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Vårdhygieniska åtgärder med anledning av covid-19 
situationen 
 
Regiondirektören beslutar i enlighet med bifogat förslag. 

 

Bifogat beslut träder i kraft 2021-12-06, men ska genomföras direkt där så 

bedöms möjligt. 

 

Riktlinjerna gäller till 2022-01-16 och förlängs vid behov.  
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Vårdhygieniska åtgärder med anledning av covid-19 
situationen 
 
På grund av ökad smittspridning i samhället och nya virusvarianter med 

potentiellt ökad smittsamhet återinförs utvidgad rekommendation kring 

användning av munskydd.  

 

Nedan följer de vårdhygieniska riktlinjer, som träder i kraft 2021-12-06. 

Riktlinjerna gäller till 2022-01-16 och förlängs vid behov. De utgör ett 

komplement till befintliga vårdhygieniska riktlinjer.  

 

• Munskydd ska användas av all personal vid patientnära arbete.  

• Visir används som tillägg till munskydd/andningsskydd vid 

patientnära arbete vid misstänkt eller konstaterad covid-19 samt vid 

misstanke om smittspridning på enheten.  

• Håll avstånd när det är möjligt. 

• Personal ska bära munskydd vid vistelse i vårdlokaler när fysisk 

distansering till annan personal ej kan tillämpas samt vid långvarigt 

arbete i trånga arbetsutrymmen. Kontinuerlig munskyddsanvändning 

kan övervägas som alternativ om det är praktiskt mer tillämpbart. 

• Alla patienter ska i största möjliga utsträckning vistas på sina rum.  

• Patient bör använda munskydd i följande situationer: i slutenvård vid 

vistelse i vårdlokaler utanför vårdrummet samt i öppenvård och 

dagsjukvård vid vistelse i vårdlokaler. Barn 12 år och yngre samt 

personer som av olika skäl inte kan använda munskydd undantas.  

 

• Verksamheten beslutar om möjlighet till säkra besök. Besökare bör 

använda munskydd vid vistelse i vårdlokaler. 

 Länk, säkra besök: Vårdhygieniska rekommendationer för säkra besök på 

sjukhus och mottagningar i Region Skåne (skane.se) 

• Fortsatt hög vaksamhet på symtom och frikostig provtagning av 

patienter och personal i enlighet med befintliga rutiner.  

https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/vardhygien/riktlinjer/smittor-a-till-o/coronavirus/vardhygieniska-rekommendationer-for-sakra-besok-pa-sjukhus-och-mottagningar-i-region-skane.pdf
https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/vardhygien/riktlinjer/smittor-a-till-o/coronavirus/vardhygieniska-rekommendationer-for-sakra-besok-pa-sjukhus-och-mottagningar-i-region-skane.pdf

