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Lægefaglig vurdering i forbindelse med bevilling af kompressionsstrømper 

- Arbejdsgang, afregning og skabelon 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Såvel praktiserende læger som Sundheds- og Omsorgsområdet i Norddjurs Kommune ønsker 

- at sikre en kvalificeret og hurtig sagsbehandling i forbindelse med bevilling af kompressions-

strømper. 

- at optimere de administrative arbejdsgange, der er forbundet med at sikre dette. 

 

Forudsætning for bevilling af kompressionsstrømper                                                                                                    
En grundlæggende forudsætning for, at borgere med svær varig kredsløbslidelse kan få bevil-

get det første par kompressionsstrømper er, at kommunen modtager en fyldestgørende lægefag-

lig vurdering. 

 

 

Af den lægefaglig vurdering, skal det derfor klart fremgå: 

 

1. at borgeren er udredt for en kredsløbslidelse   

2. at borgeren har fået diagnosticeret en svær og varig kredsløbslidelse - jf. skabelon side 2   

3. at borgeren har behov for varig kompressionsbehandling med kompressionsstrømper, samt 

4. en lægelig vurdering af, hvilken kompressionsklasse borgeren har behov for.  

  

 

Visitationen vil honorere korrespondancen som en statusattest, når  

1. korrespondancen indeholder fyldestgørende information - jf. "Skabelon for korrespondance 

vedr. bevilling af kompressionsstrømper"  

OG  

2. der er sendt en faktura på "Statusattest-Kompression" til EAN.NR. 579 800 4401 798 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DET ER VIGTIGT, at der skrives "Visitation" i korrespondancens emnefelt. 

 

Hvis der ikke skrives noget i emnefeltet, skal plejepersonale i driften åbne og læse korre-

spondancen inden de kan videresende den til Visitationen. 
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Skabelon for korrespondance vedr. bevilling af kompressionsstrømper  

 
Kopieres ind i frase-kartoteket i klinikkens journalsystem 

 
DET ER VIGTIGT, at der skrives "Visitation" i korrespondancens emnefelt. 

 
Hvis der ikke skrives noget i emnefeltet, skal plejepersonale i driften åbne og læse 
korrespondancen inden de kan videresende den til Visitationen. 

 
Lægen sender alle nedenstående oplysninger via en MedCom-korrespondance. 

 

1. borgeren er udredt for en kredsløbslidelse og har fået diagnosticeret en svær og varig kreds-

løbslidelse  

 
Svære grader af åreknuder (varicer) som ikke svinder efter fornøden behandling. 
 
Varige følger efter blodpropper i ben eller arme. 
 
Varige hævelser på grund af følger efter strålebehandling. 
 
 Kronisk ødem (væske) i benene på grund af en varig utilstrækkelig funktion af vener, 
fraførende lymfekar eller hjerteinsufficiens. 

 

 Anden diagnose: ________________________________________________ 

 

 

2. Borgeren har behov for varig kompressionsbehandling med kompressionsstrømper.  

 
- kompressionsklasse:          2         3         
 

 

 

3. Evt. supplerende bemærkninger/særlige hensyn i relation til behandling med  

kompressionsstrømper:  

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
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