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Møtetittel:  Samarbeidsmøte Orkidékommuner og Kristiansund 
sjukehus/HMR og Corona 

 

Møtenummer:  3/2020  
Møteleder:  Åge Austheim  
Referent: Toril Kvisvik/Astrid Ljøkjell Solem  
   
Dato: 01042020  
Tidspunkt: Kl. 1230-1315  
Sted: skype  
   

 
Tilstede: 
 

Gjemnes Svein Arild Eikemo, Eva Ulset, Ragnhild Kleive 

Surnadal Bjørn Buan 

Averøy Kjetil Leirbekk, Per Arild Strand, Anne Marit Sylthe, Berit Hannasvik 

Kristiansund Reidun Sveås,  Siv Iren Andersson, Askill Sandvik 

Aure Håvard Sagli 

Tingvoll Bjarne Storset, Jorid Helen Kamsvåg, Bjørn Sletbakk, Elisabeth Berntsen 
Nilssen 

Smøla Ingen repr. 

Kristiansund 
sjukehus/HMR 

Åge Austheim, Tom Kvalnes Tømmervåg, Astrid Ljøkjell Solem og Toril 
Kvisvik. Praksiskonsulenter: Stian Endresen og Andreas Hals 

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

 

1.Aksjonspunkter frå forrige møte 

 

- Avklare kapasitet med mikrobiologen på Molde sjukehus. 

 

Stian Endresen undersøker med alle kommuner i fylket og gir tilbakemelding til Einar Nilsen, 

mikrobiologen ved Molde sjukehus, som igjen gir tilbakemelding til kommunene. 

 

- HMR og kommunene må generelt legge plan for påska med corona – testing, isolasjon, 

personell mm. Viktig at dette kommuniseres ut. 

 

-Kristiansund tester daglig i påska, interkommunalt samarbeid med Tingvoll, Averøy og Gjemnes 

og ok med transport til Molde. 

-Surnadal tester påskeaften. Egen transport til Molde. 

 

- Kohort og samarbeid på tvers av kommuner – ta kontakt! 

Ingen andre kommuner enn Averøy har tatt kontakt med Kristiansund vedr. samarbeid om kohort 

på Storhaugen. 
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2.Situasjonen i Nordmørskommunene og ved Kristiansund sjukehus/HMR 
 
Kristiansund sjukehus: 
Har 3 coronapasienter innlagt, 2 på intensiv og 1 på kohort. 6 pasienter som er innlagt med 
uavklart situasjon. 
For øvrig godt forberedt. 
 
Surnadal kommune: 
Holder på å planlegge påska.  
Utfordring med transport for de som trenger annen transport enn ambulanse. 
 
Kristiansund kommune: 
En ansatt på et legesenter er testet positiv på corona. Utfordrende, men har fått inn en del nytt 
personale da ansatte er i karantene, ukjent smittevei. 
Noe manglende smitteutstyr men venter på utstyr fra Helse Midt-Norge. 
Økt pågang på krisesenteret. 
Økning på bekymringsmeldinger til barnevernet. 
 
3.saker til evt. 
 
Spørsmål om når situasjonen på mikrobiologen normaliseres. Beskjed om det kunne gå 2-3 
dager, Stian Endresen undersøker og ber de sende ut informasjon til kommunene. 

 
Spørsmål om referatet fra møtene skal legges offentlig. 

Konklusjon: referat sendes til deltakerne for godkjenning før det legges i helse-sim. 

 

 

 


