
 

 
 
 

Møtereferat – samarbeidsmøte mellom Molde sjukehus og nedslagskommuner   

Arkiv:  Vår ref:  Side 1 av 3 

    

   
Møteleiar:  Georg Johnsen   
Referent: Marianne Gravem/Anne Hollingen   
Møtenummer: 5   
Dato: 28.04.2020   
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 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 X 

 
 

Nr Sak Status/oppfølging Ansvarlig Tidslinje 

1 Velkommen og opprop   Georg  

2 Situasjonsbildet etter påskeuken Molde sjukehus:  
Lite å melde. Har en innlagt med Covid-19 på kohort-avdelingen. 
 
Planlegger drift fremover ut ifra R=1,13 med smittetopp tidlig høst. Intensivpasienter 
med covid-19 skal da behandles i Molde og Ålesund. Volda og Kr.sund vil da kunne ha 
tilnærmet full normaldrift. En kan da også vurdere å flytte andre typer elektive 
pasienter fra f.eks Molde til Kr.sund. 
Henvisninger og innleggelser gjøres som før, da pasienten vil bli transportert til annet 
sykehus ved behov.  
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Sunndal:  
Besøkende til sjukehjem: Hatt 15 minutter besøk. En stk personale fra avdelingen som 
etterser at avstandskriterier blir overholdt. Har gode erfaringer så langt. 
 
Rauma: 
Utfordrende med besøk på sykehjemmet da besøkende ikke overholder regler for 
samvær. Ga først mulighet for utendørs besøk på en time, men måtte trekke tilbake 
fordi besøk ikke respekterte reglene både med å ha med seg flere besøkende og 
nærhet til beboeren. Nå innført to meter avstand, 15 minutter. Opplever det fortsatt 
som utfordrende med respekt for regler.  
 

Svein 
Anders 
 
 
 
Jon 
Sverre 

 Elektronisk rekvirering, lab Som avtalt i møte, fulgt opp med Einar Nilsen vedrørende status på elektronisk 
rekvirering. Lab jobber med 3 alternativer, men usikker på når de eventuelt kommer i 
mål med førstevalget: 

1. Venter på en nasjonal nettbasert løsning 
2. Bredding av IHR (hvis kommunene følger denne er det bare å fortsette iflg 

Nilsen) 
3. Som et siste alternativ vurderes det å utplassere pc’er fra sykehusets løsning 

på de største teststasjonene 
 

Anita  

 Møteaktivitet fremover I lys av rolig Covid-19-situasjon i fylket, er det såpass rolig at man tenker det er kun 
nødvendig å ha møter ved behov. For ordens skyld står møtene fortsatt i kalender, 
men dersom ingen gir beskjed til Marianne om at det er behov for å møtes (frist: 
mandag kl 09:00 dagen før møtet), vil møtet avlyses.  
 

Marianne  

     
 


