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Source control – munskydd och visir första 

handsval i vårdnära arbete 

Vid vårdnära arbete (inom 2 meter) från patient/vårdtagare  

Stänkskydd som täcker ansiktet (ögon, näsa, mun). Utifrån de arbetsmoment som utförs 

väljs det arbetstekniskt mest lämpliga alternativet. 

− Heltäckande visir eller skyddsglasögon kombinerat med vätskeavvisande munskydd 

(IIR) 

− Munskydd IIR /skyddsglasögon/visir behöver inte bytas mellan patienter och kan 

användas så länge det inte tas av, förorenas, skadas eller genomfuktats. 

Stänkskydd dvs visir alt skyddsglasögon är vid source control ett skydd för personal i 

patientnära/omsorgstagarnära arbete  

 

Visir är alltid förstahandsvalet 

Vid imma på visir kan följande åtgärder vidtas.  

- Säkerställ att munskyddet sluter tätt över näsroten om inte, använd hudvänlig tejp 

(Om inte tejp fäster, applicera en barriärfilm (ex Cavilon® eller Silesse®) först. Låt 

torka. Fäst sedan tejpen. Barriären skyddar även huden. 

 

- Ta en torr pappersduk med lite diskmedel/yes, stryk på insidan av visiret. Låt 

torka, detta kan hjälpa dock behöver det upprepas vid behov utifrån att man rengör 

visiret med ytdesinfektion. (tips från andra kommuner)  

 

- Använd imspray (tips från leverantör via andra kommuner) 

 



Sida 2 (2) 

 
 

 

Där det är möjligt så planera och förbered insatsen på avstånd från vårdtagare / patient 

och inför det vårdnära arbetet då vårdinsats/moment skall utföras tas visir på  

Skyddsglasögon kan komma behöva användas vid arbetstillfälle.  Detta bedömer 

enhetschefen tillsammans med medarbetare när det är aktuellt att använda 

skyddsglasögon. Skyddsglasögon lämnas ut av enhetschef.  

Arbetstillfälle /moment kan vara  

• När det pågår under längre tid, utifrån att vid dessa arbetsmoment med visir skulle 

detta bidra till att det blir imma varav vård, medicinsk insats inte kan utföras med 

tillräcklig marginal för att upprätthålla fullgod patientsäkerhet.  

• Utifrån arbetsmiljöperspektiv 

Skyddsglasögon skall handas och rengöras enligt samma rutin som visir. Viktigt att även 

här jobba vårdhygieniskt för att förhindra kontaminering.  

Utifrån arbetsmoment som utförs väljs det mest säkraste och lämpliga alternativet utifrån 

att kunna utföra insatsen optimalt och även utifrån att förhindra risk för smittspridning 

utifrån att visir är en heltäckande barriär och kan ses som en extra skydd. 

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. 

Viktigt att följa regionala rutiner gällande skyddsutrustning vid misstanke eller bekräftad 

covid -19 då detta inte är detsamma som source control 

 

 


