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Covid 19 skyddsmaterial

Bakgrund skyddsutrustning

Under rådande pandemi, Covid-19, har det varit stort fokus på skyddsmaterial för 
att säkerställa patientsäkerheten i våra verksamheter. Det var från början stora 
svårigheter att få tillgång på de olika skyddsmatrialen där vi till stor del fick ta 
hjälp från Länsstyrelsen och VästKom. Tillgången i början på pandemin 
säkerställde ofta endast dagars eller veckors förbrukning. Nu har situationen 
förbättrats och uppdraget är att vi ska beställa hem skyddsmaterial så varje 
verksamhet skulle kunna klara sig i ungefär 3 månader och plötsligt brist skulle 
uppstå igen.

Lager för skyddsutrustning

Staden ska ha skyddsutrustning för Covid-19 i lager för 3-6 månader. Detta 
överensstämmer med aktuella rekommendationer från Länsstyrelsen och VästKom.  
Det innebär att varje verksamhet ska se över sitt behov av skyddsutrustning och utgå 
från den faktiska förbrukning som varit under den pågående pandemin. Vad gäller typ 
av skyddsutrustning utgår vi från myndigheternas nuvarande rekommendationer för 
Covid-19. Verksamheterna ska även se över sin möjlighet att lagra skyddsutrustning 
inom den egna verksamheten så att det räcker i minst tre månader. Om verksamheten 
inte klarar av att lagra denna mängd själva ska det i första hand samordnas inom 
förvaltningen alternativt lyftas centralt via säkerhets- och beredskapsenheten. Tänk på 
att handsprit och desinfektionsmedel är brandfarligt och ska hanteras enligt särskilda 
anvisningar, se nedan info gällande detta. Varje verksamhet ska beställa och lagra 
skyddsutrustning enligt ordinarie rutiner så att det räcker till minst 3 månader. 

Prognosverktyg för skyddsutrustning

Socialstyrelsen har tagit fram ett prognosverktyg för personlig skyddsutrustning. Syftet 
med verktyget är att stödja verksamheterna i våra interna analys- och 
prognostiseringsarbete när det gäller åtgången för en period på antingen 30 eller 90 
dagar.  Verksamheterna fyller i egna nyckeltal samt verklig, prognostiserad eller 
simulerad beläggning. Det gör det möjligt att analysera och bedöma behovet av inköp, 
lagerhållning och fördelning av resurser. Prognosverktyget är en modell som kan 
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användas som stöd för att planera och optimera användningen av personlig 
skyddsutrustning och kan även kopplas till egna scenarier. Webbadress till 
prognosverktyget: https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/stod-till-
halso-och-sjukvard/

Fakta om lagring av handsprit mm

För att få tillräcklig desinficerande effekt innehåller de flesta av dessa 
produkter en alkoholhalt runt 70 % eller högre. Det gör att de lätt kan 
antändas vid rumstemperatur. Tillverkning och/eller lagring av handsprit 
ska ske enligt de bestämmelser som finns i SÄIFS 2000:2 Hantering 
avbrandfarliga vätskor. Flera andra föreskrifter kan också behöva 
tillämpas, till exempel SRVFS 2004:7 Explosionsfarlig miljö vid hantering 
av brandfarliga gaser och vätskor. Om hanteringen av samtliga 
brandfarliga vätskor vid något tillfälle överstiger 500 liter (inomhus, 100 liter 
gränsför förvaring i hemmet) ska tillstånd för verksamheten finnas. Tillstånd 
till hantering av brandfarlig vara söks hos den kommun i vilken 
verksamheten ska bedrivas. Lagring på arbetsplatser. Små mängder, upp 
till ungefär 10 liter Låt flaskorna stå kvar i sin ytterförpackning, placera 
denna stadigt i hylla eller på bänk. Undvik att placera kartongen eller 
flaskorna invid lättantändligt material, till exempel papper, eller direkt under 
oskyddat lysrör. Större mängder, mellan 10 och 50 liter bör förvaras i 
ventilerat skåp av trä eller metall. Med ventilerat avses att skåpet ska ha 
ventilationsöppningar nertill och upptill. För mängder över 50 liter bör ett 
brandavskilt (EI30) utrymme eller skåp användas för förvaring. Råd vid 
användning Låt flaskorna stå kvar i sin ytterförpackning, placera denna 
stadigt i hylla eller på bänk. Undvik att placera kartongen eller flaskorna 
invid lättantändligt material, till exempel papper, eller direkt under oskyddat 
lysrör. Den största risken vid användning av handsprit är antändning på 
grund av statisk elektricitet.


