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Till Folkhälsomyndigheten, Generaldirektör 
Johan Carlson 

Skrivelse med anledning av myndighetens 
uppdaterade rekommendationer vid val av 
skyddsåtgärder mot Covid-19 inom vård och omsorg. 

 

Vårdförbundet har tagit del av Folkhälsomyndighetens uppdaterade 

rekommendationer vad gäller val av skyddsutrustning/skyddsåtgärder mot 

Covid-19 inom vård och omsorg, publicerat den 30 mars 2020 på 

myndighetens webbplats.  

 

Vårdförbundet delar uppfattningen att detta är en arbetsmiljöfråga och 

därmed är arbetsgivares ansvar som ska hanteras på arbetsplats och i 

samverkan mellan parter för att anpassas till olika förhållanden och grad 

av exponeringsrisker. Frågan om tillgång ska inte vara enskilt styrande till 

vilken skydd medarbetare ges, vilket det idag riskerar att göras. 

 

För att arbete som utförs i vård och omsorg och den samverkan som ska 

ske mellan chefer och skyddsombud ska ges rimligare förutsättningar 

krävs att Folkhälsomyndigheten rekommendationer i dessa delar 

förtydligas såsom att evidensgrund för val av skyddsutrustning framgår 

ifråga om luft eller droppsmitta. Myndighetens rekommendationer har med 

uppdateringen blivit mindre tydliga. Mot bakgrund av förloppet inom 

svensk vård är det avgörande att dessa riktlinjer preciseras. Vårdförbundet 

önskar att folkhälsomyndighet snarast återkommer med ett sådant 

förtydligande.  

 

De källhänvisningar som lämnas i rapporten går till tre samlingssidor där 

olika nyheter och artiklar finns publicerade utav ECDC samt WHO, samt 

Folkhälsomyndighetens egen hemsida. Här önskar vi förtydliganden vilka 

rapporter/artiklar det är man utgått ifrån i sina bedömningar och som ligger 

till grund för myndighetens uppdaterade rekommendationer. 

 

I de fall som Folkhälsomyndighetens rekommendationer skiljer sig från 

Världshälsoorganisationens önskar vi förtydligande på vilka grunder den 

bedömningen är gjord. T.ex. om munskydd rekommenderas eller ska 
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användas, samt i vilka vårdsituationer som heltäckande skyddsrock ska 

användas.  

  

Rational use of personal protective equipment (PPE) for coronavirus 

disease (COVID-19) Interim guidance 19 March 2020, WHO 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-

IPCPPE_use-2020.2-

eng.pdf?fbclid=IwAR035bDFlgUYFZaNUDdwuTNTydneNpeaqbCYb8TqS

zE8Eo6aAeYKDNKSPdQ 

 

Infection prevention and control and preparedness for COVID-19 in 

healthcare settings Third update – 31 March 2020 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Infection-

prevention-control-for-the-care-of-patients-with-2019-nCoV-healthcare-

settings_update-31-March-2020.pdf 

 

Vårdförbundet samlar 114 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, 

sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor. Yrkesgrupper som spelar 

centrala roller i att skydda och hjälpa de som smittas av Covid-19 eller 

som riskerar att göra det. Skyddet av de som vårdar är avgörande för 

vårdens uthållighet och kapacitet. Utan personal – ingen vård. 

 

 

 

Vänligen,  

 
Sineva Ribeiro 

Förbundsordförande Vårdförbundet 
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