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Skyddsnät
måste
skapas!

Atf G. Ericsson

De.centrulicefing är idag det allmänna lösenordeuör attvi ska tå engagercde po-
litiker och tjänstemän och nära kontaktet mellan beslutsfattare oci iinevånåre.
Men decentrclicering innebär inte automatiskt ett större inflytande t& inne-
vanarna,

Hur går det l& minoritetsgtuppet som blir bercende av attt fler bestutstattarc?
Grupper, som inte själva kan strida l& sina Ättigheten RäUighetet sorn dess.
utom kan varu dilfust uttalade?

Alf G. Ericsson, kanslichel på HCK, slällerdessa föross iRLE så utomordentligt
viktiga Irågor ien ledande artikel i HCKstidskrift Handikappsamverka n1t87.Lary
har tillstånd att här återge artikeln oavkortad.

Decentralisering är det alJmän-
na lösenordet idaq så fort man
talar om missförhållanden i
den offentliga förvaltningen.
Decentralisering ska lösa
problemen med oengagerade
politiker och tjänstemän. De-
centralisering ska göra avstån,
det mellan medborgarna och
beslutsfattarna kort.

Ramlagar som socialtjänstla-
gen och häiso- och sjukvårds-
lagen är ett medel idecentrali.
seringen. Men de är så allmänt
skrivna att tillämpningen läm-
nar stort utrymme åt olika
handläggares subjektiva vär-
deringar och bedömningar lik"
som politikernas prioriteringar
med hänsyn till ekonomi och

olika gruppers mer eller mind-
re kortsiktiga intressen.

Gäller att veta
vilken gata man ska bo på
HCK:s socialtjänstundersök.
ning från 1985 visade att det
var oerhört stora sklJlnader
mellan landets kommuner när
det gällde deras handjkappjn-
satser. Skillnader som absolut
inte kan bortförklaras med
"olika lokala förutsättningar".
Olika höga ambitioner och vil-
ja hos enskilda politiker och
tjänstemän har irealiteten vi-
sat sig ge stora ojämlikheter i

levnadsvillkor lör månniskor
som är beroende av socialtjän-
stens insatser.

Hur kommer det då att se ut
inom en och samma kommun i

framtiden om ännu fler be-
slutsfattare blir inblandade, i

kommundelsnämnder? Snart
gäller det att veta inte bara i
vilken kommun man ska bo,
utan man ska veta vilken gata
man ska bo på också för att
man ska få den service man
behöver för att överleva.

År det konstigt att vi från han-
dikapprörelsen är skeptiska ti
kommundelsnämnder?

Vi är en minoritet
och en politiskt svag grupp
I ett väl fungerande demokra-
tiskt samhälle har även minori.
teten möljghet att föra fram si-



na Synpunkter och hävda Sina
intressen. Men det förutsätter
förstäs att man känner tlli sina
rättlgheter och har praktlska
möjligheter att framföra dem
på olika sått.

I HCK:s stora socialtjänstun-
dersökning från 1985 visade
det sig att hela 202 kommuner
helt har underlåtit att anpassa
information om socia tjänstla-
gen till männ skor med handi-
kapp. Människor som iaktiskt
kan vara beroende av socia'
tjänsten för sitt dagliga liv har
alltså lnte fått reda på v ika räl
tigheter de harl

Vi som har funktionshinder är
en mrnoritet och en politiskt
SVaq qrupp som dellnltivt har
svårlgheter att hävda våra in-
tressen. Av lera skä|. Fortfa-
rande får vl alltså mycket brist-
fäll g information om vära rät-
tigheter. Fortfarande används
däligt handikappanpassade
vallokaler och andra offentliga
lokaler. Fortfarande f nns hin-
der att delta i prakt skt poli-
tiskt arbete som t ex otillräck-
ligt utbyqad färdtjänst och ted-
Sagartlänst, SVår gheter att få
dövto kar och informatlon in-
läst på kassett.

Många av oss har dessutom
någon sjukdom som orsak till
vårt funktionshlnder och dä
kan slukdom och sjukdomsbe-
handlingar ta både vår tid och
kraft från den enskllda perso-
nen,

Maskorna i skyddsnätet
är alldeles för glesa
Det finns för få spärrar lör hur
låga ambitioner kommuner
och landsting kan få ha isina
hand kappinsatser. Maskorna i

det skyddsnät som llnns är all-
deles för g esa. Minimirättig-
heter för enskilda medborgare
finns lnte inbyggt i systemet.
Det skyddsnät som finns be-
står av vssa statsb drag, till-
synsmynd gheter och rättspra-
xis f rån överklagningsärenden
när det gäller socia tjänstla-
gen. Då är vi tillbaka till att
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man som enskild person mås-
te känna till srna eventuel a
rättigheter och kunna strlda
för dem.

Statsbidrag, som öronmärks
för vissa lnsatser, är viktiga
maskor i ett skyddsnät. Men
det är ett styrmede som både
statsmakter och komrnuner
b r a tmer ovilliga att använda

- det strder rnot decentra -

seringstanken anser man.
Starka krafter finns idag istä-
let för att ta bort dem helt och
hå etl

En annan möi ighet att motver-
ka ramlagarnas nackdelar är
ti synsmynd gheter. men de-
ras befogenheter har också
krlngskurits a ltmer av stats-
makterna. Det räcker nte ati
de bedömer hLrr statliga medel
används som de gör idag. De
måste också få befogenheter
att meddela tvingande före
skrifter om hur en verksamhet
ska bedrivas.

Service till
handikappade kräver kunskap
Naturiigtvis finns det fördelar
med att bes ut flyttas närmare
brukarna av olika tjänster. Att
avståndet mellan bes utsfatta-
re och brukare b ir kort och
obyråkratlskt. Det har vi siälvk-
lart nget emot, eftersom vi har
stor erfarenhet av byråkratiskt
krångel. N4en det är tvivelaktigt
om decentralisering av varje
ärende ien kommun till korn-
mundelsnämnder verkligen lö-
ser de problemen. Decentrali-
sering av beslutsfattandet in-
nebär inte automatiskt ett
större inf ytande tör innevånar-
na,

Frågor om service till handi-
kappade kräver kunnande och
erfarenhet samt förmåga att
kunna väga olika gruppers ln-
tressen mot varandra, oavsett
deras förmåga til opinions-
bildnlng. Hur kan en nrinorl.
tetsgrupp göra sig hörd i t ex
15 olika kommundelar till alla
de polit ker och tjänstemän
som tinns där?

Ett konkret exempel. Om en
person med muskelsjukdomen
myestena gravis ansöker om
hemtlänst och det är första
(kanske enda) gången i siit liv
som tiänstemannen iden kom-
rnundelen stöter pä ett sådant
behov, h!r ska han rätt kunna
bedöma den personens be,
hov? Hade han suttit mer cent-
ralt placerad hade sanno khe,
ten ökat för att han skulle stö-
ta på detta fler gånger.

Brukarnas inflytande
måste säkras i etl
decentraliseral samhälle
Brukarnas möjliaheter till infly-
tande blir än mer vktigt i ett
samhälle med decentraliserat
beslutslattande. Detta infly-
tande har flera dlmensioner:
det ndiv duella nflytandet för
brukaren, den anställdes infly-
tande och handikapporganisa-
tionernas inflytande.

Det individuella inflytandet är
en konsevens av rätten för den
enskilde att bestämma över
sitt eget liv. Ett exempel. En
del av tjänsterna han behöver
måste utföras i brukarens
hem. Då gäller det att hemmet
nte bara ses som en arbets-
plats f ör hemtiänstpersonalen,
utan att den enskildes behov
och önskemå respekteras så
långt möjligt när det gäller t ex
hans möbler ng.

Ett sätt att förbättra skyddsnä-
tet för indivlden och öka hans
möillgheter till inflytande
högst väsent igt vore att in-
stifta en diskrimineringslag
med en handikappombuds-
man, HO, som träder in om
den enskilde inte anser sig bli
rätt behandlad.

En annan möjlighel är att öka
individens inflytande och ge
honom vissa rättigheter, utta-
lade rättigheter, som han inte
har dag. I utredningen "Aktivt
lolkstyre i kommuner och
landsting", SOU 1985:28, flnns
ett lntressant förslao. Där före-



Hut ska en minoritetsgtupp kunna göra sin röst hötd i15 olika kammundelat?

slås att delegerlng av beslut
ti tjänstemän ska åtföljas av
krav att innan beslut fattas ska
det råda en ghet mellan bruka
ren av tjänsten och den an-
ställde. Om nte. så går rätten
till beslut till förtroendeva da
politiker inämnden.

Detta anser vi vara ett bra för
slag. I\len tillämpningen av en
sådan bestämmelse måste föl-
jas upp, sä att besluten nte
bara grundar sig på en skenbar
en ghet, som kan bero på ett
beroendeförhållande.

Handikapporganisationerna
måste lå bidra
med sin kunskap
H and ikapporga n isat ionerna
måste få bidra tl I politlska be-
slut med sina kunskaper på ett
het annat sätt än idag. Det
måste ske genom en reell
Samverkan mellan kommuner
och handikapprörelse, till skill-
nad mot idag. Ett alternativ är
att låta handikapporganisat o-
nerna flnnas representerade i

centrala nämnder med samma
status som de fack lga organi-
sat onerna. De skulle kunna bl-
dra med sina kunskaper utan
att ha någon rösträtt. De skulle

också kLrnna försvara en en
skild brukares intressen. då
denne känner att han nte kla-
rar "iörhand ingen" pä egen
hand.

Förutom d rektkontakter mel-
lan hand kapporganisationer-
na och kommunen måste de
kommunala handikappråden
finnas kvar och användas som
en centra/ kUnskapsresurS. De
ska kunna bistå både centra a
och okala nämnder med s na
sPec ella kunskaper.

''Upplyllertlöfid : : : : : : : : : :
'omekorbirii§A §töil' -'''' -

:l r.illröie!'lr!§åina'
' E( .deoentralisering 'av, kom-
. munala ,heslirt, mbdföi iikådd:
aroet§ q oos.lfle:t föl riai ( ir4p!i: l

lölelsen: De.pioniä{issatser,vi.
görpå.oiika driiråddri(råG! iti :

renb?td in§ats6'-r:dpn:dafm Cd :
ie§ii6C( : : flanqfAppförenin. .

§årna.rnäste där{or Jå €tl, så- .

la*t,s{öd;itrl 0d K4hiatå3ls:: :
åIdqS§A ryqalg{91p!.s{t:l :
I det av riksdagen (och därmed
samt iga 5 riksdagspartier) an-
tagna handlingsprogrammet i

handikappf rågor (SOU'1982:46)

stär det: "Landstingskommu-
ner och kommuner bör svara
för att handikapporganisat o-
nerna lår ett verkningsfullt
ekonomiskt stöd sorn ger dern
reella möjl gheter att bedriva
ett akt vt och kont nuerligt ar-
bete". Detta verkn ngsfulla
stöd har vi definitivt inte alla
kommuner I landet. tvärtom
f nns det klara tendenser
motsatt riktninq.

Slå vakt om
allas lika värde
och allas lika rätt
Hur kan de politiska partierna
försvara en sådan utveckling,
när samtidiqt ett decentralise-
rat beslutsfattande införs på
allt fer orter? När lndviders
dagliga liv och leverne ska bli
beroende av allt fler besluts,
fattare, utan att det finns sär-
skilt effektiva skyddsnät för
dem som inte sjålva kan strida
för slna rättigheter? Bättighe-
ter som dessutom kan vara
väldigt dlffust uttalade?

Vi måste slä vakt om allas lika
värde och lika rätt. speciellt i

det decentraliserade samhä.
letl

All c. Eticsson



aa
Laryngernas
VARLDSKONGRESS 1986

I Barcelona - en stad med
olympisk festyra - hölls i
oktober den ljärde världskong.
ressen lör laryngektomerade.
Vi var fyra logopeder från
Göteborg som deltog ide tre
kongressdagarna tillsammans
med 4-500 laryngektomera.
de, anhöriga, kirurger och lo.
gopeder från stora delar av
världen. I pauserna mellan fö.
reläsningarna surrade del av
servox, matslrups- och proles.
tal på spanska, engelska, tys.
ka, franska, italienska, iapan.
ska, kinesiska och danska. Fö.
reläsningarna simullanlolka.
des lill spanska, ,apanska,
enqelska, lyska och franska.
De tre dagarna disponerades
så att dag 1 ägnades ål medi.
cinska och kirurgiska frågor,
dag 2 åt rehabilitering och daq
3 ägnades åt de olika palientlö.
reningarnas angelägenheter.

STORA SKILLNADER
Det framgick att det finns sto-
ra skillnader mellan olika än-
der vad gäller behandlingsprin-
ciper och struphuvudscancer. l
t ex England och Sverige är
den primära behandlingsmeto-
den strålning. I sydeuropa ope-
reras det stora flerta et patien-
ter, även de med relativt små
tumörer. Första dagens före-
läsnlngar behandlade bl a oli'
ka kirugiska metoder för att
åstadkomma en förbindelse
mellan luft- och matstrupe.
som gör det möjligt att tala
med hjälp av utandningsluften
även efter laryngektomi.

6

OLIKA TALPROTESER
Det finns nu åtminstone ett
halvdussin olika talproteser
som bygger på denna princip
beskrivna från centra i USA
och nordeuropa. Användnin-
gen av talproteser i norra Euro.
pa, USA och Japan förefaller
vara på stark frammarsch. I

Sverige har det gjorts ett tiotal
protesoperationer, främst vid
Huddinge sjukhus. Fördelarna
med protesoperationerna är
att man eiter en tämligen kort
tids övning kan åstadkomma
ett matstrupstal som vad gäl-
ler styrka och tydlighet närmar
sig det vanliga talet-

KRÄvER FINGERFÄRDIGHET
Nackdelarna är att proteserna
måste skötas och kontrolleras
noga och kräver god syn och

c-'l

ri ij -.§f : '.
Barcelona vid medelhavskusten * Spaniens till invånarantalet
andra stad och huvudstad iprcvinsen Katalonien.

En la ryngekto m e rad ttu m peta-
re i n pon e rade kong rcssde lt a.
gana.



fingerfärdighet hos den opere.
rade. Numera finns det också
Stomaventiler som gör det
möjligt att tala utan att täcka
stomat med ett tinger. Tvä
skand naviska före äsare del
tog I kongressen. Ketil
Natv/q,öronläkare f rån Norge,
oci Hanne Trcnbery, lagaped
från Danmark.

STORT UTBYTE
Trots de uppenbara svårlghe-
terna som är förbundna med
att ordna en kongress som
vänder sig både till opererade
och t I fackmänniskor. kan vi
konstatera att vi haft stort ut-
byte av kongressdagarna. Vi
knöt kontakter med tillverkare
och fick låna en ny servoxap-
parat med automatisk ton-
höidsvariation, samt en ny
m ndre röstv brator för utprov-
nlng. Dessutom fick vl se och
höra en ny tysk talförstärkare i

fickformat. som förefaller vara
helt överlägsen den svenska vi
dag har' siv Näshammar

Bitgit Risbery-Berlin
Per'Svensso,

Ewa Söderpaln

Foto Arild O. Dale

"Hiärntrusten" samIad på kongrcssens podiun.

{'i:l'l
§&§

lförgrunden Ellinot Natvig, och t.v. bakom henne syns hennes
man Ketil Natvig, välkänd laryng"1äkare i Norge, santala med
norske LE-basen Kjell E. Damsleth. Bakon dem ser vi Lau Laur-
sen och logoped Hanne Tranberg, Danmatu.

G lädiande ti I ldragelse
Ett nytt ansikte med ett varmt
leende nröter numera besöka-
ren på vårt kansli. Vi har nämli-
gen fått tillökning i persona.
lenl i form av en ung dam med
det vackra namnet Merja
Malmi.

Merja som jobbar halvt d har ti-
digare varit anställd på Försäk.
ringskassan. Hon berättar att
hon i elvaårsåldern fick en
mycket ovanlig muskelsjuk-
dom som medförde att hon
blev rörelsehindrad. År 1978

blev det nya motgångar iform
av ett missgrepp vid en opera-
tion som orsakade att Merja

blev delvis förlamad iena si-
dan.
Men hon vägrar att ge upp och
år nu på god väg att med fram"
gång på nytt komma ut iför
värvslivet. Hennes glädje är
oförställd när hon berättar att
det snart är dags att hämta ut
sitt körkort.

Vi hä sar Merja hjärtligt väl-
kommen, och önskar lycka ti I

med körkortetl

Och Du, när du ringer på hen-
nes kanslinummer 08-58 58 09,
så prata Oärna lite långsamt.
Hon behöver vänja sej vid vårt
sätt att talal Merja Malmi



Utsäl1ning på utstallning
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Statsrådet Bengt Li ndqvist
invigningstalar

N H Rs törbu ndsardlörande
hälsat oss välkomna

Neurologiskt Handikappades
Riksförbund, NHR, har sedan
1984 utställt handikapp-
hjälpmedel i sina lokaler på
Kungsgatan i Stockholm. Var-
je år hålls en återinvigning, var-
vid nya utställare kommer till,
och inför viJken, gamla utstä|.
lare snyqqar upp sina montrar.

lår skedde återinvigningen 20
januari inärvaro av NHRs för-
bundsordförande Rolf Carls.
son och statsrådet Bengt
Lindqvist, vilken invigningsta-
lade.
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På Kungsgatan 32 i Stockholm
finns en mycket värdefull ul-
ställning för oss med funkti-
onsnedsättn ingar. G ru ndtan-
ken med den är att samla alla
handikapphjälpmedel på ett
ställe. Härigenom ges den
handjkappade möjlighet att i

lugn och ro överblicka före-
komslen av de hjälpmedel
som kan vara av intresse i

hans/hen nes fall.

Bengt Lindvist sa bland annat
att det bästa sättet att hjälpa
en handikappad är att skaifa
fram de hjälpmedel som be-
hövs Iöt att anpassa
honom/henne ti I eit så nära
normalt liv som möjligt. Detta
innebär också stor vinst ur
samhällets synpunkt. Samhä -

let ställer därför också upp
med två miliarder kronor åtli-
gen iör detta ändamå. I den-
summan inoår då också an-
slag till forskning och utveck-
ling samt den förbrukningsma-
teriei och den hjälpmedels-

service som tillhandahålls av
landstingen.

Bengt Lindqvist underströk
fördelen av att ha en välutveck-
lad handikapprörelse. I den
stora utrednlng om hur
hjälpmedels'situationen skall
kunna ytterligare förbättras,
som nu lillsatts, ingår iem rep-
resentanter från handikapprö.
re sen.

Han berättade också att rege.
ringen kommer att anslå 890
tusen kronor till försöksverk-
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Roland Meisel,
utställningsbas

samhet för att utveckla hand-
kappades egna ansvar för
hemtjänsten.

Ansvarig för utstä ningen är
Roland Meisel. Han berättar
att anta et utställare är ca 90.
Bland nyheterna i år är ett "in-
kontinensrum". Där visas eit
stort urva av o ika hjälpmedel
mot urininkontinens. Bland an-
dra intressanta nyheter kan
nämnas en badkarslift och en
giidmatta för rörelsehindrade.
Det bästa man kan göra isam-
manhanget är att rekommen-
dera ett besök.

RLE har också en mindre mon,
ter på den här utställningen.
Det lilla lormatet kompenseras
i v ss mån av det väl va da ä-
get ilokalen. Montern informe-
rar om våra funktionsnedsätt,
ningar och de viktigaste hiälp-
medlen för att förhlndra att de
ger upphov tll handikapp.

SOM SAGT, GÖR ETT BESÖKI
Du kommer att förvånas över
det rikliga utbudet av olika
hlälpmedel.

Rolf

Bru n o Land stedt. kan s I i chel
på NHR, ständigt på språng
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STROKE
ett ungt
förbund

STROKE - Rikslörbundet mot
hjärnans kärlsjukdomar, är ett
relativt nytt handikapplörbund,
bildat 1983. Från ati ha varlt en
lokallörening i Stockholm har
verksamheten nu utvecklats
till att bli riksomlattande, med
länsföreningar i tio län. Med.
Iemsantalet är ca 1300.

Vad är då stroke?
Stoke är en sammanfattande
benämning på hjärnans kärl-
sjukdomar. Ordet har lånats
från engelskan och betyder
"slag".

"Slaganfall" eller "hjärnblöd-
ning" var också tidigare de
vanliga svenska beteckningar-
na på dessa sjukdomar. Såda-
na uttryck för dock tanken till
ålderdomliga och direkt fel-
aktiga föreställningar såsom
"slagen av ödet" och "utsla-
gen". Dessutom vet man idag
att det ide flesta fall inte är
fråga om hjärblödning utan en
hjärninfarkt: orsaken är 80%
hjärninfarkt och 20% hjärn-
blödning. Ordet STROKE har
fördelen av att vara internatio-
nellt accepterat, icke värdelad.
dat och användbart för både
hjärninf arkt och hjärnblödning.
Under senare år har både sjuk-
vårdspersonal och patienter
börjat använda benämningen
STROKE.

l0

Symptom vid stroke
De vanligaste symptomen vid

stroke är:

- Förlamning eller f umlighet i

ena armen och/eller samma
sidas ben. Förlamningen
kan även drabba ansikts-
halvan.

- Störd förmåga att rätt upp-
fatta tolka och samordna
sinnesintryck, t ex beröring,
ledkänsel, temperativ syn
och hörsel. Domning eller
känselrubbning inom ena
kroppshalvan.

-Störd språkfunktion/talför-
måga (hos ca 10-20a/o av
stroke-patiente0. Vid stroke
som drabbar hjärnstammen
är sväljningssvåriqheter
och balansrubbningar vanli-
ga symptom.

Hur sker insjuknendet?
I de fiesta lall kommer sympto-
men snabbt, d v s inom loppet
av sekunder-minuter"timmar.
Vid hjärninfarkt är det inte
ovanligt att man går till sångs
frisk på kvälien och vaknar föl-
jande morqon med t ex förlam-

Bild ut tidsktilten Apoteket 4/86

ning. Hjärnblödning sker ofta i

samband med fysisk eller psy.
kisk ansträngning.

Behandling av stroke
I det akuta skedet, d v s de tör-
sta dygnen efter insjuknandet,
fordras i allmänhet sjukhus-
vård. Risken är då störst tör
fortsatt försämring och komp-
likationer. Liksom man under
de senaste decennierna över
hela Sverige fått tillgång till
speciella hjärtinf arktavdelnin.
gar bygger man idag upp lik.
nande behandJingsenheter för
ett kvalificerat akut omhänder-
tagande av strokepatienter, s k
stroke-enheter eller stroke.
avdelningar. För att vården
och rehabiliteringen på stroke.
avd. ska bli så effektiv som
möjligt krävs ett intimt samar.
bete mellan olika specialister.
som neurologer, neurokjrurger
och invärtesmedicinare. I ar-
betslaget kring patienten ingår
också erfaren och välutbildad
avdelningspersonal, arbets-
terapeuter, sjukgymnaster, ku,
ratorer och logopeder.

forts sid 19 -------+
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ORDNING OCH REDA

Jag lick ett papper lör en tid
sedan, där del stod att läsa:
Nu ska del bli ordning och re.
da ilörbundet!!!
De tre utropstecknen under.
strök allvaret i uttalandet.

Fint, tänkte jag, att del ska bli
så. l\4en i nästa andelag måsle
jag Ie ett igenkännande leen.
de. Del där har jag visst hört
några gånger tidigare. Visst
har jag det!

Under mina arton år som aktiv
i laryng.rörelsen harjag sett åt.
minstone ett tiotal styrelser
komma och gå. Flera av dessa
har startal under det nyss.
nämnda mottot.

Av delta kan man dra vissa
slulsatser. Antingen har alla ti.
digare goda föresatser kommit
på skam, eller också är upp-
tattningen om ordning och re.
da olika, beroende på vem som
uttalar sej.

Den styrelse som gär får ofta
vidkännas en närgången inre
kritik för vad den gjort, och
kanske ännu mer för vad som
irte blivit gjort. - Men, som
sagt var, nu ska det bli ordning
och reda!

Om vi ser tillbaka på utvecklin.
gen iRLE, så får man väl säga
att den varit ganska bra, med
hänsyn tillde personella resur.
ser, som stått till förlogande
och till rådande yttre omstän.
digheter. Man måste också

helt k,art betrakta det som en
styrka att irse sin egen be.
gÄnsning,

Jag minns att Eric Slällberg i

Göleborg skickade två lusen
kronor till det omorganiserade
RLE i samband med lörsta
riksmötet 1972. Beloppet ut"
gjorde vårt första slatliga bi.
drag. lfjol, 1986, var väl vårt
sammahtagna stöd från sam.
hället kring en halv miljon. Så,
visst har det rört på sej!

Förulsättningarna idag är ju
också genom åren helt löränd.
rade till det bäthe. För 12-'t3
år sedan var RLES enda lasta
punkt i tillvaron elt postbox.
nummer i Slockholm. I mitten
på sjuttitalet lick vi tillgång till
en lilen skrubb över gården på
David Bagares Gata, i hägn av
HCK, under vars vingar vi se.
demera via Norrtullsgatan
hamnade på Reimers holme,
där vi nu är.

ldag kan viglädia oss åt atl ha
ett relativt välutrustat kansli
som har slora möjligheter att
fungera bra, om de personella
resurserna används med klok-
het inom gränsen för sin lör.
måga.

Men, som sagl, Rom byggdes
inie på en dag, Grunden till da'
gens goda lörutsällningar har
lagls under de gåflgna årens
lugna framåtskridande. Den
välskölta ekonomin kan också
ge en extra skjuls, nu när loc.

ket till kassakistan på allvar
slagiis upp. Likaså har styrel.
sen idag etl arbetsutskotl med
begåvningar av en helt annan
kaliber än tidigare.

De yltre omständigheterna är
också avgjort mer gynnsamma
idag. Vi har ett statsråd iSoci.
aldepartemenlet, Bengl Lindq.
vist, som kommer från handi.
kapprörelsen. Under sina år på
HCK blev Bengt bekant med
de problem RLE har alt brottas
med, såväl som med flera av
oss som varil verksamma i för.
bundel genom åren.

Så vi kanske ska la det där ta.
let om ordning och reda på rik.
tigt allvar den här gången, när
så många avgörande laktorer
ser posiiiva ul. Vi har bara att
önska lycka till! Lyckas man
inte nu, så lyckas man nog ald.
rig! Rou

Lattqnga ona

- länl, qubben min, att vi är
Laryiqektomeräde och tata. med

esoiagusröst. Så förnämt dei
låter I Jag tycker slnd on alla
soh bara är platifotade eller
lå9hå1ta I

ll



Konsulent-filmen med Siv
Som den minnesgode läsaren
kan erinra sej, berättade vi i jul'
numret att BLE med ekono-
miskt slöd lrån Allmänna Arvs-
fonden kunnat spela in en film
om Siv Baglien i hennes dagli-
ga värv som konsulent för de
laryngektomerade i Gävle-
borgs län.

Filmen har nu premiärvisats
för en inre krets. Av de många
timmarna inspelad råfilm åter-
stod nu efter redigering och
klippning ca 45 minuter. Fil
men gav en tåmligen kornplett
beskrivning av ett urval av de
olika krav som stålls på en
laryn9-konsulent. Bäst minns
man kanske de andäktigt lyss-
nande eleverna i skolklassen
hon informerade. För att inte
nämna det nyfikna intresse de
visade vid den efterföljande
fråqestunden.

Den i hög grad sakkunnniga
publiken mottog f ilmen med
varma applåder. Och den kom-
mer säkert ait vara till stor nyt-
ta vid information till myndig-
heter och alla andra grupper i

samhället. lnformatlonsbeho-
vet är stort.

Det bär emot att kornma med
en anmärkning. Men det kan ju
också vara så att den som an-
märker visar ett verkligt intres-
se. Det är onekligen bekväma-
re att bara applådera. Vad jag

tänker på är att, såvitt jag kun-
de höra, användes genomgå-
ende ordet ESOFAGUSTAL
när man menade matstrupstal.
Varför inte tala svenska t ll
svenskar i Sverige. Varför ska
betraktaren behöva lära sej ett
krångligt utlänskt ord när det
iinns elt alldeles utmårkt
svenskt uttryck för samma
sak?

Roll

Jonas (logoped), Ma a (scrip-
ta)och Lars (lotogrcf) ingick i
lilmteamet-

Nu återstår det spännande att
få se slutresultatet. Jag hop-
pas det blir så bra det går rned
de skådespelare som stod till
buds så att filmen kan använ-
das till det den var ämnad för.

Siv Baglien

Siv summerar intrycken från inspelningen

Nu är den med spänning emot-
sedda filminspelningen över
och ett minne blott. men ett ro-
ligt sådant. Vad jag kom un"
derfund med under veckan var
att man lbland lovar att ställa
upp på olika arrangemang ut-
an att närmare tänka efler vad
det innebär.

Att vara den person som a t
kretsar kring är lite ovant och
oroligt. Att jag kände så kan-
ske berodde på att allt som jag
i normala fall gör under ett år
skulle klämmas ihop på en
vecka. L4en när man har top-

12

pen team som medarbetare så
är ju även en arbetsam vecka
en rolig och stimulerande upp-
levelse.

'OH" vad jag beundrar filmtea-
met som utan att knota rigga.
de upp och tog ned utrust.
ningen 2-3-4 gr per dag, åk-
te med ut ibuchen med allt
detta. Det var ju inga små och
få saker som skulle med på re-
sorna. Lättlärda som de var, så
efter första dagen visste de
hur de skulle gå tillväga för att
så ite tid som möjligt skulle
användas t ill detta arbete.

,':



Den 1 februari träder en änd-
rad tandvårdstaxa i kraft. Den
bygger på ett förslag till revide-
rad tandvårdstaxa som riksför-
säkrinasverket utarbetat på
uPPdraq av regeringen.

Den ändrade taxan innehåller
en garanti mot omgöringskost-
nader för protetiska behandlin.
Qar. Det blir ett års garanti för
avtagbara proteser och två års
garantitid för fasta proteser.
Tandvårdsräkningen ska ut-
göra garantisede.

Skyddet mot höga tandvårds-
kostnader för patienten finns
kvar. Av kostnader över 2 500
kr betalar patienten endast
25% och försäkringskassan
754Ä. Föt kostnader under
2 500 kr betalar patienten 60%
och kassan 40%.

För den som lider av muntorr.
het elter strålbehandling och
får problem med sina tänder
blir alla typer av behandlingar
avgittslria. För alt behandlin.
gen idessa fall skall bli av-
gillslri krävs förhandsprövnin9
hos törsäkringskassan. Be.
slämmelserna om förhands.
prövninq kommer också att
ändras. I stället för nuvarande
beloppsgräns på 6 500 kr kom.
mer en behandlingsgräns att
införas.

Ytterligare information: Riks.
törsäkringsverket, Vårdersätt.
nings.sektionen, lel 081'7869000

nincen, förvärvade defekten el-
er uppkomna skadan på

grund av de nämnda orsake.
na. Något krav på att behand-
lingen skall ha en vlss omfatt.
ninq eller endast omfatta pro-
tetisk behandling finns nte
längre.

Muntorrhet på grund av
strålbehandling

I § tandvåtdstaxan

Slrålbehandling
En strålbehandling av tumörer
i ansiktskäkregionen medlör
ofta en mer eller mindre ned-
satt spottkönelfunktion. Detta
leder i sin tur till ökad karies-
aktivitel, ettersom den nedsat-
ta lunktionen är bestående.
Patienterna kan också få be.
svär med munslemhinnoma
och kan ofla inie bära avtag.
bara proteser. Det ökade vård.
behovet för dessa patienter
kan jämlöras med det vårdbe.
hov som gäller för t ex patien.
ter som har medlödda miss.
bildningar. Det lörulsätts att
den nedsaila spottkörlelfunk'
lionen dokumenteras genom
olika salivprov.

Omlattning
Av tandvårdstaxan framgår att
avgiftsfriheten omfattar alla
typer av tandbehandlingar t ill
följd av muntorrhet på grund
av strålbehandling.

I praktiken år det mycket svårt
att avgränsa v ken behandling
som är orsakad av muntorrhet
och vilken som har andra orsa-
ker. BFV rekommenderar där"
för att all den tandvård patien-
ten behöver omfattas av av-
giftsfriheten i tveksamma fall.

Munlorrhet av andra orsaker
Patienter med muniorrhel av
andra orsaker än strålbehand-
ling har inte avgiftsfritandvård
enligt tandvårdstaxan.

Elsie Lindqvist
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KANSLI
spalten

MUNTORRHET GENOM STRÅLNINGSSKADA
KAN GE FRI TANDVÅRD ENLIGT NY TAXA

Utdrag ur Riksförsäkringsver.
kets föreskri{ter:

NYA REGLER
Från och med den 1 februari
1987 gäller enligt 9§ tand-
vårdstaxan att f örsäkringskas-
san betalar hela arvodet och
kostnaden för tandtekniskt
material för behand ing

l som görs till följd av med-
född missbildning i käkområ-
det eller ansiktet, såvida inte
missbildningen endast är av
rlnga omfattning,

2 av defekt som orsakats av
sjukdom i käkområdet eller
ansiktet,

3 som görs om på grund av av-
vikande reaktion mot dentala
material,

4 av tandskada på epileptjker
Som uppkomm it vid epilep-
tiskt anfall eller

5 som görs till löljd av muntorr.
het på grund av strålbehand.
ling.

Var och en av dessa grupper
kommer att bahandlas närma"
re under en särskild rubrik
längre fram idetta avsnitt.

Al a typer av odontologisk be-
handling avses bli ersatta en-
ligt de nya reglerna. Kravet är
dock att behandlingsbehovet
skall ha ett direkt samband
med den medfödda missbild-



På planerings-konferens
i Norrköping

Torsten Boo och Rikard Pedercen
begrundatv handikappalitik

På anrika Grand Hotell iNorr.
köping med Motala Ström ut.
anlör kurslokalens fönster har
RLE hållit planeringskonle.
rens.

Vi iobbade med tre huvud.
punkter: vår handikappolitiska
verksamhet, lörbättring av re-
habiliteringen elter laryngekto.
mi samt utökning av laryng.
konsulent.verksamheten.

Mainy Eriksson, Hariet Pettercsan, Elal Bystedt,
son och lngvat Härdin debatterar

HAN DIKAPPOLITISK
VERKSAMHET
Beträffande vår handikappo -

tiska verksamhet byggde arbe-
tet på de frågor vi tog upp på
kontaktombuds-kurserna på
Marieborg hösten -85. Vi lista-
de upp vära lunktionshinder
och va de ut de problem an-
slutning till dern som vi ansåg
mest angelägna och samt diOt
möliga att tackla. med hänsyn
till de personella resurser vi
förfogar över. Listan med lunk-
tionshinder kompletterades
med en motsvarande förteck-
ning över de samhällsinstan-
ser. som vi hade att vända oss
till för att förhandla ifrågor rö-
rande vart och ett av dessa
hinder.
Vi konstaterade att det, sär-
skilt för oss små förbund, är
nödvändigt att beakta de möj-
ligheter som finns till samar-
bete med andra förbund. lnte
bara inom Kanslikartellen utan

l4
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också genom samverkan inom
Läns- och Kommun-handi-
kappråden och motsvarande
HCK-instanser. Vi behöver
komplettera vårt nät av kon-
taktombud. så att vi åtminsto-
ne får ett ombud ivarle län. Vi
behöver också aktivera fler
med emmar och satsa mera
på utbildning av våra Junktio-
närer. Vi enades om ait vi ald-
rig ska tveka att söka hjälp
med de probiem, som vi har
svärt att lösa med förbun.ieis
egna resurser.
Aktue a fråqor att satsa på för
den närmaste tideni
Rehabilitering
Hjä pmede
Förbrukarartiklar
Handikappersättn ng
Kl matvård
Färdtjänst
Bevakning av neddragningar
nom slukvården
Forskning

BEHABILITERING
Under konferensens rehabilite.
ringsavsnitt diskuterade vi vad
en rehab ter ng bör ge som
reSUtat och hur v tycker att
den ska genomföras.

Vi kom fram till att en rehabili-
tering ska syfta t ll att återföra
en lndivid till den kondition, fy-
s skt. psykiskt och socia t,
som vederbörande hade före
den hände se, vilken skapade
behovet av rehabilter ngen.

Genom sjukvårdsapparaten
t lhandahåller samhä let läka-
re, logoped. sjukgymnast, psy-
ko og, kurator, osv för vår reha-
bilitering. Det gäller för oss
förbundet att härv d ag vara
observanta på eflekten av den
behandling som ges och verka
för förbättringar där så är moti-
verat.

Samspe et mellan patienten
och de anhöriga samt förbun-
dets "fadderverksamhet" be-
höver också ägnas all nödig
uppmärksamhet i detta sam-
manhang. Här kan bevisligen

Helge Sundin, Dlsa Gustalssor, Haffy Olssan
Erikssan.

Fr. höget:
och Sve,

.,

tar sig lör pannan..

vi som gjort vära eOna dyrköO-
ta ärospån en iknande sltua.
tion ofta qe värdefu lt stöd och
aoda råd till patienten med fa-
mllj.

I ömsesldigt intresse bör v
också försöka s ussa henne/
honom in i tören ngsgemen-
skapen och till den rehabilite-
ringsverksamhet vi i lörbundet
avser att bedriva.

V avslutade det här avsnittet
med förslag om hur vi sku le
kunna fånga n dem som kan
vara i behov av att komma på
vår första rehab-vecka. V be-
stämde oss för att skicka ut in-
bjudan t ill okalföreningarna,
som tipsar ont lämpliga delta-
gare, vilka sedan kommer att
personligen kontaktas per te-
lefon av vårt kansli. -.>

l5



KONSULENT.
VERKSAMHETEN

Sedan 1980 har Siv Baglien,
ordförande i GävleJöreningen
och själv laryngektomerad, va-
rit anställd på halvtid som
laryng-konsulent hos lands-
tinget i Gävleborgs län. Arran-
gemanget har visat sig funge-
ra mycket bra och vara till
ovärderlig hjälp för laryngerna
ute i stugorna. Det goda
exemplet verkar nu få en änge
önskad efterföljd på andra
ställen i landet.

Arne Fransson, Handikappins-
titutet, ledare av Projekt Tal-
tjänst i Uppsala, har letat fram
förutsättningar för att få igång
en försöksverksamhet enligt
Gävle-modellen i tre andra län.
Sålunda kommer, om anslag
erhålls. under året att inledas
försök i Stockholms., Malmö-
hus- och Östergötlands län.
Det är meningen att de laryn.
ger som fårjobbet ska gå i lära
hos Siv i Gävleborg.

Roll

Ame Fransson, Handikappinstitutet, ledare för Prcjekt
Ta I tj ä n st, i nlorc tm erc r o m kon su I entf ö rsö ken.

' t-

t

.-t

Hotellets vintetträdgård var en trivsam miliö l0 vära
kaffepauset.

Sista kvällens måltid giotde vi Iite lestligarc. Samvaron är alltid
en betydelsetull del av våra arrangemang-
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NORDISK
KONGRESSTiden rinner sin väg så olatt.

bart snabbt. Av naturliga skäl
blir man med stigande ålder
alltmer medveten om detta
ofrånkomliga taklum. Fasi i
det här speciella lallet råkar ti.
dens tlykt betyda något posi.
livt. För att det är nu två år se.
dan vi sågs på Lysebu, och
därför dags atl kongressa med
våra nordiska laryng.vänner
igen.

Årets nordiska kongress, som
hålls i Stockholm 12-14 jrri,
sägs bli den elfte iordningen
sedan upprinnelsen i Danmark
islutet av sextitalet. Som väl
de flesta redan vet. hålls våra
kongresser vartannat år och
värdskapet vandrar från land
till land enligt en vedertagen
turordninq. Syftet med dessa
sammankomster är givetvls att
ge varandra tips och råd för att
lättare kunna åstadkomma för-
bättringar av samhällsservicen
i våra respektive hemländer..
och därigenom åstadkomnra
en bättre livskvalitet för oss la-
rynger.

På programmet under de tre
dagarna i Stockholm står ett
flertal anföranden i medicin-
ska och sociala ämnen med
åtföljande möjlighet t itl frågor
och diskussion. Vi avser också
att överlägga om hurvida sam.
arbetet kan utvidgas till att
även omfatta laryngförbund

OBSI
AN MÄLN INGSTIDEN I

vänd

övriga delar av Europa. Dessu-
tom kommer ett förslag till
stadgar att behandlas, enligt
vilket nordiska kongressen av-
ses få status av beslutande
församling.
RLE inbjuder alla att på
egen bekostnad delta i

kongressens a la aktiviteter.
Anmälningsblankett finns
på annan plats idenna tid-
ning. Utan kostnad kan alla i

mån av plats närvara vid fö-
redrag och diskussioner.

I sammanhanget vill vi också
passa på att nämna om BLEs
20-års jubileum, som firas på
kongressens andra dag, lördag
13 juni, med rnottagning som
börjar klockan 19.00 och pågår
fram till den tillhörande ban-
ketten 20.00.

För kongressens genomföran-
de har vi erhållit ekonomiskt
stöd från Biksföreningen mot
cancer-Cancerf onden, Radioh-

jälpen och Första Sparbanken.
Positivt svar på ansökan vän-
tas också från Socialdeparte-
mentet. Vi har också spons.
rats av ABF, Gibeck. Folksam,
GEWA rehab teknik och Skär
ho mens företagarförening.

Vi som arbetat med projektet
vill på det varmaste tacka alla
som genom sin välvilja bidrar
till atl göra den kommande
kongressen och 20.års jubil6et
till minnesvärda evenemang.

lkornmltten har ingått Elsie
Lindqvist, lrma Bruhn, Elof
Bystedt och Flolf Flscher.

För närmare information om
de oJjka programpunkterna
hänvisas till programJoldern
som finns täst imittuppslaget
på tidningen. I sommarnumrel
av Lary kommer efl tyfligt re.
portage lrån denna vår nordi-
ska Laryng.kongress.

Roll
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FÄRDvÄG TILL KoNGRESSLoKALEN
. Tag tunnelbanans linje'13 lrån SJ.Centralen till stalion

SKÄRHOLIVEN varifrån kan ta taxi eller promenerar ca 3OO meler.

. Eilburna deltagare på E3/E4 använder avlarl SKÄRHOLIVEN

ANMALNINGSBLANKETT
FÖR NORDTSK KONGRESS 12.13.14 juni 1987

PBISEB:
He pens on (fredag Lrnch t.o.m. söndag unch, banketten ingå4

med bädd dubbelr!m 5901

För den som önskar de ta endast ef de av konqressens aktivileter tämnas irär de priser som
li arnpas pä hotelet.

Enke rum per nall med tiukost 390:
Dubbelrum. per bädd o.h natt, med fr!kost 340:-
Lunch90: M ddag r15r Kaffe 18:
Banketi 200 ( bank€tlprisel nqårvä komsldr nk, iorrä11 varmrätt, eflerrä1i måtdsdryck,

-\4
öNSKEMÅL:

Övernattning: Fredag Lördag I Ldrdag Söndaq

Fredagr ! Lunch Kaffe ! Middag

Lördagr !Lunch rKaile t Banketi

Söndag: Endast ähörare J

Namn

Te. även rikinr: I

Anmälanl l:FLE, Box 36033, 100 7r STOCKHOLT4

Snaråst, dock senast 10 maj T987

f Enke rum
I Dlbbe nrm

KRYSSA FÖR DINA ÖNSKEMÅL

I samband med snmä an inbel. konferensavgifier pä P9.85 i7 54.2
lngen koslnad liiages fördellagande som åhorare ienskitda programpunkler.

Hardu några frågor ring gärna BLErs kansti0858 58 07 e ier rma Bruhn 08 742 25 6a
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ONSDAGSTRÄFFAB

INFORMATIONSI\,1ÖTE
Sahgrenska Sjukhuset, Göteborg

IN FOHMATIONSI\r1ÖTE
Uddevalla Lasarett, Uddevalla

INFORMATIONSMÖTE
Annedals Vårdskola, Göteborg

IN FORMATIONSMÖTE
Borås Lasarett, Borås

ÅBSMÖTE
Dalheimers Hus, Göteborg

DAGSRESA N,4 ED BUSS
Hemligt måJ

TALKURS Aalborg, Danmark

TALKURS 2 dagar

JULFESI

JULBOBD

...STROKE fons ft sid.10

Riksförbundet mot
hjärnans kärlsiukdomar
I Sverige drabbas cirka 50 000
människor årligen, många i ar-
betsför ålder. Stroke är en av
de tre vanligaste dödsorsaker-
na och den vanligasle orsaken
t ill handikapp. Antalet vårdda-
gar för sjukdomsgruppen upp-
går till över två miljoner per år

- mer än för någon annan
kroppslig sjukdom - och kos-
tar det svenska samhället flera

28 jan, 13 mal
I sep,2 dec

13 mars

19 mars

23 mars

7 aptil

ll aprll

23 april

1,2,3 juni

November

11 dec

16 dec

Vid vårt ordinarie onsdagsmö-
te på Sahlgrenska Slukhuset,
Göteborg den 4 januat 1987
fick v en utförlig informatlon
av de tre Göteborgs-
medlemmarna logopederna B -

rgit Risberg och Per Svensson
(logoped Ewa Söderberg kun-
de tyvärr ej deltaga på mötet)
som deltagit i konferensen för
aryngektomerade i Barce ona
1986.

Per Svensson informerade om
olika operationer och uppfötj-
nrng av dessa. Vi fick även en
demonstration av den nya Ser-
vox, vilken var försedd med en
tonkontroll. Störst uppmärk-
samhet väckte dock en helt ny
röstgenerator. Denna var kor-
tare och mycket lättare än Ser-
voxen. Priset på den nya appa-
raten är endast c:a hälften mot
kostnaderna för en Servox. En
hel del nya verkligen fina sto-
maskydd av tyskt fabrikat visa-
des åven.

Till ovanstående aktiviteter
skall icke glömmas RLE:S ut.
ställning tör handikappade på
Svenska Mässan i cöteborg
under tiden.30 augusti till 2
seplember. Ar du i Göteborg
under denna lid så kom till
Svenska Mässan där Du kom-
mer att bland andra utställare
även lräffa en del av
Göteborgs.löreningens med.
lemmar.

Sve,

miljarder kronor årligen. Trots
att del alltså rör sig om en folk-
sjukdorn är kunskapen om
sjukdomen otta bristfällig eller
felaktig.

Mot denna bakgrund har för-
bundet bildats. Syftet med för-
bundet är:

- att verka för effektiva före-
byggande åtgärder

- att verka för en effektiv tidig
behandling och effektiv ef-
tervård

- att sprida information om
stroke

- att vara till stöd och hjätp åt
alla som drabbats av sjuk-
domen
att stödja stroke]orsk-
ningen.

Förbundet har hittils initierat
flera riksdagsmotioner om
ökade resurser och samlar in
medel t ill en forskningsfond
som står under överinseede av
ett vetenskapligt råd.

Riksförbundets beskyddare är
Hennes Majestät Drottningen.

Elsie Lindqvist
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Ånsuöre
i Linköpi ngs-föreningen

RLE-Linköpingslörening höll
årsmöte den 7/2 1987 iChateli
Festvåning, Linköping. 21

medlemmar hade i del vackra
vintervädret hörsammat kallel.
sen. Ordf. hälsade välkommen
och hoppades, atl vi skulle lri.
vas, samtidigl hälsade hon två
nya medlemmar välkomna i lö.
reningen. Efter detta servera'
des en härlig lunch som avåts
nnan mötesförhand nqarna
börlade.

.ad. Der 2-4 oktober hälles
-on Ta- och Rehabilitering-
skurs pä Fredensborgs kurs-
gård Storebro.

Efter avslutade förhand ngar
var det t d för kaffepaus, efter
kaffet fick vi avlyssna en kas-
sett med information om värt
hand kapp, som i samband
med HCK sänts i Linköplngs
Närradio. Doc Olofsson, Logo-
ped Christ na Danbolt, Marian-

ne Aure I och Nils Björck har
medverkat på kassetten. Det
är bra, att fo k får höra vad det
vll säga, att vara laryngekto-
merad och vilka besvär det kan
medföra. Nils Björck omtalade
från HCK, att vi kan få ytterli-
gare sändningstd i vår. Års-
mötet bestämde, att tillfråga
Christina Danbolt och Doc
O ofsson om det går, att ytter
igare bygga på denna kassetl
för sändning ännu en gång.

Etter detta lramlördes etl stort
tack tiil Ann'Britt och Karl.Erik
för deras arbete med elt trev.
ligt årsmöte. Ett Hiärtligt Tackl

H älsn ingar
Rune Pettersson

Orriföranden förklarade års-
mötet öppnat. Till att eda mö-
tesförhandlingarna utsåg års-
mötet Henry Svensson som
skötte klubban med den äran.
och till sekr utsågs Chrlstine
Svensson. Dagordningen av-
verkades punkt för punkt utan
större dramatik. Birger Car s-
son och Manne Swall nvaldes
som supleanter. efter He ny
Yhlbn och Bengt Nilsson. löv-
rigt blev det omval av hela sty-
re sen.

Årsmötet beslutade, att på fö-
reningens bekostnad sända
tre personer till den Nordiska
Kongressen. Enligt verksam-
hetsplanen skall fyra månads-
möten hå las Linköping under
våren och fyra ihöst. En resa
till Ka mar och Öland är p ane-

Deltagare på årcmötet. Sittande fr v: Carl Aspling, Trcnås; Ann.
Bilt Eriksson, Finspång; Einar Pettercsan, Notrköping; Ma anne
och Gunnar Aurcll, Linköping; Eva Aspling, Trunås. Stående lr v:
Nils Bjötck, Botensbery: 1 s Henningsson, Linköping; Gösta Jo-
hansson, Söderköping; Maj-Britt lsberg, Tranås; Aina Jahansson,
Söde*öping; Bitgit Bjötck, Borensbery; Aina Johnsson, Linkö-
ping; Rune och Edit Peltelssor, fraräs; Sven"Olof Rönnblam,
Linköping; Haiy ach Karin Pettersson, Norrköping; Henry och
Chtistine Svensson, Norrköping; Ka -Erik Eriksson, Finspång.

Genom taltjänstprojektet kom-
mer Uppsala län att få en
laryng-konsulenttjänst på för-
sök under två år. Rune Wester-
lund är föreslagen till jobbet.

I sä lskap med medlemmar
från Stockholmsavdelningen
besöktes Uppsala Domkyrka

RAPPORT FRÅN UPPSALA

Från verksamheten i Uppsala-
föreningen meddelas att det
hållits en talkurs med fem del-
tagande larynger. Kursen var
förlagd till Akademiska Sjuk-
huset iUppsala och talövnin-
garna som började 9.30 leddes
av logoped Gunilla Beling.

20

Efter talkursens slut vid 14-
tiden vjdtog så eit ordinarie
med emsmöte. I mötesproto-
kollet kan läsas att föreningen
beslutat hålla en studiecirkel
för att studera landskapet
Smäland, som ska blimå et för
en resa tillsammans med
Stockholms.laryngerna.



första söndagen i advent. KVr-
kobesöket elterföljdes av en
lunch pä anrika restaurangen
Flustret. Tio LJppsala- arynger
deltog i den angenäma samva-
TOn.

"Det är vår förhoppning att den
här iormen av samarbete över
gränserna kommer att fortsäl
ta'. Med den förhoppningen
s utar Svea Osth s n rapport
från Uppsala.

Ånsuöre
iVästmanland
Västmanlands läns arynglöre.
n ng har hallit ärsmöte 18 feb-
ruarl. Protokollet låter berätta
att åtta personer hörsammat
kalelsen och kommit för att
de ta i mölesförhandlingarna.

Vld de stadgeenliga valen be-
saltes fören ngens ledande
poster enligt fölande:

Ordförande N ils Carlsson
Sekreterare Anna-Greta An-
dersson
Kassör Torsten Andersson
Vice ordf. Anna.Greta Sköld

Ur verksamhetsberättelsen f ör
det gångna året kan man läsa
att åtta möten hållits.

Beträffande den handikappoli-
tiska verksamheten omta as
att man under året som gått
ansökt hos Försäkringskassan
om handikappersättning för
flera medlemmar. Tyvärr har
förhandssvaren varlt negativa,
men de kommer att överk a-
gas. Hos Landstinget har man
ansökt om fria batterier tlll Ser-
vox,

På talkuts iUppsala: Lotta Carlbery, Eik Erikssan, cunilla Beting
(logoped), Anna.Lisa Lindhe, l'4ajny Eriksson och Stig Eriksson.

lJuni deltog löreningen ien
"mycket trevlig" resa till Sö,
derman land.

Efter förhandlingarna v sade
Nils Car sson och hans syster
Maj f ilmbilder från natursköna
plaiser Sverige, som de be-
sökt på sina resor. Mötet av,
slutades med kaffe och smör-
gås.

NrÅoRn MöresertosR
rRÅru vÄsrenÅs

Ordlörcnden Anna.crcta An-
detsson och Olle Dahlbery

(läkare)och Maj

t-

!,X *;'åt
Ma ies Persson (logoped),
Ca sson

forts

2t

Staffan Kinman



...HÄR ÄR FLER BILDER FRÅN MEDLEMSMÖTET I VÄSTERÅS

l'/lartin Andercson
Tarcten Andetsson
ach Rall Lundevall

§,i,.

Vår kanslichel Elise Lindqvist
demonstrerat den nya textte.
lefonen föt Marlies Persson
(logoped) och Anna-G reta
sköid.

Två nya hedersmedlemmar ko-
rades vid årets årsmöte 19
mars i StockholmsJöreningen.

Helge Sundin, som aryngekto-
merades 1974 har under två pe-

rioder vaT t sekreterare i lokal'
föreninqen i Stockholm. I år har
Helge också var t adjungerad
som f örbundets kassaförvalta-
re och valdes till vice befatt-
n ngshavare på den posten vld
styre sens senaste ordinarie
möte.

Helge är en skickllg spelman
och ett uppskattat inslag i mö-
tesprogrammen när han tar
fram sin f o. Ofta uppträder
han tillsammans med två eller
flera medlemmar i det pen-

NYA HEDERSMEDLEMMAR
Stockhol ms-f öreni ngen

,''
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sionärs-kapell som han är bas
för.

Rolf Fischer blev laryng 1968
och deltog aktivt ibjldandet av
Slockholms-föreningen sam.
ma årsamt stod sedemera bak-
om den omorganisation som
ledde till det nuvarande RLE
där han varit vice ordförande
och sekreterare under två peri-
oder. Rolf startade Lary 1973.

Mötet samlade ca 40 personer
och får vål därmed betraktas
som ett välbesökt sådant. Som
dragplåster visades f ilmen om
aryngkonsulenten siv BagllenJ

välkänd även som ordförande l

Gävlejöreningen. Siv är an-
ställd på halv-tid vid Gävle-
borgs läns landsting, och fil-
men visade hennes arbete
b and laryngerna i länet.

Förutsatt att anslag kan erhål-
las, är det meningen att liknan-
de tjänster skall inrättas på för-
sök iflera län, däribland Stock-
holms län

Vid sedvanliga årsmötesför-
handlingar utsågs följande per-
soner i ledande befattningar:

Ordf: Rjkard Pedersen (omva )

Sekr: Birgit Blange
Kassör: lrma Bruhn (omval)

Mandattid för dessa är två år.

En tiit i verksamhetsberätieI
sen visar att medlemsantalet
vid årsskiftet var 140. Siyrelsen
har hållit sju protokolltörda
sammanträden och vid åtta tl
fällen har medlemmarna sam-
lats till möte här på N,4aria.

hissen, Stockholms-larynger-
naS Stamlokus.

Nio olika kurser ihandikapp-
sammanhang har bevistas av
medlemmar från Stockholms-
föreningen. Rekreationsresor
har företagits tlll Datarna (5 da-
gar), Åbo (3 daqar) och en
dagstur till Uppsala. Dessutom
har hållits en bokauktion (gav
696i) och givetvis en tradi-
tionsenlig Lucia.fest.

Ve rksam hetsberätte lse n av-
slutas med följande trevliga ra-
der:

"För att få pengar till diverse
småutgifter vid resor och ut-
flykter har Festkommitten haft
en del lotterier I form av lottrin-
gar och en bokauktion på med-
lemsmötena. Medlemmar har
ställt sej mycket positiva till
detta.

Vår förening har lyckats med
en stor del av det vi förutsatt
oss för året och vi gJäder oss
åt det stöd vi fått från medtem-
marna. Tillsammans möter vi
ett nytt verksamhetsår.

Styrelsen vill slutligen tacka
alla medlemmar för det aktiva
intresse som visats och v vill
också tacka för alla gåvor före-
ningen erhällit till bokauktio.
nen och ala lottringar. Vi hop-
pas på ett fortsatt aktivt arbete
för föreningens bästa.

Rikard Pedersen
Sven Svensson

Birgit Blange
Siv Gehlin

lrma Bruhn
lrene Albertsson"

Som avslutning på årsmötet
och verksamhetsåret biöds på
en muslig välsmakande land-
gång, och alla verkade nöjda
med kvällen, närvivandrade ut
i snömodden på Söder Mälar
strand i den sena marskvällen-

Årsmötet leddes av Tore Lindercth, ombudsman på Läns.HCK
t.v. på bilden. Btedvid honon sitter mötets sekretetarc AIie van
Dam. Frits Lund hat ett påpekande att göra.

sT^ p/.0[) ]
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FLER STOCKHOLMSBILDER _ från MEDLEMSMÖTET lT lebruari.

Helge Sundin ned All Lund-
grcn och Rune Molin spelar

Rikard Pedersen biuder upp
l s Andercson (t.v-) och Gun-
nar Albinsson tar sig en
svängon med Karen Paulsen.

Föbundets andre ordlörande
Eric Hemansson, Göteborg,
på besök hos stockholmama,
samspråk med lrma Bruhn.

Karcn Paulsen, Elise Lindqvist,
lnga Gustalsson och Bo Alm-
qvist fikar eftet en dans?

u



FRÅN STYRELSEN
Förbundsstyrelsen höll ordinarie möte 17 mars
1987 I Stockholm.

På mötet glordes fyllnadsva för vakanser i styrel.
sens arbetsutskott.

Til kassaförvaltare valdes: lrma Bruhn. Stockho m.

V ce kassaförvaltare blev: Helge Sundin. Stock-
holm.

Adjungerad som andre ordt: S xten Thudin, Stock-
holm

Enligt notis i Lary består AU av
endast 2 ledamöter och är där-
med enligt Stadgarna ej be-
slutsmässiga. Hur påverkar
det verksamheten?

Ett extra Biksmöte borde ha in-
kallals. Vad säger revlsorerna?

Läs förbundets stadgar. Kan
rekvireras från RLE:s kansli.

BERGSTRöI/T

Svar till synonym Bergström.

Svar på fråqa 1

Förbundets fortlöpande kon-
takter med myndigheter, och
andra inrältnlngar har varit föl-
lande:

Datateknik Specialinstru-
ment, Medela Med ca, G beck
Sverige. Tolkcentralen, Logo,
ped samarbete, Texttelefon,
A.lM.l. resultat fnns att läsa i

Laty.

Kontakt med olika tidskrifter.
S.H.B.-uppsökande verksam-
het. (enkätundersökning) be-
sök - inbiudan, Cancerfonden,
samarbete har nåtts inom Sve-
rige och inom Norden.

lrma Bruhn

MED POSTEN
LAS STADGARNA!
Enr gt Riksförbundet för Laryn-
gektomerades stadgar är

Förbundets Ändamål att hålla
fortlöpande kontakt med myn-
digheter och andra inrättn n,
gar i syfte att lrämja frågor av
riksomfatlande karaktär, som
kan förbättra de lryngektome-
rades villkorl

Vad har förbundsstyre sen ge-
nomfört under är 1986 för att
lörbättra medlemmarnas vill-
kot?

Lokalföreningarna synes het
ha upphört med uppsökande-.
studie- och informatlonsverk-
samhet. Har ekonomin lagt
hinder ivägen?
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Nordiska kongressen stöds
ekonomiskt av Cancerfonden,
Badiohjälpen, Första Sparban-
ken, H.l. Samarbete med H.l.
har lett till att Stom"Vent
sannolikt kommer upp på
hjälpmedelslistan i höst. Arti-
kel i Lary. Aktionsprogrammet
påbörjat. Handikappolitiskt
program påbörjat. S-Ö samar-
bete. Nordiskt A.U.-möte. Sa-
marbete LE-föreningarna
emellan i Norden. A.U.-mötet
sponsrades av Gibeck Sveriqe.

Konsultverksamheten fortlö-
per p anenligt. Filmen som del-
vis Iigger till grund för konsult-
verksamheten, inspe ades vec-
ka 47 1986 i Gävleborgs län.
Artikein om prem iärvisn inoen

SÄG SANNINGEN
Det förvånar mig stort att la-
ryngektomerade är så kvicka
att bagatellisera det ingepp vi
utsatts för. Under de år som
jag varit opererad har jaq flera
gånger kunnat läsa hurtfriska
uttalanden i pressen. Jaa har
även sett Larys redaktör stäm-
ma in i den kören.

Jag vet att man av naturJiga
skäl känner en viss tacksam-
het för att man fått hjätp att
överleva, men därifrån är ste-
get långt till yttranden som:
"jag tänker sällan på att jag är
opererad", "jag klarar mig fint"
o s v. Jag tycker det låter allde-
les främmande i motsats till
mina erfarenheter. För egen
del tycker jag, sagt på ren
svenska, att det är ett helvete
att behövt förlora både lukt
och smak och att inte kunna
iala som en människa!

26

kommer i Lary. Apoteksbola-
get informerar om laryngekto-
mi. Nordiska kongressens ar-
betsgrupp arbetar vidare. Ar.
betat fram en ny broschyr med
cancerfonden. Nybildat lokal-
förening i Halmstad.

Besök hos lokalföreningar.
Kontakt och besök av R.F.V.
ang. hand ikappersätt nln g,
med gott resultat.
S st men inte minst samarbe-
tet med Projekt tolktjänst,och
f ramförallt kontakterna med
Allmänna Arvsfonden.

Sammanfattningsvis kan vi
nämna att R.L.E. är iett myc'
ket expansivt skede i alla avse-
enden.

Jag var tidigare en stor natu"
rentusiast. N umera ids jag
knappt gå ut i skogen för att
jag hela tiden blir påmind om
att jag inte längre kan känna
alla dofter som jaq tidiaare
haft så stor glädje av. Det
känns som att vara förlamad
på något sätt. Något av det
bästa jag visste var att få röka
och äta en nyfångad öring ute
vid en iägereld. Nu känner jaa
knappt ens lukten på röken
och att äta fisken är mest som
att tugga på en disktrasa.
Min tröst nuförtiden är att få
läsa en bra bok. Jag har kom-
mit underfund med att bibliote-
ket är en skattkammare. Jag
har också upptäckt att det är
många bra program på radio
och många dåliga på TV. En
vänlig bekant tog mig med på
ett möte i föreningen. l,,len jag
tyckte det inte var värt den lån-

Svar på fråga 2
Nej.

Svar på tråga 3
Något A.U.-möte med endast
två ledamöter har så vitt Vl vet
inte hållits.

Svar på lråga 4
Vet ej.

Förbundsordlörcnde
Bettil Lindström

A.U.s otdlönnde under 1986
Eric Hemansson

Förbundssekreterurc
Elof Bystedt

ga resan utan längtade hem.
De som gillar föreningsliv skall
naturligtvis hålla på med det,
men det är inget för mig. Men
jag betalar min avgift för att få
tidninoen.- Grcdan Boll

Käre "Gradan Ball"

Dina synpunktet stänmer ti!1
ettertanke. Det tgger en san
ning i vad du säger- Kanske är
det så, att nan iust I gledien
över att ha ktarut livhanken ät
benägen att lönränaa de neqa
tjva förderna av sin laryngek

Jag tror också att den psykolo-
giska tehabiliteting son vi be-
stås atllltäcklig och att nan
genom avsaknad av sådan kan
ha svå4 at klara upp de kriset
sam taryngektami ät upphav
till. Om dL tr.t .tt dt) bchövct
hiä|p ned ytte igarc rchabilt-
teting tycket jag att du ska
vända dei tilldin logaped eller
kuratorn pä det siukhus du tlll-

Bolt

vänughet och antanhe.
An aid att tinnd|

Stfi na'on lölL vanandna
T änna,h AlnätL

.tå nå.nga and.tta !



,,HJALPM EDELSMARKNADEN"

STOMASKYDD
Stomaskydd av vit textil med kardborrlås.

Olika halsvidder: 35-42. Anqiv önskad stortek
Pris 20:-

Säljs genom

INGRID HAGMAN
Bivägen 6

141 44 HUDDINGE
Tel 08.774 64 82

Träffas säkrast kl. 15-18

LARMAPPARAT
Larmapparater iolika prislägen och utförande kan
rekvireras från
WORLD IMPOBT
Box 101 66, Stockholm
Ordertelefon 08-63 08 75
Pris lrån ca 30:-

t
I

Ar du larngektomerad och
Hör av dig till vårt kansli,

saknar KATASTROFKORT?
så får du ett med posten!

I-- I

LADDA UPP!

Viktiga rön tjll gagn för Servoxägare:

Batterierna skall alltid laddas 14 timmar, aldrig
mindrel Ladda minst 3-4 gånger i veckan om
du använder din Servox mycket. Använd aldrig
lya batterier ilnan du ladoat dem i 14 timma.

Detta är ett måste om du vill ha god användning
av din Servox. Var noga med att vända batteriet
rättl Alltid rött mot rött, både vid taddnjng och i

röstqeneraiorn.
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