
 
 

Utvalg for samordning av helsetjenester til flyktninger i 
forbindelse med Ukrainakrisen      ref. 22/00005 
 

Referat fra møte i utvalget  
Tid Tirsdag 12. april 2022 kl. 13.30-14.30 

Sted TEAMS 
 
, 
 

f = forfall     √ = møtt Faste medlemmer:  Varamedlemmer / andre:  

Fra kommunene:     

Fredrikstad, Hvaler  Lise Wangberg Storhaug f Anne Kristine Nitter V 

Aremark, Halden  Per Weydahl V Sigrun Ellefskaas   

Indre Østfold, Marker, Skiptvet Jan Børre Johansen V   

Moss, Råde, Våler, Vestby Sarah Frandsen Gran 
 

f Ingrid Christensen 
Yousef Iqbal 

V 

Rakkestad, Sarpsborg  Torunn Søland V Astrid Rutherford  

Fastlege Bjørn-Tore Martinussen f Jens Lind-Larsen  

Fra sykehuset:     

SØ Helge Stene-Johansen f   

SØ - smittevern Astri Larsen f   

SØ – Senter for laboratoriemedisin Anne-Kathrine Palacios f Sara Debes V 

SØ – akuttmedisin Liv Marit Sundstøl f   

SØ - Tuberkulosekoordinator Wilma Hamstra f Anne-Lise Dahlbo f 

SØ – Rtg  / kontakt ankomstsenter Ann Elisabeth Rønneberg V Eivind Reitan V 

SØ Odd Petter Nilsen V   

Andre:     

Statsforvalter Maren Heldahl f   
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Sak 1-22 Status fra virksomhetene 
 Moss: Tatt imot 46 personer på alternativt mottak. De er bosatt. Det har gått bra. 

Ressurskrevende med den innledende helsekartlegging. Rygge Hotel blir akuttinnkvartering – det 
er klart og det kommer snart flyktninger dit. 

 Sarpsborg: 70 personer bor i kommune. Tuneheimen rigges som mottak med 
venteromsfunksjon, med høy turn-over og oppholdstid 3-5 dager. 

 Fredrikstad: Mottatt 13 familier – 2 familier er meldt for bosetting. Mosseveien Park har fått 
avtale om akuttinnkvartering med 250 plasser fra 2. mai. 
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 Halden: Registrert mottatt i kommunen 32. 44 flyktninger er på Svinesundparken Motell som er 

akuttinnkvartering/ «akuttmottak».  De har vært der ca. 1 uke.  Bekymring for fasilitetene og 
lokalisasjon. Samarbeid med daglig leder er etablert. 

 Indre Østfold: Tatt imot ca. 140 flyktninger – 100 på mottak i Hobøl – 40 på Edwin Ruud. Det har 
gått greit. 

 Fastleger: Ingen rapport 

 Sykehuset Østfold: Ingen ting spesielt 
 

 

Sak 2-22 Psykososialt tilbud til flyktningene. DPS/ BUP sin evt. Rolle 

Akuttinnkvartering/ «akuttmottak» i Halden – der de kan komme til å bo 6-8 uker eller lenger – det 

skal være plass til 166.  Det er 44 personer der nå, i hovedsak kvinner og barn. Vi forventer et stort 

behov for psykososial støtte, økende etter hvert som mottaket fylles enda mer opp.  

Samarbeid med Røde Kors om psykososial støtte er under etablering. 

HSØ sies å skulle utarbeide et «Psykososialt pasientforløp for flyktninger i akuttmottak». Det er 

usikkert hvordan dette skal rigges.  

Vet noen noe mer om dette?  

Svar: Sykehuset har så vidt vi vet ikke fått mer informasjon om dette. Undersøker dette til neste møte. 

Berørte fagområder på sykehuset har iverksatt planer for sine tilbud internt og i samarbeid med 

kommunale tjenester. De har kommet ulikt langt i de enkelte regionene. Mer informasjon kommer i 

neste utvalgsmøte 

 

Sak 3-22 Samarbeid med private leverandør/operatører. 

Bakgrunn: Lokalisasjon og fasiliteter for flyktninger oppleves på flere steder som utilfredsstillende. 

Dette er en problemstilling som også er kjent fra media for andre flyktningmottak i regi av privat 

leverandør.  

Samarbeidet med leverandører, i hovedsak på overordnet nivå, oppleves som utfordrende.  

Diskusjon: 

Viktig å være kjent med kravspesifikasjon for ulike typer flyktningmottak. 

Bekymringsmeldinger kan sendes UDI. Kommunene bør ta dette opp i møter med Statsforvalter. 

 
 

Sak 4-22 Utskrivning av pasienter fra sykehus med behov for omsorgstjenester – 

innmeldt av sykehuset 

- bosatte flyktninger har samme rettigheter som andre nordmenn og skrives ut til kommunale helse 

og omsorgstjenester når de er utskrivningsklare (bl.a. institusjonsplass).  
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Asylsøkere i asylmottak har ikke krav på slike omsorgstjenester i kommunen. Hva gjør vi i slike 

tilfeller? 

1. Må de skrives ut til asylmottaket?  
2. Får de da dekket sine behov for pleie og omsorg? 
 

Så langt vi vet: Ved behov for institusjonsplass tar UDI ansvaret for dette og kjøper relevant plass (i 

Oslo) for disse utskrivningsklare pasientene. 

 

Sak 5-22 Betaling for rtg-screening hos private  

Kommunen har tidligere fått informasjon om at private institutter skal brukes til rtg-screening.  

Nå får vi tilbakemelding fra flyktningtjenesten i kommunen at flyktninger som har vært der, har blitt 

bedt om å betale for undersøkelsen. 

Kan dette bare være en misforståelse? Hvordan er dette regulert i avtalen mellom SØ og de private 

rtg-instituttene?  

Svar: Det skal ikke betales egenandel for Rtg-tjenester i disse tilfellene. Instituttene får egenandelen 

dekket av Helfo. Aleris og Unilabs har fått beskjed om dette. 

Flyktningene henvises til instituttene av fastlege / annen kommunal lege 

Sak 6-22 Rabiesvaksine  

Fredrikstad kommune har fått en henvendelse fra mattilsynet ang beredskap for rabies hos husdyr 

som flyktninger har med seg. 

Mattilsynet oppfordrer til at man har noen vaksinedoser tilgjengelig i området, f eks. på et par av 

legevaktene. (e-post fra Mattilsynet var vedlagt innkallingen) 

Konklusjon: Fredrikstad kommune følger opp dette med legevaktene i Østfold 

 

Sak 7-22 Mandat og representanter i Flyktningutvalget - Orienteringssak 

Dokumentet lå vedlagt innkallingen 

 

Sak 8-22 Rtg screening hos private rtg-institutt - Orienteringssak 
Ukrainaflyktninger som ikke er tbc-screenet og som UDI har sendt videre ut i kommunene skal tbc-

screenes med rtg. thorax på Aleris (Sarpsborg) eller Unilabs (Fredrikstad og Ski) og ikke i sykehuset. 

Grunnen til dette er at UDI vil benytte hele SØ’s kapasitet til tbc-screening på NAS i Råde. Det gjelder 

ikke bare flyktninger som sluses inn via Råde, men også flyktninger som oppholder seg på ulike 

mottaksenheter i regi av UDI.  



 
 

Utvalg for samordning av helsetjenester til flyktninger i 
forbindelse med Ukrainakrisen      ref. 22/00005 
 

Ellers skal flest mulig screenes på Nasjonalt ankomstsenter Råde NAS). Flykninger som ankommer 

f.eks. Nasjonalt mottakssenter på Gardermoen, sendes direkte til Råde (med buss) for screening fordi 

det ikke helsetjeneste på Gardermoen. 

SØ har ansvar for denne screeningen. Hvis kommunene har behov for kontakt for informasjon om 

screening: Ring NAS – sekretær tlf. 69 865041 (ettersender mobilnummer og e-postadresse når det er 

på plass) 

Vi må ha D-nr, rekvirent og svarmottaker før vi kan motta asylsøkere for screening i NA.  

Neste møte 19. april 2022 – kl. 13.30 

Odd Petter  


