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Bilaga till ansökningsblankett Stiftelsen Laryngfonden, gäller fr. o. m. 2011-06-28.  
 
Vid ansökan om bidrag från Stiftelsen Laryngfonden skall följande beaktas:  
 

1. Ansökningarna prövas av fondens styrelse. Ansökningar med oklara medicinska bedömningar, forsknings- 
stöd, symposier, och konferenser mm tar styrelsen hjälp i sin bedömning av ett medicinskt råd bestående av 
läkare, logoped, kurator och sjuksköterska. 
 

2. Ansökan skall alltid göras på fondens blankett. För att kunna behandlas måste ansökan vara laryngfonden 
tillhanda, under punkt 4 angivna ansökningsdagar. Notera att den sökandes behov och förväntningar inte 
alltid stämmer överens med fondens stadgar och styrelsens beslut.  
 

3. Medel kan endast beviljas för ansökningar som svarar mot bestämmelserna i Stiftelsen Laryngfondens 
stadgar § 1, vilken lyder: ” Fondens ändamål är att främja forskning och utveckling, särskilt på 
hjälpmedelsområdet, inom områdena laryng-, hemi- och glossektomi samt främja vård och rehabilitering 
och ge stöd för behövande sjuka och opererade inom dessa områden, dock ej avseende sådant som åligger 
stat, landsting och kommun enligt gällande lagar, regler och praxis.” 
 

4. Sista ansökningsdagar, fonden tillhanda, är årligen 15 mars, 15 juli och den 15 november.  
 

Ansökningar om forskningsbidrag behandlas oavsett ankomstdag endast en gång 
per år efter den 15 november.  
 
Sökt aktivitet kan inte behandlas retroaktivt.  
 

5. För rehabiliteringsutfärd eller rehabiliteringsvistelse: Utgår bidrag med högst 800 kr per dygn för 
sökande vilken är opererad eller strålbehandlad för cancer i öron-, näs- och halsområdet. För 
medhjälpare/anhörig, högst en person per handikappad, utgår bidrag med 400 kr per dygn.  
 
OBS! Rehabiliteringsutfärd eller rehabiliteringsvistelse skall vara organiserad med program. 
Längsta bidragstid är 7 dygn. Högst en ansökan per deltagare kan beviljas, innebärande att man 
endast får deltaga i en resa per kalenderår. Ange i ansökan avfärds- och hemkomstdatum, antal 
deltagande opererade, strålbehandlade, anhörig/medhjälpare, sjukvårdspersonal, föreläsare etc. 
Deltagarlista med namn på opererad och ev. respektive medföljande skall vara fondens kansli 
tillhanda före utbetalning av beviljade medel.  

 
6. Till Mun & Halscancerförbundet och MHCF ansluta läns- och regionföreningar kan efter ansökan 

beviljas förbundsbidrag respektive föreningsbidrag för information, uppsökande- och 
antitobaksverksamhet mm. (Cancersjukdomar inom ÖNH-området.)  
 
Bidragsregler för Mun & Halscancerförbundet per år: högst 150 000 Kronor. 
Bidragsregler för föreningarna per år: upp till 100 medlemmar: högst 12 000 kr och över 100 
medlemmar: högst 20 000 kr.  
Föreningens föregående års verksamhetsberättelser måste medsändas bidragsansökan. 

 
7.  Beträffande redovisning och dokumentation hänvisar fondstyrelsen till ”PM till kontrakt”  

som bifogas beviljat anslag. Fondstyrelsen ser gärna att en kort berättelse över genomförda  
aktiviteter / projekt för att publiceras i Mun & Halscancerförbundets tidning  ”Mun & Hals”.  
 
Fondens ekonomiska redovisning är offentlig, beviljade medel grupperas enligt nedanstående:  
Grupp 1: Information, utbildning, forskning och medicinsk utrustning.  
Grupp 2: Stipendier och konferenser.  
Grupp 3: Rehabilitering och rekreation. 


