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Rekommenderad förskrivare 
Leg Sjukgymnast/fysioterapeut med vidareutbildning inom kombinerad fysikalisk 
ödemterapi (KFÖ). 
 
Kriterier 
- Patient med svårbehandlat primärt lymfödem, sekundärt lymfödem eller lipödem  
- Patient med svårighet att utföra manuell egenbehandling med modifierat manuellt   
  lymfdränage 
- Patient med behov av regelbunden/daglig behandling 
- Kompressionsbehandlingen ska vara ett komplement till KFÖ 
 
Särskilda indikationer:  
- Stor ödemvolym 
- Ödem med inlagring av fett/bindväv 
- Ödem med fibros/skleros 
- Ödem med hudförändringar  
 
Mål med hjälpmedlet 
Möjliggöra för patienten: 
- Att självständigt kunna utföra egenbehandling 
- Att minska risken för ödemkomplikationer 
- Att förbättra livskvalité 
- Att minska behov av vårdinsatser 
 
 
Typ av kompressionspump med tillbehör som kan förskrivas 
- Kompressor som ansluts till en manschett via luftslangar. 
- På kompressorn ställer man in tryck, behandlingstid och behandlingscykel. 
- Systemet för kompressionsbehandling har 12-kammarsmanschett och   
  möjlighet till central förbehandling. 

 
 
Kontraindikationer 
- Allvarlig åderförkalkning (arterioskleros) 
- Ischemiska vaskulära tillstånd 
- Obehandlad hjärtsvikt 
- Obehandlat högt blodtryck 
- Känd eller misstänkt blodpropp (djup ventrombos eller tromboflebit) 
- Gangrän 
- Erysipelas eller andra bakterieinfektion i huden 
- Nya hudtransplantationer under läkning 
- Lungödem 
- Plötsliga smärtor eller känselbortfall under behandling med kompressionspump 
 
Risk för personskada 
-Viss sannolikhetsrisk för tillbud vid användning, som kan orsaka personskada 
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Kostnad för tillbehör förbrukningsdelar som betalas av patient 
Hjälpmedelsavgift 
 
Råd i förskrivningsprocessen 
Behovsbedömning  
- Bedömning sker av ansvarig lymfterapeut utifrån riktlinjens kriterier 
 
Prova ut, anpassa och välja lämplig specifik produkt 
- Utprovning sker hos ansvarig lymfterapeut under några tillfällen 
- Måttagning görs för att välja rätt storlek på manschetten 

 
Instruera, träna och informera 
- Behandling ordineras av lymfterapeut 
- Lämpligt behandlingsprogram provas ut av lymfterapeut 
- Muntlig och skriftlig information om användning av kompressionspump 
 
Uppföljning och utvärdering 
- Förskrivare ansvarar för uppföljning minst 2 ggr/år 
 
Leverantör av hjälpmedel och tjänster 
Hjälpmedelscentralen enligt avtal mellan uppdragsgivaren och LD Hjälpmedel.  
 
--------------------------------------------- 
Framtaget av: Produktgrupp: 
Helena Johansson Sjukgymnast  Falun 
Birgitta Dahlberg Sjukgymnast  Avesta 
Marianne Jonsson Sjukgymnast  Falun 
Ann-Sofi Forssparre Sjukgymnast  Ludvika 
Anna Asplund Sjukgymnast  Ludvika 
Carina Anteskog Avd chef   LD Hjälpmedel Borlänge 
Kontaktperson: Birgitta Dahlberg    
 
Godkänd av: Tomas Riman Division kirurgi 2018-04-30 
Utredning/rekommendation utförd genom Medicinskt Råd 2017-01-16 

 


