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Møtetittel:  Samarbeidsmøte Ålesund sjukehus og omliggande 
kommunar 

 

Møteleiar:  Elisabeth Siebke  
Referent: Britt Valderhaug Tyrholm  
   
Dato: 25.03.2020  
Tidspunkt: Kl. 1530-1630  
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, Solveig Årø, Aleksander Linge 
Sommerdalen, Jonas Vegsund, Synnøve Vasstrand Synnes 

Stranda  Arne Gotteberg 

Giske  Anne Line Sommerdalen,  

Fjord Henrik Foss 

Sula  Marianne Bjerkevaag, Kjetil Fylling 

Ålesund 
sjukehus/HMR 

Elisabeth Siebke, Asbjørn Kjelsvik, Inge Ødven, Leif Erling Løvoll,  Lars Erik 
Sjømæling, Kari Anne Selvik, Britt Valderhaug Tyrholm, Brit Ingunn Hana, 
Jorun Bøyum, Janita Skogeng, Praksiskonsulenter: Sindre Klokk og Stian 
Endresen 

 
Saksliste:  
 

- Hvordan skal vi bruke dette møtet? 
- Konstituering – hvem leder møtet?  
- Hvordan melder man inn saker? 
- Kommentarer til referatet fra siste møtet? Evt. hvor legges disse referatene? 

 

             Deretter spørsmålsrunde/ informasjon og evt. aksjoner 

 
 

Oppsummering fra møtet 

Hvordan skal vi bruke dette møtet/deltaking i møtet: 

 

Møtet skal brukes til gjensidig informasjon. Videre er møtet arena for å komme med innspill om 

saker som krever særskilt oppmerksomhet og oppfølging fra partene. 

Elisabeth orienterte kort om at deltaking fra helseforetaket vil være leder av lokal krisestab, 

klinikksjefer fra tverrgående klinikker. Ikke avklart hvem som skal være fast representert, eller 

om det skal være representasjon på sak. I tillegg bistår rådgiver fra samhandlingsavdelingen med 

møteinnkalling og referat. 
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Konstituering – hvem leder møtet/hvordan melde inn saker? 

 

Enighet om at Elisabeth Siebke leder møtet. 

Et tema var knytt til hvordan melde inn saker. Saker kan meldes til Britt Valderhaug Tyrholm, på 

denne epostadresse: britt.valderhaug.tyrholm@helse-mr.no 

 

Det er ønskelig at referatene blir synlig for andre enn de som har deltatt i møtet. Det er ønskelig å 

kunne bruke ekstranettet til dette.  Asbjørn Kjelsvik fikk i oppdrag å finne en løsning.  Dette er 

ikke klart pr. dato, slik at referatet blir sendt ut som sist via epost. 

 

Fra diskusjon/spørsmålsrunder 

 

Tema Ansvar for 

oppfølging 

ØHD i Ålesund har fortsatt en utfordring og har redusert kapasitet. Dette 

skyldes at Ålesund kommune har opprettet smittetelt og et eget ØLI – mottak 

for å avlaste fastlegene. betydelig andel av ØHD/KAD- personalet er retta mot 

dette. Det er et mål å starte opp igjen med ØHD/KAD tilbudet igjen så snart 

som mulig. I Ålesund arbeider man for å øke den totale sengekapasiteten. Egen 

lokaliteter for å håndtere koronasmittede pasienter. Fastlegene gir pasientene 

tilbud om videokonsultasjoner 

 

Ålesund kommunen ønsker å satse på medisinsk avstandsoppfølging for leger 

og hjemmesykepleien (?). Kommunen ønsker et samarbeid med Ålesund 

sjukehus om dette når det felles pasienter. Her viste Elisabeth til at det var 

anbefalt  kontakt med Asbjørn kjelsvik og Christer Jensen om slikt samarbeid. 

Ålesund 

kommune/ 

 

Det ble meldt inn en bekymring for pasienter som får avbestilt 

time/operasjon. Kommuneoverlegene etterlyste tiltak for å sikre flyt av 

informasjon om dette også til primærhelsetjenesten.  Fastlegene er bekymret for 

at det kunne skje en forverring hos pasientene uten at fastlegene var 

oppmerksom på at de ikke hadde fått helsehjelp. Det ble pekt på at en 

«Beidismelding» fra helseforetaket til fastlegene kan benyttes.  

Det ble også vist til at nasjonalt så er det en trend at færre pasienter blir lagt inn 

i sykehus. Færre pasienter tar kontakt med helsetjenesten generelt. Det er  

bekymringsfullt om pasientene utsetter behov. Elisabeth orienterte om at det var 

sendt ut en pressemelding med oppfordring til at pasienter ikke må utsette 

kontakt med helsetjenestene, at vi har kapasitet og at det er trygt å oppsøke 

helsetjenesten. I denne meldingen går man også ut med spesifikke tegn og 

problemer pasientene kan ha der man anbefaler å ta kontakt 

 

Elisabeth 

Siebke 

Forsyningssituasjonen. Det er harde prioriteringer for å sikre at ingen går tom 

for smittevernutstyr. Registrert krise med hensyn til munnbind. Appell om å 

hjelpe hverandre. Kommunene skal avklare med Fylkesmannen for å få avklart 

sine behov. Helseforetaket har ikke lagre for å sikre kommunene. Det er en 4-8 

dobling i bruk av smittevernutstyr mot normalt. Flere nye leverandører tilbyr 

utstyr.  Disse skal kontakte sentral innkjøpsordning for å sikre kvalitet og 

avklare premisser.  

 

Testing av smitte i kommunene. Det er siste dagene noe lavere frekvens av 

pasienter/personer som ønsker å bli testet. En går noe ned på bemanningen i telt. 

 

Feltkode endret

mailto:britt.valderhaug.tyrholm@helse-mr.no
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En diskusjon om hvilke regler som gjelder om en legger til testkategori 7 i 

anbefaling fra fhi. Vi benytter fhi sine kriterier og kategori 7 vurderes strengt 

etter skjønn, ikke behov for egne retningslinjer.  

Media. Viktig at en ikke blir for detaljert til en meget pågående media når det 

gjelder innlagte pasienter med Covid – 19 diagnose. Man skal unngå å gå ut 

med detaljer som bokommune, alder, kjønn og evt. ferieland dersom de er 

smittet i utlandet. Man gir heller ikke ut detaljerte opplysninger om tilstand. 

Dette er viktig å ivareta taushetsplikt overfor pasientene. 

F.eks. 1 person smittet, ferie i utlandet, ikke risiko for å ha smittet andre, 

innlagt, stabil situasjon 

 

Informasjon. Veldig mye informasjon fra ulike fagmiljø i helseforetaket til 

fastlegene nå om dagen. En er redd at viktig informasjon kan drukne. Det kom 

en anmodning om å bruke kommuneoverlegene som informasjonskanal. Da kan 

disse sile informasjon før de formidler videre til fastlegene.  

Elisabeth 

Siebke  

Prioritering av pasienter. Det er laget nasjonal veileder og anbefaling fra 

geriatrisk miljø. Det blir vist til at en iblant trenger å diskutere med medisinske 

bakvakter. Det er lagt til rette for det. Bruken av palliativ plan er viktig der den 

er relevant som beslutningsstøtte. 

 

Samkjøre smittevernet. Det er en utfordring av noen pasienter ikke forteller 

ambulansepersonell, legevakt m.fl. både at de har vært i utlandet og/eller at de 

har ØLI symptomer. Dette er også noe en ser i hele landet. Viktig at 

smittevernregimet er samkjørt 

Alle 

Info fra helseforetaket: 

Psyk. Alderspsykiatrisk seksjon er tømt og gjort klart for mottak av 

koronasmittede. Bygningsmassen er en utfordring. Alderspsykiatrisk seksjon i 

Molde er åpent. 

Rehab: Har redusert tilbud. Mork holder åpent i påsken. 

Kreftavdelingen: Driften går noenlunde som normalt 

Barneavdelingen: Normal drift 

  

 

 

 

Referenter Britt Valderhaug Tyrholm/Elisabeth Siebke  

 

 


