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Tillämpningsområde
Det här dokumentet ger vägledning till vårdpersonal som kommer i kontakt med patienter som är eller misstänks
vara smittade med det nya coronaviruset 2019 (covid-19). Syftet med dokumentet är
•
•
•

att upplysa om den minsta personliga skyddsutrustning som krävs för att hantera misstänkta eller bekräftade
fall av covid-19,
att göra hälso- och sjukvårdspersonalen uppmärksam på de kritiska momenten vid påtagning och avtagning av
den personliga skyddsutrustningen,
att förbättra säkerheten för vårdpersonal som kommer i kontakt med patienter med misstänkt eller bekräftad
covid-19-infektion.

Dokumentet bygger på nuvarande kunskap om covid-19 och bästa praxis när det gäller personlig skyddsutrustning.
ECDC kommer att uppdatera dokumentet allt eftersom situationen förändras eller om ny relevant information
framkommer.

Målgrupp
Vårdpersonal och personal som arbetar med att förebygga och kontrollera infektionsspridning i EU/EES-länderna
och i Storbritannien.

Bakgrund
Vad är SARS-CoV-2 och covid-19?
Den organism som orsakat den pågående pandemin är ett nytt virus som tillhör familjen Coronaviridae (släktet
Betacoronavirus), en stor grupp höljebärande, enkelsträngade virus med positivt RNA-genom. Coronavirus överförs
i de flesta fall genom större droppar från luftvägarna och genom direktkontakt, men andra överföringssätt (såsom
luftburen och fekal-oral överföring) har också föreslagits.
Den genomsnittliga inkubationstiden beräknas till 5–6 dagar men kan vara allt från 0 till 14 dagar [1]. I skrivande
stund finns det varken någon specifik behandling eller något vaccin för covid-19.
Mer bakgrundsinformation om sjukdomen finns tillgänglig online på ECDC:s [2] och WHO:s [3] webbplatser och i
ECDC:s senaste snabbriskbedömning [4].

Förslag till citat: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar. Vägledning om hantering och användning av
personlig skyddsutrustning vid sjukhusvård av patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19 Stockholm: ECDC; 2020
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Minsta rekommenderade personliga
skyddsutrustning
Den personliga skyddsutrustning som rekommenderas som ett minimum skyddar vid kontakt samt mot droppsmitta
och luftburen överföring. Utrustningens olika delar beskrivs i tabell 1 och visas i figur 1.
Tabell 1. Minsta rekommenderade personliga skyddsutrustning vid hantering av patienter med
misstänkt eller bekräftad covid-19-infektion
Skyddstyp

Rekommenderad personlig skyddsutrustning

Andningsskydd

Filterskydd klass FFP2 eller FFP3 (med eller utan ventil)*

Ögonskydd

Skyddsglasögon (eller ansiktsskärm)

Kroppsskydd

Långärmad vattenavstötande dräkt/rock

Handskydd

Skyddshandskar

*Vid brist på andningsskydd (filterskydd) rekommenderas kirurgiska munskydd/operationsmunskydd. Om sådana
används bör begränsningar och risker vid användning bedömas från fall till fall.

Andningsskydd

Ett andningsskydd skyddar dig mot inandning av droppar och partiklar. Eftersom olika typer av andningsskydd
skiljer sig i fråga om passform krävs det att du provar ut och justerar skyddet så att det sluter så tätt som möjligt.
ECDC rekommenderar användning av filterskydd i klass 2 eller 3 (FFP2 eller FFP3, se figur 1) vid vård och
hantering av misstänkta eller bekräftade covid 19-patienter. Vid procedurer där aerosol sprids i luften ska alltid
andningsskydd i klass FFP3 användas.
Kirurgiska munskydd skyddar huvudsakligen mot droppar i utandningsluften [5] och bör endast användas vid brist
på andningsskydd och efter bedömning av varje enskilt fall. För kirurgiska munskydd krävs det ingen utprovning av
passform.

Ögonskydd

Skyddsglasögon eller ansiktsskärm (figur 2) bör användas för att förhindra att ögonens slemhinnor exponeras för
virus.
Observera att skyddsglasögonen måste ha god passform och vara kompatibla med andningsskyddet.

K roppsskydd

Långärmade vattenavstötande dräkter eller rockar bör användas för att förhindra att kroppen eller kläderna
förorenas. Kroppsskyddet behöver inte vara sterilt såvida det inte används i en steril miljö (t.ex. i en
operationssal).
Om vattenavstötande rockar saknas kan ett plastförkläde för engångsbruk användas utanpå den icke
vattenbeständiga vårdklädseln.

Handskydd

Handskar bör alltid bäras vid hantering av patienter som misstänks eller bekräftats ha covid-19.
För mer ingående information om personlig skyddsutrustning vid vård av patienter som misstänks eller bekräftats
ha covid-19, se detta tekniska dokument från ECDC [6].
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Figur 1. Minsta rekommenderade personliga skyddsutrustning vid hantering av patienter med
misstänkt eller bekräftad covid-19: Andningsskydd i klass FFP2 eller FFP3, skyddsglasögon,
långärmad vattenavstötande rock/dräkt och skyddshandskar

Figur 2. En ansiktsskärm

De flesta komponenter i den personliga skyddsutrustningen finns i olika storlekar, och det är viktigt att komma ihåg
att det inte är principen om universalstorlekar som gäller. Att välja skyddsutrustning i passande storlek och
passform är avgörande. Om utrustningen har fel storlek skyddar den nämligen inte bäraren.
Det finns olika metoder för att ta på sig och ta av sig den personliga skyddsutrustningen. Vi rekommenderar
följande förfarande för säker på- och avtagning.
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Metod för att ta på dig utrustningen
Innan du sätter på dig den personliga skyddsutrustningen för att hantera patienter med misstänkt eller bekräftad
covid-19 bör du desinficera händerna med en alkoholbaserad lösning enligt tillverkarens anvisningar (figur 3) och
internationella rekommendationer [7]. Detta är en kritisk åtgärd i vårdmiljöer.
Figur 3. Handdesinfektion med alkoholbaserad lösning
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Börja med att sätta på dig rocken/dräkten (figur 4). Det finns olika typer av dräkter och rockar (för engångsbruk
och för upprepad användning). I detta exempel använder vi en återanvändbar långärmad rock med
vattenavstötande egenskaper. Om du använder en rock med stängning i ryggen (enligt bilden nedan) bör du ta
hjälp av en kollega för att knäppa eller fästa den (figur 5).
Figur 4. En långärmad vattenavstötande rock tas på

Figur 5. Knäppning i ryggen med en kollegas hjälp
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Efter att ha tagit på dig rocken bör du gå vidare med andningsskyddet, som filtrerar bort droppar och partiklar från
luften du andas in. Vi rekommenderar att andningsskydd i klass FFP2 eller FFP3 (figur 6) används vid alla
situationer där du riskerar att vistas i närheten av eller vårda patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19. När
du tagit på dig masken är det viktigt att du känner efter hur tätt den sluter och justerar den enligt tillverkarens
anvisningar. Sättet att justera andningsskyddet varierar beroende på modell. Ytterligare information finns i ECDC:s
tekniska dokument Safe use of personal protective equipment in the treatment of infectious diseases of high
consequence (säker användning av personlig skyddsutrustning vid behandling av smittsamma sjukdomar med hög
riskpotential) [5].
Figur 6. Justering av andningsskyddet (FFP2 eller FFP3)

Justera näsklämman (figur 7) och spänn banden tills skyddet sitter stadigt och bekvämt. Om du inte lyckas få
skyddet att sitta bra kan du prova att placera spännbanden korsvis. Tänk dock på att detta kan vara oförenligt med
tillverkarens anvisningar.
Figur 7. Justering av andningsskyddets näsklämma

Om ett kirurgiskt munskydd används i brist på andningsskydd (figur 8) är det viktigt att du placerar det korrekt och
justerar det med näsklämman i metall (figur 9) för att forma skyddet efter ansiktet.
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Figur 8. Korrekt fixering av kirurgiskt munskydd

Figur 9. Justering av munskyddets näsklämma

När ansiktsmasken är på plats går du vidare med att sätta på dig skyddsglasögonen. Placera glasögonen över
maskens näsklämma enligt bilden och se till att spännbandet sitter lagom hårt (figurerna 10 och 11).
Figur 10. Justering av skyddsglasögon med spännband
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Figur 11. Skyddsglasögon med spännband, sett från sidan

Om du använder skyddsglasögon med skalmar, se till att de är rätt placerade och sitter bra (figur 12).
Figur 12. Inpassning av skyddsglasögon med skalmar

När du satt på dig glasögonen är det dags för handskarna. När du sätter på dig handskarna är det viktigt att du
drar dem hela vägen upp över handleden så att de täcker rockens ärmslut (figur 13). Om du är allergisk mot latex
bör det finnas handskar av ett alternativt material till hands, exempelvis nitrilhandskar.
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Figur 13. Handskar i korrekt läge

Metod för att ta av dig utrustningen
Genom att bära skyddsutrustningen på rätt sätt håller du som jobbar inom vården dig skyddad mot föroreningar.
När exponeringen för covid-19-patienter är över är det dags för ännu en kritisk procedur: att ta av dig den
personliga skyddsutrustningen. Detta måste göras noggrant för att undvika självkontaminering, eftersom
utrustningen nu kan vara förorenad.
Börja med handskarna, eftersom dessa som regel blir hårt utsatta för föroreningar. Överväg att använda ett
alkoholbaserat handdesinfektionsmedel innan du tar av dig handskarna. Tillämpa följande åtta steg när du tar av
dig handskarna (figur 14).
Börja med att 1) nypa tag i den ena handsken (med din andra handskförsedda hand) i området mellan handleden
och handflatan, 2) dra av överdelen av handsken från handleden 3) tills den lägger sig ut och in över fingrarna.
Använd sedan handen med den nu halvt avträdda handsken för att 4) nypa tag i området mellan handleden och
handflatan på den handske som fortfarande sitter helt på och 5) dra av överdelen av handsken från handleden 6)
tills den lägger sig ut och in över fingrarna. Nu är båda handskarna halvt avträdda. 7) Ta tag i den yta som nu är
ut och in och dra sedan av dig den ena handsken helt. Använd din nakna hand för att göra samma sak med den
andra handsken. Var noga med att endast vidröra den yta av handsken som är ut och in. 8) Släng handskarna i en
behållare för biologiskt riskavfall.
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Figur 14. Avtagning av handskarna (steg 1–8)

Tvätta händerna med handdesinfektion när du kasserat handskarna. Sätt sedan på dig ett par oanvända handskar
för att fortsätta ta av dig resterande utrustning. På detta sätt undviker du självkontaminering.
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Ta av dig rocken. Om du använder en rock med stängning i ryggen (såsom i vårt exempel) bör en kollega hjälpa
dig med att knäppa upp den (figur 15). Den assisterande personen bör bära handskar och ett kirurgiskt munskydd
som sedan avlägsnas när rocken knäppts upp. När den assisterande personen avlägsnat sina handskar bör han
eller hon tvätta händerna med alkohollösning. När rocken är uppknäppt tar du av dig den genom att ta tag i dess
bakre del (figur 16) och föra den bort från kroppen så att den förorenade framsidan hamnar på insidan (figur 17).
Figur 15. Uppknäppning i ryggen med en kollegas hjälp

Figur 16. Rocken tas av genom att ta tag i dess bakstycke
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Figur 17. Rocken tas av genom att föra den bort från kroppen

Rockar för engångsbruk kasseras när de tagits av, medan återanvändbara rockar läggs i en påse eller behållare för
desinfektion (figur 18).
Figur 18. Rocken läggs i en behållare för biologiskt riskavfall, för desinfektion
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Efter att rocken avlägsnats tar du av dig skyddsglasögonen. Om dessa är av engångstyp kasserar du dem, annars
lägger du dem i därför avsedd påse eller behållare för desinfektion. För att ta av dig skyddsglasögonen placerar du
ett finger under spännbandet på baksidan av huvudet och avlägsnar sedan glasögonen enligt figur 19. Undvik att
vidröra glasögonens framsida då det kan finnas föroreningar där. Om du använder skyddsglasögon med skalmar
tar du bort dem enligt figur 20.
Figur 19. Skyddsglasögon med spännband tas av (steg 1–4)

Figur 20. Skyddsglasögon med skalmar tas av (steg 1 och 2)
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I nästa steg tas ansiktsmasken av. För att ta bort andningsskyddet/munskyddet placerar du ett finger under
bandet på huvudets baksida och avlägsnar sedan masken enligt figur 21.
Kassera andningsskyddet (eller det kirurgiska munskyddet) när du tagit av det. Var noga med att inte vidröra
andningsskyddet med handskarna (utom spännbandet) när du tar av dig det.
Figur 21. Andningsskyddet tas av (steg 1–4)

Den sista delen i den personliga skyddsutrustningen som ska tas av är handskarna. Överväg att använda en
alkoholbaserad lösning innan du tar av dig handskarna. Avlägsna handskarna i enlighet med det förfarande som
beskrivits ovan. Tvätta händerna med handdesinfektion när du kasserat handskarna.

Medverkande experter från ECDC (i alfabetisk ordning)
Cornelia Atröch, Orlando Cenciarelli, Scott Chioressi, Mikolaj Handzlik, Michael Ndiranu, Daniel Palm, Pasi
Penttinen, Carl Suetens

14

ECDC TEKNISK RAPPORT

Vägledning om personlig skyddsutrustning för vård av patienter med covid-19

Referenser
1.

Världshälsoorganisationen (WHO). Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Situation report – 29 2020
[uppdaterad den 19 february 2020; citerad den 25 februari 2020]. Genève: WHO; 2020. Tillgänglig på:
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200219-sitrep-30-covid19.pdf?sfvrsn=6e50645_2.

2.

Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC). COVID-19 2020 [internet,
citerad den 24 februari 2020]. Stockholm: ECDC; 2020. Tillgänglig på:
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china.

3.

Världshälsoorganisationen (WHO). Coronavirus disease (COVID-19) outbreak 2020 [citerad den 24 februari
2020]. Genève: WHO; 2020. Tillgänglig på: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019.

4.

Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC). Outbreak of severe acute
respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2): increased transmission beyond China – fourth update
2020 [citerad den 24 februari 2020]. Stockholm: ECDC; 2020. Tillgänglig på:
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/SARS-CoV-2-risk-assessment-14-feb-2020.pdf.

5.

Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC). Safe use of personal protective
equipment in the treatment of infectious diseases of high consequence 2014 [citerad den 25 februari 2020].
Stockholm: ECDC; 2020. Tillgänglig på:
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/en/publications/Publications/safe-use-of-ppe.pdf.

6.

Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC). Personal protective equipment
(PPE) needs in healthcare settings for the care of patients with suspected or confirmed novel coronavirus
(2019-nCoV) 2020 [citerad den 25 februari 2020]. Stockholm: ECDC; 2020. Tillgänglig på:
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/novel-coronavirus-personal-protectiveequipment-needs-healthcare-settings.pdf.

7.

Världshälsoorganisationen (WHO). WHO Guidelines on hand hygiene in health care 2009 [citerad den 25
februari 2020]. Genève: WHO; 2009. Tillgänglig på:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44102/9789241597906_eng.pdf;jsessionid=3D5B6AF129F
A5FA0F98F7D80DF80EC2D?sequence=1.

15

