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GJENNOMFØRING AV TRANSPORT AV INNSATTE OG DOMFELTE 
HVOR DET ER MISTANKE OM ELLER BEKREFTET SMITTE AV 
COVID-19 

Rundskrivet er utarbeidet i samsvar med anbefalinger i brev fra helsedirektoratet 25.03.20, og 
råd for transport av personer med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom via 
pasientreiser/drosjer publisert 01.04.20 på Folkehelseinstituttet sine nettsider. 
 
Samarbeid med helsetjenesten  
Transport av innsatte som er bekreftet smittet, eller har symptomer på luftveisinfeksjon skal skje 
i samarbeid helsetjenesten.  
 
I tråd med brev av 25.03.20 fra Helsedirektoratet bør innsatte/ domfelte fraktes til sykehus i 
ambulanse.  
 
Lokal instruks og gjennomføring av opplæring 
For å sikre transport av personer med mistenkt eller bekreftet covid-19 uten at smitte overføres 
til andre, skal det ved alle enheter utarbeides lokale rutiner med utgangspunkt i de til enhver tid 
gjeldende forebyggende retningslinjer fra helsemyndighetene, og det skal gjennomføres 
opplæring av ansatte slik at smitteverntiltakene er kjent for alle som utfører slike transporter. 
 
Sikkerhetsmessige vurderinger 
Som en del av den sikkerhetsmessige vurderingen som gjennomføres i forkant av transporten 
skal det foretas en særskilt vurdering av risiko for smitteoverføring, herunder risiko knyttet til 
håndtering av den innsatte og domfelte ved eventuelle hendelser under transporten.  
 
Generelt om kjøretøy og transport av innsatte og domfelte 
Ansatte som gjennomfører transporten skal alltid informeres om at innsatte/domfelte er bekreftet 
eller mistenkes å være syk med covid-19. 
 
Enheten bør så langt mulig ha klargjort transportmidler som utelukkende skal benyttes for slike 
transporter. Transporter bør utføres i kjøretøy hvor det kan etableres god avstand mellom den 
innsatte/ domfelte og ansatte eller i kjøretøy hvor det er fysisk skille mellom den innsatte/ 
domfelte og de ansatte. 
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Kjøretøy som benyttes bør fortrinnsvis ikke ha stoffseter, men seter med glatte overflater som 
lett lar seg rengjøre. Dersom enheten ikke kan benytte kjøretøy hvor setene har glatte overflater 
skal setene dekkes til på en måte som muliggjør forsvarlig rengjøring.  
 
Innsatte eller domfelte som er bekreftet eller mistenkt smittet skal så langt mulig transporteres 
alene, unntak er for ansatte som følger transporten som sikringstiltak.   
 
Under transport bør kjøretøyets ventilasjonsanlegg/klimaanlegg innstilles slik at luften ikke 
sirkulerer inne i bilen 
 
Følgende utstyr skal alltid klargjøres for bruk før transport: 

• hansker, 
• munnbind, 
• øyebeskyttelse, 
• hånddesinfeksjonsmiddel og desinfeksjonsservietter 
• tørkepapir 
• søppelposer 

 
Smittevernutstyret skal være godkjent i henhold til brev fra KDI av 03.04.20 om smittevernutstyr 
(DL: 202004037-319).  
 
Påkledning av smittevernutstyr skal skje i samsvar med Rundskriv 06/2020 om gjennomføring 
av karantene og isolasjon, kapitel 5 om påkledning og avkledning av smittevernutstyr) DL: 
202004037-309). 
 
Gjennomføring av transport 
Før transporten starter skal alle utføre håndhygiene. 
 
Ved transport med mistenkt eller bekreftet koronasmitte skal at den innsatte/ domfelte alltid 
benytte munnbind. Det samme gjelder ansatte som følger transporten.  
 
Dersom den innsatte/ domfelte ikke kan ha eller motsetter seg å ha på munnbind, må 
ansatte benytte nødvending smittevernutstyr slik som hansker og beskyttelsesbriller i tillegg til 
munnbind. 
 
Ansatte skal åpne og lukke dør slik at innsatte/ domfelte i minst mulig grad berører kontaktflater 
i kjøretøyet både ved på- og avstigning, og under transport. 
 
 
Rengjøring av kjøretøy 
Etter hver persontransport skal det gjennomføres punktvask med desinfeksjonssprit (engangsklut 
med 70% alkohol) på alle de glatte overflater innsatte/ domfelte har vært i kontakt med som 
håndtak, sete og setebelte når innsatte/ domfelte har brukt munnbind. I tillegg punktvaskes 
seteryggen foran der innsatte/ domfelte satt. 
 
Ved hendelser der personer som transporteres søler kroppsvæsker som spytt, urin, eller oppkast i 
kjøretøyet må kjøretøyet rengjøres ytterligere. Under rengjøringen skal ansatte benytte 
nødvending smittevernutstyr slik som munnbind, øyebeskyttelse og hansker. 
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Rengjøring skal skje ved at søl fjernes ved hjelp av tørkepapir, at området deretter desinfiseres 
og at avfallet kastes.  
 
Ved desinfeksjon/rengjøring brukes hansker, håndhygiene utføres før og etter hanskebruk. 
 
Klær, bagasje og andre eiendeler skal håndteres på en måte som muliggjør rengjøring i etterkan 
og håndhygiene skal gjennomføres etter at en har håndtert slike eiendeler. 
 
Avfallshåndtering: 
Kluter og annet rengjøringsutstyr, samt brukte engangshansker som er blitt brukt til 
rengjøring/desinfeksjon av kjøretøyet skal behandles som smitteavfall jf planverk for hygiene og 
smittevern punkt 3.2.2.9 Smittefarlig avfall.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Jan-Erik Sandlie 
assisterende direktør         Kim Ekhaugen 
            avdelingsdirektør 
 

 

Dette brevet er godkjent elektronisk i kriminalomsorgen og har derfor ingen signatur.  

 


