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Covid-19 - munskydd vid all ansiktsnära vård 
av patienter/brukare (så kallad source 
control), tillfällig rekommendation

Aktuell rekommendation

Med anledning av den snabba smittspridningen av covid-19 i Region Gävleborg 
rekommenderar vårdhygien att munskydd tills vidare används som sk ”source 
control”, för att skydda patienterna mot smitta från symtomfri personal, vid all 
nära patientkontakt (<1-2 m). 

OBS! 
Dokumentet handlar inte om skydd för personalen. 
Vid hantering av personer/brukare med misstänkt/bekräftad covid-19 hänvisas till 
gällande handläggningsrutin för covid-19.
Detta dokument revideras allteftersom ny kunskap om covid-19 framkommer. Se till 
att du alltid använder den senaste versionen som finns på Vårdhygiens hemsida och i 
Platina.

Syfte och omfattning
Syftet med denna riktlinje är att förtydliga i vilka situationer personal (utan 
luftvägssymtom) inom hälso- och sjukvård eller omvårdnad bör använda 
munskydd ELLER visir vid ansiktsnära (inom 1-2m) vård av patient/brukare. 

I första hand rekommenderas munskydd vid all ansiktsnära vård!

Rekommendationen gäller för all vård och omsorg i Region Gävleborg. 

Bakgrund
Folkhälsomyndighetens dokument Åtgärder för att minska risken för 
smittspridning av covid-19 från personal inom vård, tandvård och omsorg, anger 
bas för rekommendation för att minska smittspridning från personal, utan eller 
med mycket milda symtom, till patienter och brukare. 

De viktigaste åtgärderna för att skydda patienter mot covid-19 smitta i vård och 
omsorg är: 

• God följsamhet till basala hygienrutiner och korrekt användning av 
skyddsutrustning vid covid-19. 
• Fysisk distansering i omklädningsrum, personalutrymmen och på 
pulsmöten, vid överrapportering och ronder. 
• Symtomkontroll inför och under varje arbetspass. 

https://plexus.lg.se/Organisation/halso--och-sjukvardsnamndforvaltning/Vardens-arbetssatt/Patientsakerhet-smittskydd-vardhygien/covid-19/vardrutiner/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/aa/atgarder-for-att-minska-risken-for-smittspridning-av-covid-19-fran-personal-inom-vard-tandvard-och-omsorg/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/aa/atgarder-for-att-minska-risken-for-smittspridning-av-covid-19-fran-personal-inom-vard-tandvard-och-omsorg/
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• Regelbunden avtorkning med ytdesinfektionsmedel av gemensamma 
kontaktytor såsom telefoner, tangentbord och rondvagnar utförs 

Då ovanstående åtgärder är vidtagna kan man, i situationer med pågående 
samhällsspridning av covid-19, vid patientnära vård, definierat som oundviklig 
ansiktsnära vård, av patienter välja att använda sig av ett barriärskydd i form av 
munskydd ELLER visir. Syftet är att minimera risken för att symtomfri personal 
smittar vårdtagare.

Rekommendationen är munskydd i första hand!

I andra hand, t.ex. vid brist på munskydd, kan visir av engångstyp användas och 
hanteras då enligt befintliga rekommendationer. Alternativt används flergångsvisir 
som desinfekteras efter användning enligt befintliga rekommendationer. 

Åtgärden utvärderas fortlöpande och ställs i relation till omfattningen av 
samhällsspridning av covid-19. 

Verksamhetschef/MAS beslutar hur denna rekommendation tillämpas i varje 
verksamhet.

Praktisk användning av munskydd 
Munskyddet är en engångsprodukt men kan behållas på och användas 
kontinuerligt vid upprepad patientkontakt i detta sammanhang. 

• Undvik att röra vid munskyddet under användning 
• Om munskyddet vidrörts skall händerna desinfekteras 
• Avlägsna munskyddet genom att ta av båda remmarna bakifrån 

Munskyddet ska alltid slängas 
• Om det tagits av 
• Om det blivit fuktigt, förorenat eller skadat 

Praktisk användning av visir 
Visir kan behållas på och användas kontinuerligt vid upprepad patientkontakt i 
detta sammanhang 

• Undvik att röra vid visiret under användning 
• Vid eventuell kontakt med visiret ska händerna desinfekteras 
• Engångsvisir slängs när man tagit av det 
• Flergångsvisir desinfekteras på både in och utsida enligt befintliga 
rekommendationer och placeras på avsedd krok eller plats 

OBS! Det kan förekomma lokala skillnader i tillämpning av denna 
rekommendation utifrån ett vårdhygieniskt perspektiv samt 
bedömning. 
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Dokumentinformation och referenser
Dokumentet är framtaget av Vårdhygien. 

Dokumentnamn Plats
Åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19 från 
personal inom vård, tandvård och omsorg

Folkhälso-
myndigheten

Nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid-19, ver 1.0 infektion.net

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/aa/atgarder-for-att-minska-risken-for-smittspridning-av-covid-19-fran-personal-inom-vard-tandvard-och-omsorg/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/aa/atgarder-for-att-minska-risken-for-smittspridning-av-covid-19-fran-personal-inom-vard-tandvard-och-omsorg/
https://infektion.net/wp-content/uploads/2020/06/nationella-covid-200630-1-1.pdf

