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Tilstede: 
 

Gjemnes  Ragnhild Kleive 

Surnadal Bjørn Buan , Gunn Inger Bredesen 

Averøy Anne Marit Sylte  

Kristiansund  Askill Sandvik 

Aure Jacob Romijn 

Tingvoll Bjarne Storset 

Smøla Håvard Bjørkly, Ingeborg Dyrnes  

Kristiansund 
sjukehus/HMR 

Åge Austheim, Tor Nygård, Carina Wollan Myhre  
Praksiskonsulenter : Andreas Hals , Stian Endresen 

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

1.Aksjonspunkter fra forrige møte 
 

HAST samarbeidet – ønske om minst mulig bruk av Øyvakt og ambulanse ved utreise fra 
sykehuset på helg.  
Saken er tatt opp internt i HMR  
 
2.Situasjonen i Nordmørskommunene og ved Kristiansund sjukehus/HMR 
 
Kristiansund sjukehus og HMR 
Har god kontroll, ingen nyinnlagte covid 19 pasienter. Det er lav smitteforekomst men mange 
pasienter som trenger isolasjon i påvente av prøvesvar. Sykehuset er prioritert til å få hurtigtest, 
maskinen er kommet men reagensrørene kommer mest sannsynlig ikke før månedsskiftet august 
-september. Hver prøve koster 700 kr og vi må gi ansatte opplæring før vi kan ta den i bruk. 
Vil bli veldig positivt for sykehuset ved at færre trenger isoleres. 
Jobber inn etterslepet innen poliklinikk og kirurgi. 
Intensivpasientene (covid 19) blir som tidligere opplyst om samlet i Molde i sommer. Blir 
stabilisert og om nødvendig intubert her før videre transport. 
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Psykisk helsevern 
Øker kapasiteten på DPS, men ikke full drift gjennom sommeren. Flere pasienter fysisk tilstede 
ved konsultasjoner og gruppebehandling er startet opp igjen i tillegg til video/ telefon kontakt.  
Fortsatt noe etterslep innen DPS etter nedstenging i forbindelse med pandemien. 
Smøla 
Stille og rolig, ingen smitta pasienter så langt 
7 % av befolkningen er testet 
Stor turisttilstrømming i de ovale helgene i mai. Smittevern på fergene har vært til bekymring. 
Dette er spilt inn av kommuneoverlege til Fjord 1 og det er tatt tak i. 
Surnadal 
Jobber med bemanningsplanlegging i sommer/ kontinuitetsplanlegging 
KAD/ØHD ved Orkdal har vært operativ under pandemien. Denne ligger samlokalisert med 
observasjonspost og er et godt prehospitalt tilbud. 
Laksefiskerne er på plass og folk ønsker å ta i bruk hyttene sine.  
Beredt for å ta lokale, mindre utbrudd som måtte komme.  
Litt spent på utviklingen i Møre og romsdal ifht smitte pr 1000 innbygger, vi har nå passert 
Nordland fylke. 
Fhi sine prognoser viser betydelig økning til høsten, stiller spørsmål ved det, men planlegger 
utifra det scenarioet. 
Kristiansund 
Ingen nye smittetilfeller 
Tar ca 20 prøver daglig, lite infeksjoner i befolkningen 
Den lokale gjenåpningen av samfunnet har ikke ført til flere smitta.  
Jobber mye med veiledning innen smittevern vedrørende åpning av samfunnet.  
Legevakten er utlokalisert fra sykehuset ut året. 
Tilstedeværelse av ambulansearbeider med bil er en god ressurs for kommunen. 
Det er åpnet opp for bierverv, ansatte på sykehuset kan nå ta vakter på legevakt og vice versa. 
 
Eventuelt  
Stian Endresen melder at det er et ønske fra Aure kommune om at HMR gir tydelig beskjed om 
hva som er stengt i sommer. Kommunikasjonssjef May Helen Molvær Grimstad har fått 
henvendelse om dette.  
Svar v /Austheim «Uke 28- 31 har ikke sykehuset urolog i vakt etter kl 16, dette er det sendt ut 
skriftlig informasjon om fra sykehuset. 
Det vil også komme ut informasjon fra HMR om vekselsvise stenginger av avdelinger i sommer» 
Stian oppfordrer kommunene til å gi beskjed til HMR om de endrer på testrutiner i sommer.    
 
Avslutter ukentlige møter, kaller inn hvis behovet endrer seg i sommer 
Neste møte onsdag 19.08 fra 12.30-13.15 
 
God sommer ønskes alle sammen   


