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Skalskydd för ambulanspersonal vid olyckor
Skalskydd ska användas vid trafikolyckor, olyckor vid byggarbetsplatser samt vid
tillfällen då särskilda risker kan föreligga.
Skalskydd består av:






Utryckningsställ, jacka och byxor
Hjälm med visir
Sko eller känga med stålhätta och trampskydd
Handskar
Skyddsglasögon, om hjälmvisir inte kan användas

Personlig skyddsutrustning









Skyddsskor med spiktrampskydd och stålhätta.
Vinterkänga med spiktrampskydd och stålhätta.
Larmjacka.
Larmbyxa.
Gasmask.
Mössa.
Skyddsglasögon.
Handskar modell grövre.

Gemensam utrustning som finns i ambulansen









Hjälm
Skyddsförkläde vid infektion
Munskydd
Munskydd med stänkskydd
Munskydd med filter mot TBC-smitta, FFP3
Engångshandskar av latexfritt material
Skyddsglasögon
Flergångsvisir
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Skyddsutrustning som ska användas vid:
1. Skadehändelser
A. Larmjacka
B. Larmbyxa
C. Skyddsskor med spiktrampskydd och stålhätta
D. Hjälm
E. Handskar
2. Särskild händelse med kemikalier
A. Kemskyddsdräkt
B. Gasmask
C. Grov gummihandske
3. Infektionsrisk
A. Skyddsförkläde
B. Munskydd
C. Handskar
D. Skyddsglasögon
E. Flergångsvisir
Särskilda hygienregler för ambulansverksamheten










Skalskydd används enligt riktlinjer och byts om de kontaminerats med
någon kroppsvätska.
Inget skalskydd vid transporter mellan vårdinrättningar.
Vid hämtande av patient på vårdinrättning; sjukhus, sjukhem, vårdhem
mm ska underarmarna vara fria från klädsel om det krävs att man lyfter
eller på annat sätt kommer i nära kontakt med patient och/eller säng. Det
är tillfyllest att man ”kavlar upp” så att underarmarna är fria. Sprita händer
och underarmar innan klädseln kavlas ner.
Vid ambulansuppdrag där det finns uppenbar risk för kontamination av
blod, sårsekret, sputum mm ska skyddsförkläde användas så länge risk
föreligger.
Transport av patient från intensivvårdsavdelning är ett särskilt riskmoment
då dessa patienter löper större risk än andra att infekteras. De
hygienrutiner som varit gällande vid vård på iva ska också gälla i
ambulansen.
Handskar ska användas med omsorg och på särskild indikation. Händer
och underarmar ska spritas både innan man tar på handske och efter man
tagit av dem.
Transport av patient med misstänkt smitta, tex Covid 19, följ Regionens
aktuella rutin angående skyddsutrustning, rengöring
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Transport av patient med känd smittspridningsrisk.






Lucka mellan förarhytt och patientutrymme hålls om möjligt stängd.
Vid misstänkt eller konstaterat smittad patient använd skyddsutrustning
som är rekomenderad enligt gällande vårdhygienisk rutin.
Ge patienten engångsnäsdukar och plastpåse. Informera patienten om att
hosta i näsduk som läggs i plastpåse. Finns även möjlighet att erbjuda
patienten munskydd om detta känns okej för patienten.
Patienten ska ha möjlighet att ”sprita” händerna.
Viktigt att informera mottagande enhet om smittorisk.

Incident
Personal som råkar ut för stick/skärskada eller t ex blivit utsatta för smitta utan
att ha burit skyddsklädsel. Följ regionens anvisningar för ”Risk för blodburen
smitta” eller ”Medarbetare som utsatts för smitta….”. Kontakta närmaste chef för
mer information.
Bårens utrustning och rengöring.
Utrustning







Akutmadrass
Kudde med örngott, engångs.
Bädda med draglakan.
Filt överst vid behov.
6-punktsbälte, lårbälte, benbälte ska användas.
Traumalakan (engångs), engångsset (för patienter där det bla kan
förkomma ”läckage”), samt lyftlakan placeras alltid i facket under
ryggstödet på båren. Vilken typ av bäddmateral som ska användas bedöms
vid varje patient..

Rengöring
Ska ske efter varje patient. Kontrollera och rengör vid behov sjukhytt och
utrustning. Vid kontaminering av biologiskt material avsluta efter grovrengöring
med ytdesinfektionsmedel.





Sprittorka alla remmar.
Örngott byts efter varje patient
Sprittorka akutmadrass
Sprittorka bårhandtag.
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Efter transport av patient med känd smittspridningsrisk.



Ytor och flergångsutrustning förorenade av luftvägssekret rengörs och
desinfekteras med ytdesinfektionsmedel DES +45.
Tänk på att även desinfektera de ytor som berörts med förorenade
handskar.
I övrigt ska städning ske enligt gängse rutiner.
Avfall hanteras som vanligt avfall.

Storrengöring.
I samband med den månatliga kontrollen av fordon och sjukhytt, ska också
rengöring och eventuellt utbyte av utrustning/material ske.
Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare
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