
Møtetittel:  Samarbeidsmøte Nordmørskommuner og Kristiansund 
sjukehus/HMR og Corona 

 

Møtenummer:  12/2020  
Møteleder:  Åge Austheim  
Referent: Toril Kvisvik og Astrid Ljøkjell Solem  
   
Dato: 30.09.2020  
Tidspunkt: Kl. 1230-1315  
Sted: Skype  
   

 
Tilstede: 
 

Averøy Anne Marit Sylthe, David A. Mård 

Aure Jacob Romijn 

Smøla Håvard Bjørkly 

Kristiansund 
sjukehus/HMR 

Åge Austheim, Astrid Ljøkjell Solem, Toril Kvisvik 
Praksiskonsulenter: Andreas Hals , Stian Endresen 

Med forbehold om noen som mangler pga flere som sitter i samme videorom. 
  
Saksliste: 
 

1. Aksjonspunkt 
 
Ingen nye aksjonspunkter fra sist: 
 
Spørsmål vedr. samarbeid om beredskapssituajonen ble skriftlig besvart av Åge Austheim til 
Fylkesmannen etter siste møtet, som var godt fornøyd med hvordan det var rigget for samarbeid 
mellom kommunene og sjukehuset i Kristiansund ved en evt. ny bølge med Covid-19. 
 
Sak vedr. prosedyre om hjertestarter og palliative pasienter er tatt opp i fagledernettverket for 
kardiologer og sendes ut til alle kommuner og HMR når den er klar. 
 
 
 

2.Situasjonen i Nordmørskommunene og ved Kristiansund sjukehus/HMR 
 
Kristiansund sjukehus og HMR 
Hurtigtest tatt i bruk fra 15. september, så langt det eneste sykehuset i HMR. Fungerer veldig bra 
og brukes på akutte pasienter. Formålet er raskere og tryggere pasientforløp og unngå å fylle 
opp kohort.  
Ny engangs hurtigtester for alle er underveis. 
Det er Molde og Ålesund sjukehus som tar imot corona pasienter, dette vurderes fortløpende og 
evalueres 31.oktober. Dette gjøres for å opprettholde mest mulig ordinær drift. Kommunene 
skal legge inn aktuelle pasienter som vanlig. 
Ingen innlagte coronapasienter i DPS Kristiansund eller barnesengeposten 
 

Aure 
Ikke noen nytt, fremdeles beredskap. 



 
Kristiansund 
Ingen tilstede fra krisestaben/, men en kraftig oppblomstring av smitte i følge nyheter. Gul 
beredskap. 
 
Averøy 
Ingen smittetilfeller. Har ukentlige møter i krisestaben. 
 
Smøla 
Håvard Bjørkly er spent på «Smøladagan» som skal være i helga og ønsker oppdatert info fra 
Kristiansund kommune og HMR. Åge Austheim og Toril Kvisvik følger opp og sender ut e-post md 
oppdatert informasjon innen kl 16 1.oktober. 
 
Eventuelt   
Møtekollisjon med to andre møter i dag, Stian Endresen har sendt informasjon til 
samhandlingssjef i HMR for å prøve å unngå dette i fremtiden. 
 
 
Neste møte 28. oktober kl 1230-1315 
 
 
 
 
 
 


