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Publicering av film ”Hindra smitta
av covid-19 i kommunal vård och omsorg” 
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Rutiner för source control och 
personalscreening i kommunal vård



Vad vi vet och inte vet om munskydd och 
andningsskydd mot respiratoriska virus
Kliniska randomiserade studier på munskydd / inte munskydd visar 
osäker effekt (Jefferson Cochrane review 2020, covid-19 ej studerat)
Indirekta data talar för att andningsskydd borde ge bättre skydd (virus 
finns i små partiklar som lätt följer luftströmmar nära patienter osv.)
Men, det saknas bra kliniska studier som visar att skydd för 
vårdpersonal blir bättre med andningsskydd än med munskydd
Det saknas studier på vilka negativa effekter som finns med olika 
skyddsutrustning

”Vilka biverkningar finns det med visir, munskydd och andningsskydd?”
Ny sammanfattning förra veckan av evidensläget avseende munskydd/andningsskydd från norska Folkhälsomyndigheten
https://www.fhi.no/en/publ/2021/does-wearing-a-facemask-stop-or-slow-down-the-spread-of-respiratory-viruses/



Vi har frågat kommunal vårdpersonal vad de har för 
inställning till och erfarenheter av utrustningen
Elektronisk enkät öppnade 31 mars 2021 – stänger 16 april .
Man svarar med mobil eller dator. Via mobilkamera och QR-kod eller länk. 
Anonyma svar.
Vårdhygien Västerbotten samlar information för att optimera kommande 
nedtrappning av skyddsåtgärder.



Resultat vid 2508 svar från anställda i 
kommunal vård och omsorg i Västerbotten



Hur jobbigt är 
det att använda 
andningsskydd?



1198 svar



Tydlig könsskillnad ”hur jobbigt med andningsskydd”



2464 svar



1809 svar









Konklusioner av svar från 2508 personal

1. Det är jobbigt att arbeta med skyddsutrustning
2. Kvinnor klassar det som jobbigare än vad män gör
3. Visir och munskydd är ungefär lika jobbigt, fördel munskydd i 

Västerbotten, 4-5 timmar med munskydd känns som 8 timmar utan
4. Andningsskydd är jobbigast, 2-3 timmar känns som 8 timmar utan
5. Kontakten med brukare och arbetskamrater påverkas, munskydd 

tillåter bäst kontakt följt av visir (mkt delade meningar), sist 
andningsskydd

Tack till mina fantastiska arbetskamrater på Vårdhygien Västerbotten inklusive statistiker Peter Fjällström. 
Tack också till personal och chefer i de 15 kommunerna i Västerbotten.
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