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Hantering av alternativ skyddsutrustning med anledning av covid19
RS200543
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att




ge chefen för den regionala krisledningen i uppdrag att efter rekommendation
och genomförd kvalitetsgranskning från särskild bedömningsgrupp för
alternativ skyddsutrustning att fatta beslut om användande av alternativ, dvs
icke CE-märkt eller CE-märkt för annat ändamål, skyddsutrustning med
anledning av covid-19
motsvarande beslut får av regionala krisledningen fattas även beträffande
återanvändning av engångsmaterial efter adekvat rengöring

Ärendet
Föreligger förslag om att ge chefen för den regionala krisledningen i uppdrag att fatta
beslut om användande av alternativ skyddsutrustning som efter särskild bedömning
avses likvärdig eller annars tillfredsställande ur smittskyddssynpunkt och
arbetsmiljösynpunkt.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att




ge chefen för den regionala krisledningen i uppdrag att efter rekommendation
och genomförd kvalitetsgranskning från särskild bedömningsgrupp för
alternativ skyddsutrustning att fatta beslut om användande av alternativ, dvs
icke CE-märkt eller CE-märkt för annat ändamål, skyddsutrustning med
anledning av covid-19
motsvarande beslut får av regionala krisledningen fattas även beträffande
återanvändning av engångsmaterial efter adekvat rengöring
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Regionstyrelsen

Hantering av alternativ skyddsutrustning med
anledning av covid-19
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att
- ge chefen för den regionala krisledningen i uppdrag att efter
rekommendation och genomförd kvalitetsgranskning från särskild
bedömningsgrupp för alternativ skyddsutrustning att fatta beslut om
användande av alternativ, dvs icke CE-märkt eller CE-märkt för annat
ändamål, skyddsutrustning med anledning av covid-19.
-

motsvarande beslut får av regionala krisledningen fattas även
beträffande återanvändning av engångsmaterial efter adekvat rengöring.

Sammanfattning
Föreligger förslag om att ge chefen för den regionala krisledningen i uppdrag
att fatta beslut om användande av alternativ skyddsutrustning som efter
särskild bedömning avses likvärdig eller annars tillfredsställande ur
smittskyddssynpunkt och arbetsmiljösynpunkt.

Bakgrund
Då tillgången till skyddsutrustning via vår ordinarie leverantörer är kraftigt
begränsad, behöver regionen fastställa rutiner och beslutsprocess för
hantering av alternativ skyddsutrustning, samt återanvändning av

2 (3)

engångsutrustning. Omständigheten gäller även viss medicinteknisk
engångsutrustning, där brist hos leverantörerna tvingar fram rutiner för
resterilisering och/eller återanvändning.
Följande områden behandlas inom ramen för detta projekt:
1. CE-märkt skyddsutrustning som är avsedd för annan användning, t.ex.
visir eller andningsskydd för industriellt bruk – enkel
handläggning/riskanalys med kontroll av att den uppfyller ställda krav.
2. Ej CE-märkt utrustning som egentillverkats utanför ordinarie
produktionslinjer, t.ex. högskolans 3D-utskrivna visir – något mer
omfattande handläggning/riskanalys där alla delarna kring
användbarhet, hygien, tillkommande risker, etc. belyses.
3. Rengöring och återanvändning av skyddsutrustning för engångsbruk,
t.ex. visir.
4. Rengöring och resterilisering av viss medicinteknisk utrustning för
engångsbruk, t.ex. ventilatorslangar.
Varje produkt och process ska godkännas ur följande perspektiv:





Patientsäkerhet
Arbetsmiljö
Användbarhet
Logistik

Följande funktioner säkerställer att processen uppfyller ställda krav (särskild
bedömningsgrupp):






Medicinsk Teknik Halland
Vårdhygien Halland
Regional HR-avdelning
RGS Logistikservice
Arbetsmiljöingenjör via regional HR

Arbetsledning och beslut:
Arbetet koordineras av regional krisledning genom funktion S4 logistik och
stabC. Beslut om godkännande och frisläppande av alternativ
skyddsutrustning fattas av chef för regional krisledning, dvs antingen

3 (3)

regiondirektör eller och hälso- och sjukvårdsdirektören efter det att
dokumentation och kvalitetsgranskning genomförts.

Övervägande
Arbetsgivare inom hälso- och sjukvården får, (enligt AFS 2020:2) utan hinder
av 3 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av personlig
skyddsutrustning, använda sådan skyddsutrustning som inte är försedd med
CE-märkning, under förutsättning att utrustningen har bedömts och
tillhandahållits av en behörig svensk myndighet.
De nya föreskrifterna är en specialreglering i förhållande till
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:3) om användning av personlig
skyddsutrustning och har företräde framför dem i tillämpliga delar.
Detta gäller endast under den rådande hälsokrisen.
Det kan diskuteras vad som menas med behörig svensk myndighet, men på
grund av covid-19 gör den regionala krisledningen bedömningen att den
regionala beslutsnivån behöver aktiveras.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet bedöms inte påverka regionens ekonomi.
Förvaltning

Jörgen Preuss
Regiondirektör

Martin Engström
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Bilaga:
Här skriver du in vilka bilagor som tjänstebeskrivelsen omfattar.
Styrelsens/nämndens beslut delges

Samtliga driftsnämnder
Regional krisledning
Samtliga lokala krisledningar

