
 

 

 

 

 

Hvis du selv ønsker at anskaffe 
kompressionsstrømper 
Du kan selv købe kompressionsstrøm-

perne. Det er altid en god idé at kontakte 

en bandagist, så er du sikker på at de rig-

tige mål bliver taget.  

Bandagisten kan kontrollere, om kom-

pressionsstrømperne sidder som de skal, 

og oplyse om vask af strømperne. Du har 

også mulighed for at købe kompressions-

strømper online.  

Se liste over bandagister/klinikker på bag-

siden. 

Transport til og fra bandagisten 
Hvis du ikke har egen bil, kan bruge of-

fentlig transport, blive kørt af pårørende 

eller har mulighed for at bruge flextur (et 

åbent tilbud til alle borgere), kan du søge 

om Flexhandicap hos Trafikselskabet Mo-

via.  

Du finder ansøgningsskemaet her: 

www.moviatrafik.dk/flexkunde/flexhandi-

cap. 

Når du har udfyldt skemaet, skal du 

sende det til Visitationen på  

Stiager 2, 3500 Værløse.  

Der findes også bandagister, der tilbyder 

hjemmebesøg mod betaling. Husk at 

spørge bandagisten, hvad hjemmebesø-

get koster, da det kan være meget for-

skelligt afhængigt af, hvilken bandagist du 

vælger.  

 

 

 

 

 

 

Har du behov for hjælp til selv at 
tage kompressionsstrømperne 
på og af? 

Bandagisten kan også hjælpe dig, hvis du 

blot har behov for rådgivning eller vejled-

ning om, hvordan du får strømperne af og 

på.  

Bandagisten vil formentlig også kunne til-

byde dig mulighed for at afprøve forskel-

lige redskaber til at tage strømperne af og 

på. 

 

Har du behov for mere hjælp for selv at 

kunne tage strømperne af og på, er du 

velkommen til at henvende dig til Visitatio-

nen. De kan henvise dig til et udrednings- 

og rehabiliteringsteam (URT) som kan 

tage hjem til dig og vejlede dig.  

Kontakt Visitationen på tlf. 7235 5630. 

Der er åbningstid mandag til fredag kl. 10-

14, torsdag dog kl. 10-17. Du kan også 

skrive til os via Digital Post, du kan gå ind 

på www.furesoe.dk/hjælpemidler og finde 

knappen ”Skriv til os via Digital Post”. 

Andre muligheder for 
økonomisk støtte 
Har du økonomiske udfordringer og be-

hov for støtte, har du mulighed for at an-

søge om enkeltydelse. Det gør du ved at 

kontakte Ydelse i Jobcenter Furesø på tlf. 

7235 5010. Læs mere på: www.fure-

soe.dk/tilskud  

 

Hvis du er pensionist, har du mulighed for 

at ansøge om helbredstillæg eller person-

ligt tillæg, hvis du er vanskeligt stillet øko-

nomisk. Kontakt Borgerservice på tlf. 

7235 4000. Du kan finde ansøgningsske-

maet her: www.furesoe.dk/tillæg  

 

http://www.moviatrafik.dk/flexkunde/flexhandicap
http://www.moviatrafik.dk/flexkunde/flexhandicap
http://www.furesoe.dk/hjælpemidler
http://www.furesoe.dk/tilskud
http://www.furesoe.dk/tilskud
http://www.furesoe.dk/tillæg
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 Liste med kontaktoplysninger til bandagister/leverandører  

 

 

 

 

 

 

 

 

Apopro (Online Apotek – Webshop) 
Tlf. 8988 1595, Man-fre kl. 9-16 
www.apopro.dk 

Bandageshoppen.dk (Online butik)  
Tlf. 7174 1071, Man-fre kl. 9-15 
www.bandageshoppen.dk  

Bandagist.dk (Fysisk klinik) OBS. Tager på hjemmebesøg 
Ulrikkenborg Plads 10E, 2800 Kongens Lyngby 
Tidsbestilling: 4396 9080, Man-tors. kl. 9-14 fre. 9-12 
www.bandagist.dk  

Bandagist Jan Nielsen (Fysiske klinikker) OBS. Tager på hjemmebesøg 
Frederiksborggade 23, 1360 København K.  
Tlf. 3311 8557, Man-fre. 8-17  
www.bjn.dk 

Dansk Lymfødem Klinik v/ Synnøve Keyn Pavic (Fysisk klinik)  
Skodsborg Strandvej 129, stuen, 2942 Skodsborg Tlf. 4580 5520 
www.dansklymfodemklinik.dk  

Livja (Fysisk klinik) OBS. Tager på hjemmebesøg 
Hf. Birkevang 13, 2700 Brønshøj-Husum 
Tlf. 2925 9446, Man-fre. 9-14  
www.livja.dk  

Ortos (Fysiske klinikker) OBS. Tager på hjemmebesøg 
Sognevej 25, Bygning 87, 2605 Brøndby Tlf. 4353 0505  
Har også adresse i Køge, på Fyn og i Jylland  
www.ortos.dk 

Rosmedic (Fysisk klinik) OBS. Tager på hjemmebesøg 
Vestergade 20D, 4600 Køge Tlf. 5663 1680  
www.rosmedic.dk   

Sahva (Fysiske klinikker) OBS. Tager på hjemmebesøg 
Gammelgårdsvej 88, 3520 Farum Tlf. 7011 0711  
Har også klinikker i Brøndby, Helsingør, Hillerød, København S og København Ø. 
www.sahva.dk      

Specialbandager (Fysisk klinik) OBS. Tager på hjemmebesøg 
Bindeleddet 10, 2880 Bagsværd  
Tlf. 4444 8850, Man-tors. kl. 10-14 fre. 10-12 
www.specialbandager.dk    

Svaneklinik (Fysisk klinik) OBS. Tager på hjemmebesøg 
Lyngby hovedgade 27-29, 2 sal 2800 Kongens Lyngby  
Tlf. 4587 0110 
www.svaneklinik.dk   

http://www.apopro.dk/
http://www.bandageshoppen.dk/
http://www.bandagist.dk/
http://www.bjn.dk/
http://www.dansklymfodemklinik.dk/
http://www.livja.dk/
http://www.ortos.dk/
http://www.rosmedic.dk/
http://www.sahva.dk/
http://www.specialbandager.dk/
http://www.svaneklinik.dk/

	Hvis du selv ønsker at anskaffe kompressionsstrømper
	Andre muligheder for økonomisk støtte

	Liste med kontaktoplysninger til bandagister/leverandører

