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Riktlinje för Kalmar länstrafiks transporter av personer med misstänkt
eller konstaterad smitta av Covid-19

Syfte
Riktlinje för transport av personer med misstänkt eller konstaterad smitta av Covid-19.
Omfattning
Riktlinjen gäller transporter till och från sjukhus, tandvård eller andra vårdinrättningar. Därtill
ges möjlighet för kommuner att beställa nödvändiga resor, där personen är misstänkt eller
bekräftat smittad, till eller från boende, vårdhem, behandlingshem eller liknande inrättningar.
Ansvar
Kalmar länstrafik ansvarar för transporter av personer med misstänkt eller bekräftad smitta av
covid-19. Transporterna beställs av vårdpersonal, 1177, Ambulansen eller för kommunen av
exempelvis kommunsjuksköterska eller socialsekreterare. Ansvarig chef tillser att riktlinjen
efterlevs.
Riktlinje
I första hand ska personen åka med egen privat transport. Om detta inte går att lösa beställs
resa med Kalmar länstrafik av den vårdenhet som patienten ska besöka eller har besökt, 1177,
Ambulansen eller alternativt av kommunsjuksköterska eller socialsekreterare. För det fall en
patient själv tar kontakt med Kalmar länstrafik för resa till akutmottagning ska Kalmar
länstrafik, vid bokning av resan, fråga patienten om denne har luftvägssymtom genom att
ställa frågan - Har du symtom som snuva, hosta, feber, andningsbesvär, nästäppa, halsont,
huvudvärk, illamående, värk i muskler eller leder? Detta gäller för att säkerställa att särskilt
avsedda fordon används. Ambulans ska endast användas i sista hand vid akuta tillstånd där
ambulans bedöms som nödvändig.
Hälso- och sjukvårdsuppgifter ska inte lämnas till förarna. Hänsyn ska i största möjliga mån
tas till den personliga integriteten. Detta gäller både i kontakt med den som ska resa samt
mellan Kalmar länstrafik och förarna.
Motsvarande de fordon som används i vanliga fall av Kalmar länstrafik gällande
persontransport ska samma möjligheter även finnas för de personer som har misstänkt eller
bekräftad smitta av Covid-19. Fordonen ska innehålla den utrustning som finns i
normalfallet.
Fordonen ska ombesörja de resor där Kalmar länstrafiks ordinarie fordon inte kan ta
uppdraget till följd av misstänkt smitta/smitta av Covid-19.
Region Kalmar län svarar för utbildning gällande vårdhygien och skyddsutrustning för de
chaufförer som blir aktuella för uppdraget. Utbildning ges av ambulansverksamheten.
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Egenavgift gäller enligt ordinarie taxa för sjukresa.
Skyddsutrustning, desinfektion och förhållningssätt
 Covid-19 smittar från person till person genom droppsmitta från hostningar och
nysningar och från kontaktsmitta genom smittförande sekret samt genom
kontaktsmitta via förorenade ytor, föremål och utrustning. T.ex. om resenären nyst i
handen och sedan tagit på ytor.
 Risken för kontakt- och droppsmitta minimeras genom att noga följa hygienrutiner,
samt korrekt användning av skyddsutrustning och adekvata städrutiner.
Enligt vårdhygiens rekommendationer gäller följande.
Patient
• Patienten ska uppmanas att hosta och nysa i engångsnäsduk som läggs direkt i en plastpåse.
Om patienten har svårt att medverka förses denne med munskydd.
• Patienten bör sprita händerna efter hosta/nysning.
Skyddsutrustning, förare under transport
• Händer och underarmar spritas före påtagning av skyddsutrustning
• Långärmat plastförkläde.
• Vätskeavvisande munskydd klass IIR
• Visir
• Handskar
Skyddsutrustningen tas av i följande ordning efter transport:
1. Handskar
2. Desinficera händer och underarmar
3. Långärmat plastförkläde (tas av så att den hamnar ut och in)
4. Desinficera händer och underarmar
5. Visir (tas av bakifrån)
6. Desinficera händer och underarmar
7. Munskydd (tas av bakifrån)
8. Desinficera händer och underarmar
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Städning efter transport
• Långärmat plastförkläde och handskar används. Inget munskydd eller visir behövs.
• Öppna alla fordonets dörrar och vädra under 5 minuter.
• Rengör med fuktad engångsmikrofiberduk på synligt nedsmutsade ytor.
• På ytor som patienten och chauffören berört som exempelvis säte, bår, ratt, växelspak och
dörrhandtag används ytdesinfektion.
• Samma förare och fordon kan efter städning direkt utföra ordinarie transporter
Tvätt och avfall från patient
• Tvätt hanteras enligt ordinarie rutin.
• Avfall hanteras enligt ordinarie rutin.
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