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På- och avklädning skyddsutrustning 

Personlig skyddsutrustning vid vård av medicinskt bedömd vårdtagare med misstänkt 
eller bekräftad covid-19  

Förutom personlig skyddsutrustning, noggrann handtvätt med tvål och varmt vatten, använd 
alkoholbaserad handdesinfektion enligt sedvanliga basala hygienrutiner samt ytdesinfektion 
enligt rutin. Dessa desinfektionsmedel avdödar viruset på ett effektivt sätt 

Så desinfekterar du händerna 
• Gnid in händer och underarmar rikligt med handdesinfektionsmedel (2–4 ml)
• Kupa handen och gnid in medlet överallt på händerna
• Börja med handflatorna, handryggarna, fingertopparna, runt alla fingrar och i

tumgreppen. Avsluta med underarmarna
• Gnid in handdesinfektionsmedlet tills händerna är torra

PÅKLÄDNING 

Film om påklädning 
Instruktion om visir med vitt band finns på medarbetarwebben finns här 

Vid nära vård- och omsorgsarbete (mindre än 2 meter från vårdtagaren) enligt nedan: 

1. Desinfektera händer och underarmar
2. Ta på vätsketätt plastförkläde
3. Ta på Andningsskydd*
4. Sätt på Visir

Vid risk för kontakt med kroppsvätska/slemhinnor:
5. Sätt på Undersökningshandskar

*Pga stor samhällsspridning med tilltagande spridning av olika virusvarianter  används
andningsskydd av typ FFP2/FFP3/N95 istället för munskydd. Andningsskyddet ska täcka
näsa och mun och sluta helt tätt mot ansiktet OBS! Skägg utgör risk för luftläckage.
Andningsskydd - instruktion om hur man tar på andningsskydd.

TÄNK PÅ ATT INTE VIDRÖRA DITT ANSIKTE UNDER PÅGÅENDE ARBETE. 
SÄKERSTÄLL ATT GLASÖGON/VISIR OCH ANDNINGSSKYDD SITTER RÄTT OCH 
BEKVÄMT INNAN. LÅT BLI ATT JUSTERA NÄR DINA HÄNDER KAN VARA 
KONTAMINERADE. 

https://vimeo.com/407546645
https://www.varberg.se/download/18.21a884af1715895327fd3941/1587033775511/Instruktion%20VISIR%20film%20och%20bild.pdf
https://styrdadokument.regionhalland.se/doc/F5030873-DA19-402C-A8F0-6266A875DC39
https://styrdadokument.regionhalland.se/doc/F5030873-DA19-402C-A8F0-6266A875DC39


Ny version 22.01.12 
Ersätter 21.03.30

Sida 2 av 2 

Rutin för säker AVKLÄDNING: 

Film om avklädning 

OBS! Filmen visar VISIR, samma princip gäller för skyddsglasögon 

Genom att ta av skyddsutrustningen i rätt ordningsföljd undviker man att med sina 
egna händer kontaminera slemhinnorna i ögon, näsa eller mun eller sprida mikrober i 
omgivningen. 

Punkt 1-6 utförs direkt utanför rummet/lägenheten eller mer än 2 m bort från patienten: 

1. Ta av handskar – lägg i påse
2. Ta av vätsketätt plastförkläde (så att det hamnar ut och in) – lägg i påse
3. Desinfektera händer och underarmar
4. Ta av visir (bakifrån) - Lägg på lämplig yta som kan desinfekteras.
5. Desinfektera händer och underarmar
6. Ta alltid av andningsskyddet utanför rummet/lägenheten (bakifrån) – lägg

i påse.
7. Desinfektera händer och underarmar

All engångs skyddsutrustning hanteras som vanligt avfall. Skyddsutrustning kasseras i en 
vanlig plastpåse som knyts ihop direkt.  

Visir är engångsmaterial 

Efter andningsskydd FFP2/FFP3/N95 har använts tas andningsskyddet alltid av utanför 
rummet/lägenheten. 

Skyddsutrustningen i ansiktet (andningsskydd och visir/skyddsglasögon) kan användas vid 
bedömning av flera patienter som handläggs efter varandra och behöver inte bytas mellan varje 
patient, förutsatt att utrustningen ej kontaminerats.  

Skyddsteamet 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

https://vimeo.com/407546393
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