
 

 
 
 

Møtereferat – samarbeidsmøte mellom Molde sjukehus og nedslagskommuner   

Arkiv:  Vår ref:  Side 1 av 3 

    

   
Møteleiar:  Georg Johnsen   
Referent: Marianne Gravem   
Møtenummer: 6   
Dato: 19.01.2021   
Tidspunkt: 08:15-08:30   

Stad: Skype 
 
Deltakarar: 

  

Navn  Stilling Organisasjon  Møtt 

Molde sjukehus      

Georg Johnsen  Klinikksjef Molde sjukehus HMR x 

Anita Kvendseth (93880855) Leder lokal krisestab HMR - 

Thilde Svela (41235980) Praksiskonsulent Molde HMR/kommune - 

Stian Endresen (41634604) Leder praksiskonsulentordninga HMR - 

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 - 
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Kommuner      

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

Svein Andreas Grimstad 

(91582839) 

Kommuneoverlege Sunndal kommune x 

Jon Sverre Aursand  Kommuneoverlege  Rauma kommune x 

Cato Innerdal (92621245) Kommuneoverlege Molde kommune x 

Petter Aaberg Holen  Kommuneoverlege Hustadvika kommune x 

Bjørn Otterlei (vikar for Thomas 

Rakvåg) 

Kommuneoverlege Aukra kommune x 

Sabine Relling Bredeli Kommuneoverlege Vestnes kommune - 

Signe Hjorth Ass. kommuneoverlege Molde kommune - 

 
 

Nr Sak Status/oppfølging Ansvarlig Tidslinje 

  Innkalt til dette møtet fordi det er lenge siden sist (april 2020) og dermed greit å ta en 
sjekk på behovet for møter videre.  

  

1 Status  Molde sjukehus: Ingen innlagte med covid. Topp rundt nyttår med 6-7 innlagte. 
Vaksinasjon av ansatte er i gang. Covid-lab er blant annet prioritert for å sikre drift.  
 
Molde: Siste tida i all hovedsak dreid seg planlagt massevaksinering. I løpet av denne 
uka ferdig med første dose og starter med dose to. I uke 6 er all vaksinasjon av 
sykehjem ferdig. Fortsette med de som har behov i hjemmet (over 85 år). 
Smittesituasjonen har vært rimelig oversiktlig selv om det har vært smittetopp i 
Molde.  
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Aukra: Ikke påvist covid-19 i år. God del transport av gjestearbeidere, hvor oppfølging 
og testing er godt ivaretatt av kommunen og arbeidsgiver.  
 
Rauma: Lik situasjon som Molde mtp vaksinering. Påvist seks med covid-19 etter 
juleferie i hjemland. 
 
Hustadvika: Ferdig med første dose på sjukehjem og vaksinert noen helsepersonell. 
Påviste covid knyttet til innreise/gjestearbeidere og oppfølging/karantene er godt 
ivaretatt i bolig som arbeidsgiver stiller med.  
 
Sunndal: Ferdig med sjukehjemmene. Ikke vaksinert helsepersonell foreløpig.   
 

2 Møteaktivitet Molde sjukehus tar kontakt med aktuelle kommuner når det er aktuelt med samarbeid 
om smittede. Denne måten å samarbeide på ad-hoc har fungert utmerket og man ser 
dette som mer hensiktsmessig enn faste møter.  
 
Molde kommune har særlig hatt mye samarbeid med sjukehuset i forbindelse med 
smitte. Kontaktpersoner i sjukehuset er kjent for kommunen og gir rask respons for 
partene ved behov.  
 
Enighet om det i gruppa.  

  

 


