
   

Møtereferat   
 
 

Arkiv:  Vår ref:  Side 1 av 2 

  SK:   

Møtetittel:  Samarbeidsmøte mellom Ålesund sjukehus og 
omliggende kommuner 

 

Møteleiar:  Elisabeth Siebke  
Referent: Britt Valderhaug Tyrholm  
   
Dato: 10.03.2021  
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,  Jonas Vegsundvåg, Olav Mestad 

Stranda   

Giske  Anne Line Sommerdalen,  

Fjord  

Sula  Grethe Elise Gjørvad Øen, Marianne Kolsvik Bjerkevåg 

Vestnes   

Sykkylven  

Ålesund 
sjukehus/HMR 

Elisabeth Siebke, Inge Ødven, Sindre Klokk,  Britt Valderhaug Tyrholm,  

Fylkesmannen  

 
Saksliste:  

o Referat fra møtet 10. febr. OK?  
o Status smitte og vaksinering  
o Kommunikasjon smittesporingsteam og fastlegene? – sak fra 

kommuneoverlegen i Giske.  
o Diskusjon, spørsmålsrunde om aktuelle tema.   Evt. aksjoner 
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 
Lite/ingen smitte. Har hatt sporingsarbeid i tilknytning til nærkontakt. 
 
Sula kommune:. Har hatt et lite og avgrenset utbrudd. Vedkommende 
hadde mange nærkontakter. Foreløpig negative svar. Kommunen har 
kommet i gang med vaksinering i kategori 5 
 
Ålesund kommune: Rolig i Ålesund. 50 personer i isolasjon. Nytt: Har 
fått en mutert. To som hadde mutant. Tre separate med mutant. Lite 

Løpende 



   

Møtereferat   
 
 

Arkiv:  Vår ref:  Side 2 av 2 

  SK:   

utbrudd, men mange nærkontakter. De fleste er negative og mange er 
ute av karantene. Litt motsatt av trenden andre plasser.  Mange 
nærkontakter gir en komplisert sporingslogistikk.  
Kommune har vaksinert 300 i gruppe 5.  
Vil kunne tilby avtalespesialister vaksine.  
 
 Ålesund sjukehus: Stille og rolig når det gjelder Covid 19 på 
møtetidspunkt. Ingen innleggelser i Møre og Romsdal. Vurderer å øke 
kapasiteten ved med. avd. En har tatt ned sengetallet fordi en 
hovedsakelig har flersengsrom som må benyttes som enerom ved 
mistenkt smitte.  
Helseforetaket har ikke fått svar når det gjelder nye vaksiner. Det har 
vært gitt lovnad om betydelig mer vaksine enn det som er mottatt. 
Gruppe 1- personell – i kritiske funksjoner er prioritert. En har erfart 
nær 100% sykefravær etter vaksinering. Viktig å planlegge vaksinering 
med tanke på muligheter for at reaksjoner på vaksine kan gi fravær.  En 
er også i gang med pasienter som er langtidsinnlagt eller i tett forløp 
med flere besøk i uken Dette er hovedsakelig dialyse pasienter og 
pasienter innenfor psykiatri. Pasientene får Pfizer –vaksinen. Sykehuset 
har ikke kommet til gruppe 3 enda. Det har kommet pålegg om å 
prioritere også personell med annen arbeidsgiver som har arbeidsplass 
på sykehuset – f.eks. renholdspersonell og vektere.  

Sak fra Giske 
kommune 

Innspill om at personer i karantene/ventekarantene trenger 
sykemelding. Hvordan skal fastlegen vite når deres pasienter trenger 
slik sykemelding?  Ansatte i foretaket benytter egenmelding og det vil 
være ytterst få som trenger sykemelding. De fleste kan også utføre 
oppgaver i karantene.  Ålesund kommune har dialog med fastlegene 
dersom folk er pålagt karantene. Når det blir bedt om sykemelding på 
grunna av karantene – da må en stole på at de personene det gjelder 
faktisk skal i karantene. Det orienteres også om det nye begrepet: 
«ventekarantene» . 

 

Diskusjon Noen pasienter har fastlege i en annen kommune enn der de bor. Hvem 
skal tilby vaksine? I prinsippet er det bostedskommunen. Noen 
pasienter vil kunne falle igjennom, men en prøver etter beste evne å 
fange opp aktuelle pasienter. 

Løpende 

Eventuelt 
sak 

Skal man benytte dette møtet også til andre saker enn 
pandemirelatert? Enighet i gruppa om dette. Saker meldes til referent. 

 

Dato for 
neste møter 

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

 

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


