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Förskrivningsförfarandet

Kompressionsplagg
Utmaningar för alla europeiska patienter med lymfödem

Resultatet av en enkät på fem olika språk med 1102 svar

från hela Europa.

Uppskattningsvis är 250 miljoner människor över hela världen drabbade av lymfödem. 

Medicinska kompressionsplagg är en av grundpelarna vid  behandling av lymfödem. Utan
kompression sker en försämring av lymfödemet och risken ökar för komplikationer som till 
exempel infektionersom kan resultera I sjukhusvård och minskad rörlighet samt även ha en
stor inverkan på arbetskapacitetoch livskvalitet hos de som lever med lymfödem . 

Lymfödem är ett kroniskt progredierande sjukdomstillstånd som orsakar svullnad i
kroppsvävnaderna. Det förekommer i formernaprimärt lymfödem (en ovanligt förekommande
orsakad av medfödd underfunktion I lymfsystemet) eller sekundärt lymföndem (lymfkärlen har 
skadats av kirurgiska ingrepp, trauma eller cancerbehandling etc.) Oftast förekommer lymfödem i
ett ben eller en arm men andra kroppsdelar kan drabbas, ansiktet eller till och med hela kroppen.  

Det finns I dagsläget ingen bot för lymfödem och patienterna måste dagligen behandlas med en
bra, individanpassad kompression. Kompressionsplaggen bör tvättas varje dag för att fungera med 
maximal effekt och bör bytas ut var 6:e månad.

För att förstå graden av den utmaning det är att få fram de nödvändigavälfungerande
kompressionsplaggen så har patientorganisationer över hela Europa förenats för att samla in 
tankar och åsikter från dem som är mest berörda; patienterna och deras vårdgivare. 

Baserat på de skriftliga kommentarer som
gjordes av 59% av deltagarna, fann man tre
gemensamma nämnare över hela Europa:

Baserat på samarbetet mellan patientorganisationerna under 2020 beslöt vi att samlas igen 2021. 
Vi beslöt att sätta #presspåkompression. 

(We decided to put compression #underpressure)

En undersökning i form av ett Google Formulär skapades med ett enda påstående att ta ställning till: 
“Jag måste kämpa för att få tillgång till nödvändiga kompressionsplagg för att klara av den dagliga
skötseln av mitt lymfödem eller för den person jag vårdar. (innan Covid19 och utan att ha orsakats av Covid19.)”

Detta påstående kunde graderas på en skala 1-5 där 1 betydde “Instämmer inte alls” och 5 “Instämmer
helt”, med möjligheten att beskriva vilka svårigheter patienten/vårdgivaren hade stött på. Originalet
på engelska översattes till sju andra språk: danska, holländska, finska, franska, tyska, italienska och
portugisiska. Undersökningen delades av patientorganisationerna och patienterna i olika sociala
media och plattformar och/eller via e-post. Efter en vecka samlades resultatet in och diskuterades. 

Detta har varit ett fantastiskt
teamarbete och vi tackar alla
systerorganisationer och deras
representanter för allt
samarbete och stöd.  

Huvudpunkter

Genomförandet

Tack

Huvudbudskap
• Vi uppmanar alla intressenter (industrin, läkare, terapeuter, patienter,) att bli medvetna om 

vilka svårigheter patienterna måste kämpa med för att kunna hantera sin kroniska sjukdom. 
• Vi uppmanar alla intressenter att samarbeta med patientorganisationerna för att

åstadkomma en förändring till det bättre och att ställa krav/ sätta #presspåkompression. 
(compression #underpressure).

• Rätt utprovade och rätt förnyade medicinska kompressionsplagg kan minska följdriskerna
och stödja patienterna i den dagliga skötseln av deras lymfödem.

608 patienter svarade 3, 4 eller 5 (på en skala 1-5) Det vill säga att de fick kämpa för att få de 
nödvändiga kompressionsplaggen för sina lymfödem eller sina vårdtagare med lymfödem. Det är
nu viktigt att vidare utforska kommentarerna bakom huvudpunkterna och i samarbete med alla
inblandade, inklusive patienterna, utreda vad som kan förbättras. 
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