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Møtetittel:  Samarbeidsmøte mellom Ålesund sjukehus og 
omliggende kommuner 

 

Møteleiar:  Elisabeth Siebke  
Referent: Britt Valderhaug Tyrholm  
   
Dato: 18.11.2020  
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 Aleksander Linge Sommerdalen 

Stranda   

Giske  Anne Line Sommerdalen, Lene Bjørlo Overå 

Fjord  

Sula  Kjetil Fylling 

Vestnes   

Sykkylven Ove Økland 

Ålesund 
sjukehus/HMR 

Elisabeth Siebke, Inge Ødven, Sindre Klokk, Per Erik Tødenes 
Britt Valderhaug Tyrholm, Leif-Erling Løvoll 

Fylkesmannen  

 
Saksliste:  

 Referat fra møtet 21. oktober OK? Tidligere utsendt.  

 Status smitte, testing og tilgjengelig smittevernutstyr. 

 Diskusjon, spørsmålsrunde om aktuelle tema.   Evt. aksjoner 

 Møtefrekvens høsten/førjulsvinter 2020. Neste møte onsdag 16.desember?  

 Evt.   
 

 
Fra diskusjon/spørsmålsrunder 

Sak Diskusjon Oppfølging 

Referat  Referatet ble godkjent og legges ut på samhandlingssiden   

Status testing, 
smitte og 
tilgjengelig 
smittevern-
utstyr 

Ålesund sjukehus: Det er fire pasienter med covid-19 innlagt ved 
sykehuset på møtetidspunktet. Tre pasienter er utenlandske. 
Utfordringer med språk. Det er svært stort press på sengepostene 
med ekstremt høyt belegg. Den reduserte kapasiteten ved med. 
sengepost 2 som har funksjonen som pandemiavd. ved sykehuset 
forsterker situasjonen. Kir. Avd. avlaster med. avd. Øyeseksjonen har 
vært nedstengt på grunn av smitte. Bruk av hurtigtest i mottak gjør 
det enklere å plassere pasienter på riktig sengepost. God kapasitet 
på smittevernutstyr.  

Løpende 
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Tødenes: Det blir jobbet med å øke testkapasiteten. Det har blitt 
gjennomført 6000 tester på en dag. Nå er det ca 1100 pr dag. Målet 
er 2000 pr dag. Det er stor slitasje på personalet som har jobbet 
under høyt trykk over lang tid. Hurtigtestene fungerer godt. 
Beredskapsviljen er stor.  
Ålesund kommune: Utfordringer med smittesporing. Stor pågang til 
legevakt om testing. Har etablert koronatelefon for de som venter 
på prøvesvar. Det ble også stilt spørsmål kapasiteten på 
smittedrosjer og hvilken plan foretaket har for dette, evt. om vi har 
dialog om å øke denne kapasiteten. I følge kommunene er det for 
liten kapasitet, spesielt for pasienter med behov for å reise mellom 
hjem og fastleger. Det ender opp med at de må rekvirere 
ambulanser. Det er hentet inn svar på denne problemstillingen i 
etterkant av møtet. Dette svaret er vedlagt referatet.   
 
Giske kommune: To teststasjoner. Mest testing mandager/tirsdager. 
Det nye er etablering av «karantenehotell». Det er politiet som 
bestemmer hvem som skal i denne type «hotell» med krav om 
testing og opphold. Det har kommet noe smitte via flyplassen. Lite 
nå på grunna av mange kansellerte fly. Dette gir også lite testing på 
flyplassen. Kommunen har god lagerkapasitet. 

Sula kommune: En del smitte og mye smittesporing. Senest en ny 
smitte dagen før. Noen utfordringer knytt til denne situasjon. Heftig 
trykk på testing. Kommunen har hatt 40 personer i karantene på det 
mest. Det ble pekt på felles utfordringer knytt til å handtere både 
pandemi og influensasesongen.  

Sykkylven kommune: Kommunen har 10 i karantene. Mye knytt til 
arbeidsinnvandring. Ruster seg til å kunne handtere større 
smitteutbrudd.  

Sindre Klokk/fastlegerollen: Det er en utfordring å få leger til 
luftveisklinikken. Håper at det skal bli lettere å prioritere. Det er en 
risiko å få pasienter med smitte inn på legekontorene.  

Generelt om rådende smittesituasjon: Mye smitte er knytt til 
arbeidsinnvandring. Kommunene må hive seg rundt, spore smitte og 
skaffe folk til karantenehotell. Det var også stilt spørsmål om 
avklaring av mulig smitte kan forsinke behandling som haster. Dette 
har vært et tema over tid. Mikrobiologen gjør så godt de kan for rask 
avklaring. Mange som har behov for raskt prøvesvar. Har ikke 
kapasitet til ytterligere prioriteringer. 

Ålesund 
kommune har 
redusert drift 
ved ØHD-

Det planlegges full drift av ØHD- tilbudet fra 7. desember.  
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tilbudet. 
 

Behov for 
møtet? 

Det er ønskelig å fortsette med samarbeidsmøtene, dog kortere 
møter. Nye møtedato:  Onsdag 16 desember , kl 1515 - 1600  

 

 
 
Møtet ble avslutta ca kl 1545. 
 
 
Referent Britt Valderhaug Tyrholm/ Elisabeth Siebke 
 
 


