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Møtetittel:  Samarbeidsmøte mellom Ålesund sjukehus og 
omliggende kommuner 

 

Møteleiar:  Elisabeth Siebke  
Referent: Britt Valderhaug Tyrholm  
   
Dato: 20.10.21  
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 Jonas Kvale Vegsundvåg, 

Stranda   

Giske   

Fjord Jan Ove Gravdal 

Sula  Marianne Kolsvik Bjerkevåg, Grethe Elise Gjørvad Øen 

Vestnes  Elly Christine Voldsdal Slettvoll 

Sykkylven Aleksander Linge Sommerdalen 

Ålesund 
sjukehus/HMR 

Elisabeth Siebke,  Inge Ødven, Britt Valderhaug Tyrholm, Jorun Bøyum 

Praksiskonsulent Sindre Klokk 

Fylkesmannen  

 

o Referat fra møtet 23.september OK?  
o Status smitte, smittesporing og testing – erfaringer sålangt denne høsten 

o Vaksinering 
o Diskusjon, spørsmålsrunde om aktuelle tema. Evt. aksjoner 
o Neste møtedatoer: onsdagene 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 sjukehus:  
Det er 3 pasienter som er innlagt i sykehuset på møtetidspunkt, inkludert 
avisolerte. Det er besluttet å samle koronapasienter i fylket til Ålesund 
sjukehus.  
Vaksine: Foretaket arbeider med å avklare 3. vaksine til sårbare 
pasienter, og har vaksinert dialysepasienter. Adgangskontrollen er fjernet 
og arbeides med endring i organisering av testing av egne ansatte. 
Foretaket har hatt langvarig overbelegg grunnet stor pågang av akutte 
innleggelser siden mai. I tillegg økende sykefravær på grunn av 
luftveisinfeksjoner. 
Sula kommune: 
Fortsatt to i karantene. Fredelig nå med lite smitte. I gang med dose nr 3 
for de personene som har dårlig immunforsvar og de som fikk vaksine 
først. Økt sykefravær som følge av luftveisinfeksjoner 
Ålesund kommune: 
Nye koronapasienter blir meldt. Lite smittesporing nå. Prøver å få gjort 
mest arbeid på dagtid. Helsesjukepleier holder kontroll på det lille som 
er. En del eldre må mobiliseres. Det skal være en uke mellom 
influensavaksine og dose 3. Influensavaksine hos fastlegen. Har tatt unna 
henvendelser som gjelder dose 3. 
Sykkylven/Stranda kommune: 
Nokså lik smittesituasjon. Kun sporadisk smitte. Sporingsteamet kan ta en 
pust i bakken. Vaksinering av vaksine 3 pågår. Fraværskontrollen for 
videregående skole er i gang igjen.  
Fjord kommune: Som de øvrige. Ingen utfordringer med dose nr 3.  
Vestnes kommune: 
Det har vært en del smitte i oktober i Vestnes kommune. Vaksinearbeidet 
pågår. 80 år + får dose nr 3. 15-17 åringene skal ha vaksine nr 2 i 
november. 
Praksiskonsulent: 
Mye roligere nå.  
 

Løpend
e 

Håndtering av 
3. 
vaksinedose 

Fhi ga spesialisthelsetjenesten ansvaret for å avklare liste over pasienter 
som skulle motta dose nr. 3 ut fra noen kriterier, bl.a. tilstander og 
medikamenter.  
Det foreligger ikke muligheter for å hente ut denne typen informasjon fra 
Doculive eller PAS, og klinikkene har ikke ressurser som kan gå gjennom 
alle pasientjournaler for å sikre riktige lister. Dette ble derfor løftet til 
foretaksnivået. Ved en feil, gikk det ut lister fra foretaket til kommunene 
med taushetsbelagt informasjon, bl.a. alle medikamenter pasientene sto 
på. Listene ble av mottakerne makulert, men det er ikke sendt ut ny 
informasjon. Flere kommuner venter fortsatt på dette. Det må avklares i 
foretaket hvor denne oppgaven har stoppet opp og når/om det kommer 
oppdaterte lister eller avklaring av oppgaven. 
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Evt. hva gjør 
en med de 
som ikke er 
vaksinert? 

I lys av nylig hendelse der uvaksinerte ansatte smittet flere pasienter, 
hvorav alvorlig utfall med dødsfall. Helsetjenesten skal sikre pasientene 
og har ønsket å kartlegge hvilke ansatte som ikke er vaksinert. Man gikk 
ut med krav om bruk av munnbind for uvaksinert helsepersonell i møte 
med pasienter. Dette er nå under avklaring da det er kommet opp 
spørsmål om man har juridisk myndighet til dette.  
Forespørres hva kommunene gjør:  
Sula kommune har valgt å kartlegge, med spørsmålene «ja», «nei» og «vil 
ikke oppgi». I Sula kommune skal personal som ikke er vaksinert bruke 
munnbind, slik uvaksinerte er anmodet om.  

 

Dato for neste 
møte 

Etter en kort diskusjon ble det besluttet å slå sammen årets to siste 
møter til et møte: Onsdag 1. desember kl 1515-1600.  Møteinnkalling er 
sendt. 

 

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


