HÅRERSÄTTNING

Så får du hårersättning
Du som har betydande eller totalt håravfall kan få en rekvisition från
Region Stockholm för att köpa hårersättning. Det kan vara peruk eller
huvudbonad med hårdel. Rekvisitionen är på 5 000 kronor för en
12 månaders period. Du använder rekvisitionen som betalning hos
företag som är godkända av Region Stockholm när du köper din peruk
eller hårersättning.
Hur går det till att få en rekvisition?
Den specialistläkare som behandlar dig bedömer om du kan få en
rekvisition för hårersättning, till exempel peruk.
Hur stort belopp kan rekvisitionen vara på?
Du kan få upp till 5 000 kronor per 12-månaders period från Region
Stockholm för att köpa hårersättning. Rekvisitionens belopp ska även
täcka momsen. Kostar din hårersättning mer än 5 000 kronor under
den tid rekvisitionen gäller får du stå för merkostnaden själv.
Hur länge räcker rekvisitionen?
Rekvisitionens belopp kan användas från ett till fem år, beroende på
hur lång tid du behöver använda hårersättning. På rekvisitionen står
hur länge den gäller. För att få en ny rekvisition kontaktar du din
specialistläkare som gör en ny bedömning.
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Vad kan rekvisitionen användas till?
Du kan använda rekvisitionen för att betala själva peruken eller huvud
bonaden med hårdel, samt kostnaden för utprovning och inklippning.
Det går inte att betala produkter för vård/skötsel av din hårersättning,
till exempel schampo.
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Reparation
Har du en rekvisition som gäller i fem år kan du få reparationskostnader
för peruken betalade upp till 2 500 kronor (inklusive moms) per år.
Reparationen får inte kosta mer än 50 procent av perukens inköps
kostnad.
Hur gör jag med rekvisitionen?
Rekvisitionen får du från din specialistläkare. Den består av två papper;
det ena lämnar du till din leverantör av hårersättning när ni träffas första
gången.
Det andra papperet, kopian, sparar du för din egen skull. Med hjälp av
rekvisitionsnumret kan din utprovare ta reda på om det finns pengar
kvar på rekvisitionen.
Var köper jag min hårersättning?
Din rekvisition gäller endast hos företag som är godkända och anslutna
till Region Stockholms faktureringssystem. Många företag som arbetar
med hårersättning i Stockholmsområdet är anslutna, men fråga alltid
före du gör en beställning, annars kan du få betala hårersättningen själv.
Fråga alltid om din utprovare är ansluten och godkänd i
Region Stockholms faktureringssystem innan du beställer.

Vad gör jag om det inte funkar?
Har du frågor som rör din behandling eller sjukdom kontaktar du den
mottagning där du träffat din läkare. Vänd dig till företaget som hjälpt
till med utprovningen om du har frågor eller får problem med din
hårersättning.
Råd och stöd
Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län kan ge råd och stöd.
Telefon 08-32 55 90, telefontid kl. 10.00–14.00.
Adress: Frejgatan 56, 113 26 Stockholm.

