
 
 

 PANDEMIRÅDET      ref. 22/00005 
 

Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19  
Tid Tirsdag 29. mars 2022 kl. 13.30-14.30 

Sted TEAMS 
 
, 
 

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

Fra kommunene:     

Fredrikstad, Hvaler  Berit Løkken Finess f Guro Steine Letting 
Lise Wangberg Storhaug 

f 
V 

Aremark, Halden  Kjersti Gjøsund f Eva Cathrin Lindset 
Per Weydahl 

F 
V 

Indre Østfold, Marker, Skiptvet Jan Børre Johansen V Barbro Kvaal f 

Moss, Råde, Våler, Vestby Kristian Krogshus f Sarah Frandsen Gran 
Ingrid Christensen 

V 
f 

Rakkestad, Sarpsborg  Sapna Tarsem Iqbal f Torunn Søland 
Jens Espeland 

V 
V 

Fastlege Benny Adelved 
f Jens Lind-Larsen 

Bjørn-Tore Martinussen 
f 
V 

Fra sykehuset:     

SØ Helge Stene-Johansen V  V 

SØ Jon Birger Haug f Astri Larsen V 

SØ Odd Petter Nilsen √   

SØ Anne-Kathrine Palacios V Sara Debes f 

SØ Eivind Reitan V   

Andre:     

Statsforvalter Maren Heldahl V   
 
 
 

Innhold 
Sak 54-22 Avvikling av Pandemirådet ................................................................................................. 1 

Sak 55-22 Ny møteplass /råd med fokus på helsehjelp til flyktninger ................................................ 2 

Sak 56-22 Rtg-undersøkelser for dem som ikke er i mottakssystemet ............................................... 2 

Sak 57-22 Smittevernproblemstillinger (spesielt MRSA) som skal håndteres for flyktninger fra 

Ukraina. ............................................................................................................................................... 3 

Sak 58-22 Forslag til forskriftsendring fra HOD - orienteringssak ....................................................... 3 

 

Sak 54-22 Avvikling av Pandemirådet 
Iht. til sak i forrige Pandemiråd er det enighet om at det ikke er behov pandemirådet lenger. Dermed 

er dette det siste møtet. Ved behov kan rådet reetableres. 

Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) etablerer i stedet et råd med fokus på helsetjenester til flykninger. 

Det vil være mange av de samme representantene fra Pandemirådet i det nye rådet og det vil derfor 

være mulig å melde inn saker relatert til CV19 her.  

Avklaringer: Er det fremdeles ønskelig/behov for  

1. Melding om innlagte CV19-pasienter i SØ for siste uke som sendes kommuneoverlegene hver 
mandag? 

2. Statusrapport fra SØ tirsdag morgen?  



 
 

 PANDEMIRÅDET      ref. 22/00005 
 

Svar: Kommunene ønsker begge rapportene noen uker til (ut april). Disse sendes på e-post til 

kommuneoverlegene  

 

Sak 55-22 Ny møteplass /råd med fokus på helsehjelp til flyktninger  

-etableres av Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) (gjelder fra uke 14 (5.4.22)) 

Flere representanter fra Pandemirådet skal også delta i det nye rådet og vi hadde en gjennomgang av 

utkast til mandat og sammensetning som var vedlagt innkallingen. Pandemirådet har følgende 

innspill som legges fram for Strategisk samarbeidsutvalg (SSU): 

 Mandat – de var noen spørsmål rundt beslutningsmyndighet og hva som er «tidsavgrenset» 

 Representanter – deltakerne meldte inn flere relevante deltakere 

 Forslag til navn på utvalget: «Utvalg for samordning av helsetjenester til flyktninger i 
forbindelse med Ukrainakrisen» - Vi ønsker en kortform for utvalget også 

 Møtetidspunkt er tirsdager kl. 13.30 – innkalling på TEAMS 
 

 

Sak 56-22 Rtg-undersøkelser for dem som ikke er i mottakssystemet 

Innmeldt fra Fredrikstad:  

«Vi har foreløpig er et ukjent antall mennesker som bor privat i hytter og hus, og som enten er 

registrert eller ikke registrert hos politiet. De er da enten på en alternativ mottaksplass (AMOT), eller 

oppholder seg i kommunen utenfor mottakssystemet. Slik jeg har forstått det kommer det ca 250-

500 flyktninger til landet per døgn. Alle disse skal jo også da avtale tid i Råde og transporteres dit for 

undersøkelse. Vi har et sterkt ønske om at de som oppholder seg i Fredrikstad og Hvaler kan få gjort 

sin røntgenundersøkelse ved Unilabs på Helsehuset, som har avtale med Helse Sør-Øst. Kan SØ be 

disse om bistand til (avlastning)?» 

Avklaring:  

Sykehuset har nå avtalt med de private Rtg-instituttene Aleris Sarpsborg og Unilabs i Fredrikstad og 

på Ski, at disse kan benyttes til rtg-screening. Dette gjelder fra d.d. 

Vanlig henvisning merket tydelig «TBC-screening – Ukraina-flyktning» 

 

IGRA-testing (for de under 15 år)  

De lokale lab-utestasjonene til SØ kan benyttes når det er få personer pr. dag. 

Dersom det kommer grupper / mange pr. dag skal prøvene tas på ankomstsenteret. Slik prøvetaking 

avtales på forhånd på telefon 995 79 271.  

 

OBS! Kommer noen flyktninger fra kommunene for å gjennomføre sine røntgenbilder eller 

blodprøver ved ankomstsenteret, skal de ha med rekvisisjon fra kommunal lege. Dette for at 

prøvesvarene skal komme uten forsinkelse til riktig lege.  
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Sak 57-22 Smittevernproblemstillinger (spesielt MRSA) som skal håndteres for 

flyktninger fra Ukraina.  
Innmeldt fra avd. for smittevern SØ 

Vi har begynt å få henvendelser fra kommunene (sykehjem og hjemmetjeneste) om hvordan 

smittevernproblemstillinger (spesielt MRSA) skal håndteres for flyktninger fra Ukraina.  

Vi tar utgangspunkt i rådene og skrivet fra FHI, om ikke kommunene har andre ønsker her? Kommer 

kommunene til å gå ut med informasjon til egne tjenester angående dette? 

Svar: Kommunene vil bruke informasjonen fra FHI og ikke lage egen. 

Sak 58-22 Forslag til forskriftsendring fra HOD - orienteringssak 

 (Lenke) Forslag til forskriftsendring I forskrift 13. februar 2009 nr. 205 om tuberkulosekontroll 

(tuberkuloseforskriften) skal § 3-2 andre ledd lyde: Flyktninger og asylsøkere skal undersøkes så snart 

som mulig etter innreise (altså ikke 14 dager som nå) 

 

Odd Petter  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-midlertidig-endring-av-forskrift-om-tuberkuloseundersokelse-frist-for-gjennomforing-av-undersokelse/id2905871/

