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Utrustning som du ska ha tillgång till 
Hos varje omsorgstagare/patient ska det finnas tillgång till följande: 

 
• Handsprit 

• Flytande tvål 

• Pappershanddukar 

• Plastförkläde 

• Handskar 

• Ytdesinfektion 

• Soppåsar 

• Heltäckande visir  

• Munskydd IIR  

 
I vissa fall finns detta i personens bostad, i vissa fall i kommunbil eller på central plats i verksamhetens 

lokaler. Att du har tillgång till det innebär dock inte att du ska använda all utrustning hela tiden. 

 

Arbetet hos och med omsorgstagaren/patienten 
När du utför insatser hos en omsorgstagare/patient är huvudregeln att du ska följa de basala hygienrutinerna 

och klädreglerna. Du ska också: 

 
• Påminna omsorgstagaren/patienten om att hen 

ska hosta i papper eller engångsnäsduk och att 

denna sedan ska slängas direkt i papperskorg. 

• Påminna om vikten av god handhygien 

överlag. 

• Om omsorgstagaren/patienten är i behov av 

stöd för att klara av ovanstående behöver du 

som personal bistå med hjälp. 

 

Ansiktsnära arbete - heltäckande visir som regel 
När du utför ansiktsnära insatser hos en omsorgstagare/patient ska du som ett komplement använda 

heltäckande visir, detta för att skydda omsorgstagaren från eventuell smitta. Med ansiktsnära insatser menas 

till exempel stöd med tandborstning eller tvätt av ansikte, alltså sådana insatser där du själv är nära 

omsorgstagarens ansikte med ditt ansikte. I vissa fall fungerar inte visir, då ska du använda munskydd av 

typen IIR. Mer information lämnas av ansvarig chef eller tjänstgörande sjuksköterska.  

 

Omvårdnad inom en meter vid misstänkt eller konstaterad smitta – 
personlig skyddsutrustning 
Om du ska arbeta med stödinsatser där du rent fysiskt är inom en meter från omsorgstagare/patient med 

luftvägssymtom ska du använda heltäckande visir, munskydd samt plastförkläde och handskar – alltså 

personlig skyddsutrustning. Om du enbart ska utföra stödinsatser där du som personal befinner dig längre från 

omsorgstagaren än en meter behöver du inte använda personlig skyddsutrustning. 

 

Vissa åtgärder som kan medföra aerosolbildning 
I ett fåtal fall utför personal inom omsorgsförvaltningen sugning av omsorgstagares/patients luftvägar eller 

annat som kan medföra så kallas aerosolbildning. I dessa situationer ska aktuell personal utöver heltäckande 

visir använda andningsskydd FFP2. Information om detta lämnas i sådana fall av ansvarig chef eller 

sjuksköterska. 

Eventuella frågor ska lyftas till din chef 
Om du har några frågor kring det vårdtagarnära/ansiktsnära/vårdrelaterade arbetet ska du lyfta dem till din 

chef eller tjänstgörande sjuksköterska 

https://www.nusjukvarden.se/om-nu-sjukvarden/vardgivare/vardhygien/
https://www.nusjukvarden.se/om-nu-sjukvarden/vardgivare/vardhygien/

