
 

 
 
 

Møtereferat – samarbeidsmøte mellom Molde sjukehus og nedslagskommuner   

Arkiv:  Vår ref:  Side 1 av 4 

    

   
Møteleiar:  Anita Kvendseth (Georg forfall)   
Referent: Marianne Gravem/Anne Hollingen   
Møtenummer: 4   
Dato: 14.04.2020   
Tidspunkt: 08:00-08:45   

Stad: Skype 
 
Deltakarar: 

  

Navn  Stilling Organisasjon  Møtt 

Molde sjukehus      

Georg Johnsen  Klinikksjef Molde sjukehus HMR - 

Anita Kvendseth (93880855) Leder lokal krisestab HMR x 

Thilde Svela (41235980) Praksiskonsulent Molde HMR/kommune x 

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 

Fylkesmannen    

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 x 

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 - 

Signe Hjorth Ass. kommuneoverlege Molde kommune - 

 
 

Nr Sak Status/oppfølging Ansvarlig Tidslinje 

1 Velkommen og opprop   Anita  

2 Situasjonsbildet etter påskeuken Molde sjukehus: Uforandret. To innlagte med positiv Covid-19. En på intensiv og en på 
kohort-avdelingen. 
Plan om å gjenoppta gradvis mer vanlig drift. Avgjørelsen blir tatt i løpet av uka. Det er 
få pasienter på sjukehuset, så det ses som hensiktsmessig å begynne å ta inn pasienter 
igjen for å redusere etterslep av henviste pasienter og oppfølging.  
 
Molde kommune:  
Uforandret siden før påske.  
 
 

Anita 
 
 
 
 
 
Cato 
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Aukra: 
Uforandret situasjon.  
 
Hustadvika: 
Uforandret. Stille og rolig 
 
Sunndal:  
Uforandret. To smittede, fire uker siden forrige smitteregistrering.  
 
Rauma: 
Friskmeldt 9 av 10. Den tiende oppholder seg i Trøndelag. Derfor ingen kjente Covid-
19-smittede i Rauma nå. 
 
Annet: 
Planlagt åpning av skoler og barnehager, anses som uproblematisk og man ser for seg 
lite endringer i antall smittede sett i sammenheng med at det er få smittede generelt 
sett i fylket. De som har vært smittet, har vært isolerte og ikke smittet andre.  
Man må likevel forberede seg på en økning av smittede.  
 

Roald 
 
 
Petter 
 
 
Svein 
 
 
Jon 
Sverre 

 Funksjonsfordeling på 

sjukehusene med tanke på hvor 

man kan henvise pasienter 

Spørsmål fra Thilde på hvor kan man henvise pasienter fra legevakt fremover med 
tanke på at noen funksjoner som har vært vaktfordelt i fylket nå har hatt åpent utover 
vanlig drift?  
 
Svar fra Molde Sjukehus (v/Anita) er at man har hatt vaktfunksjon på ØNH og ortopedi 
i påska. Det er ikke avklart om dette vil fortsette fremover. Det skal avklares og 
informasjon vil bli sendt ut i så fall.  
Videre er det bestemt at barn med mulig smitte, blir sendt til Ålesund for å ivareta 
rettigheter knytt til å ha med seg pårørende som også må isoleres. Dette klarer man 
ikke ivareta ved Molde sjukehus på grunn av fysiske fasiliteter (mangler eget toalett til 
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pasientrommet).   
 

 Møteaktivitet fremover I lys av rolig Covid-19-situasjon i fylket, settes møtehyppighet til annenhver tirsdag 
fremover.  
Ved behov for ekstra møte, velges fortrinnsvis «tom» tirsdag samme tidspunkt og man 
kan kalle inn på kort varsel.  
 
Sender ut ny oppdatert møteserie 

 
 
 
 
 
Marianne 

 

     
 


