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Kriterier för förskrivning av kompressionsstrumpor:  

Här hittar du vem som får förskriva, kriterier mål och anvisningar: Handboken 

Beställningsrutin Kompressionsstrumpor 

Beställning av kompressionsstrumpor gör du i webSESAM. Om du saknar behörighet till 

webSESAM hittar du information och blankett för ansökan här: Behörighet WebSesam  

För att underlätta mätning: Sök fram beställningsblankett/mätprotokoll för 

kompressionsstrumpan på företagets webbplats, du hittar länkarna till företagens 

webbplatser här.  För hjälp vid utprovning/mätning kan aktuell leverantör kontaktas. 

Kontakta även leverantör för specifik produktinformation, instruktion om måttagning och 

varuprover 

I webSESAM ligger ett standardsortiment av olika strumpor, beige eller mörka. Om något av 

måtten inte stämmer överens med måttabell eller om patienten har önskemål om annat 

utförande eller färg på strumporna behöver patienten en specialbeställd strumpa. Använd 

leverantörens samlingsartikelnummer i webSESAM och sedan loggar du in i leverantörens e-

shop och gör beställningen enligt anvisningarna där.  

För att beställa kompressionsstrumpor: 

Direkt i webSESAM 

Beställning standardsortiment görs via beställningssystemet webSESAM. Nedan följer en 

beskrivning på hur man gör en beställning av standardstorlek:  

• Gå in under Varukatalog i menyn till höger.

• Välj Hjälpmedel för mätning, stöd, träning eller ersättning av kroppsfunktioner

• Välj Hjälpmedel vid cirkulationsbehandling.

• Välj Stödstrumpor och kompressionsstrumpor för armar och ben ISO-kod

040606

• Var noga med att kontrollera vilken strumpa du vill förskriva, och vilken kvalitet

den behöver ha för att passa din patients livsstil. Kontrollera om det ska vara

öppen/sluten tå, vilken färg etcetera.

• Klicka på varunumret.

http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/hjalpmedel/handbok-for-forskrivig-av-personliga-hjalpmedel/produktanvisningar2/medicinsk-behandling/040606-stodstrumpor/
https://regionservice.vgregion.se/hjalpmedel/vardgivare/vara-tjanster/webbsesam/nyregistrering-och-andring-av-behorighet/
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/sn7024-1932592406-278/native/Sortiments%c3%b6versikt%20040606%20Kompressionskatalog.pdf
https://regionservice.vgregion.se/hjalpmedel/vardgivare/vara-tjanster/sortiment/kompressionsstrumpor/foretagsinformation-med-bestallningsblanketter/
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• Klicka på Beställ.  

Fyll i patientens personnummer 

• Klicka på Fortsätt.  

• Kontrollera att betalare är rätt. Kontrollera att antalet är rätt.  

• Klicka på Fortsätt.  

• Fyll i telefonnummer till patienten, kontrollera leveransadress.  

• Om inte finns möjlighet att välja annan adress under rubriken ”Välj adress”, 

skriv in rätt adress. 

 • Klicka därefter på Verkställ och din beställning skickas till 

Hjälpmedelscentralen 

 

Via leverantörens e-shop 

1. Gå in i webSESAM och sök upp samlings artikelnummer för den leverantör som du vill 

beställa från. Gör din beställning i webSESAM. 

 

2. Gå in på leverantörens e-shop och gör din beställning skriv in kundordernumret där 

leverantören anger. 

 

Kompressionsbehandling med medicinska kompressionsstrumpor skall likt övrig 

kompressionsbehandling ordineras av läkare. Behandlingen är viktig och ofta livslång. Det är 

därför viktigt att kompressionsstrumpor har rätt kompressionsklass, storlek och modell.  

Uppföljning/Utvärdering Förskrivningen skall följas upp kontinuerligt efter patientens behov 

och vid förändringar i patientens tillstånd. Gör en ny bedömning enligt ovan innan ny 

förskrivning. 

Ordinerande enhet ansvarar för att det finns rutiner för uppföljning. Ansvaret innebär att följa 

upp behandlingseffekt samt informera och utbilda patienten. 

 

 

 




