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Møtetittel:  Samarbeidsmøte Ålesund sjukehus og omliggande 
kommunar 

 

Møteleiar:  Elisabeth Siebke  
Referent: Britt Valderhaug Tyrholm  
   
Dato: 07.04.2020  
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, Aleksander Linge Sommerdalen, 
Synnøve Vasstrand Synnes,  

Stranda  Arne Gotteberg 

Giske  Anne Line Sommerdalen, Lene Bjørlo Overå 

Fjord  

Sula  Marianne Bjerkevaag, Grethe Elise Gjørvad 

Vestnes   

Sykkylven Bathia Sudarshan 

Ålesund 
sjukehus/HMR 

Elisabeth Siebke, Asbjørn Kjelsvik, Inge Ødven, Per Erik Tødenes,  Lars Erik 
Sjømæling, Kari Anne Selvik, Britt Valderhaug Tyrholm, Brit Ingunn Hana, 
Jorun Bøyum, praksiskonsulenter: Sindre Klokk og Stian Endresen 

Fylkesmannen Fylkeslege Karin Müller Mikaelsen  

 
Saksliste:  
 

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

testing, forsyningssituasjon,  informasjon til fastlegene   
- Hvordan arbeider  kommunene  for å sikre at de har kapasitet til å håndtere  

o utskrivn. klare pasienter. 
o Covid19 pasienter 

- Hvordan jobber  foretaket for å sikre økt intensiv kapasitet 
- Forslag om egen delavtale 14, pandemitillegg -   er under utarbeidelse. Gjelder mulighet til å 

kunne skrive ut pasienter fra helseforetaket 24/7 ved behov.   
 

Deretter spørsmålsrunde/ informasjon og evt. aksjoner 

 
 
Fra diskusjon/spørsmålsrunder 
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Sak Diskusjon Oppfølging 

Referat Referat er lagt ut på samhandlingssiden, se her 

 
 

Forsynings-
situasjon av 
smittevern-
utstyr 

Både foretakene og flere kommuner har store 
utfordringer med å ha tilstrekkelig utstyr. Foretaket har 
nok med å ivareta sykehusene sine behov i denne 
sammenheng. Kommunene bestiller til Helsedirektoratet. 
Bestillingene blir pakket om ved St Olavs hospital. Utstyr 
blir videre distribuert til kommunen. Fylkesmannen har 
oversikt over leveransen. Vertskommunene for 
sykehusene er koordinatorer for kommunene i sitt 
opptaksområdet. Kommunene må melde behov til 
Fylkesmannen i forbindelse med påske. 

Løpende 

Informasjon til 
fastlegene 

Det er mye informasjon både til spesialisthelsetjenesten 
og kommunehelsetjenesten nå om dagen. Nyhetsbrev om 
aktuelle tema. Det fungerer bra at informasjon fra 
spesialisthelsetjenesten går til fastlegene via 
kommuneoverlegene. 15% av fastlegene er til enhver tid i 
permisjon. Det blir ellers vist til god informasjon på FHI 
sine sider og sidene for samhandling i helseforetaket med 
aktuelle tema og prosedyrer. Vi lærer av denne 
situasjonen som vi tar med oss når arbeidsdagen blir 
normalisert igjen.  

Løpende 

Informasjon fra 
kommunene 

Ålesund kommune har økt sin tilgjengelige 
sengekapasitet dersom det skulle oppstå store behov 
som følge av Covid - 19 epidemien. Den interkommunale 
ØHD - avdelingen har blitt «koronaavdeling». Det er lite 
smitte i befolkningen. Samtidig er det behov for at ØHD- 
avdelingen sin drift blir normalisert igjen.  
Giske kommune: 
Har tilegnet seg mye er faring med å håndtere krevende 
smittesituasjon i tilknytning til omsorgsboliger. De deler 
gjerne på sin kunnskap og erfaringer 
Sykkylven og Strand kommune. Fått på plass løsninger 
for covid19 pasienter 
Oppsummert: Viktig at kommunene samarbeider og 
hjelper hverandre ved behov når det gjelder 
utskrivningsklare pasienter og pasienter med Covid 19—
smitte som ikke skal være i sykehus.  

Løpende 

Om å håndtere 
pasienter med 
smitte som ikke 
samarbeider 

Kommunene er klar til å håndtere pasienter med smitte i 
sykehjem. De pasientene som ikke samarbeider, 
eksempelvis pasienter med demens eller 
utviklingshemming skal i størst mulig grad bli ivaretatt i 
kommunene. Det ble vist til veileder fra Helsedirektoratet 

løpende 

https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/samarbeidsmote-alesund-sjukehus-og-omliggande-kommunar
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og kommunene har egne prosedyrer for dette. Aktuelle 
pasienter kan være krevende for kommunene. 

Informasjon fra 
helseforetaket 

Det arbeides for å sikre økt intensiv kapasitet. Det blir 
rusta opp kompetanse og sikra forsvarlig bemanning. 
Intensiv kan få ansvar for flere pasienter.  Det blir arbeidd 
med en rapport med tre tema: 

 Forsyningssituasjon 

 Smitterisiko 

 Opplæring 
Det er et mål at helseforetaket skal kunne håndtere  
78 intensivpasienter, 36 i Ålesund.  

løpende 

Pandemitillegg 
til samhandlings 
avtalen 

Det er utarbeidd et tillegg til samhandlingsavtalen, 
dersom det skulle oppstå behov for kommunikasjon og 
utskriving fra sykehuset til kommunene 24/7. Utkastet er 
sendt til høring til kommunaldirektører og 
kommuneoverleger med kort høringsfrist..  

 

Forslag om 
melding til 
fastlegen ved 
blodprøve - 
taking før  
video-
konsultasjon 
med sykehus, 

De fleste legene som deltok i møtet ønsket ikke 
ekstramelding til fastlegene når pasient skal ta blodprøve i 
forkant av video/telefon konsultasjoner – slik Bhatia foreslo. 
Dette er pasientene sitt ansvar, men 
spesialisthelsetjenesten skal også bistå for pasienter som 
har problemer med å følge opp. Flere legesentre har rigget 
seg for at mulige smittepasienter blir tatt prøve av i eget 
lokale.  
 
Så må en selvsagt se pasientene an og legge til rette for 
gode løsninger for alle.   

Løpende  

Møtetidspunkt Det ble avtalt at møtetidspunkt skal være onsdager  
kl 1500 -1600 etter påske. 

 

 
 
 
 
 
Referenter Britt Valderhaug Tyrholm/Elisabeth Siebke  
 
 


