
 
Omsorg och Äldreförvaltningen 

 

Riktlinjer för hälso- och sjukvård    1(2) 

Dokumentansvarig 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Dokumentnamn 

Oxygenbehandling 

Utfärdad: 100202 Reviderad: 2012, 2014-01-04 Dnr Än: 2013-363 

 

1 
 

Oxygenbehandling    
 

Andningsoxygen (syrgas) är ett läkemedel som huvudsakligen ordineras vid hypoxi. 

Läkarens ordination av andningsoxygen anges i liter/minut och behandlingstid. När en 

patient med behov av andningsoxygen skrivs ut från sluten till öppen vårdform ska en 

samordnad vårdplanering utföras för att tydliggöra ansvaret för ordinationen och det 

praktiska förfarandet. Förskrivning av andningsoxygen utförs på recept eller dosrecept.  

 

Medicinteknisk produkt 

De medicinska behandlingshjälpmedel som behövs för att ge andningsoxygen är 

medicintekniska produkter. Den som har ansvar för de medicintekniska produkterna som 

behövs för oxygenbehandling ansvarar även för förebyggande underhåll och kontroll. 

Den som använder en medicinteknisk produkt ska kontrollera att produkten är 

säker och funktionsduglig. Läs mer om medicinteknisk utrustning i handboken för hälso- 

och sjukvården.   http://www.vardhandboken.se/Kategori/Medicintekniska_produkter 

 

Andningsoxygen 

Räknas som läkemedel och skrivs därför på e-recept. Vid beställning av tuber rings 

Apoteket Hjärtat på US, som kontaktar gasbolaget för leverans. Flaskorna körs oftast ut 

följande vardag och Gasbolaget kontaktar ibland patienten innan leverans sker. Man får 

hem 3 syrgasflaskor åt gången. Tomma syrgasflaskor ska lämnas tillbaka när 

leverantören kommer. Tag för vana att lämna tillbaka syrgastuberna om de inte kommer 

att användas under en längre tid. Man betalar hyra/dygn för varje tub. Apoteket meddelar 

Lungmedicinska kliniken när det är dags att förnya receptet. 

 

Oxygen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Förutom gasen debiteras en kostnad 

för apotekets och gasbolagets administration och leverans av syrgasflaskor, hyra debiteras 

för de flaskor man har i hemmet. Detta ingår också i högkostnadsskyddet för läkemedel. 

Patienten betalar för det mesta 1 gång/månad.  

 
 

Innan behandling påbörjas ska tjänstgörande distriktssköterska/sjuksköterska 

tillsammans med de som tillhandahåller utrustningen, oftast den medicintekniska 

avdelningen eventuellt tillsammans med räddningstjänsten: 

• kontrollera bostaden ur brandskyddssynpunkt 

• ge anvisningar om hur oxygenbehållarna ska placeras och förvaras 

• informera om risken för brand och explosioner 

• informera om eventuella lokala rutiner för hantering av oxygen 

• sätta upp varningsskyltar enligt bestämmelser 

• informera berörd personal och anhöriga om säkerhetsföreskrifter och hur 

utrustningen fungerar 

• säkra en alternativ oxygenkälla vid ett eventuellt strömavbrott 

 

http://www.vardhandboken.se/Kategori/Medicintekniska_produkter
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Säkerhetsföreskrifter  
Syrgas i sig brinner inte men en förhöjd halt i luft eller kläder påskyndar och underhåller 

en förbränning. God ventilation i rummet där behandlingen pågår är av vikt. Skägg och 

hår skall kammas före eventuell hantering av eld. Kombination av hand- och tvättsprit 

och material mättat av syrgas är farligt liksom statisk elektricitet. Öppen eld, rökning eller 

tända ljus får inte förekomma i närheten av syrgas. Fett som under högt tryck kommer i 

kontakt med syrgas kan självantända. Därför skall gasflaskor och annan utrustning hålls 

fria från smuts och fett.  

Smörj inte in händerna med mjukgörande kräm omedelbart innan en behandling påbörjas.  
 

 

Hur länge räcker gas på tub? 

Detta beror på hur stor volym oxygen som doserats/minut och under hur lång tid man 

använder gasen samt flaskans storlek. Gasflaskans volym anges alltid i liter och är 

stämplad på gasflaskans vitlackerade fält. 

 

Man beräknar det oxygen som finns genom följande formel: 

Flaskans volym x oxygentrycket = innehållet i flaskan. 

Gasflaskan är på 2 liter. En fylld flaska innehåller 200 bars tryck. 

 

Räkneexempel: En 2 liters gasflaska x 200 bar = 400 liter fri gas 

 

Antal liter fri gas/antal liter per min/60 minuter = antal timmar som gasen räcker. 

 
Lathud 2 liters flaska    
 

Flöde lit/min                 Räcker antal tim  
 

0,5  13   

1,0  6,5   

1,5  4,5 

2,0  3,25 

2,5  2,4 

3,0  2,10 

4,0  1,40 

5,0  1,20 

 
Avslutad syrgasbehandling 

Görs alltid i samråd med läkare.  

Om behandlingen ska avslutas kontakta Syrgasmottagningen eller MTÖ för hämtning av 

syrgaskoncentrator ev. flödesväljare, ryggsäck eller vagn.  

 

Vid avslutad syrgasbehandling med syrgasflaskor kontaktas apoteket på tel: 013-129378.  

 
Kontakta MTÖ Linköping US vid medicintekniska frågor/oklarheter  


