tala med nåqon an-
nan på hans avdelning och efler
mycket viskande hit och dit, kom
det en sekreterare, som ihanden
hade ett ('1)färgband, som hon ville
ge mig som "bonus".
Jag protesterade vill, qenom att
skriva och påpeka att den maskin
som slod på disken var begagnad
och att jag FOBDRADE att få en ny
maskin iförpackning.

/dr,,/-
dom så var jag fortfarande VERK-
SAM SOM JOURNALIST och ville
jag haen begagnad skrivmaskin, så
kunde jag köpt en sådan och inte
beställt en ny irån Canon.

Plötsligl blev det en helt annan ton I

Sekreteraren beordrade lagerper
sonalen alt OMEDELBART ta fram
det paket som betällts.

Nu uppstårfrågan: Vad vardet man
försökte med? Var detta ett rned-
velet försök ti I bedrägeri - lärnna
ut en begagnad vara men ta betalt
fören ny - ellervardet ren dumhet
som låg bakom?

.Jag vill påpeka att lNGEN bad om
ursäkl för atl man försökte qe mio
en begagnad produkt och det be-
svärjag åsamkades genom alt "dis
kutera" med dom. För att inle taLa
om ait min laxi fick vänta tjugo mi-
nuter extra, på grund av det eventu-
ella "misstaget".

Jag sku lle vilja säga, att det största
misslaget som gjordes, var att man
försökte "köra" med mig, som man
trodde var en "stackars handikap-
pad". Observera att det var först när
jag talade om att jag vat journalist,
som det blev ändrinO och jag fick
det jag skulle hal

Mot den bakgrunden måsle lag
ställa fråoan: hur månoa handlhao-
pade råkar ut för samma situalion;
atl de får en begagnad produkt, när
de skall ha en fabriksny?

I Man bad om ursäkl
Den andra händelsen med BEGAG-
NAT hjälpmedel gäl de en SERVOX
från Siemens Elema.

När jag fick paketet, med det jag
trodde varden f abriksnya röstgene-
ratorn, så låg de olika delarna ut-
spridda i en stor kartonq. Servoxen
låg isin originalkartong men löst
låg batteriladdaren, som normali
skulle ligga i den lilla kartongen t ill-
sammans med röstgeneralorn,

Sådant kan man tolerera. men när
det visade sig att laddaren var
SN4UTSIG och REPIG, då blev jag
misslänksam mot resten. Och myc-
ket riktigt visade sig SEBVOXEN
vara BEGANAD. lcke avtorkad eiier
användningen och den medföljan-
de väskan var smutsig och fylld av
damml

Jag tog omede{barl kontakt med Si-
emens Elema, dår rnan bad om ur-

N4askinen på disken var BEGAG- Jag skrev också, att trots min sjuk- Forls- nästa sida.
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KONSULENT
verksamheten

säkt och lovade att omgående byta.
Någon timma senare hade iag en
splitler ny utrustning i min hand
och den iörklaring Siemens gav, var
att det troligen av misstag hade
packats ner elt "demonstrations-
exemplaa'.

Så skall det naturligtvis icke vara
och man bad, som sagt, om ursäkt
fördet inträifade.

Till skillnad från Canon, så var man
på Siemens uppriktigl ledsen över
det som inträflat och jag blev också
BEHAN DLAD som en ITy'ANNISKA
av Siemens persona .

I Hur ofta händer det?
Den lråOa som kommer automa-
tiskt är: hur ofta händer det att pati-
enler får begagnade prod!kter från
de levererande f öreiagen?

Tyvärr är det ofta så, att en patient
som fått ett hjälpmedeL är tacksam
för den hjälpen och reflekterar kan-
ske inle överom hjålpmedlet är nytt
eller beqaqnat.

Helt klart är, att ett hjälpmedel som
kommer direkt från Hjälpmedelcen-
tral kan vara begagnat eftersom dei
/äras utiill patienlen.

Vad jag talar om, är hjälpmedel som
tekv i rctas lill patienten och /evere-
ras direkl tilL denna frä n tilverkaren-
Dessa produkter skall naturligtvis
vara fabriksnya och Landstinget lår
också betala fullt pris för produk-
terna.

Om ett företag levererar en begag'
nad produki och tar betalt för en
fabriksny, då handlar det om bedrä-
geri och är en kriminell handlingl

Är del en enstaka föreieelse, så kan
man kanske acceptera. Men är det
satt i system, så ärdet allvarligt och
del kan handla om enorma§!mmor
som LandstinOet luras på varje år.

Har Du som patient få1t en begag-
nad produkt levererad från etl före-
tag, skall Du kontakta 0in Hjälpme-
delscentral omedelbartl

lnge Hansan

Dagens matto: Även om jag ärstum, så

Tiden går och vad vi förstått av
papprena, är ett år f örbi av projektti-
den. Det stora arbetel nu är, att få
ihop en rapport ti lAllmänna Arvs-
fonden.

Jag skall försöka att ge en kort sam-
manfaltning av vad som hänt.

De första ire månaderna gick åt ati
skaffa arbetsmaterial, lära sig mas-
sor om förbundel och kansliels ru-
tiner. Jag inbillar mig att jag lärt
mig rnycket och även kunnat göra
en hel del för lörbundet. (En eloge
vill jao ge lill E ise för hennes fina
hjälp och det trots den enorma be'
astningen hon har).

Mycket iid har lagts ner för att för-
söka få laq på konsulentkandida-
ter. Dessa har till största de en
plockats ut genom de 308 inkomna
enkätsvar som förbundet fåit Ca40
st varaktuellaoch 12 var på inten/lu
på kansliet. Ett hundratal samtal
har ringts.

Den 1/6-88 kom så Lars Deh 6n, på
halvtid. Lars Jinns nere i Lundför'
eningen. Tyvärr lämnade vår projek-
ledare hastigt projekiet och en stor
resurs gick förlorad. Vi iör orade
nog totiästet lite, semestertider
som del var, vilket gjorde ati Lars
blev väldigt styvmoderligt behand-
lad. Helt på egen hand och efier
känsla fick han köra igång. Nu i eJ-
lerhand kan vi konstatera att det
gå1t över förväntan bra.

Vi forlsatte atl söka efter konsulen-
ter och den 1/10 -88 kunde vi anstäL-
la Gull-Britl Mårtensson som kon'
sulentkandidat. En varm, fin kvinna
som n! jobbarT5%. Aven hon kom-
mer från Lundföreningen. Lite
orätlvist är det allt. Sydsverige har
lvå f!na konsulenter, norra delen
har vår Siv. men det som är mitt i

mellan har varii utan. Men nu har
även mittbiten Iått sitt. Efter myc-
ket övertalning har Elof lagit på sig
att börja arbeta halvtid som konsu'
lent. Detta gör att han kan hjälpa
och stötla den som evenluell kan
börja arbeta på Stockholm. (Den
mannen gör 48 timmar av dyonets
24. Fråga mig inte hur. lvlin person-
liga kommenta0.

En bit som Elof gett mig mycket av

är hjälpmed en. Textlelefonen,
M[,4T 1, Servox, Servox inton och
Polycomen. Eftersom det är något
som ligger honom väldigl varm om
hjäriat, kan han på ett roligt sätt be-
rätla om de olika apparaterna. Ty-
värr, eller kanske tack och lov, är
det elt område sorn utvecklingen
går väldigt snabbt inom. Tyvärr sä-
ger jag, för att de som har förskriv-
ningsrätten ofta inte hinner med i

ulvecklingen.

Vid de tilllållen sorn konsulenterna
har varit här på utbildninO, har vi
också gått igenom de hjälpmedel
som finns aktuellajust nu. Dom har
lårt slg att börja använda dom och
vad jag förstätt, kunnat hjä pa och
råda mångaom vad som finns !dag.
Det är svårt att iörstå för oss som
inte har nångot talhandikapp vilket
fruLtansvärt handikapp det ändå är.
Därför är det skönt att veta att de
flesta logopeder ställer upp med de
hjälpmede som behövs och inser
vilken förlust det är att inte kunna
kommunicera, att inte kunna prata
med barn, barnbarn och vänner så
atl de förstår.

En ledsam bit harvarit att läsa enkä-
terna, då ett rnycket stort antal an-
ser att dom inte har fåtl någol stöd i

sin rehabilitering. MånOa anser
också att dom inte har lått någon
rehabilitering alls, ändå är rehabili-
teringen och det psykologiska stö-
det enormt viktigt. Skulle jag få ha
elt personligt önskemål (efter vad
lag sett, läst och lärl inom siulvåc
.len o.h förhLrndei) så är det ait
man har en typ av'team. Teamet
skall bestå av låkare, kurator, logo-
ped, dietist och psykolog. Arbetei
att förbereda och stötia l:an på så
sätt sättas in i god tld före operatio-
nen. (Där kan konsulenterna också
fylla en stor iunkllon) genom att
psykologiskt förbereda en männi-
ska påvad som skall ske, trorjag att
man vinner mycket.

Dei stora behovet av konsulenteT
sorn vi mer och mer märker, inbju-
der till en önskan att det borde fin-
nas inom varje än. Vi hade nog ald
rio kunnal lro. åven om misslanhen
tan ns. att behovet var så stort

En varm hälsning tili et alla. - _ 
Pia

P.S. Lars Dehlön harielefon
040-48 72 02 (säkrast meLlan 8-l0)
GuLl Brill Mårtenssof ie elon
040.92 4343 (såkrast mel an 8-10)
Pia Pr es ieLefon 08-5853 53
(8-15,lunch 12 13)

HÖR GÄRNA AV EB,
D,S,
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: rets relåla budgelsatsn ng på handikappområdet tiven, vilket innebär att, om regeringen inte är be- a
5 innenar årets n-uaget for oii en myckei ivag bud- redd ätt.tillföra nya re-surser, olika händikappgrup- !! get trois elt budgetöverskoit, som kan beråknas per kan komma att ställas mot varandra. a
! iitt loratet mitlarået. särskitt oroande är no direktiven om oe ses titt- !
3 För oss är den oifentliga sektorn viktig eJtersom sammans med det iör§lag om avskaffande,av de 5
a denhartill uppgift att svara förden s6rvice som fria läkemedlen och de frla förbrukningsartiklarna !
! gerossbastrygghet.Designaleromomprövningar somaviserasipropositionen.Härslällerregering_ :! qe'ossbaslrygqhet,Designale'onorrp'övninqa' sonav'seras' orooos'tlonen,Ha'slalre'rege lng_ :
: avoer o'renrr:sasehrornso.ntinnspå'lerastä en gl 9119\!91:9:9!!'I" p gsjilP,ggl I9l :,?,'il! qgl- iI ibudgetenoroärossstarktsärskilt6mrnansläller tersomfÖrsämringarnadireLtkopplastilltinansie.!
a dem i relation tiLlde uttalanden som ny igen gjorts ringen aven ny lägre nivå på handikappersättning- :
: av tramträdande. reserinssledamötei 6ch,-ie.s,e- 9il.g9l-il,föl1l99?y glllyl!!ö-ql-""tl1d""jt-q9-Lq' i: ringstjänstemän. Vi hade väntat oss krattfLrllaför- sjukresor, helt separat från nuvarande högkosl o- slaö i-budseten rör att.råda bot.på den.allvarlisa 

""d""jl9119|, 
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! Det ä'inr. bara inor oen o['ent iga se.vicen somi Det a' inr. bara inor oen o[,enr'isa se.vicen som :iJål::llf]'f ij,fL*er 
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a omp'ov_rnga'oc'1 'orsån oar avtse.a(. var oroi år.icLsasäinro,o"nJi.iri.i-.å.oaoaro. lnorr arbelsn'arP-adsområdet bo'de del fLnnits !
t lran"le'errlgssystenet och socia to'såiingar. Llrymrre.Iör en slarh sals_ing på all.ge h,anoikao- I- Försåmringar på dei området drabbar oss direkt pade möjligheter tilL arbete med tanke på den nu- !l..I+,,.+l^.^^ -^: ^1.:^^:^ oa och sku e leda t ll ytterligare snedJörde ning av varande a'bets.nar(nadssilualione'1 neo skranoe :

b'i.t oå a'bets^'afr. nä'lvingas vi konstatera atl -! välfärden. brist på arbetskrafi. Här lvingas vi konstatera atta - " -- :a.;^:i ^--^:;^^-;:,, ^-. sådana ansatser helt saknas och att regeringen i a
a Till glädleämnena i budgeien hör den reläla sats- stä let försämrar möjligheterna genom alt sto_ppa 3! ning so'n ske'pä atl Llve,kla oc_ stårkå recken- upo ök^irqen av antalet lö.ebid'ag. Besoa'ing"r !
: soråhel.Vi 'alsarmedri,l"edsställelsederyoliqa på a'betsmar^nadsoudgeten i"nebär istä.let öha- a
a na'^eringa'av rec!ensprår.lö oeiyoel>e som 'e- de kostnader på socialf örsäkrin gsområdei. a

a! geringen gör på I era stäl e i propositionen och

! l:l:1":i::"', *1":t^:q";;tilll;:r-q*tlsilg I'"'J3';'l"i[1'"":ii"1TJ:ä""ä]:[Jru?[flJ:"'."J ia av lärarna i dövskolorna, utbildning av barn, för lllurlldLlll9cllclEllldllgddlö^UllEYaoUElEUu.

till lå.q19åenoe och långsiktiga åtgä'de', del" i a: äldrar och andra anhöriga til döva iteckenspråk,
: fler teckenspråksäraiejokua roilrtåitOning' ocri lorrn av punktinsatser på handikappområdel men ?
S il'J, §:å:i;i]1äi,iåa-e 

oKao Io KUIorr0 n rns oc r också i iorm av en öv"in:ll:,1::l liltl:1" ::r:l: 3
a alt värna den generella välfärdspolitiken och sä- a
a De krav som HCK iramförl på en kraftig ökning av kersrälld en god kvalitet och omfatlninq av de.l a'aa det statliga organisationsstödet till handikappor- service som ulgör vår bastrygghet

Fjolårets budget födde förväntningar om att rege- !

: ganisationer l illmötesgås inte. I förhållande till re- Trois budOetöverskolt och stabil eko nomi blev det !a dovisade behov av ytlerligare minst 25 miljoner " '' "',",":. .,nre så. Det är fortfaranoe ångl kva'innan hand. ;o sker bara en mycket liten uppräkning av stödet.
a :l,s^11:":lY'i"ll1'"^'l:l::lj:^1:l',Y:l:'1,1.'lI:,' rikhet brirverkrishei. :! Organisationerrias ekonomis(asituation kommer

kappårets stolta krav om ful delaktighet och läm- !
5 :ålades att forlldrande varå n_yckel behymme- Handikappf örbundens cenlralkommittd a
a san rrors de ö(aoe drbarsupoqi;ler sorr .es..inq. 

§,11iä,1åå" " "" "' 3
: en och statliga myndigheter ldrväntdr sig att han- a
5 dikapp-orelser s(a uLföra. !o?o!
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Det gär
att variera
matsedeln

- Vad ska jag äta till middag idao?
Det en ffiga sam vi alla ställs inför. men dess-
vätre inle alllid direkt kan besvara.
Såtshilt stån A dFt dtt I atieta stn na,. hä, nan
inte kan använda sig av hela utbudet av livsme-

De som har genomgåtl operation(e0 munhåla.
svalg, mat- e1 er luitstrupe drabbas inte sällan av
stora svårigheter att tugga och/e er svälja föda.
Det kan betyda att man livet ut är hänvisad till
enbart f ytande och mycket finpasserad kost.
Dessutorir kan slemh nnorna i mun och svali
varakänsliga,v ket göratt komponenteri maten
som starka kryddor och ättika inte kan använ-
das.

Sjä va intagandel av n'rå tiden kan också vara
omständllg. Rengöring av munnen iöre och efter
måltiden, vara lvungen att använda sig av en
soeciellsväljningsrehni(. Lrndvil a a p'ala u-.
der må tiden. Det är nåqra erempe .

Både fantas och mycket träning tordras således
för att kunna genomföra slälva ätproceduren.
Det vore däriör värdefullt om läsarnas egna er-

iarenheler kunde återqes i dennatidnino. Ni
som vl Ldela med erav era kunskaper, kontakta
redakl onenl

IUatsedeln som här presenteras innehå er mat-
rätter med varierande konsistens A la är dock
lälrJgqade. De år ba\erddp på e_ "io o ^a'åva-
ror, 1ör aii variationen av kosten skall b så stor
som möi 91. En del av måltlderna är enk a ati
ti aga, andra kräver lite större arbetsinsats.
DeI nar'ert so.r ' asla^ gp.o.rqåenoe anges i

recepten är margar n. lJr närinqssyn punki är det
bra att då använda ilytande margarin (Solo. Vi-
gö0 e ler bordsmargar n (t ex F ora, Bords-Eve).
Dessa matfetterär r ka på felromättat ielt som,
rnotsats till rnättat iett, !NTE höjer ko estero .

ha ten i b odet. Därmed bidrar I eromättat iett.
sorn även fln ns i iet fis k och vegetabiliska o jor
(olivolja undantaget). t att minska risken iör
åderlörleltning.
Hoppas att denna rnaisede kan ge inspiration
till ati komma på and ra nraträter. Det är alli d bra
atl pla_e'a s _ nal _åg'a ddgd.''dndt. Då /i'rlp
man både tid och pengar.

l arie-Louise Söde tberg
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Ue«konatscde!
Iunch

och niddag
MÅNDAG
Lunch:
Grönsal ssoppa med brodlärningår

[4iddag:
Kyckl inglever ä la Orange
TISDAG
Lunch:
Fransk ome eii med riven osi och

Middag:
Spenatsoppa med fr kadet er
Ostkakamed syli e leri nade bår

ONSDAG
Lunch:
Jordärlskockssoppa
Risgrynspudd ng nred sylt etersafi.
sås

It4iddag:
Festl g f skratt
TORSDAG
Lunch:
Sparr ssoppa
Mannagrynsp!dding med sylt eller
saltsås
[{iddag:
Lapskols med inlagdå rödbeior

för FREDAG
Lunch:

Nliddag:
Spagetli med RaiaioLri te
LöRDAG
Lunch:

Ris ä a Mallamed saft elerapr kos-

[,liddag:
Skin k åda med stuvad grönkå
söNDAG
Lunch:
Köttsoppa med brödtariingar

Middag:
F skt mbal m€d clrampinjonsås

Recept
Köttsoppa/gönsaks-
soppa med bftdtär.
ningat\1 potl)
'I burk (135 !) kött eler
grÖnsakspu16 (barnmai)
1 d utspädd bu jong
1d slandardmlölk
2 msk majsva I ng
Värm kött e ler grönsaks.
pur6n med bu jongen. V s.
pa ui vä | ngpu vret nrjo -
ken och tl lsäll denna
b andnif! under omrör ng.
Hetla upp soppan. Skär,Än
skiva mlLrkt brod iiärningar
och ägg dem i soppan

Fruktsoppa \l potl)
I /2 hg torkad frLrkt
2 1/2 dl vatlen

I b t kanel
1 tsk polai smlo
Skö j fr!kten och blöttägg
den ivaiten nägra I mmar
Koka frukten mjuk I samnra
vatten med socker oclr ka-
n€. Tag upp frukten och
mixa den Smaka av sop
pan och red den rned pota
tismlö ei utfOrt I te ka I
vatten. Lål den få eii Lrpp
kok. Läg! den m xade iruk-
ten ef skåloch slå soppan

in

Bärsoppa(1 potf)
Pure av bär, ca 200 g e ler
1112-2dt
T l/4 dl vatten
(2 isk socker)
1 tsk potatismjöl
B anda bärpurdn, (sockrel)
och vaitnel. ROr ui pota-
t sml0 el ite ka lt vatten
och blanda denna redning
med den utspadda p! ren.
Låt soppan fåelt uppkok.

Fiskbullssoppa \4
port)
F skbu lar b!liong. ca
375 g
T gullOk
2 hrossade vit o lsf tyfior
2mskoja
1 I ter f skbu long på ivå
tärningar
1/2 burk krossade tomater
2dllorrivllvn
I burk brytb0nor (ca 150 o)
l/2-1 tsk salt, vitpepper
Skar öken och kör den i

m xern. Fräs den ti lsam-
mans med v ilöken i ollan.
N4ixa bönorna och ti lsätl
demtlsammansmedfsk
bullongen de krossade to
materna och vinet. Salla
och peppra. Blanda ner

f skbu larna och vårm sop.
pan ordentl gi så att även
fiskbu larna b ir varma

Jordättskockssoppa,
spaffissoppa, tomat.
soppa
T I red soppan ef lgt anvls
n nq påförpackn nqen. R0r

en åggula efter det all
soppan hår heliats !pp.
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Spenatsoppa14 patl)
400 g djupfryst hackad spe.

1 2 msk margarin

8 9 dl grönsaksb!liong
på två larningar
1 2 dl mlO k el er grådde

ma en muskol e ler vil oks

Tina spenalen på svag vAr
me ien kastru I Gören bot.
lenredning av malietl och
nrj0 , späd med vätskan
B anda I spenaten och lå1
loka ca 5 m n. Smaksäti
'nei sa i och muskor eller
! l li:li

Frikadeller\4 poti)
2 hg ka vfars

1 d rijölk
1/2tsk sai

Lät ströbrödei svä la mjö -
ken. Arbeia tärsen med
kryddorna och potal smlö.
let.T I sätt slröbrödsb and.
n ngen. Forma färsen ti I

smä bullar. Koka dem i

saLtatvalten6 8mln.

Risgrynspudding \4
port)
T msk margarin
3 dl valten
I 1/2 dl r!ndkornigl ris
7 dl m j0lk

1/2 tsk salt
1/2 russin
rivet skal av 1/2 c iron
I äss
Smat sm0ret i en llock
bollnad gryta. Ha I på vatl
net och låt del koka upp.
Lägg irisei och låi koka på
svag värme I lLs vaiinel
nästan kokai n (10 15
min). Spad med mj0lken.
Koka gröten långsamt un.
der lock 1i ls grynen är mju.
ka (ca 45 min). Rör då och
dål gröten.Tillsattdet upp
v spade agget och däreiter
russin, socker, sai och r.
vei c ironska. Hä I smeten
ien smord,orm. Grädda
200 graders !gnsvärme
drygi 30 m n. Servera med

Bis å la Malla \4 potl)
I l/2 dl långkornlgt r s
3-4 dl vatten eller

ca 5 dl ka I riksgrynsgrÖi
2 d v spgrädde

2 tsk vaiill nsocker

Kokariseelica25mnoch
låt dei kallna. E ler anvånd
kaLl risgrynsgrö1. Vispa
grädden och blanda den
med dei kala risei eller
grÖten. Smaksätt m-Äd
socker och vanll insocker.
Serveras nred safl eller

Mannagtynspudding
(4-5 port)
1 msk margarin
l lierrnlö keler
7 dl mjölk och 3 d vatten
2 dl r.an nagryn
I /2 tsk salt

r vei ciironskal eller
syltade ape slnskaL
2 msk russin
1ägg
Koka upp våtskan. Vispa
mannagrynen oclr låt koka
långsamt 5 min. Smaksalt
gröi,an. SAtt iil russ nen
och dei uppvispade aggel.
Häl blandningen i en
smord ugnsfasl form och
grädda i200' i30 m n. Ser.
vera med sy I e ler saltsås.

Ftansk omelett med
riven ost och tomat \1
port)
2 äge
I krm sall
2 msk vatlen
I msk margarin
1/2 d riven ost
1 skå låd tomat
Smält margarinet I en stek-
panna och visPa under ti
den upp ägqen iillsam
mans med latlnet och sal.
tei. Hål ismeten i stekpan-
nan och sänk värmen. BÖr
L!te lätl I omeletten med en
gaffel Lågg den rivna
osten o.h den skål ade och
hackade tomaien pä en
halvan av ome etten. Vik
över den andra ha van.

Skinklåda med stuvad
grönkål14 patl)
1 gu lök (ca t hg)
I 1i2 hg rökt skinka
I msk maragar n
4d nrjök
T msk vetemjö
(2 iomaier)
3 äss
l/2 isk salt
Satt ugnen på 200". För !t
mlolel i Lite av mjölken I en
kaslrul . Så lresten av
mtoll,en och Loha UPP un
der omrorn!na. HacIa LÖ'

Len och sl ar si nhån i små'
bilar FinfÖrde a ev yllerli

gare med hjälp av matbere.
daren. Frås denna bland.
ning ien stekpanna och
lågg detdåretteri en smord
(ei lör vid) ugnssäker form.
Täck ev med hackade io-
mater utan skal. vlspa äg-
gen och blanda dem med
den avsvalnade mjölken.
T lsåtl salt, Håll smeten i

lormen och grådda mitten
av ugnen ca 25 mln.

stuvad grönkål
ca 4 hg hackad djupfryst
grönkå
T-T 1/2 mskveiemlO
3i 4-l dlmjölk
(r msk marsarin)
li2 tsk salt, l12 krm vitpep
par lmuskotnöt eller vit-
ökspu ver)

Tina grönkålen en kåstru I

på svag värme under ock.
V spa ur mlöet mjölken
och b anda ner i gr0nkålen.
Låt koka i ca 3 mln. Ti lsäii
ev lite maragarin och smak-
säll med sa t och kryddor.

Lapskojs
R mmad oxbringa')el er

l kg poiaiis
l llten gul ök
buljons

vit.och kryddpeppar
1) Koka upp oxbrlngan och
skummavä|. Lål den sedan
koka på svag värme i 2-3
llmmar. Skär den sedan l

små b tar.
2) skär kött,at I små bitar.
Ska a och skiva poiat sen
och löken. Koka poiatis,
Ok och kött i bLjongen tills
potal sen har mluknal, Håll
över i mixer eller matbere.
dare och mixa. (Fy lejskå-
larna ti I m-.r än 3/41) l-läl
tillbaks b andn ngen i kast.
rullen. Sata, peppra och
späd med bu jongen ti lla
gom konsistens. Serveras
med inlagda rödbetor, sk
vade eller passerade.

Spagelti med Ratato.
ui e \4-5 potf)
300 400 g gurka ejler squ.

(1/2 pa sternacka el er sel.
leri)
2 burkar krossade tomaier
(ä a00 s)
2 paprikor
2 krossade vitlöksklyf tor
T/2lagerblad

T msk pressad c tron

l tsk salt

flnhackad persilla
Fensa och skår örönsaker
na I små bitar. {äll olian i

en gryta och lägg i grÖnsa.
kerna, vil!öken och lager-
b adet. Koka under ock på
svag värme 30-40 min.
T I säti den pressade citro-
nen, sa tet och kryddorna.
Om en slälare konsisiens
önskas: Håll grönsaks.
blandningen i en mixer el.
ler matberedare. (Bara
halva rnängden åt gång-
enl). Seruera med kokl spa
getti.

Festlig liskrätt
(4 pod)
400 g f 16 av späita, torsk

e ler kolia
1ågs

I l12 msk chilisås
1/2 mskiorfaipu16
3 msk creme fralche
2 msk hackad dill
T/2-1 d flskbuljong eller
viii vin
lV xa hällien åv fisken till.
sammans med ågget. Blan.
da ner chi isås. iomalpu16,
creme lraiche och d l.
Bred lärsen over resien av
flsklilen (som först skall
sallas, peppras och äggas
i en smord ugnssåker
lorm). Tillsäit försikiigi
buljongen e lervinei. Gräd-
da i 200 225' ca 20 min.
Serveras rned kokl potal s

Champinjonsås
ca 200 g champ njoner
2 msk rllargårin
2mskvetemjO
ca4d kaffegrädde
l tsk salt
viipeppar
Skär champinjonerna i bi
iaroch f infördeladem med
kniv malberedaren e ler
mixern. Blanda iövriga in,
gredienser och mixa. Skra.
pa ner blåndningen en
kastru t. Låt koka 3-4
mi n u nder omrörn in g. Srna-
ka av. Serveras med koki
poiatis och smödräsl b ad-
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Gävle
Tisdagen den 7 februari höll Gävleför
eningen sitt årsmöte, Till ny styrelse

Siv Bag ien

EikÖstberg
Le I Eng und (v ceod

Laryngtörbundeis slyrelse önskar Gåv-
leföreningens nya styrelse lycka till i

siii todsatta arbete.

Hjålpmedc
I\red den snabba utvecklingen inom
elektroniken, med chips, halvleda-
re m m finns del stora utvecklings-
möjligheter för talskadade. Ett
stort steg har tagits inom ljudområ'
det. TV linns t ex idag med stereo,
ljud och är på stor lrammarsch. Den
video som var modern igår är antik
idag. Nu skall det vara en super vi-
deo med extra skärpa i bilden och
ljudel skall vara i slereo. l\,4ed den
stora ulvecklingen inom dessa två
områden frnns det rnöjliqheter att
konstruera små kompletta talför-
stärkare med mycket bra ljud och
kapacitet. [.4ed hjälp av talförstär-
karen, som på ett enkelt sått kan
anbringas på telelonen, kan den ab-
solut svagasle röst, blott en svao
visknino, bli ett bra 1al.GOD JUL

Kycklinglevet å la
Orange14 potl)
1 pkt djupfryst kyck inq e.
ver(ca3 hg)
1-2msk margarin
1 msk f nhackad gul ök
150 g champlnjoner (som

3 dl kaffegrådde
1 tsksalt, 1 krmvitpeppar, 1

l apelsin
finhackåd persilja

Låi evern t na något. Skär
den ismåbitår. Bryn den i

rnargarinei. Tlsätt löker
och de mixade champinjo
nerna. Låt alLtsammans frå
sa i några minuler. Krydda.
Späd med grädden lliet i

sän.ler och lillsätt safien
av halva apelsinen. Lät ko-
ka icaS min. Smaksåt1med
soya. Garnera med persil-
jan och ev också med res'
ien av apelsinen skuren l

iu nna skivor. Serveras med
pressad potatis el er ris,

ningar skall päbörias om nya vägar
för att förbättra ljudet och ett rnera
nyanserat, melodiskt tal.

I En ny generalion Stom.vent
Jag har hafl förmånen att hos Gi-
beck Bespiration, tillsarnmans med
produktchef Hans Lambert, assi.
slent Birgitla Henriksson samt pro-
duklionschefen Bagnar Granum,
medverka och påverka utformning'
en av nya Stom-vent,

Prototypen tas tram för utprovnino
sedan tlllverkas ett mindre antal för
att testas av medlemmar. E{ter ut-
värdering av testet sammanställs
etl testproiokoll. OBSI Provserien
är handgjord så ulseendet kanske
inte år perfekt, men anläggnlngs-
ytorna är de rätta och det är ju del
som är avsikten.

Däreiter skall nytt material anskaf-
fas, maskiner byggas om så någon
gång vid årsskiltet kan produktio-
nen köras !gång. Så ha tåamod
Stom-vent-krrukare utveckling på-
går.

Två iyper av Stom'vent för medlem'
mar med ialventi är under utform-
nin g och kornmer att gå ut på test.

Nya våtservetter utprovas med b a
ny förpacknino.

ot L,o,'.i ' i .,;.., .,p , er'eF,koL, t':l Den som inre ha..ågor matst,ups.
,8r Lill O 

'be 
s vii .r",, '" 

ur n r I rat Lran anvånoer -.ösrgeneraior
b nd'.1n..8,'1'.L,''r 35 .na inre misströsla. lJ-ndersök-

raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaOaaaaOaaaaaaaaaaaaaaaa

Fisktimbat med t l' ytal.och r;ci med a r.' .' .''. m 'r.Jm-o rF. crädoa i -75.
CnamptnJonSaS @- b ,gr:\ år-e i ned.e deten avport) Lgrer ca 1 li_rrle. låI lo1
4OO g 'å'sh e le' ojLplr)sl "len sLå 5 l0 m 1 n_ån
torsKf tä de'] sl_årps Jpp.
1 T/2 isk sa i
1 krm vitpeppar
1 msk vetemtö
3 äsg
3 d v soorädde
1ri4miöjh rumsvaTm

Redskap: Maiberedare,
m xer eller köttkvarn, I en
liten matberedare eller
rn xer kan bara halva sal
sen åt gången köras, I en
köttkvarn mals lisken två
gånger och därelter blan-
das övriga ingredienser i
(enl gi nedan).
Skår lisken mindre bitar.
om matberedare eller mlx-
er, läqg den skurnafisken i

blandskålen tilsammans
med sa t, peppar, ägg och
mjö1. Sä1i igång masklnen
och späd samiidigt fired
grädden och mjölken. Kör
maskine drygi en rn n!i,
tllls smeten blir släi och
porös. Om köttkvarn, mal
den skurna f skenlvågång-
er och blandadärelter hop
inqredienserna enligt

Lägg färsen ien smord och
bröad form (l ex en socker-
kaks- eller brödlorm som
rymmerca 1 T/2 liier). Släia

Finsktalande?
Tagärnakontakt med
LlyoLeviWahslrorn
Husarvägen 2,2 tr
194 35 Upplands Vasby
Telefon 0760 328 69
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Fel inlormation En spelman
i broschyr har låmnat oss!
fiir handikappade
Lita inte på irppgifterna i Riksförsäk-
r ngsverkets broschyr "DET HANDER
ANDHA I\4EN INTE IVIG"I

I avsn ttet om olika stödformer (sidorna
12 16) är nästan samil ga uppg lter
om varslödet sökes HELT FELAKTIGA
och skapar iörv rring och onödigi arbe-
teförden sökand-Ä.

Och är inte uppgiflen fel, så är hänsv s-
ningen oklar. Eller vad sägs om en hän-
visning som "Söks hos hemorrskom-

[.4en VILKEN MYNDIGHET sorn man
skall soka hos, dei sägs inie.

När dei gäller Färdilänsien, så anges
bara Hemortskommunen. lven är dei
hos det okala bussbolagei, hos taxl,
hos po isen, hos SJ - eller VAR?

Räii u ppgifi skall natur igtvis vara Soci,
alkonlor eller Landstlnget.

Helt fel är uppgiflen om var man söker
Parker ngstillstånd. Här a.ges att det
är hos polisen, men rätt svar år Lokala

Viträffades på Madeira. Mitt pågalvet i
matsalen på holell Estrclisia, stod vi
rådvilta för ingen ville sitta vid ett bord
en bn ub på oalvet. Vi Presenterade
ossoch slag oss nerfd afi inlavät lörs
la nålttd. vt var ule på en reAreations'
rcså Då två veckor_ anatdnad a, dåva
nndå B. L.E. Den s k oersonkem in stäm'
de direkt. Helge med lru Elsa, min fru
och iag hade tråofötglömligt underba'

Den dumrnaste (lag hitiar ngen miLdare
beskrivning) hånvisningen gäller var
man söker rabalt på resor med iåg och
Ilyg. I broschyren hänvisas till "Där bll.
jett kan kopas"?

När det gåler rabaii på järnvagsresor
fördensom harförtidspension,slukbi.
drag eller handikappersAllning, så sö-
ker man Pensionärsrabati hos Försåk-
ringskassan- Flygbllietter sökes hos
handikapporganisaiionen el er llygbo-
laget - och INTE "där bijett kan kö.
pas" - dvs ! blliettkassanl
Det som är mest skrammande med den-
na broschyr - som har nummer FKF
4371 - är att "materialei vänder sig i
f0rsta hand till d g som arbelar som Lrt-
redningsass sten/handlaggare vid Jör
säkr nqskassan." (Citati baksidetext)

Med andra ord: detia är en broschyr
som ska I hläpa lörsäkringskassans
personal ali hjålpa oss handikappadeL

Det är a ltså inte så under igt ait vi får
konstiga och missvlsande besked
ibland av iörsäkringskassan, när dess
persona Iårl sådan har talftig och s ar.
vig information från Riksförsåhrinqs.

det minsta man kan be

lnge Hanson

NOTERA:
ANPASSNINGSTURS
STENSUND
19-16juni '1989.

lnternationellt
På Vesil!a Höjte!lshotell, i Ge lo, sam-
lades våra vänner i Norge tiLl sin ad-Är
ionde kurs för laryngekiomerade. I den
dokumeniation som har b ivil oss till
säni ser man aii ett storl anta fore
dragshållare har Jirnniis med. Rappor
ter från de avdelningar som flnns i Nor-
ge, från syd ii I nord. lnie att f örglömma
Kle I E. Damsleihs väLkomstta , dår han
bla nåmner kursens minsi två väsent
llga mål: informai on om våd hand -
kapp och förbällrade socialkoniakler
melan oss. Ett uttor igare reporiaqe
om Geilokursen hoppas vi få med i näs

Geilo är en myckei vacker spoftorl som
ljgger hawägs mellan Oso och Ber
gen, dei kan jag intyga efter att ha be.
sökt siället !nder semestern för två år
sedan. Dei är bla ell av Goteborgs och
väslkustens nårmaste skidparadis.

! börtan av oktober 1989 f irarSchweiz s-
ka lörbundet sltt 25-årsiublteum.
OmDureserii ll.lSAellerCafadalinns
ådresser lll molsvarande fdrbund, på
vårt Iansl och saml iqå Europeisl,a for-
b!nd så klart.

Filmtajm

ra veckor tillsammans- Sedan hall vi
kantakt genam åren.

Under ett antal år innehade Helge en
hel del olika förtraendeuppdrag inam
Stockhol msf ören i ngen, bl a sam sekre-
tetare- Helge blev hedersmedlem i
Stockhal n sf ören ingen 1 987.

l4en det störstaach ljusaste minnet av
Helge är son spelman. På förenings.
möten 

^om 
Helge rned sina spelnån

och biod på underhåltnino På ett mvc.
ket varmt ach mjukl satt, spred han
glädje ned sin fial- Sam underhållare
gjorde Helge med sitt spelmanslag, på
den Nordiska kongressen, storsucc-6.
C.E.L.s' ordförande från Tyskland och
vice ordförande från Schweiz berätlar
ännu idag am den fina underhållning

På sin frilid målade han tavlar. en delav
hans verk finns i det Sundinska hem
net. Det var Helge som bla gjorde lay
aut til I R. L- E-s' verksamhets beruttel se
fAt 1986-1987.

Att han var en aastrcnam kanske alla
inte vissle. Något son han tyckte nyc-
ket om varfjällroding. Viskulle avnjuta
en sådan middag hemma hos Heige
men hans sjukdomstillstånd förändra-
des snabbt och han t'ick inte åka hem
den u ppgjorda helgen. Därt'örförbered
de vi nåltiden ach åkte titt sjukhuset
och bjöd Helge på hans efterlängtade

Huddinge sjukhus ställde upp med
hjälp och var mycket tillmötesgående.
Yngste sonen Lennatl med fru, Helges
Elsa, min fru ach jag åt en nycket god
ach stämningsfull niddag med Helge.
lngen av oss anade då, att ett dygn se
nare skulle Helae falla i kana och två
dygn senarc lämnaoss.
Helge konner alltid att finnas hos oss I

Ett stort tack vill vi rikta till Huddinge
Sjukhus och avd R74 förderas finaach
varma sätt att stä|la upp löross.

Linneaoch Elaf

Skärpn nq är

Lördagen den 11/2 spelades försla.
hiå pen f lmen n på håns iet. Jag åh.
ied!t. fÖrå11tiiiå så aii d.m qL.}rå
sig . De1varen fanlåstisI upptevet.
se. E1t virrvarr av Iablar, ampor, sia.
iiv, fotograf, ljus- och ljudiekniker.
lVedverkande. åskådare och inie atl
förglömma VÄRL4E. Fasl jag måste
säga alt med den proffsighei som
dom arbetade med, så kan lilmen ba,
ra bl bra.

Pia
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Linköping
Hälsan beroende I ikrofonen,

Def näsian vårvarma tisdagen den 7
lebruarl samlades vi. ett 25{al medlem.
mar, till stadgeenl gl årsmöie.

Dagordn nqen med sina månqa riren
som vanligi vä förberedda p!nkler av
klarades i sanrforståndets och pos tivi.
tetens tecken. En liien mo llon lanns
dock, vår Ann.Briti Eriksson, hade på
det besiämdasle avsagl sig återva som

Som vä var kunde valberedningen pre
sentera lörslag ti I vardig eitertrådare
näml gen Nils Björk. och bes öl årsmO
tel med aklamation atl uise N ls i I ny
ordförande. Bes ui faiiades också om
alt utOkaåntaletord narie styre seleda
möier från 5 iill 7.

Av övr ga bes ut som fattades nrå här
endasi nämnas det v kt gaste. nåm i

gen namnbyte. lfortsattnlngen heterv
LINKOPINGS LAFYNGFOFENING.

Förhandl ngarna avslutades med ati
Ann Britt aviackades med gåva oclr
b ommor. som en I ien erkänsla för det
mångår ga, häng vna och framgångsri
ka arbeiet som siyre seordförande. Mö.
tel uttryckte sin uppskalln ng av att få
hen ne kvarsorn styrelse edamot

Efier det formel a, avsiutande klubbsla
get intogs gemensam lunch och I ck vi
dåretter som avsl!ltning pådagen lyss.
na til ett foredrao av do.enl L i. Tibb.
lng lrån R..1. Ämnet vär svaliproces
sen och sväliproblem. Vi lick en hög-
klassig och ntressant information av
en mycket engagerad, irevlig och med-
ryckande f0redragshål are.

Sign- SHP

Vår styre se hariöljande ulseendel
Ordlörande N s Blörk
Sekrelerare RrnePetlersson

av miljön
Dei hand ar om maki - maki över vår
hälsa och millÖ1ÖrsiÖrin9 som orsakar

Klyllan mel an samhällsklasserna ökar,
trots att del är 1989. arbeiarna är som
tid gare värsi drabbade av de siorafolk

Det kommers ela' hiälsoutbudet" vän.
der s g till den enski da månniskan. Det
är nd v den som uppmanas yoga e ler
iogga, baka morotskakor. ia en vii
vecka eller sluta röka. llr detta kan man
också utläsa den aii det är den enski
de som bestänrmer över sin hälsosilua
I on det är han e ler hon som har an
svarlörsin halsa. Men det är bara en del
av sanningen. Orsakerna linns kanske
framlöralltiiexarbetsmlllö.ochr11 ljö.
uts äppen.

ABF har tramsiä li en bok, ell studie
material som hand ar om dessa frågor.
Boken är eii resu tat av samarbete mel
lan ABF och insiiiutionen för socialme-
dicln. Karo inska insiil!iel med bidra.
gande insaiser från N,IOTPOL - För.
ening lör sjukvårdsdeball. Socia-, yr
kes- och mijömedicinsk expertis står

Enkcl lösning
Var skall man göra av m krofonen när
man inte använderder?

Den f rågafl gallerden I lLahandmikrofo-
nen t lltallörslarkaren som jag nyl qen
lick som hjälpmedeL.

M krofonen är iten ti I formatet och
ryfirs lätl kavaj- el er kappf ckan. Pro
b emet är bara, all det är eti käns igt
instrument och hur noggrann man än
ar, så flnns det alil d dammpartik ar ien
,icka, sorn ätt kan komma in I mikrofo-
nen och skadaden.

Tyvärr evereras mikrofonen "öppet"
(rian skydd, medan slä va lörslårkaren
förvaras i en läderväska som hangs om

Dei hade tycker man. varit äii aii göra
en lten extra ficka för m krofonen på
väskan. [/en ivåntan på aii den iden
ska lslå genom hos I llverkaren, öste
lag sjä v problemet: på apotekei köpte
iag en vanl g iingertuta i skinn (pr s c r
kaOkronor) vilken jag stoppade mikro-
fonen. Paketel förvarar lag fickan,
ulan risk lor att dei skal komma in
damm i den käns iga mikrofonen.

Har du själv några liknande lösningar
på prob em. så hör av dig till tldningen.

t_H.

Ann Br it Er ksson (V ce

Kar n Pettersson (Kore-
spoiderande sekreterare)

LarsGunnarAdolfsson

Fevsorsuppl LisaAls6n-Btörneke

Larynqförbundets slyrelse önskar Lin
köp ngs Laryngl0renings nya siyre se
lyckati I s ti forisattaarbeie.

HANDIKAPPMÄssA
Handikapp 89 kornmerti ett nvt slort kund
område Ti Arcus Lrteårnäs;an. som har
öppnaten ny stormarknad lörr ttverkare och
så tare Norden. Hand [app 89 oenomtorsr9-21 seolember i den slora A;' §hirra.
en?v andels s1örsla i silt s ag: i2OOO kv;

Kom ihåg:

Ko nsu lentsekretera rens

Telefonnummer

08-58 53 33
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