
En trygg punkt i vardagen

MHCF



Vill du veta mer om oss, eller boka oss för 
en föreläsning? Hör av dig till 08-655 83 10 
eller info@mchforbundet.se.



Att genomgå en total laryngektomi kan vara 
en svår, omvälvande och livsförändrande upplevelse.
Men det är fullt möjligt att fortsätta leva sitt liv 
nästan som förr. Med den övertygelsen har 
Atos Medical i tre decennier utvecklat, förfinat 
och tillverkat svenska kvalitetsprodukter för  
personer som andas genom ett stoma.

Frihet för mig är att 
kunna prata fritt 
och må bra.”

”

Om du vill veta mer om våra produkter,  
kontakta vår kundtjänst.
Tel. 0415-198 20
Email: kundtjanst@atosmedical.com
www.atosmedical.se

© Atos Medical AB, Sweden.

Mun- och halscancerförbundet  
– vi verkar för ett jämlikare samhälle
Vårt förbund, Mun- och halscancerförbundet (MHCF), bildades 1967 i Göteborg. Initialt var vårt syfte att verka som 

intresseförening för laryngektomerade personer. Idag har vi vuxit till ett patientförbund främst företrädandes perso-

ner som drabbats av och behandlats för hals- och strupcancer och dess anhöriga.

1200 medlemmar från Norrland till Skåne
Vårt förbund består av ett tiotal läns- och regionfören-

ingar som är spridda över hela landet. Från Norrland till 

Skåne.  

Våra föreningar sköter kontakten med medlemmarna 

inom sina respektive geografiska områden, och är ansva-

riga för  

aktiviteter, stöd- och rehabiliteringsinsatser. Varje fören-

ing har egen styrelse och verksamhet, varför dessa ar-

rangemang kan se lite olika ut beroende på var i landet 

du bor.

Alla har dock samma målsättning, att på ett tydligt och 

effektivt sätt bevaka och tillvarata våra medlemmars 

intressen genom att aktivt arbeta för att varje person 

drabbad av hals- och strupcancer ska komma tillbaka till 

ett meningsfullt liv.

 

Påverkansarbete och medlemsaktiviteter
En viktig fråga som vårt förbund driver idag är rätten till 

rättvis och jämlik tandvård över hela landet, ett ämne vi 

kommer in mer på på nästa uppslag i den här broschy-

ren. Utöver politiskt påverkansarbete på såväl regions- 

som riksnivå är vi även ute och föreläser på skolor om 

exempelvis rökning och cancer. Vi medverkar i styrgrup-

pen för kvalitetsregister och i utarbetande av ett natio-

nellt vårdprogram inom huvud/halscancerområdet.

Våra medlemsaktiviteter är minst lika viktigt som  

påverkansarbetet. Genom dessa knyts nya sociala kon-

takter och umgängen som är ack så viktiga i vardagen. 

Vi anordnar till exempel kurser, rehabiliteringsresor och 

studiebesök. Alla mycket uppskattade inslag för samtliga 

deltagare.



Vi förändrar samhället
Som del av Funktionsrätt Sverige och en av huvudmännen i Cancerfonden ser våra  

förtroendevalda inom Mun- och Halscancerförbundet till att regelbundet hålla kontakt 

och dialog med många viktiga aktörer i samhället. Såväl andra intresse- och frivillig-

organisationer som en rad olika professioner inom sjukvården samt myndigheter och 

politiska beslutsfattare.

Utöver kontakten vill vi även nå ut till allmänheten genom föreläsningar via våra läns- 

eller regionsföreningar som föreläser om viktiga ämnen relaterade till sjukdomarna 

mun- och halscancer i skolor.

Vi ger även ut tidningen MUN&HALS, med matnyttiga och viktiga artiklar och reportage 

samt dagsaktuell information om till exempel forskning kring mun- och halscancer. 

Stiftelsen Laryngfonden
Stiftelsen Laryngfonden är en fristående stiftelse med vilken vi ämnar främja just forsk-

ning och utveckling inom vården gentemot områdena strupcancer och munhålecancer, 

samt öron-, näs-, och halscancer.

Fonden ska också främja vård och rehabilitering till behövande sjuka och behandlade 

inom dessa områden.

Vill du veta mer om Laryngfonden och hur du kan bidra? Se då www.laryngfonden.se 

eller hör av dig till info@laryngfonden.se.
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Rättvis tandvård över hela landet
En fråga MHCF arbetar för att påverka rör rättvis tandvård för alla 

våra medlemmar. 

När du drabbas av cancer i huvud-hals regionen består behand-

lingen till övervägande del av strålning, kirurgi samt cytostatika-

behandling. Detta innebär att innan du börjar strålas måste samt-

liga tänder vilka har det minsta lilla kariesangrepp extraheras. 

Detta ingår i den sjukvårdande behandlingen till sjukvårdstaxa. 

När du sedan genomgått strålning samt eventuellt ett kirurgiskt 

ingrepp och vill återställa dina försämrade ät och tugg-funktioner 

är det något som du själv får bekosta. Detta kan ofta bli mycket 

dyrt, eftersom tänderna inte räknas som en del av kroppen.

Vi anser att detta förfarande är djupt orättvist och ojämlikt.



För en meningsfull fritid
Alla människor behöver en aktiv och meningsfull fritid och social tillvaro. Därför vill vi 

vara en trygg punkt i folks vardag. Många av våra föreningar anordnar resor och upp-

skattade studiebesök.

Utbud och förutsättningar skiftar så klart beroende på förening men alla våra förtroen-

devalda strävar efter samma sak, och det är att verka både som socialt stöd men även 

social mötespunkt för alla medlemmar och anhöriga.

Som medlem i Funktionsrätt Sverige innebär det dessutom en rad olika medlemsförmåner 

knutna till organisationen. Ta del av alla dessa förmåner på www.funktionsratt.se.
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Building 301 Medicon Village, 223 81 Lund · Phone: 046-2873790
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VARJE PATIENT ÄR INDIVIDUELL!

PROFESSIONELL VÅRD

I över 25 år har Fahl varit specialist inom trakeotomi, och laryngektomi. 
Dra nytta av vår erfarenhet och vårt omfattande utbud av tjänster!

Personlig, professionell rådgivning & support  
Stort och omfattande produktsortiment
Behovsbaserad och individuellt tillhandahållande 

 av hjälpmedel
 Snabb respons, vid speciella krav och behov
Mångsidiga produkter, även för barn

Kontakta oss nu och få mer Information om våra produkter:
  046 - 2873790

@   info@fahl-scandinavia.se
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Hör av dig till oss!
Huvudkontor: Stockholm, Solna, Barks väg 14, 170 73

E-post: kansli@mchforbundet.se

Telefon: 08-655 83 10

För mer information om oss och hur du kommer i kontakt  

med de olika föreningarna se: www.mchforbundet.se.
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PAROEX®

 

 

HYDRAL

GUM® HYDRAL ger omedelbar och 
långvarig lindring vid muntorrhet

- hela dagen, varje dag

ÅTERFUKTAR

SKYDDAR

LINDRAR

LÄKER

GUM Sverige

gumsverige

SunstarGUM.se

Finns på:

Mun & Halscancer annons okt 2019 186x275.indd   1 2019-10-14   10:29


