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Tillgång och förvaring av skyddsutrustning som används 

vid symtom från luftvägarna  

 

Syfte 

Säkerställa att det finns tillgång till material motsvarande utökad 
skyddsutrustning (företrädesvis visir och munskydd) ute i verksamheterna. 

Nuläge 

Från och med 2020-03-27 så kommer det att upprättas ett akutförråd för 
visir och munskydd. 

Detta är lokaliserat på Allögården i Kristianstad. 

Mycket viktigt med restriktivitet med användandet av utökade 
hygienföreskrifter med munskydd och visir. Detta ska ske efter 
sjuksköterskas rekommendation. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ska få kännedom om varje enskilt 
fall där utökade hygienföreskrifter används – detta för att hon ska få en bild 
av läget samt kunna bistå med om det fortsatt är nödvändigt med utökade 
hygienföreskrifter. Rapport sker via mejl eller telefon.  

Hemtjänst ska vara behjälplig med att få ut utökade hygienartiklar till de 
vobo, htj och funktionsstöds enheter där det behövs. 

Enhetschef i beredskap äldreomsorgen är den enda som kan godkänna 
utlämnande efter rekommendation från sjuksköterska och rådgivning av 
Enhetschef HSV i beredskap. 
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Sjuksköterska rekommenderar, inkluderat omfattning i enskilt ärende och 
kontaktar Enhetschef i beredskap äldreomsorgen som i sin tur säkerställer 
med htj att materialet kommer ut till den enhet (vobo, htj, funktionsstöd) där 
det behövs. 

För kunder inom Funktionsstöd ska kontakt tas emellan Enhetschef i 
beredskap äldreomsorgen och Enhetschef i beredskap Funktionsstöd. 

Det är enbart sjuksköterska som har tillgång till akutförrådet och kan hämta 
ut. 

Materialtillgång i akutförrådet 

 240 egentillverkade visir uppdelat i fyra poster för htj, vobo och 
funktionsstöd samt för sjuksköterskor 

 30 medicinsktekniska visir uppdelat i fyra poster för htj, vobo och 
funktionsstöd samt för sjuksköterskor. 
Dessa ska enbart användas vid konstaterad Covid-19 

 150 munskydd uppdelat i uppdelat i fyra poster för htj, vobo och 
funktionsstöd samt för sjuksköterskor 

Visir ska enbart användas i vårdnära arbete där det finns risk för stänk. 

Privata utförare 

Samma som ovan gäller för de privata utförarna med tillägget att för de 
privata boendena så ska sjuksköterska på privat boende kontakta Enhetschef 
HSV i beredskap för godkännande som i sin tur meddelar Enhetschef i 
beredskap äldreomsorgen 


