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Møtetittel:  Samarbeidsmøte mellom Ålesund sjukehus og 
omliggende kommuner 

 

Møteleiar:  Elisabeth Siebke  
Referent: Britt Valderhaug Tyrholm  
   
Dato: 06.05.2020  
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 Torfinn Strand Vingen, Olav Mestad, Synnøve Vasstrand Synnes, Alexander Linge  
Sommerdalen 

Stranda   

Giske  Lene Bjørlo Overå 

Fjord  

Sula  Kjetil Fylling, Marianne Bjerkevaag, Grethe Elise Gjørvad Øen 

Vestnes   

Sykkylven Sudarshan Bathia 

Ålesund 
sjukehus/HMR 

Elisabeth Siebke, Jorun Bøyum, Asbjørn Kjelsvik, Per Erik Tødenes,  Inge Ødven, 
Lars Erik Sjømæling, Britt Valderhaug Tyrholm, Brit Ingunn Hana, praksiskonsulent: 
Sindre Klokk  

Fylkesmannen  

 
Saksliste:  
 

Referat fra møtet 22. april.  OK? 
              Status testing, smitte og tilgjengelig smittevernutstyr. 

Hvordan fungerer det med å beholde beredskapen, samtidig som en skal arbeide  
for å komme opp på ordinært driftsnivå? 
Gjensidig informasjonsutveksling mellom Ålesund sjukehus og kommunene  
knytt til den forestående ferieavvikling.  

              Tidspunkt for neste møte? 
               Evt. 

 
            Deretter spørsmålsrunde om aktuelle tema og evt. aksjoner. 
 
 
Fra diskusjon/spørsmålsrunder 

Sak Diskusjon Oppfølging 

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

 

https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/referater-fra-samarbeidsmoter-mellom-alseund-sjukehus-og-omliggande-kommunar
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Testsituasjon og 
smittestatus i 
Møre og 
Romsdal. 

Det er god testkapasitet. Det er lite testing i Møre og Romsdal 
fordi det både er lite smitte og lite symptomer i befolkingen. 
Det går flere dager mellom hver gang en ser en positiv test. 
Det er lite testing av personell i helseforetaket, disse blir 
anmodet om å teste seg i egen kommune, evt. hos legevakten. 
Foretaket forespurte kommunenes kapasitet mht. 
smittetesting. Man har avtale om å leie testteltet t.o.m.15. mai 
og ønsker at interkommunal legevakt overtar ansatte også i 
foretaket. Dette bekreftes av kommuneoverlege og leder av 
interkommunal legevakt. Det stabilt på alle fronter. Det ble 
diskutert at det oppleves som utfordrende at det tar tid før en 
smittesituasjon avklart og at man planlegger en formell 
henvendelse fra Ålesund kommune der en vil be om at tester i 
større grad kan avleses ved Ålesund sjukehus. Klinikksjef for 
diagnostikk Tødenes svarer at dette nylig er behandlet og at 
man ikke kan etterkomme dette ønsket. Mikrobiologisk 
avdeling har kun en liten filial i Ålesund og hovedmengden av 
prøver analyseres i Molde.  
Man ønsket informasjon om plan for å teste flere pasienter og 
med raskere svar. Det ble orientert om plan for å anskaffe 
utstyr til testing i mottak med raskere svar. Foretaket gir mer 
informasjon når det foreligger konkrete planer for dette. 
Forutsetning er at testene har høy sensitivitet og spesifisitet. 

Løpende 

Forsynings-
situasjon av 
smittevernutstyr 

Temaet har tett oppfølging. Noe utstyr er fortsatt kritisk når 
det gjelder mht, sterile prosedyrer i helseforetaket. Ekstra tett 
følges dette nå grunnet opptrapping av elektiv aktivitet. 
Operasjonshetter og testutstyr er i øyeblikket mest 
utfordrende. Kommunene har i øyeblikket utstyr til å dekke 
den løpende drift. Men det er en utfordring å få isolert de 
pasienter som har symptom på smitte, og det går med mye 
utstyr i denne «ventesituasjonen». Dersom det plutselig skulle 
bli behov for mer utstyr, kan situasjonen raskt bli mer 
krevende i kommunene. Det jobbes kontinuerlig med denne 
problemstilling.  

Løpende 

Beredskaps-
situasjonen 
Covid19 

Orientering fra helseforetaket. 
En har gått fra gul til grønn beredskap. En opprettholder 
«covid 19» posten, samtidig som den også blir åpnet for andre 
pasienter. Intensivbehandling for Covid19 syke pasienter blir i 
tidsrommet 18. mai til 31. august samlet i Molde og Ålesund 
sjukehus. Covid-19-pasienter til ordinær behandling vil fortsatt 
få behandling ved kohortsengepostene ved de fire sykehusene. 
Samtidig blir det jobbet mot 100% aktivitet. Noen klikker har 
aktivitet også på kveld, 4 dager i uken.  
Det ble vist til at det har vært færre henvisninger til 
sykehusene fra medio mars og ut april. Denne situasjon er ferd 
med å normalisere seg. De samme svingningene opplever man 
også i primærhelsetjenesten 

Løpende.  

Gjensidig Ferieavvikling Løpende 
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informasjon  
 
 
 

Det blir planlagt ferieavvikling både ved helseforetaket og i 
kommunene. Det er som tidligere omtalt et mål å begrense 
innleie av vikarer. Det er behov for ferievikarer på 
sykepleiersiden, dette er krevende både i helseforetaket og 
kommunene. Det ble uttrykt bekymring for alderspsykiatrisk 
avdeling. Denne skal være stengt til over sommeren. 
Informasjon fra klinikk for psykisk helse og rus: Pasienter kan 
også få et tilbud ved Molde sjukehus.  

Utskrivningsklare 
pasienter 

Det er utskrivningsklare pasienter ved Ålesund sjukehus og 
foretaket ber om plan for å løse denne utfordringen 

 

Fra den generelle 
diskusjon i 
slutten av møtet. 

En rekke pasienter har kroniske symptomer i luftveiene og 
mage/tarmsystemet. De samme symptomene kan også være 
knyttet til pandemien. Man ba om tilbakemelding fra 
legevakt/fastlege om kapasitet mht. å teste før poliklinisk time.  
Barneavdelinga anslo volumet å være 5-10 per uke, og dette 
mente man var mulig å løse. Samtidig vil de samme forhold 
gjelde andre avdelinger (f.eks. ØNH) og voksne pasienter.  
Man ble enige om å avklare spørreskjemaet og klinikksjef 
Ålesund avklarer dette. Kommunene informerer til egne at det 
kan bli økt pågang for avklaring før planlagt helsetilbud. 
Det er viktig å huske at selv om en pasient har testet negativt 
en gang, betyr dette ikke en varig negativ prøve og at 
pasienten kan måtte testes flere ganger.  

Kommunene 

Nyhet. Nytt 
tilbud ved 
Ålesund sjukehus 

Foretaket orienterte om åpning av ortogeriatrisk avdeling, et 
flott faglig og organisatorisk løft for pasientgruppen og for 
samarbeidet mellom fagmiljøene.    

 

Neste møte 
 

Det ble avtalt at denne formen for samarbeidsmøter skal 
opprettholdes. Det vurderes som nyttig, selv om situasjonen 
mht. covid19 akkurat nå er avklart.  Neste møte blir onsdag 
27.mai 

Løpende 

 
 
 
 
 
Referenter Britt Valderhaug Tyrholm/Elisabeth Siebke  
 
 


