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Møtetittel:  Samarbeidsmøte mellom Ålesund sjukehus og 
omliggende kommuner 

 

Møteleiar:  Elisabeth Siebke  
Referent: Britt Valderhaug Tyrholm  
   
Dato: 19.08.2020  
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 Jonas Vegsundvåg, 

Stranda   

Giske  Anne Line Sommerdalen, Lene Bjørlo Overå  

Fjord  

Sula  Kjetil Fylling, Grethe Elise Gjørvad Øen , Marianne Bjerkevåg 

Vestnes   

Sykkylven Sudarshan Bathia 

Ålesund 
sjukehus/HMR 

Elisabeth Siebke, Inge Ødven, Brit Ingunn Hana, Leif-Erling Løvoll 
Ståle Hoff, Stian Endresen, Per Erik Tødenes, Jorun Bøyum, Britt Valderhaug 
Tyrholm, Vivian Akerø Svensli 

Fylkesmannen  

 
Saksliste:  

 Referat fra møtet 22. juli OK? 

 Status testing, smitte og tilgjengelig smittevernutstyr. 

 Erfaringer med å beholde beredskapen, samtidig som en gjennomfører 
ferieavvikling og jobber for å komme opp på ordinært driftsnivå. 

 Diskusjon, spørsmålsrunde om aktuelle tema.   Evt. aksjoner 

 Møtefrekvens høsten 2020? Neste møte onsdag 23. september?  

 Evt.   
 

Fra diskusjon/spørsmålsrunder 

Sak Diskusjon Oppfølging 

Referat  Referatet ble godkjent og legges ut på samhandlingssiden   

Testsituasjon, 
smittestatus 
og forsynings-
situasjonen i 
Møre og 
Romsdal. 

Ingen positive covid-19 innlagt i foretaket. En pasient har vært 
innlagt i helga. Kun to innlagte i hele regionen. Raskere økning i 
behovet for testing enn det vi har vært klar over. Det testes nå 4 
ganger mer enn før sommeren, få positive prøver. Utvider 
prøvearealet og jobber mot en kapasitet til nesten 2000 tester i 
døgnet. Mye jobbing med logistikk for de ulike kommunene. Det ble 
stilt spørsmål ved bruken av Furst og om dette laboratoriet gir 
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raskere analysesvar. Helseforetaket gir prøvesvar innen 1-1/2 innen 
dag. Viktig at helseforetaket får tilbakemelding. Tiden fra 
prøvetaking til prøvesvar foreligger er en utfordring. Det jobbes 
kontinuerlig for å få ned tiden for prøvesvar. 
 
Det er spørsmål om logistikk. Utfordring med testing på helg og 
transport av prøver på helg. Det jobbes for å utvide 
transportfrekvensen på hverdag og helg.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet har anmodet om at det blir 
etablert teststasjon på Ålesund lufthavn Vigra. Dette skal være et 
frivillig tilbud for reisende fra utlandet. Kommunen planlegger slik 
teststasjon. Det ble vist til at bemanning kan bli en utfordring. Det 
ble stilt spørsmål om en skal anmode fagfolk fra 
helseforetaket/andre kommuner om å hjelpe til på flyplassen om 
det skulle bli behov for det. Dette tiltaket blir finansiert av staten. 

Nytt fra 
helseforetaket 
 
 
 

Generelt:  
Helseforetaket har levert 4% høyere aktivitet i juni og juli 
sammenlignet med i fjor og vurderer det slik at en har taklet den 
rådende situasjonen på en god måte. Nytt tilbud innenfor dagkirurgi 
er under etablering. 
Delvis gjenåpning av alderspsykiatrisk døgnpost. Det er planlagt en 
gradvis gjenåpning med fire senger 1. september forutsatt at 
smittetallene for koronaviruset er stabile.  Avdelingen har vært 
smittemottak siden mars i år. Klinikk for psykiatri og rus vil  jobbe 
mer utadretta og mer ambulant virksomhet.  Klinikken kommer med  
mer informasjon.  
 
Det er innført konferingsplikt før alle innleggelser som øyeblikkelig 
hjelp. Dette må formidles til alle legeleger. Dette tiltaket  vil 
kvalitetssikre mottak for innleggelser.  
 

 

Nytt fra 
kommunene 

Giske kommune har måttet teste 7 dager i uka. Ikke hatt noen 
positive siden april. Smittevern utstyr også på flyplassen. 
Ålesund kommune har hatt smitte. God smittesporing. 
Asymptomatisk bærer som har vært vanskelig å spore. Rolig i 
Ålesund. Greit med smittevernutstyr. Jobber med å rigge seg til 500 
tester pr døgn. Forbereder seg til vinteren.  
Sykkylven: Ikke noe spesielt å melde. Ikke noen positive. Tester 
50/60  2.hver dag. Ikke vært noe smitte. 
Sula: Betydelig økning i testbehov. Ikke noe smitte nå. 

 

Fra diskusjon Parkering kan bli et problem. Pasienter er anmodet om ikke å bruke 
off. transport. Det utfordrer parkeringsarealet.  
 

 

Neste møte 
 

Det er enighet om å opprettholde disse møtene ca. 1 gang per mnd.  
Neste møte er avtalt til onsdag 23. september. Situasjonen kan 
endres og man vil da kalle inn ekstra avhengig av det.   
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Referenter Britt Valderhaug Tyrholm/Elisabeth Siebke  
 
 


