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FORSLAG TIL VEDTAK  
  

1. Styret i Helse Vest RHF tar protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF den 18. mars 
2022 til etterretning.   
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Oppsummering  
 

Fredag 18. mars 2022 vart det halde føretaksmøte i Helse Vest RHF. Møtet vart halde på 
telefon som felles føretaksmøte for dei regionale helseføretaka. 

Fakta  
 

I møtet vart følgande saker behandla: 
 
Sak 1 Føretaksmøtet vert konstituert 
Sak 2 Dagsorden 
Sak 3 Tiltak i samband med ankomst av flyktningar frå Ukraina 

Kommentarar  
 

Krigen i Ukraina har ført til at Noreg må vere førebudd på ei stor flyktningetilstrøyming. 
Føretaksmøtet slår fast at dette vil få betydning for spesialisthelsetenesta, som må ta høgde 
for auka tilstrøyming til tenesta både i ankomstfasen og seinare når flyktningane er busette i 
ein kommune.  
 
Spesialisthelsetenesta vert beden om å ta imot medisinsk evakuerte pasientar frå Ukraina 
(Medevac), som vert evakuerte frå nabolanda til Ukraina eller andre europeiske land som 
treng avlastning for slike pasientar. Føretaksmøtet legg til grunn at kostnadane for behandling 
av medisinsk evakuerte pasientar frå Ukraina vert dekt. Det må etablerast 
registreringsløysingar i samband med dette. Vidare vil det verte vurdert om det er behov for å 
kompensere spesialisthelsetenesta for ekstrabelastninga som følge av den auka 
flyktningetilstrøyminga, under dette ekstrakostnadar knytt til auka kapasitet for 
tuberkulosescreening. 
 
Dei regionale helseføretaka vert bedne om å:  

 

1. førebu seg på ei stor flyktningetilstrøyming frå Ukraina, og i samband med det mellom 

anna sikre stor nok kapasitet til tuberkulosescreening.  

2. etablere nasjonal og regional koordinering av mottak av medisinsk evakuerte pasientar 

frå Ukraina og sørgje for behandling og oppfølging av desse pasientane. Omfanget skal 

løpande avklarast med Helse- og omsorgsdepartementet.  

 

Det er gjennomført felles føretaksmøte med helseføretaka torsdag 24. mars 2022 der 

departementet sine forventningar til handtering av flyktningetilstrøyminga frå Ukraina blei 

vidareformidla. 
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