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FEMTON TAPPRA
Vi vär :15 tappra lårynger, som
srå1lde upp på RLES informatörskur\ pi trlarieborgs Folkhogskola
förstn \eckrn i lrugu5ti Kur\en xr
ett led i den utåtriktadc informa
tionsdrajv, som ingår i råIt aktionsprogram. Vi siktar tills vidare på atr
få minst en informatör i rarje län,
som kan stållå upp och ge saklig
upplysning om vårt handikåpp.

Tyvärr hade fyra av våra lokalföreningar missat chansen att skicka

Glad Jör,nntan inlör stdrle . Helge
o c b kursrirdinnan Elis e Lt n Llqrist.

deltagare dll den här kursen. M€n
erfarenheterna från den är så pass
positivå att de ger mersmak, och vi
hoppas på att kunna göra en liknand€ kurs nästa år.

Vi som var med ser nu fram emot
den påbyggnadskurs, som är plänerad att hållas i början av norember,
där vi tnr upp någrå ämnen, som
inte hanns med under första fem_
dagarskursen.

Elof Bystedt Tnge

ll'dnse Lin

Kurscn inlcddcs med en kort pre
sentation ar' .lcltågårnå. som också
samridigt fick möjligher åtr påverka
kursprogrammct genom årr utteh
sina lörvänrningar på kursens resul
txt. Soh,eig Johånsson och Lnrs
Persson, HCK, hölL i.rådÅrna.

Lennara beriittxde också onr hur
,\lariebors kommir rill. Atr går.ler
ursprungliqcn rårir sommersrälle
for en förmögen grosshandlare i
Norrköping och döpts efrcr hrns
hustru Nlarie.

EN FOLKRöRELSE

ur RLls

Slutligen gav Rolf Fischer glimtar
historia.

Förste kursdegcn avslutildes nled

ått

]-ennerr Runfors, lärare

på

I{ericborg, höll ett timslångt anfö
rande om folkrörelser. BIånd ånnat
g:rv han föLjende definition, 'en
folkrörelse kdnnececknss av att cn
grupp människor utan )trre rvång
eller styrning under ävse\'ärd tid
arbetar for ett gemensamt ideellt
s)t'te". RLE är således en folk
röre1se.

ATT INFORNIERA

Andra kursdagen fick vi ,,,era hur
mån förbereder, bvgger upp och
utför ett antörande. Det vår I-ars

1ICK A{xlmöhus län,
son delade med sig ar sina rlk
Gustavsson,

håltigå kunsk3per.

Lors {lastdl)ssan, skickLig larare i

nt

lbmtiltiansteknik

Det ar vikrigt att man behärsker
ämnet. som man skall informcre
om, och man saerrar dårför med att
samla "al1a fakta" om, det man ska
tala om. När man tädkt igenom
uppläggningcn, pluggÅr man in en
kort inledning. så att mån und'
viker 3tt rÅppa tråden i början.
Inledningen kån genla börja med
en överraskande effekt, en fråga
eller en gåLå r.ex.:

,,VAD ÄR I,ARYNGEKTOMI ?",
som en deLragåre föreslog.

Efter inledningen tslar man h€lst
fritt med ledning nv stolpar. Här
visade Lars ett nytt svstem fdr stolpar, "som alla rlirektörer nuförtiden
går på kurser och lär sej". Det ser ut

fr%,ffi
/d-r'd

i,tti'a *tXt4
I az1at
fia*tn

årdzra

övcrl

Io-ei3n"
rArbfu
bTn%;5l
la//b/aö#*
/s4/
påA{e4 {Oto

,t;''.

Det här sättet årt göra stolpär på- sitter och bLäddrrr i det och bara
|ara ör.erskådlignre och lättåre lyssnar mcd ert hahr öra. ti]] der
ett användi när mm biir \,!.n vid men har att sägx.
stas

det.

När mån för. fram alla iakta i sitt
enförånde enligr de stolpar man an,
t€cknat går m:m ö\'€r iill ,'avslutningen", son man liksom ,inledningen' lårr sig utanrilt. Hår kxn
mån r e\. r\slura med en fråga um
^m den eller Lie uppraLtatle rr bereddx atr !,erka för de kra\ man fört

f.åm lGrll<r inturmrtion

\lin \kr rjntå pj

.1rr

r]11

poIri-

ufpurdr

te

qr. meLlan m.:n t-r1,:r. Allre srst de
1ar nran ut sina broschlrcr, som kan
|ara ti]] srör-l för minnet hos mortisaren ar informetionen. De. är lik

tigt :Lar rrycksxkerna 1ämnas
El"lER der nlan

håLllt siit

de. Om man lämnar

lct förn,

iran

mtörmmeteria-

finns risk att åhi;r,rnl

Den tredje dågen tog i-års P.rsson
Johensson över kom
mandot.

och Solreig

Vi

startade med att skrila ned alla

exrra besr'år vårt handikapp for
med sig, rlla r,i kunde komna på,

och hur |i skulle uttn.cke dem. D€t
blev många, jåg noteråde 24 stvc-

ken. Någe n1en inte rånkr
ml cket

pi

så

.idigarc är t ex. ,iriÅslssl ohegt a n: n i ng, k o,me r x k" p,oblmt oth dt rt:tttsfordrh mg - tor
arr Ee någi r\€mp(1 Helr oedl.

drJrn !rck rr rrr Ji\Lurerr tormLl
lerr och notcra råra cxtre bcsr'är.
trlen .lcr !år v:il anr.änd rid, 1rlräl
rtt deL;.t ju ni)dfindigtri diriltån

Ltlrs och Solwig ir stimulerande lirare, ot/: stdttd taxtan
Jylls ar eteternas
uppgifter om ptohlem med !åft bdndikap?

I

Dj nårte utgå, ntir u st,ilLer rård
krar pri sanhalltt Det 0r tjdlur bd\en ft)r oirt tundtkapprlirika age

lngreppet, och såiunda ge mindre
kosmetiska problcm. Iden!itetsför
ändringen ken bcarbetes med bättre
psyki

ÅTGARDER

Den ijärde dagen tog vi upp för
dag ti1l oLika lösningar och ätgärder for de problem ri noterat
dagen innan, t.ex. forskning c,ch ua
veckling röran,.le nve operations
metoder skulle görå framtidcns
Iarynger mindre deformertde av

ska

rehab iliteringsinsatscr

vi

diskuterade sedan vart vi slulle
\'ända oss med information och
kra\ på åtgårder. Vi fann art sjuk
-

r,årdshuvr.rdmånnen, kommuncrna
och politikerna var de som oftasr
nämndcs som må] för våre ii]]

Nik Björk, Nik Berglutld, Fitz Lund, Etik Lirsson, HeLge Sundin, Elof
Bystedt ocb Tage Wdnselitl (skymd) lyssnar mer eller mindre uppmarksamt på Elise LindE)ist.

Torsten Baa ocb Nils Persso i gruppdrbeta

TILL BEVIS
\ri var så frammc vid den avslutande fimte dagen. A1la hade nu skrivit ned ett anförande enligt de regIer vi inhämtÅr r.rnder veckan och
ficL, en i taget, stä]la sej fråmför
"klassen" och visa upp vad men lärt
UPP

se].

Ett

Iåta1 åv deltagarna skulle väl
behöva träna ytterligare, men de
flesta klarade uppgiften bra och
några skulle man vilja ge "med
beröm godkänt".

vi önskar ta upp men
fått stryka på grund av ridsbrist.
saker, som

Där;blånrl hä]so- och sjukvårdslagcn, kommunernas sociala funktion. §arnt psykol.girka arpel,ter på
intormåtion rill vissj grupper. Vr
uttalade en förhoppning om att
snårt kunna rräflas igen för att
jobba vidrre med derta.
KRITIK

Allra sist fick vårje deltagare ett

UTVÄRDERING

papper dår 'hon/han, anonymt om
så önskades, kunde ange vad som
vårit bra eller dåligt under kurs-

AIlra sist gjorrJe vi en unärdering
ar kursen. Vi \ar ense om. drr uDD-Lrggning€n iungerar b.r. -en 'ait
tiden ver väl kort. Der var flera

Kursledningen kunde med belåten
het konstatera, ått det enda som
fick negativ kritik r.ar vädret I

dagarna.

§!§§ri§I. .l w"*r§&§i§§§w.,,§:§iri8n§§r§1{tlI

Elt matbit smdkdr bra mellan

Lik

xaruen Anna Greta Sköld, Tdge Wdnseli ,
Ldrssan, Rickard Pedersen, Helge Sundin ocb Elof Bystedt förser sej.

Lrik

Larsson

bar synpunkter, t.r.

Fritz Lund.

Annd-Greta Sköld, enda kxinnlisa
elel)en ser ut .ttt tit'ss

&r.:&>
.{rne Folkerman underhåIler på avslutningskväIlen

Som initiativtagare och delansvårig
för kurser kan jag inte låta bli ,ltr,
när nu tillfålle ges, tacka alla som
bidrog till det Iyckade resultatet,

dctta gäller inte minst våra blivande informatörer. Det vrr en fin
vecka på Maricborgl

RaU

täta
Häftet ATT TALA år fyllt av öt
ningar zv olika s1åg: röstövningar,
ordövningar, lekar, spelscener o.s.r-.
är bäddat för roliga och intressanta sammankomster.

Ailt

Spela in dig sjålv I L,vssna och disku

tera tillsammans med andra
keln

i

cir'

I

Du kommer ett få olika försIåg på
hur sådana bandövningar kan genomföras.

ATT

TALA behandlar de flesta
situationer dib vi har behov av att
meddela oss mrrntligt, inom famil
jen, på arbetet, på mörer eller vid
kontakt med myndigheter.

Det

innehå1ler många praktiskå
övningar med tonvikt på att de1
tagarna ska anvdnda det språk de
har och urreckla det

En ijudkassett hör tilt häfter ATT
TALA. Ljudkassetten innehåller en
mängd inslag med scener och exem
pel som kan underlätta cirklårnas
arbete. Deltagarna ges också möjlig-

het att göra egnå _inspelningar för
ett trana sg att talå, att rntenlua,
ått beråttå och att argumentera,
8

Häftet innehåller,
r Inledningsvis lyssna på band där
andra samtalar i olika situationer
. Berätta om olika händelser och
situationer
o Hur lyssnar månniskor på varan'
dra och hur lyssnar vi sjä1va?

r
.
.

i cirkeln granskar ni
demokatiskå samtal, mötes
spdk, gör studiebesök, båndar
och diskuterar
Hur anvånds det talade ordet för
att förändrå, påverka i föreningslivet och vardagssituationerna )
Ti11 varje avsnitt finns både röstövningar och roliga s.k. övningar
för nöjes skull att träna på
Tillsammans

krn hestäI]ås från Brevskolan på best nr 574-0939-0 e11er
från Utbildningsradion på best nr
26-83aj2-a. Kassetten på nr 2683801'x från bådå förlagen- Form,t 17 x 24 cm. Anrål sldor: 96.
Häfrer

ATT TALA vill

ge insikr I sitt eget och andra människors sätt 3tt
språket.
MåIct
är
att b1i tryggåre i oliks talsituationer.
an\,ända
Till håftet hör en kåssett. Är Du intresseråd av ått vara med i en studie_
cirkel tila med studieorganisatören i Din lokelfdrening.
Elise Lindql)ist

Häftet

,oor,r'otu'f

UrL - HÄLSlsnlsG
UNDER SAMLINGSRUBRIK
God Jul och Gott Nytt År
önskari

.x:

K.rin o. Karl Karl$on, Lexå

B.ril

Pe6son. Stockholm

Liksom föregående år kan du få en
Julhålsning framförd till dina vänner bland LARYs läsare. I qol var
det 50 medlemmar som tog tillfället i akt och utnyttjåde möjlig
heten jJul numret.
Priset blir äv€n i år 10: per "hushå1I". Namnen måste varx redaktö_
ren tillhendå före 15 nov.

De hrflut rd pengama går oaokortat
till Laryllqfo den.

Gor så har: Satr ln

ru: pa ronoens
5 och skriv

pos.giro 91 82 58

"Julhåisning" på tålongen.

Det går givewis åven utmärkt art
samla in namn avdelningwis r.ex. på

nästa möte, och sända namnlistan
hit, samtidigt som motsvarande
summa sätrs in på fondens konto.

Vi

hade visså bewär i {ol att tyda
en del av namnteckningarna. Vi ber
därför a.t du skriver tydligtl
9

vÅna rönerutNGAFt
och

KclMMLJNEN
Handikapporganisationernas medlemmar bor föftissor inte på de
centrala förbundskanslierna. Inte
heller är de mantalsskrivna på Riks
HCK:S kansli. Medlemmarna finns
ute i kommunerna. Ute i den verk
lighet som den samverkande handi
kapprörelsen försöker att förändra
till ett samhål1e för allå.
Vägen

dit är

lång och svår. Uten att
som

ta vara på de erfarenheter

många hängivna och hårt arberande

föreningsmänniskor gjort ute i
handikappföreningarna. kommer
vägen att bli både ]ängre och bewårligere. De träffar som Riks'HCK
håft med företrädare för Länskom
mittCerna år ett åv alla försök ett
ta vara på de erfarenheter som
giorts och görs ute i landet.

Likartade problem
Många gånger är det frapperande
hur lika problemen är. Även om de
olika kommittCerna kommit olika

i0

långt i sitt organisatoriska arbete
och har olika ekonomiska och personella resurser att förverkliga de
lokala handikappolitiska målsättnm8årnå.

Stolt utbildningsbehov
samtalen med kommirtderna
har de flesta redovisat ett mycker
stort utbildningsbehov. Inte minst
gä1ler detta så centrala frågor som
organlsauonen rv samverkan. Han
dikapprörelsens roll som opinionsbildandc folkrörelse. Handikapprörelsens roll i de kommunala han
diakappråden och rådens stållning i

\rid

Från olika länskommirtder har vi
exempel på hur missuppfatt'
ningar och okunskap skapat onö-

fått

diga problem.

de

Att det,

då der gäller

kommunala handikappråden,
uppenbårt finns lika stora om inte
st6rre kunskapsluckor hos många
av kommunens fdreträdare gör det
inte lättere för vårå medlemmår

Ingen ska prickas
Nu ska ingen lastas för att han eller
hon inte har klart för sig vad som är

en folkrdrelses uppgift. Ingen ska
prickas för att de intc förstår det
kommunala handikapprådets stä11ning. lngen skx heller hållas fram
tili allmänt åtlöje fdr att de saknår
kunskaper om handikapprörelsens
mål och medel. Vad vi inte får
acceprera är ått den som fått med
lemmarnas förtrocnde att föra deras
talan gentemoa samhål1eas represen
txnter, lnte bryr sig om att skåfta
de grundläggånde kunskapcr som
mån måste ha för att kIåra sitt uppdrag.

ställ krav
Att ställ3 krav på varandrir är ått
viså förtroende- Ställer mån kr3v,
t.ex. etr den som låter sig väljes riLl
uppdrag i sty'relser och referensorgan ska ta emot den utbildning
som handikapprörelsen har att er
Lrjuda, så säger man ju också att
man tror ett den man har valt år
knpabel att lära sig något. Att stalla
krav på andra måste också innebära

Ge medlemmar möjlighet

Vi har

också rätt att kräva av \'årå
organisationer att de ger oss möjlig'
het att utföra de uppdrag som vi
medlemmar i en handikapporganisa.ion har åtågit oss. Dct är i den en
dan som flera kommitteer hår efter
iyst ett ccntralt framtaget studiemateriåI som ske ge våra medlem-

mar möjligheter att fungerå i olika
förtroendeuppdrag. Måterialet. hår
man också sagt, bör våra sådxnt ått
a1la kan ha behållning av det. I{ed
andra ord ett n1åtedal som ock
så ger alla medlemmar möjlighet att
Iära sig törstå vad, var och hur vi
kan påverka i vårt arbete för det
sÅmhål1e som vi anser Yara ett samhälle för alla.
Nu finns studiematerial

Nu finns detta meterixl. Avsett för
ålla. Med kravet att dom som låtit
sig vtljes verkligen tar del av det.
Studiematerixlcr heter "Våre före

ningar och kommuncn". Det

är

!.erkligcn \rÅRT material.

Det är framtaget efaer de diskut

sioner som förts på UCK,s reglon
de erfarenherer
att man ståller krav på sig sjä1v. konferenscr. Efter
i
det dagliga arbetet.
som
gjorts
ute
Ingen kan begäre atr någon ska
i den verklighet där de 25 s.rm
göra det man sjäh, inte vill, in.e om Ute
verkande
handikappförbundens
man gör anspråk på att tillhöre en
nledlemmår 1ever.
dcmokratisk orgnnisation. Att stalla
Jean Claessan
kråv är också att förstå och vnrå Iy
Ombudsmdn
hörd lör andras förmåga. Ett krav
Kanslikartellen
som srälls till någon som uppenbart
inte kan uppfl,lla kralet är ju helt
meningslöst.

{orts. -
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VÅRA FÖRENINGAR

OCH KOMMUNEN
ATT STARTA STUDIE CiR KE L
I DIN FÖRENING I
Våra 1öreningdr och kommunen. finns någon kommunkommictd.
Om hendikepprörelsens vägar till Vi kommer årt försöka följa upp
DAGS

påverken. Ja, så har vi kallat den
studiehandledning som skål] komplettera matcriai€n om Handikappråden och Vår kommun.

MåIsättningen med materielet för
kommande studiesåsong är att der

skall komma igång MINST

EN

STUDIECIRKEL I VARJE KOM
MUNI Fdr att den målsärtningen,
som inte är oreålisrisk. skall hli
verklighet, krävs att vi alla hjälps åt
att propegere för materialet.

Huvudansvaret för ett målsätt
ningen skall nås ligger på studieansr,ariga i 1änskommittde.nå, det är
ni som kan se tiII att det kommer
igång studier även om der inre

hur studierna går genom

enkåter

under hösten, som kommer ått
redovisas i HCK råpporr.

Det är också r.iktigr, vilket framkom vid den konferens vi arrange
rade ti1lsåmmans med ABF i april,
att förbunden "rekommenderar"
sina läns och lokalföreningar åtr
läsa dettå mareriål.

Om vi a]la hj:i1ps åt så kommer vi
urr \c(as med målsärtningen arr
ri kommer .rtr få tlera oeh batrre
företrädare i b1.a. \,åra handikappråd.

Lycka ti11l
Handikappf örbundens Central
kommittd
Lars Persson

Undertecknad uppmanår Dig xtt rå
del åv studiemarerialer "Våra före

Din studieorganisarör och HCK

ningar och Kommunen".

din boendeort.

Om intresse finns tag kontakt med

HCK hjälper till med att
Fråga därefter kamraterna i föreningen om de vi1l deltaga vid en
studiecirkel i detta åmne.

på

starta

studiecirkeln!

Hör gärnx ev dig om Du undrar
över någotl

Elise Lindqoist
studieL?dale

t2

aa

DINA RATTIGHETER
sorn
PATIENT
Mdteidlet ar b.imtat från Stock'
balms Ltilts Ldndstings broscbyr.

Broschyre fin s Pd 1)drje sjukbus.
Varje LdlltlstiTtg utformdr sin egen
broscbyr.

Månge känner sig främmande och
osäkra I kontåkterna med sjuk\,ården Ar man sjålv sjuk är man
ertra känslig. Men som patient
har man en hel del rättigheter,
fl€r än de flesta kånner til1.

\rarje människå kan sjålv avgöra
om hon vill hå vård och ska ha till
få11e att resonera om den vård som
erbjuds.

Däremot kan inte patienten själv
beståmma vilken vård som ska ges-

Dessa fö1jer inte minst av den nya
hä1so- och sjukvårdslagen, som
gäller från den I jånuari 1983.

Lagen talar också om vilka allmän'
na krav du kan ställa på vården,
o Vården ska \'rra av god kvalitet
Den här broschyren ger en kort
och tillgodose patienternas bebeskrnning äv dina rättigheter
hov ar. trygghet.
som pitient. Den innehå1ler också . Vården ska vara liittillgänglig och
uppgifrer om vart du kån vände
bygga på respekt för påtientens
dig om du är missnöjd med vården.
självbesdimmande och integritet.
. Vården ske främja goda kontakDu kan stillla krav
ter me11an patient och personai.
Den nya halso- och sjukvårdslag, o Vården ska utformås och genomsom trädde i kr,rft den 1 janueri
föras i samiåd med patienten, så
1983. ger patienten fler rättigheter'
långt det ä möj1igt.
än tidigare.
\ridare har patienten rätt till den
Dessa rättigherer bygger på en posiinformation hon cller hrn hehö
tiv tro på månniskans egen förmåga
Yer för att kunna tx ställning tlll
ått ta ansvar för sin egen hälsa.
dcn bchandling som är xktuell.
13

Så här säger lagen

och 4 j hälso och
sjukvårdslagen bcrör patientens
stäLlning och rättighetcr,

Pxragraferna 2.

I

"2 S Målet för hålso och sjukvår
den är en god hälsa och en \,ård på
lika villkor för hela hefoLkningen.

Paticntcn skall gcs upplrsningar onr

sit

hälrotillsrånd och onr de bc

handlingsmetoder som star till buds.
Onl uppltsningårnå inre kån lämnas
tilL påtienten skall dc i stä]I€t lämnås till cn nära enhörig till honom.

Upplysningar får dock inre lämnas
iill parienren eller någon anhörig
i den mån det finns hinder för detta
i sekretesslagen (1980: 100).

3 S Varje landstingskommun skell
erbjuda en god hålso- och sjukr'ård
åt dem som är bosatt inom lands'
tingskommunen.
Även i övrigt skall landstingskommunen v€rkr för en god häIsa hos
hela befolkningen. Vad som i denna
leg sägs om landstingskommuner
gåller också kommuner som inte ingår i en landstingskomnrun. Bestämmelser om fö n altningsutskott skrll
därvid åvse kommunstyrclsen. Vad
här sagts urgör inte hinder för rn
nån e.t bedrlr,e hälso och sjukvård.

4S Om någon som vistas inom

En god hålso och sjuk\,ärd skall

. få

särskilt

rv god kvalitet och tillgodose patientens behov å\, trvgghet
i vården och behandlingen,
2. vara lätt tillgäng1ig,
3. bygga på respekt för patientens
sjäh,bestämmande och integritet,
4. främja goda kontakter mellan påtienten och hälso- och sjukvårds1. vxra

Personålen.

landstingskommunen utan att vara
bosatt där bchör'er omedelber hålso_
och sjukvård. skål1 landstingskommunen erbjuda sådan r'ård. '
Du kan ställa frågor och få svar

Om du själv ska kunna vara med
och beståmma och påverka din vård
måste du få uppllsningar om din
sjukdom, om olika slag å\'behxndling mm. Här kan du hjålpa vårdpersonålen genom elr srällå frågor.
Som patient har du rätt atr:

o
o

.

begripliga besked

om ditr

hålsorillstånd
få begripliga upplvsningår om en
undersökning eller behandling
få uppl)'sning om andra möjliga
undersöknings e1ler behandlings

ta del av din journal och vid

be-

hov få dess innehåI1 förklarat för
dig här finns dock några undan
tag.

Vården och behendling.n skall så
långt det är möjligt utformes och

Om du själv är för sjuk Årr bevaka
dina rättigheter kan dina anhöriga

genomföras i semråd med patienten.

hjälpa dig ått görä der

'11

Du kan säga nej

Som patient har du ocksä rä!! ått
säga ncj till \,:ird och hehandling.
Du är t.ex. inte tvungen att liggä
in dig på ett sjukhus ellcr sjukhem.
Du fnr ]åmna sjukhuse. n:ir du sjålv
vill. Du behöver inre ta medicin och
du ksn åvbryta pågåendc medicinering. Du har rätr ett årstå lrån en
föreslagen undersökning ellcr be
handling. Och du ken åvbrvta en
pågriende behandling.

(De här råttighctcrrx kån begränsas
för parienter som bli!it t\'ångsin
tagna enligt lagen om sluten psvkia
trisk vård eller som virdas cnligt
smittskl,dddagen.)
Det finns begränsningar
och undantag

Varje patient her rätt etr avstå fiån
e11er avbrita en behandling. Ett
sådant beslut ske respekterds.
Patientens rät! att själv bestämnla
över r,ilken r,ård som ska ges är där-

Ytrerligåre nå8ra undantag från
p,rrenten5 ritt atr fi in{ormrti,,n
,,rh rrr nek: rill \inl cller behånd

i;rg

f;n

n' i

sckretesslagen.

'mrrr-

orh Lgcn "nr bered.rn
'lid,]'Lgen
de
av sluren psykiatrisk r'ård i rissa
fåU (l.SPV).

Du kan få råd och hjälp

Ar du inre nöjd med behandlingen,
bör Llu först och främst tx upp det
med den vårdpersonal du har kon
tekt med. BIir du inte nöjd kan du
vånda dig till .len ansvarige över
lakaren. Blir du ändå inte nöjd, bör
du vända dig till någon representant
Iör sjukhusets, sjukhemmets eller
r,årdcentralens ledning.

Du kan också vände dig med frågor
ti1] sjukhusets kont:lktmen. Ilan/
hon är politiskt Yald och ingår i den
stvrclse som finns inom sjukvårdsområdet.

På Yerjc sjukhus finns lnslag om
vem kontaktnannen är och hur du

enrot begfiinsåd.

kan n:i honom.

Du ken t.ex. inte begära att få en
undersöknlng eller bchanclling som
1äkaren inte enser varx motiYerad
eller som strirler mot det som bru
kar kallas 'vetenskap och beprövad

På långvårdsjukhusen finns sä kalle-

erfårenhet". Här är der ]äkarens
medicinska l rkesansvar som gäl1er.
ingen har heller rärt att få åkt;v
dödshjålp.

Dina krav nåste helå tlden hålle sig
inom de resurscr hälso och sjuk'r'ärden har.

de förtroenderåd. Däri ingår bl.a.
ånhörigå, parientcr, poli.iker och
sjukvårdspersonal.

Föftroendenämnden
Du kan även kontakte lxndstlngets
förtrocndcnämnd. Dcn är tiI] for
dlg som prtient. Nämnden kån bl.a.
informera dig om dine räaaigheter
och hjä1pa dig arr få de kontrktcr
du behöver i sjukvården.
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i-endstingcts lörrroendcnämnd skå

hjilpå peti.nterna bl.a. gcnom art
främja kontakterna mellan prtienr
och hä1so och sjukrårLlspersonal

Patientföreningar och
handikapporganisationer
Om du har råkat ut fdr en långr'.rrig
sjukdom eller ctt bestående hxn.ii
kapp kan det vara värdelulk arr få

kontakt med endre människor

i

liknånde sltuition. Det finns ganskx
mange

orgrnrrrroner sum t \19 ån
sarskilda proLIem,

olikr grupper\

ger stöd och råd.

FöLuLom mer allmånna parienr
fcirenrngar som framst rmikrrr srg
på paaienaernas rättssäkerher flnn-s
organlsetioner och föreninger sonr

pä olika sätr tillvaratar

Anmälår till ans|ersnämnclen kan
gorrs rv påticnten eller i vissa fa]]
av rågon nåre ånhörig.

Åns\,årsnämnden miste he ånmä1an
sensst inom t\,å år efter der du fick
den r,ård du nnser rxrx felåkrir. En

förutsåirning for atr nämnrlei ska
kunna ta upp ett ärende är rlltså att
anmälan kunner deiges den som anmäls inom denna tid. Gör gärna anmälän så snart som mojligt för de
utrcdningar som måste göras.
Cenrralt är det socialstyrelsen som
bevakar ptrtientens rätrighercr,
mediclnsk, rärrslig och social syn
punkt.

sarskilda

gruppers intressen.

Hälso' och sjukvårdens

Mångå patienr- och handikapporganisåtioner har sina kontor iSrock

nämnd,

holm Du kan därfor hirra

telefonnummer

i

deras

ansvars

Box 3539. 103 69 Stockholm,

Tel.08'786

92 00

Stockholms-kate'

logen.

Du kan anmäla felaktig vård
Om du anser att någon som ti11hör
hålso- och sjukvårdspersonalen har

gjort sig skyldig till fel eller försummelse

i

sin yrkesr:tövning kan

du anmäla honom eller henne till

hå1so- och sjukvårdens ansvars
nämnd. För att undvikå onödiga
anmälningar bör du dock fdrst
vändå dig til] ansvarig överlåkåre/
disrrikrsläkåre för ar. få information om den vård r,ch behandLnc
du tårr
16

Du kan få ersåttning i vissa fall

Patientförsäkringen
Om du anser årr du fåtr en skada
när du bchandlats på s.jukhus eller
på 1äkar- e11er landläkarmottagning
kan du anmäla skadan til1 patientförsäkringen och eventuellt få
ekonomisk crsättning. Irörsäkringen
gäller också vid skador i samband
med provtagning. blodgivning, sjuk
gymnastik eller ennan hälso och
sjukvrird som l:!ndstingen svarar frir

Försäkringen gäller vid oförutsedda
skador som orsakats av undersök-

ning, behandling, felaktig diagnos,
infektion eller olycksfall. Persona1en behöver alltså inte ha gjort något fel- Anmäien ska göras så snart
som möj1igt och i regel inte senare
än tre år eft$ det att skadån visar

'ig

När man använder läkemedel finns
det ju alltid en viss risk för biverkningar som kan ge skador. Försäkringen gäl1er dårför bera om ett

en ovåntad
kroppslig skada eller sjukdom. Om
skådan orsakats genom missbruk åv
läkemedel låmnas inte någon ersättning.
Iäkemedel orsakar

I vissa fall finns en definitiv gräns
för ånmälån som inte får göras
senare än tio år
dan orsåkades.

Läkemedelsförsäk ngen
Om du tror att du har skadats åv
Iäkemedel som sålts eller 1ämnats ut
i Sverige kan du anmäia skadan till
låkemedelsförsäkringen.

från det att

ska-

Kuratorn på sjukhuset kan hjälpa
dig an fylla i anmälan.
Pxtientförsäkring
Box 6i16, 102 32 Stockholm
Tel. 08 24 32 30

En ]åkemedelsskada ska enmålas
inom tre år från det att du fått veta
att din skada sånnolikt orsakets tv
1åkemedel.

Läkemedelsförsäkring
Box 6116, 102 32 Stockholm
Tel. 08 - 22 !6 35

VÄLKO]\4]\4EN FÖRBÄTTRING

Stomaskyddet Stom-aid byter
namn

mer

i

samband med att det kom-

i nytt

förbättrat utföiande.
Stom-Vent har tunnare och smidigare fåstplatta samt 3070 mindre
andningsmotstånd. Stom-Vent väntas komma i början av nästa år.
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FRÅN
LANDSTINGEN
Landstjngsförbundet meddelar att
en riksomfattande idCkampanj skall
göra sjukvården effektivere.

I ett öppet brev till

landets 2.500

klinikch.fer och distriktsöverläk,re
inbjuder Landstingsförbundet och
Spri till en gemensam insåmling av
id€er om hur sjukvården kan bli
effektivare. Uppropet till läkare kan

ses som en forrsättning på den upp

märksammade servjcekampanj som
Spri drog igång 1983 då man

vände sig direkt ti1l allmänheten i
helsideannonser i dagspressen.

I brevet skriver de båda organisationerna att det runt om i sjukvården finns människor som funderar
över hur jobbet kån göras bättre.
De utvecklar idCer och kommer
med lörslag

till föråndring

vårdens rutiner.

av

Men tyvärr så stsnnar idderna ofta
där de skapats anser brevskrivarna.
Når sjukvårdens pråktiska arbets
former utvecklats finns inte samma
nåturliga spridningsvägar som når
nyå medicinska behandlingsmetoder t.ex. sprids genom utbildning
och fnckpress.

Det är den bristen

De bästa idCernå ska sedan samman'

stälIas och spridas inom hela sjukvården.

FOTNOT : Spri = Sjukvårdens
och socialvårdens planeringsoch rationalisering sinstitut.
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Landstingsför-

bundet och Spri nu vill komma åt
genom sin inbjudan till klinikcheferna och distriktsöverläkarna.

VAD
STYR SJUKVÅRDEN ?
Om patientroll och patienträtt i den
nya hälso- och sjukvården.

Hur kommer framtidens hålso- och
sjukrård atr se ut? Der ar entrkrs
liågr for poliriker h a n,1ik r p prrl re il
sen, sjukvårdspersonel, och inte
minst enskilda påtienter. Vi vet att
det sker förändringår inom hå1sooch sjukvårdssysremet. Men våd
sryr Llesså forändrincar ? Och hur
kan vi som parienLe; ulh påoenr
grupper påverka vårdens unecklirg?
Om detta handlår ett nvtr srudie
material, som med utgångspunkt
från verklighetsbilder diskuterar
l.årderingar och attityder, männi,
skosyner och organisationsformer i
sjukvården. Den nya hålso- och
sjukvårdslagen och viktiga besräm,
meiser

i

den s.k. tillsynslagen gmnmed kom,
munernas socialrJånst. Redogörelse lärnnas för paLi€nrförsäkr ingen,
fcirlroenden:imnderna o(h annå,s
nämnden. Handikapprörelsens medverkan i hälso och sjukvården lik
som planeringsfrågor diskuteras.
Våd styr sjukvården? har skrivits av
skas liksom samarbetet

Vad styr sjukvården ? har gjons för
studjecirklar bland parjenter, sjuk\årdsoersonJl. admimsrrårörer ..h
politiker. Den är tankevåckande
och intressånt även för enskild läsning.

sjukvården ? ges ut av
Brevskolan i samarbete med Arbetarnas Bildningsförbund, ABF.

Vad styr

Vad styr sjukvården? kostar 47l
exkl. moms.
(Priset gäller för skolor, kommuner,
studieförbund och organisationer).
Materialet kan beställes hos:
Brevskolan.
Box 42053, i26 t2 Srockholrn,
tel. 08 714 25 00.
Best. nr- 1493

5

RLE medlemmarl
Srudiemererialet "Vad stvr siukr ården ? ' är en
-v.kei ui'ktis
frågå för oss som pariånter. Därföi
uppmanar jag alla arr anmäla riq rill

Lårs östmån, som sjäh har lång

en srudiecirkel.

varig erfarenher både som beroende
patient och som administråtör och
politiker.

Tala med Din lokalförenings srudieorganrsator.

Elise Lindqaist
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HANDIKAPP .85
HCK:s
Albete

.

ll

kongress

Trygghet. Jdmlikhet

Under tiden 31 maj-2 juni 1985
var Svenska Mässan i Göteborg centrum för svensk handikapprörelse.
Samtidigt med HCK:s kongress oF
ganilerades sveriges hittills största
utstiillning av tekniska hjälpmedel
- Handikapp - 85.

En del av utställningsområdet

var

reserv€rat för HcK-förbundens egna
utsdillningar, d;t även RLE var representemd med en egen monter.

HCKrs ordförande Bengt Lindqvist
öppningstal upp det
handlingsprogram som riksdagspar,
tierna antog under handikappåret,

tog i sitt

som han ansåg var den

svenska

handikapprörelsens kanske främsta
framgång hittills. T,.vårr brister der
i efterler,naden av programmet. Det
är helt enkelt inte inne att driva den
sorts politik som krävs för ått pä ett
mera avgörande sätt förbättre de
handikappades situation.
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Handikappade hå1ler pä att bli
offer för de trender och srröm'
ningar i samhället, som leder bort
från solideritet och gemensamma
ansträngningar för ett bätue samhälle. Det är hindikapprörelsens
viktigaste uppgifr just nu ar. vise
på dessa risker och art s1åss för de
grundlåggande värden, som format
den svenska vä1färdspolitiken.

Kongressen gästades av bl.a. ståtsminister Olof Palme och sociålminister Sten Andersson. Båda

visnde pä de forbärrrinsar för
hrrdilrpp rrlc
plorr, un,Jer

att flerhandikappverksamheren

mrnd:tperioden,'om
b1.:. h.rr ruksfardtjänsten blivit permenent, bilstödet

förbättrars,

att utbygga HCK:s verksamhet.
Kongressen beslöt också

anpassningsbidreget

hrJjts och handikapporganisatloner,

stadgarna på rvå punkter.

na har lårr extra stöd. De dlfferen,

1. Som

t1.-.åde vrrd,r\

gilrernr skall

ändra

handikappade, eller i de fail
dessä inte själva kan föra sin
talan, nära anhörig har ett av,
görande inflytande.

1986.

ert

att

handikappförbund skall
endast de förbund berraktas där

sLop.rs

frJn är\skifrcr och en n1- omsorgr
lag föreslås trädå i krrft den 1 iuli
HCK kongressen beslöt
skall verka för,

ur-

ökas och

HCK

2. I

framtiden är det enbart medlemsförbunden som har förslags- yttrande och beslutsrätt.
Läns-HcK-kommittCerna kan i
fortsättningen föra upp ftågor
till kon$essen via motioner till
respektive handikappf örbund.
IBg

att vi får en Iag mot diskriminering
av handikappade,

å!r en rjänsr som handik.rppombudsman med umma ställning
som Jämo inrättas,

att ett vårdpolitiskr pro$am upprättas,

Kongressombud

:7f

Dohtorn: Nu bar iao skri»it
medici som gör tnZr Srina
yngre !
- Ktird hitirtandes, bur ska det

då

gå med min pension?
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]\,IOT D'ÄRVA MAL
i föreningsarbetet men förvisso inle å1lt I
Det tu kanhånda 1ikå viktigt med en
hög må1sättning.

gä1ler nrturligtvis även in
om anilra rörelser i samhället
alltså åven för ossl Kånske kunde
också vi hittå spännande och engå'

Pengar betyder mycket

Det här

Jag är inte på minsre sätr ure efter

gerande iddd att jobbe med.
Någonting s!ort och gemensamt,
som alle ville setsä pi.

att

nedvärdera den verksamhet vi

Om vi ser på \,åra LE \.änner i Finland och deras sätt att gemensemt
jobba ihop sirr fåntestisk.r K)\1un
låirå. D.rr Diffade man hu\udet
på spiken både bokstavligen och
bildlikt talet. Nlan köpte ju, som
bekilnt, ett gammalt skolhus och
siäppte sedan loss en hord av villiga
larynger med slumrande anlag i
Nog vore det fint med ett djärvt
snickeri. måleri och andra hent
gemensamt må1, som skulle ligga
just hitom gränsen för det oupp- verkerfärdigheter, och byggde så
första etappen på Ky)'rönnåeliga. Man ser talrikx bevis upp den
kaita.
t.ex. inom idrotten, på art en hög
målsättning kan sårta extre fart Det hår var ett snilledrag, om man
på livsandarna. Tänk dej ett fbr hetänker att många praktiskt lagda
bollslag som kämpar för ått komma människor är ovilligs att åte sej vånupp ien högre serie. Ofta lyckas ligt föreningsarbete. Här fick dom
mån då för den gemensamme saken chånsen att jobba för föreningen på
moblisere a1la slumrxnde resurser på ett annet sä!r, ett säla som dom
den ort men kommer från.
hade mere käns1a förl

bedriver idag. Våra möten, kurser
och resor såvä1 som en gemytlig
samvaro över en kopp kaffe, har
givetvis ett stort vårde i gemen
skapen. Men jag tror bara inte der
riktigt rä.ker l
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Skulle inte ocksi vi kunnå sarsa på
en allilelcs egcn kursgård och ge
råra larvngcr chansen att vise sina
slumrande resurscr med hammaren,
sågen och måhrpcnseln:

Det är en

brevmärkesforsäljning, iotteri o.s.v.
Lokelföreningirma kuDde köpe andelar I ]dCen skulle säkert gå att ro
i hamn om bara den blev sjösatt I

Har rlu inga d dru, något mindre

svindlanLle ranke. Dcn

kånns nästan som en utmaningl

Janen, stap?,t iLlls|rutdn nlt !
Så enkelt qr det !i/ inte ! stiger
Laryngsson.

- Jag har altlrig sagt att det skå
varå enkelt. Just intill gränsen för
det ouppnåe1iga. se jag. Det är däri
LrtmeninBcn finns

I

Och lDr sklllle l)årt bas lig{d?

Av ridningsxnnonserna att döma

Jodå, jag har flerar r.ex. ett klimåtkonditioneråt rum i varje laryngektomerads boståd. Det skulle vå1
också kunna vara ett bra gemensamt mål att jobba för I
Hur ser du själv på må1sättningen?
Vad tycker du?

dtt ditt sl?ack om att
beLuvt ert bogre mål ar rihngt
och att det dren kan ura bta at fa

-'ri Jdg tlcket,

fölenifigsinetts.
finns många gåmh skolhus och göra en annorlunda
Sjah' staller jag nag bellre upp och
andra tänkbara bvggnader tilI salu jobbat
bus
pdr
?å ett

t.ex. i Småland.

ett

tre da*lr,

an dtt jdg sitter på ett sammdntnide

ulr tar L)i dam? i sex sju timaar. Föt tlet 4/cker
jag knnns Lingrandigt !
Laryngfonden kan kånske ställe
upp med en grundplåt till handSedär ja I
penning. Sen kunde vi fyila på med
Ratf
Men pengnmd dd

Apropå va1et.

förstår jag varför
FäI ldin will e låna :nin
tgenerator I
NU

§.

$\ \l

,l

_,t

\

l\
I
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KANSLI
spalten

"Handikapp 85" i Mässhallen, Göte'
boIg hölls under parollen "arbete,
trygghet,

jän ikhet.

Drottning Silvia invigde mässan och
idrottssymposiet passade På att
göra reklam för den bok onr handi
kapp. Kom igen". som hon varir
initiativtagare till och som finansie'
rats med medel från dlottningens
BrölloPsfond.
Pressklipp

M$smediernas bevakning av HCK:S Olof Pålme framhöl] isitt ant'öran
kong-e'e och d\rigJ anangemdng dear frir'lligr eng-gemrrgochr.'l
ha" iarit mycker ontutr;noe. \ågrd görenher ald-:B kJn er(; rd '.-nh;laxplock från erhållna pressklipp, iets tjänster för äIdre, sjuka och
handikappade'
Datateknik och åvancerad
"1.L,.onik nrä,rlade Handikaoo 85 den

*-r'r,r""åilrr.rL,,iffrlii,r"n.
HCK rinker kämpr b' rri.: .n
egen HO handikapoombuJ.nan.
Handikappade ärenvärdefull

kraftsresurs.
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So.ra'mini.rer 5ten Arder'\on er

l:inde Jtl -eEer.nBen InIe kurrrl
,i lrn,l,..g, u:r.grridrd. r*-,, r.rn

h.,nd.k;p'pro.et.'en. nen .a tc ..g
lyssna och lovsde ått reformarbetet skulle fortsätta,

arbets villig ått

r\'låu.l Wikström HCK. höll etr an
fömnde om den nya hålso- och
sjukr årdslagen, som starkt betonar
nedinflytande och sxm!.erkan i r.årUtställning
11.000 personer besökre den stora
hsndikåppmässan, dår 150 urstä]ta
re lisade tekniskn och andra hjä]pmedel. Hendikapporganisationerna
risade med stora och färgrika urstållningrr sirt h.rndikapp. RLtr del
rog med egen ursLålllning. Gore'
horgsfnreningen srod runr ut5rillningsansrerig. Kongressombud frå]l
RLE |ar Ingegerd Bengasberg.
Handlingsprogram
I såmbend med hendikeppårer 1981
ut.rrherades,Jet ert handlingspro
gr.1m i

hrn\lik,rppfrigo,

Regeringen hade

tilisett en

bered-

ViLi sitt slutsemmanträde 1982 an
tog beredningsgruppen efter vissa
komplerteringar och smärre justeringar programutskottets förslag
tillhandllngsprogram, därefter
överlämnades handlingsprogren-

till

regeringen.

Eniga

Bakom försl3get

till

håndlings-

progråm srar err enrgt progråmur
skott. dksdagsparriernas företrädare
och handikapprörelsen.

1r)81 ånslor

iig

RLk\d:rgen till

h.rndlingspLogr:rnrrrer uLh urråldJe
di ått det ske ligga som grund till
lbrtsattå insets€r inom handikåpp
området. trled tanke på program

mets värdefulla innehå11 och social
minister Sten Anderssons löfte oå
kongressen 85 "att reformarbeår
skril fortsårr.r", uppmener lag alla
RLE medlemmar te lästå pä hans
löfte !i måsre hjälpas åt att fönerkliga dem, ta därför del :rv Riksdag€ns antågnå h.rndlingsprogram i
handikappfrågor. Handlingsprogråmmet kan besrål1es från Liber
ljorleg. Tel 08 730 q0 00 Lesår
(undIj in(t HrndLng\p'ogrrmm-"t.
L,eteckning ISBN o1-38 071öl 0.
SOU 1982,,+6 Kosrned ca 60:

.

ningsgrupp i december 1979. Beredningsgruppen inhämrade ytrran,
den från ett srort antal statliga
m] ndlgheter, landsringskommuner,
kommuner, organisarioner och
töretag.

met

Riksdagen

Adress: i,iber Förlag
Sorterargatxn 23
162 89 Stockholnl

Det lnternarionella handikappåret
gav oss ett lJandlingsprograrr i
handikappfrågor och det medförde
att kontakterna med myndigheter
och organisationer fördjupåts i en
samverkan i handikappårets ånda.

Låt oss tillsammans arbeta för att
pro$ammet inte bara blir en tom
gest från våra

politiker.
Kanslihälsnins.
Ehse

Ltndquiit
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/4PA
MED POSTEN

NANINET OCH

REHABILITERING
Jag hade tilfälle att läsa sista num
ret av LARY med redåktörens inlägg om namnet på oss larynger. Jag

år fullståndigt enig med honom om
att det är ett vansinnigt 1ångt och
svårt ord för oss. Svårt för oss att
säja, så allmänheten förstår och sedan krävs en lång förklaring om vad
det innebär och varför vi har kom
mit i denna situation. I Norge och
Danmark heter larynger strupelöse.
Det funkår där, för att dom kallar
matstrupen spiserör,
N€j, ett äkta svenskt ord skulle det
vara för vårt haadikapp och inte
Iatin som det är nu.

Varför inte i LARY utlysa en tävling om förs1ag till annan beteck
ning på oss, så vi slipper vricka
tungan ur led och slipper alla
26

långa förklaringar. Ett ord som
direkt ta1år om vad vårt handikapp innebär. Rent psykiskt vore

det en stor hjälp för

många la-

rynger.

I Dånmark och Norge kommer nyopererade larynger på taleinstitut,
dom får en del ekonomiskt stöd
från riksförbunden. och en del
från landstingen. Även en anhririg
får deltaga. På dessa institut finns
logoped, psykolog, kurator och
tekniskt kunniga. Alltså får dom
en intensiv hjälp direkt efter
operationen.
för en tid seden til1fä1]e att
höre någre ljudband som larl,nger
hade taiat in efter en veckå. sen
efter 14 dågars kurs, och efter en
Jag hade

månxd. Då vxr förbåttringen fantastisk. Jxg t]-ckcr faktiskt inte man
träffer på många i dessr länder som
inte talar ganska bra och jåg tror att
det är den intensiva ektiveringen *
ått dom inte känner sej så örergivnå
av a]lt kunnigt folk som vi iblnnd
gör här. Vi kan inte begära att
1äkarna som operernr och Yåra en'
hörisa skäil vete hur särskilt dom
psyliiska och sociale problemen

t\ ck€r rtt Riksförbunder kunde
gå in här. \'arför inre anyände
laryngfonden här, istållet för att
Jag

låta pengarna stå till ingen nytta.
Även för bärtre hiälp ekonomiskt
tjll talkurser med logoped istället
fcir alla andra kurser som dom flesta

lan'nger i }a fåll inte orkar med.
Du som hår varit opereråd länge be'
höver också en övning med logo
ped.

Kdrin

skall tacklas.

VAKNA

Det är

a11as

vår uppgift att rara Det verkar

våkna innan vi dör.

nästan som vi hade gjort
det med avsikt, som om vi verkligen
hade velat flyta med STRöMMEN.

Men det är få människor som iever
sitt 1i! så. I srället flyrer vi lram på l'len så är det inte. Vad r.i innerst
tingens ytå, fönirrade och om- inne vill är att 1evå medan vi
töcknade som drömmare, bara tili LEVER.
hälften levande. Men så kommer Vi vill vakna innan vi dör. IIUR
det en dag när insikten om tidens SKA \TI DÅ GÖRA FÖR ATT
ändlighet fal1er ö\'er oss som en VAKNA I Hur ska vi kunnå ta oss
svart skugga.
ut ur drömmen medån det ånnu
Vad hade vi hoppets göra åv vårr finns tid I
liv har inte blivit gjort;
Först måste vi sluta med att stängå
de saker vi hade velat säge har ute gryningsljuset.
inte blivit sagdå
FRÅGA DIG S]ALV VARFÖR DU
de
- människor vi ville vise vår kär- FLYR
FRÅN LIVET,
lek har inte fått se den
de oförrätter vi har begått har Är det bara för att du ska slippa an'
inte blivit sonade
stränga dig, slippa det riktiga uppden
begåvning
vi
har,
har
inte
vaknandet
som oroer, avslöjar och
blir,lt utnyttjåd
2',|

lngen kan undgå att känne sig rädd
iblånd. men försök att minska det
antal gång€r du handlar av rädslal

UPPTÄCK DITT EGET RÄTTA
JAGI Sök ensamheten ibland,

MEN DET VIKTIGASTE SATTET
ATT VAKNA PÅ AR ATT ÅTERFINNA BARNETS FÖRUNDRAN,
Sök tillfällena och grip dagen i
flykten som barnet gör. Stig upp
före gryningen någon morgoa och
se skapelsens pånyttföde]se. Stig
också upp på natten och beundra
månskenet övel de öde gatorne.
Se hur vinden leker med ljusa löven
på 1önnen om våren. Använd dinå
ögon som om du imorgon skulle
drebbas av biindhet hör musiken
i månniskorösterna, lyssna till fågel'
sången som om du imorgon skulle
drabbas av dövhet. Rör vid varje
föremål som om ditt känselsinne
skulle slutå fungerå imorgon. Njut
av blommornas dolt och av smaken
hos vxrje munsbit som om du i
morgon jnte 1ångre skullc kunna
lukta och smaka.

verkligen ärl

Stock
e11 anofi)/m deltdgare
b a I m -/ ö ren in ge fi s Vdrmldn.l sre sa.

Sök livserfarenhet.

ETT ANNAT SAIT ATT VAKN-A
ACCEPTERA VAD VI

ÄR ATT

AR, OFULLKOMLIGA MEN
UNII(AI

När du vä1 inser atr det sedan tidernas morgon aldrig har funnits
någon exakt som du sjåIv, att
i,ärlden aldrig mer kommer att
lyssna till just den röst som är din,
till just dina erfarenheter, den personliga insikt som är din, kommer
du inte bara att vilja tillbringa ditt
1iv med att föija efter andra.
sin identitet finner man i tystnad
och avskildhet. Våga vara den du

i

Från

s

Den stackars björuen bade
tdppdt sitt idekort

PÅ KONFERENS...
RLEs rnå1' och planeringskonferens

PÅ NYNÄSGARDEN

Bengt Olin, ABI och RLEs studiebas Elise Lindqvist
ledde konferensen.
Det var glädjande art nästan alla därför ägnade

lokalföreningar rar represenrerade
vid denna utbildning i srudiefrågor. Tack alla ni som deltog. TiIlsammans diskuterade vi vad som
hänt sen sist vi träffades på Nord51d. kurserna. Bengt Olin, ABF
redovisade RLE:s ökade studie.
timmar, det är stimulerande och
ger mig kraft att arbetå vidare
som studieledare.

Studieorganisatörens roil och ar
betsuppgifter är inte problemfria,

vi

största tiden åt

art djskutera olika
rror

!! ,r

Jcisningar. Jag

pä rätt väg arr få en bra
studieverksamhet hos våra lokal
fdreningar. Några lokalföreningar
lungerar redan mycker brå idas,
kanske vi kan använda dom soÄ
mode11.

Bengt Olin redogjorde för Bidrag
85/86 på handihppområdet, r ill
du ta del av dessa bidrag dng ABF
och bestäl] häfter.

Vid grupparbete framkom

många

fina idCer bl.a. ska vi årbeta för:

.

att stöd.iå och hjålpa nyopererade
och deras anhöriga

.

Fria hjälpmedel och förbandsar
tiklar

.

Handikappersättning

a

Bättre bostäder

. Fungerande färdtjänst
. Utlandsvård
a Information om laryngektomi

verksamhet.

ti11

allmänhet- myndigheter sjuk

a Aktivering och förkovring

erfarenhet både som beroende pa'
tient och som administrrtör och
politiker. Utjftån ovan relaterade
idCer finns studiemateriå1 att starta
olika cirklar med, varför inte ta
något av tiden vid föreningsmötena.
Bjud gärna in någon tjänsteman
eller politisk ansverig och på så
sätt lå igång en livlig lorenings

inom

Jag är medveren om de olika pro
blem föreningarna har så låt er inte
xvskräckas av min iver att strrta
cirklar "i morgon" utan arbcta pä
sikt att få stimulerånde föreningsmöten och utblldade firnktionärer.

RLE

Alla

fina förslag

till

åtgärder
kån men ute i lokalföreningarna ta
upp och diskutera. För xrt kunna
desse

driva våra viktiga lrågor måste vi
vara väl förberedda "Kunskap ger
makt" som orrlspråket säger.

Låt oss se på de rnöjligheter
sorn står till buds Iör iångsiktig studieplanering:

a!

ABF är ett seniceorgan som staller

Det flnns ett studiematerial som pedagogiska kunskapcr och resurser
heter. Vid styr sjukvården ? skrivet till medlemsorganisÅaionernås förav Lars östman. som hrr långvarig

Ka
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n ce n r re ra

ibgande.

r I1, :sna n dc

Handikapporganisltionerna som år
meLll(mm,rr i ABF regenrllgen sru,
dre;nsv.rriga i .1essa urganisiriunerl
hnr såtr upp en målsärtning om art
fördubbla studieaLtiviteten under

fl ra år.
Våd har vi för möjligheter att uppnå err sådant mål?

C.nskr goda skulle jag rro, efiersom vdr studiererksrmher idrg er
ganskr låg. 1484 Jrranseradc ÄLE
r sam,:rbete mrJ ABF urbildning
av lokalförenlngrna5 ledam.jter
i de s.k. Nord- och Sydkurserna.
Intresset under kli;sen var stort
och deltagarna mycket åktive i
diskussionerna.

Vi kunde konstrtera när der ur

oags .rrt avslura kurserns rrL
\ i verk

xgen drskurerar problemen, nen

saknade tärdiga losnrngur Nv:
liL
nanue kurser rns;gs önskv:irda
oeh
att man riil des\ skule forsok-r uon
nå en dei konl.era mrl.

att föreningarna färsöker sDrirl:
rnt,r mrtinn' o.h rjrra rJelrls,rLe
rllsrudiecirklr
rtt saudieorgenisatörer och cir
kelledare utbildas 1okalt eller
regioneh genom ABF

ett

föreningarne ansöker om
medlemskap i ABF och IICK där
så ännu ej skett
Uppntu vi det må1et skulle vi få en

fungtrrnde

forenrngsnrvå.

studier

erlsJmher

pa

Vid Nord'och Sydkurserna diskure
rådes orsaker som inverkar hämmande för studicverksamheten.
Ex. - bdst på ekonomiska resurser
studieorganisatören alltlör
ensam i sitt uppdrag

-

geogratiska ar.stånd försvårar
cirkclverksamheren

många medlcmmer nlhför
samla. sjuka eller rrötte för
att orka aktir,era slg genom
studier eller förtroendcuppdrag.

Eremplrn r.rr m:nga som kom frem
pi Nord orh Syikurserna, och i
ra mmanfartningen ov;n kan sdkert
Jxg föreslår art RLE utformar en
1ångsiktig planering för srudieverk
samheten som b1.a. innebär:

- åtr studieorganlsåtörer

och cjr-

kelledere utbildrs

ått gemensåmma kurser sker m€d
alla föreningar inom RLE
11

ått man även lokalt söker

samar_

beta med andra han,rikapporgani_

Det är min förhoppning att.

såtioner, för gemensam utbild'
ning av ex. ordföranden, kass6

Diskussionsunderlaget behandlas i
respektive lokalförcning och inkommer med synpunkter.

rer. sekretelare m.m.
att man tar tillvåra de olika möjligheter ti11 ekonomiskt bidråg

Att

som finns

innehå11.

att

lokalföreningårna inkommer
med förslag på kommande kurs-

lokålföreningarn$ målsätt_

Tåck för er medverkan
Elise Lindqoist
Stadieledarc

ning är att genomföra en eller två
cirklar per år.

PS. Rolf Fischer redogjorde under
konferensen för sina oiike förs1åg
till ?indrat förbundsnamn. Av deltagarnas reaktioner åft döma inser
å111 fler ått någon åtgärd är nöd
vändig.

STOD LARYNGFONDEN MED
EN MINNESGÅYA,

INFLUTNA MEDEL S(ALL AN.
VANDAS TILL REHABILTTE.
RING FÖR MEDLEMMAR lN.
ONI RIKSFöRtsUNDE'l' FOR
LARYNGEKTOMERADE

PG 91 82
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NÅCRA

AV

DELTAGARNA

I

\\an nch.\'ils BJotk.

Bettil Lindstlöm, Birgit Bid/tl€, HrtTt Olsson, Fric Hermdnsson och

NI,;i,:;.,

skötd, rrolser petcb, Dha ocb

SNen

Helge
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LITE LATTJO
Erik Larsson, Stockholm
bidrar rned skämtbitarnaI

Rolf ritade gubbarna.

93-åiga Jobanna är ute ocb går
med dottem Anna 75 år. Anna
blir trött och aill satta sej ocb

-

Asch muttrar Jobanna ititerat,

aarför tog jagungen med mej!

Nej, daktorfi sd dtt det rdr öron

tutinnosaksklinnan \tod i tdlarstolen acb prdtdde sig wnn. Hon
slag naaen i bardet och ro?ade

Snrt kammer den ddg

då

ska bd mannens lön

En liten mager man reste sig ocb
Det blir adl, som wn)igt, Pd
fredag!

3+

"}lJALPME

OE LS

MABKiIAD"

STOMASKYDD

Stomaskydd av vit textil med kardborrdås.

Olika halwidder 35
önskad

lr\

storlek

42.

Ansiv

Pris kr 22,"säljs genorn

RLEs KANSLI

\,::r'n;:r

sidul

sc sista

LAnjr{AI?AXAT

Larmapparater i oUka prislågen
och utförande kan rekviretaa {rån
WORLD IMPORT
Box 101 66, Stockholm
Ordertelefon O8/63 OB ?5
Pris från ca 25:;. ):
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. qr d ) taryngektomerad och saknar <ATASTROfKORT ?
Hor av dej rili vårt kansli. så får du etr med posrFn I
,,,,,,:',,^
)3 )B )k
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)lr
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LADDA UPP !
Viktiga rön

till

gagn

för

Servox-

ägare:

aldrig nya batteticr innan du hddat
dem

i

14 timmar.

D.tts är ett håste

om du vill h. god anvindning av din

Batterierna skall alltid laddas t4
timmar, aldrig mind.e! Ladda minst
3-4 gånger i v€ckån om du anviinder din Servox my€ket. Använd

Se ox. Var nogr med att vinda
betteriet rän ! Alltid rött mot röft,
bide vid laddning och i rdstgene,

i5

.

BLI

I\4EDLE]\4

!

STOD VÅRT ARBETE

!

lokål'
Du som vill ver! m€r otr RLE eller vill bli medl€m kån ta kontakt med nåroåste
fölening, vem som vill kån bli dedlem.
son
Du kan också stödja oss genom en nrsprenlmeration på LARY' Den kosrar 50'
b.tålas på posigi.o 85 17 54-2.
Lokålf ör€ningamas kontikrer:
cävle: Siv B.glien, Indusfiväge! 5, 820 20 Liusne
Göreborg, Eric He.mh§on, Girargatan 1,
421 41 Västia Frölunda
Linköping, Ann Brirt Eriksson, Fogdev 3, 612 00 l'insPnng
Lund: Otto Josefson, Trekantsgaran l, ? l0 42 TYgelsji

Stockhol,

lnSegerd Bengrsbe!g, Lindhagensplan +5,

4l

Stockholm
Uppsala, Sver ösrh, YncrSltan 22 b, 75
112

\a\terå.,

\1'.'Lr_.

3

25 UPpssla

And('§ .1 'l1rfc\3Pr1

725 91 Västerås

vixid. Al'ar. r" k*o- | -uLä\"rr 1 l'.\.l5'
öre;ro,Å n, Fol\e nrl. \'"Lna1n"Pi1 l-

tel. 0270/686

32

teL. 031/47 87 63
rel.0r22l146 5l

tel. 08/50 50 18
iel 018114 05 12

16.

rel-

t4 \",r
-ol t2 o''Dro

A211525 21

tei.0+70/82192

rPr

019/11

,16 45

Fdrbtrndets kontakter:

Förbondsordförmdei E.i.Hema.son, Gitarrgata! I
42141 västrå Frölunda

Informårioo$.ld: Rolf Fischer, Mönjestigen

23

3l Huddinge
Kasåföflålta.e: cuft Bengtsberg, Lindha8ensplan
141

45

4l

Stockholm
Krnslichef : Elise Lindqvist
112

rel- 03U47 a7

63

el

Oa/711,22 o1

tel.

08/50 50 18

BLES KANSLI

Box 360 33, 100 TI STOCKHOLi\1
Besöksadress, Reimersholmsgatan 7

'1lel,

08/68'19 30 Månd fred. 08.00-12.00 13'00-15'00
Övriga tidet telefonsvarare
Postgiro: 85 17 5'+ 2

LARYi-;t;

;;;;:

Urges åv LARYNGEKTOMERADES RIKSFÖRBUND
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