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Med forbehold om noen som mangler pga flere som sitter i samme videorom. 
  
Saksliste: 
 
1.Aksjonspunkter fra forrige møte 

-      Informasjon om interkommunalt samarbeid om testing.  

Tingvoll har nå rutinetesting også på fredager med ekspress over natta. Fungerer 
godt. 

 
- Informasjonsskriv om hjertestarter til terminale pasienter vil utarbeides og blir fulgt opp. 

 
2.Situasjonen i Nordmørskommunene og ved Kristiansund sjukehus/HMR 
 
Kristiansund sjukehus og HMR 
Ingen nye koronapasienter. Venter på levering av hurtigtest, kanskje denne kommer 
15.september. Det jobbes med at man kanskje kan ha pasienter på 2 eller 1 sykehus dersom det 
er få pasienter i fylket da dette blir mer ressursbesparende. Det vil gjelde både intensiv og 
sengepostpasienter med korona. Dette vil vi komme tilbake til.  
 

Aure 
Ingen stor forandring fra sist. Antall tester har gått opp betraktelig, ligger på omtrent 2% av 
befolkningen hver uke. Vi sender testene med ekspress over natt alle dager man-fredag, dette 

fungerer bra. Forbereder oss på eventuelt økt smitte og smittesporing. Ønsker å få på plass det 
samme som Kristiansund kommune med hjemmemonitorering og elektronisk bestilling av time. 
(www.c19.no). Sett bort fra de tre som var smittet fra utlandet har vi ingen positive som vi 
kjenner til. 
 
 
 

http://www.c19.no/


Tingvoll 
Har nå rutinetesting også på fredager med ekspress over natta. Vi tester mye, ca 1,5% av 
befolkningen per uke de siste ukene. Opplever en utfordring med at mange som må være 
hjemme fra skole og barnehage grunnet symptomer. Får en del henvendelser i forbindelse med 
dette. Ingen kjente smittede siden mars. Man mener at ekstremt lavt smittepress i Møre og 
Romsdal bør prege vår smitterådgiving. Uten å være sikker på antall smittede, kan Åge bekrefte 
at tallet er lavt.  
 
Kristiansund 
Det er ingen nye smittede. Antall tester som tas er som de andre kommunene høy, kun negative 
svar. Det er pågang på spørsmål rundt testing og når man skal være hjemme og ikke på 
legekontoret.  
 
Averøy 
Det vi ser er en del henvendelser angående utleie til utlendinger, spesielt tyske turister. Tyskland 
er et rødt land men de kommer likevel og setter seg selv i karantene ved å leie et sted med 
toalett og kjøkken. Dette er greit for dem da de er fisketurister. Vi er samtidig helt avhengige at 
de holder seg i karantene, men vi har ikke kontroll på dem dersom de blir syke. Man kan ikke 
holde dem igjen fra å komme på sykehuset dersom det er behov for det og må da håndteres som 
ordinær smittepasient. 
 
Smøla 
Vi har samme utfordringer for de som driver med utleie. De har fått mye tyn fra utenlandske 
reisebyrå på grunn av at de har avstengt deler av utleierommene. Mange har sagt nei til tyske 
reisende.  
 
Åge kommenterer at det er mye vi må vende oss til å gjøre på andre måter denne tiden. 
 
Eventuelt  
 
Vi har fått et informasjonsskriv fra mikrobiologen i Molde knyttet til prøvetaking og håndtering 
av tester. De ønsker at fastlegene og andre som håndterer testene får denne informasjonen. 
Skrivet sendes som vedlegg sammen med referatet.  
 
Neste møte 30.september. 
 
 
 
 
 
 


