Bra att veta om syrgas i hemmet
Barn som behöver extra syrgas kan vårdas i hemmet med stöd från
hemsjukvården. Innan ni går hem med syrgas är det viktigt att ni som föräldrar
känner er trygga med hur ni skall hantera syrgasen. Våra medarbetare går igenom
utrustningen tillsammans med er.
Viktiga saker att känna till:
- Hur du ansluter flödesmätaren/regulatorn till
tuberna
- Hur syrgastuberna öppnas och stängs
- Hur du ser att syrgasen börjar ta slut
- Hur grimman skall sitta och när den skall bytas
Utrustningen/tillbehören till syrgasen hyrs från en
hjälpmedelscentral och levereras till sjukhuset. För
föräldrarna medför detta ingen kostnad då barnet
är fortsatt inskrivet på sjukhuset. Med utrustningen
kommer en broschyr - ”Syrgas i hemmet”. Denna
förklarar på ett enkelt sätt det ni behöver veta, bland
annat hur syrgasen bör hanteras i hemmamiljö.
Syrgastuberna beställs från Apoteket. Den första
leveransen kommer till sjukhuset innan hemgång
så att ni kan testa att koppla ihop dem och börja
använda dem innan ni lämnar sjukhuset. När
syrgastuberna börjar ta slut, skall ni beställa
nya, dessa levereras till hemmet. Leveranserna
sker specifika dagar i veckan, olika dagar i
olika bostadsområden. När det är dags att
lämna tillbaka syrgastuberna, ringer du samma
telefonnummer som vid beställning. Tuberna
hämtas då i hemmet. Övrig utrustning lämnas in på
hjälpmedelscentralen.

Barn med syrgas övervakas med en
saturationsmätare som visar syremättnaden i blodet
och ger en riktvisning för hur mycket syrgas barnet
behöver. Proben som sitter kring foten eller handen
skall byta plats var tredje timme.
Grimman som sitter i näsan, byts ut en gång per
vecka eller vid behov.

Ansvarig läkare tar ställning till:
- När barnet skall använda syrgas.
- Vilka gränsvärden barnet skall ligga mellan.
- Hur mycket syrgas barnet skall ha vid hemgång.

Kontakta Apoteket
Tel: 0771-450 450 (Snabb service menyval 1.3).
Beställning ska ske senast dagen innan leverans,
före kl. 11.00

Kostnader
Medicinsk gas räknas som läkemedel och ingår
i högkostnadsskyddet på samma sätt som övriga
läkemedel. Maximal kostnad 2250 kr, sedan frikort
ett år från första inköpet. Gasflaskorna hyrs och
debiteras månadsvis så länge du har flaskor kvar
hemma.
Kostnaden består av:
Gasen - 190.50 kr/ flaska. Hemtransport - 250 kr
per tillfälle + 45 kr/flaska.
Hyra för varje gasflaska, 5 kr/dygn.

