
 

 
 

Munskydd som extra försiktighetsåtgärd inom vård– och 
omsorg – utökad source control. 

 

Bakgrund 

Samhällsspridningen av covid-19 i Östergötland är fortsatt hög och en 

bidragande orsak till spridningen kan vara att smitta sprids innan en person 

insjuknar eller om personen har diskreta eller inga symtom (så kallad pre- och 

asymtomatisk smittsamhet). 

Beslut har därför idag 2020-12-23 fattats om att införa en utökad source 

control.  

Utökad source control1 innebär att munskydd ska användas kontinuerligt i 

lokaler där vård- och omsorgsverksamhet bedrivs, i personalutrymmen, vid 

hembesök hos brukare i ordinärt boende och i andra lokaler, som en extra 
försiktighetsåtgärd i syfte att skydda både vårdtagare och personal. 
Närstående rekommenderas och ska bli erbjudna munskydd vid besök. 
 
Denna rutin kompletterar de allmänna råden och de redan befintliga 
vårdhygieniska riktlinjerna. Det är av yttersta vikt att samtliga rutiner 
optimeras och samverkar med denna försiktighetsåtgärd för att tillsammans 
effektivt bromsa smittspridningen. 

Source control i detta fall syftar till att minska risken för att personalen sprider 

smitta till vårdtagare eller kollegor. Sannolikt innebär det också ett ökat skydd 

för personen som har munskyddet på sig.  

Det vetenskapliga underlaget gällande source control vid covid-19 visar att 

studier med visir saknas, medan munskyddets effekt har ett svagt stöd. 

Munskydd har både en filtrerande funktion samt fungerar som stänkskydd. 

Referens FoHM 

Observera att vid vård av misstänkt eller verifierad covid-19 ska personlig 

skyddsutrustning användas enligt rutin Vårdhygieniska riktlinjer vid 

misstänkt eller konstaterat fall av covid- 19, kommunal vård och 

omsorg 

 

 

                                                 

1 Munskydd 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. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/aa/atgarder-for-att-minska-risken-for-smittspridning-av-covid-19-fran-personal-inom-vard-tandvard-och-omsorg/
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/pages/388992/V%C3%A5rdhygieniska%20riktlinjer%20vid%20misst%C3%A4nkt%20eller%20konstaterad%20fall%20av%20covid-19%20kommunal%20v%C3%A5rd%20och%20omsorg%2020201130_2.pdf
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/pages/388992/V%C3%A5rdhygieniska%20riktlinjer%20vid%20misst%C3%A4nkt%20eller%20konstaterad%20fall%20av%20covid-19%20kommunal%20v%C3%A5rd%20och%20omsorg%2020201130_2.pdf
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/pages/388992/V%C3%A5rdhygieniska%20riktlinjer%20vid%20misst%C3%A4nkt%20eller%20konstaterad%20fall%20av%20covid-19%20kommunal%20v%C3%A5rd%20och%20omsorg%2020201130_2.pdf


Ytterligare information till chefer 

 

Anpassning av denna rutin kan ske efter lokal riskbedömning i den egna 

verksamheten, exempelvis genom att definiera i vilka lokaler och verksamheter 

detta gäller. Avsteg från nyttjande av munskydd kan i undantagsfall göras av 

verksamhetsansvarig, exempelvis vid icke hanterbar oro hos vårdtagare till 

följd av munskyddsnyttjande hos personal. I dessa situationer ska istället visir 

nyttjas.  

 

Rutinen gäller till dess pandemiläget i samhället är på sådan nivå att rutinen 

kan avslutas. 

 

Mer information kan hittas på https://www.linkoping.se/utforarwebben/vard-

stod-och-omsorg/halso--och-sjukvard/riktlinjer-for-halso--och-sjukvard/ 

Samt:  

https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Halso--

och-vardutvecklingscentrum/Smittskydd-och-vardhygien/Pagaende-

utbrott/Coronainformation-for-externa-vardgivare/#skydds 

 
Beställning 
 

För beställning av munskydd från Linköpings kommuns lager gäller sedvanlig 

beställningsrutin.  
  

https://www.linkoping.se/utforarwebben/vard-stod-och-omsorg/halso--och-sjukvard/riktlinjer-for-halso--och-sjukvard/
https://www.linkoping.se/utforarwebben/vard-stod-och-omsorg/halso--och-sjukvard/riktlinjer-for-halso--och-sjukvard/
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Halso--och-vardutvecklingscentrum/Smittskydd-och-vardhygien/Pagaende-utbrott/Coronainformation-for-externa-vardgivare/#skydds
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Halso--och-vardutvecklingscentrum/Smittskydd-och-vardhygien/Pagaende-utbrott/Coronainformation-for-externa-vardgivare/#skydds
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Halso--och-vardutvecklingscentrum/Smittskydd-och-vardhygien/Pagaende-utbrott/Coronainformation-for-externa-vardgivare/#skydds


Rutin för användande av munskydd som 
extra försiktighetsåtgärd inom vård– och 
omsorg – utökad source control. 
 

Du ska använda munskydd (av typen IIR) när du är i lokaler där vård- och 

omsorgsverksamhet bedrivs, i personalutrymmen, vid hembesök hos brukare i 

ordinärt boende och i andra lokaler, som en extra försiktighetsåtgärd i syfte att 

minska risken för smittspridning.  

Närstående rekommenderas och ska bli erbjudna munskydd vid besök. 

 

Syftet är att minska risken för smittspridning. Kom ihåg att munskyddet bara är 

en extra försiktighetsåtgärd. Det är fortfarande väldigt viktigt att du stannar 

hemma om du har symtom och det är mycket viktigt att du följer de basala 

hygienrutinerna och klädregler för att minska risken för smittspridning. 

 

Hantering av munskydd 
 

 Kontinuerlig användning innebär att man hela tiden bär ett munskydd.  

 Rätta inte till munskyddet om det flyttat på sig. Ta av det och ta på ett 

nytt istället. 

 Om du av misstag rör munskyddet måste du byta till ett nytt munskydd 

och sprita händerna och sätta på ett nytt munskydd.  

 Rör aldrig ansiktet när du har munskydd på dig.  

 Du kan inte återanvända ett munskydd som du tagit av dig. 

 Munskyddet ska alltid slängas och ersättas med ett nytt om det blivit 

fuktigt, förorenat, skadat eller om det av annan anledning tagits av.  

 Samma munskydd kan användas vid vård av olika vårdtagare om inte 

vårdtagaren har misstänkt eller bekräftad covid-19-smitta. I dessa 

fall ska munskydd och övrig skyddsutrustning bytas mellan varje 

vårdtagare.  

 

  



Ta på munskydd 
 

 Sprita händerna. 

 Placera munskyddet över näsa, mun och haka. 

 Fäst banden bakom öronen. 

 Justera munskyddet så att det täcker näsan, mun och haka. 

 Kläm åt metallskenan över näsryggen så att munskyddet sitter bra. 

 

Ta av munskydd 
 

 Sprita händerna. 

 Ta tag i banden bakom öronen och lyft av munskyddet från ansiktet. 

 Håll skyddet på avstånd från dig och ytor. 

 Lägg munskyddet i papperskorg utan att byta grepp. 

 Sprita händerna. 

 Ta på ett nytt munskydd (om inte arbetspasset avslutas). 

 

 

 


