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Vid ansiktsnära vård- och omsorg av friska, icke covid-19 smittade, 
personer finns tillfällig rekommendation gällande munskydd  
- anvisning

All vård och omsorg kräver att personalen är frisk och att basala hygienrutiner 
tillämpas på ett korrekt sätt.  

Som en extra åtgärd för att försöka minska risken för att personal smittar patienter 
och brukare ska munskydd och visir användas av vård- och omsorgspersonal.  

Kriterier för användning av munskydd och visir är ansiktsnära (<1 m) vård- och 
omsorgsarbete till äldre brukare och patient.  

Detta kan också användas vid vård av andra patienter/brukare som identifieras som 
riskgrupp för allvarlig covid-19.  

Säker användning munskydd

- Munskydd typ IIR används
- Det är viktigt att munskydd tas på med nydesinfekterade händer.
- Munskydd är en engångsartikel, har det tagits av kasseras det.
- Munskyddet ska täcka näsa och mun som skydd mot droppsmitta.
- Ett munskydd får aldrig sättas under hakan efter användning och

återanvändas, utan ska istället kasseras och händerna desinfekteras.
- Munskydd skall inte vidröras under användning eftersom det riskerar att

kontaminera händerna för vidare kontaktsmitta i miljön.
- Måste munskyddet justeras över näsryggen under användning skall händerna

desinfekteras både före och efter justeringen.

I överenskommelse med Vårdhygien Halland så anses munskydden hålla i maximalt 
2 timmar 

Särskilt boende, gruppbostad 
- Behöver inte bytas mellan kunder/patienter men byt munskydd om det blir

fuktigt.

Hemtjänst, ordinärt boende 
- Tas av och släng efter besök hos kund i ordinärt boende.



Beslutad av: Medicinskt 
ansvarig sjuksköterska

Beslutsdatum: 201116 Diarienummer: Dokumentansvarig avdelning: 
Förvaltningsledningsstaben 

Länk till film   Munskydd - Säker användning 
Länk till affisch    ”Använd munskydd på ett säkert sätt” 

Ta på munskydd 

- Desinfektera händerna
- Ta ett munskydd ur förpackningen
- Ta tag i öronbanden på munskyddet och fäst bakom öronen eller knyt banden
- Forma metallbygeln över näsryggen
- Veckla ut munskyddet från näsryggen över mun och
- Justera munskyddet så att det sluter tätt runt näsa, mun och haka.
- Undvik att röra vid munskyddet under användning
- Desinfektera händerna

Ta av munskydd 

- Desinfektera händerna
- Ta tag i öron-banden och tag av munskyddet utan att vidröra dess framsida
- Lyft bort munskyddet från ansiktet genom att ta tag i banden
- Kasta munskyddet. Det ska inte återanvändas
- Desinfektera händerna

Länkar 

Säker användning av munskydd:  https://vardgivare.regionhalland.se/app/uploads/2020/11/Saker-
anvandning-av-munskydd-201103.pdf 

Folkhälsomyndighetens rapport:  Åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19 från 
personal till äldre patienter och brukare.  

Basala hygienrutiner:   https://styrdadokument.regionhalland.se/doc/96750DBE-5330-4C81-BBD1-
BDA5EEEB4CD3 
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