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Skyddsutrustning vid aerosolgenererande arbetsmoment 
hos patient med känd eller misstänkt covid-19 
 
Av arbetsmiljölagen (1977:1160) framgår att arbetsgivaren är huvudansvarig för 
arbetsmiljön och ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att medarbetare 
utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet.  
  
Respektive nämnd/styrelse har fördelat arbetsmiljöuppgifterna till 
förvaltningschefen/VD som därefter har fördelat uppgifterna vidare till respektive chef 
i linjen.  
  
Tillsammans med skyddsombuden identifierar och hanterar arbetsmiljöansvarig chef 
de arbetsmiljörisker som föreligger, för att lokalt nära verksamheten, förebygga ohälsa 
eller olycksfall i arbetet. Då oron kring skyddsutrustning är stor hos många 
medarbetare är det angeläget att riskbedömning görs utifrån respektive verksamhets 
förutsättningar.  
  
Aerosolgenererande arbetsmoment i luftvägarna innebär en ökad mängd olika 
stora droppar som kan bära smittämne i patientens närhet. Om droppkärnor (droppar 
som snabbt torkar och är mindre än 5 mikrometer) bildas, kan dessa färdas längre i 
vårdrummet, men inte till angränsande lokaler/korridorer vid stängd dörr. Vissa av 
droppkärnorna kan vara virusbärande.  
  
Ändringar i denna version har skett med anledning av ny rekommendation om source 
control:  
  
Andningsskydd av klass FFP2 utan ventil ska användas vid vård av patient med covid-
19. FFP3 med täckt ventil eller utan ventil ska i första hand reserveras för operation och 
vård av patient med öppen lungtuberkulos, då även FFP3 med öppen ventil kan 
användas.   

  
Tillgängliga FFP2 är vätskeresistenta men uppfyller inte munskyddsstandarden SS-EN 
14683:2019+AC:2019. För att utöva source control i personalutrymmen är bästa 
alternativet att vid längre avbrott från arbete i vårdrummet/vårdytan byta 
andningsskyddet mot ett kirurgiskt munskydd IIR.   
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Aerosolgenererande arbetsmoment där andningsskydd 
rekommenderas  
  
Nedanstående arbetsmoment är exempel på åtgärder som är aerosolgenererande och 
kan innehålla virusbärande droppkärnor:   
  

1. Handventilering 
2. Endotrakeal intubering och extubering 
3. Sugning i endotrakealtub utan slutet sugsystem 
4. Öppen sugning i luftvägar 
5. Endoskopi och behandling i övre luftvägar som involverar sugning  
6. Endoskopi i övre gastro-intestinalkanalen med öppen sugning i övre luftvägarna 
7. Icke invasiv ventilering (BiPAP-, CPAP-behandling, behandling med hostmaskin) 
8. Trakeotomi och vård vid trakeostomi (insättning, sugning, borttagande)  
9. Hjärt-lungräddning  
10. Bronkoskopi och provtagning i nedre luftvägar  
11. Inducerat sputum eller motsvarande arbetsmoment  
12. Vissa tandvårdsbehandlingar (t.ex. high-speed drilling)  
13. Transesofageal ekokardiografi  
14. Nasal högflödesbehandling (till exempel Optiflow©) 

 
 
Skyddsutrustning i olika lokaler vid aerosolgenererande 
arbetsmoment som kan innehålla virusbärande droppkärnor  
  
Basala hygienrutiner ska alltid tillämpas!  
  
Vårdrum i slutenvård/lägenhet i särskilt boende eller inom hemsjukvård:  

• Dörren till vårdrummet ska vara stängd.  
• Minimera antalet personal som deltar i vården.   

  
Alla i vårdrummet ska använda:   

• Andningsskydd FFP2 utan ventil och heltäckande visir  
• Andningsskydd FFP3 med täckt ventil eller utan ventil kan ersätta FFP2 vid 

svårigheter med passform vid läckagetest  
  
Andningsskyddet tas av utanför vårdrummet.   
 
 
Kohortvård i slutenvård (till exempel IVA, IMA, vårdavdelning):  
  
Verksamheten definierar gränsen för vårdrummet/vårdytan beroende på storlek och 
ventilation.   
Alla i vårdrummet/vårdytan ska använda:  

• Andningsskydd FFP2 utan ventil och heltäckande visir  
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• Andningsskydd FFP3 med täckt ventil eller utan ventil kan ersätta FFP2 vid 
svårigheter med passform vid läckagetest  

  
Andningsskydd och visir behöver inte bytas mellan patienterna i kohorten.  
Plastförkläde och undersökningshandskar byts mellan patienterna.  
Andningsskyddet tas av utanför vårdrummet/vårdytan.  
  
När det aerosolgenererande arbetsmomentet är klart kan rummet användas direkt eftersom 
den möjliga viruskoncentrationen i aerosolen späds ut momentant. 
 
  
Aerosolgenererande arbetsmoment där enbart stänkskydd i form av 
kirurgiskt munskydd IIR och visir/skyddsglasögon rekommenderas  
  
Nedanstående vårdmoment kan vara aerosolgenererande men bedöms inte innehålla 
virusbärande droppkärnor utan kan bestå av större droppar eller enbart läkemedel/syrgas:  
  
1. Provtagning från övre luftvägar   
2. Inhalation med nebulisator  
3. Syrgasbehandling (ej nasal högflödesbehandling)  
4. Sugning av luftvägar i slutet sugsystem   
5. Munvård av hostande patient   
6. Övrig andningsvård utförd av sjukgymnast (ej inducerat sputum eller motsvarande, ej 
behandling med hostmaskin)  
7. Lustgasbehandling  
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