
   

Møtereferat   
 
 

Arkiv:  Vår ref:  Side 1 av 2 

  SK:   

Møtetittel:  Samarbeidsmøte mellom Ålesund sjukehus og 
omliggende kommuner 

 

Møteleiar:  Inge Ødven  
Referent: Britt Valderhaug Tyrholm  
   
Dato: 09.02.2022  
Tidspunkt: Kl. 1515-1600  
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 Alexander Wiig, Olav Mestad    

Stranda   

Giske  Sofie Katrin Holmeset 

Fjord  

Sula  Grethe Elise Gjørvad Øen, Marianne Kolsvik Bjerkevåg 

Vestnes  Monica Beiset 

Sykkylven/Stranda Aleksander Linge Sommerdalen 

Ålesund 
sjukehus/HMR 

Inge Ødven, Britt Valderhaug Tyrholm, Lars-Erik Sjømæling 

Praksiskonsulenter Sofie Møller-Christensen og Jonas Kvale Vegsundvåg 

 
Saksliste:  

o Referat fra møtet 5. januar OK?  
o Status smitte, smittesporing og testing  
o Bemanningssituasjon/sykefravær?  

o Vaksinering 

o Diskusjon, spørsmålsrunde om aktuelle tema. Evt. aksjoner 
o evt.  

 
Fra diskusjon/spørsmålsrunder 

Sak Diskusjon Oppfølging 

Referat  Referatet ble godkjent og legges ut på samhandlingssiden   

Status 
testing, 
smitte,  
tilgjengelig 
smittevern-
utstyr og 
vaksinering 

Ålesund sjukehus: På møtetidspunkt er totalt 8 pasienter som er innlagt 
med Covid 19 i helseforetaket. 27 pasienter ved St. Olavs. Ved en av 
sengepostene ved Ålesund sjukehus er 1/3 av bemanningen syk. En har 
stort sett klart å løse oppgavene. 
 
Ålesund kommune:  
Ålesund er i en situasjon med mye smitte. Stadig nye smitterekorder. 
Nye retningslinjer innenfor skole og barnehager. Det blir jobba for at 
det skal være trygge forhold for alle. Har litt kapasitet til vaksinering. 

Løpende 



   

Møtereferat   
 
 

Arkiv:  Vår ref:  Side 2 av 2 

  SK:   

Ikke nok testkapasitet til å teste alle som ønsker Pst-test. Prøver å ikke 
belaste testsystemet for mye. Det er smitte ved mange arbeidsplasser. 
Også smitte i institusjonene. De sårbare blir ikke så syke. Største 
utfordringen nå er drifting av skoler som følge av høyt sykefravær. 
 
Sykkylven/Stranda kommune: Sykkylven kommune har tatt igjen 
Ålesund når det gjelder smitte. Stranda kommune har hatt et mindre 
trykk og har lånt ut viktige helsepersonellressurser til Sykkylven.  
 
Giske kommune: Mye smitte. Testkapasitet er grei. Slutt på 
smittesporing. Ønske om/behovet for vaksine har gått ned. Det blir 
jobba på tvers av virksomheter for å opprettholde forsvarlig drift. Har 
smitte i et stort kollektiv. Stort sykefravær både i skoler og barnehager. 
 
Sula kommune: Stabilt høyt smittetrykk. Mye i skole og barnehager der 
også foreldregenerasjonen er smitta. Noe smitte på institusjonene. 
Ønske om vaksine er redusert. Grei kapasitet på testing.  
 
Oppsummert: 
Kommunene gjør en god jobb 

Dato for 
neste møter 

Disse møtedatoer er bestemt: onsdag 9.mars. kl 1515-1600   

 
 
Møtet ble avslutta ca kl 1600 
 
 
Referent Britt Valderhaug Tyrholm  
 
 


