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Västra Götalandsregionen 
 
Förstärkt source control för att minska risken för smittspridning 
Koncernkontoret VGR 

Länk till originaldokumentet samt FAQ:s. 

 

De nya rekommendationerna innebär att:  

• All personal använder munskydd (klass II eller IIR) kontinuerligt (hela arbetspasset) 
under vistelse i vårdlokaler där fler än en person vistas samtidigt.  

• I patientnära/omsorgstagarnära arbete inom 2 meter, kompletteras munskydd 
alltid med heltäckande visir.  

• Alla besökare, patienter och ledsagare använder munskydd (i första hand klass I eller 
II, i andra hand IIR) kontinuerligt under vistelse i vårdlokaler. 

• Barn och ungdomar <16 år undantas, liksom personer som av något skäl inte 
tolererar munskydd. 

• Munskydd är förstahandsval. Visir kan vara ett alternativ om munskydd inte kan 
användas. 

• Så långt det är möjligt fortsätta hålla avstånd mellan alla personer som vistas i 
gemensamma utrymmen. 

• Varje verksamhet skapar system för att påminna och säkerställa att medarbetare 
känner sig friska inför och under sitt arbetspass. Hur detta kan utformas rent 
praktiskt kan respektive chef anpassa efter sin verksamhet. Det är viktigt att det sker 
systematiskt och att alla arbetspass inkluderas. 

 
 
 

Ny regional KVÅ-kod för antigentest/snabbtest covid-19 för primärvården  
Koncernkontoret VGR, 08 jan 2021 

 
För att provtagande enheter ska få ersättning för uppdraget krävs en ny KVÅ-kod. 
Ersättningen är 400 kronor per genomfört registrerat prov. 
 

Kod Kodtext Beskrivning 

UX640 
Antigentest/snabbtest covid-19 
inom primärvården 

Antigentest/snabbtest covid-19. 
Inom primärvården ska KVÅ-koden 
registreras på kontakttyp NOT 
"notat om patient" alternativt 
kontakttyp M "mottagningsbesök" 
när patient kommer till vårdgivaren 
och provtagning utförs. 

  

file://///192.168.4.6/H-drev$/Corona/Aktuella%20dokument/210105%20Informationsblad%20VGR%20-%20förstärkt%20source%20control.docx


Nationellt 
 
Om Du planerar att resa 
Folkhälsomyndigheten, publicerat 201222 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-
19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/ 
Utrikesdepartementet, uppdaterat 210105 

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/information-om-uds-arbete-med-anledning-av-
coronaviruset/ 
 

 
Vid inrikes resor 
Tänk på att spridningen av covid-19 är svårt att förutsäga och kan förändras på den ort du 
reser till. Därför kan lokala restriktioner införas med kort varsel. Det kan påverka dina 
möjligheter att resa hem. Behöver du stanna borta längre än planerat kan du behöva ordna 
med boende under den förlängda vistelsen samt transport hem. 
Följ de regionala rekommendationer som gäller på ditt resmål, t.ex. genom att läsa 
lokalnyheter eller den regionala smittskyddsläkarens webbsida. Varje resenär bör även följa 
de råd och anvisningar som ges på plats från researrangören och de som tillhandahåller 
login, t.ex. det hotell du bor på. 
 
Vid utrikes resor 
Oavsett vart du ska resa vilar ett stort ansvar på dig som enskild resenär. Tänk på att 
reserestriktioner kan införs med kort varsel som kan påverka dina möjligheter att resa hem 
eller sättas i karantän i hemlandet. Aktuellt avråder UD från alla icke-nödvändiga resor till 
alla länder utanför EU/EES/Schengen-området samt Storbritannien.  
 
UD följer hela tiden situationen och ser över utvecklingen land för land. UD kan återinföra 
avrådan för länder i hela Europa om läget förvärras avsevärt – även på kort varsel. 
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