
 

 
 
 

Møtereferat – samarbeidsmøte mellom Molde sjukehus og nedslagskommuner   

Arkiv:  Vår ref:  Side 1 av 6 

    

   
Møteleiar:  Georg Johnsen   
Referent: Marianne Gravem/Anne Hollingen   
Møtenummer: 1   
Dato: 24.03.2020   
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  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 
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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 (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 -  

Jan Fjeldheim (tlf) Kommuneoverlege Vestnes kommune - 

    

 
 

Nr Sak Status/oppfølging Ansvarlig Tidslinje 

1 Velkommen og opprop  Georg tar på seg å lede disse møtene. Georg  

2 Situasjonsbildet  Molde sjukehus: 
Har innlagt to intensivpasienter med påvist Koronasmitte. Per i 
dag god kontroll på situasjonen hvor mottak av mistenkte 
smittepasienter blir gjort etter prosedyrer.  
 
Molde kommune:  
Opprettet forrige uke en smittelegevakt. «Prisen» ble å stenge 
KAD, men det kan se ut til at kommunen får til å åpne den igjen 
og at korttidsavdelinga ved Kirkebakken kan brukes til 
smittemottak.  
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Kommunen har en fastlegevakt hvor luftveiskasus blir tatt inn her 
først for å redusere risikoen for at man setter hele legekontor ut 
av drift. 
 
Hustadvika:  
Kommunen har skilt legekontorene for å redusere personale som 
går imellom legekontorene. Fræna legekontor har vakt for 
luftveissymptomer. Så langt ingen smitta i kommunen. 
 
Rauma:  
Kommunen har sju påviste tilfeller av Korona. En er smittet lokalt 
og smittekilden er ikke funnet. De seks andre er relatert til 
Østerrike. Kommunen har også utfordringer med innbyggere som 
ikke overholder karantene/smittevernhensyn. Har samarbeid 
med politiet.  
Kommunen har delt sitt ene legekontor i to, hvor en del av 
legekontoret tar hånd om ø-hjelp utenom luftveisinfeksjoner og 
det andre som er smittelegevakt, tar hånd om Korona-mistanke 
hvor det også testes utendørs. Disse kontorene er i hver sine 
bygg. Kommunene legger planer for senger på helseinstitusjon 
med opptil 15 senger.  
 
Sunndal:  
Kommunen har to smittede, en god uke siden de ble avdekket.  
Smittekilde er ikke avdekket. Kommunen er under etablering av 
en infeksjons/luftveisklinikk – eget legekontor for å ta imot 
luftveiskasus/koronasmittemistanke. Kommunen har sju senger 
på helsetunet som er klare til å ta imot pasienter som trenger det. 
Kommunen har også disponibelt et hotell litt utenfor sentrum, 
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bygd på brakker, som kan ta imot en del pasienter. Brakkene har 
tidligere vært brukt til sykehusdrift. Vet at disse rommene er 
disponible på kort varsel, men kommunen har ikke mer rigg rundt 
dette enn at rommene er tilgjengelig.  
 

 Media Molde sjukehus opplever pågang fra media som ønsker uttalelser.  
Klinikksjef ved Molde sjukehus tenker det er vitkig her med 
samkjøring med kommunene. I dag har man gått ut med hvilke 
kommuner pasienten tilhører men ikke hvilken behandling som 
blir gitt. Dette på bakgrunn av at det er så få pasienter at det vil 
være på grensen til brudd på taushetsplikt. 
Etter hvert som situasjonen utvikler seg og man får større pågang 
av pasienter med Korona, vil man heller gå ut med en standard 
pressemelding daglig. Videre ser en at det kan være nyttig å ha 
felles strategi når vi får dødsfall.  
 
Molde kommune gir ikke beskjed om smittede, men oppdaterer 
nettsidene med antall. Molde kommunen opplever et godt 
samarbeid med media som er opptatt av å bidra til å få ut nyttig 
informasjon til innbyggerne så raskt som mulig.   
 

  

 Varsling når vi får innlagte pasienter på sykehuset 

 

Spørsmål fra Molde sjukehus om hvem som skal varsles om 
Koronafunn/påvist smitte/innlagte pasienter.  
 
Bred enighet blant kommuneoverlegene at de ønsker å bli varslet 
først og som raskt kan sette inn tiltak med smittesporing og 
varsling ellers i egen kommune.  
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Sykehus varsler fastlegen som har tatt og sendt inn prøven og 
kommuneoverlegen/smittevernlegen ved prøvesvar.  

 Innleggelse og vurdering før innleggelse 

 

Molde sjukehus vurderer åpning av en ekstra sengepost ved 
behov/stor pågang av pasienter. Men henstiller til kommunene 
om å gjøre en god vurdering i forkant om pasienten trenger 
innleggelse, og særlig en grundig vurdering på Covid-tilstand. 
  
Generelt i kommunene har man nå en høyrere terskel for 
sjukehusinnleggelse pga situasjonen vi står i. Her vil man kunne 
komme i etiske dilemma på hvem som skal få behandling og ikke.  
Her spiller Molde kommune inn et forslag om et 
beslutningsforum hvor kommuneoverlegene sammen med to-tre 
erfarne leger fra sjukehuset som kan være med å ta stilling til de 
vanskeligere problemstillingene på hvem som skal behandle på 
hvilket nivå. 
 
Utfordring med å kunne gi væskebehandling på sykehjem eller 
hjemme pga manglende ressurs. Behov for opplæring og 
oppfrisking i kommunen. 
 
Forslag: Ha noen dedikerte folk i en liten gruppe til å diskutere. 
Ta en mailrunde på hvem som skal inn i en slik gruppe.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Georg 
 
 
 
Georg 
 
 
 

 

 Kapasitet i fastlegesystemet Underlig situasjon idag fordi legekontorene har lite å gjøre. 
Massiv informasjon ut til innbyggere om ikke oppsøke legekontor 
unødig, har gitt en sterk reduksjon av henvendelser. Dette skaper 
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bekymring for de pasienten hvor tid er en viktig faktor og at man 
kommer seg tidlig nok til lege. Viktig at man også ikke venter med 
å henvende seg til lege for helseattester mm da man ikke ønsker 
en opphoping av slike henvendelser senere på året.  
 
 

 Testkapasitet i kommunene God kapasitet til testing i kommune. Man ser heller en utfordring 
med analysekapasiteten og kommunene forsøker derfor å være 
edruelige med testing. 

  

 


