Ledaren I Bo Karlsson

Välj hudskyddsplattor med
inbyggd säkerhet

Det är inte
motståndare
vi behöver

Hudskyddsplattor med
extra häfta från Hollister

FlexWear med häfta
Hudskyddsplattor med häfta kan bidra med:
• Tillförsikt med den extra känsla av säkerhet som hydrokolloidplattan ger
• Följsamhet med kroppens rörelser för bekväm och säker passform
• Enkelhet med en lättanvänd allt-i-ett-produkt som inte kräver några extra tillbehör

Självhäftande hudskyddsplattor finns
som en- och tvådelssystem.

Ostomy Care
Healthy skin. Positive outcomes.

✃

✔ Ja tack, sänd mig gratis prov på FlexWear med häfta
Jeg använder:

1-dels

2-dels

Tömbar

Sluten

SVERIGE
PORTO
BETALT

ADRESS
POSTNR

ORT

TELEFON

E-POST

Hollister Scandinavia Inc.
SVARPOST
121 735 900
183 20 Täby

TEJPA
HÄR

NAMN

VIK IHOP OCH TEJPA

Hålstorlek (mm)

A

tt döma av de många brev och telefonsamtal
från medlemmar som fått sin handikappersättning indragen står det klart att det inte
längre går att lita på Försäkringskassan.
Den vanligaste orsaken till indragningen av handikappersättning är att Försäkringskassan gör en omprövning inför det
nya systemet med merkostnadsersättning som trädde i kraft vid nyår. Meningen med det nya systemet är att fler ska
få ersättning för sina merkostnader.
Eftersom inga nya pengar har tillförts systemet tvingas kassan
ompröva, vilket i de flesta
fall betyder att dra in eller minska
ersättningen för de som redan
har handikappersättning. På
så vis frigörs medel för merkostnadsersättningen, som ska
bli mer rättvis genom att fler
nivåer för ersättning finns.

DEN VANLIGASTE ORSAKEN för
indragning av våra medlemmars
handikappersättning är att så kallad
fettreducerad kost inte längre orsakar några
stora merkostnader då kvaliteten på kosten
enligt tabeller från Konsumentverket (som är
Försäkringskassans bibel i detta sammanhang)
i stort sett jämnats ut så nu är allt normalkost.
Problemet för de som av läkare rekommenderats fettreducerad kost är att passagen genom tarmen är för snabb eller att upptagningsförmågan av energi är för dålig, vilket orsakar
energiförlust. För att kompensera denna
förlust så får man äta mer än vad man normalt
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äter. Orsaken till att man rekommenderat fettreducerad kost är att det har funnits prissättning genom en tabell från Konsumentverket.
Energiförlusten som det egentligen handlat om
har inte funnits i Försäkringskassans bibel och
därmed inte i verkligheten. Nu finns ju Konsumentverkets tabell ”Matkostnader” och man
kan med hjälp av den få fram merkostnaden
för extra matkostnader.
VID ANSÖKAN OM ERSÄTTNING för merkost-

nader hos Försäkringskassan så får man en
handläggare som ska vara behjälplig vid
ansökan! Av de medlemmar vi varit
i kontakt med i frågan upplever
99 procent att handläggaren är
din motståndare och inte dig
behjälplig vid utredningen.
Dessutom är utredningarna
mycket olika beroende var du
är bosatt.
Skriv gärna till oss om dina
upplevelser med Försäkringskassan, för det är nog dags för
ett brev eller en uppvaktning av
socialministern i frågan. Skulle du mot
förmodan ha en positiv upplevelse vill vi gärna
ta del av den också.



BO KARLSSON

Förbundsordförande
PS. På vår hemsida www.ilco.nu finns länkar

till Försäkringskassan och Konsumentverket,
samt våra uträkningsexempel. Sök på ”merkostnadsersättning”.
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