
 

 
 

Användning av skyddsutrustning i olika 
situationer inom social- och hälsovård 
Detta är ÅHS anvisning till den sociala sektorn om skyddsutrustning. Utgångspunkten 
är att principerna för användning av skyddsutrustning ska vara i samklang i social-, 
hälso- och sjukvård. Rutinerna variera beroende på vårdsituation, vilket beskrivs i 
detta dokument. 
3.4.2020 

1. Vid varje klientmöte ska man följa basala hygienrutiner (desinfektion av 
händerna före och efter beröring).  

2. De som arbetar i nära kontakt med klienter (mindre än 2 m) ska använda visir 
eller kirurgiskt munskydd för att skydda klienten mot eventuell smitta. 

3. Det finns ingen medicinsk grund för att använda scarf eller mun- och 
nässkydd av tyg vid vård av symtomfria klienter. 

4. Kirurgiskt munskydd används av både klienten och personal om klienten har 
luftvägssymtom. Om personal har symtom ska hen stanna hemma från 
jobbet tills två symtomfria dagar har passerat. 

5. I den här anvisningen betyder ”karantän” karantän enligt smittskyddslagen. 
Det är inte fråga om ”karantänliknande förhållande” (t.ex. personer som 
återvänder hem efter resa).  

6. Skyddsmaterial nivå 1 kan beställas från ÅHS för högst två veckors bruk.  
Nivå 2 ges ut endast vid behov. För stora beställningar beaktas inte, då man 
vill se till att materialet räcker till alla behövande.  

Tora Woivalin, smittskyddsansvarig läkare i primärvården 
Marika Nordberg, infektionsläkare 
Gunilla Häggblom, hygienskötare 

Senaste uppdateringar 
Marika Nordberg/Gunilla Häggblom Sid 1, punkt 1-6 + ”Ingen skyddsutrustning” ändrad till ”Visir” 2.7.2020 
Gunilla Häggblom Institutioner och ESB: Symtomfri, testad, väntar på svar... 9.11.2020 
Gunilla Häggblom Beställningsadressen ändrad: skyddsutrustning-utdelning@ahs.ax 10.11.2020 
Gunilla Häggblom Institutioner och ESB: Luftvägssymtom, testad positiv, Nivå 2, 

Filtermask vid närvård 
22.6.2021 

Gunilla Häggblom Borttaget: Alla beställningar skickas till skyddsutrustning-
utdelning@ahs.ax 

27.10.2021 

Gunilla Häggblom/Åsa Friman Kontrollerat 31.8.2022 

  



 

 
 

Verksamhet  Skyddsnivå Kommentar 

Hemtjänst, hemsjukvård, hembesök i boendeservice 

Klient utan luftvägssymtom Visir  

Luftvägssymtom Nivå 1 Visir/skyddsglasögon vid behov 

Klient i karantän, inga symtom Visir  

Karantän, symtomfri, patientnära 
arbete 

Nivå 1  

Karantän, luftvägssymtom Nivå 1 Visir/skyddsglasögon vid behov 

Luftvägssymtom, testad, väntar 
på svar 

Nivå 2  

Luftvägssymtom, testad positiv Nivå 2  

Testad positiv, symtomfri, < 2 d 
sedan symtomen upphörde 

Nivå 1  

Hälsocentral, mottagningsarbete (inte infektionsmottagning) 

Klient utan luftvägssymtom Visir  

Klient utan luftvägssymtom, 
patientnära arbete 

BHR enligt arbetsuppgifter  

Luftvägssymtom Nivå 1 Visir/skyddsglasögon vid behov 

Klient i karantän, inga symtom Visir 2 m avstånd 

Karantän, symtomfri, patientnära 
arbete 

Nivå 1  

Karantän, luftvägssymtom Nivå 1 Visir/skyddsglasögon vid behov 

Luftvägssymtom, testad, väntar 
på svar 

Nivå 2  

Luftvägssymtom, testad positiv Nivå 2  

Testad positiv, symtomfri, < 2 d 
sedan symtomen upphörde 

Nivå 1  

Institutioner och ESB 

Klient utan luftvägssymtom Visir  

Klient utan luftvägssymtom, 
patientnära arbete 

BHR enligt arbetsuppgifter  

Symtomfri, testad, väntar på svar Nivå 1 Mask på vårdtagaren 

Luftvägssymtom Nivå 1 Visir/skyddsglasögon vid behov 



 

 
 

Verksamhet  Skyddsnivå Kommentar 

Klient i karantän, inga symtom Visir 2 m avstånd 

Karantän, symtomfri, patientnära 
arbete 

Nivå 1  

Karantän, luftvägssymtom Nivå 1 Visir/skyddsglasögon vid behov 

Luftvägssymtom, testad, väntar 
på svar 

Nivå 2  

Luftvägssymtom, testad positiv Nivå 2 Filtermask vid närvård 

Testad positiv, symtomfri, < 2 d 
sedan symtomen upphörde 

Nivå 1  

Missbrukarvård och barnhem 

Klient utan luftvägssymtom Visir  

Luftvägssymtom Nivå 1  Visir/skyddsglasögon vid behov 
Förkläde endast om det behövs 

Klient i karantän, inga symtom Visir  

Karantän, symtomfri, patientnära 
arbete 

Nivå 1  

Karantän, luftvägssymtom Nivå 1 Visir/skyddsglasögon vid behov 

Luftvägssymtom, testad, väntar 
på svar 

Nivå 2  

Luftvägssymtom, testad positiv Nivå 2  

Testad positiv, symtomfri, < 2 d 
sedan symtomen upphörde 

Nivå 1  

Personlig assistent, handikappservice 

Klient utan luftvägssymtom Visir   

Klient utan luftvägssymtom, 
patientnära arbete 

BHR enligt arbetsuppgifter  

Luftvägssymtom Nivå 1 Visir/skyddsglasögon vid behov 

Klient i karantän, inga symtom Visir 2 m avstånd 

Karantän, symtomfri, patientnära 
arbete 

Nivå 1   

Karantän, luftvägssymtom Nivå 1 Visir/skyddsglasögon vid behov 

Luftvägssymtom, testad, väntar 
på svar 

Nivå 2  



 

 
 

Verksamhet  Skyddsnivå Kommentar 

Luftvägssymtom, testad positiv Nivå 2  

Personlig assistent, handikappservice forts. 

Testad positiv, symtomfri, < 2 d 
sedan symtomen upphörde 

Nivå 1  

Taxichaufför eller annan tillfällig klientkontakt utanför social- och  hälsovården 

Klient utan luftvägssymtom Rekommenderas munskydd 
eller visir 

 

Klient i karantän, inga symtom Rekommenderas munskydd 
eller visir 

  

Klient utan luftvägssymtom, 
patientnära arbete 

BHR enligt arbetsuppgifter  

Luftvägssymtom • Ge ett kirurgiskt munskydd till patienten och be patienten 
desinficera händerna innan hen går in i taxin.  

• Patienten ska sitta i baksätet.  

• Vid behov kan munskydd ges även åt chauffören.  

• Efter transporten ska chauffören rengöra alla ytor som patienten 
vidrört (säkerhetsbälte, säte, dörrhandtag, baksidan av framsätet) 
med vanligt rengöringsmedel och hushållspapper. 

Karantän, symtomfri, patientnära 
arbete 

Karantän, luftvägssymtom 

Luftvägssymtom, testad, väntar 
på svar 

Luftvägssymtom, testad positiv 

Testad positiv, symtomfri, < 2 d 
sedan symtomen upphörde 
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