
Rekommendationer för serviceresor med anledning av covid-19, 
gäller från 20 oktober 2021 
Coronavirus som orsakar covid-19 är ett luftvägsvirus som vanligtvis orsakar lättare förkylning eller 
influensaliknande symtom. Liksom andra luftvägsvirus sprids det via droppsmitta och kontaktsmitta. 
Med droppsmitta menas att små droppar med virus kommer ut från näsa och mun när man hostar 
och nyser. Smitta kan ske om man andas in dropparna eller om man får virus på fingrarna och sedan 
vidrör ögon- näsa- eller munslemhinnan, s k kontaktsmitta. Risken för smitta kan minimeras genom 
att man är noggrann med att tvätta händerna och undvika att röra ansiktet samt att den som hostar 
eller nyser vänder sig bort från andra och gör det i armvecket eller i pappersnäsduk.  

Vid transport av resenär utan symtom: 

Sjukresa (transport till och från sjukvårdsinrättning): 

Vid resor till eller från sjukvårdsinrättning rekommenderas detta ske med begränsad samåkning (max 
2 resenärer i personbil). Chauffören rekommenderas bära munskydd när hen är nära (närmre än 2 
meter) resenärerna.  Detta syftar till att ge ett extra skydd mot smitta för resenärer på samma sätt 
som man skyddar dessa i vården. Munskyddet ska alltid slängas om det tagits av eller blivit 
genomfuktat, förorenat eller skadat. Undvik att röra munskyddet under användning.  

Vid sjukresa som görs med flera personer i större fordon (t ex minibuss som transporterar personer 
till annan region för behandling) kan fler än två resenärer transporteras, men begränsning bör göras 
så att resenärerna kan spridas ut i fordonet (dvs vissa platser i fordonet hålls tomma). En 
förutsättning för samåkning är även här att ingen resenär har luftvägssymtom eller andra symtom på 
covid-19. Chauffören rekommenderas bära munskydd när hen är nära (närmre än 2 m) resenärerna.   

Både resenärer och chaufförer ska iaktta noggrann handhygien och undvika att vidröra ansiktet. 

För personer som av vården bedöms särskilt känsliga för smitta kan ensamåkning beställas vid 
sjukresa. Detta kan t ex gälla personer med kraftigt nedsatt immunförsvar pga sjukdom eller 
behandling, t ex hematologisk malignitet, kraftigt immunsuppressiv behandling p g a cancersjukdom 
eller organtransplantation.  

Färdtjänst (dvs inte transport till och från sjukvårdsinrättning): 

Färdtjänstresor kan ske med samåkning, dvs ingen begränsning finns kvar för dessa resor. Viktigt att 
poängtera vikten av att både resenärer och chaufför är fullt friska från symtom på covid-19 för att 
undvika smittspridning.  

Vid transport av resenär med symtom från luftvägarna, misstänkt eller 
konstaterad covid-19 gäller dessutom alltid följande:   

Alla icke nödvändiga resor ska avstås när man har symtom förenliga med covid-19. Resenär med 
symtom på covid-19 ska alltid transporteras ensam. 

Passageraren uppmanas att hosta och nysa i armvecket eller i pappersnäsduk. Om tillgång till 
munskydd finns och det tolereras av passageraren kan hen istället förses med munskydd.  

Stor bil (d.v.s. större specialfordon) rekommenderas om tillgång till detta finns, eftersom detta 
underlättar för passagerare och chaufför att hålla avstånd till varandra. 



Ventilationen i bilen ska vara ställd på att ta in luft utifrån så att ventilationen i fordonet optimeras.  

Vid resa till/från sjukvårdsinrättning eller vårdboende ska sjukvårdspersonalen/omsorgspersonalen 
se till att passageraren har nytvättade/nyspritade händer samt hjälpa passageraren in och ut ur bilen 
och vid behov hjälpa till med bältet.  

Chauffören rekommenderas bära munskydd under hela resan. När chauffören inte kan hålla 1,5 
meters avstånd till resenären (t ex om chauffören behöver hjälpa patienten vid in- och urstigning) ska 
dessutom (utöver munskyddet) följande skyddsutrustning användas av chauffören: 

 Visir 
 Plastförkläde (kortärmad alt. långärmad beroende på om chauffören har kortärmad alt. 

långärmad klädsel) 

Efter avslutad resa tas skyddsutrustningen av enligt nedan: 

1. Desinfektera händerna 
2. Ta av plastförklädet 
3. Desinfektera händerna 
4. Ta av visir (tas av bakifrån) 
5. Desinfektera händerna 
6. Ta av munskydd (ta både remmar bakifrån och lyft dem fram över huvudet) 
7. Kasta munskyddet 
8. Desinfektera händerna 

 

Visiret ska direkt efter att det tagits av desinficeras med ytdesinfektionsmedel (se instruktion för 
detta). 

 

Rengöring av fordonet efter transport av passagerare med misstänkt/påvisad covid-19: 

 Ytor i närheten av en person kontamineras lätt av hostningar och nysningar. Det är därför 
viktigt att rengöra och desinfektera ytor som berörs av personers händer.  

 Vid städning använd nytt förkläde och handskar. Inget visir eller munskydd behövs. 

 Ytor som personen varit i beröring med (t.ex. dörrhandtag, bältet, sätet) rengörs och 
desinficeras med alkoholbaserat desinfektionsmedel med rengörande effekt (tensid). 
Desinfektionsmedlet appliceras på engångsduk alternativt papper och ytorna bearbetas 
mekaniskt. Engångduken/pappret kasseras som vanligt avfall. 

 Avfall från resenären kastas i vanligt avfall. 

 Material som utsatts för större mängd kroppsvätskor hanteras som smittförande avfall.  
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https://vardgivare.regionhalland.se/app/uploads/2020/07/anv%C3%A4ndning-och-reng%C3%B6ring-av-visir-22-juli.pdf

