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Møtetittel:  Samarbeidsmøte mellom Ålesund sjukehus og 
omliggende kommuner 

 

Møteleiar:  Elisabeth Siebke  
Referent: Britt Valderhaug Tyrholm  
   
Dato: 21.10.2020  
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 Linge Sommerdalen, Torfinn Strand Vingen  

Stranda   

Giske   

Fjord  

Sula  Grethe Elise Gjørvad Øen , Marianne Kolsvik Bjerkevåg, Kjetil Fylling 

Vestnes   

Sykkylven Ove Økland 

Ålesund 
sjukehus/HMR 

Elisabeth Siebke, Inge Ødven, Brit Ingunn Hana, Sindre Klokk, Karl-Arne Remvik 
Britt Valderhaug Tyrholm, Asbjørn Kjelsvik, Leif-Erling Løvoll 

Fylkesmannen  

 
Saksliste:  

 Referat fra møtet 23. september OK? 

 Status testing, smitte og tilgjengelig smittevernutstyr. 
o Status når det gjelder digital rekvirering av koronatesting 

 Diskusjon, spørsmålsrunde om aktuelle tema.   Evt. aksjoner 

 Ålesund kommune har redusert driften ved det kommunale ØHD-tilbudet. 
Orientering om plan for å komme opp på fult driftsnivå igjen v/ Torfinn Vingen 

 Møtefrekvens høsten 2020. Neste møte onsdag 18. november?  

 Evt.   
 

 
Fra diskusjon/spørsmålsrunder 

Sak Diskusjon Oppfølging 

Referat  Referatet ble godkjent og legges ut på samhandlingssiden   

Status testing, 
smitte og 
tilgjengelig 
smittevern-
utstyr 

Det er en pasient med covid-19 innlagt ved Ålesund sjukehus. Omlag 
1500 tilsatte i helseforetaket er testet. Det er for tiden stort press på 
sengepostene som følge av redusert kapasitet ved med. sengepost 2 
som har funksjonen som pandemiavd. ved sykehuset. I tillegg til 
redusert kapasitet, er det flere pasienter som ligger i sykehuset i 
påvente av tilbud fra sin hjemkommune.    

Løpende 
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Det er totalt 15000 som er testet i Ålesund kommune. 
Testkapasiteten er ca. 350/dag.  De fleste som har testet positivt har 
vært utenlandsk arbeidskraft og tilreisende studenter. Det er for 
tiden 65 personer i karantene. Ikke mye smitte nå. Men når smitte 
blir påvist, så får det store konsekvenser. Det har vært polske 
arbeidere som har kommet og testet positivt. Smitte i Kristiansund 
og Molde kommune har ikke spredd seg til Ålesund. Det blir 
iverksett kraftfulle tiltak ved smitte. Ingen ukjent smitte. Sula 
kommune merket godt situasjonen med mye smitte ved 
sjukehusapoteket. Kommunen har hatt en tøff testsituasjon, men 
berømmer samarbeidet med mikrobiologisk avd.  ved Molde 
sjukehus. Kommunen har fått raske svar.  
Spørsmål til Ålesund kommune om testing i uke 52/53. Kommunen 
tar stilling til det med utgangspunkt i smittesituasjonen nærmere jul.   
 

Status når det 
gjelder digital 
henvisning til 
testing 

Kommunene er godt i gang med digital rekvirering.  

Ålesund 
kommune 
har redusert 
drift ved 
ØHD-
tilbudet. 
 

Torfinn Vingen orienterte om aktuelle situasjon som var knytt 
til mangel på leger og sykepleiere. Han pekte på at 
sykepleiermangel var et generelt problem med unntak av 
hjemmetjenesten. Det har blitt gjennomført en 
omorganisering for å klare å beholde nok bemanning på helg. 
Tilbudet er tatt ned til 6 senger (fra normalt 12 senger). Planen 
er å ta driften gradvis opp til fullt nivå ettersom bemanningen 
kommer på plass. Det ble pekt på at det har vært mangelfull 
informasjon til sykehuset om reduksjon i tilbudet. Slik 
reduksjon får konsekvenser for behov for innleggelser i 
sykehuset. Det er derfor vesentlig at slik informasjon blir gitt i 
grei tid før tiltak som omtalt blir iverksatt. 

 

Møtedatoer  
Ut året 

Det ble en liten diskusjon om behovet for denne møtearena. Det ble 
vurdert slik at det er ønskelig å fortsette med samarbeidsmøtene. 
Nye møtedatoer: Onsdag 18.november og onsdag 16 desember.  

 

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


