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Møtetittel:  Samarbeidsmøte Ålesund sjukehus og omliggande 
kommunar 

 

Møteleiar:  Elisabeth Siebke  
Referent: Britt Valderhaug Tyrholm  
   
Dato: 22.04.2020  
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, Vivian Oddrun 
Dyb 

Stranda  Arne Gotteberg 

Giske  Anne Line Sommerdalen, Lene Bjørlo Overå 

Fjord  

Sula  Marianne Bjerkevaag, Grethe Elise Gjørvad Øen 

Vestnes   

Sykkylven Sudarshan Bathia,  Jonas Vegsundvåg 

Ålesund 
sjukehus/HMR 

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

Fylkesmannen  

 
Saksliste:  
 

Referat fra møtet 15 april Status testing, smitte og tilgjengelig smittevernutstyr 
Helhetlig kommunikasjon til pasienter og fra HMR og kommunene 
Ferieavvikling og feriestengte/redusert åpningstid for barnehager/SFO for kritisk personell – 
en utfordring i denne region? 
 

            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 

 

Testsituasjon Kriteriene for å teste for Covid19 er utvidet i forbindelse med 
at samfunnet gradvis skal åpnes opp, med åpning av 
barnehager i løpet av inneværende uke 17 og oppstart av 
skoletilbud for 1-4 klassetrinn 27. april. En ønsker en bredere 

Løpende 

https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/referater-fra-samarbeidsmoter-mellom-alseund-sjukehus-og-omliggande-kommunar
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testing for å følge med på smittesituasjon når samfunnet blir 
mer åpent. Kriteriene er justert fra forrige møte, da HMR 
inkluderte 9 kriterier, nå justert til 8. 

Smittestatus i 
Møre og Romsdal 

Det blir vurdert som det er lite smitte i befolkningen basert på 
få positive svar, smitteratio mindre enn 1,0. Det synes å være 
ganske god kontroll på situasjonen her i fylket.  

 

Forsynings-
situasjon av 
smittevernutstyr 

Helseforetaket har nå en mer avklart tilgang til - og har fått 
bedre rutiner for å sikre nok smittevernutstyr. Kommunene 
har også nok utstyr til å dekke den løpende drift. Men 
marginene er små, dersom det plutselig skulle bli behov for 
mer utstyr, så kan situasjonen 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 
beredskapen.  Det blir tilrettelagt for «den nye normalen», der 
det blir planlagt for flere innleggelser med covid19-sykdom 
mot sommer/høst. Det blir vurdert å slå sammen 
intensivbehandling for covid19 syke pasienter. 
Samtidig blir det planlagt mer elektiv virksomhet.  

Løpende.  

Gjensidig 
informasjon  
 
 
 

Forebygge smitte 
En håper på en betydelig forbedring i avklaring av spørsmål om 
smitte. Det ble pekt på at selv om smittetrykket har gått ned, 
så er det svært viktig å tenke mulighet for covid19 sykdom 
også når pasienten eksempelvis har en ortopedisk 
problemstilling. Viktig med god gjensidig informasjon. Det er 
utviklet en sjekkliste, hjelpeskjema for å vurdere 
behandlingsnivå. Den finner du her  
Ferieavvikling 
Ferievikarer på sykepleiersiden er krevende både i 
helseforetaket og kommunene.  
Helseforetaket om ferieplanlegging: 
Det er et mål å avvikle ferien med minst mulig bruk av 
vikarbyrå. Dersom smittetrykket endrer seg så kan situasjonen 
bli krevende.  
Det planlegges mer samdrift og dette har man god erfaring 
med i f.eks. fødeavdelingene. Det kan bli aktuelt å overføre 
fødende til fødeavdelingene ved Volda og Molde sjukehus for å 
kunne gjennomføre planlagt ferieavvikling. 
Ålesund kommune  
Prøver å rigge seg mot mer bruk av studenter som vikarer. Det 
har meldt seg flere som ønsker å bidra.   

Løpende 

Åpningstider i 
barnehager.  
 
(SFO fra uke 18) 

Det er en problemstilling at mange barnehager åpner med 
redusert åpningstid. Dette er uforenlig med at foreldre i 
samfunnskritiske oppgaver kan arbeide fulle vakter. 
Situasjonen er lik for personell både for helseforetaket og 
kommunene. Det er viktig at åpningstiden blir regulert slik at 
barnehagene blir et fullverdig tilbud for barn med foreldre i 
kritisk viktige roller. Tematikken er også løfta fram av KS som 

Kommunene 

https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling#samarbeidsmote-mellom-hmr-og-kommunane
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peker på at folk med samfunnskritiske funksjoner må få 
prioritet. Problemstillingen er også aktuell for SFO. Aktuelle 
tema blir tatt videre med respektive ansvarlige ledere i 
kommunene.   

Elektronisk 
henvisning 

Det ble spurt om kommunene har oversikt over private aktører 
rekvisisjonsrett, som f.eks. kiropraktorer og manuelle 
terapeuter for å avklare hvordan man kan sikre informasjon 
med dem. Kommunene henviser elektronisk. men ikke alle 
kiropraktorer og manuelle terapeuter har dette på plass.  

 

Behov for møtet? Det ble avtalt at dette samarbeidsmøtet skal opprettholdes. 
Det vurderes som nyttig, selv om situasjonen akkurat nå er 
avklart.  Neste møte blir onsdag 6.mai 

Løpende 

 
 
 
 
 
Referenter Britt Valderhaug Tyrholm/Elisabeth Siebke  
 
 


