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Nationellt och regionalt 
 
 
Regional rutin 

Vårdhygien Covid-19 version 5, 200409 
Västra Götalandsregionen 
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/44910/V%C3%A5rdhygien%20-%20Coronavirus%202019-
nCoV.pdf?a=false&guest=true 

 
 
Förtydligande av kliniska symtom 
 
”(…)  
Kliniska symtom: Akut luftvägsinfektion med till exempel förkylningssymtom, hosta, andnöd, halsont 
och feber är utgångspunkten för klinisk diagnos, men även andra symtom som allmän 
sjukdomskänsla, huvudvärk, muskelvärk och mag-tarmbesvär kan förekomma. Symtombilden 
varierar från mycket milda symtom till svår nedre luftvägsinfektion som kan kräva intensivvård.  
 
Misstänkt fall: Akut infektionsinsjuknande med luftvägssymtom eller feber eller bådadera, utan 
annan känd orsak. Beakta även lindriga symtom. Finns epidemiologiskt samband med covid-19, t ex 
hushållskontakt/oskyddad vårdkontakt till bekräftat fall, stärker det misstanken. (…)” 
 
 
Provtagningsindikation för covid-19 
 
”(…)  

- Personal i sjukvård och omsorg utifrån lokala riktlinjer inom aktuell förvaltning. 
Kommentar: Provtagning för egen personal är alltså nu möjligt i större utsträckning (p g a utökade resurser på 
NÄL). Kontakt med infektionsläkaren/ smittskydd rekommenderas för hjälp med bedömning/ smittspårning. 

- Observera att negativt prov tidigt i infektionsförloppet inte kan utesluta sjukdom, förnyad 
provtagning kan därför behöva utföras. (…)” 
 
 

Personlig skyddsutrustning vid vårdnära arbete (inom 1 meter) från patient/ vårdtagare utan risk 
för aerosolsmitta 
 
”(...)  
− Munskydd/skyddsglasögon/visir behöver inte bytas mellan patienter och kan användas så länge det 
inte tas av, förorenas, skadas eller genomfuktats.  
(..) 
− Plastförkläde, vanligt ärmlöst, är grundprincipen. 
− Byts mellan varje patient.  
− Knyt förkläde bak för säker avtagning. (…)” 
 
 

 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/44910/V%C3%A5rdhygien%20-%20Coronavirus%202019-nCoV.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/44910/V%C3%A5rdhygien%20-%20Coronavirus%202019-nCoV.pdf?a=false&guest=true


Regional riktlinje 

Planerad vård för invånare 70 år och äldre med anledning av Covid-19 
Västra Götalandsregionen 
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/46124/Planerad%20v%C3%A5rd%20f%C3%B6r%20inv%C3%A5nar
e%2070%20%C3%A5r%20och%20%C3%A4ldre%20med%20anledning%20av%20Covid-19.pdf?a=false&guest=true 

 
Bakgrund 
 
”(…) Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för planerad vård under Covid-19 pandemin ska medicinska 
bedömningar inte nedprioriteras. (…) 
 
Personer 70 år eller äldre i kombination med till exempel högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, 
lungsjukdom eller diabetes är vanligare bland de svåra fallen av Covid-19. För att förhindra 
försämring är det angeläget att planerad vård genomförs för personer med sjukdomar där försämring 
kan ske om vården fördröjs. (…)” 
 
 

 
 
Regional rutin 

Sittande persontransport vid misstänkt eller bekräftad Covid-19, 200417 
Västra Götalandsregionen 
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/45884/Sittande%20persontransport%20vid%20misst%C3%A4nkt%
20eller%20bekr%C3%A4ftad%20Covid-19%20smitta.pdf?a=false&guest=true 

 
 
Syfte med rutinen 
 
Säker transport av patienter med misstänkt/bekräftad covid-19 som inte behöver ambulanssjukvård. 
Patienter som inte kan åka vanlig sittande sjukresa på grund av misstänkt/ bekräftad smitta ska 
transporteras i särskilda fordon. 
 
 
Tillgänglighet för transport 
 
Fordon är i drift mellan 08:00-20:00 måndag-fredag. Några fordon är även i drift 08:00 – 24:00 
måndag till söndag. Under sena kvällar utgår resurs från Göteborg. 
 
 
Vem kan beställa denna transport? 
 

- Vårdinrättningar i VGR och 1177 vårdguiden på telefon. Beställningarna görs av sjuksköterska 
(SSK) i respektive verksamhet. 

- Legitimerad SSK inom kommunal hälso- och sjukvård. Det kan handla om att patienten 
behöver transport till eller från särskilt boende, hemmet och korttidsboende. 

 
 
  

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/46124/Planerad%20v%C3%A5rd%20f%C3%B6r%20inv%C3%A5nare%2070%20%C3%A5r%20och%20%C3%A4ldre%20med%20anledning%20av%20Covid-19.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/46124/Planerad%20v%C3%A5rd%20f%C3%B6r%20inv%C3%A5nare%2070%20%C3%A5r%20och%20%C3%A4ldre%20med%20anledning%20av%20Covid-19.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/45884/Sittande%20persontransport%20vid%20misst%C3%A4nkt%20eller%20bekr%C3%A4ftad%20Covid-19%20smitta.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/45884/Sittande%20persontransport%20vid%20misst%C3%A4nkt%20eller%20bekr%C3%A4ftad%20Covid-19%20smitta.pdf?a=false&guest=true


Hur beställer man? 
 

- Via beställningsnummer 031- 334 12 01 
- Beställare lämnar information om att patienten har misstänkt eller bekräftad Covid-19 

smitta. 
- Beställare lämnar följande uppgifter: Namn, personnummer, adress och telefonnummer till 

beställaren. Om patienten befinner sig på hemadress ska även patientens telefonnummer 
lämnas. 

- Mottagande enhet ska vara informerad om att patienten kommer. 
 
 

 
 
Regional rutin 

Provtagning av patienter med misstänkt Covid-19 inom hälso- och sjukvård, t ex 
SÄBO. Version 6, 200424 
Västra Götalandsregionen 
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/45598/Provtagning%20patient%20kommun%20Covid-
19.pdf?a=false&guest=true 

 
 
Förändringar sedan föregående version 
 
Rekommenderas att alla patienter/ vårdtagare med symtom som är förenliga med covid-19 provtas 
(PCR för SARS-CoV-2). 
 
 

 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/45598/Provtagning%20patient%20kommun%20Covid-19.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/45598/Provtagning%20patient%20kommun%20Covid-19.pdf?a=false&guest=true

