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Tänk på detta 
Lämna endast in skor i mycket bra skick. Åtgärder kommer inte utfö-
ras på skor som är för slitna. 

Suländring 
1. Skon som skall ändras bör passa så bra som möjligt på foten 

från början. En bred fot behöver en bred läst. Andra bra 
egenskaper är bred klack, vridstyv sula, bra avrullning och 
stabil hälkappa. 

2. Om sulan skall ändras bör det finnas förstärkning (gelänk) 
mellan hälen och tålederna. Sulan bör också vara något 
tjockare. Är sulan för tunn så måste ny slitsula monteras vid 
suländring. Detta kan också behöv göras av annan orsak. 

3. Skor med bar vrist (t. ex ballerinaskor) tas inte emot för sul-
ändring. 

4. Skor med invändiga luftkuddar i sulan som dämpning förlorar 
sin funktion vid suländring. 

5. En sula med lite mönster, former och som är enfärgad ger 
snyggast resultat. 

Utlästning 
1. Om skon ska lästas ut (vidgas) är det viktigt att tänka på att 

skon är tillverkad av ett töjbart material t.ex. skinn. Skor i 
textil eller syntetiska material går oftast inte att lästa ut. 

2. Skon bör vara fri från sömmar över det område som ska vid-
gas (ofta framfot och tåleder). Sömmen begränsar hur myck-
et som går att vidga. 

3.  Skon kan inte göras längre med hjälp av utlästning.  

4. Utlästning kan skada vattenskyddande membran (som Gore-
tex och Sympatex). 



 
 
 

Skyddsskor/arbetsskor 
Om skoändring utförs på skyddsskor är dessa inte längre skyddsklas-
sade (CE-märkta). Det är arbetsgivarens ansvar att tillhandahålla 
skyddsutrustning som passar. Kontakta därför alltid din arbetsgivare 
om sådan åtgärd behöver göras på dina arbetsskor. Ortopedteknik 
ansvarar inte för tillbud eller olycka i samband med skoändring som 
används på arbete.  

Övrigt 
Normal leveranstid är 3-4 veckor. Vissa perioder på året kan dock 
denna tid vara längre. Lämna därför gärna in dina skor med bra fram-
förhållning. 

Du kan lämna in maximalt tre par skor per år för åtgärd. 

 



 
 

Kontakt 
Du är alltid välkommen att höra av dig till oss med frågor som 
rör produkten du har blivit tilldelad och dess användning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortopedteknik Västerbotten 

Ortopedteknik Strömpilen 

Strömpilsplatsen 7 
907 43  Umeå 
Telefon: 090-785 91 81 

E-tjänster: Logga in på 1177.se för t.ex. om- och avbokning, 
läs mer på 1177.se/e-tjanster 
 
 
 
2016-09-30  


