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Bidragsregler vid förskrivning av hårersättning och medicinsk tatuering 

 
Efter behovsbedömning av landstingsanställd läkare/sjuksköterska eller läkare med vårdavtal lämnar 
landstinget bidrag för utprovning och tillhandahållande av viss hårersättning/tatuering/medicinsk tatuering. 
Observera att reglerna skiljer sig åt beroende på diagnos. 
 

GRUPP A - Förskrivning av hårersättning vid tidsbegränsad behandling  

Personer med hårbortfall i samband med medicinsk behandling så som cytostatika, strålbehandling. 

Typ av hårersättning som kan förskrivas: Peruk 

 
Bedömning sker uteslutande inom specialiserad vård av regionanställd läkare/sjuksköterska. 
Kostnadsansvaret tillfaller förskrivande enhet. 
För utprovning och tillhandahållande av peruk ger regionen ett bidrag på högst 4 000 kr inklusive moms 
per 6 månaders period. 
Om behovet kvarstår efter 6 månader kan regionen inom 12 månader efter förskrivning ge ytterligare ett 
bidrag på 4 000 kr inklusive moms. 
 
Eventuell överskjutande kostnad under varje 6 månaders period betalas helt av patienten direkt till 
utföraren. 
Det går inte att spara eventuellt kvarstående belopp från första rekvisitionen till kommande period. Ny 
behandling kan generera ny förskrivning.  
 
Detta ingår inte i bidraget  

 tvättning och övrig skötsel, lagning av peruker/toupéer  

 ersättning för förlorad eller förstörd peruk/toupé 

 förbrukningsartiklar t ex schampo, balsam, tejp, borstar 

 resa till och från frisör 
 

GRUPP B - Förskrivning av hårersättning till personer med betydande eller totalt hårbortfall eller tatuering 
efter operation eller annan skada/olycksfall (Medicinsk tatuering)  

Personer med Alopecia areata, medfödda hårdefekter eller alopecier, lokala inflammationer eller ärrbildande 
hudsjukdomar i hårbotten, endokrina sjukdomar och infektionssjukdomar. Så kallat manligt håravfall eller fysiologiskt 
åldrande genererar inte bidrag. Medicinsk tatuering/övriga indikationer efter specialistbedömning  
 
Typ av ersättning som kan förskrivas: 

Peruk/toupé, hårextension (för att täcka enstaka kala fläckar), kosmetisk tatuering/påfyllning av ögonbryn/eyeliner.  
OBS att tatuering alltid sker på egen risk. 
 
För Medicinsk tatuering/övrig indikation gäller rekvisition med samma namn - tex. vid kosmetisk tatuering av 

areola mammae (vårtgård efter en bröstrekonstruktion) eller tatuering efter annan typ av operation/olycksfall.  

 
Förskrivning och kostnadsansvar  för grupp B tillfaller förskrivande enhet under hela den period 1, 3 eller 
5 år som förskrivaren väljer. Förskrivning av Medicinsk tatuering tillfaller förskrivande enhet och kan bara 
beviljas med 1 år i taget. 
 
Regionen beviljar ett bidrag om högst 8000 kr inklusive moms per 12 månaders period. Eventuell 
överskjutande del betalas helt av patient direkt till utföraren.  
 
Detta ingår inte i bidraget  

 tvättning och övrig skötsel, lagning av peruker/toupéer  

 ersättning för förlorad eller förstörd peruk/toupé 

 förbrukningsartiklar t ex schampo, balsam, tejp, borstar 

 resa till och från frisör/tatuerare 
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Arbetsgång vid förskrivning av hårersättning o medicinsk tatuering 
 
Blankett för förskrivning och rekvisition återfinns:  

Take Care (journal) under Nytt – Blanketter – LD Hjälpmedel 
Olika blanketter gäller för GRUPP A, GRUPP B  och Medicinsk tatuering/övrig indikation 
Blankett ”KVARVARANDE” endast för Hjälpmedelscentralen 
 

Förskrivarens ansvar: 
Förskrivaren överlämnar informationsbladet och den första rekvisitionen med 
kompletterande fakturavillkor till patient. Patient ska ha 3 blad (Ligger efter varandra i 
journalmallen) 
Observera att rekvisitionen måste skrivas under med blått bläck av förskrivaren för att 
frisören ska kunna identifiera rekvisitionen som originalhandling och inte en kopia. 
Patient ska genom underskrift ge sitt samtycke till att hantering av personuppgifter sker.  
Förvissa dig om att patienten inte vänt sig till fler vårdgivare i samma ärende. 

 
GRUPP A – patienter med tidsbegränsad behandling 

Patienter med tidsbegränsad behandling (grupp A) vänder sig till behandlande enhet även 
för rekvisition 2 (kan ske tidigast 6 månader efter utfärdande av rekvisition 1). 
Patienten kan erhålla max 2 rekvisitioner med 6 månaders mellanrum. 
Ny behandling kan generera ny förskrivning. 

 
GRUPP B – patienter med betydande eller totalt hårbortfall + medicinsk tatuering 

Patienter med betydande eller totalt hårbortfall (grupp B) får 1:a rekvisitionen direkt av 
Förskrivande enhet i samband med ny förskrivning. 
Patient vänder sig därefter till Hjälpmedelscentralen för ny rekvisition inom gällande 12 
månaders period under hela förskrivningsperioden som kan vara 1, 3 eller 5 år. 
Hjälpmedelscentralen Borlänge telefon 0243 – 49 78 70 kundservice. 
Patient hänvisas tillbaka till sin vårdgivare när förskrivningen behöver förnyas. 

 
Grupp B - Medicinsk Tatuering / Övrig indikation OBS Rekvisition med samma namn 

Kan tex. vara kosmetisk tatuering av areola mammae (vårtgård efter en 
bröstrekonstruktion) eller tatuering efter annan typ av operation eller olycksfall. 

 
Patientens ansvar: 

Patient kontaktar valfri frisör eller tatuerare i Sverige med F-skattsedel (tatuering av 
ögonbryn/eyeliner/areola mammae gäller endast patienter tillhörande grupp B)  
Patient överlämnar rekvisitionen i original (= värdehandling) till vald frisör/tatuerare. 
Patienten är ägare till sin hårersättning/behandling. 
 
Observera att det är konsumentköplagen som gäller. Patient bör kontrollera med sin 
salong vilka villkor som gäller för garanti och reklamationsärenden. 
Tatuering sker alltid på egen risk. 

 
Frisör/tatuerares ansvar: 

Efter färdig utprovning ska frisör/tatuerare skicka fakturan tillsammans med erhållen 
rekvisition till: 
  

 
 
 
 
Samordningsansvar i Region Dalarna: Hjälpmedelscentralen Borlänge 0243-49 78 70 

Betalningsvillkor 30 dagar 
Region Dalarna godkänner inte: 
Fakturering av belopp överstigande bidragsdel  
Faktura som saknar bifogad rekvisition 

Region Dalarna 
Referens 50139 
Box 398 RD1010          
737 26 FAGERSTA 

 


