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06 30 03 Peruker
1 Hjälpmedel
Peruker.

2 Omfattning

Hjälpmedel som är en ersättning för allt hår på huvudet.

3 Förskrivare

Läkare med specialistkompetens inom området. Beslut om förlängning av
perukbidrag får även fattas av sjuksköterska på hudmottagningen, som har fått
detta uppdrag delegerat av verksamhetschef.

4 Förskrivande enhet

Onkologikliniken. Hudkliniken. Medicinkliniken. Kirurgkliniken. Barn- och
kvinnokliniken.

5 Behov

Förskrivs till person som har behov av hjälpmedel för att ersätta betydande eller
totalt håravfall.

6 Mål

Att ersätta utseende och funktion av förlorat hår.

7 Anvisning

Hårersättning kan förskrivas vid betydande håravfall eller totalt håravfall orsakat
av följande:
•Alopecia areata - totalis
•medfödda hårdefekter eller alopecier
•lokala inflammationer eller ärrbildande sjukdomar i hårbotten
•endokrina sjukdomar och infektionssjukdomar
•operation eller olycksfall
•medikamentellt alternativt strålbehandling
•eventuella övriga fall efter specialistbehandling.
Förskrivningen ska skickas till hudmottagningen CLV och avse en tidsperiod om
högst 5 år. Därefter krävs ny förskrivning. Vid förnyat behov inom 5-årsperioden
kontaktar användaren själv hudmottagningen CLV för vidare handläggning.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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7.1 Frisörer/leverantörer
Användaren bestämmer vilken frisör hon/han vill anlita.

8 Kostnad

Hårersättning samt utprovning och inklippning ersätts av Region Kronoberg till
en fast årskostnad. Överstigande kostnad står användaren för. Läkaren ska i
förskrivningen ange bidragets storlek med hänsyn taget till om behovet av
hårersättning är permanent eller temporärt. Användaren bekostar själv resor i
samband med utprovning/inklippning, liksom perukstock och
förbrukningsmaterial såsom schampoo, balsam, häfta eller mastix.
Bidrag utgår inte till lösögonfransar, tatuering av ögonbryn och eyeliner.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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