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Møtetittel:  Samarbeidsmøte Ålesund sjukehus og omliggande 
kommunar 

 

Møteleiar:  Elisabeth Siebke  
Referent: Britt Valderhaug Tyrholm  
   
Dato: 15.04.2020  
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,  

Stranda  Arne Gotteberg 

Giske  Anne Line Sommerdalen,  

Fjord  

Sula  Marianne Bjerkevaag, Grethe Elise Gjørvad Øien 

Vestnes   

Sykkylven Bathia Sudarshan, Jonas Vegsundvåg 

Ålesund 
sjukehus/HMR 

Elisabeth Siebke, Asbjørn Kjelsvik, Inge Ødven, Per Erik Tødenes,  Leif-Erling Løvoll, 
Kari Anne Selvik, Britt Valderhaug Tyrholm, Brit Ingunn Hana, praksiskonsulenter: 
Sindre Klokk og Stian Endresen 

Fylkesmannen Fylkeslege Karin Müller Mikaelsen (møtte kl 1530 – møtekollisjon) 

 
Saksliste:  
 

- Kommentarer til referatet fra siste møtet?  
- Pågående saker:  

testing, forsyningssituasjon,   
- Siste nytt og status i helseforetaket og kommunene siden forrige møte 

 
 

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

Sak Diskusjon Oppfølging 

Referat Referatene blir  lagt ut på samhandlingssiden, se her 
etter godkjenning i påfølgende møte. 

 

Testsituasjon I forbindelse med at samfunnet gradvis skal åpnes opp, ref. 
forestående åpning av barnehagene 20.april og 1-4 klassetrinn 
27. april, så er det gjort noen justeringer på kriteriene for å 
teste for Covid – 19. En ønsker en bredere testing for å følge 

Løpende 

https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/samarbeidsmote-alesund-sjukehus-og-omliggande-kommunar
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med på smittesituasjon når samfunnet blir mer åpent. Klinikk 
for diagnostikk har sendt ut et infoskriv om justering av 
kriteriene til alle fastleger og legesentre. Testkapasiteten er 
utvidet til å kunne teste 500 om dagen. Pasienter som møter 
opp fysisk til polikliniske undersøkelser vil bli testet. 

Smittestatus i 
Møre og Romsdal 

Det blir vurdert som det er lite smitte i befolkningen. Mye 
friske folk. Kanskje på grunn av at en holder avstand? Lite 
etterspørsel etter testing. Viktig å følge med på effekten av en 
gradvis åpning av samfunnet. 

 

Forsynings-
situasjon av 
smittevern-utstyr 

Både foretakene og flere kommuner har fortsatt utfordringer 
med å ha tilstrekkelig utstyr. Det ble vist til at 50% av 
pasientene med smitte dør i sykehjem, samtidig som 
kommunene kun er tildelt 20% av tilgjengelig smittevernutstyr. 
Svært viktig å forebygge smitte i sykehjem. Stort behov for 
smittevernutstyr i kommunene som ikke er helt enig i den 
nasjonale fordelingsnøkkelen. Diskusjonen om fordeling av 
smittevernutstyr må løftes fram via Fylkesmannen.  Det ble vist 
til at helseforetaket vil ha stort behov for utstyr framover på 
grunn av at en gradvis skal trappe opp for elektiv behandling. 
En er forespeilet at den samlende forsyningssituasjonen vil bli 
bedre. Det er store forsendelser på veg fra utlandet, samtidig 
som det nå er startet produksjon av smittevernutstyr i 
fylket/Norge. Det er viktig at spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten hjelper hverandre dersom det 
oppstår akutt mangel.  
Videokonsultasjoner er tatt i bruk i et nytt omfang både hos 
fastlegene og i helseforetaket. Det letter smittetrykket og en 
unngår reising.   

Løpende 

Gjensidig 
informasjon  
 
 
 

Felles situasjon: 
Det har vært uvanlige lite henvendelser fra publikum til 
helsetjenesten de siste 5-7 ukene. Med en gravis åpning av 
samfunnet, skal en både rigge seg mot mer testing og mer 
normal aktivitet. Samtidig skal smittevernberedskapen 
opprettholdes slik at en kan håndtere evt. økt smitte i 
befolkningen. 
 
Helseforetaket om ferieplanlegging: 
Det er et mål å avvikle ferien uten bruk av vikarbyrå. Dersom 
smittetrykket endrer seg så kan situasjonen bli krevende. Har 
en pool med tilgjengelig kvalifisert personell. Forventet 
redusert ferierelatert reiseaktivitet kommende sommer kan 
kanskje øke tilgangen til tilgjengelig helsepersonell. 
 
Ålesund kommune  
Prøver å rigge seg mot mer bruk av studenter som vikarer. Det 
har meldt seg mange som ønsker å bidra.   
 

Løpende 

Smittevern i Meldt inn som sak til møtet onsdag 22. april. Midlertidig  
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transport ved 
uavklart 
smittesituasjon. 

retningslinjer for transport ved mistanke om eller påvist 
Covid19 sykdom. Retningslinjene er vedlagt. 

Behov for møtet? Det ble avtalt at dette samarbeidsmøtet skal opprettholdes. 
Det vurderes som nyttig, selv om situasjonen akkurat nå er 
avklart.  De ukentlige møtene fortsetter onsdager, kl 1500 -
1600 med mulighet for utvidelse i møtefrekvens dersom 
situasjonen skulle tilsi det. 

Løpende 

 
 
 
 
 
Referenter Britt Valderhaug Tyrholm/Elisabeth Siebke  
 
 


