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Hur ska man tänka?

Dokumentet är granskat av Vårdhygien Stockholm och Smittskydd Stockholm

Hur skyddar man sig mot droppsmitta;

• Viktigast är situations-anpassat skydd. Vad ska du göra med 

patienten?

• Basala hygienregler är prio 1. 

• När man undersöker en patient eller befinner sig nära och utsätts för 

risk för stänk och droppar så skyddar man sig med följande

• Visir

• Kirurgiskt munskydd vb. (Om man tycker att visiret täcker dåligt 

komplettera med ett kirurgisk munskydd).

• Förkläde

• Handskar



WHO Guide
https://www.who.int/publications-detail/modes-of-transmission-of-virus-

causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations

Läs. Bra summering.

https://www.who.int/publications-detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations


När finns det risk för luftburen smitta?

 Bedöms som riskmoment med nuvarande kunskapsläge om 
aerosolsmitta. – Munskydd (FFP2/3) används vid;

 NPH –aspirat (gäller ej provtagning NPH-pinne). Undvik därför gärna om 
möjligt aspirat!

 Inhalation – nebulisator (använd gärna spacer istället)

 Optiflow-Airvo- CPAP

 In/Extubation, HLR
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När behöver man långärmat förkläde
 Används när det är ökad risk för kontakt med kroppsvätskor

 Tex traumalarm eller vid vårdsituationer där man riskerar kontakt 
med kroppsvätskor, sängkläder eller patientens kropp (ingen skillnad 
mot sedvanliga hygienrutiner)

 Oavsett situation eller klädsel, var noga att tvätta av dig och sprita 
händer  före och efter samt  mellan de olika  momenten  i 
avklädning.



Adekvat skyddsutrustning vid möjlig eller känd covid-19
Vistelse i vårdrummet utan 

närkontakt med patient
Ex: samtal, lämna/hämta 

utrustning, då säkerhets-avstånd 2 

m kan hållas

Arbete nära patient utan 

aerosolbildande vårdmoment
Ex: basal somatisk undersökning/vård, NPH-

prov pinne, undersökning och vård i mun 

och svalg, 

Arbete nära patient med 

aerosolbildande moment
Ex: Inhalation barn nebulisator, 

NIV-vård, CPAP/Högflödes-

behandling (Optiflow och dyl), 

intubation/ extubation, HLR,  

NPH-prov aspirat

Ingen skyddsutrustning krävs.

Arbeta enligt basala hygien- och 

klädregler.

1. Förkläde 

2. Heltäckande visir eller halvtäckande 

visir/skyddsglasögon och sk kirurgiskt 

munskydd (IIR) alt kombinerat munskydd 

(IIR)+visir. 

3. Handskar

1. Förkläde *

2. Andningsskydd FFP2/FFP3 

+Visir

3. Alt FFP3 täckt ventil + 

Skyddsglasögon

4. Handskar

Hår, skägg 

och 

huvudduk

Örhängen 

och smycken

Arbetskläder

Underarmar 

och händer

Hud

Naglar

För att hushålla med utrustning:

Samla undersökningar och provtagning. 

Sprita och återanvänd ditt visir.

*Långärmat förkläde vid moment med stor 

risk för kontakt med kroppsvätskor tex 

Traumalarm och dylika situationer.

Handtvätt vid smuts. 

Sprita händer och 

underarmar



Skillnader mellan olika skydd

Andningsskydd; FFP 2 skyddar mot 94% av partiklar motsvarande 0,6 µm

Andningsskydd; FFP3 skyddar mot 99% av partiklar motsvarande 0,6 µm

Viktigt att masken sätts på korrekt och sluter tätt!

Karolinska testar i samverkan med arbetsmiljöexperter de skydd som 

köpts fr icke kända leverantörer på ett lab i Trosa. Inga skydd av den 

typ som benämns i media 200401 (KN95) fr Kina har köpts in på 

Karolinska.



Kan man ha skägg och använda andningsskydd?
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Eget ansvar att se till att man kan skydda sig! Med skägg riskerar man ett visst 

läckage, ej lika tätt. 



Avklädningsrutin för skyddsutrustning i samband 
med vård av patient med möjlig eller känd covid-19

Avklädning

Rutinen är samma 

oavsett typ av förkläde

1 Ta av handskar

Handdesinfektion*

2 Ta av förkläde bakifrån 

och fram

Handdesinfektion*

3 Ta av visir/ 

skyddsglasögon bakifrån

Handdesinfektion*

4 Rengör visir/ 

skyddsglasögon med 

ytdesinfektion

Handdesinfektion*

5 Ta av munskydd/ 

andningsskydd bakifrån

Handdesinfektion*

6 Lägg avfall i påse, knyt 

och släng i vanligt avfall

1 Ta av handskar

*Sprita/tvätta händer och underarmar mellan alla 

avklädningsmoment

2 Ta av förkläde

5 Ta av munskydd/ 

andningsskydd

4 Rengör visir/ 

skyddsglasögon med 

ytdesinfektion

3 Ta av visir/ 

skyddsglasögon

Håll skyddsavstånd till 

aerosolbildande moment



Vistelse i vårdrummet 

utan närkontakt med 

patient
Ex: samtal, lämna/hämta 

utrustning, då säkerhets-

avstånd 2 m kan hållas

Arbete nära patient utan 

aerosolbildande vårdmoment
Ex: basal somatisk undersökning/vård, 

NPH-prov, undersökning och vård i mun 

och svalg

Arbete nära patient med 

aerosolbildande moment
Ex: NIV-vård, CPAP-behandling, 

intubation/ extubation, HLR, inhalation

Ingen skyddsutrustning krävs. 1. Förkläde 

2. Personlig skyddsutrustning:

a. Heltäckande visir

b. Halvtäckande 

visir/skyddsglasögon + 

kirurgiskt munskydd (IIR)

c. kombinerat visir & munskydd 

(IIR)

3. Handskar

1. Förkläde 

2. Personlig skyddsutrustning:

a. Andningsskydd FFP2 + 

heltäckande visir 

b. (FFP3, prioriterat till viss 

operation+ 

visir/skyddsglasögon)

3. Handskar

Följ basala hygienrutiner genom 

noggrann handdesinfektion efter 

kontakt med ytor ex dörrhandtag.

1. Skyddskläder som handskar och 

förkläde tas av enligt instruktion, kan 

göras i patientens närhet där det finns 

möjlighet till handtvätt/desinfektion.

2. Personlig skyddsutrustning som 

visir/skyddsglasögon+munskydd tas av 

enligt instruktion med 2 meters 

skyddsavstånd från patient.

Skyddsutrustningen är personligt 

skydd för personal och behöver inte 

rengöras och bytas mellan olika 

patienter.

1. Skyddskläder som handskar och 

förkläde tas av enligt instruktion, kan 

göras i patientens närhet där det 

finns möjlighet till 

handtvätt/desinfektion.

2. Personlig skyddsutrustning som 

andningsskydd och visir tas av enligt 

instruktion utanför patientsal för att 

uppnå skyddsavstånd. 

Skyddsutrustningen är personligt 

skydd för personal och behöver inte 

rengöras och bytas mellan olika 

patienter.

Skyddsavstånd för avklädning av skyddsutrustning 
vid möjlig eller känd covid-19



Städning

Dokumentet är granskat av Vårdhygien Stockholm och Smittskydd Stockholm

Viruset kan också smitta via kontakt med ytor där det kan 

leva i flera dagar.

Viruset känsligt för vanlig tvål, rengöringsmedel och 

ytdesinfektion.

Sprita händer ofta eftersom du kan komma i kontakt med 

viruset på ytor. Glöm inte tangentbord, telefon och 

matplats


