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Rekommendation vid brist på utrustning för basala hygienrutiner och personlig skyddsutrustning- i kommunal vård och omsorg 

 
 

Vårdhygien Skåne 
vardgivare.skane.se/vardhygien  
 
Utskrivna kopior gäller inte som original 

 

Detta dokument innebär avsteg från ordinarie författning gällande Basal hygien i vård och omsorg, SOSFS 2015:10. Vid brist på utrustning för basala 
hygienrutiner och personlig skyddsutrustning rekommenderar Vårdhygien Skåne och Smittskydd Skåne följande ersättningsprodukter.  

Dokumentet gäller under den tid det finns tillgängligt på Vårdhygien Skånes hemsida. 

 

Arbetsmoment Vistelse i patientens 
lägenhet/rum utan 
patientnära vård-
och 
omsorgsmoment 

Patientnära vård-och 
omsorgsmoment 

Patientnära vård-och 
omsorgsmoment (inom 2 m) som 
innebär risk för stänk av 
kroppsvätska mot ansiktet 

Patientnära vårdmoment som 
kan medföra aerosolbildning 
(t.ex. sugning av luftvägar, 
trakeostomivård) eller vid risk för 
kraftig förorening av kläder eller 
underarmar 

Städning och 
hantering av oren tvätt 

Bristvara  Ersättningsprodukt 

 

Handdesinfektion Vatten och flytande 
tvål/våtservett 

Vatten och flytande 
tvål/våtservett 

Vatten och flytande tvål/våtservett Vatten och flytande tvål/våtservett Vatten och flytande 
tvål/våtservett 

Plastförkläde Inte aktuellt att 
använda i detta 
vårdmoment 

Flergångsskyddsrock i 
tyg som är patientbunden 
och byts dagligen samt 
vid behov 

Flergångsskyddsrock i tyg som är 
patientbunden och byts dagligen samt 
vid behov 

Flergångsskyddsrock i tyg som är 
patientbunden och byts dagligen 
samt vid behov 

 

Flergångsskyddsrock i 
tyg som läggs i tvätt efter 
användning 
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Arbetsmoment Vistelse i patientens 
lägenhet/rum utan 
patientnära vård-
och 
omsorgsmoment 

Patientnära vård-och 
omsorgsmoment  

Patientnära vård-och 
omsorgsmoment (inom 2 m) som 
innebär risk för stänk av 
kroppsvätska mot ansiktet 

Patientnära vårdmoment som 
kan medföra aerosolbildning 
(t.ex. sugning av luftvägar, 
trakeostomivård) eller vid risk för 
kraftig förorening av kläder eller 
underarmar 

Städning och 
hantering av oren tvätt 

Bristvara Ersättningsprodukt 

 

Långärmat 
plastförkläde 

Inte aktuellt att 
använda i detta 
vårdmoment 

Inte aktuellt att använda 
i detta vårdmoment 

Inte aktuellt att använda i detta 
vårdmoment 

Flergångsskyddsrock i tyg i 
kombination med plastförkläde 
(engångs) 

Vid brist på plastförkläde som 
används för att förstärka 
flergångsskyddsrocken används 
endast flergångsskyddsrock. Om 
flergångsskyddsrocken blir 
kontaminerad byts arbetsdräkten 

Inte aktuellt att använda 
i dessa arbetsmoment 

Munskydd klass II/IIR Inte aktuellt att 
använda i detta 
vårdmoment 

Inte aktuellt att använda 
i detta vårdmoment 

Munskydd klass II i kombination 
med visir 
Munskydd klass IIR i kombination 
med skyddsglasögon 

 

Inte aktuellt att använda i detta 
vårdmoment  

Inte aktuellt att använda 
i dessa arbetsmoment 
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Arbetsmoment Vistelse i patientens 
lägenhet/rum utan 
patientnära vård-
och 
omsorgsmoment 

Patientnära vård-och 
omsorgsmoment  

Patientnära vård-och 
omsorgsmoment (inom 2 m) som 
innebär risk för stänk av 
kroppsvätska mot ansiktet  

Patientnära vårdmoment som 
kan medföra aerosolbildning 
(t.ex. sugning av luftvägar, 
trakeostomivård) eller vid risk för 
kraftig förorening av kläder eller 
underarmar 

Städning och 
hantering av oren tvätt 

Bristvara Ersättningsprodukt 

 

Andningsskydd 
FFP2/FFP3/N95 

Inte aktuellt att 
använda i detta 
vårdmoment 

Inte aktuellt att använda 
i detta vårdmoment 

Inte aktuellt att använda i detta 
vårdmoment 

Ersättningsvara finns inte Inte aktuellt att använda 
i dessa arbetsmoment 

Engångs 
visir/skyddsglasögon 

Inte aktuellt att 
använda i detta 
vårdmoment 

Inte aktuellt att använda 
i detta vårdmoment 

Kan desinfekteras och återanvändas 
så länge sikten genom det är klar 

Egentillverkade produkter betraktas 
som engångs och kasseras efter 
användning 

Kan desinfekteras och återanvändas 
så länge sikten genom det är klar 

Egentillverkade produkter betraktas 
som engångs och kasseras efter 
användning 

Inte aktuellt att använda 
i dessa arbetsmoment 
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Arbetsbeskrivning vid desinfektion av engångsvisir/engångsskyddsglasögon  
1. Desinfektera händerna med handdesinfektionsmedel. 
2. Tag på skyddshandskar.  
3. Desinfektera visirets/skyddsglasögonens hårdplastdelar (ej skumgummidelen på visir) med ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt (tensid).  
4. Häng upp eller placera visiret så det kan torka.  
5. Ta av skyddshandskar.  
6. Desinfektera händerna med handdesinfektionsmedel.  
 
 
Ytdesinfektionsmedel som kan användas: 
Alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt (tensid) 
Alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel utan rengörande effekt (tensid) som ska föregås av rengöring med rengöringsmedel och vatten 
Incidin ytdesinfektionsmedel med väteperoxid 
Virkon 
Klorin 
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