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Syfte 
Att säkerställa att den enskilde som ordinerats syrgas får ett säkert omhändertagande vid 
behandlingen, samt att alla säkerhetsföreskrifter förknippade med behandling och förvaring av 
syrgas följs. 

Omfattning  
De personer som bor på särskilt boende, korttidsboende, Socialpsykiatri- och LSS-boende samt i 
särskilda fall personer inskrivna på dagverksamheter. 
 

Ansvar 
Verksamhetschef: 

 Ansvarar för att det finns lokala kända rutiner för syrgasbehandling avseende säkerhet 
och hantering av syrgasutrustning på enheten. 

 Ansvarar för att räddningstjänsten riktlinjer följs avseende märkning av dörrar och förråd. 

 Ansvarar för att all berörd personal på aktuella enheter är insatta i riskerna och 
säkerhetsförseskrifterna rörande syrgasbehandling. 

Läkare: 

 Ansvarar för ordination och uppföljning av syrgasbehandling samt dokumenterar detta i 
sin journal och läkemedelsordination. 

Sjuksköterska: 

 Ansvarar för att den av läkaren ordinerade syrgasbehandlingen utförs på ett för den 
enskilde säkert sätt, samt dokumenterar detta i sin journal. 

 
Tillvägagångssätt 
Då en boende är i behov av syrgasbehandling skall detta ordineras av läkare. I första hand skall 
behandling med syrgaskoncentrator ges. Denna behandling kan vid behov kombineras med att 
den enskilda har portabla syrgasbehållare som används vid utevistelser. Sjuksköterska har 
ansvaret för att aktuell ordination utförs och att övrig omvårdnadspersonal blir informerad om 
behandlingen. Säkerhetsföreskrifterna avseende märkning av dörrar och förråd skall följas. 

 
Utrustning 
Syrgaskoncentrator. 
Portabla syrgasflaskor. 
Utrustning för märkning av dörrar och förråd. 
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Referenser 
Handboken för hälso-och sjukvård, www.sjukvårdrådgivningen.se   
Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om gasflaskor AFS 2001:4 
HSLF-FS (gemensam författningssamling) Socialstyrelsen.se 
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