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Covid-19 - Visir vid ansiktsnära vård av
patienter i primärvården
Syfte och omfattning
Syftet med denna riktlinje är att förtydliga i vilka situationer personal inom
Hälsoval primärvård ska använda visir vid vård av patient som har en ökad risk
för allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19.

Bakgrund
Folkhälsomyndighetens dokument Åtgärder för att minska risken för
smittspridning av covid-19 från personal till äldre omsorgstagare och patienter,
anger bas för rekommendation för att minska smittspridning från personal, utan
eller med mycket milda symtom, till patienter. Inom Region Gävleborg gäller
rekommendationen Covid-19 - Visir vid ansiktsnära vård av riskgrupper,
rekommendation (finns på smittskydd -samverkanswebben) för all vård och
omsorg. På Samverkansforum Primärvård den 21 juli 2020 beslutades att inom
Hälsoval Primärvård ska visir användas vid vård av patient som har en ökad risk
för allvarlig sjukdomsutveckling vid Covid-19.
Visir ska användas, inte munskydd. Heltäckande visir och munskydd bedöms ge
ett likvärdigt skydd mot droppsmitta från personal till patienter.
Användning av munskydd kan ge en ökad risk för smittspridning genom att
orsaka obehag och göra att personal vidrör sitt ansikte i ökad frekvens. Munskydd
kan vid längre tids användning bli fuktiga och genomsläppliga för smittämnen
som förs vidare när munskyddet vidrörs med händerna.
Munskydd gör att personalens ansikte inte syns vilket kan försämra kvaliteten på
vården, särskilt för personer med demenssjukdom.

Inom Hälsoval primärvård gäller följande:






Visir- ska användas för att minska risken att personal smittar patienter. Det
gäller vårdmoment som innebär att personalen har nära kontakt med
ansiktet (inom 1- 2 meter) hos patient som exempelvis ska provtas på lab.
Visir ska användas vid ansiktsnära patientkontakt för individer över 70 år
eller tillhörande någon av Folkhälsomyndighetens riskgrupper.
Folkhälsomyndigheten har information till riskgrupper om covid-19 Listan
över riskgrupper avser inte barn (under 18 års ålder).
Munskydd- ska användas i vissa patientkontakter där det är omöjligt med
visir såsom ögon/öronmikroskopi, prickmottagning etc.
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Effektiv användning av visir
När flera på varandra följande patienter eller brukare vårdas kan visiret behållas
på. Visiret tas av efter varje användning och kasseras, kan alternativt även
rengöras och desinfekteras enligt gällande rengöringsrutin i handläggningsrutinen.
Desinfektion av engångsvisir/skyddsglasögon med flergångsbåge Region
Gävleborg
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