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Møtetittel:  Samarbeidsmøte mellom Ålesund sjukehus og 
omliggende kommuner 

 

Møteleiar:  Elisabeth Siebke  
Referent: Britt Valderhaug Tyrholm  
   
Dato: 10.02.2021  
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 Synnøve Vasstrand Synnes,  Aleksander Sommerdalen,  Jonas Vegsundvåg, Olav 
Mestad 

Stranda   

Giske  Anne Line Sommerdalen, Lene Bjørlo Overå 

Fjord  

Sula  Grethe Elise Gjørvad Øen, Marianne Kolsvik Bjerkevåg, Kjetil Fylling 

Vestnes   

Sykkylven  

Ålesund 
sjukehus/HMR 

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

Fylkesmannen  

 
Saksliste:  

o Referat fra møtet 13. januar OK?  
o Status smitte, testing, tilgjengelig smittevernutstyr og vaksinering 
o Diskusjon, spørsmålsrunde om aktuelle tema.   Evt. aksjoner 
o Møteplan vår 2021, 10. mars, 7. april, 5. mai, 2. juni….? 
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 

Giske kommune 
To positive – importsmitte fra Storbritannia. FHI har ikke klart å 
analysere de positive testene med tanke på det muterte viruset. God 
registrering av nærkontakter ved hjelp av Remin Smittesporing. Det er 
ca 60 som blir testet i uken. Nedgang i slutten av januar – mer testing 
nå. Forlenging av lokal forskrift om bruk av munnbind på flyplassen på 
Vigra til og med 8. mars. Testingen på flyplassen har gått dramatisk ned  
som følge av færre fly.  Alle blir testa x 2, en hurtigtest + en vanlig test.  
Vaksinasjon går greitt. Meir jobb enn forventa. På møtetidspunkt er en 

Løpende 
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ferdig med 85+. Begynner nå med 75+. 20% av vaksinemengden går til 
helsepersonell.  
 
Sula kommune: Har nylig hatt et lite utbrudd i en bedrift. Like mange 
smittetilfeller i Ålesund og Sula kommune. Tester alle tilsette, tidlig ute 
og har god kontroll. En ser at det svinger med forekomsten av smitte. 
En kommuniserer at det er viktig at alle med symptomer tester seg, slik 
at en sikrer effektiv smittesporing. Sula kommune er likt med Giske 
kommune når det gjelder vaksinering.  
 
Ålesund kommune: Nytt smittetilfelle – sammen med Sula -  på 
møtedato. Det er ikke mutert virus. En er årvåken med tanke på mutert 
virus. God kapasitet på testing. Jobber med skoleskyss. En er redd for at 
det blir for tett mellom elevene. En er ferdig å vaksinere på 
sykehjemma. 10 februar startet vaksinering av 85 + på Scandic hotell. 
En vaksinestasjon på Moa i tillegg. Digital booking av vaksine. 
Innbyggerne er flinke å bruke «Helseboka». Pasientene må komme seg 
til vaksinering på egen hånd. Av og til behov for smittetransport.  
Ålesund kommune ivaretar funksjonen med innreise karantene – hotell 
i Møre og Romsdal. 
Ålesund sjukehus: Stille og rolig når det gjelder Covid 19. Ingen 
innleggelser i Møre og Romsdal for tiden. 360 tilsette er vaksinert med 
Astra Zeneca i tillegg til tidligere tildelte Pfizer vaksiner i januar.  
Vaksinen har noen kjente bivirkninger. Ved symptomer mer enn to 
dager, sjekkes for covid19 3. dagen. 

fra diskusjon Pasientreiser fikk to spørsmål. Det ene vedr. en reise fra St. Olav der 
man ønsket mer fleksibilitet mht. flyreise. Det ble vist til at dette er 
utfordrende grunnet begrensete flyavganger under pandemien.  
Deretter ønsket man avklaringer rundt transport til teststasjon/ 
legevakt. Det er et kommunalt ansvar med å sørge for transport til test 
og vaksinasjon. Pasientreiser har hentet inn svar fra Helsedirektoratet 
og mente dette var avklart. Kommuneoverlegene ønsker presisering og 
avklaring av reise for testing dersom pasientene har kliniske tegn (er 
syke) og mener ansvaret da ligger på Pasientreiser. Olav Mestad og 
Jacob Devold avklarer og sikrer før neste møte. 

 

Vaksinering 
av avtale- 
spesialister 

Avtalespesialistene har etterspurt Ålesund kommune vaksinering.  
Avtalespesialistene er ansatt av HMN og foretaket har derfor avklart at 
med HMN at man får tildelt vaksiner også til disse, men de havner i 
gruppe 3 av helsepersonell. Tilgang til vaksiner til helseforetaket er 
begrenset. Man er fortatt i gang med å vaksinere helsepersonell som 
dekker akuttfunksjoner og kritisk infrastruktur. Totalt i fylket er det 40 
avtalespesialister. Ålesund vil vurdere om kommunen kan tilby vaksine.  

Løpende 

Dato for 
neste møter 

Disse møtedatoer er bestemt: onsdag 10.mars, 7. april. 3. mai og 
2. juni  - kl 1515-1600  

 

 
 
Møtet ble avslutta ca kl 1600 
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Referent Britt Valderhaug Tyrholm/ Elisabeth Siebke 
 


