Ändrade former för bandagedistribution i
Västra Götaland.
Du har väl på ett eller annat sätt fått förhandsinformation om att Västra
Götalandsregionen beslutat att ändra formerna för bandagedistribution från 1
maj i år. Den som normalt skriver ut hjälpmedelskortet åt dig, stomiterapeut
eller distriktssköterska, kommer att informera dig om detaljerna nästa gång du
kommer dit. Låt mig dock för säkerhets skull sammanfatta vad som händer.
Du skall i framtiden inte hämta ut dina bandage på apoteket. Om du har några
uthämtningar kvar på ditt gamla hjälpmedelskort kan du självklart ta ut dem på
apoteket tills allt är uthämtat. Kolla bara att du har nått upp till gränsen för
högkostnadsskyddet!
Från 1 maj skall vi inte längre betala för vårt bandagematerial (inte ens upp till
det gamla högkostnadsskyddet!).
Västra Götalandsregionen upphandlar nu allt bandagematerial för
stomiopererade och distribuerar dessa direkt från ett eget lager i Skövde. Liksom
tidigare kommer din förskrivare (stomiterapeut eller distriktssköterska) att
fastställa vilka bandagematerial du behöver (d v s det material du hittills använt)
och skriva in detta i databasen. Du kommer vid ditt nästa besök få ett
telefonnummer dit du skall ringa och beställa det material du behöver. När du
ringer skall du också ange vart du vill att materialet skickas, till det närmaste
utlämningsstället (där du brukar hämta paket) eller direkt hem till dig (det kräver
att du är hemma och kan ta emot paketet under dagtid). Leveranstiden är normalt
2 till 3 arbetsdagar och max 5 arbetsdagar.
Alla som skriver ut bandagematerial har fått utbildning om bandagematerial och
om hur beställning och distribution av bandagematerial kommer att ske. Det är
också till dem du skall ställa dina frågor.
Vad händer om du är bortrest eller bor i sommarstugan? Normalt tar du väl med
dig det du beräknar kommer att gå åt under tiden du är borta. Men skulle det
uppstå en akutsituation så kan du ringar till lagret och be att få ditt
bandagematerial skickat till den adress där du befinner dig. Om du är utomlands,
däremot, går det inte att få materialet skickat dit, men så har ju också gällt
hittills.
Aktuell information finns också på Västra Götalandsregionens hemsida:
http://www.vgregion.se/clp därifrån kan du klicka dig vidare.
Här kan du också ställa frågor om det är något du undrar över.
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