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Syfte
Säkerställa att personal har tillgång till adekvat stänkskydd för ansiktet i vårdsituationer där
sådan utrustning krävs.

Förändringar sen föregående version
Förtydligande avseende bakgrund och ställningstagandetill återanvändning av engångsvisir.

Bakgrund
För att säkerställa tillgång på visir/skyddsglasögon, under rådande covid-19 pandemi, har
arbetsgivaren bedömt att visir och skyddsglasögon avsedda för engångsbruk kan återanvändas
efter desinfektion. Grund för beslutet om återanvändning är att säkerställa att personal har
tillgång till adekvat stänkskydd för ansiktet i vårdsituationer där sådan utrustning krävs.

Instruktionen om återanvändning av visir innebär avsteg från grundläggande författningar
under normala förhållanden.

Arbetsbeskrivning vid desinfektion av engångsvisir/engångsskyddsglasögon
Beskrivningen gäller för såväl flergångs som engångsutrustning.

Desinfektion
Under hela proceduren gäller aseptiskt arbetssätt, så att utrustningen inte återkontamineras.

1. Desinfektera händerna med handsprit.
2. Tag på skyddshandskar.
3. Desinfektera visirets/skyddsglasögonens hårdplastdelar (ej skumgummidelen på

engångsvisir) med ytdesinfektionsmedel med tensid. Desinfektera vid behov även
övriga delar på visiret.

4. Häng upp eller placera visiret så det kan torka.
5. Tag av skyddshandskar.
6. Desinfektera händerna med handsprit.

Engångsvisir/skyddsglasögon kan återanvändas så länge sikten genom det är klar.
Observera att flergångsvisir inte tål den höga värme som uppnås i diskdesinfektor.

Relaterad information
Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg SOSFS 2015:10
Personlig skyddsutrustning enligt AFS 2018:4 Smittrisker
Beslut Användningav engångsvisir(se bilaga)

Innehållsansvariga
Ingemar Qvarfordt
Elisabeth Eriksson Gebring

https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/lagar-och-foreskrifter/foreskrifter-och-handbocker/sosfs-200510/
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/smittrisker_afs_2018_4.pdf


BeslutRegionala materielgruppen, Regional Särskild sjukvårdsledning (RSSL) med
anledning av Covid-19

Datum 2020-07-09

Västra Götalandsregionen
Regionala materielgruppen
Handläggare: Björn Järbur
Telefon: 010-435 00 00
E-post: bjorn.jarbur@vgregion.se

Användning av engångsvisir

Situation
Västra Götalandsregionen återanvänder engångsvisir, såväl CE märkta som ej CE märkta,
på ett sätt som ej överensstämmer med arbetsmiljöverkets krav. Arbetsmiljöverket förbjuder
enligt sin föreskrift återanvändning av engångsvisir samt användning av ej CE märkta visir.

Bakgrund
Västra Götalandsregionen använder engångsvisir som inte är CE märkta som en effekt av
inköpssituationen under pandemin. Under februari och mars när pandemin ökade var det
inte möjligt att beställa från ordinarie leverantörer och med normala upphandlingsrutiner
avseende klassificering. Tidigt under pandemin meddelade Arbetsmiljöverket att de ej
skulle utkräva vite om skyddsutrustning med rätt godkännande användes. Regionen
återanvänder engångsvisir, enligt framarbetat rutin, eftersom tillgången inte medgivit
kassering. För regionen har det varit viktigt att säkerställa rätt funktion oavsett
godkännande eller inte. Pandemin har visat på sårbarheten med globala leverantörer när
behovet hastigt ökar. Till stor del har därför Västra Götalandsregionen försökt gå över till
nationella leverantörer

Aktuellt
Västra Götalandsregionen verkar under pandemin i stabs-alternativt förstärkningsläge som
en konsekvens av att detta är en särskild händelse. Användningen av flergångsvisir har fram
till nu varit väldigt liten vilket medför att upphandlade leverantörer för dessa artiklar och
med nödvändiga volymer saknas. Däremot finns det tillgång till engångsvisir under
förutsättning att de återanvänds. Globalt finns det nu tecken på stora inköp för att förbereda
en eventuellt andra våg av pandemin. Det är därför osäkert hur tillgången på
skyddsutrustning kommer att vara i ett mellanlångt tidsperspektiv.

Rekommendation/Beslut
På sikt ska Västra Götaland gå över till användning av flergångsvisir. I avvaktan på att detta
kan uppnås är det viktigt att de framsteg som gjorts när det gäller Visiranvändning bibehålls
varför de visir som vi nu förfogar över ska användas istället för inga visir alls.
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