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Rekommenderad förskrivare
Leg sjuksköterska på kirurgmottagningen, alternativt leg. läkare på vårdcentralen.
Det är verksamhetschefen som utser vem som får förskriva.
Kriterier
Förskrivningen skall baseras på ett tydligt behov där protesen ses som det bästa
alternativet och där förskrivaren ser att ortosen kan förbättra patientens
livskvalitet/funktionsnivå.
Patient med del av eller hela bröstet bortopererat.
För information om hjälpmedel i olika situationer samt avgifter, var god se Hjälpmedel
i olika situationer samt Principer för avgifter på hjälpmedel.
Mål med hjälpmedlet
Målet med protesförsörjning är att öka livskvaliteten genom att underlätta patientens
dagliga funktion samt att öka möjligheten till självständigt liv. Detta görs genom att
åstadkomma symmetri genom att ersätta det saknade bröstet eller delar därav med
en protes.
Beskrivning av hjälpmedlet
Bröstproteser finns i flera olika material och utförande.

•
•
•

Helproteser ersätter hela bröstet.
Delproteser ersätter en del av ett bröst.
Kontaktproteser klistras fast på huden.

Proteserna finns i olika storlekar, former och färg. Vissa proteser läggs i en ficka i
Bh:n medan andra sätts fast direkt på kroppen. Det finns även proteser med en
masserande funktion som minskar risk för ödem i operationsområdet. För de kvinnor
som har problem med värmeökning, t.ex. pga. hormonbehandling finns ventilerande
proteser som är svalare.
För ytterligare information om bröstproteser kontakta Ortopedtekniska Avdelningen
(OTA).
Risk för personskada
Ingen risk för tillbud i samband med användning som orsakar personskada.
Omfattning och avgifter
Protes förskrivs vid behov. Patienten betalar en hjälpmedelsavgift (undantag barn
<20 år) per protes.
Första året får patienten två proteser. Därefter får patienten en protes per år.
För information om dubbelförskrivning samt extrem förslitning av hjälpmedel, var god
se Antal hjälpmedel.
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Råd i förskrivningsprocessen
Det är Ortopedsytekniker på Ortopedtekniska avdelningen (OTA) som provar ut
lämplig protes utefter patientens behov.
Leverantör av hjälpmedel och tjänster
LD Hjälpmedel har, för Hälso- och sjukvården i Dalarna, upphandlat ortopedteknisk
verksamhet, Aktiv Ortopedteknik AB Dalarna.
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