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Møtetittel:  Samarbeidsmøte mellom Ålesund sjukehus og 
omliggende kommuner 

 

Møteleiar:  Elisabeth Siebke  
Referent: Inge Ødven  
   
Dato: 22.7.2020  
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 Olav Mestad, Aleksander Sommerdalen 

Stranda   

Giske  Anne Line Sommerdalen, Lene Overå  

Fjord  

Sula  Ronnie Even Aasestrand 

Vestnes   

Sykkylven Sudarshan Bathia 

Ålesund 
sjukehus/HMR 

Elisabeth Siebke, Inge Ødven, Siri Beate Talseth-Frilund,Kari Anne Selvik 

Fylkesmannen  

 
Saksliste:  
 

 Referat fra møtet 17. juni OK? 

 Status testing, smitte og tilgjengelig smittevernutstyr. 

 Erfaringer med å beholde beredskapen, samtidig som en avvikler ferie. 

 Diskusjon, spørsmålsrunde om aktuelle tema og evt. aksjoner 

 Evt. 

 Tidspunkt for neste møte - onsdag 19. august? 
 

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 
Ålesund Sjukehus passerte denne veka 500 testar av eigne tilsette 
Fortsatt god testkapasitet i kommunene på Nordre Sunnmøre, men 
bekymringa er fortsatt svartid.  Denne er likevel mykje bedre etter 
innføring av ordninga med at svaret kan sjekkast av den einskilde 
ved å logge seg på Helsenorge.no.  Ros til service fra mikrobiologisk 
avdeling, men det ser likevel ut som MEDI3, som nyttar Fürst, får 

Løpende 
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enno hurtigare svar. Det vert fortsatt jobba for å forbetre 
transportlogistikken til Molde og det er ynskjeleg frå foretaket si side 
at Molde sitt analysetilbud vert nytta. 
Forsyningssituasjonen for foretaket sin del er akseptabel gjennom 
sommaren.  Heller ingen kjente bekymringar frå kommunane som er 
representert i møtet. 
 

Erfaringer 
med å holde 
oppe 
beredskapen i 
ferien 
 
 
 

Generelt: Både helseforetaket og kommunane har kjente 
utfordringar under ferieavviklinga m.t.p. å ha nok kvalifisert 
personell.  Grunna lite smitte har dette foreløpig gått bra. 
 
Helseforetaket:  Mindre fråver enn frykta.  Til tross for reduksjon av 
ein sengepost knytt til kirurgisk aktivitet, har det så langt likevel vore 
akseptabelt belegg.  Covid-19 kohorten  høyrer til MEDavd og dei 2 
andre sengepostane i den avdelinga har stort sett hatt alle 
resterande sengar i bruk til ei kvar tid. 
 
Kommunene: Det oppheld seg mykje folk i område og pågangen på 
legevakt har vore jamnt høg, både for LVI og andre henvendelsar.  
LV Ålesund har oppgradert bemanninga med ein ekstra lege knytt til 
luftvegsklinikken frå 17 til 22, samt ekstra  nokre helgar også. 
Det planlagte samarbeidet med overgrepsmottaket i Molde i 3 veker 
har gått fint 
Giske fekk løyve til å ha 16 svenske vikarar.  Positiv erfaring og 
heldigvis ingen uventa utfordringar knytt til desse. 
 

 

Fra diskusjon Prehospitalt minner om å sjekke ut om det er mogleg for pasientar å 
ordne transport sjølve når det er medisinsk forsvarleg. Kan t.d. 
pårørande køyre ? 
Ønske frå Ålesund om utvida tid for smittedrosje, lenger enn til 16. 
Einigheit om at bruken av legebil og transporttilbud forsatt vert 
halde varmt m.t.p. ei annonsert  ny smittebølge utover hausten 

 

Evt. saker Samtale og gjensidig informasjon rundt plassering av eit større telt i 
Ålesund kommune for å teste 1,5% på kort sikt og 5% på lang sikt. 
Klinikk for Drift og Eigedom ved foretaket og Ålesund kommune vil 
ha ein vidare dialog kring dette. 

 

Neste møte 
 

Det er enighet om å opprettholde disse møtene ca. 1 gang per mnd.  
Neste møte er 19. august. Situasjonen kan endres og man vil da kalle 
inn ekstra avhengig av det.   

 

 
 
 
 
 
Referenter Inge Ødven/Elisabeth Siebke  
 
 


