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Prioriteringslista vid brist på utrustning för basala hygienrutiner 

och skyddsutrustning med anledning av Covid-19  

Detta dokument har tagits fram då rådande situation kan innebära brist på utrustning för basala 
hygienrutiner samt brist på personlig skyddsutrustning. Dokumentet gäller under begränsad tid och är 
till största del till för beredskapslager som stöd.  

 

 
 

Utrustning det 
kan bli brist på 

 
 

 
Vistelse i vårdrum vid 

tex. samtal, hämta eller 
lämna matbricka, 

utrustning mm 
 

 
Patientnära arbete utan 

aerosolbildande* 
arbetsmoment 

 
Vistelse/patientnära arbete i 

vårdrum med aerosolbildande* 
arbetsmoment 

 
Städning, rengöring och 

desinfektion av patientrum och 
hygienutrymmen 

 
 

Undersöknings 
handskar 

 

 

Behöver ej användas 

 

Vid brist på undersökningshandskar 
finns ingen bra ersättning. Undvik 
överanvändning. 
 

Använd vid kontakt med 
kroppsvätskor och kemikalier samt 
vid stickande/skärande arbete. 

 

 
Vid brist på undersökningshandskar 
finns ingen bra ersättning. Undvik 
överanvändning. 
 

Använd vid kontakt med kroppsvätskor 
och kemikalier samt vid 
stickande/skärande arbete. 
  

 
Vid brist på undersökningshandskar 
finns ingen bra ersättning. Undvik 
överanvändning. 

 
Använd vid toalettstädning, vid 
kontakt med kroppsvätskor och 
kemikalier. 
 

 
Plastförkläde utan 

ärm 
 
 
 

 

Behöver ej användas 

 

Långärmat engångsplastförkläde. 
 

 
Långärmat engångsplastförkläde.  

 
Långärmat engångsplastförkläde som 
används vid toalettstädning samt om 
arbetsdräkten riskerar att komma åt 
säng/sängkläder. 

 
 

Långärmat 
plastförkläde 

 

 
Behöver ej användas 

 
Långärmad vätskeavvisande 
skyddsrock. Används vid nära 
vårdmoment där t.ex. sängen är 
rikligt nedsmutsad av kroppsvätskor. 

 
Långärmad vätskeavvisande 
skyddsrock. Används vid nära 
vårdmoment där t.ex. sängen är rikligt 
nedsmutsad av kroppsvätskor. 

 
Långärmad vätskeavvisande 
skyddsrock. Används vid 
urbäddningsmoment där sängen är 
rikligt nedsmutsad av kroppsvätskor. 
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Utrustning det 
kan bli brist på 

  
 

 
Vistelse i vårdrum vid 

tex. samtal, hämta eller 
lämna matbricka, 

utrustning mm 
 

 
Patientnära arbete utan 

aerosolbildande* 
arbetsmoment 

 
Vistelse/patientnära arbete i 

vårdrum med aerosolbildande* 
arbetsmoment 

 
Städning, rengöring och 

desinfektion av patientrum och 
hygienutrymmen 

 
 

Munskydd klass 
IIR 

 
R = vätskeresistent 
 

 

Behöver ej användas 

 

Munskydd klass II 
 

 

Ej relevant, använd andningsskydd. 
 
Munskydd klass II 
Behöver ej användas då rummet är 
tomt vid städning. 
 

 
Andningsskydd  

FFP3 
FFP2 

N95 = FFP2 

 

Behöver ej användas 

 

Beöver ej användas 

 

Skyddsmask 90 – ska vara personligt 
utprovad. 

 

Undvik, i så stor utsträckning som 
möjligt, att städa under 
aerosolbildande moment. 
 
Skyddsmask 90 – ska vara personligt 
utprovad. 
 

 
Visir 

 
 
 
 

 

Behöver ej användas 

 

Använd visir som flergångs. 
Desinfekteras av efter varje 
användning.  

 

Använd visir som flergångs. 
Desinfekteras av efter varje 
användning. 

 

Använd visir som flergångs. 
Desinfekteras av efter varje 
användning. 

 
Handdesinfektion 
 

 

Tvål och vatten 
 
Tvål och vatten 

 
Tvål och vatten 

 
Tvål och vatten 

 

 

Ytdesinfektionsmedel som kan användas: 

 Alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid/rengörande verkan. Används i första hand. (ex. +45, +72, +50).  

 Alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel utan tensid/rengörande verkan (ex 70). Ytorna måste rengöras med rengöringsmedel och vatten, innan 

desinfektion. 

 Oxiderande medel (ex. Virkon) 

 Desinfektionsmedel med klordioxid (ex. LifeClean) 

 

 

* Exempel på aerosolbildande arbetsmoment: Endotrakeal intubation och extubation, trakeotomi, handventilering, bronkoskopi, hjärt/lungräddning, BiPAP- och CPAP- 

behandling, provtagning från nedre luftvägarna, högflödesgrimma t.ex. Optiflow. 


