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Socialnämnden

Remiss motion Återanvändbara skyddsmasker
som krav på arbetskläder inom äldreomsorgen
i Höörs kommun
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att anta remissvaret och skicka det vidare till
Kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Rashida Nord Atac (-) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att
kommunstyrelsen ska få i uppdrag att inhämta offerter på godkända och återanvändbara
skyddsmasker samt att skyddsmaskerna ska ingå som arbetsklädsel för vårdpersonalen i
Höör. Ett beslut om inköp skulle fattas av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2020-08-25 beslutat att remittera motionen till
socialnämnden för att besvara de frågor som ställs i motionen.

Annika Atterlid Ohlsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
0413-28810
Annika.atterlid.ohlsson@hoor.se

Beslutsunderlag
Motionen remitteras till socialnämnden för besvarande av följande frågor:
a. Finns det masker av den typ som beskrivs i motionen och som kan återanvändas?
Svar: Det finns återanvändbara masker/skyddsmasker på marknaden dels i tyg men även i
andra material. Inom hälso- och sjukvården uppfyller den typen av skydd inte gällande krav.
Inom hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg ska munskydd av klass11 alt
klass11R användas och föreligger risk för aerosolsmitta ska andningsskydd användas av
typen FFP2. Det är av vikt att dessa skydd alltid hanteras korrekt för att inte sprida smitta
vidare. Munskydd är en medicinsktekniskt produkt som ska uppfylla vissa standarder och
krav, vilket inte återanvändbara masker gör.
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b. Är det önskvärt att införa skyddsmasker på det sätt som beskrivs i motionen?
Svar: Nej, vi följer riktlinjer samt förskrifter för arbetskläder och basala hygienrutiner från
Smittskydd och Vårdhygien. Se nedan bifogade bilagor som utgår från Socialstyrelsens
förskrifter och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
c.

Hur skulle förslaget påverka socialnämndens kostnader för inköp av material?

Svar: Ej aktuellt att beräkna då det inte är aktuellt att införa den typ av skydd som
motionen refererar till med anledning av att det inte uppfyller de krav som gäller inom
kommunal hälso- och sjukvård samt äldreomsorg.
2. Socialnämnden ska även beredas möjlighet att, utifrån sitt kompetensområde, komma
med synpunkter på ärendets fortsatta beredning, lämna andra upplysningar som kan vara
till gagn för ärendets beredning och lämna förslag till beslut i ärendet
Förlag till beslut: Att inte anta motionen eftersom det inte är aktuellt att införa
ovanstående masker som krav på arbetskläder inom kommunens vård- och
omsorgsverksamheter. Vi följer Smittskydd/Vårdhygiens riktlinjer och deras
rekommendationer, som i sin tur bygger på Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens
beslut och föreskrifter.

Nedan följer förtydliganden, information och länkar till det vi arbetar utifrån idag.
Socialstyrelsen:
Arbetskläder, skyddskläder och skyddsutrustning:




Arbetskläder i vård och omsorg ska ha korta ärmar.
De måste kunna tvättas i minst 60 grader för att kunna bli fria från smittämnen.
Arbetskläderna ska bytas dagligen. Om de är smutsiga ska de bytas så snart som
möjligt

Det finns inga speciella regler för hur arbetskläderna ska se ut vad gäller färg, logotyp
eller annan utformning.
I gruppbostäder är det viktigt att arbetskläderna inte gör att boendet får en institutionell
prägel. Så länge de har korta ärmar och att både över- och underdel går att tvätta så att
de blir rena går det ha jeans och t-shirt.
Lär mer om basala hygienrutiner: https://www.socialstyrelsen.se/stod-iarbetet/vardhygien/basala-hygienrutiner/
Det är viktigt att veta skillnaden mellan arbetskläder, skyddskläder och skyddsutrustning.
Här kan du läsa om de regler som alltid gäller: https://www.socialstyrelsen.se/stod-iarbetet/vardhygien/basala-hygienrutiner/
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Ta även del av din regions information för regionala vårdhygienrutiner för covid-19 samt
dess riktlinjer för personlig skyddsutrustning.
Arbetskläder är kläder personal använder på jobbet när de kommer i fysisk kontakt med
vård- och omsorgstagare. Arbetskläderna ska ha korta ärmar. De ska bytas dagligen,
eller så snart som möjligt om de blir smutsiga eller annars vid behov. De ska gå att tvätta
i 60 grader.
Skyddskläder ska användas utanpå arbetskläderna vid vård- och omsorgsmoment där
det finns risk för att arbetskläderna kan smutsas ner genom direktkontakt med en person,
dennes kroppsvätskor eller annat biologiskt material (till exempel hud och hudfragment).
Med skyddskläder menas plastförkläde, skyddsrock eller motsvarande. Skyddshandskar
ska användas vid vård- och omsorgsmoment som innebär risk för att händerna kommer i
kontakt med kroppsvätskor.
Syftet med skyddskläder är att skydda arbetskläder och därmed hindra
smittspridning mellan patienter eller den som får omsorg.
Personlig skyddsutrustning är den utrustning arbetstagare har på sig för sin egen
säkerhet. Det finns olika typer av skyddsutrustning. Vid skydd mot smitta kan det
exempelvis handla om skyddsglasögon, visir, skyddsrock, munskydd och andningsskydd.
Skyddsåtgärder, som den personliga skyddsutrustningen, ska utgå från den bedömda
risken i aktuell vård- och omsorgssituation.
Länk till Arbetsmiljöverket: https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smittaoch-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/
Länk till Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publiceratmaterial/publikationsarkiv/r/rekommendationer-for-handlaggning/
Vårdhygiens riktlinjer:
https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/smittskydd/corona/smittskydd-ochvardhygien-skanes-stallningstagande-till-folkhalsomyndighetens-rekommendation-ommunskydd-och-visir-for-att-skydda-aldre-mot-covid.1.pdf
https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.vardriktlinjer/vardhygien/riktlinjer/kommunal/grundlaggande-riktlinjer/grundlaggandevardhygieniska-rutiner-inom-kommunal-vard-och-omsorg11.pdf

