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1 Patient som vårdas på vårdavdelning


Mobil syrgasutrustning - Se till att patienten får in sin mobila
syrgasutrustning och alla tillbehör så tidigt under vårdtiden som möjligt.
Om det saknas någon utrustning eller om patienten inte kan få in sin
utrustning finns det att låna via lung-och allergimottagningen i Växjö,
medicinavdelning 5 i Växjö eller medicinavdelning 2 i Ljungby.
o Syrgastub – Det är sjuksköterskans ansvar att kontrollera så den
innehåller tillräckligt med syrgas så den räcker till hela hemresan.
o Mobil koncentrator - Kontrollera så både väggladdaren och billaddaren är med till avdelningen. Det är sjuksköterskans ansvar att
sätta koncentratorn på laddning. Den ska laddas hela tiden när den
inte används så batteriet är fullt vid hemresan.



Ansvar – Vem är ansvarig för hanteringen av patientens syrgas,
patienten/anhörig eller hemsjukvården? Vad står dokumenterat sedan
tidigare? Ta nytt ställningstagande vid varje vårdtillfälle om det som
tidigare bestämts fortfarande är aktuellt. Dokumentera i
omvårdnadsepikrisen vad som gäller, skriv under sökordet samordning.

2 Patient med eget ansvar för sin syrgashantering
Ange i bokningen av serviceresa:
o Pågående syrgasbehandling.
o Kan INTE samåka (för att undvika omvägar).
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.
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o Om mobil koncentrator - Viktigt med tillgång till 12-voltsuttag.
o Vid syrgastub - Ska fraktas så den ligger stadigt, förslagsvis på
golvet i baksätet av bilen.

3 Patient som själv INTE ansvarar för sin
syrgashantering
Patientens behov av syrgas påverkar transportsättet hem. Bedömningen görs av
ansvarig sjuksköterska eller läkare.
3.1.1

Samordning med kommunen – LINK

3.1.2

För hemresa med serviceresor

Det är viktigt att vara tydlig i kommunikationen med kommunen att hemtjänst
eller sjuksköterska måste vara på plats och möta upp patienten vid hemkomsten.
När patienten kommit hem är det hemsjukvårdens ansvar (om det är
hemsjukvården som är ansvarig för patientens syrgashantering i hemmet) att se till
så patientens syrgas kopplas över till stationär koncentrator när patienten kommit
hem. Chauffören har inget ansvar!
Regionen ansvarar för vården fram till att patienten kommit hem. För att
patienten ska kunna åka serviceresa hem ska syrgasbehovet inte vara större än att
patienten klarar av om något oväntat inträffar som kan göra att
syrgasbehandlingen avbryts under resan.





3.1.3

Ange i bokningen:
o Pågående syrgasbehandling.
o Kan INTE samåka (för att undvika omvägar).
o Om mobil koncentrator - Viktigt med tillgång till 12-voltsuttag.
o Vid syrgastub - Ska fraktas så den ligger stadigt, förslagsvis på
golvet i baksätet av bilen.
o Telefonnummer till ansvarig sjuksköterska i kommunen och/eller
hemtjänsten som ska möta upp vid hemkomst.
Ansvarig sjuksköterska ansvarar för att syrgasen är rätt inställd.
Vårdpersonal ska följa med patienten ner till servicebilen vid hemresan
och ansvara för att koncentratorn sätts på laddning i bilen (efter att bilen
startats) alternativt se till så syrgastuben placeras stadigt. Chauffören har
inget ansvar för syrgasutrustningen eller behandlingen under hemresan!
För hemresa med lättvårdsambulans

Boka lättvårdsambulans om patientens behov av syrgas är stort och patienten
skulle bli medicinskt påverkad av att syrgasbehandlingen av någon anledning
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.
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skulle avbrytas under hemresan. Läkare ska alltid informeras när en patient åker
hem med lättvårdsambulans.
Om patienten bedöms behöva åka lättvårdsambulans hem:




Skriv i LINK vilken tid lättvårdsambulansen bokas, men lägg också till att
ambulansen kan komma både före och efter utsatt tid. Viktigt att ringa till
ansvarig sjuksköterska i kommunen eller hemtjänst när patienten åker från
avdelningen.
Ambulansen tar inte med någon lös utrustning. Om patienten under
vårdtiden fått syrgas utprovat och ska få med sig en stationär koncentrator
hem får denna fraktas hem av anhöriga alternativt får man boka en
servicebil till just den apparaten. Tänk på att den stationära koncentratorn
behöver finnas på plats i hemmet innan patienten kommer hem.

4 Öppenvårds- och primärvårdsbesök
4.1.1

Patient/anhörig ansvarig för syrgashanteringen

4.1.2

Hemsjukvården ansvarig för syrgashanteringen

Är patienten själv eller anhörig ansvarig för syrgashanteringen ansvarar de själva
även för den under sitt besök i vården.

Det är hemsjukvården som är ansvariga även under tiden patienten är på sitt
besök i vården.
Har patienten själv inte ansvar för sin syrgashantering behöver han/hon en
ledsagare eller annan person med sig som är förtrogen med syrgashanteringen och
har ansvaret under besöket.


Syrgastub – Det är hemsjukvården som får säkerställa att syrgasen räcker
under hela besöket, det är inte alla ställen som har centralt syrgasuttag.
 Mobil koncentrator - Det är hemsjukvården som får säkerställa att
batterierna är laddade på den mobila koncentratorn och att laddkablar
finns med så den laddas under besöket och under hemresan.
För bokning av resa hem för patienten v.g. se samma rutiner som för ”Patient
som vårdas på vårdavdelning”.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.
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