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1.Aksjonspunkt 
 
Ingen aksjonspunkt fra sist møte vedr. Covid-19. 
 

2.Situasjonen i Nordmørskommunene og ved Kristiansund sjukehus/HMR 
 
Kristiansund sjukehus og HMR 
Ingen Covid-19 pasienter innlagt i HMR 
Fremdeles strenge smittevernregler på sykehusene. 
Venter på Astra Zeneca vaksinen er spent på hvor mange som ønsker å ta en. 
Spent på når den muterte varianten dukker opp. 
 
Aure 
Har ikke hatt smitte siden 12.januar i år. 
Bruker mye tid på rigging til vaksinasjon ukentlig og har vært en fordel å ha hatt vaksinering hver 
3. uke siden de får så få doser om gangen. 
Følger nasjonale regler ift smittevern, ikke egne lokale regler. 
 
Smøla 
Ingen smitte og har god kontroll. 
Har god plan og godt teamarbeid på vaksinering. 
Spent på når den muterte varianten dukker opp. 
 
Surnadal 
Ingen smitte. Har en isolert nærkontakt. 
Er også spent på når den muterte varianten dukker opp siden de er nærkommune til Trondheim. 
  



Ferdigvaksinerer sykehjem denne uka, og snart omsorgsboliger. Har rigget til kulturhuset for å 
starte med massevaksinering for 85+. 
Ønsker mer forutsigbarhet ift. vaksinedoser fra FHI. 
 
Averøy 
Hatt store utfordringer med utbrudd i lokal bedrift fra 21. januar. 
14 smittetilfeller knyttet til bedriften og fremdeles 70-80 i karantene. 
Har måttet opprettholde en del av produksjonene, og har stengt gradvis ned og gått litt på 
akkord med smittevern pga har måttet tatt hensyn til «verdier» i bedriften. Bedriften hadde 
gode smittevernrutiner og kommunen/smittevernteamet har samarbeidet godt med bedriften. 
Vært i kontakt med Statsforvalter. 
Har måttet stengt barneskole, en klasse på ungdomstrinn og et sykehjem. 
Språkutfordringer og har brukt tolk. Husk å spør om folk har hatt Covid-19.  
 
Er godt i gang med vaksinering og har vaksinert sykehjem, litt helsepersonell og rigger til 
massevaksinering 85+ i kommunehuset.  
Bruker digitalt logistikk-system ift. vaksinering etter mal fra Kristiansund kommune. 
 
Kristiansund 
Praksiskonsulent Andreas Hals informerte om at drive in- vaksinering for de 85+ har fungert greit 
og at det rigges til massevaksinering videre i Braatthallen. 
Rolig ift smitte. 
 
3. saker til evt. 
Ingen saker til eventuelt men spørsmål fra Andreas Hals om når folk er vaksinert vil en løse opp 
mer ift. smittevern. Georg Johnsen svarte fra sykehuset at smitteverntiltakene opprettholdes da 
en ennå ikke vet hvor god vaksinen er ift. smittespredning. Ønsker at «folk» ikke skal bli syke og 
at en ønsker å opprettholde full drift ved sykehusene. 
 
Informasjon om at kurs og gruppetilbud for pasienter og pårørende gjennomføres digitalt og at 
pasienter og pårørende ønsker å delta på det. 
 
Videre oppfordres det til mer bruk av videokonsultasjoner for pasienter. 
 
Faste Covid-19 samarbeidsmøter avsluttes, men ta kontakt ved spørsmål og ved behov for 
videre møter ta kontakt med Toril Kvisvik. 
 
 
 
 
 
 


