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04 06 06 Stödstrumpor och
kompressionsstrumpor för armar och ben och
andra delar av kroppen
1 Hjälpmedel

Stödstrumpor och kompressionsstrumpor för armar, ben och andra kroppsdelar.

2 Omfattning

Kläder som ger ett gradvis ökande tryck mot kroppen för att bota eller förhindra
ödem efter operationer och sår av åderbråck. Här ingår t.ex. tubliknande elastiska
bandage och strumpor för armar och ben för att reducera eller förhindra svullnad
orsakad av cirkulationsstörningar.

3 Förskrivare

Läkare med speciell erfarenhet eller kunskap om kompressionsbehandling, till
exempel kärlkirurgi. Fysioterapeut eller sjukgymnast på CLV och LL med
utbildning inom lymfterapi (lymfödem). Distriktssköterska efter läkarordination.
Arbetsterapeut med erfarenhet av ortopedisk handkirurgi eller strokebehandling.

4 Förskrivande enhet

Lasarettsrehab. Rehabavdelning. Vårdcentraler. Kirurgmottagning.

5 Behov

Förskrivs till person som har behov av stödjande/komprimerande hjälpmedel vid
behandling av venös insufficiens, lymfödem.

6 Mål

Minskat ödem samt ödemkontroll.

7 Anvisning

Användaren ska vara medicinskt och/eller fysiologiskt utredd för att konstatera
indikation för, samt frånvaro av kontraindikation (påtaglig arteriell insufficiens)
mot kompressionsbehandling. Strumpans längd och maximala kompressionstryck
i mm Hg ska tillsammans med behandlingens längd (månader, år eller tillsvidare)
anges på ordinationen.
Fysioterapeut eller sjukgymnast förskriver kompressionsstrumpor vid lymfödem
där behovet uppstått till följd av sjukdom eller skada i lymfsystemet och behovet
oftast är livslångt.
Sjuksköterska vid vårdcentral förskriver kompressionsstrumpor vid ödem som
inte kräver specialanpassning. Behovet är då tillfälligt.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Arbetsterapeut verksam inom regionen, med erfarenhet av ortopedisk handkirurgi
eller strokebehandling, förskriver när det gäller användare med ödem och/eller
ortostatism vid förlamningstillstånd och behovet är tillfälligt.
Stödstrumpor kan inte förskrivas, då det är en egenvårdsprodukt.

8 Kostnad

För vuxna utgår kostnad, vänligen kontakta förskrivande enhet. Ingen avgift för
barn och ungdom upp till och med 17 år. Alla canceropererade patienter som
drabbas av lymfödem medges tre kompressionsstrumpor per år avgiftsfritt.
Egenavgift tas ut för strumpa nr fyra, o s v.
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