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Møtetittel:  Samarbeidsmøte Ålesund sjukehus og omliggande 
kommunar 

 

Møteleiar:  Elisabeth Siebke  
Referent: Britt Valderhaug Tyrholm  
   
Dato: 18.03.2020  
Tidspunkt: Kl. 1530-1615  
Stad: Skype  
   

Agenda: 
«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: 
Asbjørn Kjelsvik, Synnøve Vasstrand Synnes, Inge Ødven, Stian Endresen, Sindre Klokk, 
Elisabeth Siebke, Olav Mestad, Per Erik Tødenes, Jorun Bøyum, Ståle Hoff, Janita Skogeng, 
Erik Molvær, Brit Ingunn Hana, Torfinn Strand Vingen, Lill Aalvik Ebbesen. 
 
Disse tema ble diskutert: 
Problemstilling knytt til evt. pasienter som ikke tar nødvendig hensyn til pålegg knytt til 
smittevern. Smittevernloven gjelder og gir klare føringer når det gjelder pasienter som ikke 
samarbeider. Tematikken skal drøftes med fylkeslegen, som har kalt inn til møte med 
klinikkledelsen for klinikk for rus og psykisk helse med flere 19. mars.   
 
Delte stillinger mellom helseforetaket og kommuner 
Av smittevernhensyn har foretaket besluttet at ansatte ikke har anledning til bierverv. Dette 
gjelder bl.a. funksjon som legevaktslege, men også sykepleiere i foretaket med oppgaver i 
legevakta. Dersom dette medfører uheldige driftsutfordringer for enhet den ansatte har 
bierverv, kan dette revurderes og besluttes av klinikksjef. Problemstillingen var reist i 
tilknytning til delte stillinger på Overgrepsmottaket i Ålesund kommune, der 4 av seks 
sykepleiere har stilling i helseforetaket. Denne situasjonen er avklart.   
 
ØHD/KAD tilbudet ved Ålesund medisinske senter 
 I og med at en har måttet prioritere mye av kompetanse over i legevakt og ØLI-mottak (Også på 
legesiden), så har en ikke personell til ordinær drift av ØHD - tilbudet. Kommunen har stengt for 
ordinær ØHD drift i en ubestemt periode. En jobber med omstilling med tanke på at kommunen 
skal opprettholde antall senger slik at helseforetaket ikke får unødig press på seg/ at kommunen 
klarer å ta unna utskrivningsklare pasienter. Samarbeidskommunene blir orientert fortløpende. 
Det er enighet om at beslutninger som utfordrer pasientflyt med samarbeidende instanser bør 
informeres om før det gjennomføres 
 

Generelt om testing og koronasmittede 
Sykehuset opplever økt strøm av pasienter direkte til sykehuset uten avtale, og sykehuset 
har styrket medisinsk avdeling med ekstra lege i vakt. Dette skyldes dels mangel på 
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tilgjengelig legevakt (fravær i karantene) eller fasiliteter på fastlegekontorene. En opplever 
også leger som vegrer seg for å undersøke pasienter og sender pasienter direkte til 
sykehuset. Både i helseforetaket og kommunene sliter en med at mange helsepersonell er i 
karantene. Det er derfor viktig at vi støtter hverandre.  
Mer enn 90 % av koronasvar er negative. Fastleger/legevaktsleger er ikke rigga for å 
håndtere smittede pasienter. Slik rigging pågår.  
Det ble vist til at det er innført konferanseplikt før pasienter kan henvises til sjukehus både 
ved Volda sjukehus og Kristiansund sjukehus. Slik konferanseplikt har ikke vært vanlig ved 
Ålesund sjukehus, men dette må innføres nå. Fra Ålesund kommune ble det vist til at det er 
mye usikkerhet ved legekontorene. Det er en plan at legekontorene kan sende aktuelle 
pasienter til et eget pandemimottak i kommunen når dette er klart.  
 
Testing personalet/helseforetaket: 
Fra 19.mars er det etablert tilbud om testing i telt utenfor Ålesund sjukehus 
Testing i kommunene: 
Legevaktene opplever stor pågang av folk som ønsker å teste seg. Mangler kapasitet 
 
Organisering av pandemimottak: 
Ved Ålesund sjukehus er medisinsk sengepost/seksjon 2 gjort om til pandemiavdeling. 
Man har i tillegg klarert eget pandemimottak.  
I Ålesund kommune kan ledige lokaler ved Klipra sjukeheim bli mottak for koronasyke. 
 
Videokonsultasjoner: 
Bruken av videokonsultasjoner tar av nå. Klinikk for barn og unge har kommet lengst. Klinikk 
for kreft og rehabilitering gjør gode erfaringer nå. Det er en tilsvarende prosess i kommunen. 
Flere fastleger sitter i karantene. Blant annet hele Giske kommune sitt legekontor. Pasienter 
blir fulgt opp via skype og telefon.  
 
Henvendelse fra Norsk forening for geriatri -  
Elisabeth Siebke viste til at det har kommet et brev til helseforetaket utformet i regi av Norsk 
geriatrisk forening der en anbefaler å vurdere om det er riktig å legge inn gamle skrøpelige 
mennesker fra sykehjem til sykehus for å få behandling for koronasykdom.  Temaet ble 
diskutert og i diskusjonen kom det fram at disse pasienter bør bli behandlet i sykehjemmet 
der de er. Det ble også vist til viktigheten av palliativ plan for aktuelle pasienter.  Foretaket 
avklarer dette videre. 
 
Avslutningsvis: 
Det ble bestemt at alle kommuneoverlegene i opptaksområdet for Ålesund sjukehus skal bli 
invitert til dette møtet der formålet er gjensidig informasjon. Neste møtet er avtalt til onsdag 
25. mars, samme klokkeslett.  
 

 

 

Referat: Britt Valderhaug Tyrholm/Elisabeth Siebke 
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