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Møtetittel:  Samarbeidsmøte mellom Ålesund sjukehus og 
omliggende kommuner 

 

Møteleiar:  Elisabeth Siebke  
Referent: Britt Valderhaug Tyrholm  
   
Dato: 16.12.2020  
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 Torfinn Stranden Vingen, Synnøve Vasstrand Synnes, 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, Per Erik Tødenes; Brit Ingunn Hana, 
Britt Valderhaug Tyrholm, Leif-Erling Løvoll, Stian Endresen, Karl Arne Remvik, 
Kristen Rasmussen 

Fylkesmannen  

 
Saksliste:  

 Referat fra møtet 18.november OK? Tidligere utsendt.  

 Status smitte, testing og tilgjengelig smittevernutstyr. 

 Diskusjon, spørsmålsrunde om aktuelle tema.   Evt. aksjoner 

 Orientering om full drift ved ØHD-tilbudet i Ålesund kommune fra 7. desember   
 v/ Avd. leder Sindre Søvik Erstad 

 Møtefrekvens etterjulsvinteren 2021?  
o Forslag til møtedatoer: onsdag 13.januar, onsdag 10. februar, onsdag 

10.mars?  

 Evt.   
 

 
Fra diskusjon/spørsmålsrunder 

Sak Diskusjon Oppfølging 

Referat  Referatet ble godkjent og legges ut på samhandlingssiden   

Status testing, 
smitte og 
tilgjengelig 

Ålesund sjukehus: Det er to pasienter med covid-19 innlagt ved 
sykehuset på møtetidspunktet. Hovedproblemet nå er stort 
overbelegg og bekymring rundt den forestående julefeiring.  

Løpende 
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smittevern-
utstyr 

Det er anbefalt overfor ansatte at dersom en planlegger/eller har 
vært på reise i røde områder, skal en teste seg og gå i frivillig 
karantene.  
 
Ålesund kommune:  
Har noe smitte og noe importert smitte i tillegg. Tester om lag to 
tusen i uken. Det er laga i plan for testing i jul og nyttår. Planlegger å 
holde stengt for testing på røde dager. Det jobbes godt med 
smittesporing. Er spent på konsekvenser av økt reiseaktivitet i 
forbindelse med jul/nyttårs feiring.  
 
Det ble en diskusjon/refleksjon rundt bevissthet om hvordan man 
omtaler forekomst av smitte. Det at en person er smittet og har sitt 
arbeid på sykehuset betyr ikke at det har vært smitteutbrudd ved 
sykehuset. Det ble vist til at dersom en person er smittet og arbeider 
på Moa, så snakker en ikke om et smitteutbrudd på Moa.  
 
Giske kommune: Det ble stilt spørsmål om en skal bruke hurtigtester 
på flyplassen. En følger de nasjonale føringene for karantene. 
Markant bedring av smitte etter regelen om 72 timers test før 
ankomst. Ca 30% av de reisende tester seg. Ønsker at studenter i 
klinisk praksis skal teste seg i sin oppholdskommune.   

Kommunen forbereder seg til vaksinering. På legesenteret er det 
stille og rolig. Ikke så mange syke i kommunen. Det ble pekt på at 
det er rart at det er lite trykk i kommunen og stort trykk på 
sykehuset.  

Sula kommune:  Smittesituasjonen ved de russiske båtene har vært 
krevende.  Det har vært jobba mye med smittevern. Det er en 
betydelig synkende trend med lite smitte på båtene nå. Det har vært 
stort trykk på personalet med mye testing i Sula. Kommunen 
berømmer microlabben ved Molde sjukehus for en fantastiske 
innsats med fine verbale blomster.  

Oppsummert: Det er mye frykt knytt til smitte i kommunen. 

Aktuelt fra 
helseforetaket 

Avvikling av juleferie ved helseforetaket  
Noe nedstengning i julehøytiden. Mener at det er forsvarlig.  En 
følger en årsplan som ble lagt i 2019. Dette er normal reduksjon av 
drift i julehøytiden. Også reduksjon innenfor kreft. Det er vakt i 
Ålesund for øye hele døgnet. ØNH har ikke samme tilbud. Krevende 
situasjon rundt bemanning til luftambulanse. Tremanns crew fra og 
med helgen som var. Det er ikke med lege og sykepleier med på alle 
turer.  
Pågår utbygging /ombygging Det pågår mye graving som blir taklet 
på en grei måte. Omrokkering på parkering. Ikke topp, men det 
fungerer.   
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Ålesund 
kommune har 
igjen 
tilnærmet full 
drift ved ØHD-
tilbudet. 

Det er oppskallert drift igjen ved ØHD- tilbudet fra 7. desember. Det 
er fullt belegg. Veldig godt mottatt ved sykehuset. Det er to senger 
som er holdt igjen til covid-19. Det jobbes også med å holde 
luftveispoliklikken åpen.  

 

Vaksinasjon. 
Også 
tema i første 
møte i 2021 

Vaksinasjon. Planlegging og gjennomføring. Det ble en rask 
gjennomgang der det ble vist til at det er klare sentrale føringer om 
prioriteringer. I kommunene vil en starte med de eldste i sykehjem. I 
helseforetaket starter en med personalet i kohort-avd og intensiv. 
Mer om dette i møtet onsdag 13. januar.  

 

Dato for nye 
møter 

Disse møtedatoer er bestemt: onsdag 13.januar, onsdag 10. 
februar, onsdag 10.mars. kl 1515-1600  

 

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


