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1.Aksjonspunkt 
 
Ingen aksjonspunkt fra forrige møte. 
 

2.Situasjonen i Nordmørskommunene og ved Kristiansund sjukehus/HMR 
 
Kristiansund sjukehus og HMR 
En covid-19 pasient innlagt ved Molde sjukehus. 
Erfaringer fra HMR er at det ikke er mange Covid-19 pasienter som blir kritisk syk. 
Startet vaksinering av akutt personell, men har få vaksiner. 
Covid-19 utbruddet i jula i Kristiansund gikk greit. 
 
Alt for mange utskrivningsklare pasienter på Kristiansund sjukehus som går ut over øyeblikkelig 
hjelp pasienter som må innlegges Molde sjukehus pga mangel på plass. Dette taes videre i et 
annet møte. 
Kommunene synes heller ikke at dette er greit, men de har også kapasitetsutfordringer på 
sykehjemsplasser. 
 
Arbeider for et mer utadrettet sykehus med økt bruk av videokonsultasjoner. 
 
Klinikk for psykisk helse og rus 
Tilbake til mer normal drift og flere fysiske konsultasjoner 
 
 



Tingvoll 
Startet vaksinering, og legesenteret vaksinerer på kveld. 
Prioriteringer: sykehjem og omsorgsboliger først, så sykepleiere, helsearbeidere over 60 år og 
legesenteret. 
Har hatt et godt samarbeid på tvers av enheter. 
 
Smøla 
Fikk første smittetilfelle 23.desember. Har nå totalt 6 positive, og har god kontroll. 
Startet vaksinering på sykehjemmet og har god plan på videre vaksinering. 
 
Gjemnes 
Totalt 8 registrerte smittede siden pandemiens start. Det siste og 8. registrerte tilfellet var en 

reisende fra utlandet, som testet positivt i utlandet 2 uker før ankomst Norge. Har god kontroll. 
Startet vaksinering og prioriteringsliste etter FHIs anbefalinger. Har testet folkehøgskole 90-100 
stk. ingen positive. 
 
Averøy 
Har hatt noen positive smittetilfeller rett før og etter jul, fra Atlanten vgs og Trøndelag, har god 
kontroll. Et positivt tilfelle i barnehage som var mer kritisk og mer krevende ift smittesporing. 
Barnehagen måtte stenge, men dette gikk også bra. 
Ferdig med vaksinering på sykehjem og fortsetter med omsorgsboliger denne uka. 
Prioriterer videre å vaksinere lege først pga kritisk ift. pandemien. Begrenset antall vaksine 
doser. 
 
Aure 
Har vært rolig ift. pandemien frem til Atlanten utbrudd i tillegg til smitte fra Trøndelag. Har god 
kontroll. 
Samme utfordringer som de andre med få vaksinedoser. Har startet med sykehjem og 
helsepersonell. 
Kapasitetsutfordringer på sykehjem. 
 
Surnadal 
Har nå 3 positive smittetilfeller som er isolert. Smitten kommer fra gjestearbeidere og 
reiseaktivitet i tillegg til noen spredte tilfeller. 
Testing går greit, og har hatt økt pågang etter jul men det er på vei ned nå. 
Testet alle på Nordmøre Folkehøgskole. 
Startet vaksinering på sykehjem, helsesykepleier koordinerer. Planlegger massevaksinering på 
kulturhuset i et samarbeid med Sanitetsforeningen og Røde Kors. Utfordringen er at det er få 
vaksinedoser. 
 
3. saker til evt. 
Ingen saker til evt. 
Ønske om videre møter og setter opp et nytt møte 1. eller 2. uka i februar. 
 
 
 
 
 
 


