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1.Aksjonspunkt 
 
Prosedyre vedr. hjertestarter og palliative pasienter er sendt til kommuneleger. 
 
 

2.Situasjonen i Nordmørskommunene og ved Kristiansund sjukehus/HMR 
 
Kristiansund sjukehus og HMR 
Ingen innlagte covid-19 pasienter i HMR. 
Planlegger åpningstider for jula. 
Innspill vedr. ø.hjelps pasienter med uavklart coronastatus som kommer med drosje fra 
legekontor via hovedinngangen ved Kristiansund sjukehus og ikke i akuttmottaket. Andreas 
informerer fastleger om at pasienter med uavklart coronastatus kjøres direkte til akuttmottaket. 
 
Kristiansund 
Pandemisk rolig situasjon men forventer en økning etter jul pga forflytning. 
God testkapasitet og smittevernsporing. 
Planlegger massevaksinasjon med oppstart i januar. Sykehjem og omsorgsboliger først. Hatt 
møte med fastleger som skal delta i arbeidet. 
 
Tingvoll 
Ingen nye positive tester. 
Er godt forberedt på vaksinering. 



Har asylmottak uten smitteutbrudd men siden det har vært utbrudd i andre mottak i Norge 
arbeider de med rutiner ift. det. 
 
Smøla 
Fremdeles ingen positive tilfeller. 
Planlegger for vaksinering. 
God testkapasitet og beredskap. 
Er spent på nyåret mtp at de har mange arbeidsinnvandrere. 
 
Gjemnes 
Ingen nye smittetilfeller. 
Arbeider med plan for vaksinering. Sykehjem først. 
God testkapasitet og smittesporing. 
 
Averøy 
Bra testkapasitet. 
Planlegger vaksinering og ser at det kan være ei utfordring ift. tilstedeværelse av lege 24/7 som 
FHI krever. Håper at en kan få til et samarbeid om dette. 
Venter flyktninger fra Kongo 22. desember som er forsinket pga smittetilfelle og som må være i 
karantene når de kommer. 
Mange bosatte som arbeider innen oljenæringen, med reise fra og til utlandet. Fått mange 
henvendelser vedr. karantene og oppholdssted for disse. 
 
Aure 
Ingen nye smittetilfeller. 
God testkapasitet.  
Planlegger massevaksinering og utfordrende med ressurser. 
 
3.saker til evt. 
Ingen saker til evt. 
 
 
Neste møte 20. januar kl 09-0945 
 
 
 
 
 
 


