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06 30 06 Postischer och tupéer
Hjälpmedel som är en ersättning för delar av håret på en persons huvud.
Egenavgift

För peruk/postisch/toupée vid permanent håravfall uttas en egenavgift
på 500 kr/st från och med 1 januari 2011.
För peruk/postisch/toupée vid tillfälligt håravfall uttas ingen egenavgift.
Ingen egenavgift tas ut av barn och ungdomar under 20 år och patienter i palliativ vård.
Förskrivningsrätt

Läkare vid hudklinik
Vid tillfälligt håravfall p.g.a. medicinering eller annan behandling har
läkare i barnmedicin, gynekologi, invärtesmedicin, kirurgi, rehabiliteringsmedicin, neurologi eller onkologi förskrivningsrätt.
Kriterier för förskrivning

Peruk kan förskrivas till patient med permanent eller tillfälligt håravfall p.g.a. medfödd hårdeffekt, sjukdom, olycksfall, operation eller
behandling.
Peruk kan inte förskrivas på grund av normalt håravfall.
Fyra peruker av syntethår eller två peruker av naturhår kan förskrivas
per år. Den mest kostnadseffektiva produkten som motsvarar behovet
ska alltid väljas i första hand.
För barn/ungdom under 18 år kan ytterligare en peruk per år förskrivas om särskilda behov föreligger.
Landstinget har tecknat avtal med ett antal frisörer i länet som provar
ut peruker. Utprovning av annan frisör kan endast ske vid utomlänsvård när patient behöver använda peruk under vårdtiden.
Eget ansvar

Tillbehör för vård av peruk såsom schampo, tejp, hårklämmor och
klister att fästa peruken med är eget ansvar. Detta gäller även perukhållare samt val av dyrare peruk.
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Stöd till förskrivare i förskrivningsprocessen
Individuell behovsbedömning

Ställningstagande inför förskrivning av peruk ska föregås av noggrann bedömning av b850* hårfunktioner (ingen, lätt, måttlig, svår, total funktionsnedsättning)
Vid förskrivning av peruk ska individens behov och insatsens nytta vara
vägledande vid prioriteringar. Maximalt antal peruker som kan förskrivas
per år är fyra av syntethår eller två av naturhår. Blandperuk syntet/naturhår
räknas som naturhår.
Individuell målsättning

Målsättningen med peruk ska vara att minska patientens problem till följd av
avsaknad av hår och underlätta i aktivitet/delaktighet.
Tidpunkt för uppföljning ska beslutas i samband med att målsättning upprättas.
Val av produkt

Den mest kostnadseffektiva produkten som motsvarar behovet ska
alltid väljas i första hand.
Rutin: Patienten får en ifylld förskrivnings/beställningsblankett av
peruk. Denna blankett lämnas sedan till den frisör som ska prova ut
peruken.
Information

Förskrivning/beställning av peruk

Information till dig som ska få peruk utprovad – patientinformation
Vid frågor kontakta hjälpmedelskonsulent division Länssjukvård
Uppföljning och utvärdering av uppsatt mål

Förskrivaren ska ta ställning till eventuell åtgärd och/eller fortsatt uppföljning.
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