
   

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: 05.05.2021  
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 Jonas Kvale Vegsundvåg 

Stranda   

Giske  Anne Line Sommerdalen, Lene Bjørlo Overå 

Fjord Jan Ove Gravdal 

Sula  Grethe Elise Gjørvad Øen, Marianne Bjerkevåg 

Vestnes   

Sykkylven  

Ålesund 
sjukehus/HMR 

Elisabeth Siebke,  Britt Valderhaug Tyrholm, Karl Arne Remvik, Per Erik Tødenes, 
Inge Ødven 

Praksiskonsulent Sindre Klokk 

Fylkesmannen  

 
Saksliste:  

o Referat fra møtet 7 april OK?  
o Status smitte, smittesporing og testing 

o Vaksinering 
o Diskusjon, spørsmålsrunde om aktuelle tema.   Evt. aksjoner 
o Evt. 

 
Fra diskusjon/spørsmålsrunder 

Tema  Oppfølging 

Referat  Referatet ble godkjent og legges ut på samhandlingssiden   

Status 
testing og 
smitte og 
vaksinering 

Giske kommune:  Subsea7 – utbruddet innebærer 18 som har testet 
positivt hittil. Venter på svar fra testing. Et nytt tilfelle i en barnehage. 
Smittetilfellene er knytt til SubSea7 og Tollboden. Vurderer «drive-
through»- vaksinering. Lite flytrafikk. Kun et charterfly på møtedato. En 
er spent på sommeren og gjennomføring av grensekontroll. Ny 
forlenging av forskrift på flyplassen med krav om bruk av munnbind ut 
august. Kommunene drøfter også om den nye forskriften for Sula, 
Ålesund og Giske skal forlenges.  
 

Løpende 
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Sula kommune: Kommunen rapporterer om 3 smittede fra Tollboden 
med ulike smitteveier. Mange er eller har vært karantenesatt. Still nå. 
Prioriteringsgruppen er lik med Giske kommune når det gjelder 
vaksinering. De fleste i gruppe 5, 6 og 7 er ferdigvaksinert.  
 
Ålesund kommune: Det har vært ekstremt krevende å være 
smittesporer. Noen fra Tollboden har vært «under radaren» slik at det 
har skjedd spredning til nye plasser. Det har vært arbeidet intensivt 
med smittesporing. Det har vært praktisert tøffere karanteneregler. 
Kommunen er litt bak Giske og Sula kommune når det gjelder 
vaksinering. På møtetidspunkt sitter mange av dem som pleier å delta i 
dette møtefora i kriseledelse.  
 
Fjord kommune: Ganske fredelig nå. Det var et massivt utbrudd før 
påske. Fikk kontroll på det. Framdriften innenfor vaksinering er OK. 
 
Ålesund sjukehus: På møtedato var det per dato to inneliggende 
pasienter, en på intensiv. Stort problem med overfylte avdelinger. 
Utfordrende at mange ansatte ikke er vaksinert og at man fortsatt 
mangler stor andel vaksiner til ansatte i HMR, der Ålesund ligger særlig 
langt etter grunnet manglende tilgang på vaksiner.   
 
Foretaket gjentar ønsket om å bli involvert og orientert i forkant av 
forskriftsendringer som påvirker muligheten for å sikre 
spesialisthelsetilbudet til befolkningen både lokalt, men også i hele 
fylket. I møtet bekreftet man at man ville orientere foretaket fredag 
8.5. 
 
Klinikk for diagnostikk: 
Hurtigtesting i alle sykehusene. Fått på plass ny maskin som kan ta 
20000 – 25000 tester i full drift. Kreativ og innovativ avdelingssjef. Det 
er en antagelse i fagmiljøet at det vil være behov for testing i minst ett 
år fram i tid. 
 
Klinikk for kreft og rehabilitering: 
Venter på vaksiner til ansatte som ikke er vaksinert. 

Eventuelt 
sak 

Bekymringsfylt at så mange yngre har blitt smittet . Det er dialog med 
russen.  

 

Dato for 
neste møte 

Disse møtedatoer er bestemt: 2. juni  - kl 1515-1600.    

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


