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Møtetittel:  Samarbeidsmøte mellom Ålesund sjukehus og 
omliggende kommuner 

 

Møteleiar:  Elisabeth Siebke  
Referent: Britt Valderhaug Tyrholm  
   
Dato: 02.06.2021  
Tidspunkt: Kl. 1515-1610  
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 Mestand,  Synnøve Vasstrand Synnes 

Stranda   

Giske  Anne Line Sommerdalen, Sofie Katrin Holmeset 

Fjord Jan Ove Gravdal 

Sula  Grethe Elise Gjørvad Øen, Marianne Bjerkevåg 

Vestnes   

Sykkylven  

Ålesund 
sjukehus/HMR 

Elisabeth Siebke,  Britt Valderhaug Tyrholm, Inge Ødven, Mona Aagaard-Nilsen, 
Lars-Erik Sjømæling, Kristen Rasmussen 

Praksiskonsulent Sindre Klokk 

Fylkesmannen  

 
Saksliste:  

o Referat fra møtet 5.mai OK?  
o Status smitte, smittesporing og testing, herunder 

o den forestående ferieavvikling og plan /kapasitet knytt til smittesporing og 
testing 

o Vaksinering 
o Diskusjon, spørsmålsrunde om aktuelle tema.   Evt. aksjoner 
o Møteplan for høsten 
o Evt. 

 
Fra diskusjon/spørsmålsrunder 

Tema  Oppfølging 

Referat  Referatet ble godkjent og legges ut på samhandlingssiden   

Status smitte, 
smittesporing,
testing og 
vaksinering. 
Status streike-
situasjon  

Ålesund kommune: På møtetidspunkt har det vært to sekundære 
utbrudd. Mange smitta, mye smittesporingsarbeid. Tester seg ut av 
det. Smitte i store familier der yngre personer har blitt smitta. Oppi 
500 i karantene/ventekarantene. 60 i isolasjon. Språklige og kulturelle 
situasjoner. Håper å slutte med de lokale bestemmelsene og kunne 
praktisere de nasjonale reglene. Når det gjelder vaksine, så vaksineres 

Løpende 
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gruppen 60 – 64 år. Ålesund kommune er tatt ut i streik og er hardt 
rammet.  Pr. dato var 1000 tatt ut i streik. Lærere, sykepleiere, 
fysioterapeuter. «Nesten alt vi har» er tatt ut i streik. Søker om 
dispensasjoner i en slik grad at en er bekymra for at en blir oppfatta 
som streikebryter. Statsforvalteren er tett på for å vurdere i hvilken 
grad streiken berører en 3. part.  
Sula kommune: Lite smitte. Et menneske i karantene. Vaksinering går 
veldig bra. Gruppe 9 blir vaksinert nå. Bekymra for 
vaksineringskapasiteten.  
Giske kommune: Rolig koronamessig. Like bak Sula kommune når det 
gjelder vaksinering. Det med flyplassen er utfordrende. 
Planleggingshorisont på 14 dager. Godt samarbeid med Ålesund 
kommune når det gjelder koronahotell. 
Ålesund sjukehus: Færre innlagte med covid. Lettet på kriteriene.  Før 
skulle alle med akutt abdomen isoleres. Dette skal endres på og det er 
bra. Får koronamidler fram til 1. juli. Det er ekstrakostnader knytt til 
både bemanning og medisiner.  
Vaksinasjoner:  Sykehuset har 1000 vaksiner på 2, 5 uker. Alle ansatte 
vil ha fått første dose innen utgangen av uke 24.  
Klinikk for prehospitale tjenester.   Har «smittedrosjer» ved alle 
sykehusa. Får dekket ekstrakostnader ut juni.  
Klinikk for drift og eiendom: Store merkostnader knytt til pandemien. 
Bruker mest på Securitas. Også ekstrakostnader knytt til smittevask og 
renhold.  Et spørsmål om hvordan håndtere dette økonomisk på 
lengre sikt.  
Det er ekstremt stor aktivitet ved sykehuset. Fasadeendring og ny 
strømforsyning. Ny veg og endret kjøremønster til inngang og 
akuttmottak. Stor endring ved AIO-bygget. Mer behandling over fra 
døgn til dag. Samlet sett skal endringene gi bedre kapasitet ved 
sykehuset 
Klinikk for diagnostikk: 
Store kostnader knytt til transport av prøver til og fra Molde sjukehus. 
Håndtering av disse kostnader bør løses sammen med kommunene. 
Kommunene er avhengig av raske testsvar fra sykehuset. Har iblant 
brukt egen budbil. Sykehuset planlegger å ha åpent fem dager i uken – 
også i sommer. 
Annet om sykehuset:  Fra 1. juni startet et felles inntakskontor i 
forhold til 9 diagnoser (kirurgi). Dersom det er mer enn 4 ukers 
ventetid, så får pasienten tilbud om kirurgi ved annet sykehus. Over 
sommeren vil en etablere samme ordning for gråstær operasjoner.  
 

Eventuelt sak Ålesund sjukehus og Ålesund kommune har etablert et operativ 
samhandlingsfora. Daglige ledere i helseforetaket og daglige ledere i 
kommunen møtes 1.time hver 6.uke for å diskutere faglige og kliniske  
samhandlingstema. Palliativ plan er tema kommende møte. 
Møteformen er en prøveordning i et halvt år. Det blir også arbeidet 
med å utforme prosedyrer/faglige retningslinjer ved pasientforløp 
som krever utstyr og opplæring 
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Dato for neste 
møte 

Denne møtedato er bestemt over sommeren: 25.august kl 1515-
1600.   

 

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


