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Med forbehold om noen som mangler pga flere som sitter i samme videorom. 
  
Saksliste: 
 

1. Aksjonspunkt 
 
Ingen nye aksjonspunkter fra sist: Vedr. hjertestarter og palliative pasienter er saken i 
fagledernettverket for kardiologer, Austheim etterspør saken. 
 
 

2.Situasjonen i Nordmørskommunene og ved Kristiansund sjukehus/HMR 
 
Kristiansund sjukehus og HMR 
Situasjonen under kontroll. Hurtigtest som ble tatt i bruk 15. september fungerer veldig bra og 
venter på reagens til ny tester.  
Godt samarbeid med Molde sjukehus om coronasmittede pasienter både på sengeposten og på 
intensiv avdeling. 
Ingen ansatte er testet positive eller er i karantene, det betyr ingen påvirkning av ordinær drift. 
Anbefaling til seksjoner om ikke å arrangere julebord i sykehusets regi. 
 
Psykisk helsevern 
Normal drift ved både poliklinikk og sengepost. 
Ingen pasienter som er testet positiv, heller ikke personale. 
 
Tingvoll 
Ingen smittede og fredelig tilstand. Student som er smittet fra Trondheim. 
Tester 5-10 pr dag og har kapasitet til å teste 40. 
Forespørsler om mange arrangement før jul. 
Planlegger å flytte teststasjon fra legesenteret pga kulde om 1-2 uker. 
 



Surnadal 
En person i isolat og en i nærkontaktkarantene. Har god kontroll. 
Stor aktivitet rundt informasjonsarbeid om å følge smittevernregler. Opplever smittetretthet- 
ekstra viktig å delta på folkemøter for å motivere. 
God oppslutning rundt massevaksinasjon – avslutter 29. oktober. 
Arbeider med bedre fasilitering av teststasjon i tillegg til oppstart av luftveispoliklinikk. 
Ny legevaktsordning har fungert. 4. desember- samarbeidsmøte mellom St Olavs Hospital og 
samarbeidskommuner vedr. dette i tillegg til at Covid19 er et tema. 
 

Aure 
Har to positive tilfeller; student i Trondheim i tillegg til polsk gjestearbeider som er i isolat. 
Situasjonen er oversiktlig. 
Undersøker med NAV vedr. sykemeldingsrettigheter for gjestearbeidere som kommer fra rødt 
land. 
Testingen går fint og tester 3-10 pr. dag. Økning en periode da det var økt smitte i Kristiansund 
og Molde. 
 
Smøla 
Har fremdeles ingen positive tilfeller. 
Tålmodig befolking. 
Støtter forslag om å kommunisere ut til befolkningen om viktigheten av å følge smittevernregler. 
Mange forespørsler og stor kreativitet fra lag og foreninger om ulike aktiviteter. 
 
Kristiansund 
Sandvik var ikke tilstede men praksiskonsulent Hals informerte om at det var vellykket flytting av 
teststasjon til Ellobygget. Har grei kapasitet på testing. 
Stor oppslutning rundt influensavaksinering i befolkningen. Har også hatt egen lokal 
vaksinasjonskveld på legesenteret. 
Et positivt smittetilfelle fra Oppdal. 
 
3.Saker til evt. 
Ingen saker til evt. men div. 
-Austheim informerte om samtidig infeksjoner som kan være alvorlig, derfor viktig med 
influensavaksine. 
- Austheim tar opp i beredskapsgruppa vedr. å kommunisere ut til befolkningen om å ta nye 
smittevernråd på alvor. 
-Innspill fra Bjørkly vedr. henvisninger som må leses for å unngå unødvendig coronatesting. 
-Møtehyppighet. Fortsetter med månedlige møter. 
 
Neste møte 2. desember kl 1230-1315 
 
 
 
 
 
 


