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Møtetittel:  Samarbeidsmøte mellom Ålesund sjukehus og 
omliggende kommuner 

 

Møteleiar:  Elisabeth Siebke  
Referent: Britt Valderhaug Tyrholm  
   
Dato: 07.04.2021  
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 Aleksander Sommerdalen,  Olav Mestad, Synnøve Vasstrand Synnes, Torfinn 
Strand Vingen, 

Stranda   

Giske  Anne Line Sommerdalen, Lene Bjørlo Overå 

Fjord  

Sula  Grethe Elise Gjørvad Øen, Marianne Bjerkevåg 

Vestnes   

Sykkylven  

Ålesund 
sjukehus/HMR 

Elisabeth Siebke, Sindre Klokk,  Britt Valderhaug Tyrholm, Karl Arne Remvik, Stian 
Endresen, Inge Ødven 

Fylkesmannen  

 
Saksliste:  

o Referat fra møtet 10. mars OK?  
o Status testing og smitte 

o Vaksinering 
o Plan for utskrivningsklare pasienter. Det er ekstra utfordrende når det er stor 

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

 
Fra diskusjon/spørsmålsrunder 

Tema  Oppfølging 

Referat  Referatet ble godkjent og legges ut på samhandlingssiden   

Status 
testing og 
smitte  

Ålesund sjukehus: På møtedato er det 7 pasienter innlagt med korona, 
hvorav 4 er intensivpasienter.  Helseforetaket har besluttet at pasienter 
med korona skal samles ved to sykehus, ett i nordfylket og ett i sørfylke, 
dvs. Molde sjukehus og Ålesund sjukehus. Det har vært opp til 6 
pasienter på respirator. I den situasjon ble også Volda sjukehus 
benyttet. Det ble satt inn ekstra anestesilege som bare skulle arbeide 
med pasientene i respirator. Anestesilege dekker vanligvis både 

Løpende 



   

Møtereferat   
 
 

Arkiv:  Vår ref:  Side 2 av 2 

  SK:   

helikopter og hele beredskapsområdet. På tross av en krevende 
driftssituasjon, er det bare en operasjon som har blitt utsatt – og det i 
ett døgn. Det er utfordringer knytt til vedtak om at fødepasienter skal 
ha med en pårørende. Hurtigtest for fedrene. Sykehuset har ikke 
venteareal i påvente av testsvar. Partnere som tester positivt blir ikke 
med. For tiden er det høye fødetall.   
 
Ålesund kommune: Kritisk før påske. Det har roa seg på 
møtetidspunktet. Det starta 17. mars. Har hatt mye smitte med britisk 
mutant. Over 90 nye tilfeller og 500 i karantene. Smitte ved en 
ungdomsskole, legekontor. Parallelle utbrudd.  Villsmitte her og der. 
Veldig krevende med smittesporing. Det har gått non-stopp. Heldigvis 
kontroll på de til sammen 6 utbruddene. De siste dagene har det vært 
50 i karantene. Få kontakter pr. smittede nå. Mange tilsatte har gjort en 
kjempeinnsats. Det ble gjort 3500 tester i uke 12. 
 
Giske kommune: Akkurat nå er det fredelig. Det har vært gjennomført 
masse testing. 3 har testa positivt. Smitte ved omsorgssenteret igjen, 
via en tilsatt denne gang. Ingen nye smittede beboere. Beboerne er 
vaksinert. Det ble vist til at Giske kommune er en halvstor kommune, 
der det er kort veg mellom tjenestenivåa. Testa mange, opptil 250/300 
på en dag. 
 
Sula kommune: Hadde lignende situasjon som Ålesund og Giske 
kommune rett før påske.  Mange i karantene. Ett utbrudd relatert til 
smitte i Ålesund. To nye utbrudd i påska som var knytt til 
overnattingsbesøk i helgene. Få nærkontakter. Folk har vært flink å 
teste seg. En holder pusten og er spent på effekt av påsken. Foreløpig 
kontroll på de utbruddene som har vært. 

Vaksinering Ålesund sjukehus: Nesten ferdigvaksinert gruppe 2 av ansatte. 
Beredskapsledere blir prioritert. Rundt 500 tilsatte har fått vaksine.  
Ålesund kommune: Stort trykk på vaksineønsket. Trenger mer folk for å 
få gjennomført vaksinering.  
Giske kommune: Har fått vaksinert ganske mange. 
Sula kommune: Ligger godt an når det gjelder vaksinering 

 

Eventuelt 
sak 

Ålesund sjukehus hadde ønsket å bli noe mer informert og  involvert 
ved det store utbruddet i Ålesund kommune  før påske. 

 

Dato for 
neste møter 

Disse møtedatoer er bestemt: onsdag 5. mai og 2. juni  - kl 1515-
1600. Møteplattformen blir teams fra kommende møte.  

 

 
 
Møtet ble avslutta ca kl 1610 
 
 
Referent Britt Valderhaug Tyrholm/ Elisabeth Siebke 
 


