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Oxygenbehandling 
Andningsoxygen är ett läkemedel som ska ordinationen av läkare. Ordinationen 
ska omfatta dos (som oftast anges i liter/minut), administrationssätt och planerad 
behandlingstid. 
Regionen ansvarar för att ordinera och tillhandahålla syrgas. Syrgas ingår inte  
som läkemedel i akut- och buffertförråd som bekostas av Regionen.  
När syrgasen inte används ska den vara avstängd. Rökning eller tända ljus får  
inte förekomma i rum där syrgas används. Ingen salva eller kräm får  
komma i kontakt med syrgasutrustningen. Finns syrgasbehållare på  
vård- och omsorgsboendet skall detta markeras med en varningsskylt på 
ytterdörren till boendet samt på dörren till rummet där syrgasbehållare förvaras. 
Varningsskyltar behöver inte sättas upp om patienten har oxygenkoncentrator. 
Mer information om syrgasbehandling finns på vårdhandboken. 
 
Utrustning för behandling med syrgas är inte krav på vård- och omsorgsboende  
och förekommer därför inte på särskilda boenden för äldre såvida det inte är 
individuellt ordinerat. Om oxygenbehandling med syrgastub är ordinerat är det  
inte tillåtet att genom delegering överlåta uppgiften till omvårdnadspersonalen. 

Oxygenkoncentrator 
En oxygenkoncentrator omvandlar rumsluft till syrgas. Används 
oxygenkoncentrator ska tillverkarens rekommendationer gällande placering och 
skötsel följas. All personal måste veta vilken typ av oxygenkoncentrator som 
används i varje enskilt fall. Patientens eventuella behov av och möjlighet att få en 
alternativ oxygenkälla vid till exempel ett strömavbrott ska vara utrett och åtgärdat.                                                                                                                                           
En oxygenkoncentrator är en medicinteknisk utrustning. Det betyder att den som 
har ansvar för utrustningen även ansvarar för förebyggande underhåll och kontroll. 
Lokal rutin ska finnas.  

Oxygendosering med särskild försiktighet 
Patienter med avancerad KOL eller med nedsatt andningsförmåga på grund av grav 
fetma, deformerad bröstkorg till exempel grav skolios, neurologisk sjukdom eller 
(läkemedels)förgiftning kan ha koldioxidretention. Dessa patienter löper risk att 
utveckla höga koldioxidvärden vid minsta överdosering av oxygentillförseln. En 
medicinsks vårdplanering eller SIP ska vara gjord och ligga till grund för vården.  
 

https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/lakemedelsbehandling/oxygenbehandling/
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