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Bakgrund
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.

Syfte
Att minska risken att personal smittar patienter eller omsorgstagare är en fråga om
patientsäkerhet. Syftet med detta kunskapsunderlag är att ge stöd inför utarbetande
och implementering av regionala riktlinjer, särskilt när användning av munskydd
eller visir på personalen (source control) kan övervägas som en extra åtgärd för att
ytterligare minska risken för smittspridning när övriga grundläggande åtgärder
redan är vidtagna.

Målgrupper
Kunskapsunderlaget vänder sig till
• vårdhygieniska enheter
• smittskyddsenheter
• medicinskt ansvariga sjuksköterskor och ansvariga för rehabilitering (MAS/
MAR)
• verksamhetsansvariga inom vård, tandvård och omsorg (särskilda boenden för
äldre, hemtjänst och boenden med särskild service enligt LSS).
Rekommendationerna gäller verksamheter inom vård, tandvård och omsorg oavsett
huvudman.

Avgränsningar
Kunskapsunderlaget handlar om att skydda patienter och omsorgstagare från att
smittas av personal. Det berör inte
• Skydd för personalen. De flesta av de föreslagna åtgärderna innebär dock
också skydd för personalen. Som exempel kan nämnas kunskap om smittvägar
och basala hygienrutiner. Även användning av visir och munskydd som det
beskrivs här innebär sannolikt också ett visst skydd för personalen från att
smittas av asymtomatiska patienter och omsorgstagare.
• Source control för personal som inte arbetar vård- eller omsorgsnära.
Vägledningar för närliggande områden finns på Folkhälsomyndighetens,
Arbetsmiljöverkets och Socialstyrelsens webbplatser.
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Sammanfattning
Hörnpelarna i arbetet med att förebygga smittspridning, inklusive covid-19, inom
vård, tandvård och omsorg är att organisera verksamheten optimalt, att säkerställa
personalens kompetens och följsamhet till basala hygienrutiner samt
rekommendationer för att förebygga spridning av covid-19. Därutöver kan det som
en extra patientsäkerhetsåtgärd vara aktuellt att komplettera med så kallad source
control (svenskt uttryck saknas) för att minska risken för spridning av covid-19
från personalen till vård- och omsorgstagare. Att förse personalen med source
control i form av munskydd eller visir kan dock aldrig ersätta att man åtgärdar
eventuella brister i organisationen och har god följsamhet till hygienrutiner.
Arbetet ska följa Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) och basal hygien i vård och omsorg (SOSFS
2015:10). Som stöd finns också i Folkhälsomyndighetens Rekommendationer för
handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg.
Inom vård, tandvård och omsorg har personalen rutinmässigt nära kontakt med
patienter och omsorgstagare i olika situationer. Särskilt vid pågående spridning i
samhället kan spridning av covid-19 från personal med inga eller mycket milda
symtom ha betydelse.
Det vetenskapliga underlaget är svagt för att munskydd kan minska spridning av
covid-19 från den som bär munskyddet till omgivningen. Studier och
litteratursammanställningar handlar i huvudsak om den totala effekten av att
använda munskydd: effekten när det gäller skydd av omgivningen har inte
separerats från skyddseffekten för den som bär munskyddet. Det saknas studier av
effekten av source control med munskydd gjorda inom om vård, tandvård eller
omsorg. Experimentella studier har visat att munskydd reducerar mängden droppar
som kommer ut med utandningsluften och reducerar mängden virus i luften nära en
person som har en infektion med luftvägsvirus.
Det saknas studier av visirs skyddande effekt. Teoretiskt kan tänkas att de ger ett
visst skydd som en mekanisk barriär. Experimentella studier har visat motstridiga
resultat. För att vara lämpligt bör ett visir täcka hela ansiktet och kinder och sträcka
sig nedanför hakan.

Rekommendationer
1. Organisera berörda verksamheter så att fysiskt avstånd, så långt möjligt,
upprätthålls och försök att begränsa tid för nära kontakter mellan personal,
patienter och omsorgstagare. Säkerställ att kontakter mellan covid-19
exponerade och övriga undviks.
2. Säkerställ personalens kompetens avseende covid-19, smittvägar och hur dessa
bryts.
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3. Situationsanpassad tillämpning av source control kan övervägas som en extra
patientsäkerhetsåtgärd vid ansiktsnära arbete, särskilt där det förekommer
många äldre eller andra riskgrupper, såsom i följande situationer:
• i situationer med utbrott inom en verksamhet eller lokalt ökad spridning av
covid-19 i samhället. Då kan i första hand munskydd användas.
• så länge risken för covid-19 finns i Sverige. Då kan personal använda
munskydd eller visir i samband med ansiktsnära arbete.
Val av utrustning samt riktlinjer för tillämpning och hantering utarbetas regionalt
utifrån behov och förutsättningar.
Det är viktigt att se till att de grundläggande åtgärderna är på plats innan source
control övervägs.
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Om Covid-19
Allmänt
Covid-19 är en sjukdom orsakad av det nya viruset SARS-CoV-2. Viruset är
mycket smittsamt och sprids snabbt i en befolkning utan immunitet världen över.
Statistiken visar att äldre och personer med underliggande sjukdom har störst risk
att bli allvarligt sjuka.

Smittvägar och smittsamhet
Spridning av covid-19 sker i första hand vid nära kontakter mellan personer genom
så kallad droppsmitta. När en infekterad person nyser, hostar, talar eller andas ut
sprids små droppar till omgivningen. Smittan kan ta sig in i kroppen både via
inandning eller genom att man rör med orena händer i ögon eller på slemhinnor i
näsa och mun.
Smitta kan också spridas genom kontakt med förorenade ytor eller föremål men det
finns idag inget som pekar på att denna spridningsväg har en framträdande roll i
den pågående pandemin
I samband med vissa så kallade aerosolgenererande procedurer (AGP), exempelvis
hjärt-lungräddning och trakeotomi, får man räkna med att det kan finnas en risk för
att covid-19 överförs med aerosol. Däremot räknas covid-19 inte som en så kallad
luftburen smitta, som kan föras längre sträckor via luft, till exempel i
ventilationskanaler. Virusnivåerna är som högst i början av sjukdomsförloppet och
korrelerar inte med graden av symtom. Risken för att bli smittad är störst för dem
som har kontakt med ett index-fall i anslutning till dess insjuknande. Risken är inte
lika stor för dem som exponeras senare än fem dagar in i index-fallets
sjukdomsförlopp. Smittöverföring kan också ske strax innan insjuknandet. Även
personer som är så lindrigt sjuka att de inte märker det, och de som är smittade men
aldrig utvecklar några symtom, kan vara smittsamma.
Asymtomatiska covid-19 infektioner liksom smittspridning från fall utan symtom
är väl belagt. Smitta från asymtomatiska personer bedöms sammantaget utgöra en
mindre del av all smittspridning i samhället i stort, och för de som håller
rekommenderat avstånd är risken att bli smittad liten. För det talar också studier
som visat att kontakt med symtomatiska hushållskontakter innebär en mycket
högre risk för att smittas än till exempel resor i kollektivtrafiken.
WHO anger att inkubationstiden mellan smitta och symtomdebut i genomsnitt är
5–6 dygn, men tider upp till 14 dagar finns beskrivet. Smittsamhetsperioden
korrelerar med sjukdomsgraden; från cirka en vecka från symtomdebut vid lindrig
sjukdom till tre veckor eller mer vid svår sjukdom.
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Bild 1. Schematisk bild över smittsamhet under covid-19-infektion i relation till tid efter
smittillfälle, symtom och virusnivå (anpassad efter Arzt m.fl.).

Vid en utbredd spridning av covid-19 i samhället, där många inte hunnit få symtom
alternativt inte utvecklar några symtom, finns det en risk att vårdpersonal och andra
i samhället utan tydliga symtom sprider smittan vidare utan att vara medvetna om
det. Det gäller speciellt vid situationer som kräver att vårdpersonalen har nära
kontakt med patienter och omsorgstagare, eller där det fysiska avståndet inte går att
upprätthålla mellan personalen.
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Lagar och föreskrifter
Smittförebyggande åtgärder får inte hindra att vård enligt medicinska grunder
tillgodoses.

Basala hygienrutiner
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om basal hygien i vård och omsorg
(SOSFS 2015:10) gäller den som är yrkesmässigt verksam eller under utbildning i
verksamhet enligt 1 § som innefattar arbetsmoment som innebär fysisk kontakt
med patienter (vård), eller verksamhet enligt 2 eller 3 § som innefattar
arbetsmoment som innebär fysisk kontakt med den som har beviljats insatsen
(omsorg).

Smittskyddslagen
Varje individ har ett stort ansvar för att vidta åtgärder för att förhindra
smittspridning. Detta regleras i 2 kap. 1 och 2 §§ smittskyddslagen (2004:168) och
i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att
förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12). Vid allmänfarliga
sjukdomar, som covid-19, ska personer även få bindande förhållningsregler.

Organisation av vård och omsorg
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska den som ansvarar för en
verksamhet göra en riskvärdering och fortlöpande följa upp och ge återkoppling så
att verksamheten bland annat håller en god hygienisk standard. År 2006
förtydligades bland annat hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och
smittskyddslagen med att vården ska hålla en god hygienisk standard för att vara
trygg och säker. Förutom tillgång till vårdhygienisk kompetens framhölls i
”Strategi för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade
sjukdomar” (prop. 2005/06:50) att hälso- och sjukvården behöver lokaler och
utrustning som svarar mot behoven av en god vårdhygien. Där framgår även att
verksamheten måste vara planerad och organiserad på ett sätt som förebygger
vårdrelaterade infektioner och smittspridning.
Svensk förening för vårdhygien (SFVH) har till stöd för detta utarbetat två
dokument: "Vårdhygienisk egenkontroll - verktyg för strukturerat ledningsarbete
inom kommunal vård och omsorg” och ”Verktyg i ett ledningssystem för god
vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård”. Vidare har
Folkhälsomyndigheten liksom Socialstyrelsen återrapporterat regeringsuppdrag att
undersöka behov av föreskrifter om till exempel organisation eller kohortvård vid
smittspridning av covid-19 inom socialtjänstens verksamheter. Socialstyrelsen har
också givit ut föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid19-pandemin (HSLF-FS 2020:46). Till besöksföreskriften har
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Folkhälsomyndigheten tagit fram rekommendationer till verksamheterna samt
informationsmaterial om att förebygga smittspridning vid besök på äldreboenden.

Arbetsmiljö
Arbetsmiljöverkets föreskrift smittrisker (AFS 2018:4) har ingen koppling till att
skydda patienter och omsorgstagare från att smittas av personalen. Men för att
skydda personalen ska den tillämpas inom alla verksamheter där det finns
smittrisker. Information om riskbedömning finns på Arbetsmiljöverkets webbplats.
Där står det att vård- och omsorgspersonal behöver få särskild utbildning av
arbetsgivaren om smittrisker och hygien- och skyddsrutiner som minskar risken för
smittöverföring. Det står också om hur oönskade händelser med risk för
smittöverföring ska rapporteras i enlighet med AFS 2018:4.
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Begränsa smittspridning inom vård,
tandvård och omsorg
Grundläggande åtgärder
Patienter och omsorgstagare har ofta nedsatt infektionsförsvar och
verksamhetsansvariga ska därför minimera risken för att personal kommer till
arbetet när de har en infektion. För att minska risken för smittspridning är det också
viktigt med en noggrann handhygien, att hålla fysiskt avstånd till andra, att hosta
och nysa i armvecket och att undvika att röra vid ansiktet, näsan, ögonen och
munnen.
Basala hygienrutiner
De basala hygienrutinerna beskrivs i Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i
vård och omsorg (SOSFS 2015:10), och SKR har under det senaste decenniet
genomfört följsamhetsmätningar. Mätningarna visar sammanfattningsvis en
långsamt förbättrad följsamhet, som alltjämt är avsevärt bättre i regionerna än i
kommunerna, se bilaga 4.
Basal hygien ska tillämpas i verksamhet som omfattas av hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30), tandvårdslagen (1985:125) och lag om omskärelse av
pojkar. Dessa regler gäller också i verksamheter som omfattas av socialtjänstlagen
(2001:453), SoL, och ska tillämpas vid insatser som avser hemtjänst i ordinärt
boende, eller sådant boende som avses i 5 kap. 5 eller 7 § SoL. I verksamhet som
omfattas av Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,
ska reglerna tillämpas vid insatser i bostad med särskild service.
Risken för dropp- och kontaktsmitta, som är den huvudsakliga smittvägen för
covid-19, minimeras genom god basal hygien, korrekt använda skyddskläder, i
förekommande fall personlig skyddsutrustning, samt följsamhet till rutiner för
rengöring och desinfektion och hantering av tvätt och avfall.
Kompetensutveckling
Det är viktigt att personalen förstår innebörden av smittförebyggande åtgärder för
att skapa trygghet på arbetet. Verksamheten bör därför ha en uppdaterad
handlingsplan för att sprida och implementera denna kunskap. Det finns flera
underlag för detta arbete, bland annat har Socialstyrelsen samlingssidor med ”Stöd
och vägledning till hälso- och sjukvården” och ”Information om covid-19 till
personal inom socialtjänst” samt utbildningar, material och vägledningar för olika
målgrupper (på flera olika språk). Dessutom har Svenska
Infektionsläkarföreningen, Svenska Hygienläkarföreningen och Föreningen för
Klinisk Mikrobiologi tagit fram ”Nationellt vårdprogram för misstänkt och
bekräftad covid-19”.
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Kunskap om smittvägar och hur dessa bryts är en annan grundförutsättning för att
uppnå ett generellt smittförebyggande tankesätt i arbetet. Den
verksamhetsansvariga ska därför se till att personalen är utbildad och har
tillräckliga kunskaper i och följsamhet till basala hygienrutiner för att minska
risken för att patienter och omsorgstagare smittas av personalen, direkt eller
indirekt från andra patienter eller omsorgstagare. Det är därför ett krav att
personalen har möjlighet till handtvätt och handdesinfektion, har tillgång till de
skyddskläder som behövs och har tillgång till och kunskap om korrekt
skyddsutrustning för att skydda sig själva när det behövs efter riskbedömning i
enlighet med AFS 2018:4.
För att öka kunskapen om hur skyddskläder används har Socialstyrelsen tagit fram
information om skillnaden mellan arbetskläder, skyddskläder och personlig
skyddsutrustning. Övrig information om personlig skyddsutrustning som skydd
mot covid-19 finns på Arbetsmiljöverkets hemsida.
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Specifika smittskyddsåtgärder mot covid-19
Covid-19 smittar huvudsakligen som dropp-kontaktsmitta. Det är därför viktigt
med förebyggande åtgärder mot sådan smitta. Covid-19 orsakas dock av ett
smittämne i riskklass 3, som det för närvarande saknas både vaccin och behandling
mot. Det innebär att vissa förebyggande åtgärder är specifika för covid-19 och inte
generella för alla infektioner som sprids via dropp- och kontaktsmitta. Åtgärderna
kan också komma att ändras när kunskapen ökar och medicinska åtgärder särskilt
riktade mot covid-19 blir tillgängliga.
Huvuddelen av smitta sker från personer med symtom. Därför ska vård- och
omsorgspersonal stanna hemma från jobbet även vid lindriga symtom.

Organisation för att underlätta fysisk distansering
Under covid-19-pandemin måste patienter och omsorgstagare med symtom och
bekräftade fall av covid-19 särskiljas från övriga. Det innebär att många
verksamheter behöver organiseras om så att personal inte ömsom vårdar bekräftade
eller misstänkta fall och symtomfria patienter och omsorgstagare. Vidare att lokaler
och möblering behöver ses över så att fysiskt avstånd kan upprätthållas mellan
omsorgstagare, patienter, besökare och personal. Information till omsorgstagare,
patienter och besökare kan öka förståelsen för detta.
Folkhälsomyndigheten har publicerat ”Rekommendationer vid besök i särskilda
boenden för äldre under covid-19” och Socialstyrelsens har samlat föreskrifter och
material till stöd för chefer och huvudmän i kommunen, bl.a. angående när
besöksförbudet har upphört.

Source control
Munskydd och visir kan fungera som en mekanisk barriär som minskar risken för
att bäraren sprider sekret från mun och näsa när de talar, hostar eller nyser. Detta
brukar kallas source control (svenskt uttryck saknas). Den grundläggande åtgärden
är att personal med symtom, även milda, ska stanna hemma. Även om fysisk
distansering fungerar i samhället i stort, är det inte lika lätt att upprätthålla mellan
personal och patienter och omsorgstagare i alla situationer. Avsikten med source
control i detta sammanhang är att försöka minska risken att personal utan symtom
sprider covid-19 till patienter och omsorgstagare vid ansiktsnära arbete. Här är
varaktigheten av det ansiktsnära arbetet också av betydelse för risken för
smittöverföring. Åtgärden innebär sannolikt också ett visst skydd för den som bär
munskydd eller visir, även om skydd för ögon, näsa och mun ska användas
samtidigt vid vård av bekräftade covid-19 fall.
Den eventuella effekten av en sådan barriär, när det gäller spridning av covid-19
från asymtomatisk personal till patienter och omsorgstagare, beror på:

15

• virusnivåer hos och spridning från personal med inga eller mycket milda
symtom
• munskydds och visirs förmåga att begränsa att droppar från mun och övre
luftvägar hos bäraren sprids till omgivningen.
Sammanfattning av kunskapsläge och litteraturgenomgång
En uppdaterad litteraturgenomgång har gjorts avseende studier av effekten av att
använda munskydd eller visir som source control vid covid-19 inom vård och
omsorg, se Bilaga 3. Sammanfattningsvis visar genomgången att det finns ett svagt
vetenskapligt underlag för att munskydd har effekt som source control när det
gäller covid-19. För visirs effekt som source control finns det däremot inga studier,
vare sig vid covid-19 eller vid andra luftvägsinfektioner. Experimentella studier
som använt tekniska modeller har visat motstridiga resultat både för munskydd och
för visir.
Möjliga nackdelar med source control
Det finns en debatt om eventuellt risk för smittspridning vid source control genom
att:
• Den som bär munskyddet eller visiret hanterar det fel och petar sig mer i
ansiktet eller justerar visiret. Därmed finns risk att bäraren förorenar både
händer och munskydd eller visir, med ökad risk för att smitta till sig själv eller
omgivningen via händerna, om händerna omgående inte desinfekteras.
• Personal som bär munskydd får sämre följsamhet till andra rekommendationer
(inklusive regler om basal hygien). Här finns några få studier med motstridiga
resultat.
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Rekommendationer
För att förebygga smittspridning, inklusive covid-19 inom vård, tandvård och
omsorg, måste verksamheten organiseras optimalt och personalens kompetens
säkerställas.
• Ta hjälp av regionala vårdhygien- och smittskyddenheter för att ta fram lokalt
anpassade rutiner.
• Betona vikten av god hand- och hosthygien för personal, liksom för patienter,
omsorgstagare och eventuella besökare.
• Testa generöst i enlighet med provtagningsindikationerna för personal samt
rekommendationerna för kommunal vård och omsorg för äldre.
• Säkerställ att smittspårning görs, stöd finns i Folkhälsomyndighetens
vägledning för smittspårning av covid-19.
I situationer med utbrott eller ökad spridning av covid-19 i samhället kan man
dessutom överväga att personal som jobbar ansiktsnära patienter och
omsorgstagare tillämpar source control som en extra patientsäkerhetsåtgärd för att
skydda dem de vårdar.

Organisera berörda verksamheter så att fysiskt avstånd
upprätthålls mellan personal, patienter och omsorgstagare
och kontakter mellan covid-19 sjuka och övriga undviks
Exempel på åtgärder är att:
• Säkerställ och underlätta att anställda inte kommer till arbetet om de inte
känner sig fullt friska. Detta är särskilt viktigt om personen har symtom på
luftvägsinfektion. Även lindriga besvär är anledning att stanna hemma.
• Utbilda personalen i att identifiera symtom på covid-19 hos patienter eller
omsorgstagare och att omedelbart rapportera detta till den medicinskt
ansvarige, eller att följa någon annan gällande rutin för snabb provtagning och
åtgärder.
• Tillämpa fysisk distansering och försök att begränsa tid för nära kontakter så
långt det är möjligt.
− Upprätthåll avstånd i matsalar, patientkök och liknande.
− Minska så långt möjligt ansiktsnära kontakt mellan omsorgstagare,
patienter och personal.
− Begränsa användningen av gemensamma utrymmen.
− Tillämpa fysisk distansering mellan personalen så att de inte smittar
varandra i personalrum, matsalar, gym, omklädningsrum etc.
• Reducera antalet personer i personalen som har kontakt med varje enskild
vårdtagare.
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−

Se till att personalomsättningen är så liten som möjligt.

−

Samma personal bör inte arbeta vid flera olika enheter.

• Se till att personal bara hjälper antingen patienter och omsorgstagare med
misstänkt eller bekräftad covid-19 eller andra patienter och omsorgstagare (s.k.
kohortvård). De bör inte arbeta med båda grupperna.
−

Inrätta ”covid-19-team” som så långt möjligt bara hjälper eller vårdar
patienter och omsorgstagare med bekräftad covid-19-infektion.

• Ta reda på om nya omsorgstagare eller patienter kan ha utsatts för covid-19smitta. Detta är särskilt viktigt i samband med att patienter eller omsorgstagare
flyttas mellan olika enheter. Om så är fallet rekommenderas provtagning och
om möjligt vård i eget rum.
• Undvik att flytta boende från en vårdplats eller enhet till en annan, om det inte
är nödvändigt för att trygga deras vård.
• Ordna om möjligt eget rum till boende med misstänkt covid-19.
Den ökade fysiska distanseringen mellan personal och omsorgstagare respektive
patienter kan upplevas som negativt. Rätt information till omsorgstagare, patienter
och anhöriga kan öka förståelsen.

Säkerställ personalens kompetens avseende covid-19,
smittvägar och hur dessa bryts
En handlingsplan för att sprida och implementera kunskap bör finnas i varje
verksamhet som bedriver hälso- och sjukvård samt kommunal sjukvård och
äldreomsorg. Den verksamhetsansvariga personen ska se till att personalen är
utbildad och har tillräckliga kunskaper om basala hygienrutiner och följer dem.
Socialstyrelsen har samlat utbildningar, material och vägledning i arbetet med att
förhindra smittspridning av covid-19. Information till personal inom tandvården
finns också samlad hos Socialstyrelsen.
Allmänna åtgärder
• Säkerställ att enheten har en kontaktperson för hygienfrågor som förmedlar
information från och till smittskydds- och vårdhygienenheter.
• Se till att det finns flytande tvål och pappershanddukar samt alkoholbaserat
handdesinfektionsmedel eller motsvarande, tillgängligt och ändamålsenligt
placerat.
• Se till att personalen har tillgång till de skyddskläder och den skyddsutrustning
som behövs, samt är utbildad i hur de används.
• Se till att städrutiner följs och är adekvata. Fäst särskild uppmärksamhet på
ytor som berörs ofta av händer samt bordsytor och toalettutrymmen.
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Basala hygienrutiner
• Säkerställ att personalen har fått utbildning i basala hygienrutiner
• Personalen ska ha tillgång till skyddskläder, ändamålsenlig skyddsutrustning
och vara utbildad i hur dessa används.

Situationsanpassad source control med munskydd eller visir
som en extra patientsäkerhetsåtgärd
Situationsanpassad tillämpning av source control kan övervägas som en extra
patientsäkerhetsåtgärd vid ansiktsnära arbete, särskilt där det förekommer många
äldre eller andra riskgrupper, till exempel i följande situationer:
• Det sker ett utbrott inom en verksamhet eller lokalt ökad spridning av covid-19
i samhället. Då kan i första hand munskydd användas.
• Risken för covid-19 finns i Sverige. Då kan personal använda munskydd eller
visir i samband med ansiktsnära arbete.
Val av utrustning samt riktlinjer för tillämpning och hantering utarbetas regionalt
utifrån behov och förutsättningar.
Det är viktigt att se till att de grundläggande åtgärderna är på plats innan source
control införs.
För source control kan munskydd av typerna I (vätskeavvisande eller ej), II eller
IIR användas. Visir som används i det syftet ska täcka hela ansiktet och kinder och
sträcka sig till nedanför hakan.
Användning av visir eller munskydd som det beskrivs i detta kunskapsunderlag
innebär sannolikt också ett visst skydd för personalen mot smitta från
asymtomatiska patienter och omsorgstagare.
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Bilagor
Bilaga 1. Internationella rekommendationer (201015)
Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar riktad kontinuerlig användning
av munskydd av vårdpersonal där det finns pågående utbrott eller smittspridning i
samhället. Syftet är att förebygga spridning från personer som är smittsamma men
inte har utvecklat tydliga symtom (asymtomatisk, pre-symtomatisk eller
symtomatisk fas) till patienter, omsorgstagare eller annan personal. Det framgår
inte om rekommendationen är avsedd att skydda patienter och omsorgstagare eller
personal, eller bådadera. Samtidigt säger WHO att det för närvarande inte finns
några studier som har utvärderat vare sig den potentiella effekten eller eventuella
bieffekter av denna rekommendation inom vård eller omsorg. Enligt WHO kan
visir övervägas som ett alternativ vid bristande tillgång på munskydd.
Den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC menar att om all
sjukvårdspersonal som inte vårdar covid-19-patienter också använder medicinska
munskydd, kan det ses som en ytterligare åtgärd för att minska spridningen av
covid-19 i vårdmiljöer. ECDC har ännu inte definierat några optimala strategier,
men de betonar att man behöver ta hänsyn till tillgången till munskydd, graden av
smittspridning i samhället och att andra motåtgärder finns på plats.26 Ett antal
sjukvårdsinstitutioner i Europa kräver redan idag att all sjukvårdspersonal bär
medicinska munskydd på arbetet. Det är dock inte klart om det är för att skydda
personal, patienter eller bådadera.
Samtidigt påpekar ECDC att det kan leda till falsk säkerhet och att personalen
riskerar att förorena händerna när de tar av munskyddet och hanterar använda
munskydd. Man menar också att det finns en risk för ökad beröring av ansiktet,
med åtföljande risk för vidare smittspridning.
I de övriga nordiska länderna har Finland och Danmark, men inte Norge eller
Island, infört rekommendationer om att personal ska bära munskydd eller visir eller
både och. I Danmark är avsikten att skydda både bärare och omgivning vid
ansiktsnära arbete. I Finland kan man använda munskydd eller visir för att skydda
patienter och omsorgstagare från personalen.
Inom EU rekommenderas munskydd på personal i bland annat Irland (inom 2
meter från patient), Skottland och England. Här är det utifrån skrivningarna svårt
att förstå vem det avser att skydda, men förmodligen vill man uppnå en
dubbelriktad skyddseffekt.
Amerikanska folkhälsomyndigheten CDC och Ontarios folkhälsoinsitut i Kanada
rekommenderar generell användning av munskydd för alla vuxna som klarar av det
och som uppehåller sig på en vårdinrättning eller äldreboende; personal, patienter,
omsorgstagare och besökare. Personal rekommenderas även att bära munskydd i
gemensamma personalutrymmen för att inte smitta varandra. CDC anger också att
visir kan vara ett alternativ i vissa situationer, vilket kan tolkas som att de bedömer
att det åtminstone kan ha viss effekt, även om studier saknas.
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Bilaga 2. Beskrivning av munskydd och visir
Beskrivning av munskydd och visir
För source control används munskydd. Andningsskydd är inte aktuellt för det
användningsområdet.
Munskydd används inom vården för att skydda patienter mot smittämnen från
personalen, exempelvis bakterier som kan falla ner i operationsområdet, men också
för att skydda bärarens näsa och mun mot droppsmitta och stänk av potentiellt
förorenade kroppsvätskor, som blod och tarminnehåll. Munskydd kan också
användas av patienter, personal och andra smittade personer för att minska risken
för spridning av infektioner som tuberkulos, eller i epidemiska eller pandemiska
situationer.
Tabell 1. Krav på prestanda för munskydd
Test

Typ I

Typ II

TypIIR

Bakteriell filtreringb

≥ 95

≥ 98

≥ 98

Nej

Nej

Ja

(procent)
Motståndstryck vid
stänk (kPa)
a

Operationsmunskydd (”medical face mask”) enligt Svensk Standard SS-EN 14683:2019+AC:2019.
Virusfiltrationen ingår inte i standarden.
c
Munskydd av typ I används för att reducera risken för att sprida smitta i ansiktsnära situationer under epidemier
eller pandemier. Typ I-munskydd är inte avsedd för att skydda personal
d
Typ IR förekommer på marknaden, men definieras inte i standarden.
b

Samtliga munskyddstyper i tabellen (I, II och IIR) kan användas av personalen som
source control, i syfte att försöka minska spridningen av covid-19 till patienter och
omsorgstagare. Som personlig skyddsutrustning är endast II eller IIR (eller
andningsskydd) aktuella.
En ökad användning av munskydd inom vård och omsorg, samt bland allmänheten
i samhället, har på vissa håll lett till bristande tillgång, vilket har medfört ett ökat
intresse för andra lösningar. Bäst dokumenterade är munskydd i specificerade
textila material i flera lager. Eftersom de inte ska användas av personal inom vård
och omsorg, gås de inte igenom här.
Andningsskydd (FFP2 eller FFP3 enligt svensk standard, N95 i USA) är till
skillnad från munskydd utvecklade för att skydda bäraren från att andas in olika
partiklar och mikroorganismer. Det används endast för att skydda personal som
utsätts för aerosol eller luftburen smitta.
Visir

Visir används tillsammans med munskydd för att skydda bärarens ögon mot
droppsmitta samt stänk mot ögon, näsa och mun, det vill säga som personlig
skyddsutrustning. Utförandet kan vara heltäckande och nå nedanför hakan och ut
mot sidorna, eller i halvformat och huvudskligen skydda ögonen. Dessutom finns
visir i form av huvor och sådana som kan fästas på munskydd. Som source control
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är endast de visir aktuella som täcker hela ansiktet nedom hakan och kinderna till
öronen.
Skyddsutrustning eller medicinteknisk produkt?

Olika typer av utrustning kan användas för att förebygga att man blir smittad i
arbetet (personlig skyddsutrustning, PPE) eller att man under smittsam fas sprider
smitta (source control).
Syftet med att använda utrustningen avgör om den klassas som en medicinteknisk
produkt eller personlig skyddsutrustning (personal protective equipment, PPE),
eller bådadera. Det styr vilket regelverk som gäller, något som bland annat har
betydelse för kravspecifikationerna vid upphandling. Avsikten med PPE är att
skydda personalen i arbetet. Är avsikten att hindra personal, patienter eller
omsorgstagare från att sprida smitta talar man om source control och utrustningen
klassas istället som en medicinteknisk produkt, vilka har ett annat regelverk. Har
utrustningen båda funktionerna samtidigt gäller båda regelverken.
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Bilaga 3. Kunskapsläge och litteraturgenomgång avseende
source control vid covid-19 med hjälp av munskydd eller
visir
Kunskapsläge
För att bedöma en eventuell effekt av source control behöver resultat från studier
med mycket olika syften och upplägg sammanvägas. Förenklat och schematiskt
kan följande exempel på studier ges:
• Studier av spridningsmönster och betydelsen av olika smittvägar.
• Experimentella mätningar av olika skyddseffekt mot partiklar eller droppar av
olika storlek, antingen konstgjort producerade eller från infekterade personer.
Här kan antingen avgivna droppar eller avgivet smittämne mätas, i vissa
studier mäts även droppar eller smittämne som träffat en exponerad modell.
Studier kan antingen påvisa levande infektiöst smittämne eller endast
förekomst av genetiskt material från smittämnet.
• Studier av hur smittspridningen påverkas i verkligheten i en viss situation när
skyddet används. En svårighet med denna typ av studier är att effekten som
beror på minskad infektionsrisk för omgivningen, source control, sällan kan
särskiljas från en effekt som beror på att bäraren skyddas.
Det sista exemplet är den tyngst vägande typen av studier.
Därefter behöver en avvägning göras av hur tillämplig en eventuell effekt är i den
risksituation som ska hanteras.
Betydelsen av den tilläggseffekt som source control kan innebära behöver värderas,
dels mot andra åtgärder för att förebygga smittspridning, dels mot andra faktorer i
den situation man tänker använda source control. Ett exempel är om ventilationen
är god i förhållande till antalet människor eller om det är dålig ventilation och
trängsel i de situationer där man tänkt använda source control.
Munskydd

Studierna av effekten av om munskydd minskar spridningen av covid-19 handlar
huvudsakligen om effekten på samhällsnivå och rör inte specifikt smittspridning
inom vård och omsorg. Vidare mäter man oftast den totala effekten av
munskyddsbärande, utan att skilja på skyddseffekten för den som bär munskyddet
eller för att skydda omgivningen från bäraren. En studie gjordes nyligen på sjukhus
i USA avseende generell source control, all personal och alla patienter använde
munskydd. Där såg man en minskning av covid-19 fall bland personal. En svaghet
i denna studie var att flera andra åtgärder införts samtidigt, både inom sjukvården
och i samhället.
Studier har visat att munskydd kan minska spridning av vissa luftvägsvirus och
tuberkulos från bäraren. En nyligen publicerad studie visar att det gäller även för
covid-19. Studier som använt tekniska modeller har visat motstridiga resultat.
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Visir

Teoretiskt kan ett visir mekaniskt reducera antalet droppar som bäraren utsöndrar
vid tal, skratt och så vidare från att färdas rakt fram, och kan på så sätt tänkas ge ett
visst skydd för patienter och omsorgstagare. Det finns inte några studier av hurvida
visir kan hindra droppsmitta från personal (symtomatisk eller asymtomatisk) till
patienter eller omsorgstagare, vare sig för covid-19 eller andra luftvägsvirus.
Studier som använt tekniska modeller har visat motstridiga resultat.
Trots avsaknaden av studier omnämns visir ensamt som ett alternativ i vissa
situationer av WHO (det är dock oklart om de menar som source control, personlig
skyddsutrustning (PPE) eller både och). Visir ensamt förekommer också i
rekommendationer i bland annat Danmark (där det avser att skydda både bäraren
och omgivningen) och Finland.
Exempel på argument för att personal skulle kunna använda visir som ett alternativ
till munskydd för att minska spridningen av covid-19:
• det är lättare för personal att kommunicera med exempelvis äldre personer
med nedsatt hörsel genom ett visir än genom ett munskydd
• visir kan vara mindre skrämmande för till exempel barn och dementa
• visir kan återanvändas efter desinfektion
• visir irriterar mindre och är lättare att hantera än munskydd.
Uppdaterad litteraturgenomgång
Inför revidering av ”Åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19
från personal till äldre omsorgstagare och patienter” har en ny översiktlig
genomgång av litteraturen gjorts. Den har genomförts i två delar, en om munskydd
och en om visir. Båda delarna har enbart avsett effekten av att använda munskydd
eller visir som source control inom vård och omsorg.
Sökningarna har gjorts i PubMed. Referenserna granskades av två personer
oberoende av varandra. Resultaten diskuterades för att uppnå en gemensam
bedömning.
Munskydd

I början av juni 2020 publicerades en systematisk litteraturgenomgång i Lancet om
bland annat effekten av munskydd som source control (1). Den har till stor del
legat till grund för WHO:s rekommendationer och var en viktig del i bedömningen
av evidensläget när Folkhälsomyndigheten publicerade ”Åtgärder för att minska
risken för smittspridning av covid-19 från personal till äldre omsorgstagare och
patienter”. Den aktuella genomgången syftar till att sammanfatta litteratur av
betydelse för vård och omsorg som publicerats sedan dess. Därför begränsas
sökningen till artiklar publicerade efter april 2020.
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Folkhälsomyndigheten övervakar dagligen all ny granskad litteratur om covid-19
och SARS-CoV-2 som citerats i sökmotorn PubMed. Artiklar som bedömts
relevanta för användning av munskydd i samhället läggs till i denna referenslista.
Sökning 200908
(((((("2020/05/01"[Date - Publication] : "3000"[Date - Publication])) AND (face
mask OR medical mask OR surgical mask)) AND (covid-19)) AND (health care
OR long term care OR nursing home)))
Sökresultat och bedömning

Det påträffades 209 referenser. Vid en successiv genomgång av titel, abstract och
fulltext hittades tre artiklar av möjligt intresse när det gällde munskydd och source
control. De redovisade dock inga nya evidens för detta.
En av dessa artiklar jämförde utsöndring av droppar från luftvägarna från personer
med luftvägsinfektion (influensa och misstänkt covid-19) som använde munskydd
av tyg respektive medicinskt munskydd. Det gick inte att se någon signifikant
skillnad mellan grupperna. De medicinska munskydden minskade avgivna partiklar
med drygt 40 procent (2). De övriga var sammanfattningar av litteraturen och
enskilda experters uppfattning (3, 4).
Därför ändrar tillägg av dessa inte den tidigare bedömningen (1) att det finns ett
svagt vetenskapligt underlag för att munskydd har effekt som source control när det
gäller covid-19.
Visir

När det gäller visirs effekt som source control gjordes två sökningar. I den första
togs covid-19 med bland söktermerna och den avgränsades till artiklar publicerade
2020-01-01 och senare. Den andra sökningen inkluderade inte covid-19 i
söktermerna och den avgränsades till artiklar publicerade 2000-01-01 och senare.
Sökning 200908, med covid-19
(((((("2020/01/01"[Date - Publication] : "3000"[Date - Publication])) AND (face
shield OR visor)) AND (covid-19)) AND (health care OR long term care OR
nursing home))).
Sökresultat och bedömning
Det påträffades 37 referenser. Vid en successiv genomgång av titel, abstract och
fulltext hittades inga artiklar som var relevanta när det gällde visir och source
control. Det finns enligt denna sökning inga studier som undersökt huruvida visir
har effekt som source control vid covid-19.
Sökning 200917, utan covid-19
(((((("2000/01/01"[Date - Publication]: "3000"[Date - Publication])) AND (face
shield OR visor)) AND (health care OR long term care OR nursing home)))
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Sökresultat och bedömning

Det påträffades 166 referenser. Vid en successiv genomgång av titel, abstract och
fulltext hittades inga artiklar som var relevanta när det gällde visir och source
control. Det finns inte heller enligt denna sökning studier som undersökt huruvida
visir har effekt som source control vid luftvägsinfektioner.
Sammanfattning
Det finns ett svagt vetenskapligt underlag för att munskydd har effekt som source
control när det gäller covid-19.
Det finns inga studier av visirs effekt som source control, vare sig vid covid-19
eller andra luftvägsinfektioner.
Liknande bedömningar har också gjorts av US CDC och Public Health Ontario,
Kanada.
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Bilaga 4. Aktuell följsamhet till basala hygienrutiner
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har mätt följsamheten till basala
hygienrutiner och klädregler i kommunerna sedan 2010 (SKR-BHK). Vid senaste
mätningen 2020 observerades drygt 7 800 medarbetare i 71 medverkande
kommuner (av totalt 290). Mätningarna visade att följsamheten till BHK i samtliga
steg hade ökat till 59 procent jämfört med 50 procent året innan. Följsamheten till
korrekta klädregler i samtliga steg hade ökat till 86 procent (från 84 procent) och
till korrekta hygienrutiner till 66 procent (från 56 procent). När det gäller steget
desinfektion före patientnära arbete var följsamheten 75 procent i årets mätning
jämfört med 66 i den föregående. Sammanfattningsvis var 2020 års resultat bättre
än det tidigare, även om deltagandet var lägre till följd av coronasituationen.
Resultaten är dock bättre i regionerna; 2020 års mätningar (11 927 observationer i
14 regioner) visade att följsamheten till BHK inom regionerna hade ökat något
jämfört med året innan. Andelen med full följsamhet i samtliga steg var 83 procent
jämfört med 74 procent 2019. Följsamheten till klädregler i samtliga steg var 95
procent, och till korrekta basala hygienrutiner 86 procent. När det gäller
desinfektion av händer före patientnära arbete var följsamheten 91 jämfört med 85
procent året innan.
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