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Oxygenordination, dokumentation - Lokal anvisning till
Vårdhandboken
Kompletterar Vårdhandboken, avsnitt Läkemedelshantering
*Lokal anvisning är ett styrande dokument och ska vara länsgemensam *
**Lokal anvisning ska vara ett komplement till Vårdhandboken och hållas kortfattad**
***Rekommenderas att lokal anvisning hålls till en sida (max två sidor)***

Skriftlig ordination av medicinskt oxygen samt dokumentation
av dosförändringar slutenvård
Medicinskt oxygen är ett läkemedel som ska ordineras och dokumenteras på
samma sätt som andra läkemedel. En skriftlig ordination ska göras av läkare
i Crossen.
Behovet av syrgas varierar ofta över en tidsperiod och genererar vanligtvis
många dosförändringar. I crossen finns en ordinationstyp som heter
”kontinuerlig” som är tänkt för bl a medicinsk oxygen och som möjliggör
dosvariation utan att en ny ordination behöver göras.
Alternativet till ”kontinuerlig” är att ordinera en exakt dos men om detta
alternativ väljs måste en ny ordination göras för varje dosförändring (välj då
”stående” i rutan för ordinationstyp)
Den medicinska bedömningen som ligger till grund för ordinerad dos
varierar mellan sjukdomstillstånd och täcks inte av detta PM.
Praxair Scandinavia är Region Sörmlands leverantör av sjukhusbunden
medicinskt oxygen och finns som central favorit i Crossen (se bild 1)
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Kontinuerlig ordination
När den centrala favoriten ”Oxygen” hämtats i Crossen anges dosering som
dosintervall t ex 1-3. Ange grimma, mask eller reservoarmask under
”instruktion”. I instruktionsrutan ska även målvärde avseende saturation
anges. Se bild 1.
Bild 1.

I läkemedelslistan syns pågående ordination som en dubbel-pil i
datumkolumnerna medan en avslutad ordination syns som enkelpil.
Ansvarig sjuksköterska noterar alla dosförändringar inom dosintervallet i
läkemedelslistan, vilket ger en tydlig och överskådlig information över både
aktuell och tidigare dos.
Ansvarig sjuksköterska ska även dokumentera orsaken till bibehållen eller
ändrad dos i löpande text i OVS (sökord: andning cirkulation).
Se bild 2.
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Bild 2.

På delalistan hanteras kontinuerliga ordinationer som vanliga ordinationer.
Taktändringar görs i rutan för takt och kan kompletteras med eventuella utdelningskommentarer. Vid slutrapportering måste rapporterad mängd fyllas i. Se bild 3.
Bild 3.
Vid slutrapportering av
syrgasordinationer
rekommenderas att rapporterad
mängd anges som 0. Det är inte
relevant hur många liter syrgas
patienten fått sammanlagt.
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