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NYE PRESISERINGER VEDRØRENDE UTELUKKELSE AV INNSATT E 
 
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) viser til våre brev av 10., 18. og 20. mars d.å., herunder 
vedlegget om sentrale føringer i forbindelse med mulige tiltak overfor innsatte i anledning 
virusutbruddet. 
 
Kriminalomsorgen kan beslutte at en innsatt helt eller delvis skal utelukkes fra fellesskapet med 
andre innsatte dersom det er nødvendig for blant annet å opprettholde ro, orden og sikkerhet, jf. 
straffegjennomføringsloven § 37 første ledd bokstav e. 
 
Innledende bemerkninger 
For ordens skyld bemerker vi at dette brevet også retter seg mot håndtering av 
anbefalinger/pålegg om det helsemyndighetene refererer til som «karantene» eller «isolasjon». 
Når helsemyndighetene anbefaler eller pålegger bruk av «karantene» og «isolasjon», må 
kriminalomsorgen i begge situasjoner håndtere dette ved bruk av utelukkelse fra fellesskapet 
etter straffegjennomføringsloven § 37, jf. nærmere beskrivelse under. 
 
Direktoratet anmoder om at brevet ses i sammenheng med Rundskriv KDI 6/2020 
«Gjennomføring av karantene og isolasjon i forbindelse med koronavirus i kriminalomsorgen – 
gjeldende pr. 01.04.2020». I tillegg til å gi en nærmere beskrivelse av fremgangsmåten i tilfeller 
der helsemyndighetene anbefaler/pålegger karantene eller isolasjon, gir rundskrivet informasjon 
om tiltakenes varighet mv. 
 
Tilfeller der innsatte skal utelukkes 
Som følge av ytterligere utvikling av situasjonen i forbindelse med koronautbruddet, har KDI 
etter diskusjon i stabsmøte besluttet at utelukkelse etter straffegjennomføringsloven § 37 skal 
skje umiddelbart også overfor nyinnsatte. Dette innebærer at alle som innsettes i fengsler med 
høyt sikkerhetsnivå umiddelbart skal utelukkes i en periode på 14 dager. Tiltaket gjelder også 
varetektsinnsatte. 
 
Enhetsleder kan helt unntaksvis, i samråd med regionkontoret, beslutte at utelukkelsen skal 
opphøre på et tidligere tidspunkt dersom helseavdelingen etter en konkret smittevernfaglig 
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vurdering er av den oppfatning at karantene ikke lenger er nødvendig. For mindreårige innsatte 
skal det tilstrebes å innhente vurdering fra helseavdelingen så snart som mulig. 
 
Ved overføringer mellom enheter og geografisk adskilte avdelinger i samme enhet vil det bero 
på en konkret vurdering om innsatte skal utelukkes for å forhindre smitte/smittespredning. 
 
KDI har videre bestemt at utelukkelse skal finne sted overfor innsatte som viser symptomer på 
luftveisinfeksjon. Vurderingen av hvorvidt vedkommende utviser symptomer må foretas i 
samråd med helseavdelingen eller annet ansvarlig helsepersonell. 
 
Tiltakene iverksettes for å redusere risikoen for at koronasmitte kommer inn i fengslene samt 
forhindre videre smitte. 
 
Som oppsummering av dette og våre tidligere brev, skal utelukkelse for å forhindre 
smitte/smittespredning per i dag finne sted i følgende situasjoner: 
 
Isolasjonstilfeller 
 

- Innsatte som er bekreftet smittet av koronavirus 
- Innsatte som etter en helsefaglig vurdering antas å være smittet av koronavirus 
- Innsatte som har symptomer på luftveisinfeksjon og som testes for koronavirus 
- Innsatte som er i smittekarantene (se under) og som utvikler symptomer på 

luftveisinfeksjon (uten at vedkommende testes eller blir bekreftet smittet av koronavirus) 
 
Karantenetilfeller 
 

- Innsatte som har vært utenfor Norge siste 14 dager (reisekarantene) 
- Innsatte som de siste 14 dager har hatt nærkontakt med en person, senere enn 24 timer før 

vedkommende fikk de første symptomene på smitte og som siden er bekreftet smittet av 
koronavirus (smittekarantene) 

- Innsatte som er husstandsmedlem til person som er isolert med bekreftet smitte av 
koronavirus 

- Nyinnsettelser i fengsel 
- Innsatte som er i reisekarantene og som utvikler symptomer på luftveisinfeksjon (uten at 

vedkommende testes eller blir bekreftet smittet av koronavirus) 
- Innsatte som helsetjenesten ber om at settes i karantene 

 
Symptomtilfeller 
 

- Innsatte som utvikler symptomer på luftveisinfeksjon, men som for øvrig ikke oppfyller 
vilkår for å settes i karantene eller isolasjon  
 

Delvis utelukkelse og fellesskap med andre innsatte i karantene kan vurderes under gitte 
omstendigheter, jf. ovennevnte rundskriv for gjennomføring av karantene og isolasjon. Som det 
fremgår av nevnte rundskriv, skal innsatte i isolasjon ikke ha fellesskap med andre innsatte. 
 
For øvrig understreker vi på nytt viktigheten av at utelukkede personer skal prioriteres med 
hensyn til kompenserende tiltak, herunder når det gjelder mangel på besøk. For ordens skyld 
understreker vi også at innsatte som er utelukket etter straffegjennomføringsloven § 37 skal 
prioriteres med hensyn til tilbud om lufting, jf. straffegjennomføringsloven § 22, og gis ordinær 
tilgang til toalett og dusjfasiliteter for så vidt dette ikke er tilgjengelig på vedkommende rom. 
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Det bør videre tilrettelegges for et minimum av menneskelig kontakt hver dag. Dette er også i 
tråd med CPTs anbefalinger i forbindelse med iverksettelse av tiltak tilknyttet virusutbruddeti. 
 
KDI ber om at regionene orienterer underliggende enheter. 
 
Ovennevnte presiseringer gjelder foreløpig frem til 1. mai 2020. 
 
 
Med hilsen 
 
Jan-Erik Sandlie 
assisterende direktør     
    Tom A. Enger 
    avdelingsdirektør    
  
 
Dette brevet er godkjent elektronisk i kriminalomsorgen og har derfor ingen signatur.  
 
 
 
Kopi:   Politidirektoratet (POD) 
  Domstoladministrasjonen (DA) 

                                                 
i Se prinsipper fra CPT (European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment), tilgjengelig på følgende nettside: https://rm.coe.int/16809cfa4b 
 
For nærmere beskrivelse av tiltak, se Rundskriv KDI 6/2020 «Gjennomføring av karantene og isolasjon i 
forbindelse med koronavirus i kriminalomsorgen – gjeldende pr. 01.04.2020». 


