
 

 
 
Til:  Alle lag i beredskap i Norsk Folkehjelp 
Dato:   4. april 2020 
Sist oppdatert:  23. april 2020 
 

Viktig informasjon vedrørende smittevernutstyr 

Norsk Folkehjelp har nå begynt å sende ut smittevernutstyr til lokallag.  
 
Utstyret skal dekke behov i forbindelse med lete- og redningsaksjoner, henteoppdrag i fjellet og 
andre enkeltoppdrag. Dette er et egensikkerhetstiltak for at mannskapene skal ha tilgang til 
utstyr ved akutt behov for å kunne løse oppdrag på en sikker måte.  
 
Alt behov for smittevernutstyr i driftsoppgaver skal dekkes av oppdragsgiver.  
 
Utstyr 
Søknad om utstyr meldes inn via dette skjemaet. 
 
Vi har i dag to typer smittevernsett på lager: 
 

1) Fullt sett med smittevernutstyr, som er tiltenkt helseoppdrag med økt smitterisiko. 
Settene består av følgende utstyr: 

• Overtrekksdress  
o Engangs, kastes etter bruk 

• Briller  
o Disse skal brukes flere ganger, og må rengjøres med egnet desinfeksjonsutstyr 

etter bruk 
• Hansker 

o Engangs, kastes etter bruk 
o Kan byttes ofte, og bruk alltid to par 

• Munnbind/åndedrettsvern  
o Engangs, kastes etter bruk 

 
2) Enkeltpersonssett som skal benyttes under alle søk- og redningsoppdrag. Settet er lite 

nok til å passe inn i lommen/sekken, og inneholder følgende: 
• Briller  

o Disse skal brukes flere ganger, og må rengjøres med egnet desinfeksjonsutstyr 
etter bruk 

• Hansker 
o Engangs, kastes etter bruk 
o Kan byttes ofte, og bruk alltid to par 

• Munnbind/åndedrettsvern  

https://folkehjelp.no/forstehjelp-og-redningstjeneste/om-koronaviruset/kartlegging-behov-for-smittevernutstyr


 

o Engangs, kastes etter bruk 

I tillegg har vi følgende på lager: 
• Håndsprit/hånddesinfeksjon 
• Utstyr for desinfeksjon av materiell og kjøretøy 

o Det skal ligge en eske med Virkon-tabletter i oppbevaringen til alle Anne-dukker 
som er levert fra Lærdal. Vi ber om at alle sjekker dette, da det er et godt 
alternativ for desinfeksjon 

o Som alternativ til desinfisering av utstyr, kan dere bruke en klorløsning med 1 del 
klor og 5 deler vann. Vask av med såpevann etterpå 

 
Om bruk av utstyret 
Smittevernutstyret må brukes korrekt, slik at det gir tilsiktet vern. Utstyret skal både være 
beskyttelse for mannskap, men også hindre at mannskap sprer smitte mellom andre. Brukt 
smittevernutstyr må tas av på en slik måte at ikke «rene og ubeskyttede» hender tar på mulige 
smittedeler, og at utstyret ikke legges på rene flater i kjøretøyer eller på utstyr. Brukt 
smittevernutstyr plasseres i gule smittesekker eller andre egnede sekker som er merket. 
Dersom vær og forhold tillater det, anbefaler vi å bruke softshellklærne av uniformen, og ikke 
skallbekledningen. Sistnevnte får en betydelig svekkelse i værbestandig egenskaper ved hyppig 
vask. 
 
Det er også viktig at utstyret brukes når det skal. Som hovedregel skal smittevernutstyr brukes 
dersom dere skal ha pasientkontakt på de oppdragstypene som er nevnt over. Vi skal kunne 
supplere på dette behovet, men det betyr samtidig at vi ikke kan levere store mengder utstyr for 
bruk i andre typer oppdrag.  
 
Vi oppfordrer også igjen om at alle gjennomfører e-læring i smittevern som ligger på våre 
nettsider.  
 
Supplering av utstyr 
NB! Vi har ikke mulighet til å supplere smittevernutstyr i stort volum. Smittevernutstyr til oppdrag 
i forbindelse med pandemien må dekkes av oppdragsgiver. Dette gjelder beredskapsambulanser 
som bistår i suppleringstjeneste, oppdrag for kommuner og andre oppdrag av liknende karakter. 
Dersom dere kommer i en situasjon med kritisk mangel på utstyr hos oppdragsgiver ber vi om at 
dere tar kontakt med administrasjonen.  
 
Situasjonen kan bli langvarig, og det er stor usikkerhet knyttet til mulighet for supplering. Tenk 
derfor langsiktig beredskap.  
 
Utgangspunktet for fordelingen av smittevernutstyr er som følger: 

1. Laget har redningsberedskap: 5 sett 
2. Laget har høyt volum av redningsoppdrag: + 5 sett 



 

3. Laget har beredskapsambulanse i beredskap: + inntil 5 sett per bil 
4. Laget har scooter/ATV i beredskap for henteoppdrag: + 5 sett 

Dersom et lag har alle disse kapasitetene, vil de få 20 sett med utstyr (og eventuelt noe mer 
dersom de har flere beredskapsambulanser). 
 
Det er viktig at dere melder inn forbruk på disse områdene. Siden det er stor usikkerhet rundt vår 
evne til å etterfylle, må dere melde fra før det er helt tomt i lokallaget.  
 
Det er for tiden en svært utfordrende situasjon med tanke på tilgang til smittevernutstyr. Vi har 
jobbet meget hardt for å kunne ivareta det grunnleggende behovet og sørge for at dette er 
dekket for en stund fremover.  
 
Spørsmål kan rettes til beredskap@folkehjelp.no. 
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