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Tilstede: 
 

Gjemnes Svein Arild Eikemo, Ragnhild Kleive, Nils Magne Sæterbø 

Surnadal Gunhild Eidsli, Gunn Inger Bredesen 

Averøy Kjetil Leirbekk 

Kristiansund Siv Iren Stormo Andersson, Askill Sandvik 

Aure Jacob Romijn 

Tingvoll Bjarne Storset 

Smøla Håvard Bjørkly, Inger-Lise Lervik 

Fylkesmannen Karen Muller Mikaelsen 

Kristiansund 
sjukehus/HMR 

Åge Austheim, Tor Nygård, Heidi Vihovde Sandvig, Astrid Ljøkjell Solem og 
Toril Kvisvik 
Praksiskonsulenter: Stian Endresen, Andreas Nybrott Hals 

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

1.Aksjonspunkter fra forrige møte 
 

Ingen aksjonspunkt fra forrige møte. 
 
2.Situasjonen i Nordmørskommunene og ved Kristiansund sjukehus/HMR 
 
Kristiansund sjukehus og HMR 
Har god kontroll. Interne pasientforløp på Covid-19 pasienter avsluttet. Kristiansund sjukehus 
har totalt hatt 6 Covid-19 pasienter, og flest i HMR. Alle har overlevd. Videre viktig med gode 
rehabiliteringsforløp. 
Planlegger med 80-100% normal drift fremover, medfører stor aktivitet på poliklinikk, 
dagbehandling og kirurgi. 
Covid-19 pasienter som har behov for intensivbehandling behandles i Ålesund og Molde ut 
sommeren pga ressursutnyttelse bl.a. i forbindelse med ferieavvikling. Ved økning av 
pasientstrøm vurderes dette på nytt. 
Sykehuset berømmer kommunene for å ha tatt imot utskrivningsklare pasienter raskt. 
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Psykisk helsevern 
Lite nytt på døgn og DPS. Oppfordres videre til å bruke videokonsultasjoner for polikliniske 
pasienter. Ved lengre pasientforløp uten fysisk en-en konsultasjoner bør fysisk oppmøte 
vurderes i tillegg til der det er alvorlig sinnslidelse eller fare for suicid.  
 
Smøla 
Åpnet opp for turister som har forårsaket lange fergekøer. 
Testet over 100, fremdeles ingen positive på Covid-19. Har kohort med 3 plasser som ikke er 
brukt. 
Spent på organisering av testing for å kunne teste 5% av befolkningen, dvs. 100 pr uke og 20 pr 
dag. Skal klare det. 
 
Tingvoll 
Har fått hjem en Covid-19 pasient fra sykehuset. 
Testet 80 i kommunen. Ser det som vanskelig kapasitetsmessig å få testet 5% av befolkningen. 
Legesenterets ansatte er fremdeles todelt, senteret/hjemme. Slipper opp litt iht. veileder. 
Testing foregår i tunell. Kohort tom og vurderes å ta i bruk av andre pasienter. 
 
Aure 
Har åpnet opp kohort, men er fleksibel og kan tømmes på kort varsel. 
Har utfordringer med fysioterapeuter som er både kommunal og privat ift. smittevern. 
Planlegger for økt testing og det betyr at en person er opptatt med testingen på legesenteret, 
dvs evig underbemannet. Hatt delt legesenter i hele Covid-19 pandemien. 
 
Gjemnes 
En bekreftet positiv i går, 28.april. Smittesporing igangsatt, så langt ukjent smittekilde. 
Rigger for å teste 130/uke og det skal de få til. 
Har 5 ubrukte plasser på kohort. 
 
Kristiansund 
Har hatt 20 positive prøver og en siste med ukjent smittekilde, testet bredt rundt 
vedkommende. De ser også på om det er sammenheng med den smittede i Gjemnes, så langt ser 
de ikke det. Dette betyr at kommunen er over i fase 2. Det er 19 dager mellom de to siste som er 
bekreftet positive det betyr at det er lite smitte i befolkningen men den fins.  
Økt testing i forbindelse med åpning av barnehage og skole og en-en bedrifter. Skal teste 
1200/uka hvis 5% av befolkningen, 170/dag. Kapasiteten er ca 80-100/dag. Tester nå ca 20 pr. 
dag. 
Bekymret i tillegg til at en forventer en økning i forbindelse med russefeiring. 
Hatt smittevernveiledning til skoler, bedrifter fysioterapeuter mm. 
Målet er å holde ned smitteforekomsten med mer testing og god smittesporing. 
 
Spørsmål fra kommuneoverlege Bjørkly på Smøla som skal ha legevakt i helga, om friske kan 
benytte teststasjonen i Kristiansund i helga. Sandvik sier at det går fint så lenge det ikke blir 
ekstrem pågang. Smittesporing gjøres av den enkelte kommune. Dette gjelder alle kommuner i 
legevaktsamarbeidet. 
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3. ingen saker til evt. men her er diverse 
Fylkeslegen ønsket å takke for god jobbing. 
De trapper også ned arbeidet med Cocid-19 og setter ned beredskapsnivået til gult. 
Oppfordrer alle til å abonnere på FHI veileder for å holde seg oppdatert. 
13. mai møtekollisjon. Fylkeslegen undersøker saken. 
 
Stian Endresen lurer på hvordan en skal ta igjen etterslepet. 
 
God testkapasitet på mikrobiologen også 1.mai. 
 
Diskusjon ift. beredskap og opprettholdelse av kohort. 
Sykehuset har stengt kohort. 
Enkelte kommuner har åpnet kohort for andre pasienter men beholder fleksibiliteten og kan 
tømme på kort varsel. 
Planlegge med smarte driftsmodeller i fremtiden. 
Austheim orienterte om en hurtigtester, får svar på 45 min, dette vil lette sengepostdriften 
fremover. 
 
 
Fortsetter med ukentlige møter. 
Neste møte 6.mai kl 1230-1315 
 
Ingen aksjonspunkter til neste møte men oppfordrer til å melde inn saker eller spørsmål. 


