
 

 

 Socialförvaltningen 
 

 

 
  

Tibro kommun 

543 80 TIBRO 

www.tibro.se 

kommun@tibro.se 

Datum 

2021-07-08 

 

 

Rutinändring om skyddsutrustning from 21-

07-08 

Bakgrund 

Den 1 juli uppdaterades den regionala rutinen i Västra Götalandsregionen, utifrån 

användning av skyddsutrustning inom särskilt boende, LSS och hemvård. Uppdateringen 

innebär en del lättnader kring användandet av skyddsutrustning i vissa verksamheter.  

Sammanfattning av vad förändringen innebär. 

• Nu behöver ni enbart använda munskydd IIR och visir/skyddsglasögon om du är 
närmare brukare/patient än 2 meter. Man behöver med andra ord inte längre 
använda munskydd eller visir/skyddsglasögon på SÄBO avdelningar/korttiden hela 
tiden om man inte är nära en patient/brukare (inom 2 meter). 

  

• Glöm inte att om patienten/brukaren har misstänkt covid-19 (symtom på) eller en 
konstaterad covid-19 så ska andningsskydd (FFP2/FFP3) med visir användas och 
tas på innan man går in hos den enskilde och tas av utanför den enskildes bostad 

  

• Besökare behöver ej använda munskydd om de inte själva väljer att göra det (men 
fortsatt att de har besöket i lägenhet eller utomhus) 

  

• Man behöver inte ha munskydd/visir mellan personal (Viktigt att personal ändå 
försöker hålla avstånd så långt det är möjligt) 

   

 

Viktigt 

Att hålla avstånd och att undvika trängsel är fortsatt jätteviktigt.  

Alla andra åtgärder för att förhindra smittspridning är oförändrade i rutinen.  

Om vi skulle få en smitta eller smittspridning så kan restriktioner komma att skärpas  
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Utklipp från vårdgivarwebben som stöd. 

Västra Götalandsregionen  

2021-07-06 Version 2 

Source control - frågor och svar Utifrån Regional rutin  

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

omsorg  

Vad är egentligen nytt från 1 juli?  

- Den generella användningen av munskydd som source control för alla som vistas i 

vårdlokaler är borttagen. Det som kvarstår är att personal ska använda munskydd 

kombinerat med visir/skyddsglasögon inom 2 meter från patient/omsorgstagare.  

Behöver vi fortfarande hålla avstånd efter 1 juli?  

- JA, avstånd och att undvika trängsel är fortsatt jätteviktigt. Alla andra åtgärder för 

att förhindra smittspridning är oförändrade i rutinen.  

Kan vi använda visir som source control istället för munskydd?  

- I första hand rekommenderas munskydd.  

Varför ska vi ha både munskydd och visir/skyddsglasögon i allt patient- 

/omsorgstagarnära arbete?  

- Munskyddet används för att skydda patient/omsorgstagare från okänd smitta från 

personal. Visir/skyddsglasögon är en extra skyddsåtgärd för att skydda personalen 

mot okänd smitta från patient/omsorgstagare.  

Hur gör vi om avstånd inte kan hållas?  

- I första hand ska avstånd eftersträvas. Uppfattar verksamheten att avstånd i vissa 

situationer inte kan upprätthållas kan verksamheten själv besluta om att erbjuda 

munskydd.  

Hur bemöter vi personer som fortsatt vill använda munskydd i vårdlokaler?  

- Det finns inget som hindrar verksamheten från att erbjuda dessa personer 

munskydd.  

Är det något särskilt verksamheten ska tänka på om man erbjuder munskydd?  

- Munskydd delas ut av personal till patienter/omsorgstagare och besökare. Dela 

bara ut ett munskydd åt gången för att minska risken att de förorenas. De som får 

munskydd ska inte själva ta munskydd ur en ask/skål eller motsvarande.  
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Kan personer som redan har på sig munskydd vid ankomst till vårdinrättning 

behålla sitt munskydd på?  

- Ja, det går bra.  

Kan fler komma att bedömas som nära kontakt nu när användning av source 

control minskar?  

- Ja, det kan hända att några fler kan komma att inkluderas i smittspårning runt ett 

nyupptäckt fall Source control – frågor och svar 2021-07-06 2  

Kan vi sluta med åtgärder för att hindra smittspridning när vi är fullvaccinerade? 

- Nej, inom vård och omsorg ska vi fortsatt vara extra försiktiga.  

Vad är skillnaden mellan de olika klasserna på munskydd?  

- Alla munskydd minskar risk för smitta från den person som bär det. Munskydd av 

klass IIR är också ett skydd för stänk utifrån.  

Hur tar jag på och av mig munskydd?  

- Det finns en region regional instruktion som beskriver detta. För allmänheten har 

även Folkhälsomyndigheten en affisch om hur engångsmunskydd används.  

När ska munskydd bytas?  

- Det finns ingen definierad tidsgräns men munskyddet byts när det är genomfuktat, 

förorenats eller blivit trasigt. Tänk på att inte röra munskyddet under tiden du har 

det på dig. Munskydd är en engångsprodukt som slängs i papperskorg när det 

tagits av 

 

Med vänlig hälsning 

 

Rikard Strömqvist      

Verksamhetschef        

Vård och omsorg        


