Regler och rutiner för peruk/toupé/annan hårersättning, ögonfransar och ögonbryn
Gällande i Västra Götalandsregionen från och med 2011-12-01

Vem kan få rekvisition? Vem kan skriva rekvisition?
1. Av dermatolog diagnostiserat håravfall/alopeci som inte kan döljas
av befintligt hår och avser:
a. alopecia areata (totalis/universalis)
b. alopecier beroende på inflammatoriska och ärrbildande hudsjukdomar
c. uttalat diffust, icke åldersadekvat håravfall
d. medfödda defekter eller alopecier.
Vid nydiagnostiserad alopecia areata, vid nydebuterat diffust håravfall och vid
inflammatorisk orsak till alopeci ska årliga kontroller ske de första 2-3 åren.
Om dermatolog konstaterar och journalför bestående håravfall kan rekvisitionen gälla max 5 år. Rekvisitionen kan utfärdas av dermatolog eller sjuksköterska på hudmottagning. Även privatpraktiserande dermatologer med vårdavtal
eller samverkansavtal med Västra Götalandsregionen kan utfärda rekvisition.
2. Håravfall på grund av läkemedel eller strålbehandling
Som en biverkning till cytostatika- eller strålbehandling kan patienten drabbas
av håravfall. Cytostatika- och strålbehandling ordineras och journalförs av behandlande läkare som kan utfärda rekvisition. Även sjuksköterska på en avdelning/mottagning där sådan behandling ges kan, utifrån journalföringen, utfärda
rekvisition.
3. Operation eller olycksfall
Behandlande läkare bedömer om det finns ett bestående håravfall, förorsakat av
operation eller olycksfall, eller som uppstått i samband med medicinsk behandling. Det är också den behandlande läkaren som vid behov skriver rekvisition.
Att rekvisition utfärdats ska alltid journalföras (viktigt att ange utfärdandedatum och giltighetstid för rekvisitionen i journalen).
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Hur går det till?
Patient bedöms enligt ovan och får en rekvisition. På rekvisitionen framgår
maxbeloppet. Giltighetstiden, ett alternativt 5 år, räknas alltid från utfärdandedatum, ej kalenderår! Utan utfärdandedatum är rekvisitionen ogiltig. Giltighetstid i 5 år är endast möjligt vid bestående hudsjukdom. Läkare/sjuksköterska
bedömer om rekvisitionen ska gälla i 1 eller 5 år. Tillsammans med rekvisitionen ska alltid patientinformationsbladet lämnas.
Patienten väljer fritt salong. Salongen måste ha F-skattsedel och kunna ta emot
rekvisitioner. Patienten tar med rekvisitionen till salongen. Salongen skickar
faktura och en kopia på rekvisitionen till Regionservice. Patienten behåller rekvisitionen där resterande belopp har noterats. Regionservice registrerar hur
mycket pengar patienten använt och upplyser patienten vid behov om hur
mycket pengar det finns kvar för den gällande rekvisitionen.
Maxbelopp
Patienten kan få peruk/toupé/annan hårersättning för max 7000 kr (exkl. moms)
per 12 månadersperiod, det inkluderar produkt, utprovning och eventuella reparationer. Överstigande belopp betalas av patienten.
Patienten kan få ögonfransar och ögonbryn för max 1400 kr (exkl. moms) per
12 månadersperiod. Det står patienten fritt att använda maxbeloppet för ögonbryn och ögonfransar för medicinsk tatuering. Patienten ska dock bli informerad om att en sådan behandling sker på egen risk. Överstigande belopp betalas
av patienten.
Patient med bestående hudsjukdom kan ges möjlighet att lägga ihop maxbeloppet över max 5 år. Gäller både peruk/toupé/annan hårersättning och ögonfransar/bryn.
Information och blanketter
Regler och rutiner, rekvisitionsblanketter och patientinformation finns på regionens intranät – insidan, Ämnesområden, Hälso- och sjukvård, Regler och rättigheter och vidare till Peruker.
Information till patient finns också under www.1177.se/vastra-gotaland, Regler
och rättigheter, Stöd och hjälpmedel och vidare till Ersättning för peruk, toupé,
ögonfransar och ögonbryn
Ansvar för kriterier och rutiner
Sektorsrådet för dermatologi-venereologi ansvarar för uppdatering av kriterier
och rutiner i samarbete med sektorsrådet för onkologi.

När det gäller rekvisition till personer från andra länder hänvisas till dokumentet ”Vård av personer från andra länder”, utgiven av Sveriges Kommuner och
Landsting.
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