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Förtydligande av riktlinje för förskrivning av kompressionsstrumpa 

 

Att använda kompression mot bensvullnad innan det blir komplikationer är en viktig 

förebyggande behandling. För att underlätta och öka förskrivningen av måttsydda 

kompressionsstrumpor/justerbar kompression har regionens resursperson för sårbehandling 

förtydligat riktlinjerna kring förskrivning av kompressionsstrumpor.  

För oss i kommunal hälso- och sjukvård innebär det att till våra patienter som inte har venös 

(eller arteriell) sjukdom kan få subventionerade måttsydda kompressionsstrumpor/justerbar 

kompression från vårdcentralen.  

Efter överenskommelse i varje enskilt fall kan sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård ta 

alla mått och be vårdcentralen förskriva om patienten har svårighet att ta sig till vårdcentralen.  

I kommunal hälso- och sjukvård behöver vi också öka antalet utredningar av perifer kärlsjukdom 

och framför allt av venös insufficiens. Läs om symtom på venös insufficiens i Växjö kommuns 

rutiner för hälso- och sjukvård. Ytlig venös insufficiens går många gånger att åtgärda (hög ålder är 

ingen kontraindikation) om patienten önskar. Kompression vid venös insufficiens (och arteriell 

insufficiens) förskrivs av kirurgmottagningen, kärlsektionen.  

1. Bensvullnad ska utredas och diagnostiseras. Vi kontrollerar alltid ett ankelarmindex på 

patienter med bensvullnad- och/eller sår under knävecket och tar sedan hjälp av läkare 

för att ställa diagnos. Går det inte utesluta venös (eller arteriell) insufficiens så ska 

patienten remitteras till kärlkirurgen för utredning av kärlen.   

2. Finns det venös (eller arteriell) svikt så förskriver kirurgmottagningen 

kompressionsstrumporna.  

3. Har patienten ingen diagnos på venös (eller arteriell svikt) men ändå bensvullnad så 

förskriver vårdcentralen kompressionsstrumpor. Läs formuleringen från region 

Kronoberg nedan.   

”Bensvullnad behandlas med kompressionsbehandling. Den preventiva behandlingen eller efter 

ett läkt sår består av en individuellt utprovad kompressionsstrumpa alternativt justerbar 

kompression. 

Patientgrupp som innefattas av en subventionerad kompressionsstrumpa på vårdcentralsnivå är 

patienter med bensvullnad och samtidig övervikt samt patienter med hjärtsvikt med bensvullnad. 

Samtliga patienter ska vara utredda med venös duplex för att utesluta defekt på det ytliga eller 

djupa vensystemet. I dessa fall ska kärlsektionen prova ut strumpa. 

Utprovning sker på vårdcentral av distriktssköterska/sjuksköterska av de strumpor/justerbar 

kompression som finns på avtal. Graden av kompression bestäms tillsammans med läkare.” 

 

Kontakta Sofie Erngård (sofie.erngard@vaxjo.se) vid frågor eller behov av stöd kring vilken typ 

av kompression som är lämplig för patienten. 

Riktlinjen finns på vårdgivarwebben Vårdgivarwebben - Hjärta och kärl (regionkronoberg.se) 

under kärl och venös insufficiens.  

https://www.regionkronoberg.se/vardgivare/vardriktlinjer/medicinska-riktlinjer/hjarta-och-karl/
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Lathund (flödesschema) för kompressionsstrumpor 

Se medicinsk riktlinje: ”Vårdriktlinje för kompressionsbehandling (strumpor, justerbar 

kompression) i primärvården” samt ”Indikationer gällande utprovning av kompressionsstrumpor 

klass 2 (kirurgkliniken)”. 

Kompressionsstrumpor förskrivs av kärlsköterska på kärlkirurgen eller av 

distriktssköterska på vårdcentral beroende på patientens diagnos.  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patient på 

VC 

Patient i 

kommun 

Finns diagnos? 

(bensvullnad är ingen 

diagnos – vad är orsaken till 

svullnaden?) 

Ja Nej 

Vem 

förskriver?  

Distriktsläkare sätter diagnos 
(vid behov skrivs remiss till 

kärlkirurg för bedömning). 

Remiss till 

kärlkirurgen för 

förskrivning av 

kompression. 
(Måttagning kan ske på 

VC efter 

överenskommelse. 

Beställning görs på 

kärlkirurgen). 

Förskrivning sker på 

vårdcentral.  

Välj 

kompressionsklass 

efter ABI (se nedan). 

OBS! Läkarordination. 

Välj rundstickad eller 

flatstickad. 

Måttagning. Fyll i 

beställningsblankett från 

leverantör och faxa in, alt. beställ 

online. Faktura till 

vårdcentralens kostnadsställe. 

Samlingsfaktura skickas sedan till 

central kassa för 

hjälpmedelsförskrivning. 

Patienten betalar en egenavgift 

på 350kr per förskrivning. 

.Leveransadress är patientens 

hemadress 

Kontakta VC där patienten är 

listad för hjälp med beställning i 

de fall förskrivning sker på 

vårdcentral. Överenskommelse 

om var måttagning sker. 

Ring gärna kärlsköterskorna på kirurgmottagningen om ni 

har några frågor eller funderingar. Ofta räcker en 

kompressionsstrumpa klass 1 om patient aldrig använt 

kompression. Prova och utvärdera! 

Bensvullnad med 

synlig venös 

insufficiens på 

ultraljud 

Bensvullnad utan 

synlig venös 

insufficiens på 

ultraljud 

Samma flöde som för 

patient på vårdcentral.  
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Exempel på diagnos/indikation: Varicer/åderbråck, hjärtsvikt, obesitas, genomgången DVT, 

sårrecidiv, erysipelas med bestående bensvullnad, otillräcklig kompression med klass 1 strumpa. 

  

Ankelindex: 

0.8-1.3  Klass 2 kompressionsstrumpa vid djup insufficiens (klass 3 om klass 2 ej är 

tillräckligt). 

 Klass 2 kompressionsstrumpa vid ytlig venös insufficiens och efter DVT 

0.6-0.79 Klass 1 kompressionsstrumpa 

Rundstickad strumpa: För patienter med normalt till lågt BMI, mindre vadomfång, behov av 

kompression vid rörelse, ”normalformad” vad (vidare vad än knäveck). Denna strumpa finns i olika 

material samt öppen eller sluten tå. 

Flatstickad strumpa: För patienter med högt BMI, stort vadomfång, besvär med att strumpa 

skär in vid ankel eller knä, onormalt formad vad med exempelvis hudveck eller ”champagneben”, 

behov av kompression vid vila (stående arbete, rullstolsbunden). Denna strumpa finns i olika material 

samt öppen eller sluten tå. 

Annan kompression: justerbar kompression.  

Priser (är cirka priser): Vid förskrivna hjälpmedel såsom kompressionsstrumpa tillkommer 

alltid en egenavgift för patienten, 350kr per förskrivning. Detta innebär att 2 

kompressionsstrumpor också blir en egenavgift på 350kr om de förskrivs samtidigt. Flatstickad 

strumpa i standardstorlek 418kr (samt frakt 35-40kr), rundstickad strumpa 270kr (med tillval som 

silikonband ca 400kr samt frakt 35-40kr), specialsydd strumpa som inte finns i standardstorlek 

800-1000kr (frakt 35-40kr). Lårhöga strumpor blir dyrare. Det är inte priset som styr val av strumpa! 

Det blir dyrare (lidande för patient med ex sårrecidiv eller infektioner) att välja en billigare strumpa som inte är 

anpassad för individen. Patienten kan få 3 förskrivningar per år till subventionerat pris.   

OBS! Patienter med kvarvarande lymfödem efter cancer får sin kompression gratis upp 

till 3 strumpor per år.  

 

 

 

 


