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Färdtjänst
Jag har ansökt om färdtjänst, det tog
drygt en vecka så fick jag det beviljat.
När handläggaren ringde, för att stämma
av några uppgifter så sa hon att hon
skulle bevilja resa med ledsagare.
Ledsagare reser kostnadsfritt. Jag har
även rätt att ta med en medresenär som
betalar samma pris som jag, 40 kronor,
enkel resa, inom Västerås kommun. Jag
kan även få ett ledsagarbevis-det gula
kortet, vilket ger mig möjlighet att ta med
en person kostnadsfritt när jag reser med
VL:s busstrafik inom Västerås kommun.
Färdtjänst gäller ej för sjuk-, behandlings
-och tandvårdsresor.
Eva Strandell

Har du fyllt
jämna år?
Då har du varit med och
bidragit med pengar till
Parkinson fonden.
Parkinson Västmanland
sätter in pengar på Fonden
varje år för de medlemmar
som fyller jämna år. Det
brukar bli ca 5000 kronor/år.

Så här säger
sektionsansvarig
överläkare på Stroke-och
neurologisektionen på
Västerås sjukhus
Skriftlig rehabiliteringsplan används där många
vårdgivare är inblandade. Alla patienter har en
plan även om den inte är nedskriven. Patient
kopplad till Neurotraumat får regelbunden
information via teammöten.
Vi arbetar med specifika mottagningar
(temadagar) riktade till parkinsonpatienter.
Vi får hoppas att någon av er känner igen detta,
vi tycker att alla borde fråga vid besök hos
doktorn hur deras rehabiliteringsplan ser ut.

Tandvård vid sjukdom eller
funktionsnedsättning.
Landstinget erbjuder fr.o.m.
1 januari 2013 tandvård till dem
som har ett stort behov av
tandvård p.g.a. sjukvård eller
funktionsnedsättning. Till dessa patientgrupper
hör bl.a. Parkinsons sjuka. Avgiften för sådan
tandvård är detsamma som för ett läkarbesök
Du behöver ett speciellt läkarintyg där din
sjukdom och funktionsnedsättning beskrivs.
Sedan bestämmer landstinget/regionen om du
skall omfattas av detta.
Sedan den 1 januari 2011 finns en lag som
säger att läkare på uppmaning av patienten
måste skriva intyg.

www.parkinsonforbundet/vastmanland.se
För dig som vårdar en anhörig
eller vän. Klipp ut och ha med dig
tillsammans med ID handlingarna.

Anhörigkortet
Jag är anhörigvårdare och ansvarar för en

Bowling på
Bellevue.
Måndagar och torsdagar träffas vi
kl.10-11 efter det gemensamt kaffe

person som är beroende av min hjälp.
Jag heter:……………………………………………..
Den jag har hand om heter:………………………
Personen jag har hand om finns på denna adress:
………………………………………………………….

