
Folketrygdens reglement 
for brystopererte
Alle som har gjennomgått en brystkreftoperasjon 
skal få dekket sine utgifter til nødvendige bryst-   
proteser.

Anskaffelse av brystproteser

I de første ukene etter operasjonen kan du benytte 
en lett protese av bomull og vatt. Denne protesen 
får du av Foreningen for Brystkreftopererte, mens 
du er på sykehuset. Protesen er gratis, det vil si at 
den dekkes av NAV. 

Så snart såret er grodd, etter ca 4 – 6 uker, bør du 
skaffe deg en silikonprotese. Det er viktig at denne 
protesen har riktig form, konsistens og vekt, slik at 
du unngår feilbelastning og holdningsfeil. 

Vi er en godkjent forhandler som har avtale om 
direkte oppgjør for brystproteser med NAV. Hos 
oss kan du bestille time og få god tid til veiledning 
og utprøving i våre lokaler eller hjemme hos deg 
dersom du ønsker det. Husk legeerklæring fra det 
sykehuset som opererte deg.

Brystholder
For de aller fleste kvinner er bruk av en
spesialbrystholder en viktig forutsetning for at tilpas-
ningen av brystprotesen skal være optimal.

Brystproteser

Stønad til spesialbrystholder (opp til kr. 700,-)
ytes bare ved førstegangstilpasninger og bare til 
kvinner som er operert etter 1. januar 2004. Mens 
refusjon av proteser går automatisk, må du selv ta 
vare på kvitteringen og henvende deg til NAV for å 
få refundert utgiftene til din første spesialbrysthol-
der. Ta også med en kopi av legeerklæringen med 
henvisning om brystprotese som bevis på at du er 
operert. Dette er nødvendig, da NAV ikke alltid er 
oppdatert med hensyn til alle nyopererte.

En brystprotese kan vare fra ett til flere år. Dette er 
imidlertid helt individuelt, og trygdekontoret gir deg 
rett til ny protese etter behov, normalt ikke oftere 
enn en gang pr. år. Eksempelvis vil en vektendring 
gi rett til fornyelse av protesen. Det samme gjelder 
dersom protesen får blærer eller på annen måte 
blir slitt eller ødelagt. Dersom du oppdager feil på 
protesen, leverer du den tilbake til forhandleren som 
da vil gi deg en ny protese uten vederlag. Ved  
fornyelse av protesen er det ikke nødvendig med 
legeerklæring, og du er ikke forpliktet til å bruke 
samme forhandler som sist.

Reserveprotese

Du har rett til å få en reserveprotese det første året, 
dersom du ønsker det. Det anbefales at det går 
noen måneder mellom anskaffelse av første protese 
og en eventuell reserveprotese, fordi det ofte skjer 
visse forandringer i kroppen den første tiden.

Ulike protesetyper

Mens din første protese bør være en silikonprote-
se til å legge i bh-lommen, kan din neste protese 
gjerne være en protese som festes direkte til huden 
(Contact protese).

Skall- og delproteser
Dersom du har fått utført en brystbevarende  
operasjon eller en rekonstruksjon, kan det være 
behov for en skall- eller delprotese for å utlikne den 
lille forskjellen som ofte oppstår mellom det opererte 
og det gjenværende brystet.

Tilleggsutstyr
Tilleggsutstyr som brystvorter til å sette på bryst- 
protesen refunderes på samme måte som bryst- 
proteser.

Tilleggsutstyr
Dersom du har fjernet lymfekjertler i armhulen, vil 
du ha behov for fysikalsk behandling. Utgifter i den 
forbindelse dekkes i sin helhet av NAV, dersom be-
handlingen starter innenfor et tidsrom på 6 måneder 
etter operasjonen. Hvis behandlingen tar til etter 
dette, eller du ikke har fjernet lymfekjertler, må du 
betale vanlig egenandel.



VI FØRER

BIEN AS er en bandagist som ble 
etablert i 1995 og har lokaler på 
Torpomoen i Ål kommune.

Vi er en spesialforretning innen 
helse og sykepleieartikler og har 
ansatte med helsefaglig bakgrunn.

• Inkontinensprodukter
• Truser
• Katetre
• Stomiutstyr
• Brystproteser
• Brystholdere
• Næringsdrikker
• Sondeernæring
• Kompresjonsstrømper 

Vi kan tilby gratis hjemmebesøk
for tilpassing av brystproteser og for 
informasjon og veiledning ved stomi-   
bandasjering.

HJEMMEBESØK
Vi tilbyr gratis hjemmebesøk for vei-   
ledning av produkter og
tjenester.

HJEMKJØRING
Vi tilbyr gratis hjemkjøring av
medisinske forbruksvarer på blå
resept.

VARELEVERING
Tirsdag – Valdres og nedre Hallingdal
Onsdag – øvre Hallingdal
Torsdag – Numedal, Sigdal og  
         Krødsherad

Mandag – fredag
kl.08.00 – 16.00 

Telefon: 32 08 29 60
Telefax: 32 08 29 61
E-mail: bien@bien.as


