
Vänsterpartiet     INTERPELLATION 

Jönköpings län 

 

 

      2022-01-24 

 

       

Till Marcus Eskdahl  

Ordförande Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

 

 

 

HUR SMITTSÄKRA ÄR VÅRA SJUKRESOR? 
 

Under senare tid har det i media rapporterats om allvarliga brister i arbetsmiljön för de chaufförer 

som ombesörjer sjukresor i Region Jönköpings län. Det har handlat bl. a. om oklarheter kring 

användning av munskydd och i vilken utsträckning samåkning, där flera resenärer delar på samma 

transport, kan utföras på ett smittsäkert sätt.  

I ett tidigare skede av pandemin tilläts ensamtransporter av resenärer över 70 år i många regioner. 

Under sommaren och hösten 2021 återgick man stegvis till samåkning, under hänvisning till ökad 

vaccinationsgrad. Så skedde även i Region Jönköpings län.  

Under de senaste månaderna har vi sett en kraftigt ökad smittspridning p g a den nya omikron-

varianten av covid-19. Detta har lett till kraftigt ökad belastning på vår sjukvård. Exceptionella 

åtgärder har fått vidtas för att hantera situationen.  

Smittskyddet i olika delar av regionens verksamhet nagelfars intensivt för att söka minimera 

smittorisker, dock tycks våra sjukresor vara en ”blind fläck”. Trots att personer på väg till eller ifrån 

bokade besök på vårdinrättning transporteras i samma fordon med ibland bara en armlängds avstånd 

och utan munskydd. Sjukresorna kan i vissa fall ta avsevärd tid, eftersom flera passagerare ska 

plockas upp under färden. En resa från t.ex. Gislaved till Värnamo sjukhus kan ta närmare en timme 

om flera personer ska plockas upp och ev. hjälpmedel som rullstol m.m. ska lastas på.  

Enligt Länstrafikens egen information på hemsidan ska munskydd kunna erbjudas, men kan inte 

krävas, av vare sig av förare eller passagerare.  

Undertecknad har under senare tid blivit kontaktad av enskilda personer som känt sig illa berörda 

vid sjukresor på grund av det man uppfattar som bristfälligt smittskydd. Vissa blir chockade över 

vad man uppfattar som slapphet i tillämpade rutiner och vilka står i stark kontrast till de omfattande 

åtgärder mot smittspridning som tillämpas inom andra verksamheter och i samhället i stort.  

 

 

Men anledning av ovanstående önskas svar på följande frågor: 

 

1. Hur följer JLT upp, att gällande regler och rekommendationer för smittskydd tillämpas av de 

trafikföretag som anlitas för sjukresor?  
 

2. Sker våra sjukresor på ett säkert sätt vad avser risk för att bli smittad av Covid-19 ?    

 

3. Har Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö en tillräckligt bra insyn i arbetsvillkoren för de 

chaufförer som ombesörjer sjukresorna?  
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