
   

Møtereferat   
 
 

Arkiv:  Vår ref:  Side 1 av 3 

  SK:   

Møtetittel:  Samarbeidsmøte Orkidékommuner og Kristiansund 
sjukehus/HMR og Corona 

 

Møtenummer:  2/2020  
Møteleder:  Åge Austheim  
Referent: Toril Kvisvik og Astrid Ljøkjell Solem  
   
Dato: 25032020  
Tidspunkt: Kl. 1230-1315  
Sted: skype  
   

 
Tilstede: 
 

Gjemnes Knut Sjømæling, Nils Magne Sæterbø, Svein Arild Eikemo 

Surnadal Annett Raanes og Marit Moe Kvendbø 

Averøy Kjetil Leirbekk, Per Arild Strand, Anne Marit Sylte, Berit Hannasvik 

Kristiansund Siv Iren Andersson 

Aure Lene Sletta 

Tingvoll Bjørn Sletbakk, Bjarne Storset, Ingrid Waagen 

  

Kristiansund 
sjukehus/HMR 

Heidi Vihovde Sandvig, Åge Austheim, Carina Wollan Myhre, Tor Nygaard, 
Toril Kvisvik og Astrid Ljøkjell Solem. Praksiskonsulenter: Stian Endresen og 
Andreas Hals 

 
Saksliste: 

 

1. Situasjonsbildet 

 

Åge orienterte generelt om situasjonsbildet rund coronaepidemien og oppordret om å følge 

med på inf. FHI legger ut. 

 

 

2. Ståa -  Kristiansund sjukehus: 

 

- Ingen innlagt med påvist corona. I HMR, 4 innlagte. 

- Opprettet skallsikring rundt sykehuset 

- Etablert kohortpost 

- Opplæring av anestesipersonale til intensivpersonale 

- Intensivkapasitet utvidet og opprettelse av en ekstra intensivenhet hvis det kommer smittet 

på intensivenhet. 

- Tatt ned polikliniske pasienter og ingen elektiv kirurgi. 

- 55 frivillige har meldt seg – kartlegger kompetanse. 

- Utfordringer arealmessig – legevakt flyttes til Frei (tidl. kommunehus) 
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3. Ståa - kommunehelsetejenesten 

 

Kristiansund: 

- Daglige møter med kriseledelsen som tar fortløpende beslutninger. Uavklarte pasienter 

skal til Storhaugen med plass til 70 pasienter. Ett smitterom i hver etg. 

- Startet med videokonsultasjoner 

- Prøvetaking – opprettet 3 team. 

- Kommunene har i tillegg andre utfordringer enn helse å ta seg av eks. barn/hjem som har 

utfordringer. 

- De fleste utskrivningsklare pasienter er skrevet ut av sykehuset. 

 

 

Averøy: 

- Diskusjoner rundt at legevakta flyttes til Frei.Uheldig at dette skjer nå. Austeim tar 

kontakt i etterkant og legger ved oversikt over kompenserende/bøtende tiltak 

- Har opprettet kohort og lurer på samarbeid med andre kommuner for å skille smitte/ikke 

smittede pasienter frå hverandre. 

- Triagering viktig. Hvor skal pasientene som for eksempel. ligger på sykehjem behandles. 

– arbeid som pågår nå i følge Austheim 

 

Surnadal: 

- Ingen påviste pasienter. 

- Hyppige møter i kriseledelsen. 

- Utstyr kan bli ei utfordring. 

- Alle som kan skal følges opp i hjemmet. 

- Kartlagt personale – ikke risiko – de som kan følgje opp evt. smittede. 

- Legevakt på St.Olav ble akutt stengt uten informasjon, bruker legevakten på Orkdal. 

- Kohort planlegges. 

 

Tingvoll: 

- Opprettet skur til testing foran legesenter for å unngå å stenge legesenter. 

- Kohort – allokerer 6 senger på institusjon. 

- Røde kors hjelper til med å spørje pasienter før de skal inn til lege. 

- Ønsker at kreftpasienter/pas. med nedsatt immunforsvar kan skjermes på evt. hytte og evt. 

andre som ikkje har annen mulighet. Arbeider med saken. 

 

 

Status psykisk helse/rus i HMR 

- Ved spørsmål om smitte eller påvist smitte skal alle pasienter til Ålesund. Ved behov vil 

Hjelset bli bemannet opp. 

- Opprettholder aktivitet men tatt ned brukerstyrte plasser og elektiv aktivitet. 

- Poliklinisk aktivitet – mer videokonsultasjoner. 

 

Kommentar frå Stian Endresen – leder for praksiskonsulentene i HMR: Ønsker gode 

behandlingsplaner og god beslutningsstøtte for geriatriske og pallitative pasienter. 
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4. Aksjonspunkter: 

 

Spørsmål vedr. avslag på innleggelse i psykiatri –  fikk svar at pasienter kun legges inn med 

tvangsparagraf. Tor Nygård, seksjonsleder, undersøker saken. 

 

Molde og Kristiansund kommune har en sak med Fylkeslegen vedr. non compliance pasienter 

som utgjør en smitterisiko følges opp av fylkeslegen. Håper at dette blir avklart til neste møte. 

 

Heidi V. Sandvik – avdelingsoverlege ved medisinsk avdeling ønsker at lege som melder pasient 

for innleggelse vurderer alle pasienter for coronasmitte uansett om det er innleggelsesårsak eller 

ikke, for eksempel. hoftebrudd, og har før bruddet hatt symptomer som feber, tungpust og hoste. 

Det er ønskelig med et tydelig informasjonsskriv ut til kommunene om dette. 

 

Sandvig ønsker også at kommunene tar kontakt hvis de har en smittet i kommunen uansett om en 

skal legges inn på sykehuset eller ikke, pga ønsker å kartlegge dette tidlig. 

 

 

5. Faste møter onsdager kl 1230-1315 


