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Tilstede: 
 

Gjemnes Svein Arild Eikemo, Ragnhild Kleive 

Surnadal Gunn Inger Bredesen, Bjørn Buan 

Averøy Kjetil Leirbekk, Anne Marit Sylte 

Kristiansund Reidun Sveås, Askill Sandvik 

Aure Håvard Sagli, Jacob Romijn 

Tingvoll Bjarne Storset 

Smøla Inger-Lise Lervik, Håvard Bjørkly 

Fylkesmannen Karen Muller Mikaelsen 

Kristiansund 
sjukehus/HMR 

Åge Austheim, Heidi Vihovde Sandvig, Kirsti Sevaldsen, Ann Iren Kjønnøy, 
Tom Kvalnes Tømmervåg, Hans Bjørn Vikhals, Tor Nygård, Hans Bjørn 
Vikhals, Astrid Ljøkjell Solem og Toril Kvisvik 
Praksiskonsulenter: Stian Endresen, Andreas Hals 

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

 

1.Aksjonspunkter frå forrige møte 

 

Alle aksjonspunkt fulgt opp.  
 
2.Situasjonen i Nordmørskommunene og ved Kristiansund sjukehus/HMR 
 
Kristiansund sjukehus 
Påska var godt planlagt med styrket beredskap. Dette har fungert bra og ingen spesielle 
hendelser. 
Har to pasienter på respirator, i bedring. Ingen innlagt på kohort. 
Utfordringen er transport og en tendens til mye fokus på smittevern på bekostning oppstart av 
behandling prehospitalt. Er i dialog med prehospitale tjenester vedr. dette. Smittevern skal ikke 
gå på bekostning av pasientsikkerhet. 
Det er også vanskeligere å flytte pasienten på tvers av sykehusene pga smitteavklaring. 
Det er mer normal aktivitet ift øyeblikkelig hjelp.  
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Fått beskjed om i økende grad starte opp med normal drift. Kan være utfordrende siden det også 
skal planlegges for 100% beredskap. 
 
Ortopedi: 
Starter opp med noe planlagt ortopedi der det ikke er behov for aerosoldannende prosedyrer. 
 
Medisinsk poliklinikk: 
Øker drifta. Geriatrisk poliklinikk er stoppet pga. lengre utredning i tillegg til plassert i 
kreftpoliklinikken. Heidi Vihovde Sandvig oppfordrer til å ta kontakt så kan de være behjelpelig 
på tlf. 
Det arbeides i HMR med felles retningslinjer for prioriteringer. 
Fastleger skal henvise pasienter som tidligere og sykehuset skal gi forsvarlig oppfølging. Ny time 
settes opp ved utsettelse av time. 
Ved forverring av pasientens tilstand ta ny kontakt og evt. få en akutt poliklinisk vurdering. 
 
Psykisk helsevern: 
Påska har vært rolig, noen få innleggelser og også få henvendelser til akutteamene. 
Opprettholder planlagte tiltak med innleggelse Ålesund for de som er testet positive på corona 
og de med mistanke/symptomer i Molde og Kristiansund skal til Hjelset. 
 
 
Kristiansund kommune 
Påska har gått bra og det har vært rolig. 
19 påvist smittede, 9-10 friskmeldte. Ingen nye positive de siste dagene.  
Er spent på konsekvenser av at barnehager og skoler gjenåpnes i tillegg til én til én yrker. Det er 
opptrapping av arbeidet rundt smittesporing og smittevernveiledning. 
Flytting av legevakta til Frei er evaluert, ingen avvik. 
Smittetaxi - nytt tiltak fra 14. april 2020. 
 
Tingvoll 
De har én som er smittet, og som nå er ut av respirator. 
Legesenteret har delt opp personalet, halvparten hjemmekontor med videokonsultasjoner. Har 
1/3 av pasientkonsultasjonene på video. Pasienter venter i bil og blir oppringt av lege for ikke ha 
folk på venterommet. Fungerer. Har igjen godt tilsig av pasienter. Har brukt facebook med bilder 
av personale til å kommunisere ut til befolkningen. 
 
Sunndal 
Vært ei rolig påske. 
Har kontroll på smittespredning og oppfølging. 
Har fokus på tilbake til normal drift med oppstart av barnehage og skole. 
Opptatt av at en opprettholder de forebyggende tiltakene med avstand og håndhygiene. 
Ser frem til mer kapasitet på prøvetaking. 
Legevakt Orkland fungerer bra og det er snart tid for å tenke ut en permanent løsning av 
legevakta. Ønsker også å utnytte mer telemedisin i samarbeidet med St Olavs Hospital og 
ambulanse. 
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Smøla 
Påska har gått bra. Ingen positive og har testet 2,5% av befolkingen, ca 80 personer.  
Refererte til pasientsak hvor lang transport ble ei utfordring, og følte seg «overkjørt» av AMK. 
Saken var kjent fra sykehuset og igjen ble det poengtert at pasientsikkerhet er viktigst. 
 
3. Saker til evt. 
 
Fylkeslegen fremmet to saker/spørsmål: 
 

1)Bruk av studenter (sykepleie og medisin) i tjenesten. Det gjelder ikke ferdig utdannete 

som jobber i andre yrker som har registrert seg i Hdir. portal eller ikke kommunenes egen 

portal. 

 

Dette har ikke vært tatt opp på samarbeidsmøtene. Sykehuset har brukt/bruker 

medisinstudenter med utvidet lisens som vikarer for LIS1 

 

2)Hvis det i framtiden blir mer knapphet på smittevernutstyr og en smitteførende pasient 

må utskrives uplanmessig raskt – finnes det prosedyrer eller avtaler om at smittevernutstyr 

følger med pasienten? Helse Nord Trøndelag hadde en slik avtale, i hvert fall i en periode.  

 

Det er ikke fattet et slikt vedtak og smittevernrådgiver ved sykehuset Ann Iren Kjønnøy 

mente at det kun var ved en katastrofe en kan fatte et slikt vedtak. 

Der det er behov for utstyr til for eksempel. pasienter som skrives ut raskt, sender 

sykehuset med nødvendig utstyr. 

 

 

Generelt: 
4 smittetaxier i Møre og Romsdal. Kan brukes hvis pasienten skal inn til legevakt. Rengjøres før 
hver tur. 
Transport av prøver: Leveres før kl 15 til mikrobiologen ved sykehuset i Molde, analyseres 
påfølgende dag. 
Nye testkriterier, se vedlegg. 
 
 
 
Neste møte onsdag 22.april kl 1230-1315 


