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Møtetittel:  Samarbeidsmøte Nordmørskommuner og Kristiansund 
sjukehus/HMR og Corona 

 

Møtenummer:  4/2020  
Møteleder:  Åge Austheim  
Referent: Toril Kvisvik/Astrid Ljøkjell Solem  
   
Dato: 07042020  
Tidspunkt: Kl. 1230-1315  
Sted: skype  
   

 
Tilstede: 
 

Gjemnes Ragnhild Kleive 

Surnadal Bjørn Buan, Gunhild Eidsli 

Averøy Kjetil Leirbekk 

Kristiansund Reidun Sveås,  Siv Iren Andersson, Askill Sandvik 

Aure Håvard Sagli 

Tingvoll Bjarne Storset 

Smøla Inger-Lise Lervik, Håvard Bjørkly, Ingeborg J. Dyrnes 

Fylkesmannen Karen Muller Mikaelsen 

Kristiansund 
sjukehus/HMR 

Åge Austheim, Carina Wollan Myhre, Tom Kvalnes Tømmervåg, Hans Bjørn 
Vikhals, Astrid Ljøkjell Solem og Toril Kvisvik 
Praksiskonsulent: Stian Endresen 

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

 

1.Aksjonspunkter frå forrige møte 

 

Avdeling for Medisinsk Mikrobiologi, seksjon Molde vil drifte molekylærbiologisk diagnostikk 

av SARS-COV2 alle dager hele påskeuken. 

Vil ha tilnærmet normalt drift (kl 8-21) alle dager bortsett fra fredag 10.april og søndag 12.april. 

De to nevnte dagene er laboratoriet bemannet kl 9-16 - diagnostikk utover dette kan avtales med 

vakthavende mikrobiolog. 
 

Mikrobiologen tar også imot covid-19-prøver for analyse på ettermiddag gjennom påska. Det er 

planlagt transport kun på formiddag, så praktisk løser vi det ved at prøven(-e) sendes med taxi, 

slik vi har pleid å gjøre ved norovirus-utbrudd. Mikrobiologen ber om at vi tilstreber å sende 

prøvene som ønskes analysert samme dag fra oss innen kl. 16.00. Husk å ringe vakthavende lege 

v/ Mikrobiologisk avd. når man sender om ettermiddagen. 

 

Bakgrunnen for at vi sier det er greit å bruke taxi når behandlende/vakthavende leger vurderer at 

det er behov, er at isolerte pasienter kan binde opp mange rom og personell, og gi dårligere flyt i 

behandlingskjeden. Under en høytid er vi spesielt sårbare her, jfr. at det ligger 7 pasienter med 

isolasjonsindikasjon mulig covid-19 til morgenen i dag. 
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Innspill fra kommuner vedr. prøvetaking: 

 

Kristiansund: interkommunalt samarbeid: Kristiansund, Averøy, Smøla, Gjemnes, Tingvoll og 

Aure.  

Åpent hver dag i påska for prøvetaking. 

Smittesporing gjøres av kommunene men Kristiansund kommune kan bistå ved behov. 

Daglig forsendelse av prøver til Molde, kl 1645, og tilbyr sykehuset å få sende med prøver ved 

behov. Askill Sandvik sender over kontaktinformasjon til Austheim. Bil går kl 1645. 

 

Surnadal: 
Tar prøver onsdag og lørdag i påska. Har et samarbeid med Orklandsregionen ved behov for 
bistand. 
 
 
2.Situasjonen i Nordmørskommunene og ved Kristiansund sjukehus/HMR 
 
Kristiansund sjukehus: 
Sykehuset er godt rustet ift pandemien. Har kontroll på smittespredningen – fase 1. 
4 covid-19 pasienter innlagt, to under intensiv behandling, 1 hatt intensivbehandling i 11 dager. 
God beredskap ift. corona og generelt godt bemannet i påska, både akuttkirurgi og medisinsk 
avdeling. Røntgen åpent på dagtid. 
Færre andre pasienter tar kontakt og er innlagt. 
 
Sykehuspsykiatri og DPS (sak under evt.) v/avdelingssjef Hans Bjørn Vikhals 
4 av 6 døgnseksjoner har fullt belegg. 
 
Covid-19 pasienter (bekreftet positiv) skal innlegges Ålesund.  
Kontaktinfo: Perny Oksnes tlf 47303456, avdelingssjef sykehuspsykiatrien Sunnmøre. 
Etablerer seksjon med plass til inntil 6 pasienter. 
 
Uavklarte pasienter ift. covid-19, etablert plass utenfor akuttpost på Hjelset. 
 
Ambulant team:  
Har åpen på dagtid: 0800-1530 i påska. 
 
Siste 8-10 dager har vært økning i antall henvendelser. 
 
Kristiansund kommune v/Askill Sandvik 
Godt rigget både ift. prøvetaking og smittesporingsteam. Har fått påfyll av smittevernsutstyr. 
Fremdeles i fase 1. 18 testet positiv og 2 friskmeldte. 
Jevnlige møter i kriseledelsen. 
Er litt roligere, flatet ut noe. 
 
Smøla v/Håvard Bjørkly 
Ingen påvist smittede. Har testet nesten 70 stk. 
Forlenger lokale vedtak til over påska. Stort påtrykk fra besøkende til å komme på Smøla. 
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Har kohort med plass til 3 ved behov. 
Fått informasjon vedr. nye palliasjonsråd fra Helse Vest. 
 
Surnadal v/Bjørn Buan 
Har planene klar til påska. 
Har egen kohort 
Fått påfyll av smittevernsutstyr. 
Har 2 påvist smittet. Smittesporing pågår. 
Samarbeid med Orklandsregionen, fungerer bra.  
 
Tingvoll v/Bjarne Storset 
Viktig at en tar prøven riktig, langt bak i nasopharynx. 
 
Saker til evt. 
 
-Kontaktinfo smittevernteam og kommuneoverleger- ønske fra medisinsk avdelingsoverlege 
Heidi V. Sandvig 
Sendes undertegnede så videresender jeg til Sandvig. Senest 8.april kl 10. 

 
-Oppfølging av de «sykeste» innen psykisk helse v/Stian Endresen 
Bekymret for denne pasientgruppen da hovedfokuset er på covid-19 (se info under sak 2 
v/Vikhals) 
 
-Hva gjør vi med pasienter som er innlagt ved sykehuset og som trenger økt hjelpebehov ved 
utskrivelse. 
Sende PLO meldinger som vanlig. 
 
 
Neste møte onsdag 15.april kl 1230-1315 


