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Møtetittel:  Samarbeidsmøte mellom Ålesund sjukehus og 
omliggende kommuner 

 

Møteleiar:  Elisabeth Siebke  
Referent: Karl-Arne Remvik  
   
Dato: 25.08.21  
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 

Sykkylven og 
Stranda  

Aleksander Linge Sommerdalen 

Giske  Sofie Katrin Holmeset, Gretha Giske 

Fjord Jan Ove Gravdal 

Sula  Gjørvad Øen, Marianne Kolsvik Bjerkevåg 

Vestnes   

Sykkylven Aleksander Linge Sommerdalen 

Ålesund 
sjukehus/HMR 

Elisabeth Siebke,  Inge Ødven, Lars-Erik Sjømæling, Thomas Hetland Dulin, Karl-
Arne Remvik 

Praksiskonsulent Sindre Klokk 

Fylkesmannen  

 
o Saksliste:  

o Referat fra møtet 2. juni  OK?  
o Status smitte, smittesporing og testing – erfaring fra sommeren og plan for 

høsten 

o Vaksinering 
o Diskusjon, spørsmålsrunde om aktuelle tema.   Evt. aksjoner 
o Om felles henvisningsmotttak i HMR v/ Elisabeth Siebke 
o Møteplan for høsten, fortsette med 1x hver 4. onsdag?  

Neste datoer blir da onsdagene  22. sept.  20. okt, 17. nov og 15.desember  
o Evt 

 
 
Fra diskusjon/spørsmålsrunder 

Tema  Oppfølg
ing 

Referat  Referatet ble godkjent og legges ut på samhandlingssiden   

Status smitte, 
smittesporing,

Ålesund kommune: Status pr 25/8, tatt frå presentasjonen til Olav 
Mestad, viser status frå slutten av juli: 

Løpend
e 
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testing, 
vaksinering og 
plan for 
høsten. 
 

 
 
For det meste er det kjente smitteveier. Etter planen skal alle under 18 år 
være fullvaksinerte til 15/9. Man starter nå for 16-17 åringene. Det er 
utfordrende med karanteneregler og forståelse av disse. 
Sula kommune: Har hatt to større utbrudd i det siste. Det er krevende 
med smittesporing og bekymringsfullt med ukjente smitteveier. For 
befolkningen eldre enn 18 år har over 90% fått første dose, 77% er 
fullvaksinerte. Starter vaksinasjon av de under 18 år i neste uke.  
Giske kommune: 
Vaksinestatus ok, smittesituasjon omtrent som Ålesund, men nedskalert. 
Det er utfordring med bemanning testtilbudet på flyplassen og også med 
smittesporing. 
Ålesund sjukehus: 4 innlagte. I mål med fullvaksinering av alle tilsette 7.9. 
Klinikk for prehospitale tjenester: Klinikken orienterer om at man 
viderefører smittedrosje til 1.10. og ber om at denne benyttes ved 
mistanke om smitte. Likeså minnes det om at bestilling av ambulanse 
skjer etter gjeldene prosedyre 
  

Felles 

henvisnings

motttak i 

HMR v/ 

Elisabeth 

Siebke 

Det er opprettet felles henvisningsmottak i helseforetaket. Dette gjelder i 
første omgang for 9 diagnoser innen ortopedi. Ved lang ventetid ved et 
sykehus, vil en kunne få tilbud ved andre sykehus med kortere ventetid. 
Planen er å utvide tilbudet til andre diagnosegrupper, Fra 1.10 skjer dette 
innen fagområdene øre- nese- hals og øye.  

 

Møteplan for 

høsten, 

fortsette med 

1x hver 4. 

onsdag 

Neste datoer blir da onsdagene 22. sept.  20.okt, 17. nov og 

15.desember  
 

 

Eventuelt sak Lars Erik Sjømæling orienterte om hendelsen med hurtigruta som fikk 
motorstans på Hustadvika og følgehendelsen ved at en ambulansebåt 
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grunnstøtte. Aktuell båt blir mest sannsynlig ute av tjeneste til over 
nyttår. Det er iverksatt kompenserende tiltak. 
Elisabeth Siebke minner om at Rhesusimmunisering blir flyttet fra 
spesialisthelsetjensten til kommunene fra 1.9.21. Det er viktig å melde fra 
om behov for bistand dersom man har utfordringer å få til dette. 
Informasjon er sendt til kommunene i eget brev fra Helsedirektoratet.  

Dato for neste 
møte 

22 september kl 1515-1600.    

 
 
Møtet ble avslutta  
 
 
Referent Karl-Arne Remvik / Elisabeth Siebke 
 


