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Skyddsutrustning i vården

 Andningsskydd

 Kirurgiska munskydd

 Skyddskläder

 Förkläde utan ärm

 Förkläde med kort ärm

 Skyddsrock eller plastförkläde med lång ärm

 Skyddshandskar/undersökningshandskar

 Visir och skyddsglasögon
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Skyddsutrustning

Är det bra att säga ”skyddsutrustning”?

Kan användas som paraplybegrepp för de juridiska begreppen:

 personlig skyddsutrustning (PPE)

 (vissa) medicintekniska produkter (MTP)
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Tillverkarens och verksamhetens ansvar

Tillverkare har ett stort ansvar för produkter 

som levereras

 EU-direktiv och förordningar 

 Nationella lagar och föreskrifter

Arbetsgivaren/vårdgivaren har ett stort ansvar 

för produkter som används

 Lagar och föreskrifter

 AFS 2001:3 Användning av personlig 

skyddsutrustning 

 SOSFS 2008:1 Socialstyrelsens föreskrifter om 

användning av medicintekniska produkter i 

hälso- och sjukvården
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Andningsskydd

Personlig skyddsutrustning eller 

medicinteknisk produkt?

 personlig skyddsutrustning, kategori 3

 andningsskydd som används i operationsmiljö 

ska filtrera bärarens utandningsluft och är även

en medicinteknisk produkt (med täckt ventil eller 

utan ventil)

Harmoniserad standard

 PPE: SS-EN 149+A1:2009 Andningsskydd -

Filtrerande halvmasker mot partiklar -

Fordringar, provning, märkning

 Skyddsklass FFP 1, 2 och 3

 Även MTP för op: SS-EN 14683:2019+AC:2019 

Operationsmunskydd - Krav och 

provningsmetoder

varuforsorjningen.se
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Kirurgiska munskydd

Personlig skyddsutrustning eller 

medicinteknisk produkt?

 Medicinteknisk produkt, riskklass 1

Arbetsmiljöverket: ”Vätskeavvisande munskydd

räknas som medicinteknisk utrustning och inte som 

personlig skyddsutrustning men ska användas för 

att skydda bäraren i arbete där det finns risk för att 

få droppar av kroppsvätska på ansiktet.”

Harmoniserad standard

 MTP: SS-EN 14683:2019+AC:2019 

Operationsmunskydd - Krav och 

provningsmetoder

 Bakteriell filtreringsgrad delas in i typ (klass) 
1 och 2. 

 Typ 2 kan tillverkas som vätskeavvisande = 
typ 2R (IIR). 
2R står emot ≥16 kPa stänk av syntetiskt blod.https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-

mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-
arbetsmiljon/coronaviruset/systematiskt-arbetsmiljoarbete-
och-riskbedomning/riskbedomning-inom-vard-och-omsorg/

varuforsorjningen.se

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/systematiskt-arbetsmiljoarbete-och-riskbedomning/riskbedomning-inom-vard-och-omsorg/
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Skyddskläder

Personlig skyddsutrustning eller 

medicinteknisk produkt?

Begreppet skyddskläder används för både 

produkter som klassas som personlig 

skyddsutrustning och för medicintekniska 

produkter.

Skyddskläder som är både personlig 

skyddsutrustning och medicinteknisk produkt finns 

inte (ännu?) på marknaden.

varuforsorjningen.se

varuforsorjningen.se
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Skyddskläder som medicinteknisk 

produkt
SOSFS 2015:10 Socialstyrelsens föreskrifter 

om basal hygien i vård och omsorg, 5§:

”Om kläderna riskerar att komma i kontakt med 

kroppsvätskor eller annat biologiskt material under 

ett vård- eller omsorgsmoment, ska plastförkläde, 

skyddsrock eller motsvarande skyddskläder 

användas utanpå arbetskläderna.”

Skyddskläder = skydd för arbetskläderna som en 

patientsäkerhetsåtgärd.

Dessa skyddskläder betraktas allmänt som 

medicintekniska produkter.

Harmoniserad standard

 Finns inte → kan vara svårt att kravställa och 

jämföra dessa förkläden och skyddsrockar vid 

upphandling

 Förekommer att tillverkare av skyddsrockar

använder provmetoder från den harmoniserade 

standarden för MTP: SS-EN 13795-1:2019 

Operationskläder och draperingsmaterial – Krav 

och testmetoder – Del 1: Draperingsmaterial och 

operationsrockar

varuforsorjningen.se



regionuppsala.se

Skyddskläder som personlig 

skyddsutrustning
AFS 2001:3 Användning av personlig 

skyddsutrustning, kommentarer till 1 §:

”Exempel på personlig skyddsutrustning är (…) 

skyddskläder mot exempelvis stick- och skärskador 

och andra mekaniska skador, kemikalier, 

mikroorganismer, hetta, kyla och speciella 

klimatfaktorer”

Skyddskläder = används i syfte att skydda 

arbetstagaren

Harmoniserad standard

 PPE: SS-EN 14126:2004 Skyddskläder –

Funktionskrav och provningsmetoder för 

skyddskläder mot smittsamma ämnen

 Skyddskläder mot skadliga biologiska agens

tillhör PPE kategori 3
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Skyddskläder som personlig 

skyddsutrustning kategori 1

varuforsorjningen.se

varuforsorjningen.se
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Skyddskläder som personlig 

skyddsutrustning kategori 1

Kategori 1 av PPE omfattar uteslutande följande 

minimala risker:

a) Ytlig mekaniska skada

b) Kontakt med svaga rengöringsmedel eller långvarig 

kontakt med vatten

c) Kontakt med ytor som inte är hetare än 50° C

d) Skador på ögonen till följd av exponering för solljus (ej vid 

observation av solen)

e) Väderleksförhållanden  som inte är av extrem art

(EU) 2016/425, BILAGA 1

varuforsorjningen.se
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Skyddskläder - provmetoder

Skyddskläder som medicintekniska produkter:

Eventuellt provmetoder i SS-EN 13795-1:2019

 Torr bakteriepenetration SS-EN ISO 22612

 Våt bakteriepenetration SS-EN ISO 22610

 Vätskepenetration SS-EN ISO 811

 Riskklass 1 → typkontroll krävs inte

 Tekniskt enklare och billigare produkt

Skyddskläder som personlig skyddsutrustning:

Provmetoder i SS-EN 14126:2004

 Torr bakteriepenetration SS-EN ISO 22612

 Penetration av syntetiskt blod och 

kroppsvätskor ISO 16603:2004

 Penetration av virus (bakteriofag) 

ISO 16604:2004

 Penetration av kontaminerad aerosol ISO 22611 

 Kategori 3 → typkontroll och certifikat krävs
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Skyddskläder som är MTP – när ska 

de användas i praktiken?
Syfte: skydda arbetskläderna (SOSFS 2015:10)

Krav: 

 ska vara vätskeavvisande och hindra att 

arbetskläderna kontamineras med smittämnen 

vid stänk av eller direkt kontakt med 

kroppsvätskor eller annat biologiskt material

Produkter i praktiken:

1. Ärmlöst plastförkläde

2. Plastförkläde med kort ärm

 Används när ett ärmlöst plastförkläde är 
otillräckligt för att skydda arbetskläderna

 Underarmarna kan desinfekteras mellan 
vårdmoment
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Skyddskläder som i praktiken är 

medicintekniska produkter

Ärmlöst plastförkläde Plastförkläde med 

kort ärm

varuforsorjningen.se
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Skyddskläder som är PPE – när ska 

de användas i praktiken?

Syfte: skydda underarmarnas hud och 

arbetskläderna från att kontamineras med 

kroppsvätskor/smittämnen

Användningsområde: när riskbedömning av 

arbetsmiljön visar att det behövs (AFS 2001:3, AFS 

2018:4). 

Kan vara relevant när personal utsätts för större 

mängd blod/avföring/andra kroppsvätskor, 

specifika smittämnen (viral hemorragisk feber) eller 

inom laboratorieverksamhet.

Skyddar även arbetskläderna (SOSFS 2015:10).

Krav: 

 PPE, kategori 3: tillverkas enligt SS-EN 

14126:2004 för att stå emot kroppsvätskor, 

bakterier, virus och smittsam aerosol

Produkter i praktiken:

1. Långärmad skyddsrock

 PB6B

 PB4B

 (PB3B)
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Skyddskläder som i 

praktiken är personlig 

skyddsutrustning

PB6B: 

skyddar mot 

begränsat stänk 

och fin dimma 
(även SS-EN 13034)

PB4B: 

stänksäker och 

skyddar mot 

indränkning

(även SS-EN 14605)

PB3B: 

vätsketät och 

skyddar mot 

starka och 

riktade strålar 

från trycksatta 

vätskor 
(även SS-EN 14605)
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Skydds-/undersökningshandskar

Personlig skyddsutrustning eller 

medicinteknisk produkt?

Det går inte att skilja på skydds- och 

undersökningshandskar i svensk vård. 

Överanvändning av handskar ska undvikas.
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När används skydds-

/undersökningshandskar
SOSFS 2015:10, 5 §:

”Skyddshandskar ska användas, om händerna 

riskerar att komma i kontakt med kroppsvätskor 

under ett vård- eller omsorgsmoment.”

AFS 2018:4, 14 §:

”Arbetsgivaren ska se till att särskilda 

hygienåtgärder tillämpas, utöver de i 7-9 §§, 

inom 

- verksamheter där man kan riskera att komma i 

kontakt med kroppsvätskor från människor (…)

De särskilda hygienåtgärderna ska minst omfatta 

följande: (…)

7. Vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt 

med kroppsvätskor ska personlig skyddsutrustning 

användas, så som engångsskyddshandskar och 

visir.”
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När används skydds-

/undersökningshandskar?
1. Vid kontakt med kroppsvätskor

2. Vid hantering av kemikalier

3. Vid risk för stick- och skärskador
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Skydds-/undersökningshandskar -

Harmoniserade standarder
Medicinteknisk produkt

 SS-EN 455:1 Engångshandskar för sjukvård -

Del 1: Krav samt provning av hålförekomst

 SS-EN 455:2 Engångshandskar för sjukvård -

Del 2: Krav på och provning av fysikaliska 

egenskaper

 SS-EN 455:3 Medicinska engångshandskar -

Del 3: Krav och provningsmetoder för biologisk 

utvärdering

 SS-EN 455:4 Medicinska engångshandskar -

Del 4: Krav och provningsmetoder för 

lagringsegenskaper

Personlig skyddsutrustning, kategori 3

 SS-EN ISO 374-5 Skyddshandskar mot 

kemikalier och mikroorganismer - Del 5: 

Terminologi och fordringar vid risker för 

mikroorganismer

Harmoniserade standarder mot kemiska risker 

används även utifrån handskens 

användningsområde.
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Skydds-/undersökningshandskar
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Visir och skyddsglasögon

Personlig skyddsutrustning eller 

medicinteknisk produkt?

 personlig skyddsutrustning, kategori 2

Harmoniserad standard

 PPE: SS-EN 166 Ögonskydd - Fordringar och 

specifikationer

www.apotek365.se

varuforsorjningen.se
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Kunskapsstöd med mer information och referenser. Hittas här:

https://www.akademiska.se/for-

vardgivare/sektioner/Vardhygien/overgripande-dokument/

https://www.akademiska.se/for-vardgivare/sektioner/Vardhygien/overgripande-dokument/
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TACK!

jakob.sparby@akademiska.se


