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Syfte 

Skoändring utförs för att bättre anpassa skon till användarens behov.  

 

En skoändring kan innebära att sulan förändras (t ex förhöjning eller en utåt lagd klack) 

eller att ovanlädret förändras (t ex utlästning eller förlängda karborreband).  

 

Viktigt att tänka på 

Skon som skall ändras bör passa så bra som möjligt på foten från början.  

 

Om sulan skall ändras bör det finnas en förstärkning mellan häl och tåled. Sulan bör 

också vara något tjockare, minst 8 mm. En del sulmaterial absorberar vatten. Om 

förhöjning utförs på en sådan sko, kan den senare vara svår att reparera vid skada.  

 

Om skon ska lästas ut (breddas) är det viktigt att tänka på att skon är tillverkad av ett 

töjbart material, t ex skinn (textilskor går oftast inte att lästa ut). Skon bör också vara så 

fri som möjligt från sömmar över framfot och tåled. Skor kan normalt inte göras längre 

med hjälp av utlästning. Utlästning kan skada vattenskyddande membran i skon (t ex 

Goretex, Sympatex) 

  
  



  

   

 

 

 

Skyddsskor/arbetsskor 

Viktigt att veta är att om skoändring utförs på sulan på en skyddssko så är den inte 

längre skyddsklassad. Kontakta därför alltid din arbetsgivare om sådan åtgärd behöver 

göras.  

 

Ortopedteknik ansvarar inte för tillbud eller olycka i samband med en skoändring.  

 

Skötsel och underhåll 

Sköt din sko med skoåtgärd på samma sätt som dina övriga skor: rengöring med 

ljummet vatten, skokräm eller impregnering.  

 

Reparationer av skor med skoändring kan i viss utsträckning utföras av Ortopedteknik 

utan kostnad för patienten.  

 

Kontakta ortopedteknik om något går sönder eller blir utslitet.  

  



  

   

 

För rådgivning, service, tidbokning eller reparation: 

Ortopedteknik, Sunderby sjukhus 
Telefon:  0920-28 38 05 

Postadress:  Ortopedteknik 

Sunderby sjukhus   

Sjukhusvägen 10  

971 80 Sunderbyn 

 

Ortopedteknik, Gällivare sjukhus 

Telefon:  0970-19369   

Telefontid:  måndag -torsdag 07.30-15.30  

 fredag 07.30-11.30 

Postadress:  Ortopedteknik  

Gällivare sjukhus   

982 82 Gällivare 

 

 

Handläggare:________________________________ 
 

Hemsida: www.norrbotten.se/ortopedteknik 

Du kan även kontakta oss via www.1177.se 
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