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Covid-19 - Användning av visir hos patient utan
luftvägssymtom i vård och omsorg
Gäller för: Kommunal vård och omsorg, Folktandvården Värmland, Hälso- och sjukvård
Gäller även för verksamheter eller funktioner som har upprättat samarbetsavtal med Region
Värmland eller kommuner, till exempel servicetrafiken. Rekommendationen gäller i utrymmen och
situationer där personal i dessa verksamheter eller funktioner har närkontakt (inom 2 meter) med
patienter.
Observera att denna rutin gäller vid vård av patient utan luftvägssymtom.
För rekommendationer om skyddsutrustning vid vård av patient med misstänkt eller bekräftad covid-19 i
slutenvård, öppenvård samt i kommunal vård och omsorg – se respektive rutin på Smittskydd Värmlands
hemsida eller i Vida.
Verksamhetschef kan besluta om avsteg från denna rekommendation.

Bakgrund
Visir som kompletterande åtgärd i vård och omsorg kan vara en del i förhindrande av smittspridning.
I första hand syftar införande av visir till att förhindra smitta från personal till patient. Verksamheten
ansvarar för att arbeta aktivt med kvalitetsarbete och att övriga grundläggande åtgärder är
fullständigt implementerade.

Rekommendation
För att minska smittspridning med anledning av covid-19 rekommenderas användning av visir hos
alla patienter oavsett symtom inom hälso- och sjukvård (öppen- och slutenvård) och inom
kommunal verksamhet där det bedrivs vård och omsorg*.
Rekommendationen gäller vid vårdnära arbete inom två (2) meter. Visiret ska täcka hela ansiktet.
Visiret ska rengöras efter varje användning. I likhet med all annan skyddsutrustning ska visir enbart
användas inne i patientrummet. Vid arbete i flerpatientrum behöver visiret inte rengöras mellan
varje patient förutsatt att visiret inte vidrörs med händerna eller blir synligt smutsigt. Visiret ska tas
av och rengöras i samband med att man lämnar vårdrummet.
Övriga viktiga åtgärder är strikt följsamhet till basala hygienrutiner, fullgod städning, att personalen
är uppmärksam på symtom och stannar hemma vid sjukdom samt att man minimerar trängsel i
gemensamma personalutrymmen (till exempel personalrum och expeditioner).
Visir ska inte användas:
• utomhus
• vid bilfärd
i väntrum
i allmänna utrymmen inom vårdinrättningar inklusive personalmatsal
i gemensamma personalutrymmen (omklädningsrum, expeditioner, personalrum)
• vid aktivitet i dagrum
• om visiret skapar oro, ångest eller aggression
• i korridor. Undantag: patientkontakt i samband med fysioterapi i korridor och vid transport av
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patient i korridor.
Vid oklara situationer bör bedömning göras utifrån patient och situation.
*Exempel på verksamheter där det bedrivs kommunal vård och omsorg är särskilda boenden, korttidsenheter
och inom hemtjänsten. Inom andra kommunala verksamheter som till exempel boendestöd, LSS-bostäder,
personlig assistans och dagliga verksamheter kan det finnas personer som tillhör riskgrupp 70+ och/eller är
multisjuka och ska då inkluderas i denna rutin.
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