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Møtetittel:  Samarbeidsmøte mellom Ålesund sjukehus og 
omliggende kommuner 

 

Møteleiar:  Elisabeth Siebke  
Referent: Britt Valderhaug Tyrholm  
   
Dato: 17.06.2020  
Tidspunkt: Kl. 1500-1600  
Stad: Skype  
    

Formål med møtet: 
«Dette er et møte der vi kan dele informasjon, og drøfte situasjoner som kan påvirke pasientflyt. Vi 
må i fellesskap sikre informasjon, redusere uønsket variasjon og drøfte beslutninger som kan 
utfordre pasientflyt.» 
 
Tilstede: 
 

Ålesund Olav Mestad, Aleksander Sommerdalen 

Stranda   

Giske  Anne Line Sommerdalen, Lene Overå  

Fjord  

Sula  Marianne Bjerkevaag, Grethe Elise Gjørvad Øen 

Vestnes   

Sykkylven Sudarshan Bathia 

Ålesund 
sjukehus/HMR 

Elisabeth Siebke, Asbjørn Kjelsvik, Inge Ødven, Britt Valderhaug Tyrholm, Brit 
Ingunn Hana, praksiskonsulent: Sindre Klokk  

Fylkesmannen  

 
Saksliste:  
 

 Referat fra møtet 27. mai  OK? 

 Status testing, smitte og tilgjengelig smittevernutstyr. 

 Erfaringer med å beholde beredskapen, samtidig som en skal arbeide for å komme 
opp på ordinært driftsnivå. 

 Innleggelse/reinnleggelser  i sykehus av multisjuke eldre pasienter. Viktig å bruke av 
hjelpeskjema for vurdering, selv om det ikke er Covid-19 problematikk. 
Hjelpeskjemaet er tidligere omtalt/diskutert  og ligger her 

 Diskusjon, spørsmålsrunde om aktuelle tema  før sommerferien og ferieavvikling. 
  Evt. aksjoner 

 Tidspunkt for neste møte – f.eks onsdag 19. august? 

 Evt.   
 

 
            Deretter spørsmålsrunde om aktuelle tema og evt. aksjoner. 
 
 

file:///C:/Users/sieeli/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/27XHM4VU/Hjelpeskjema%20for%20vurdering%20av%20behandlingsnivåt
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Fra diskusjon/spørsmålsrunder 

Sak Diskusjon Oppfølging 

Referat  Referatet ble godkjent og er lagt ut på samhandlingssiden, se her  

Testsituasjon 
og 
smittestatus i 
Møre og 
Romsdal. 

Det er god testkapasitet i kommunene på Nordre Sunnmøre, men 
fortsatt bekymring over svartid selv om denne er bedre. Det gis ros 
til service fra mikrobiologisk avdeling. Etter en periode med lite 
testing, har det vært svært mye testing den senere tid. Dette har 
variert med påvist smitte, f.eks. økt i Sula. Årsaken er mer virus og 
symptomer i befolkningen, som kan ha sammenheng med at 
samfunnet er åpnet og det befolkningen utviser mindre frykt for 
kontakt.  
Kommunene har god kontroll på smittesituasjonen og nødvendig 
beredskap til å handtere endringer i behov for testing. De 
rapporterer god testkapasitet. Ved behov kan dette utvides til helg 
(Ålesund kommune). Det har vært veldig mange barn som har blitt 
teste den senere tid. Man må være oppmerksom på andre 
symptomer. Et barn som testet positivt hadde kun kraftig diaré 
(bleier).  
Det kan være vanskelig å spore smitte. Viktig at folk med smitte blir 
satt i karantene. 
Foretaket har kapasitet til ca. 1000 tester i uka. Giske kommune har 
gått over til å tilby testing 2. hver dag og har helsesykepleier i 
beredskap.  

Løpende 

Forsynings-
situasjon av 
smittevernuts
tyr 

Forsyningssituasjonen når det gjelder smittevernutstyr  har tett 
oppfølging og situasjon blir i all hovedsak vurdert som er 
tilfredsstillende. 

Løpende 

Gjensidig 
informasjon  
 
 
 

Generelt: Både helseforetaket og kommunene har vist evne til å ta 
aktivitet opp og ned ganske raskt. 
Begge parter har utfordringer knytt til ferieavvikling og tilstrekkelig 
kvalifisert personell. Redd for situasjoner med smitte/mistanke om 
smitte som kan føre til at helsepersonell må i karantene. 
 
Helseforetaket 
Pasienter med Covid - 19 symptomer blir samlet på en kohort. Dette 
fører til at flersengsrom blir omgjort til enerom. Det er til enhver tid 
om lag 5-7 pasienter som er uavklart. Det er utfordrende når en 
samtidig ønsker å komme opp på full drift. Planlagt aktivitet ligger nå 
på 92-97%. Målet er også å ta igjen det forsømte.  
Ferieavvikling fører til redusert kapasitet og aktivitet. En av tre 
sengeposter innenfor kirurgi blir stengt.  
Sengeposttilbudet innenfor alderspsykiatri er stengt fram til 1. 
september. Alderspsykiatri i Molde kan hjelpe til. Dersom det skulle 
oppstå situasjoner av prekær karakter, er det også mulig å få lagt inn 
pasienter ved psyk. Avd. i Ålesund. Det ble også vist til teamet som 
reiser ut til kommunene.  
Kommunene 
Ålesund kommune: 

Løpende 

https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/referater-fra-samarbeidsmoter-mellom-alseund-sjukehus-og-omliggande-kommunar
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ØHD-tilbudet i Ålesund drifter med seks (av normalt tolv) senger i 
sommer fordi ØHD personell blir brukt til teststasjonen  og kohort. 
Kommunen har per. tiden ingen Covid19 pasienter innlagt. 
Overgrepsmottaket blir stengt i ukene 27, 28 og 29 fordi en er uten 
sykepleier. Det er avtalt i disse ukene at Molde overgrepsmottak tar 
imot i disse ukene. Legevakten vil bidra til at aktuelle pasienter blir 
sendt dit. 
 
Giske kommune har heller ikke covid19 positive pasienter nå, men vil 
kunne være klar raskt ved behov. Kommunen viser til at det er 
overbelegg overalt, det er krevende. 

Utskrivningskl
are pasienter 

En strever med å få ut pasienter fra Ålesund sjukehus. En ber om at 
aktuelle kommuner tar imot pasientene når de er meldt 
utskrivningsklare. Situasjonen er svært utfordrende på 
sengepostene fordi man har færre rom tilgjengelig, nå opplever 
større tilstrømming og man må ta ned lister av fristbrudd. 

Løpende 

Innleggelser/r
e-innleggelser 
av multisyke 
eldre 
pasienter 

Det ble vist til at det er noen innleggelser/reinnleggelser det blir stilt 
spørsmål ved. Det ble diskutert at sykehuset tar imot pasienter som 
burde være i kommunen. Det er en to-sidighet i dette. Viktig med 
godt medisinsk samarbeid som bidrar til at pasienten er på rett nivå 
til enhver tid. Det er utviklet et hjelpeskjema som beslutningsstøtte 
for rett behandlingsnivå. Dette skjema blir lagt ved referatet. Bruk av 
palliativ plan med avklaring av neste behandlingsnivå ble også nevnt 
som et svært relevant verktøy overfor pasienter med kronisk 
uhelbredelig sykdom som demens, kreft,  hjertesvikt, kols mv 

Løpende 

Neste møte 
 

Det ble avtalt at denne formen for samarbeidsmøter skal 
opprettholdes. Det vurderes som nyttig, selv om situasjonen mht. 
covid19 akkurat nå er mer avklart. Situasjonen kan brått endres.  De 
to neste møtene er avtalt til onsdag 22. juli og onsdag 19. august. 
Britt kaller inn til møte, men er ikke til stede 22. juli 

Løpende 

 
 
 
 
 
Referenter Britt Valderhaug Tyrholm/Elisabeth Siebke  
 
 


