
Syrgasbehandling  
i hemmet för KOL-patienter.
Information till dig som förskriver.

Linde: Living healthcare
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Den här broschyren vänder sig till dig  
som behandlar kroniskt hypoxiska  
KOL-patienter med syrgas i hemmet. 
Tanken är att underlätta vid förskrivning av medicinskt oxygen och vara ett stöd vid val av utrustning 
så att behandlingen anpassas efter både patientens situation och vårdmål. Foldern handlar främst om 
syrgasbehandling för KOL-patienter, men också om vikten av fysisk aktivitet. Vi tar upp kriterierna för 
syrgasbehandling i hemmet, förutsättningarna för en god behandling och vikten av uppföljning.

Vill du och dina kollegor ha mer information om utrustning för receptförskriven medicinsk oxygen och 
om hur vi på Linde Healthcare kan bidra till patientintroduktion och uppföljning, är du välkommen att 
kontakta oss för att boka in ett informationsmöte på din klinik eller din mottagning.  

Hör av dig till vårt kundcenter: 
E-post healthcare.se@linde.com eller  
telefon 08-731 18 00, vardagar 8.00–16.00.  
För mer information: www.linde-healthcare.se.
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04  För dig inom primärvården
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Ökad aktivitetsnivå i vardagen  
en underskattad behandling
Inaktivitet för en KOL-patient är kopplad till en kraftig nedåtgående spiral, då musklerna förtvinar och leder 
till ännu mer inaktivitet, som i förlängningen förvärrar sjukdomen och risken för dödlighet på ett påtagligt 
sätt.1 Oavsett sjukdomens svårighetsgrad uppmanas alla KOL- patienter att vara fysiskt aktiva och vården att 
utvärdera deras fysiska förmåga. Men att röra på sig och vara aktiv är ingen självklarhet för svårt sjuka hem-
syrgaspatienter. De kan därför behöva speciellt mycket uppmuntran. Vinsterna med patientanpassad kondi-
tionsträning och styrketräning är stora.2

Fysisk aktivitet:2 
→ ger en betydande minskning av andnöd och kraftlöshet
→ lindrar ångest och depression
→ ökar toleransen för fysisk aktivitet
→ minskar sjukhusinläggning
→ minskar dödligheten

KOL-patienter som utför någon form av fysisk aktivitet har en lägre risk för både sjukhusvård och dödlighet.4 

Hypoxi endast vid ansträngning

De KOL-patienter som ännu inte uppfyller kriterier för kontinuerlig syrgasbehandling i hemmet, dvs. som inte 
har någon syrebrist i vila utan endast vid ansträngning bör om möjligt inkluderas i den pågående kliniska 
studien, Ambox. Den är en nordisk multicenter studie och syftar till att undersöka nyttan av syrgasbe-
handling endast vid ansträngning, fysisk aktivitet.3 Kontakta Margareta Emtner vid Uppsala Universitet 
för intresseanmälan och information: margareta.emtner@neuro.uu.se.
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Vilken nytta har patienten  
av syrgas i hemmet?
Patienter med svår KOL och svår kronisk hypoxi har utan kontinuerlig syrgasbe handling i hemmet (LTOT) en 
treårsöverlevnad på cirka 33 %.5

Syrgasbehandling i hemmet förlänger livet och fördubblar överlevnadstiden för KOL-patienter med kronisk 
hypoxi som uppfyller kriterierna för behandling. Kontinuerlig användning av syrgas i hemmet bromsar sjuk-
domsförloppet, förbättrar den fysiska förmågan och bidrar till att symptom som oro, förvirring och bensvullnad 
minskar.3

Förlänger 
livet

Förbättrar 
livskvaliteten

Ger symtom-
lindring
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Indikationer
Syrgasbehandling i hemmet har starkt vetenskapligt stöd och kan påbörjas under vissa förutsättningar:9

→ När patienten, trots optimal farmakologisk behandling under tre veckor, fortfarande lider av kronisk 
hypoxi med PaO2 < 7,4 kPa vid luftandning. 

→ När patienten visar tecken på högerhjärtsvikt eller polycytemi och samtidigt har PaO2 7,4−7,8 kPa vid 
luftandning.

Avgörande för resultatet är att rätt patient får behandlingen. För att säkerställa detta fordras en lungmedi-
cinsk bedömning.5 För patientens skull är det bra om denna görs då patienten är i en stabil fas och inte är mitt 
i ett försämringsskede. I den lungmedicinska bedömningen ingår en granskning av patientens sjukdom, för-
måga att genomföra behandlingen vad gäller säkerhet och förmåga att hantera utrustning samt kontroller 
av behandlingsresultatet, dvs syrgasmättnaden i blodet under behandlingen.5 Korrekt dygnsbehandlings-
tid är också avgörande för behandlingsresultaten.

Mobil utrustning  
för hemsyrgaspatienten

För att förbättra möjligheterna för hemsyrgaspatienten att vara aktiv och rörlig, är det viktigt att prova ut 
mobil syrgasutrustning. Detta för att patienten smidigt ska kunna fullfölja dygnsbehandlingstiden. Lämp-
ligen titrerar man ut syrgasflödet under gång i självvald hastighet, om möjligt under åtta minuter.9
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Checklista för  
syrgasbehandling i hemmet:
Chanserna att lyckas med syrgasbehandling i hemmet ökar när patienten har en förtroendefull vård-
relation, är välinformerad och förstår varför och hur behandlingen ska genomföras.10 

Kontrollera följande:

→  Att patienten inte röker.
→  Att indikationen är korrekt och att patienten varken är för sjuk eller för frisk.
→  Att dygnsbehandlingstiden är adekvat (behandlingen ska pågå 16−24 h/dygn)
→  Att patienten är medveten om att dygnsbehandlingstiden är avgörande för behandlingens resultat.
→  Att hypoxin blir korrigerad med insatt behandling; artärblodgasvärde på >8 kPa och syrgasmättnad i 

artär (SaO2) på 92–94 % i vila.
→  Oxygenflödet vid fysisk aktivitet skall provas ut på alla patienter med mobil oxygenutrustning för 

att minimera ansträngningsutlöst hypoxemi och för att optimera dygnsbehandlingstiden. Lämpligen 
 titreras oxygenflödet ut under gång i självvald hastighet, om möjligt under åtta minuter.3

→  Att patienten har en mobil syrgasutrustning som möjliggör rörelse och fysisk aktivitet. 

Rätt dygns -
behandlingstid

Uppföljning efter  
insatt behandling

Utrustning  
för mobilitet
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Skriftliga instruktioner gör att fler  
använder syrgasen den avsedda tiden
Få patienter tar sin behandling som det är tänkt; endast mellan 45−70 %. Sannolikt gör detta att många 
i onödan försämras i sin sjukdom och måste vårdas oplanerat på sjukhus. Det finns olika skäl till att så få 
använder sin syrgas som det är avsett, bl.a. saknar varannan KOL-patient skriftliga instruktioner och 6 av 
10 förstår inte hur viktig syrgasen är i behandlingen av deras sjukdom.10 

För att vända trenden och få fler patienter att använda sin syrgas 16–24 timmar per dygn behövs patient-
utbildning och tydliga instruktioner. Att följa upp tidigt efter insatt behandling gör att man snabbt kan 
be möta patientens tveksamheter och korrigera feluppfattningar innan de påverkat negativt. Kontinuitet 
i uppföljning stärker också patientens bild av behandlingens betydelse och de motiveras att följa 
behandlings instruktionerna korrekt.10 
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Uppföljning en viktig del  
av syrgasbehandling i hemmet.
Idag sker ofta en första uppföljning av insatt behandling först efter tre till sex månader. Det är lång tid för 
en hemsyrgaspatient med en medianöverlevnad på 1 ½ år.6 Såväl internationella och nationella riktlinjer 
betonar hur viktig snar och regelbunden uppföljning är.2,3 Det nationella andningssviktsregistret Swedevox 
rekommenderar att behandlingen följs upp inom en månad efter att den påbörjats.9 

Tidig och frekvent uppföljning är med andra ord en viktig del av syrgasbehandling i hemmet som gör det 
möjligt att:10

Säkerställa att patienten förstår behandlingsmålen och förutsättningarna  
för en lyckad behandling.

Kontrollera att patienten har en skriftlig behandlingsplan och instruktion.

Säkerställa att hypoxin korrigeras genom en artärblodgaskontroll  
eller saturationsmätning med pulsoximeter.

Betona vikten av fysisk aktivitet och se till att patienten får  
ett anpassat tränings- eller aktivitetsprogram.

Utvärdera behovet av en mobil eller bärbar syrgasutrustning.
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Utrustning 
Stationär utrustning 

Grundutrustningen är en stationär syrgaskälla som kopplas till en lång syrgasslang. Det vanligaste 
är en eldriven koncentrator som utvinner syre ur den omgivande luften. Den tillhandahålls antingen 
av kliniken med hjälp av MTA, genom sjukhusets hjälpmedelscentral, andningsteam i en region eller 
via extern hjälpmedelsverksamhet. Alternativet till en stationär koncentrator är en 20 eller 30 liters 
behållare med flytande oxygen (HemLOX), som levereras hem, byts ut regelbundet och omfattas av 
högkostnadsskyddet. I HemLOX ingår även termosar för mobil användning, se nedan.

Stationär koncentrator Behållare och termos med flytande oxygen
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Utrustning för fysisk aktivitet 

Utöver den stationära syrgaskällan behöver patienten en mobil eller bärbar utrustning att röra sig med. 
En framgångsrik syrgasbehandling pågår i princip dygnet runt och det är viktigt att patienten har en 
utrustning som möjliggör fysisk aktivitet.6 Följande alternativ finns:

HemLOX® flytande oxygen i termos som patienten själv fyller på ifrån en större behållare. Termosarna 
finns i olika modeller och storlekar som väger 1,5–3,6 kg. HemLOX levereras hem, byts ut efter behov 
och ingår i högkostnadsskyddet. I samband med att behandlingen inleds utbildas patienten i hur 
utrustningen fungerar och används.

 LIV® komprimerad gas i flaska, inbyggd flödesväljare som underlättar doseringen. Flaskorna levereras 
hem, byts ut vid behov och ingår i högkostnadsskyddet. Flaskorna finns i två storlekar för behandling i 
hemmet; 1,1 L (vikt 2,5 kg) och 2 L (vikt 3,8 kg), vilka kan transporteras i väska, vagn, på rollator eller 
permobil. 

 En batteridriven koncentrator, som finns i flera olika modeller, kan vara praktisk när patienten ska ut 
och resa. Det är ett bra alternativ när en flaska komprimerad gas inte räcker eller när man inte får ta 
med sig flytande oxygen. Linde Healthcare erbjuder batteridrivna koncentratorer för uthyrning under 
kortare eller längre period.  
Kontakta Linde Healthcare kundcenter healthcare@se.aga.com för mer information.

Batteridriven koncentratorLIV (Linde Integrated Valve)HemLOX Flytande oxygen



 

Linde Healthcare kundcenter 
Linde Healthcare kundcenter svarar på frågor,  
tar emot beställningar och koordinerar alla leveranser.  
Öppettider vardagar 8.00–16.00 
healthcare.se@linde.com  
Telefon 08-731 18 00

Linde Gas AB
Linde Healthcare, Rättarvägen 3, 169 68, Solna
Telefon 08- 731 10 00, www. linde-healthcare.se

Vänd dig till oss.
Linde Healthcare arbetar för att ständigt utveckla produkter och tjänster för sjukvården. 
Vi levererar läkemedelsgaser, utrustning och utbildar i hantering och användning.  

Våra medicinska gaser klassas som läkemedel – de tillverkas och distribueras i enlighet 
med såväl europeiska regelverk som svenska lagar och förordningar. Vi var först med 
att registrera medicinskt oxygen som läkemedel (Sverige 2005). Linde Healthcare är en 
del av Linde plc som finns representerad i över 100 länder. Den svenska organisationen 
ingår juridiskt i Linde Gas AB. 

Mer information om oss samt våra produkter och tjänster hittar du på  
www.linde-healthcare.se
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CONOXIA® medicinsk oxygen 100 %, medicinsk gas, komprimerad samt kryogen (syrgas). OTC. Ingår i läkemedelsförmånen vid receptförskrivning. 
ATC-kod: V03AN01. Indikation: Normorbar syrgas: Behandla/förebygga akut och kronisk hypoxi oavsett genes. Del i färskgasflödet vid anestesi 
eller intensivvård. Drivgas vid nebulisatorbehandling. Första hjälpen-behandling med 100% syrgas vid dykarsjuka. Dessa indikationer gäller för alla 
åldersgrupper. Samt akut attack av Hortons huvudvärk (cluster headache). Denna indikation gäller endast för vuxna. Hyperbar syrgas (HBO): För 
behandling av dykarsjuka, luft/gas-embolier av annan genes. Vid kolmonoxidförgiftning. Som tilläggsbehandling vid osteoradionekros, clostridium-
myonekros (gasgangrän). Behandlingen kan användas i alla åldersgrupper. För varningar, begränsningar och övrig information se fass.se. Senaste 
översyn av produktresumé: Komprimerad och kryogen syrgas 2019-09-02.
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