
 
 

 

 
 
 
Blekinge Tekniska Högskola 
Sektionen för hälsa 

 
 
 
KOMPRESSIONSSTRUMPANS 

VARA ELLER ICKE VARA 

FINNS EVIDENS FÖR KOMPRESSIONSBEHANDLING 

AV ÖDEM I TAGBEN EFTER CABG?  

 

 

 

ANN-SOFIE GUSTAFSSON 

 

 

 

 

 
Examensarbete på kandidatnivå   Handledare Anneli Virveus 
i vårdvetenskap   Blekinge Tekniska Högskola  
VO1301    Sektionen för hälsa 
Juni 2012    371 79 Karlskrona 



 
 

SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund. Det var ett välkänt problem att patienter, som genomgått hjärtoperation med 
insättande av nya kranskärl, coronary artery bypass grafting (CABG), allmänt samlade på sig 
vätska, ödem. Principen för CABG ingreppet var att hjärtats blodförsörjning kopplades förbi 
förträngningar och skador i kranskärlen genom användandet av kroppsegna blodkärl, så 
kallade grafter. Grafterna togs från underbenet (tagbenet), detta i sig kunde orsaka ödem i 
benet. Ödem i sin tur förorsakade utebliven sårläkning. Förebyggande behandling med 
kompressionsstrumpa visade sig minska ödemet i sårkanterna och förbättrade det venösa 
återflödet hos patienter med venös insufficiens. Därför blev studiens syfte att söka evidens 
om förebyggande behandling med kompressionsstrumpa minskade förekomsten av ödem i 
tagbenet efter CABG. Detta eftersom både tidigare och en nyligen lokalt gjord studie visade 
på att problem med ödem på tagbenet existerade, med den konsekvensen att primärvården 
behövde använda sina resurser till att behandla ödem och understödja den förlängda 
sårläkningen. Metoden i studien utgick från en systematisk litteratursammanställning. Sju 
vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats, varav fyra var RCT-studier valdes ut. 
Artiklarna kvalitetsgranskades och evidensstyrkan graderades. Resultat: fyra av sju, lite mer 
än hälften, av artiklarna förordade kompressionsbehandling för att förbättra det venösa 
återflödet och därmed kunde ödem förebyggas. Ingen visade på någon nackdel. Slutsatser: 
resultatet tydde på att kompressionsstrumpan var här för att stanna, under förutsättning att rätt 
diagnos ställdes, information till patienten om varför strumpan borde användas och praktisk 
undervisning till patienten om hur den skulle användas eftersträvades.  

Sökord: kompressionsbehandling, evidens ,ödem, tagben. 
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INTRODUKTION 
Coronary Artery Bypass Grafting (CABG), är ett kirurgiskt ingrepp som behandlar 
kranskärlssjukdom. De nya kärlen som används för att leda förbi förträngningar är ofta vener 
som tas från patientens eget ben. Det venösa återflödet i benet kan då påverkas och leda till 
att benet blir svullet (ödem). Ödem ökar påfrestningen på operationssåret och riskerar att 
försvåra sårläkningen (Wallentin, 2005).  Sjuksköterskan har som delaktig i behandlingen av 
ödem hos patienter ett ansvar som förutsätter kunskap om olika behandlingsalternativ såväl 
som helheten kring patienten (Lindholm, 2002). Bjellerup, Lindholm och Öien (2012) 
beskriver att sjuksköterskan i första hand ska behandla ödem med rätt omläggningsmaterial 
men även för uppföljning och tillsyn. Florence Nightingales omvårdnadsteori förordar att 
tillämpa understödjande av naturens läkande krafter som i praktiken betyder att tänka 
förebyggande, vilket i dagens läge kan tolkas som minskad behandling med läkemedel 
(Moberg, 2007). Därför är det angeläget att undersöka om förebyggande behandling med 
kompressionsstrumpa på tagbenet direkt efter operation har någon betydelse för uppkomst av 
svullnad och därmed minska risken för att ödem uppstår.  

BAKGRUND                   
 

CABG 
Coronary Artery Bypass Grafting, (CABG) innebär thoraxkirurgisk operation med insättande 
av nya kärl till hjärtat. Själva principen för CABG ingreppet är att hjärtats blodförsörjning 
kopplas förbi förträngningar och skador i kranskärlen genom användandet av kroppsegna 
blodkärl, så kallade grafter. De vanligaste blodkärlen som används vid CABG operationen är 
arteria mammaria och vena saphena magna. Arteria mammaria återfinns under bröstbenet och 
vena saphena magna plockas ut från insidan av underbenet. Det ben där graftet plockas ut 
kallas tagben (Wallentin, 2005). Tidigare forskning har mest uppmärksammat och fokuserat 
på komplikationer i form av djupa infektioner i brösthålan och mediastiniter (infektioner i 
bindvävsrummet mellan båda lungorna) vilket kan grundas på deras potential för allvarlig 
sjuklighet och dödlighet. Komplikationer i tagbenet med förlängd sårläkning som följd visar 
sig, genom forskning, dock vara vanligare (Olsen et al., 2003). Enligt Svenska 
Hjärtkirurgiregistret (2010) har 6238 personer i Sverige under år 2010 genomgått någon form 
av hjärtkirurgi varav 4441 var kranskärlskirurgi. I Blekinge gjordes 137 hjärtkirurgiska 
ingrepp och av dessa var 107 stycken kranskärlsoperationer (ibid). 

Tagben  
Med tagben avses i den här studien det ben varifrån kärl tas i samband med CABG-operation 
(Wallentin, 2005).  Sår på benen läker långsammare än sår i ansiktet, bålen eller övre 
extremiteter. Detta sammanhänger med att cirkulationen oftast är sämre perifert i benen och 
på att det hydrostatiska trycket (trycket i underbenen) är högre när man står upp. Ofta 
svullnar benen, ödem, vilket innebär att förutsättningarna för läkning blir sämre (Lindholm, 
2003).  

Ödem/ Svullnad 
Ödem kan uppstå i nästan alla delar av kroppen. Det är ett välkänt problem att patienter som 
genomgår CABG-operation allmänt samlar på sig vätska, ödem (Hirai, Nukumiz & Kidokoro, 
2006). O´Hagan och Kolvekar (2000) förklarar att ingreppet med att ta ut underbenets stora 
ven, vena saphena magna, för att använda som graft, i sig kan orsaka ödem i benet. Whitley 
(2011) beskriver att blodet i benens vener pumpas mot gravitationskraften och hindras att 
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falla tillbaka ner i fötterna av klaffar. Whitley (2011) skriver vidare att det venösa återflödet i 
benen är viktigt för att vi ska kunna stå upp utan att svimma eller att benen ska svullna, ödem. 
Ödem förorsakar utebliven sårläkning, kompression minskar normalt ödem i sårkanter och på 
så sätt befrämjas sårläkningen (Bjellerup et al., 2012).    

Kompressionbehandling 
Lindholm (2003) visar att kompressionsbehandling av ben kan leda till minskad svullnad 
genom ökat vävnadstryck. Vätska förhindras att läcka ut från venerna till vävnaden. Klaffarna 
får förbättrad funktion vilket minskar det venösa återflödet. Minskad vendiameter leder till 
ökad blodflödeshastighet och att cirkulationen förbättras (ibid).  Mätning av 
volymförändringar (plethysmografi) i underben visar att kompressionsstrumpor förbättrar det 
venösa återflödet betydligt under promenader, oavsett promenadens hastighet. Dessutom står 
effekten i proportion till graden av venös insufficiens (Ibegbuna, Delis, Nicolaides & Aina, 
2003). 

Kompressionsstrumpa 
Den första elastiska strumpan utvecklas under 1840-talet men långt tidigare använder sig de 
gamla egyptierna av lindning för att komprimera benen vid venös insufficiens (Lindholm, 
2003). Graderad kompressionsstrumpa (GCS) börjar användas på 1980-talet och innebär 
fortfarande att kompressionsgraden är högst kring ankelregionen för att sedan avta längs 
benet upp mot knät. Strumporna  börjar användas både terapeutiskt och profylaktiskt och så 
används de fortfarande, företrädesvis som profylax mot djup ventrombos (DVT) och för att 
undvika recidiv av bensår (ibid). Indikationer och följsamhet till användande av 
kompressionsstrumpor undersöks i en studie av (Cataldo, deGoody & deBarros, 2011). 
Cataldo et al. (2011) skriver vidare att variablerna ålder, kön yrke, utbildning och livsstil 
(fysisk aktivitet och hur mycket tid som tillbringas stående) analyseras tillsammans med en 
klassificering av venös insufficiens. Därefter undersöks varför ordinationen om 
kompressionsbehandling ges och hur den sedan upplevs  av patienterna. Efter 30 dagar får 
patienterna bedöma obehag, smärta, stickningar och svullnad. Av dem som skaffar sig 
kompressionsstrumpor (89,3%) rapporterade 90 % en förbättring (ibid). 

Omvårdnad efter CABG  
Kända riskfaktorer och komplikationer finns beskrivet i tidigare studier, dock mindre hur 
denna kunskap skall omsättas inom vårdvetenskapen. Kännedom om samband mellan kända 
riskfaktorer och komplikationerna svullnad och svårläkt sår på tagbenet, bidrar till ökad 
kunskap och medvetenhet bland sjuksköterskor att uppmärksamma tidiga tecken till 
bensvullnad och eventuella svårläkta sår på tagbenet. Omvårdnaden och informationen under 
sjukhusvistelsen kan därför ha betydelse för patientens observationsförmåga och egenvård 
efter utskrivning (Davies, 2000). Enligt Socialstyrelsen (2005) finns det tre huvudsakliga 
arbetsområden för den legitimerade sjuksköterskan, - omvårdnadens teori och praktik, -
forskning, utveckling och utbildning, -ledarskap. Alla dessa tre områden skall praktiseras 
med en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt gentemot individen. Omvårdnadens teori och 
praktik innefattar att tillvarata det friska hos patienten, tillgodose dennes specifika 
omvårdnadsbehov och lindra lidande samt uppmärksamma patientens upplevelse av sjukdom. 
För att uppnå delaktighet och följsamhet skall sjuksköterskan föra en dialog med patient och 
närstående. Undersökningar ska ske på ett sådant sätt att patienten blir motiverad till fortsatt 
behandling och känner trygghet. Området forskning, utveckling och utbildning handlar bland 
annat om att sjuksköterskan ska ha ett kritiskt förhållningssätt till de rutiner och metoder som 
praktiseras på arbetsplatsen samt söka och kritiskt granska ny evidensbaserad kunskap före 
eventuell tillämpning i vården (ibid). Annells, O´Neill och Flowers (2006) beskriver att en 
betydande faktor för tillfrisknande är patientens villighet till behandling samt dennes 
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fullföljande av behandling. Förtroende för sjuksköterskans kunskap samt känslan av att 
förbättring inträder är viktigt för att ge patienten motivation (ibid). Sjuksköterskans 
uppträdande är också enligt Florence Nightingale viktigt, samtal med och råd från 
sjuksköterskan är av stor betydelse samtidigt som patientens integritet ska skyddas. 
Nightingale prioriterar även att tolka patienten och dennes symtom och att göra rätt sak vid 
rätt tillfälle. Hon menar också att omvårdnad och medicin har olika uppgifter, men samma 
mål nämligen att avlägsna hinder för tillfrisknande (Nightingale 1954).  Florence 
Nightingales syn på omvårdnad återspeglas i Socialstyrelsens beskrivning av en 
sjuksköterskas arbetsområden genom att betona människans inbyggda läkande kraft. Denna 
kraft måste skyddas från påverkan från dålig miljö. Nightingale förstår och kämpar för att 
förebygga ohälsa och genomför stora förbättringar kring miljön inom vården och 
rehabiliteringen. Frisk luft är enligt Nightingale ett av de viktigaste redskapen för hälsa, 
tillsammans med vacker miljö, ljus, värme, lugn och ro, bra mat och välskött hygien 
(Moberg, 2007). 

Evidensbaserad omvårdnad  
I Hälso- och sjukvårdslagen står att sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en 
god vård (SFS 1982:763). Sjuksköterskan ska enligt Lag om yrkesverksamhet på hälso- och 
sjukvårdens område, arbeta i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet (SFS 
2010:659,6 kap). Omvårdnadsforskningens vetenskapliga forskningsresultat, kompletterade 
med sjuksköterskans kliniska erfarenhet, patientens behov och förväntningar samt den 
ekonomiska och organisatoriska situation som råder inom vården, utgör grunden för 
evidensbaserad omvårdnad (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Den nya 
patientsäkerhetslagen som träder i kraft från den 1 januari 2011 förstärker vårdgivarens 
skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete ( SFS 2010:659, 3 kap). 
Willman et al. (2006) beskriver sedan många år tillbaka att användande av vetenskapligt 
underbyggda behandlingsinsatser och omvårdnadsinsatser blir allt viktigare när kraven på 
sjukvården växer och resurserna minskar. Willman et al. (2006) skriver vidare att systematisk 
patientnära forskning anses ge de bästa vetenskapliga grunderna, att systematisk utvärdering 
behövs även för att kunna konstatera om åtgärderna fått den effekt som var tänkt och om 
dessa genomförts så som det var avsett. Svensk sjuksköterskeförening (SSF) (2008) menar att 
god omvårdnad är sjuksköterskans ansvar och utgår från vårdtagarens behov i den aktuella 
situationen.  Kvaliteten avgörs av den enskilda sjuksköterskans kompetens i bemötande och 
på vilket sätt omvårdnadsarbetet genomförs. Varje sjuksköterska har ett etiskt och moraliskt 
ansvar för sina beslut och bedömningar. SSF (2008) skriver att all kunskap måste granskas 
och bedömas oavsett om den kommer från forskning eller klinisk erfarenhet.  I etisk kod för 
sjuksköterskor, International Council of Nurses (ICN), beskrivs att sjuksköterskan ska vara 
aktiv i utvecklingen av omvårdnaden utifrån en vetenskaplig kunskapsgrund (SSF, 2008). 
Genom att ny omvårdnadsforskning införs i sjuksköterskans dagliga arbete understöds ett 
hälsofrämjande arbete för patientens bästa (Göranson, Skärsäter & Wijk, 2006).  

Historien bakom denna studie  
Thoraxkliniken (nuvarande thoraxcentrum) startar sin verksamhet i Karlskrona 1996. 
Beträffande kompressionsstrumpa, som detta arbete handlar om, så får vid starten alla 
patienter kompressionsbehandling på sitt tagben enligt den golden standard som då råder. 
Några år in på 2000-talet introduceras inte längre kompressionsstrumpan för patienterna i 
Karlskrona. Parallell forskning som motiverar detta går ej att finna. Vid denna tid informeras 
sårvårdsansvarig sjuksköterska på Thiva (thoraxintensiven) i Karlskrona om att en del 
patienter behöver distriktssköterskans hjälp på grund av svullnad och sår på ben efter CABG-
operation. Kontakter med motsvarande kliniker i landet (sårvårdsansvarig sjuksköterska eller 
undersköterska) ger ingen förklaring och det står klart att Sveriges thoraxkliniker hanterar 
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saken olika. Några fortsätter med strumpa andra har slutat, och fler övergår till att ordinera 
strumpa vid behov. Olsson och Sörensen (2011) skriver att den evidensbaserade vården ska 
hantera och tillämpa föränderlig vetenskaplig information i dagligt arbete. Forskning som 
utgår från patientens och vårdgivarens frågeställningar är en bristvara, problem kan uppstå 
när det saknas kliniska studier (ibid). 

I en studie på Thoraxcentrum Blekingesjukhuset av Gustafsson, Ericsson, Andersson och 
Borglin (2012) undersöks om CABG-opererade personer upplevde några komplikationer med 
tagbenet efter hemgång. Patienterna fick ingen kompressionsstrumpa. Resultatet visade att 
besvär med framförallt svullnad (ödem), uppträdde ännu efter tre månader hos 33,3 % av 
personerna. Det fanns även ett behov av att konsultera primärvården för skötsel av 
kvarvarande sår hos 4,4 %. Följdfrågan blir om kompressionsstrumpan skall återinföras till 
alla i förebyggande syfte eller man skall fortsätta rekommendera strumpa till dem som får 
besvär i efterhand?  

SYFTE               
Studiens syfte var att söka evidens för om förebyggande behandling med 
kompressionsstrumpa minskar förekomsten av ödem i tagbenet efter CABG.   

METOD               
Metoden i studien utgick från en systematisk litteratursammanställning med syfte att söka 
evidens, vilket innebar att omvandla ett problem till en fråga som gick att besvara, ett sätt att 
söka den bästa vetenskapliga grund för omvårdnad (Olsson & Sörensen, 2011). Metoden 
valdes därför att tveksamhet uppstått vad gäller behandling/inte behandling med 
kompressionsstrumpa. Denna studie gjordes för att lägga grunden till om en 
behandlingsmetod borde ändras eller inte. Flemming (1998) beskrev som del i processen att 
ta fram evidens; bästa tillgängliga bevis används tillsammans med den kliniska erfarenheten 
och patientens uppfattning för att planera vården (Willman et al., 2006, s. 50). Studier med 
kvantitativ ansats valdes, vilket innebar att de innehöll beskrivande statistiska data, alltså 
variabler (Forsberg & Wengström, 2008). För att finna de åtgärder som bäst passade den 
aktuella patientsituationen söktes kunskap på ett genomtänkt och systematiskt sätt (Willman 
et al., 2006).  Enligt Willman et al. (2006) gjordes en systematisk litteraturgranskning i flera 
steg, detta för att konsekvent och opartiskt kunna tolka och sammanställa resultatet.  
Utvärderingsforskningens syfte var att undersöka hur väl en intervention fungerade (Polit & 
Beck, 2008). Forskningsproblemet blev formulerat. Litteratursökningen bestämdes och 
genomfördes strategiskt med tydliga inklusions-och exklusionskriterier för att finna lämpliga 
artiklar. De enskilda studierna sammanställdes genom klassificering, vilken vetenskaplig 
metod som använts, och kvalitetsbedömning enligt en skala med tre graderingar. Evidensen 
ställdes därefter samman. Evidensens kvalitet fick lägga grunden till de rekommendationer 
som följde (Olsson & Sörensen, 2011).  
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Forskningsproblemet 

Forskningsproblemet enligt Flemming, en arbetsprocess i fyra steg som svarade på en given 
metods effekt (Willman et al., 2006).  

Situation Åtgärd Motåtgärd Resultat 

Ödem på tagbenet 
efter CABG-
operation 

Förebyggande 
behandling med 
kompressionsstrumpa 

Ingen förebyggande 
behandling med 
kompressionsstrumpa 

Minskat ödem 

Litteratursökning /sökord           
Uppbyggnaden av de olika databaserna är olika. Thesaurus kallas ett ords definition i 
databasens uppslagsverk, databaserna benämner sina thesaurusar med olika termer.  
Databasen Cinahl, där mer än hälften av artiklarna är omvårdnadsbaserade, innehåller också 
vetenskapliga artiklar om tandvård, nutrition och sjukgymnastik. Cinahls thesaurus kallas 
”subject heading list”. Databasen Medline berör områden som medicin, omvårdnad 
odontologi och hälso- och sjukvårdsadministration. Uppdatering av Medline sker dagligen 
och sökning efter vetenskaplig litteratur kan göras med olika sökmotorer varav Pubmed är 
den största. Medlines thesaurus kallas MESH-term. Cochrane library har en databas som 
innehåller kontrollerade kliniska prövningar (RCT-studier) (Willman et al., 2006). Störst 
sannolikhet att få svar på en frågeställning, är via de artiklar som innehåller frågeställningens 
alla delar (ibid). Bred sökning med Booleska sökoperatorn OR gav så många träffar och förde 
så långt från ämnet att sökningen avgränsades med hjälp av Booleska sökoperatorn AND som 
sökte kombinationer av söktermer, CABG/edema/compression therapy Manuell sökning har 
kontrollerat tillgängligt material i referenslistor (ibid). Ingen begränsning i tid gjordes 
eftersom det var svårt att finna nyligen gjorda studier, ej heller någon guideline gick att finna. 
75 abstrakt genomlästes, sju artiklar valdes ut och lästes i sin helhet. Sökord som användes 
var CABG, edema, compression therapy, compression stockings och wound healing (bilaga 
1). 

Inklusionskriterier 
Artiklar som berörde effekten av kompressionsstrumpa för behandling av ödem på nedre 
extremiteter efter uttagande av vena saphena magna valdes ut. Artiklarna skulle även vara 
granskade vetenskapliga artiklar (peer reviewed) i fulltext. Peer reviewed innebar att den 
innan publicering har genomgått granskning av expert inom ämnet (Willman et al. 2006). 
Artiklar som utförts enligt kvantitativa metoder har använts, RCT-studier i första hand 
eftersom de stod för god vetenskaplig kvalitet (Olsson & Sörensen, 2011). Artiklarna skulle 
vara publicerade i erkända tidskrifter på svenska eller engelska då dessa språk behärskades.  
Sju artiklar som svarade mot syftet valdes ut, varav fyra stycken var RCT-studier.    

Exklusionskriterier 
Artiklar som behandlade kompressionsbehandling på venösa bensår exkluderades, såväl som 
kompressionsbehandling av ödem under graviditet, flygresor och andra orsaker då inget 
ingrepp för borttagande av vena saphena magna utförts. Den allra största mängden artiklar 
handlade om kompressionsbehandling av venösa bensår som inte uppkommit på grund av 
kirurgi. Mer än abstractet lästes i många av dessa artiklar innan de sorterades bort, på dessa 
gjordes ingen dokumentation.  
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Granskningsförfarande 
Inklusionskriterierna var strikt uppställda både vad gäller innehåll och typ av studie. Därför 
kunde kvalitetsgranskningen av de sju utvalda studierna utföras utan ytterligare gallring, med 
hjälp av ett protokoll för bedömning av studier med kvantitativ metod enligt (Willman et al. 
2006) (bilaga 3). Den första granskningen gjordes om en månad senare för att kontrollera 
bedömningen, en av artiklarna bedömdes för säkerhets skull ner till grad 2. 
Granskningsprotokollet räknades ut till en skala med tre graderingar utefter hur många poäng 
granskningen gav. Poängen omvandlades till procent och 80-100% grad 1 stod för hög 
kvalitet, 70-79% grad 2 medelgod kvalitet och 60-69% grad 3 låg kvalitet, studier med låg 
kvalitet hade inte varit aktuellt att ta med. (ibid). Beskrivning av artiklarna innehållande: 
författare, titel, publiceringsår, frågeställning, design, urval, datainsamlingsmetod, resultat 
och vetenskaplig kvalitet är gjord i tabellform (bilaga 2). Nordenström (2006) förklarar att 
kvaliteten på den evidens som framkommer, samt om denna uppfattning kan stödja nya 
rekommendationer, beror på vilken typ av studie som ligger till grund för sammanställningen 
och hur utförandet av denna studie gått till. Det finns en evidenshierarki där RCT-studier sår 
högst i rang, därefter följer icke randomiserade studier med historiska eller samtida 
kontroller, kohortstudier, fall-kontrollstudier, tvärsnittsstudier, studier med konsekutiva fall 
och sist fallbeskrivningar (ibid). 
  
Preliminär evidensstyrka baserades på studiedesign enligt GRADE-systemet. GRADE 
utvecklades internationellt för att kunna gradera evidens och styrka på ett enhetligt sätt, i 
Sverige används GRADE av SBU och Socialstyrelsen (SBU, 2010). 
 
Stark vetenskaplig evidens, GRADE (+  +  +  +)  stora och välgjorda RCT-studier, meta-
analyser eller systematiska översikter. 
 
Måttlig evidens, GRADE (+  +  +  Ο)  små eller inte optimalt utförda RCT-studier. 
  
Begränsad evidens, GRADE (+ + Ο Ο) kohort och fall-kontrollstudie (observationsstudier). 
  
Otillräcklig evidens GRADE ( + Ο Ο Ο),  Fallstudier m.m. 
 
Evidensstyrkan  kunde sedan dras ner om det fanns stora brister samtidigt som den kunde 
ökas vid t.ex. stora välgjorda observationsstudier. (SBU, 2010) (bilaga 2). 
 
Evidensstyrka  1,  GRADE (+  +  +  +)    
Starkt vetenskapligt underlag, studier av hög eller medelhög kvalitet utan försvagande 
faktorer (minst två studier av hög kvalitet) 
. 
Evidensstyrka  2,   GRADE  (+  +  + Ο) 
Måttligt starkt vetenskapligt underlag, hög eller medelhög kvalitet, enstaka försvagande 
faktorer kan förekomma (en studie med hög kvalitet och två med medelhög kvalitet). 
 
Evidensstyrka  3,   GRADE (+ + Ο Ο)  
Begränsat vetenskapligt underlag, hög eller medelhög kvalitet med flera försvagande 
faktorer (minst två studier med medelhög kvalitet) 

Evidensstyrka  4,   GRADE (+ Ο Ο Ο)                                                                     
Otillräckligt vetenskapligt underlag, studier av låg kvalitet eller om likartade studier är 
motsägelsefulla (annat underlag). 
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Nästa moment blev att kontrollera hur de sju utvalda studiernas gradering stod sig 
tillsammans för att kunna ta fram evidens, alltså hur starkt det sammanlagda vetenskapliga 
underlaget var för att besvara problemet (SBU, 2010).  

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Ny kunskap för att förebygga sjukdom, förbättra diagnostik, behandling och omvårdnad 
behövdes. Kliniska försök krävdes för ett tillförlitligt resultat (Olsson & Sörensen, 2011). 
Studier som involverade personer som fått olika behandling, kompressionsstrumpa eller inte 
kompressionsstrumpa, krävde noggrann beskrivning om vad forskaren planerade att göra med 
dem som deltog i studien. Olsson et al. (2011) beskrev även att urvalet skulle göras enligt 
fastställda vetenskapliga normer för att pricipen om rättvisa skulle råda. Det fick inte 
förekomma någon risk för skada för försökspersonerna. Deltagandet skulle alltid vara 
frivilligt, med möjlighet att avbryta när som helst under studien (ibid). Under arbetet med att 
kvalitetsbedöma artiklarna stod det klart att alla de sju inkluderade artiklarna genomgått 
etikprövning med godkänt resultat. 

RESULTAT  
 
I detta arbete inkluderas fyra RCT-studier (jämförelse mellan experimentgrupp och 
kontrollgrupp), två prospektiva observationsstudier utan kontrollgrupp och en CCT-studie 
(jämförande studie utan kontrollgrupper).  De fyra RCT-studierna och en stor prospektiv 
studie med 3 centra och (n= 270) graderades till ett starkt vetenskapligt underlag (1). De två 
övriga graderades till måttligt starkt vetenskapligt underlag (2).  I studierna förekom 
borttagande av vena saphena magna från underben, i sex av studierna borttagande med 
kirurgisk metod och i ett av fallen med läkemedelsinjektion. Alla sju studierna tog i någon 
mening upp effekten av förebyggande behandling mot ödem med kompressionsstrumpa efter 
dessa ingrepp. Presentation av de utvalda artiklarnas slutsatser sammanställdes översiktligt i 
tabell 1. Sedan en kort beskrivning av desamma. 

Tabell 1. Kompressionsstrumpans effekt 

 

Artikel 

 

Åtgärd 

Vena Saphena 
Magna 

 

Kompressionsstrumpans 

effekt 

 

Fördel 

 

Ingen 
fördel 

 

Nackdel 

 

1 

2 & 5 

3 

4 

6 & 7 

CABG 

CABG 

Varicer 

Varicer 

Varicer/CABG 

Osäkert förebyggande av DVT 

Förebyggande mot ödem 

Ingen skillnad på biverkningar 

Ingen skillnad på ödem 

Förbättrat venöst återflöde 

 

XX 

 

 

XX 

X 

 

X 

X 

 

 



 

8 
 

1) Ambrosetti et al. (2004). Ipsilateral compression stocking alone, in the leg in which 
the saphenous vein was harvested has limited efficacy as clots were often found also 
in the leg in with the saphenous vein was not harvested. Användning av 
kompressionsstrumpa hade begränsad trombosprofylaktisk effekt eftersom 
kompressionsstrumpan bara användes på det opererade benet. Detta förfarande 
baserades på den allmänna uppfattningen att vengrafttagningen skulle förorsaka större 
risk för djup ventrombos (DVT) än vad själva hjärtoperationen skulle göra. DVT 
uppträdde i hälften av fallen i det ben som inte var tagben 
. 

2) DeSisto och Sexton (1996). Antiembolic stockings has been shown to prevent 
swelling. Kompressionsstrumpa har visat sig förebygga ödem som är den näst 
vanligast förekommande komplikationen efter smärta. Medvetenheten om detta bland 
vårdpersonalen (nurses) gjorde att behandling med kompressionsstrumpa initierades 
och information till patienten gavs innan hemgång. 
 
 

3)  Hamel-Desnos et al. (2010). Compression did not demonstrate the expected 
superiority in the following areas: thrombophlebitis, inflammation, pain, 
pigmentation and matting. Kompressionsstrumpan hade ingen effekt på biverkningar 
efter kemisk behandling av varicer (vena saphena magna eliminerades genom att 
kärlet occluderades med hjälp av läkemedel). Patienterna i båda grupperna var nöjda, 
de som använt kompression var dock i hälften av fallen mer än nöjda. 
 

4)  Houtermans-Auckel et al. (2009). Wearing an elastic compression stocking has no 
additional benefit as assessed by control of oedema. Kompressionsstrumpa minskade 
inte förekomsten av ödem efter varicoperation (uttagande av vena saphena magna). 
Ytterligare kompression efter de tre första dagarnas bandagering utgjorde efter fyra 
veckor ingen skillnad varken gällande ödem, smärta, komplikationer eller 
sjukskrivningsdagar.  
 

5) Khoshgoftar et al. (2009). The clinical efficacy of sufficient compression therapy in 
patients is marked as a prevention of edema. Kompressionsstrumpa förebyggde 
ödem. Författarna kommenterade också att under denna studie upplevde 
vårdpersonalen strumpan som en förbättring och att patienterna föredrog strumpa 
jämfört med elastisk linda. 
 

6)  Mosti och Partsch (2011). External compression of the calf region will increase the 
venous pumping funktion. Kompressionsstrumpa gav bättre venöst återflöde. 
Resultatet för strumpan med högt tryck över vaden och ytterligare förbättrat venöst 
återflöde var inte överförbart till ödembehandling utan ytterligare forskning 
 

7) Ronaldson et al. (2000). Antiembolic stockings provide venous support to lower 
limbs following saphenous venectomy. Kompressionsstrumpa förbättrade det venösa 
återflödet och förebyggde ödem. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion   
Metoden väljs för att ta fram evidens genom att systematiskt söka tillgänglig litteratur. Syftet 
med detta arbete är att söka evidens för om behandling med kompressionsstrumpa efter 
CABG-operation förebygger ödem i tagbenet. För få ett användbart svar i arbetet med att ta 
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fram evidens är det allra viktigaste att formulera en tydlig frågeställning (Nordenström, 
2006). Detta är den uppgift som uppslukat mycket tid och skapat beslutssvårigheter. God 
hjälp med detta fås till slut av Flemmings modell (Willman et al., 2006). Nästa steg, 
informationssökningen, visar vilken enorm mängd information som finns. Nästan chockartat 
konstateras att detta arbetes specifika frågeställning varken är självklar eller enkel att besvara, 
erfaren handledning och hjälp av BTH´s bibliotekarie krävs för att komma vidare. 
Databaserna som sökts igenom är Cinahl, Medline, Pub Med och Cochrane. The cochrane 
database of systematic rewievs, som tar fram tidigare gjorda litteratursammanställningar, ger 
inget resultat. Eftersom Cinahl och Medline är de största databaserna inom medicin och 
omvårdnad anses att sökningen tillsammans med Cochrane är tillräckligt bred för syftet 
(Willman et al., 2006). Studier som undersöker kompressionens förebyggande effekt/inte 
effekt på ödem efter uttagande av vena saphena magna är inkluderade. Behandling av 
benödem av andra orsaker är exkluderade från denna litteraturstudie. Aktuell forskning i 
ämnet CABG i kombination med kompressionsbehandling av tagben är sparsam, den senast 
publicerade är från 2009. Därför inkluderas även studier som handlar om varicoperation 
eftersom även detta ingrepp innebär borttagande av vena saphena magna. De senare är 
dessutom nyare och de flesta RCT-studier. Två studier som berör kompressionsbehandling av 
tagben efter CABG-operation där ven tas ut som graft är mer än tio år gamla. Dessa 
inkluderas, trots lägre bevisvärde, av den anledningen att de är intressanta ur historiskt 
perspektiv. Den äldsta från 1996, samma år som Thoraxkliniken i Karlskrona startar, får alla 
patienter kompressionsstrumpa på tagbenet efter CABG-operation. 1996 överensstämmer 
forskning och klinik med varandra och behandlingen benämns då som Golden Standard. Alla 
rapporter har styrkor och svagheter, för att få fram värdefull information kan de goda 
avsnitten bedömas för sitt innehåll (Hartman, 2004).  
 

Resultatdiskussion               
Fyra av sju (57 %) av artiklarna förordar kompressionsbehandling för att förbättra det venösa 
återflödet och därmed förebygga ödem. Ingen visar på någon nackdel (faktiska 
kontraindikationer exkluderade innan studiernas genomförande). Tre av sju (42 %) är 
tveksamma till nyttan eller ser endast begränsad effekt av kompression. Av de tre tveksamma 
är två av dem studier med interventionen varicoperation. En av dessa studier visar ingen 
mätbar skillnad mellan kompression, icke kompression, båda patientgrupperna med/utan 
kompression var nöjda. Patienter som använt kompression var dock mer än nöjda. Den andra 
har gett patienterna kompression i tre dagar, sedan slutat och kan sedan inte uppmäta någon 
skillnad på bland annat ödem efter fyra veckor. Den studie av de tre som inte redovisar någon 
förebyggande effekt på ödem efter CAGB-operation, undersöker förekomsten av djup 
ventrombos (DVT). Patienterna får kompressionsstrumpa på tagbenet. Alltså behandlas de 
mot ödem.  DVT visar sig uppträda i lika stor omfattning på det ickeopererade benet (utan 
strumpa), därav deras tvekan till nyttan av kompression med strumpa. De tre tveksamma har 
trots allt använt någon form av kompressionsbehandling kortare eller längre tid och inte mätt 
upp någon skada. 
Tre av fyra (75 %) av studierna med CABG som intervention anger att behandling med 
kompressionsstrumpa förebygger ödem. Ödem på tagbenet efter CABG-operation är ett 
problem som existerar, enligt en studie med 226 deltagare av (Zimmerman, Barnason, 
Young, Schulz & Abbott, 2010). Allmänna symtom som smärta, nedsatt aptit (kosten är 
viktig, (Nightingale, 1954)) och trötthet förekommer hos mer än hälften av patienterna efter 
sex månader. Strax under hälften, 44 %, har fortfarande problem med svullnad, ödem 
(Zimmerman et al., 2010). 
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En studie av Brodovicz et al. (2009) beskriver att den vanligaste typen av ödem beror på 
venös insufficiens samt att kranskärlssjukdom kan vara en av flera bakomliggande orsaker. 
Finns det tillstånd då kompression inte är lämpligt? Kan detta orsaka en rädsla att ställa till 
skada med kompression? Kardiovaskulär sjukdom (åderförkalkning) i nedre extremiteter 
måste utredas först (Östergren & Wahlberg, 2009). Det görs genom att mäta ankel-
brachialindex (ankelblodtryck). På detta sätt får man fram ett kvantitativt mått på graden av 
kärlsjukdom i benens arteriella system. Ankel-brachialindex mäts med doppler genom att 
blodtrycket i ankeln divideras med blodtrycket i armen och om artärfunktionen är nedsatt 
skall kompression utföras med försiktighet, ett sätt att försäkra sig om att patienten får rätt 
grad av kompression, eller inte ska ha någon alls (Bjellerup et al., 2012). Utprovningen och 
utvärderingen av rätt strumpstorlek är avgörande för resultatet samtidigt som dessa åtgärder 
minimerar risken för skada (Thompson et al., 2011). Kompressionsbehandling skall ordineras 
av läkare. Bjellerup et al. (2012) skriver också att samarbetet mellan läkaren som ställer 
diagnos och ger ordination, och sjuksköterskan som ansvarar för omvårdnadsåtgärderna är 
avgörande. Olika uppgifter, men samma mål, nämligen att avlägsna hinder för tillfrisknande 
(Nightingale 1954). Bjellerup et al. (2012) betonar vikten av miljön kring patienten, bra mat 
och förebyggande insatser betonas särskilt. Även detta överensstämmer med Florence 
Nigtingales filosofi (Moberg, 2007).  
De sju artiklarna tillsammans värderas till måttligt starkt vetenskapligt underlag, en av RCT- 
studierna är ganska liten och två av studierna är mer än tio år gamla. Bedömningen blir 
måttlig evidens. 

SLUTSATS 
Det är tveksamt om detta resultat kan leda till ny evidens på grund av bedömningen måttlig 
evidens. Resultatet tyder ändå på att kompressionsstrumpan är här för att stanna. Under 
förutsättning av att rätt diagnos ställs (nedsatt arteriell funktion utesluts med hjälp av 
ankelindex), och att information till patienten varför strumpan bör användas och praktisk 
undervisning till patienten hur den ska användas ges, överväger nyttan av 
kompressionsbehandling på tagbenet möjlig negativ effekt. Patientens välbefinnande av att 
använda kompressionsstrumpa bekräftar ändå dess berättigande även om mätmetoder inte 
visat någon skillnad. Nordenström (2006) menar att det är inte alltid det går att genomföra en 
randomiserad studie, tillförlitlig information från en observationsstudie kan ibland ge mer. De 
senaste årens forskning har inte tagit fram några nya data gällande förebyggande behandling 
med kompressionsstrumpa på tagben efter CABG. Befintlig forskning beskriver i det 
närmaste kompressionsstrumpans självklarhet samtidigt som den i kliniken inte är självklar 
längre. De senaste studiernas tveksamhet till kompressionsbehandling kommer främst från 
variceroperationerna, de kan emellertid indikera att behandlingstiden möjligen kan förkortas 
för dessa patienter. Inga nationella riktlinjer finns gällande kompressionsstrumpa på tagben 
efter CABG, varje klinik i Sverige har sina lokala föreskrifter. Detta glapp mellan klinik och 
forskning visar på ett behov av att ta reda på mer, hur ser det ut i dag?  Den nyligen gjorda 
studien på Thoraxcentrum (tidigare Thoraxkliniken) i Karlskrona visar på att problem med 
ödem på tagbenet existerar för 33,3% fortfarande efter 3 månader då ingen 
kompressionsstrumpa används (Gustafsson et al. 2012). Uppföljning planeras, patienterna ska 
då få förebyggande kompressionsstrumpa. Blir det någon skillnad ? 
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                                                                                                                                        Bilaga 1                                                                                                                                                                                                                     

Sökord Med Line 2012-02-16 Antal träffar Lästa abstrakt Använda artiklar 

CABG 10780   

Stockings Compression 706   

Edema 32182   

Wound healing 61642   

CABG AND Stockings Compression AND edema 1 1 1 

Stockings Compression AND Wound healing 67 32 2 

Stockings Compression AND Wound healing AND edema 1 1 0 

CABG AND edema 1 1 0 

 

Sökord Pub Med 2012-02-18 Antal träffar Lästa abstrakt Använda artiklar 

CABG 11024   

Edema 118026   

Compression therapy 40060   

CABG AND Compression therapy 28 15 1 

CABG AND Compression therapy AND edema 2 2 0 

 

Sökord i CINAHL 2011-11-17  Antal träffar Lästa abstrakt Använda artiklar 

Edema 2338   

Compression therapy 1265   

Coronary Artery Bypass 5870   

Edema AND Compression therapy AND Coronary Artery 
Bypass 

2 2 0 

Edema AND Coronary Artery Bypass 9 9 2 

 

Sökning i Cochrane library  2012-01-16 Antal träffar Lästa abstrakt Använda artiklar 

Compression 474   

Compression AND edema 182   

Compression AND wound healing AND edema 32 10 1 

Compression AND edema AND CABG 2 2 0 
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                                                                                                                                        Bilaga 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Publ. 
År 

Land 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod/Urval 

 

Resultat 

Veten-
skaplig 
kvalitet 

2004 

Italien 

Ambrosetti, M 

Salerno, M 

Zambelli, M 

Mastropasqua,F  

Tramarin, R 

Pedretti, R 

Deep vein 
thrombosis 
among patients 
entering cardiac 
rehabilitation 
after coronary 
artery bypass 

Kartläggning av olika 
antitrombosprofylak-
tiska metoder efter 
CABG-operation,  
varav 
kompressionsstrumpa 
är en. 

Prospektiv 
observationsstudie,  
tre centra 

N=270 

Alla patienter 
konsekutivt under 
ett år som kommer 
till tre olika 
vårdavdelningar 
efter CABG-
operation 

Studien visar hög 
frekvens av djup 
ventrombos(DVT). 
Användning av 
kompressionsstrumpa 
hade begränsad effekt 

Grad 1 

Evidens-
styrka 

Grad 1 

1996 

USA 

DeSisto,M 

Sexton, D 

Risk factors for 
impaired wound 
healing at the 
saphenous 
venectomy site 
after coronary 
artery bypass 
graft surgery 

Fastställa förekomsten 
och frekvensen av  
komplikationer med 
sårläkning och 
identifiera 
riskfaktorerna  som 
förekommer I 
samband med förlängd 
sårläkning efter 
CABG. 

Prospektiv 
observationsstudie 
N=30 

Patienter som ska 
genomgå CABG 
med grafttagning 
från underben. 

Ödem på tagbenet var 
den näst vanligast 
förekommande 
komplikationen efter 
smärta. 

Veten-
skaplig 
kvalitet 

Grad 2 

Evidens-
styrka 

Grad 2 

2010 

Frank-
rike 

Hamel-
Desnos,C 

Guias, B 

Desnos, P 

Mesgard, A 

Foam 
sclerotherapy of 
the saphenous 
veins: 
randomised 
controlled trial 
with or without 
compression 

Utvärdera  
kompressionsstumpans 
betydelse för resultatet 
efter behandling av 
varicer med  
läkemedel. Med 
strumpa/utan strumpa. 

RCT                           
två centra 

N=60 

Patienter ska 
behandlas med 
läkemedel för 
symtomatiska 
besvär med varicer 
(ocklusion av vena 
saphena magna). 

 

Efter en månad var 
besvären med venöst  
backflöde eliminerade 
och ocklusion av vena 
saphena magna 
lyckades 100% av 
fallen i båda 
grupperna. Ingen 
mätbar skillnad med 
eller utan 
kompressionsstrumpa 
kunde ses. Bifynd; 
Båda grupperna nöjda, 
patienter som fått 
kompressionsstrumpa 
var mer än nöjda. 

Veten-
skaplig 
kvalitet 

Grad 1 

 

Evidens-
styrka 

Grad 1 

2009 

Neder-
län-
derna 

Houtermans-
Auckel 

vanRossum, E 

Teijink, J 

Dahlmans, A 

Eussen,E 

Nicolai, S 

Welten, R 

To wear or not 
to wear 
compression 
stockings after 
varicose vein 
stripping 

Jämföra tidigare 
rekommendationer att 
använda 
kompressionsstrumpa 
en vecka  mot att inte 
använda den alls mer. 

RCT 

N=104 

Alla patienter 
kosekutivt som ska 
genomgå 
varicoperation(bort-
tagande av vena 
saphena magna) 

Kompressionsstrum-
pan hade inget att 
tillföra efter den första 
bandageringen som 
varade i tre dagar. 
Varken gällande 
ödem, smärta, 
komplikationer eller 
sjukskrivningsdagar.   

Veten-
skaplig 
kvalitet 

Grad 1 

 

Evidens-
styrka 

Grad 1 
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Publ. 
År 

Land        

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod/Urval 

 

Resultat 

Veten-
skaplig 
kvalitet 

2009 

Iran 

 

Khoshgoftar,Z 

Esfahani, F   

Marzban, M  

Omran, A   

Ghasemi, A 

Movaghar, S  

Saadat, S 

Comparison of 
compression 
stocking with 
elastic bandage 
in reducing 
postoperative 
edema in 
coronary artery 
bypass graft 
patient 

Effekten av 
kompressionsstrumpa 
jämfört med elastisk 
linda under 24 timmar 
eller mer, på det 
postoperativa ödemet 
på tagbenet efter 
CABG-operation 

RCT 

N=295 

Patienter som skrivs 
in för CABG. 
Konsekutivt under 8 
månader. 

Mätning på 4 ställen; 
fot, häl,ankel och vad, 
före och efter 
operation. 

Tagbenet var smalare 
över fot och häl hos de 
patienter som använt  
kompressionsstrumpa 
jämfört med dem som 
använt elastisk linda. 
Ingen skillnad ankel 
och vad.  

Grad 1 

 

Evidens-
styrka 

Grad 1 

2011 

Italien 

och 

Öster-
rike 

Mosti, G 

Partsch, H 

Compression 
stockings with a 
negative 
pressure 
gradient have a 
more 
pronounced 
effekt on 
venous 
pumping 
function than 
graduated 
elasticcompressi
on stockings 

Jämföra två olika 
sorters  
kompressionsstrumpor 
som ger olika tryck. 

Båda samma tryck vid 
ankeln. Den ena 
traditionellt 20% 
avtagande tryck upp 
över vaden, den andra 
50% högre tryck över 
vaden än ankeln. 

RCT                         
två centra 

N=30 

Patienter med 
kronisk venös 
insufficiens och 
betydande backflöde 
i vena saphena 
magna, alla 
kandidater för 
kirurgiskt 
borttagande av vena 
saphena magna 

Strumpa med högre 
tryck över vaden ger 
bättre venöst återflöde 
i benet  än  traditionell 
kompressionsstrumpa. 
Båda ger dock bättre 
effekt än utan. 

 

 

 

Veten-
skaplig 
kvalitet 

Grad 1 

 

Evidens-
styrka 

Grad 1 

2000 

Au-
stra-
lien 

och 

Nya 
Zee-
land 

Ronaldson, S 

Lewis ,J 

LeLievre, D 

Brooks, J 

The effect of 
venous support 
on leg wound 
healing during 
rehabilitation 
after coronary 
artery bypass 
graft surgery 

 Ta fram evidens för 
bästa  sättet att 
använda och sköta 
kompressionsstrumpa 
efter CABG- 
operation.  

Jämförande 
(Comparative)studie 
två centra 

Jämföra två olika 
protokoll för 
användande av 
kompressionsstrump
a och dess effekt på 
sårläkning.  

Patienter som 
kommer till 
vårdavdelning efter 
CABG-operation. 

Sjuksköterskan spelar 
en viktig roll genom 
att lära ut till 
patienterna varför och 
hur en 
kompressionsstrumpa 
ska användas. 
Förebygga 
komplikationer med 
sårläkning och ödem. 

Veten-
skaplig 
kvalitet 

Grad  2 

 

Evidens-
styrka 

Grad  2 
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                                                                                                                          Bilaga 3 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod enligt 
Willman (2006) 

Beskrivning av studien Forskningsmetod (RCT, CCT, Multicenter antal center,  
kontrollgrupp/er) 
 
Patient karakteristika (Antal, Ålder, Man/Kvinna)  
 
Kriterier för exklusioner  …………………………………………………………………….. 
Intervention..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
Vad avsåg studien att studera? 
D.v.s. vad var dess primära resp. sekundära effektmått ............................................................. 
.………………….........................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 
Uralsförfarandet beskrivet?(Ja, Nej) 
Representativt urval?(Ja, Nej) 
  
Randomiseringsförfarande beskrivet?(Ja, Nej, Vet ej) 
Likvärdiga grupper vid start? (Ja, Nej, Vet ej) 
Analyserande i den grupp som de randomiserades till? (Ja, Nej, Vet ej) 
Blindning av patienter? (Ja, Nej, Vet ej)  
Blindning av vårdare? (Ja, Nej, Vet ej) 
Blindning av forskare? (Ja, Nej, Vet ej) 
 
Bortfall Bortfallsanalysen beskriven? (Ja, Nej) 
Bortfallsstorleken beskriven? (Ja, Nej) 
  
Adekvat statistisk metod? (Ja, Nej)  
Etiskt resonemang? (Ja, Nej)  
 
Hur tillförlitligt är resultatet? 
Är instrumenten valida? (Ja, Nej)  
Är instrumenten reliabla? (Ja, Nej)  
Är resultatet generaliserbart? (Ja, Nej) 
 
Huvudfynd  
(hur stor var effekten? hur beräknades effekten? NNT, konfidensintervall, statistisk 
signifikans, klinisk signifikans, power beräkning) 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
Sammanfattade bedömning av kvalitet (Bra, Medel, Dålig) 
Kommentar.................................................................................... 
................................................................................................... 

Granskare (sign) ............. 
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