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Lokal rutin  

Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 från 
asymtomatisk personal inom vård och omsorg – source 
control. Version 6  

Regional rutin, ”Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 från asymtomatisk 

personal inom vård, tandvård och omsorg” 6 ny version 210701 

Förändring i tillämpningen av source control är nu så att munskydd används 

endast av personal i patientnära vård-och omsorgsarbete fr.o.m 210708 

(Rutinändring av skyddsutrustning fr.o.m. 21-07-08) Förändringen motiveras 

av det förbättrade epidemiologiska läget med påtaglig minskad spridning av 

covid-19 i samhället så även i Tibro kommun.  

Syfte 

Förebygga spridning av covid-19 från asymptomatisk personal till alla patienter och 

omsorgstagare inom alla former av vård och omsorg samt tandvård genom source control 

(source control –mekanisk barriär som minskar risk för att bäraren sprider sekret från mun 

och näsa. Svenskt uttryck saknas) 

Bakgrund  

Bakgrund Covid-19 orsakas av ett smittämne i riskklass 3 som sprids snabbt i en 

befolkning utan immunitet och kan ha ett allvarligt förlopp. För att förebygga smittspridning 

kan det krävas särskilda avväganden och åtgärder som inte gäller för alla infektioner som 

sprids från luftvägar. Vård och omsorg innebär att fysisk distansering inte alltid är möjlig, 

varför smittspridning mellan personal, besökare och patient/omsorgstagare kan 

förekomma från person utan upplevda symtom av covid-19. För att förebygga 

smittspridning inklusive covid-19, inom vård och omsorg, måste verksamheten 

organiseras optimalt och personalens kompetens säkerställas. Som en extra 

patientsäkerhetsåtgärd kan source control tillämpas. Då risken för smittspridning av covid-

19 är störst i inomhusmiljöer är det där tillämpning av source control är viktigast. 
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Munskydd är förstahandsval som source control. Visir kan vara ett alternativ om 

munskydd inte kan användas och ska då täcka hela ansiktet och kinder och sträcka sig till 

nedanför hakan. 

Aktuell nivå gällande FHM angivna nivåer är  

- Source control enligt nivå 1 − All personal använder munskydd (klass II eller 

IIR) vid patient/omsorgstagarnära arbete inom 2 meter.  

- Som skydd för personal i patientnära/omsorgstagarnära arbete när source 

control tillämpas inom 2 meter − Komplettera alltid med heltäckande visir. − 

Om skyddsglasögon används ska de kombineras med munskydd IIR.  

 

Viktigt fortsatt är som alltid följsamhet till grundläggande vårdhygieniska rutiner, 

inte minst handdesinfektion och korrekt hantering av munskydd och visir är en 

förutsättning för att åtgärderna ska fylla sin funktion. 

 

Vid bekräftat eller misstänkt fall av covid-19 vårdas patienten/vårdtagaren med 

skyddsutrustning enligt Regional rutin Vårdhygien covid-19. 

 

Respektive enhetschef har ansvar för att rutin är på plats och efterlevs. 

 

Arbetsgång 

 

• Begränsa smittspridning från potentiellt smittad personal 

 

- Säkerställ att anställda inte kommer till arbetet om de inte känner sig fullt friska 

och att de lämnar arbetsplatsen vid debut av symtom förenliga med covid-19. 

 

- Varje verksamhet skapar system för att påminna och säkerställa att medarbetare 

känner sig friska inför och under sitt arbetspass. Hur detta kan utformas rent 

praktiskt kan respektive chef anpassa efter sin verksamhet. Det är viktigt att det 

sker systematiskt och att alla arbetspass inkluderas 

 

- Personal med symtom på covid-19 provtas enligt provtagningsrutiner och ska i 

väntan på provsvar inte vara på arbetet. 

 

• Utbilda personal i att identifiera symtom på covid-19 hos patienter/omsorgstagare 

och att omedelbart rapportera detta till medicinskt ansvarig alternativt ansvarig 

chef. 
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• Säkerställ personalens kompetens om smittvägar och hur dessa bryts. Det innebär 

att all personal har: 

- fullgoda kunskaper i basala hygienrutiner, inklusive punktdesinfektion och 

städrutiner samt förutsättningar att följa dessa. 

- Har tillgång till adekvat skyddsutrustning samt kunskap om när och hur den ska 

användas. 

 

• Organisera verksamheten så att nära kontakt minskar mellan personal, patienter 

och omsorgstagare. 

- Begränsa vistelse i gemensamma utrymmen. 

- Tillämpa fysisk distansering så långt det är möjligt med bibehållen patientsäkerhet: 

✓ mellan patienter/omsorgstagare, särskilt i gemensamma patientutrymmen 

✓ mellan personal och patienter/omsorgstagare 

✓ mellan personal i gemensamma personal-och arbetsutrymmen. 

- Undvik att flytta patienter/omsorgstagare från en vårdplats eller enhet till en annan 

om det inte finns medicinska skäl för detta. 

- Begränsa personalomsättningen inom enheten så att personal så långt det är 

möjligt vårdar ett begränsat antal patienter/omsorgstagare. 

- Begränsa personalomsättningen mellan enheter så långt det är möjligt. 
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Särskilt boende / Personlig assistans 

 

När: 

Visir och munskydd används i och vid risk för vårdnära situationer (vårdnära = inom 2 m). 

 

Hur: 

Visir kan användas så länge den inte förorenas, skadas eller genomfuktats 

Skärm desinfekteras efter vårdnära situation vid förorening. 

Visir rengörs vid behov och alltid efter varje arbetspass för att vara rent. 

 

Munskydden kan användas så länge de inte tas av, förorenas, skadas eller genomfuktats i 

max 4 timmar, det vill säga att munskyddet kan vara kvar under visiret och behöver alltså 

inte bytas mellan patienterna om inte något av ovanstående överskrides. 

 

- Munskydd är en engångsprodukt och slängs direkt efter användning. Det ska aldrig     

flyttas från munnen och sättas tillbaka. 

- Tänk på att inte ta i ditt ansikte eller rätta till munskyddet då det innebär en risk att du får 

smittämne i ansiktet via dina händer. 

 
 
Ordinärt boende 
 
När:  
Visir och munskydd används i och vid risk för vårdnära situationer (vårdnära = inom 2 m). 

 
Hur:  
Visir rengörs efter besök och vårdnära situation med vårdtagare i ordinärt boende 
 
Munskydd byts efter varje besök  
 
(Det kan användas så länge de inte tas av, förorenas, skadas eller genomfuktats i max 4 
timmar, det vill säga att munskyddet kan vara kvar och behöver alltså inte bytas mellan 
patienterna om inte något av ovanstående överskrides. Tex om närhet till nästa 
vårdtagare finns) 
 
- Munskydd är en engångsprodukt och slängs direkt efter användning. Det ska aldrig     
flyttas från munnen och sättas tillbaka. 
- Tänk på att inte ta i ditt ansikte eller rätta till munskyddet då det innebär en risk att du får 
smittämne i ansiktet via dina händer. 

 
 
 
 
 



Sida 5 (6) 

 
 

 

Arbetsbeskrivning vid desinfektion av personligt flergångsvisir 
 
1. Desinfektera händerna med handsprit, låt lufttorka.  
2. Tag på skyddshandskar.  
3. Desinfektera visirets hårdplastdelar med ytdesinfektionsmedel.  
4. Om möjligt häng upp eller placera visiret så det kan torka.  
5. Tag av skyddshandskar.  

6. Desinfektera händerna med handsprit. 

 
Ordinärt boende 
Ta med ytdesinfektions, upphälld i urinprovsrör/burkar (rena)  
Torkhanddukar  
Plastpåsar  
Förvara lufttorkade visir i ren / ny plastpåse.  
 

Använd ytdesinfektionsmedel med tensid, då får ni både rengöring och desinfektion. Om 

man använder ytdesinfektionsmedel utan tensid måste man först rengöra visiret med 

rengöringsmedel och vatten, låta visiret torka och därefter använda ytdesinfektionsmedel. 

 

Visiret kan användas så länge sikten tillåter och dess funktion uppfylls med att vara en 

barriär, Trasigt visir ska kasseras och bytas ut. 

 

 
Råd och rekommendationer från vårdhygien SKAS 
Det är av yttersta vikt att visir hanteras korrekt så det inte blir en smittspridning. 
 
Tänk på att: 

• visir som fälls upp innebär en risk för kontamination. Det är viktigt att ha 

desinfekterade händer när visiret fälls upp eller ner. 

• att inte vidröra visiret på utsidan, vid kontakt med visiret, desinfektera händerna. 

• peta inte i ansiktet under visiret. 

• det är olämpligt att ta av och på platsförklädet över visiret då det finns risk för 

kontamination. Vid byte av förkläde måste det i så fall öppnas i nacken och knytas. 

 

• Hantering av munskydd - praktisk anvisning, se inredan 

https://www.tibro.se/inredan/forvaltningssidor/socialtjansten2/hsl2/Hygien-och-

smittskydd/ 

 

• Se film, Basala hygienrutiner och Covid-19 - Förhindra smittspridning i kommunal 

vård och omsorg. Finns på inredan 

https://www.tibro.se/inredan/forvaltningssidor/socialtjansten2/corona/ 

 

 

https://www.tibro.se/inredan/forvaltningssidor/socialtjansten2/hsl2/Hygien-och-smittskydd/
https://www.tibro.se/inredan/forvaltningssidor/socialtjansten2/hsl2/Hygien-och-smittskydd/
https://www.tibro.se/inredan/forvaltningssidor/socialtjansten2/corona/
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Rekommendation mellan personal i vård och omsorg  

 

 

• Så långt det är möjligt fortsätta hålla avstånd mellan alla personer som vistas i 

gemensamma utrymmen.  

 

• Håll avstånd med 2 meter också i personalrum och patientfria arbetsutrymmen 

 

Tillämpning av source control och användning av skydd för personal kan komma att 

ändras och anpassas efter lokal riskbedömning i den egna verksamheten beroende på 

aktuellt läge gällande spridning i samhället 

 

Länkar till regionala rutiner, riktlinjer  

 
Generella åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 inom vård tandvård 

och omsorg, version 6 

https://alfresco-

offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/46556/%c3%85tg%c3%a4r

der%20f%c3%b6r%20att%20minska%20smittspridning%20av%20covid-

19%20mellan%20personal,%20patienter%20och%20v%c3%a5rdtagare%20n%c3%a4r%

20misstanke%20om%20covid-19%20saknas.%20Version%201.pdf?a=false&guest=true 

 

Produktbeskrivning flergångsvisir 

I Tibro kommun används flergångsvisiret mShields skyddsvisir som ger ett heltäckande 

skydd för ansiktet vid exponering av hosta och nysningar. Visiren är lättviktiga och 

formsprutade i ämnet polykarbonat som är hållbart, stänk- och stöttåligt. Användningen av 

skyddsvisiren påverkar inte användarens sikt då materialet är klart, transparent och 

motverkar imma. Skydden är skumvadderade och har justerbara remmar för 

optimalpassform. Det blå skummet är ett mjukt behagligt skum, det svarta skummet är 

fastare. Båda tåls att yttvättas. Visiren är CE-märkta 

enligt EN 166:2001 - Visiren tillverkas på fabrik i Sverige. 

 

 

 

 

 

 

Annicka Klar 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/46556/%c3%85tg%c3%a4rder%20f%c3%b6r%20att%20minska%20smittspridning%20av%20covid-19%20mellan%20personal,%20patienter%20och%20v%c3%a5rdtagare%20n%c3%a4r%20misstanke%20om%20covid-19%20saknas.%20Version%201.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/46556/%c3%85tg%c3%a4rder%20f%c3%b6r%20att%20minska%20smittspridning%20av%20covid-19%20mellan%20personal,%20patienter%20och%20v%c3%a5rdtagare%20n%c3%a4r%20misstanke%20om%20covid-19%20saknas.%20Version%201.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/46556/%c3%85tg%c3%a4rder%20f%c3%b6r%20att%20minska%20smittspridning%20av%20covid-19%20mellan%20personal,%20patienter%20och%20v%c3%a5rdtagare%20n%c3%a4r%20misstanke%20om%20covid-19%20saknas.%20Version%201.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/46556/%c3%85tg%c3%a4rder%20f%c3%b6r%20att%20minska%20smittspridning%20av%20covid-19%20mellan%20personal,%20patienter%20och%20v%c3%a5rdtagare%20n%c3%a4r%20misstanke%20om%20covid-19%20saknas.%20Version%201.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/46556/%c3%85tg%c3%a4rder%20f%c3%b6r%20att%20minska%20smittspridning%20av%20covid-19%20mellan%20personal,%20patienter%20och%20v%c3%a5rdtagare%20n%c3%a4r%20misstanke%20om%20covid-19%20saknas.%20Version%201.pdf?a=false&guest=true

