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FAQ Source control i vård och omsorg under covid-19-
pandemin           

 

Vad menas med source control?  

Det finns inget vedertaget svenskt ord för source control, men en direkt 
översättning blir ”källkontroll”, vilket innebär kontroll/begränsning av smitta 
från en infektionskälla (en smittsam person). Munskydd (ev visir) som 
source control används alltså av personal i syfte att skydda patienter, 
omsorgstagare och kollegor från droppar och stänk ifrån personalens 
luftvägar.   

 

Hjälper det?  

Det vetenskapliga underlaget är svagt för att munskydd kan minska 
spridning av covid-19 från den som bär munskyddet till omgivningen. För 
visir saknas det studier angående skyddande effekt som source control. Det 
viktigaste för att förebygga smittspridning är att:  

-personal stannar hemma/går hem vid symtom (även mycket lindriga)   

-fysiskt avstånd på minst 2 meter hålls så långt det är möjligt  

-de basala hygienrutinerna följs noga  

-vården i möjligaste mån organiseras så att samma personal inte vårdar 
både covidsjuka och andra patienter/omsorgstagare under samma 
arbetspass   

OBSERVERA! Munskydd får aldrig användas som en ”ursäkt” att gå och 
jobba med symtom, att inte hålla avstånd till patienter/kollegor eller att 
slarva med handhygienen!  

 

Varför införs det nu och vilka gäller det? 

Eftersom smittspridning även kan ske innan symtom uppstår, och att det nu 
pågår en ökande smittspridning i länet, rekommenderar Smittskydd och 
vårdhygien Dalarna att munskydd används av personal som source control 
vi arbete inom 2 meter hos patient/omsorgstagare oavsett om patienten 
tillhör en riskgrupp eller ej (gäller inte skolhälsovården). Munskydd 
rekommenderas också när personal inte kan hålla minst 2 meters avstånd 
till varandra (ex vid arbete på en expedition), med syfte att om möjligt 
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minska smittspridningsrisken mellan personal, som i sin tur riskerar att 
smitta patienter/omsorgstagare. Denna rekommendation ska ses som ett 
komplement till ovanstående mer centrala 
smittförebyggande/vårdhygieniska åtgärder.  

 

Hur ska munskyddet hanteras säkert? 

Innan munskyddet tas från förpackningen ska händerna spritas (annars 
finns en risk att virus planteras på munskyddet/munskydden som sedan ska 
placeras i ansiktet). Om munskyddet behöver rättas till ska händerna spritas 
både före och efter att man rört vid det. Munskyddet ska bytas om man 
behövt ta av det i samband med ex måltid, om det blivit fuktigt (då ökar 
genomsläppligheten) eller om det kommit stänk mot det. Efter användning 
ska det kasseras, det får inte återanvändas. När munskyddet tas av tar man 
i banden och undviker att röra vid själva munskyddet. Händerna spritas 
därefter.  

 

Munskydd eller visir? 

Det saknas studier angående visirs skyddande effekt som source control. 
Vid brist på munskydd kan visir användas, men det ska då täcka hela 
ansiktet och kinder och sträcka sig nedanför hakan. Visir kan också 
övervägas som source control i de verksamheter där det är särskilt 
angeläget att vårdpersonalens ansikte är synligt (ex inom demensvård) eller 
av andra särskilda skäl.  

När ett munskydd används för att skydda patienter/brukare från smitta från 
personal, kan ett munskydd av klass I användas (munskydd av tyg kan ha 
väldigt varierande kvalitet och ska därför inte användas i vård och omsorg). 
Det går även bra att använda munskydd av klass II eller IIR.  

 

Vad gäller vid vård av misstänkta eller bekräftade covid-19 fall? 

Observera, vid vård av misstänkta eller bekräftade covidfall används visir i 
kombination med munskydd av klass II/klass IIR. I vissa situationer med 
aerosolbildande moment används andningsskydd och visir. Se dokumenten: 
”Slutenvård, patient med misstänkt eller konstaterad covid19”, ”Öppenvård, 
rutin vid luftvägsinfektion med anledning av covid-19 i Sverige” eller 
”Skyddsutrustning vid aerosolgenererande procedurer hos patient med 
misstänkt eller bekräftad covid-19”. 

Syftet är här att skydda personal från smitta ifrån patienterna.  
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Vad är det för skillnad mellan munskydd och andningsskydd? 

Munskydd används exempelvis inom tandvården och på operation, där 
huvudsyftet framför allt är att förhindra droppar/mikroorganismer från 
bärarens mun att nå patienten. Det finns olika typer av munskydd, klass I, II 
och IIR. Munskydd av klass I har 95 % filtreringskapacitet för bakterier. 
Munskydd av klass II har 98 % filtreringskapacitet. Bokstaven R står för 
”Resistant” och innebär att munskyddet står emot vätska (vätskeresistent). 
Munskydd av klass IIR skyddar alltså även bäraren mot synliga stänk (>120 
mmHg).   

Ett andningsskydd är till för att skydda personalen mot luftburen smitta (ex 
tuberkulos). Inom vården används andningsskydd av klass FFP2 och FFP3. 
FFP står för ”Filtering facepiece”. FFP 3 har den högsta skyddseffekten och 
används när det rör sig om luftburen smitta. För att förebygga covid-
19smitta till personal i de vårdsituationer då en virusbärande aerosol kan 
bildas (ex intubation) används andningsskydd av FFP2. Se dokument 
Skyddsutrustning vid aerosolgenererande procedurer hos patient med 
misstänkt eller bekräftad covid-19. Observera, ett andningsskydd måste 
vara tillpassat för att ha adekvat effekt. Skägg eller skäggstubb gör att 
andningsskyddet inte sluter tätt och därmed inte fungerar som det ska. Ett 
andningsskydd med ventil går inte att använda som source control eftersom 
luften går rakt ut genom ventilen från den som bär ett sådant 
andningsskydd. 


