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Møtetittel:  Samarbeidsmøte mellom Ålesund sjukehus og 
omliggende kommuner 

 

Møteleiar:  Elisabeth Siebke  
Referent: Britt Valderhaug Tyrholm  
   
Dato: 22.09.21  
Tidspunkt: Kl. 1515-1600  
Stad: Teams  
    

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 

Stranda   

Giske   

Fjord Jan Ove Gravdal 

Sula  Marianne Kolsvik Bjerkevåg 

Vestnes   

Sykkylven  

Ålesund 
sjukehus/HMR 

Elisabeth Siebke,  Inge Ødven, Britt Valderhaug Tyrholm, Karl Arne Remvik 

Praksiskonsulent  

Fylkesmannen  

 

o Referat fra møtet 25.august. OK?  
o Status smitte, smittesporing og testing – erfaringer sålangt denne høsten 

o Vaksinering 
o Diskusjon, spørsmålsrunde om aktuelle tema. Evt. aksjoner 
o Utskrivningsklare pasienter fra Ålesund kommune i sjukehuset 
o Neste datoer onsdagene 20.okt, 17. nov og 15.desember  
o Evt 

 
Fra diskusjon/spørsmålsrunder 

Tema  Oppfølg
ing 

Referat  Referatet ble godkjent og legges ut på samhandlingssiden   
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Status smitte, 
smittesporing,
testing, 
vaksinering og 
plan for 
høsten. 
 

Ålesund kommune: Ny fagsjef på legevakta. 
Det har vært en periode med store utfordringer knytt til Delta- varianten. 
Giske kommune har også hatt høge smittetall. En ser nå et betydelig fall i 
smittetall. Det har vært et stort utbrudd i bedrifter med mange 
gjestearbeidere. En ser at smitte oppstår der det er dårlig vaksinasjon. 
Det har vært en tøff utfordring siden juli, men bedring i sikte.  
Fjord kommune: Utbrudd ved den største skolen. Enkelte smittetilfeller 
har vært krevende. 92% over 18 år er vaksinert. 12-15 åringen blir 
vaksinert nå samt noen etternølere i andre grupper. Kommunen rigger 
seg til å møte smitte hos barn med RS-virus. 
Sula kommune: Stadig tilsig av nye smittetilfeller. Smitte kommer fra 
mange kanter. Kommunen har et veldig bra team. Kommunen har 
allerede et stort antall de barn med RS –virus. 
Ålesund sjukehus:  
Det arbeides for omlegging av teststasjon for egne ansatte. Man vurderer 
å dele ut utstyr til selvtesting er delt ut til helsepersonell.  
Ca. 2500 har nå fått 2 doser. 
 
 

Løpend
e 

Andre 
innmeldte 
saker 

3. vaksinedose 
Spesialisthelsetjenesten har mottatt oppdrag om å sikre at dose nr. 3 gis 
til pasienter med redusert immunforsvar. Dette er startet på dialysen og 
det arbeides med å avklare hvordan man kan sikre informasjon til alle 
dette gjelder etter at det er sendt ut rundskriv med tilstander og 
medikamenter som gir grunnlag for dette.  
Fra kommunehold ble det meldt synspunkt om at foretaket står for tur 
siden fastlegene fikk oppgaven ved oppstart av vaksinering. Foretaket har 
imidlertid ingen verktøy for å hente ut lister som kan avklare dette, og 
det arbeides med å finne bedre løsninger.  
 
Influensasesongen og RS sesongen er på vei 
Influensavaksinen kommer snart til Møre og Romsdal. Det er bestilt inn i 
god tid. Ønske om å vaksinere alle. 
 
Utskrivningsklare pasienter 
Det har vært økende utfordring med utskrivningsklare pasienter. 
Sykehusets beredskap og generelle kapasitet til spesialisthelsetjeneste 
oppgaver blir svekket i denne situasjonen.  
Fra Fjord kommune ble det vist til at kommunen har ledig kapasitet og 
kan om ønskelig bidra til å avhjelpe situasjonen for andre kommuner.  
Det ble bedt om å få informasjon om antall liggedøgn for pasienter som 
venter på tilbud fra kommune. Den presentasjon om tematikken som ble 
vist for styret, legges ved referatet. 

Eventuelt sak Lite oppmøte på dette møtet. Enig om å følge plan for møter ut året.   

Dato for neste 
møte 

20 oktober kl 1515-1600.    
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Møtet ble avslutta kl 1600 
 
 
Referent Britt Valderhaug Tyrholm / Elisabeth Siebke 
 


