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Møtetittel:  Samarbeidsmøte mellom Ålesund sjukehus og 
omliggende kommuner 

 

Møteleiar:  Siri Talseth-Frilund  
Referent: Inge Ødven  
   
Dato: 01.12.21  
Tidspunkt: Kl. 1515-1600  
Stad: Teams  
    

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 Wiig, Eirin Beate Steinsvik 

Stranda  (Aleksander Linge Sommerdalen ) 

Giske  Anne Line Sommerdalen 

Fjord  

Sula  Marianne Kolsvik Bjerkevåg, Kjetil Fylling 

Vestnes  Elly Christine Voldsdal Slettvoll 

Sykkylven Aleksander Linge Sommerdalen 

Ålesund 
sjukehus/HMR 

Inge Ødven, Siri Talseth-Frilund, Lars Erik Sjømæling, Karl Arne Remvik 

Praksiskonsulent  

Fylkesmannen  

 

o Referat fra møtet 20.oktober (se vedlagt) 
o   Status smitte, smittesporing og testing – erfaringer denne høsten/førjulsvinteren 

o   Vaksinering 

o   Diskusjon, spørsmålsrunde om aktuelle tema. Evt. aksjoner 

o   Neste møtedatoer: onsdagene  5. januar, 9. februar, 16. mars ? (ca hver 5. uke)  
  

 
Fra diskusjon/spørsmålsrunder 

Tema  Oppfølging 

Referat  Referatet ble godkjent og legges ut på samhandlingssiden  ok 
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Status smitte, 
smittesporing,
testing,  
 
 

Ålesund sjukehus 
Til saman 13 innlagt, 5 av dei på INT ( 2 i resp ). 1 dødsfall siste månad 
Grøn beredskap frå 30/11, innført sjølvtesting 
Molde opna att for mottak av C+-pasientar 
Høgt korttidsfråvær, høgt belegg medfører utlokaliserte pasientarINT-
kapasitet utfordra, vurdere dagleg m.t.p. nedtak elektive 
Ålesund kommune 
ØHD auke i belegg 2 siste mnd. På 26 % samanlikna med 2019 
Mykje LVI og siste veke mykje C+, mange  i barneskulealder smitta siste 
tida, no auke 41-64 år, totalt er ca halvparten av dei smitta vaksinert, 
forsøker hjelpe sjukehuset med å opne 2 covidsenger på Åse, 
2-3 veker sidan var det ein smittesituasjon  på ØHD 
Stranda 
Lite smitte  ( ikkje repr. i møte ) 
Sykkylven 
Moderat med smitte,store utfordringar med legedekning 
Sula 
Auke i smitte i alle aldre, men stort sett under kontroll 
Giske 
Auke i smitte, mest barn og barnefamiliar 
Vestnes ( ref. Mestad ) 
For tida ingen vidare auke knytta til smittesit. på Vard 
Resterande befolkning kontrollert 
 
Testkapasitet stort sett god for alle kommunar 
 
Prehospitalt 
Dobla bruk av smittetaxi siste tida 
Lettar litt på tidspresset når Molde opnar for mottak C+ 
 
Klinikk for kreft / rehab. 
Sårbart m.t.p. fråvær og behandling av kreftpasientar 
 
 

Løpende 
 
 
 
 
 
 
 
A.Wiig tek 
kontakt m/ 
Longva 

Vaksinering Ålesund sjukehus 81 % influensavaksinerte, starta dos. 
Forventar fullføre 1450 før jul og restrande 1000 i 2 puljer over nyttår 
og fram mot vinterferien 
Ålesund kommune 
Reknar med å vere ferdig med med 3. dose til>65 til jul 
3 ulike lokasjonar for vaksiner 
Sykkylven og Stranda 
Vaksine ok 
Sula 
Prøver å kome i kontakt med kvar enkelt, i første omgang  >65 
Giske 
Vaksinering ok 
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Evt. Ålesund Kommune påpeikar at kommunane so langt råd er forsøke å 
løyse utfordringar lokalt og unngå å overbelaste sjukehuset; - og då 
særskilt avlaste smittevernoverlege Longva 
 
Sak på almennlegemøte: 
Minner om behovet for rask epikrise og resptar, - viktig også m.t.p. 
multidose 

 

Dato for 
møter våren 
2022 

5/1 
9/2 
16/3 

 

 
 
Møtet ble avslutta kl 15:55 
 
 
 


