
 

 
 
 

Møtereferat – samarbeidsmøte mellom Molde sjukehus og nedslagskommuner   
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Møteleiar:  Georg Johnsen   
Referent: Marianne Gravem/Anne Hollingen   
Møtenummer: 3   
Dato: 07.04.2020   
Tidspunkt: 08:00-08:45   

Stad: Skype 
 
Deltakarar: 

  

Navn  Stilling Organisasjon  Møtt 

Molde sjukehus      

Georg Johnsen  Klinikksjef Molde sjukehus HMR X 

Anita Kvendseth (93880855) Leder lokal krisestab HMR X 

Thilde Svela (41235980) Praksiskonsulent Molde HMR/kommune  

Stian Endresen (41634604) Leder praksiskonsulentordninga HMR X 

Marianne Gravem (95161072) Rådgiver samhandlingsavdelinga 

Referent 

HMR X 

Anne Hollingen (90806996) Rådgiver samhandlingsavdlinga, 

koordinerende enhet og 

barneansvarlig 

(vara referent) 

HMR X 

    

Karin Müller Mikaelsen Fylkeslege Fylkesmannen M&R X 
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Kommuner      

Britt Rakvåg Roald (tlf) Ass. kommunedirektør Molde kommune - 

Svein Andreas Grimstad 

(91582839) 

Kommuneoverlege Sunndal kommune X 

Jon Sverre Aursand (tlf) Kommuneoverlege  Rauma kommune  

Cato Innerdal (92621245) Kommuneoverlege Molde kommune X 

Petter Aaberg Holen (tlf) Kommuneoverlege Hustadvika kommune X 

Roald Borthne (tlf) Kommuneoverlege Aukra kommune X 

Jan Fjeldheim (tlf) Kommuneoverlege Vestnes kommune - 

    

 
 

Nr Sak Status/oppfølging Ansvarlig Tidslinje 

1 Velkommen og opprop   Georg  

2 Situasjonsbildet  Molde sjukehus: Fortsatt rolig på sjukehuset med to innlagte COVID-19.  
  
Molde kommune:  
Holder på å gjøre klar en korttidsavdeling til Covid-avdeling. Tenker å ha en lege 
tilstede hver dag, i tillegg Thomas Rakvåg med palliasjons-erfaring som bakvakt. 
Avdelingen er på Kirkebakken, nært tilknyttet allerede etablert smittelegevakt.  
 
Aukra: 
Vurderinger av livsforlengende behandling av sykehjemspasienter er vanskelig 
tematikk. Bra med tilbud om støtte fra palliasjonsteam og lokalt beslutningsforum.  

Georg 
 
Cato 
 
 
 
 
Roald 
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Utfordrende med opprettelse av Kohort-avdeling med tanke på bemanning. 
 
Sunndal:  
Utfordrende med tanke på vurdering av hvilke sykehjemspasienter som skal legges inn 
eller ikke. Hvilke konsekvenser kan det ha å sette HLRminus på pasienter? Eller vil man 
kunne risikere at pasienter ikke får annen nødvendig behandling for andre 
sykdommer/symptomer dersom man har tatt et standpunkt rundt en eventuell Covid-
19-smitte? 
 
Annet: 
Det merkes at sykehuset ikke like lett som før tar inn pasienter etter henvisning. Det 
er forståelig at man nå må prioritere hardere enn normalt og i de tilfeller hvor 
henvisende lege/kommuneoverlege er uenig i vurderingene gjort at HMR, så tar man 
direkte kontakt. Det er ikke snakk om mange tilfeller, og man vet lege har mulighet til 
å be sykehuset om ny vurdering dersom man mener det er uforsvarlig.  
 

 
 
Svein 
 

 Lokalt beslutningsforum – 

status 

Har hatt ett møte: 
Cato Innerdal, legevaktsoverlege Kari Holmås og tre leger fra HMR; Sigurd Heian, 
Kjersti Torgersen og Bardo Driller.  
 
Tema på møtet:  
Gjensidig orientering om status  
Tanken er å kunne sparre med de tre legene fra HMR ved behov for diskusjon rundt 
enkelttilfeller 
Sykehjemslege kan også ved behov ringe en av de tre HMR-legene i dette forumet 
eller palliasjonstelefonen døgnet rundt.  
 

Cato  

 «Pandemitillegg» i 

samhandlingsavtalen 

Er sendt ut på høring med frist til 16. april. Endelig versjon til signering landes Cato  
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sannsynligvis i løpet av 17. april.  
 

 Videokonsultasjon på 

institusjon - status 

Hvis kommune ønsker å bruke denne løsningen og man er usikker på hvordan, så ta 
kontakt med samhandlingsavdelinga (Asbjørn Kjelsvik eller ev. Marianne Gravem) for 
informasjon og hjelp til å teste. 
 
Nødvendig utstyr: nettbrett, smarttelefon etc hvor man kan laste ned Skype for 
Business  
Nødvendig opplysning til HF: epost-adresse som sykehuset kan sende innkallingen til.  
 

  

 Rekruttering av ekstrapersonell Når man har lest mer nøye gjennom de innkomne søknadene, ser man at det ikke er 
så aktuelt å videreformidle til kommunen slik det var snakket om på forrige møte. Det 
er noen få som allerede er ansatt i kommunen fra før og der har man gitt beskjed til 
avdelingene på sjukehuset om ikke benytte disse personene for å unngå å tappe 
ressurser/kompetanse fra kommunene. Det er også en del søkere som ikke er 
relevante å ta inn på bakgrunn av kompetanse/egnethet.  
  

Anita  

 Bemanning sommer Spørsmål fra kommune om hvordan sykehuset planlegger bemanning i sommer.  
Sykehuset planlegger sommerferie som vanlig. Planlegges avvikles planlagt over åtte 
uker. Man er forberedt på at det kan skjer endringer, men man planlegger for 
normaldrift.  
 

  

 Henvendelse til 

Helsedirektoratet fra Cato 

Innerdal 

Det er sendt en henvendelse til Helsedirektoratet om godkjenning av sykehjem i 
Molde kommune for bruk av tvungen isolering av pasienter med påvist covid-19.  
Innerdal har utfordret Hdir på å godkjenne alle sykehjem og heller fastsette krav og 
rammer for bruk av tvang i gitte situasjoner.  
 
Utfordrer også Hdir på definisjonen på bruk av psykofarmaka med tvang for å kunne 

Cato  
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behandle somatisk lidelse. Her er lovverket tvetydig og begrensende. Dette for 
eksempel behandling av delir.  
Videre spør man også Hdir hva de legger i begrepet «andre institusjoner».  
 
Ikke fått svar enda, tross lovet saksbehandlingstid på en dag.  
 

 Smittevernutstyr - status Kommet stort sett på plass overalt.  
Måten man organiserer det på med felles innkjøp til både HF og kommunene oppleves 
som veldig fornuftig.  

  

     

     
 


