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Møtetittel:  Samarbeidsmøte Ålesund sjukehus og omliggande 
kommunar 

 

Møteleiar:  Elisabeth Siebke  
Referent: Britt Valderhaug Tyrholm  
   
Dato: 01.04.2020  
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, Aleksander Linge Sommerdalen, 
Synnøve Vasstrand Synnes,  

Stranda  Arne Gotteberg 

Giske  Anne Line Sommerdalen, Lene Bjørlo Overå 

Fjord Henrik Foss 

Sula  Marianne Bjerkevaag, Kjetil Fylling 

Vestnes  Jan Fjeldheim 

Sykkylven Jonas Vegsundvåg, Bathia Sudarshan 

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 

Fylkesmannen Fylkeslege Karin Müller Mikaelsen var også invitert, men rakk ikke å møte 

 
Saksliste:  
 

- Kommentarer til referatet fra siste møtet? Info om plassering av referatene 
- Pågående saker:  

testing, forsyningssituasjon, informasjon til fastlegene og media  
- Bruk av forespørselsmelding for å sikre at fastlegen får informasjon om avbestilte 

timer/utsatt operasjoner 
- Prioritering av helsehjelp under pågående covid-19 pandemi  
- Flyt pasienter som skal til RG./skadepol. Definerte grupper må ha særlige 

forhåndsregler  
- Medisinsk avstandsoppfølging i sykehjem har vært et tema i flere sammenheng. Er 

det noen som er klar til å begynne? 
 

Deretter spørsmålsrunde/ informasjon og evt. aksjoner 
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Fra diskusjon/spørsmålsrunder 

Sak Diskusjon Oppfølging 

Referatet, 
internt eller 
synlig på 
intranettet? 

Ønskelig med størst mulig åpenhet og at referat fra 
møtene derfor blir plassert tilgjengelig for alle. Det 
foreslås at det legges på helseforetaket sin internettside 
for samhandling. Ingen kommentarer til dette og dette 
gjøres derfor. 

Britt 
Valderhaug 
Tyrholm 

Testing Kommunene melder om logistikkutfordring ved forsinket 
svar når pasienter er på institusjon og har symptomer 
som krever iverksetting av smitteverntiltak. Det kom 
derfor et ønske om at tester fra pasienter i institusjon 
kunne analyseres ved Ålesund sjukehus..  
I svar fra mikrobiologisk avdeling er det en utfordring at 
hovedkapasitet for testanalyser er på Molde sjukehus. 
Klinikksjef for diagnostikk tar opp dette ønsket i sin klinikk 
og gir tilbakemelding. I møtet ble det avklart at prøver 
tatt på legevakta i Ålesund kan bli analysert i Ålesund.  

Løpende 

Forsynings-
situasjon av 
smittevern-
utstyr 

Volumet i bruk av utstyr er blitt mangedoblet og det er 
krevende å få tilstrekkelige leveranser av en rekke varer. 
Både foretakene og flere kommuner har store 
utfordringer med å ha tilstrekkelig utstyr. Det er 
innkommet en del til nasjonalt lager. En har der mottatt 
utstyr som avklares mht. kvaliteten før det sendes ut. 
Nasjonale føringer for fordeling av utstyr: 10 % beholdes 
til felles prioriteringer ut fra særlige utfordringer. 70 % 
fordeles HFene og 20 % fordeles kommunene. Tidspunkt 
og organisering mht.  distribusjon til kommunene var ikke 
avklart pr møtetidspunkt 1. april. Det er utfordrende at 
ønsket fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal er forskjellig 
fra organiseringen man har valgt i Trøndelag. Fylkeslegen 
i M&R var invitert til dagens møte, men hadde ikke 
anledning til å delta. 
I uke 13 oppsto en akutt situasjon der man utleverte 
utstyr direkte fra lager i Ålesund til et par kommuner.  
Dette løste seg på en god måte og man vil alle bidra til å 
løse akutte kriser. 

Løpende 

Informasjon 
om utsatt 
behandling 

Det er etablert en rutine i helseforetaket som sikrer at 
fastlegen får beskjed via dialogmelding ved utsettelse av 
pasientbehandling som følge av pågående epidemi. 
Helsehjelp fra sykehuset blir også tilbudt gjennom 
videokonsultasjon der det er mulig.  

Løpende 

Prioritering av 
helsehjelp 

Det ble vist til veileder fra Helsedirektoratet om 
prioritering i forbindelse med covid19pandemi. I dette 
ligger også anbefaling for pasienter i sykehjem. Det 

Løpende 
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geriatriske fagmiljøet hjelper med råd. Det handler om å 
ivareta pasientene og sikre gode valg.  
Spesialisthelsetjenesten utfører nå kun nødvendig 
helsehjelp og en rekke elektive undersøkelser 
gjennomføres ikke, f.eks. mammografiscreening Dette 
gjelder alle sykehus. Det er gjort midlertidig endring i 
forskrift om prioritering som har endret på tidsfrister og 
konsekvens ved fristbrudd.  

Informasjon til 
publikum 

Det er mindre øyeblikkelig hjelp henvendelser til sykehus, 
legevakt m.m. enn vanlig. Dette blir erfart i hele 
helsesektoren i landet. Mange i fagmiljøene, inklusive 
Elisabeth Siebke og Olav Mestad, har gått ut i media og 
anmodet syke mennesker om å ta kontakt når de trenger 
helsehjelp.  

Løpende 

Pasientflyt for 
ortopediske 
pasienter 

I forbindelse med covid19 har man opplevd at en del 
pasienter henvises til rtg med beskjed om at de skal 
oppsøke skadepoliklinikk etter undersøkelsen. Det var 
tidligere avklart at pasienter skal ha en plan fra fastlege 
før henvisning til rtg. Ved negative funn på rtg skal 
pasientene ikke til skadepoliklinikken. Dette må skjerpes 
inn.  
 

løpende 

Informasjon om 
pasienter med 
covid19 
mistanke eller 
positive funn 

Viktig å minne om at det må gis informasjon om pasienter 
i karantene, pasienter som er covid- 19 positive og 
pasienter med øvre luftveissymptomer slik at sykehuset 
kan forberede seg på å ta imot disse før de kommer. 
Dersom man får informasjon om at kronikere med tett 
oppfølging i spesialisthelsetjenesten tester positivt, er det 
ønskelig at man også informerer spesialisthelsetjenesten 
om dette, at ikke pasienten får ansvaret om å gi 
informasjon. 

løpende 

Avstandsoppføl
ging i sykehjem 

Det har tatt av med videokonsultasjoner/ 
avstandsoppfølging. Det er klart for å starte prosjekt med 
slik type oppfølging mellom Ålesund sjukehus og et 
sykehjem. Kommunene ble anmodet til å melde sin 
interesse. Kontaktpersoner i foretaket er: Asbjørn Kjelsvik 
og Christer Jensen. 

Kommunene 

Informasjon fra 
helseforetaket 

Klinikk for rus og psykisk helse: Det kan være aktuelt med 
tvangstiltak overfor pasienter som ikke vil samarbeide 
versus krav til smittevern.  Pasienter med demens og 
utviklingshemming kan ha problemer med å forholde seg 
til smitteregime og er ikke relevante for tvangstiltak i 
sjukehus. Det ble vist til veileder fra Helsedirektoratet. 
Aktuelle pasienter kan være store utfordringer for 
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kommunene. Pasienter med psykisk sjukdom blir tatt 
imot som før. Økt bruk av 
avstandsoppfølging/videokonsultasjoner. Gode 
tilbakemeldinger. 
Klinikk for barn og unge: Normal drift. Ikke hatt pasienter 
med covid-19 smitte. Positive tilbakemeldinger på 
avstandsoppfølging som blir brukt i stor grad i klinikken. 
   

Møtetidspunkt Det ble avtalt å flytte møtet fast til tirsdager kl 1500 -
1600.  

 

 
 
 
 
 
Referenter Britt Valderhaug Tyrholm/Elisabeth Siebke  
 
 


