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Situationsanpassad source control med munskydd eller
visir som en extra patientsäkerhetsåtgärd
Inom vård, tandvård och omsorg har personalen nära kontakt med patienter och omsorgstagare i
olika situationer. I samband med utbrott eller vid pågående spridning av covid-19 i samhället kan
spridning ske från personal som inte har, eller ännu hunnit utveckla, symtom innebära en ökad risk
att patienter eller omsorgstagare smittas.
På grund av det förändrade smittläget har beslut tagits om införande av en försiktighetsåtgärd i
form av en mekanisk barriär för att minska risk för smitta från personal till patient vid ansiktsnära
arbetsmoment, s.k. source control. Det innebär vårdmoment som utförs ansikte mot ansikte inom
en meter och gäller vid vård av de patienter som inte betraktas som misstänkta eller verifierade
Covid-19.
Vid ansiktsnära arbetsmoment ska något av följande utrustning bäras:
•
•

Vätsketätt munskydd (IIR)
eller
Heltäckande visir engångs/flergångs

Praktisk användning av munskydd

Munskyddet är en engångsprodukt men kan behållas på mellan patienter om påföljande
arbetsmoment också är ansiktsnära och sker i direkt anslutning. Det är viktigt att munskyddet
används på rätt sätt och vid rätt situationer. Munskyddet ska alltid slängas om det tagits av eller om
det blivit fuktigt, förorenat eller skadat.

Praktisk användning av visir

Visiret kan behållas på mellan patienter om påföljande arbetsmoment också är ansiktsnära och sker
i direkt anslutning. Engångsvisir ska alltid slängas om det tagits av. Flergångsvisir desinfekteras
efter användning.

Kvalitetssäkring av grundläggande smittförebyggande åtgärder

Verksamhetschefen ansvarar för att smittförebyggande åtgärder är vidtagna i sin helhet. Följande
kvalitetssäkringsverktyg finns som stöd: "Checklista för chef: Åtgärder för att minska smittspridning
av covid-19". Dokumentet finns under Hygiendirektiv på sidan: Coronavirus på intranätet Lisa >>
och Coronainformation för externa vårdgivare >>

Avveckling av rutinen

Rutinen gäller till dess pandemiläget i samhället är på sådan nivå att Enheten för smittskydd och
vårdhygien kan besluta att rutinen avslutas.

