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Covid-19 - åtgärder för att minska risken för smittspridning
inom vård och omsorg - tillfällig rekommendation
Gäller för: Kommunal vård och omsorg, Hälso- och sjukvård inkl tandvård
Rekommendationen 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 har närkontakt (inom två meter) med patienter eller med varandra där det inte är möjligt att hålla avstånd.

Observera!
För rutiner 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.
På grund av ökad smittspridning i samhället och inom vård och omsorg ersätter Smittskydd Värmland
tillfälligt rekommendationen Covid-19 – source control för att minska risken för smitta från
asymtomatisk personal (RUT-21394). Den tillfälliga förändringen innebär att personal ska använda
både munskydd IIR och visir i nära kontakt med patient, i syfte att även skydda personal från smitta
från patient utan symtom.

Smittskydd Värmland rekommenderar starkt följande:
Vid patientkontakt
I nära patientkontakt inom två (2) meter:


munskydd IIR och visir, alternativt munskydd IIR och skyddsglasögon.

- Vid brist på munskydd IIR kan munskydd II alternativt I användas.

- Andningsskydd används istället för munskydd vid aerosolgenererande åtgärder.

Personal i kontakt med personal
I gemensamma personalutrymmen där det inte är möjligt att hålla två meters avstånd, till exempel på
expeditioner och i mötesrum/konferensrum:


munskydd I, II eller IIR alternativt visir (=source control).

Anpassning av denna rekommendation kan ske efter lokal riskbedömning i den egna verksamheten.
I hälso- och sjukvård tas detta beslut av verksamhetschef. I kommunal vård och omsorg tas detta
beslut av medicinsk ansvarig sjuksköterska (i samråd med verksamhetschef).
Denna rekommendation gäller inte utanför vårdenhet/avdelning, till exempel i allmänna korridorer
i vårdlokaler, personalmatsalar eller i samlokaliserade verksamheter inom sjukhus/vårdlokaler som
till exempel apotek, bibliotek, kiosk, café, blomsterhandel med mera.
Undantag vid transport av patient i korridor – munskydd IIR och visir rekommenderas i samband
med transport.

Smittförebyggande åtgärder
Source control i vård och omsorg innebär användande av munskydd eller visir i syfte att minska
spridning av smittsamma droppar från symtomfri personal till patienter och annan personal.
Skyddsutrustning kan aldrig ersätta goda grundrutiner. De viktigaste åtgärderna för att förhindra
smittspridning av covid-19 från personal till patienter och omsorgstagare och mellan personal är:
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God följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (BHK).
Personalen stannar hemma/gå hem vid symtom (även mycket lindriga).
Fysiskt avstånd på minst två meter hålls så långt det är möjligt.
Goda städrutiner.

För utförlig information - se Folkhälsomyndighetens dokument Åtgärder för att minska risken för
smittspridning av covid-19 från personal inom vård, tandvård och omsorg.

Munskydd
Användning
 Handhygien ska utföras innan man tar på sig munskydd och efter man tagit av sig munskyddet.
 Rör inte munskyddet när du har det på dig.
 Munskyddet ska inte förvaras i fickor eller där det kan skadas eller förorenas. Skador kan påverka
munskyddets effektivitet.
 Munskydd är en engångsprodukt och ska kastas efter användning.
 Användningstiden beror bland annat på temperatur och luftfuktighet men ofta fungerar
munskyddet under arbetspass mellan raster, ca 3–4 timmar.
 Kan användas vid bilkörning.


Samma munskydd kan användas mellan flera symtomfria patienter inom samma
vårdenhet/avdelning (behöver inte bytas mellan varje patient när man använder munskyddet
hos icke misstänkt covid-19).
o Ordinärt boende som till exempel hemtjänst, palliativa teamet, mobila team – i dessa fall
räknas bostaden som en vårdenhet.



Vid misstänkt eller bekräftad covid-19 byts munskyddet mellan varje patient. Se rutinerna:
o Covid-19 – misstänkt eller bekräftat fall i slutenvård (RUT-19272)
o Covid-19 – misstänkt eller bekräftat fall i poliklinisk vård (RUT-19725)
o Covid-19 – särskilt boende/korttidsboende/ordinärt boende (RUT-20251).
Vid annan luftvägssmitta eller vid diarré byts munskyddet mellan varje patient.



Munskydd kasseras (kastas):
 om du vidrört munskyddet när du har det på dig
 vid rast eller när vårdenhet/avdelning lämnas
 om det är vått eller nedsmutsat
 om det är svårt att andas genom.
Så här sätter du på munskydd:
1. Desinfektera händer och underarmar.
2. Placera munskyddet över näsa, mun och haka.
3. Kläm åt metallskenan över näsryggen.
4. Fäst banden bakom huvudet alternativt öronbanden bakom öronen.
5. Justera munskyddet så att det täcker näsa, mun och haka och sluter tätt utan några glipor.
Så här tar du av munskydd:
1. Desinfektera händer och underarmar.
2. Knyt upp banden, börja med det nedre och därefter det övre, alternativt ta tag i öronbanden
utan att vidröra munskyddet.
3. Lyft munskyddet från ansiktet i banden.
4. Lägg munskyddet i sopbehållare utan att byta grepp.
5. Desinfektera händer och underarmar.
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Visir
Användning
 Visiret ska alltid rengöras efter varje användning, som till exempel mellan varje patientrum och
efter användande i gemensamma utrymmen på vårdenhet/avdelning.
 Kan användas mellan flera patienter på samma patientrum eller i allmänna utrymmen på
vårdenheten.
 Handhygien ska utföras innan man tar på sig visir och efter man tagit av sig eller på annat sätt
hanterat visiret.
 Visiret ska förvaras där det inte kan skadas eller förorenas. Hängs med fördel på krok.
 I bil: kan användas av passagerare men inte av förare.
Rengöring
Torkas av med ytdesinfektionsmedel/rengöringsmedel/diskmedel/tvål.
1. Ta på rena handskar (för att skydda händerna mot ytdesinfektionsmedlet).
2. Ta av visir.
3. Torka insidan först, därefter utsidan (vid behov lägg visiret på ren yta vid avtorkning).
4. Häng upp eller placera på ren yta.
5. Ta av handskar.
6. Desinfektera händer och underarmar.
Dokumentet är utarbetat av: Monika Carlson och Anna Skogstam
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