Hovedbeklædning i forbindelse med kemoog strålebehandling
Nogle former for kemoterapi og strålebehandling kan
give helt eller delvist hårtab. Hvis du skal igennem en
af disse behandlinger, bliver du tilbudt en paryk eller
hovedbeklædning efter eget valg.
Det er en fordel at prøve parykken på et tidspunkt,
hvor du endnu har en del af dit eget hår i behold. Dermed har frisøren lettere ved at finde en paryk, der
passer til din hårfarve, hårets fald, skilning og så videre. Det kan være en god idé at tage en pårørende
med, når du skal prøve paryk. Vælg en person, som
du ved, vil sige sin oprigtige mening, og som dermed
kan støtte dig i valget af paryk.
Du skal selv finde en leverandør. Flere leverandører
tilbyder at komme hjem til dig, så du kan prøve parykker derhjemme.

TILSKUD TIL PARYK ELLER HOVEDBEKLÆDNING
Du får tilskud til den paryk eller hovedbeklædning, du
vælger. Det vil sige, at du selv skal betale det resterende beløb, hvis du vælger en paryk eller hovedbeklædning, som er dyrere end tilskudsrammen.
Tilskudsmuligheder
Ved bevilling af tilskud til paryk eller hovedbeklædning er der følgende tilskud:


Dame- eller herreparyk:
Maksimalt 3831,- kr. (3064,8 kr. uden moms)
eller



Tørklæde eller kasket:
Maksimalt 1447 kr. (1157,6 kr. uden moms)

Du må gerne supplere en paryk med enten et tørklæde eller en kasket, så længe det samlede beløb
ikke overstiger 3831 kroner.

I særlige tilfælde kan der gives dispensation fra reglerne. Kontakt os, hvis du vil høre om kriterierne for
dispensation.
Bemærk, at Region Nordjylland ikke betaler for udgifter til reparationer, anden vedligeholdelse eller rejseudgifter i forbindelse med bevillingen.
Læs mere om udgifter til hovedbeklædning her:
www.rn.dk/udgifterhovedbeklædning
Sådan får du dit tilskud
Region Nordjylland har lavet aftaler med nogle leverandører, således at du ikke selv skal lægge penge
ud.
Hvis du selv skal betale, der hvor du køber din paryk
eller hovedbeklædning, skal du blot få en kvittering.
Derefter skal du sende kvitteringen til Region Nordjyllands Indkøbskontor.
Region Nordjylland
Indkøbskontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst
Når Indkøbskontoret modtager kvitteringen, får du
pengene refunderet. Pengene bliver overført til din
NEM-konto inden for 2-3 uger.
Hvis paryk eller hovedbeklædning koster mere end tilskudsrammen, skal du betale det resterende beløb
direkte til leverandøren,
Flere leverandører sender fakturaen direkte til Region
Nordjylland. Hvis hovedbeklædningen koster mere
end tilskudsrammen, skal du betale det resterende
beløb direkte til leverandøren.
Hvis du er blevet behandlet på Aalborg Universitetshospital, men ikke bor i Region Nordjylland, skal du
kontakte din egen socialforvaltning eller visitationskontor, da det er dem, som skal betale.

Onkologisk Afdeling
www.aalborguh.rn.dk
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KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os.

Kontakt
Onkologisk Afdeling
Tlf. 97 66 14 00
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 8.00 – 15.00
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HENVISNING TIL REFUSION AF PARYK ELLER HOVEDBEKLÆDNING I FORBINDELSE MED
KEMOTERAPI OG STRÅLEBEHANDLING

Patientoplysninger

Navn:
Adresse:
Postnummer:
CPR-nummer:
Eventuelt patientlabel:

Bevilling
Sæt kryds i nedenstående bevilling:
Standardparyk (maks. 3831 kr. inkl. moms)

Tørklæde/kasket (maks. 1447 kr. inkl. moms)

Afdelingsoplysninger

Rekvirerende afdeling:
Rekvirentnummer:
Kontaktperson:
Lokalnummer:

Dato: _________________

Underskrift (afdelingen): ____________________________________

