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Tilstede: 
 

Gjemnes Ragnhild Kleive, Svein Arild Eikemo, Eva Sande Ulset 

Surnadal Ingen tilstede 

Averøy Kjetil Leirbekk, David Alexandre Mård 

Kristiansund Askill Sandvik 

Aure Jacob Romijn 

Tingvoll Bjarne Storset 

Smøla Håvard Bjørkly 

Kristiansund 
sjukehus/HMR 

Åge Austheim, 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 
Ingen covid-19 pasienter innlagt. 
Tilnærmet normal drift på sykehuset. 
Hurtigtest sannsynligvis på plass etter sommeren. 
Covid-19 intensivpasienter skal i sommer behandles på Ålesund- og Molde sykehus for å sikre 
god drift på alle sykehus. 
 
Psykisk helsevern (deltok ikke i møtet men sendte skriftlig informasjon på forhånd) 
Lite nytt annet enn at de starter opp med gruppebehandlinger og begrenser elektive innleggelser 
i DPS til det mest nødvendige og fortsetter med video- og/eller telefonkonsultasjoner der det er 
mulig. Akuttseksjon på Hjelset driftes som normalt. 
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Kristiansund 
Tar lite prøver, 10-15 pr/dag pga veldig frisk befolking. Avslutter testing på helg pga få 
henvendelser. Vil ha en ansatt tilgjengelig dersom behov for testing på helg. 
Er opptatt av åpning av samfunnet. 
Må gå ned med beredskapen og dobbel legevakt i sommer pga ferieavvikling. 
 
Austheim kommenterte legevakt: fortsetter på Frei ut 2020 pga forventet smittetopp i høst. 
 
Smøla 
Heller ikke noe nytt og tester lite pga få med luftveissymptomer. Planlegger for testing av 5% av 
befolkingen i høst. 
 
Tingvoll 
Tester 1-2 hver dag. Avvikler sykepleierteam fra neste uke, da legene har kapasitet til å ta over 
dette fra neste uke. 
Utfordrende med skoleskyss: mange barn har vært permittert fra skole pga manglende skyss, 
spesielt ei sårbar gruppe. 
Storset informerte generelt om lav smitteforekomst lokalt og nasjonalt. 
Har god testkapasitet. 
God situasjon ift ferieavvikling. 
 
3. saker til ev. 
 
Jacob Romijn, kommunelege Aure, orienterte om ei utfordring med akuttberedskap på Aure og 
Smøla. Oppfordrer sykehuset til helst ikke å ikke skrive ut på helg pga okkuperer Øyvakt og 
beredskap blir svekket. AMK informerer ikke når Øyvakt er opptatt. 
Oppfordrer til å bruke Øyvakt og ambulanse så lite som mulig, og be pasientene spørre 
pårørende om å hente ved utskrivelse. 
Konklusjon: vanskelig å ikke skrive ut på helg pga en økt turnover på sykehuset i dag enn 
tidligere. Saken taes videre internt, og oppfordrer ansatte til god planlegging av utskrivelse i 
tillegg til nødvendig informasjon som må ut om bruk av Øyvakt. 
 
 
Neste møte 3. juni kl 1230-1315 og tar stilling til videre møtehyppighet da. 
 
 


