
 

Rekommendationer för serviceresor i Region Halland; gällande 
resenärer med och utan symtom på smittsam luftvägsinfektion. 
Vårdhygien och Smittskydd Halland. 
  
Under covid-19-pandemin har särskilda rekommendationer funnits från Smittskydd Halland och 
Vårdhygien avseende serviceresor. Sedan 1 april 2022 klassas inte längre covid-19 som en 
allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Inom vård och omsorg är det dock fortsatt viktigt med 
åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 och andra luftvägsinfektioner till patienter som 
riskerar att drabbas av allvarlig sjukdom. 
 
Tidigare rekommendationer för serviceresor ersätts nu av denna som beskriver hur serviceresor kan 
genomföras smittsäkert med avseende på smittsamma luftvägsinfektioner, dvs inte enbart covid-19 
utan också t.ex. influensa. 
 
Risken för att smitta andra med luftvägsvirus (t.ex. covid-19 och influensa) 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 på smittsam luftvägsinfektion:  
 
Sjukresa (transport till och från sjukvårdsinrättning):  
Både resenärer och chaufför ska vara friska, d.v.s inte resa med symtom på covid-19 eller annan 
smittsam luftvägsinfektion. Sjukresor kan ske med samåkning, men det finns möjlighet att beställa 
ensamåkning för personer som av vården bedöms särskilt känsliga för smitta. Detta gäller t.ex. 
personer med kraftigt nedsatt immunförsvar p.g.a. sjukdom eller behandling så som hematologisk 
malignitet, kraftigt immunsuppressiv behandling p.g.a. cancersjukdom eller organtransplantation.  
 
Färdtjänst (dvs transport som inte går mellan sjukvårdsinrättningar):  
Färdtjänstresor kan också ske med samåkning.  Liksom ute i samhället i övrigt är det viktigt att både 
resenärer och chaufför är friska från symtom på covid-19 och annan smittsam luftvägsinfektion. 
Detta för att undvika smittspridning under resan.  
 

Vid transport av resenär med smittsam luftvägsinfektion gäller dessutom 
alltid följande:  
 
Icke nödvändiga resor bör avstås när man har smittsam luftvägsinfektion. När resan ändå måste 
göras bör resenär med symtom på covid-19 eller annan smittsam luftvägsinfektion alltid 
transporteras ensam, om inte vården bedömt att samåkning möjlig på grund av exempel samma 
smitta. Vid beställning anges att ensamåkning ska ske av ”medicinska skäl”. Passageraren uppmanas 
att hosta och nysa i armvecket eller i pappersnäsduk. Om tillgång till munskydd finns och det 
tolereras av passageraren kan hen gärna förses med munskydd. 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.  
 
Ventilationen i bilen ska vara ställd på att ta in luft utifrån så att ventilationen i fordonet optimeras. 
 



Chaufförens skydd mot smitta 
 
Chaufförens skydd mot smitta i arbetet är ett arbetsgivaransvar och eventuell skyddsutrustning för 
chauffören berörs ej i detta dokument.  
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