
Vårdguiden.se med personliga e-tjänster
Sjukvårdsrådgivning och allmän information:
Tel 08-320 100, på arabiska 08-528 582 38,
på bosniska/serbiska/kroatiska 08-528 528 96
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Synpunkter
Har du synpunkter, förfrågningar om rekvisitionsbelopp  
eller andra faktureringsfrågor kan du kontakta: 

LSF-Ekonomi
Redovisningssektionen
Box 22 550, 104 22 Stockholm
Kontaktperson: 
Merja Örjestedt, tel: 08-737 30 97
Växel: 08-737 25 00

Information om 
rekvisition för hårersättning



Hårersättning, huvudbonad 
med hårdel, ögonfransar m m 
Personer som har betydande eller totalt håravfall, på grund  
av medfödd hårlöshet, sjukdom eller behandling kan få en  
rekvisition på 5 000 kronor inklusive moms per kalenderår för 
att prova ut och köpa hårersättning. I rekvisitionsbeloppet för 
hår ersättning ingår alla tjänster, tex utprovnings- och inklipp-
ningskostnad samt hår ersättningen. Du kan även använda 
rekvisitionen till huvudbonad med hårdel. Landstinget ersätter 
inte produkter för vård av hårersättningen.

Om du har behov av lösögonfransar kan du utöver de  
5 000 kronorna få extra rekvisitionspengar för det.

Beroende på om du har kortvariga eller långvariga behov 
räcker rekvisitionen i ett respektive fem år, räknat från det  
datum hår ersättningen fakturerades. För dig som har långva-
riga behov som sträcker sig över flera år kan rekvisitionen på 
5 000 kronor istället användas till kosmetisk tatuering/pigmen-
tering av eyeliner och ögonbryn, om du hellre vill det. 

Har du en rekvisition som räcker i 5 år kan du även få repara-
tionskostnader för peruken betalade av landstinget med högst 
2 500 kronor inklusive moms per kalenderår, dock högst 50 % 
av den reparerade perukens inköpskostnad.

Fullständiga regler finns att läsa via denna länk:
/www.hjalpmedelsguiden.sll.se/sv/VARD-OCH-
BEHANDLING/2-Vard-och-behandling-av-fysiska-funktioner/

Så här går det till att få en rekvisition
Den specialistläkare som behandlar dig gör en bedömning  
om du är berättigad att få en rekvisition för hårersättning.  
Rekvisitionen skrivs ut i ett webbsystem och du ska få två stycken 
rekvisitioner med dig. 

Utprovning
Du kan välja nästan vilket företag du vill. För att landstinget ska 
betala ställs det dock krav på att företaget du anlitar har giltig  

F-skattsedel och ansluter sig till landstingets e-fakturerings-
system. Företaget ansöker om det på www.thord.sll.se  
En av rekvisitionerna som du fick av läkaren ska du ge till den  
utprovare m m som du har valt, den andra rekvisitionen be-
håller du själv. Om du har behov av flera peruker och det finns 
pengar kvar på rekvisitionen är det bra att ha sparat ditt ex av 
rekvisitionen då du behöver uppge rekvisitionsnumret om du 
väljer annan utprovare än vid den första peruken. 

Om du får problem med din hårersättning eller något annat  
du valt ska du vända dig till företaget som du anlitade. 

Viktigt: Om du anlitar ett företag som inte ansluter sig  
till landstingets e-faktureringssystem får du betala din hår-
ersättning själv.

Vem ska jag välja?
Om du har svårighet att välja vem du ska vända dig till kan 
du fråga personalen på sjukvårdsmottagningen som ofta har 
mångårig erfarenhet av olika utprovare av hårersättningar  
eller vända dig till någon av följande organisationer: 

Bröstcancerföreningen 
Amazona i Stockholms län
08-32 55 90 
www.amazona.se
E-postadress: info@amazona.se

Alopeciförbundet, Sverige
www.alopeci.se


