
   

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: 23.09.2020  
Tidspunkt: Kl. 1500-1600  
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 Olav Mestad, Aleksander Linge Sommerdalen  

Stranda   

Giske  Anne Line Sommerdalen,  

Fjord Kjetil Heggem 

Sula  Grethe Elise Gjørvad Øen , Marianne Kolsvik Bjerkevåg 

Vestnes   

Sykkylven  

Ålesund 
sjukehus/HMR 

Inge Ødven, Brit Ingunn Hana, Sindre Klokk 
Stian Endresen, Britt Valderhaug Tyrholm, Thomas Hetland Dulin, Asbjørn Kjelsvik,  

Fylkesmannen  

 
Saksliste:  

 Referat fra møtet 19.august OK? 

 Status testing, smitte og tilgjengelig smittevernutstyr. 
o Status når det gjelder digital henvisning til coronatesting 

 Diskusjon, spørsmålsrunde om aktuelle tema.   Evt. aksjoner 

 Møtefrekvens høsten 2020? Neste møte onsdag 21. oktober?  

 Evt.   
 

 
Fra diskusjon/spørsmålsrunder 

Sak Diskusjon Oppfølging 

Referat  Referatet ble godkjent og legges ut på samhandlingssiden   

Testsituasjon, 
smittestatus i 
Møre og 
Romsdal. 

Ingen positive covid-19 innlagt i foretaket. Snart 1200 av 
helsepersonell i helseforetaket som er testa. Testteltet blir flytta på 
grunn av ombygging ved Ålesund sjukehus. Er i dialog med Ålesund 
kommune om dette. Testbehovet har overskredet kapasiteten, men 
nå har dette gapet blitt lukket.  
Intensivpasienter som tester positivt skal enten til Molde sjukehus 
eller til Ålesund sjukehus.  
 

Løpende 
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Status når det 
gjelder digital 
henvisning til 
testing 

Molde kommune var først ute med digital rekvirering. Ørsta/Volda 
legevakt kom rett etter og er fullt oppe. Det er Kristiansund legevakt 
også. Ålesund kommune har forberedende aktiviteter, snart klar for 
digital rekvirering. Status i Sykkylven er usikker. Både Giske 
kommune og flyplassen er i forberedelse. (Giske kommune har 
starta 25/9 og flyplassen kom i gang 28/9).  Det jobbes for å få til 
enda mer e-rekvirering. Ålesund kommune er i ferd med å skifte EPJ-
system. Dette har skapt noen forsinkelser når det gjelder «å få 
skrudd på knappen» for e-rekvirering av tester. 
 

 

Nytt fra 
kommunene 

Ålesund kommune har hatt smitte og har gjennomført god 
smittesporing. Det er rolig i by`n nå.  
Kommunen forbereder sesong for influensavaksinering. 
Risikogrupper og helsepersonell først. Andre må vente til 1. 
desember 

 

Fra diskusjon Det ble stilt spørsmål om når er en friskmeldt etter å ha vært 
smittet med covid 19? Ålesund kommune viste  til at en er 
friskmeldt tre døgn etter at en er symptomfri og har levert negativ 
test. Da kan en gå ut av isolasjon. Individuelle vurderinger kan bli 
krevd.  
Influensavaksine 2020. 
Vaksinen kommer i uke 43. De prioriterte får vaksine først. Vanlige 
folk kan bli vaksinert fra 1.desember. Det ble diskutert at det kanskje 
ikke er lurt å levere ut resepter på vaksine før det er åpnet for 
vaksinering for alle. Vaksinen vil i år koste kr 50, mot normal pris 
som er kr 400.  

 

Neste møte 
 

Dette møtet var et kort møte. Det ble avtalt at neste  
møte er avtalt til onsdag 21. oktober.   

 

 
 
Møtet ble avslutta ca kl 1530. 
 
 
Referenter Britt Valderhaug Tyrholm/Inge Ødven  
 
 


