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Møtetittel:  Samarbeidsmøte Nordmørskommuner og Kristiansund 
sjukehus/HMR og Corona 

 

Møtenummer:  7/2020  
Møteleder:  Åge Austheim  
Referent: Toril Kvisvik/Astrid Ljøkjell Solem  
   
Dato: 06052020  
Tidspunkt: Kl. 1230-1315  
Sted: skype  
   

 
Tilstede: 
 

Gjemnes Ingen tilstede 

Surnadal Gunhild Eidsli 

Averøy Anne Marit Sylthe, Kjetil Leirbekk 

Kristiansund Askill Sandvik 

Aure Jacob Romijn 

Tingvoll Bjarne Storset 

Smøla Håvard Bjørkly, Ingebjørg J. Dyrnes 

Fylkesmannen Ikkje tilstede 

Kristiansund 
sjukehus/HMR 

Åge Austheim, Tor Nygård, Heidi Vihovde Sandvig, Carina Wollan Myhre, 
Astrid Ljøkjell Solem og Toril Kvisvik 
Praksiskonsulent: 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 og har to covid-19 pasienter innlagt som er testet negativt. 
Holder på å planlegge sommeren med lavere aktivitet enn normalt grunnet mindre innleie av 
vikarer.  
Samarbeid på tvers av sykehusene i HMR: Molde og Ålesund tar covid-19 pasientene som 
trenger intensiv behandling. Kohortsamarbeid mellom Molde og Kristiansund hvis et sykehus får 
mange covid-19 pasienter. 
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Psykisk helsevern 
Flere ber om direkte kontakt og ikke kun via video og tlf. derfor er flere innom poliklinikken enn 
tidligere. 
Vurderer oppstart av gruppebehandlingstilbud – 5 personsregelen. 
 
Lærings- og mestringssenteret. 
Forsøker å prøve kurs for pasient- og pårørendopplæring på video, men vanskelig da pasientene 
ikke ønsker det. 
 
Surnadal 
Hatt to positive covid-19 pasienter som er erklært frisk. 
Spørsmål om personale, spesielt vikarer som går mellom ulike avdelinger på sykehjem eller 
institusjon, er det greit? Svar fra flere i møtet at det var greit innenfor kommunen. 
Vurderer gjenåpning av ulike tilbud, må tenke annerledes og hva er godt nok, forholder seg til 
smitteveileder. 
Godt i gang med ferieplanlegging og har greit med vikarer. 
De er veldig fornøyd med ansettelse av ny kommuneoverlege i mars, Bjørn Buan, og han har 
vært mye brukt i pandemien. 
 
Aure 
Ikke noe nytt, ikke hatt «innlandssmitte». 
Forholder seg også til smittevernveileder og har sykehjemmene lukket for besøkende. 
Forbereder seg til testing av 5% av befolkingen. 
Økt pågang på legesenteret, mange telefoner. Utfordrende/kapasitetsproblemer når en må 
ivareta smittevernreglene og ha færre konsultasjoner 
 
Smøla 
Fremdeles ingen positive på covid-19, har testet 112. 
Startet med korte utebesøk for pårørende på sykehjemmet. Kjøpt nettbrett. 
Mange besøkende til Smøla. 
Tilrådet formannskapet å avlyse Gurispelet pga mange skuespillere og tilskuere. 
Legesenteret nesten tilbake i normal drift, men vanskelig med like stor produksjon som før pga 
smittevern. 
Normal pågang av henvendelser. 
Spørsmål vedr. testing på helg, om Kristiansund fremdeles kan ta det i 
legevaktsamarbeidskommunene. Sandvik sier ja i utgangspunktet men avventer pga evt. nye 
bestemmelser i kommunen om testing eller ikke på helg. 
 
Kristiansund 
Fremdeles 20 smittede, og den siste positive med ukjent smittesporing. 
Bemannet opp for å teste de som har luftveissymptomer. 
Legger ned kohort avdelingen på sykehjemmet. 
Tillater korte utendørs besøk på sykehjemmet. 
Planlegger oppstart av dagtilbud for demente, for de som trenger det mest. Legger opp driften til 
å ha egne kohorter med personal og pasienter/brukere. 
Ønsker ikke at ansatte arbeider på flere sykehjem/institusjoner. 
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Spent på utvikling etter åpning av barnehager og skoler. 
Har hatt mye smittevernveiledning til foretak/bedrifter som heldigvis har stort fokus på 
smittevern. 
 
 
3. saker til ev. 
 
Sikre god pasientflyt mellom sykehus og kommuner 
Sykehuset ønsker at kommunen tar imot utskrivningsklare pasienter så fort som mulig, i tillegg til 
at sykehuset arbeider godt med utskrivningen for å unngå reinnleggelser. ØHD-sengene i 
kommunene må benyttes. Dette for å sikre beredskapen i tillegg til å arbeide mot full drift. 
Kohort på sykehuset er lite aktuelt før til den ventede toppen i høst. 
 
 
Fortsetter med møter hver 14.dag i 4 uker. 
Neste møte 20.mai kl 1230-1315 
 
Ingen aksjonspunkter til neste møte men oppfordrer til å melde inn saker eller spørsmål. 


