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Møteleder: Lena Bjørge Waage 
Referent: Randi Spjelkavik/Audny Mongstad 
Dato: 11.05 2020 
Tidspunkt: 12.30 – 13.30 
Møteform: Skype 
 
Deltakere HMR 
 

Navn  Stilling Organisasjon, enhet  

Torstein Hole  Fagdirektør HMR, Fagavdelinga 

Jørn Åge Longva Smittevernoverlege HMR  Medisin Ålesund sykehus  

Hans-Olav Ose Beredskapssjef  HMR  Stab  

Kathrin Enebakk Smittevernrådgiver  HMR  Fagavdelinga 

Arnold Måsøval-Jensen Smittevernrådgiver HMR Fagavdelinga 

Gøril Reset Simonsen Smittevernrådgiver HMR Fagavdelinga 

Lena Bjørge Waage  Samhandlingssjef  HMR Samhandlingsavdelinga 

Stian Endresen PK - leder Praksiskonsulentordninga HMR/Kommune MR 

Carina Wollan Myhre  Avdelingssjef/leder lokal 
krisestab 

HMR Kristiansund sykehus 

Ann Iren Kjønnøy Smittevernrådgiver HMR Kristiansund sykehus 

Anita Skarshaug Kvendseth Rådgiver, leder lokal 
krisestab 

HMR Molde sykehus 
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Einar Nilsen  Avdelingssjef, lege 
mikrobiologi Molde  

HMR Molde sykehus 

Inge Ødven  Rådgiver, leder lokal 
krisestab Ålesund 

HMR Ålesund sykehus 

Kristen Rasmussen Avdelingssjef akutt, 
operasjon og intensiv 
Ålesund  

HMR Ålesund sykehus 

Mona Ryste Rådgiver klinikk, stab 
Volda sykehus 

HMR Volda sykehus 

Unni Margaret Skare Smittevernrådgiver HTU HMR Fagavdelinga  

Lars Erik Sjømæling Klinikksjef  HMR klinikk for prehospitale tjenester 

Mariann Hagerup Gammelsæther Medisinsk fagsjef  HMR Fagavdelinga  

Randi Spjelkavik Kvalitetsrådgiver  HMR Fagavdelinga 

Ståle Hoff Kst klinikksjef HMR Klinikk for Psykisk helsevern og rus 

Janita Skogeng Klinikksjef HMR klinikk for kvinner, barn og ungdom 

May Helen Molvær Grimstad Kommunikasjonsdirektør HMR Kommunikasjonsavdelinga  

Ann Iren Kjønnøy Smittevernrådgiver HMR Fagavdelinga  

Brit Ingunn Hana Medisinskfaglig rådgiver HMR  Klinikk for psykisk helse og rus 

Audny Mongstad Administrasjonsrådgiver HMR Samhandlingsavdelinga  

Britt Valderhaug Tyrholm Spesialrådgiver HMR Samhandlingsavdelinga  

Berit Kvalsvik Teige  Forskningssjef HMR Fagavdelinga 
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Deltakere Kommunene 
 

NAVN Stilling Organisasjon  

Jon Sverre Aursand Kommuneoverlege/smittevernlege  Rauma kommune 

Håvard Bjørkly Kommuneoverlege/smittevernlege Smøla kommune 

Roald Borthne Kommuneoverlege /smittevernlege Aukra kommune 

Jan Fjeldheim Kommuneoverlege/smittevernlege Vestnes kommune 

Kristian Gottliebsen Kommuneoverlege/smittevernlege Herøy kommune 

Sølve Grimstad Kommuneoverlege/smittevernlege Averøy kommune 

Svein Anders  Grimstad Kommuneoverlege/smittevernlege  Sunndal kommune 

Cato Innerdal Kommuneoverlege/smittevernlege  Molde kommune 

Inger Lise Kaldhol Kommuneoverlege/smittevernlege Volda kommune 

Marianne Bjerkevaag Kommuneoverlege/smitteverne Sula kommune 

Gunn Bredesen Einingsleiar Helse og familie Surnadal kommune 

Arne Gotteberg Kommuneoverlege/smittevernoverlege Stranda kommune 

Bjørn Buan  Kommuneoverlege/smittevernoverlege Surnadal kommune 

Gunhild Eidsli Ass kommunedirektør  Surnadal kommune  

Petter Holen Kommuneoverlege/smittevernlege  Hustadvika kommune 

Norunn Kirkebø  Kommuneoverlege/smittevernlege Ulstein kommune 

Oddvar Marøy Stabsleiar tildeling og koordinering Ørsta kommune 

Olav Mestad Kommuneoverlege/smittevernlege Ålesund kommune 
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Michael F Dahl Helsestasjonslege/smittevernlege Ulstein kommune 

Viktoria Natvik Fastlege/kommuneoverlege Ålesund kommune 

Unni Natås Kommuneoverlege/smittevernlege Ørsta kommune 

Cecilie Oppedal Kommuneoverlege/smittevernlege Vanylven kommune 

Jacob Herman Romini Kommuneoverlege/smittevernlege Aure kommune 

Steffen Chills   

Asta Sileikiene Kommuneoverlege/smittevernlege Sande kommune 

Anne-Line Sommerdalen Kommuneoverlege/smittevernlege Giske kommune 

Henrik Steenfelt-Foss Seniorrådgiver  Helsedirektoratet 

Eirin Steinsvik Ass. Fylkeslege  Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Bjarne Storset Kommuneoverlege/smittevernlege Tingvoll kommune 

Per Arild Strand Fastlege  Averøy kommune 

Nils Magne Sæterbø Kommuneoverlege/smittevernlege Gjemnes kommune 

Jonas Vegsundvåg Fastlege Ålesund kommune 

Karsten Vingen Kommuneoverlege/smittevernlege Hareid kommune 

Askill Sandvik Kommuneoverlege/smittevernlege Kristiansund kommune 

Frank Skorgenes Beredskapsansvarlig  Vestnes kommune 

Kjetil Leirbekk Ass. Rådmann  Averøy kommune 

Johann Gudjonsson Fastlege Smøla kommune 

Grete Elise Gjørvad Øen Leder for helseavdelinga  Sula kommune 

Lene Bjørlo Overå Kommunalsjef Giske kommune 

Inger Lise Lervik Enhetsleder Smøla kommune 
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Espen Søbstad Beredskapskoordinator Sula kommune 

Torfinn Strand Vingen 
Virksomhetsleder for legetjenester og 
akutt helseberedskap 

Ålesund kommune 

Margit Aure Overå Kommunalsjef Sykkylven kommune 

Ingeborg Johnsrud Kommunalsjef Smøla kommune 

Jørn Kippersund Fastlege Volda kommune 

Kjetil Fylling Kommunalsjef Sula kommune 

Tanja Alme Kreftkoordinator Sula kommune 

Torbjørn K Sagen Beredskapsleder Kristiansund kommune 

Albert Emil Gjørtz Beredskapssjef  Ålesund kommune  

Bjørn Martin Aasen Kommuneoverlege Herøy kommune  

Arne Ingebrigtsen Rådmann Kristiansund kommune 

Siv Iren Stormo Andersson Kommunalsjef Kristiansund kommune 

 

Andre deltakere 

NAVN Stilling Organisasjon  

Paula Ness Skår  Brukerrepresentant Brukerutvalget i HMR 

Kristian Onarheim Ass.fagdirektør HMN 

Karin Müller Mikaelsen Fylkeslege Fylkesmannen i Møre og Romsdal  

Helene Lossius  Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Ståle Evald Ræstad Fylkesleder NSF 
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Sak Status/aksjonspunkt  Ansvarlig Tidslinje 

Velkommen, gjennomgang agenda  Mål med møtet og agenda Lena B Waage  

Orientering fra Kristiansund kommune Gjennomgang og erfaring av digital hjemmeoppfølging av 
Covid-19 smittede.  
 
Kristiansund kommune har utviklet en portal c19 for 
hjemmeboende innbyggere med påvist Covid-19 smitte.  
De som er covid-19 positiv, får etter en individuell vurdering, 
tilbud om å motta et pulsoksymeter. De får opplæring og 
informasjonsskriv. Gjennom selvrapportering tre ganger i 
døgnet via ID-portal, kan helsepersonell i kommunen ha 
kontinuerlig oppsyn med koronasmittede pasienter.  
 
I møtet blir det systemet demonstrert. Viktige 
koronasymptomer og definerte grenseverdier for målingene, 
plasserer covid-19 smittede i grønn, gul eller rød sone. 
Algoritmen er utarbeidet av leger i smittevernteamet i 
Kristiansund kommune og overlege i medisin på sykehuset i 
Kristiansund. Er videre kvalitetssikret i flere ledd. Operatørene 
på responssenteret varsler lege i smittevernteamet, lege i 
luftveislegevakten eller sykehuslege ved alarm.  
 
Det er mulig å bredde løsningen og interesserte oppfordres til 
å ta kontakt med Kristiansund kommune.  

Askill Sandvik 
Benedicte Nyborg 
Arne Ingebrigtsen 

Pågår 
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Smitte/epidemiologi  

 
Planlegge ut i fra RE 1,13  
  
MTU kohortenheter: Oppfølging med planleggingsdata også 
kohortenheter. Samla sengetall HMR: Kohort 231-78 = 153.  
  
Møte MTU komiteen 30.04  
  
Forbruksmateriell intensivbehandling: 20 % på rødt. 
Oppfølging i smittevernutstyrsgruppa regionalt og lokalt.  
 
«Sykehusene skal forberede for normal drift etter påske» 
«Helsedirektoratet skal sammen med fylkesmennene arbeide 
for at kommunene gjenoppretter normal aktivitet i helse – og 
omsorgstjenesten.» 
 
Nasjonale rammer 110520:  

 Adgangskontroll helseinstitusjoner (gjelder etter 
070520)  

 Besøksrestriksjoner sykehus og pasientrom (gjelder 
etter 070520)  

 Maks grense samlinger inne/ute 50 ansvarlig arrangør 
og 20 ved privat arrangement (ny etter 070520)  

 Reiserestriksjoner fritid/tjeneste: opphevet 
reiseforbud helsepersonell.  

Torstein Hole  Pågår 
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 Reiseforbud utland helsepersonell i direkte 
pasientbehandling  

 Karantene etter reise utland: 10 dager 
 

Lokale rammer HMN/HMR:  

 Ikke bruk av utenlandske vikarer (unntak av 
klinikksjef/AD) Forbud «Nordsjøturnus»  

 Avgrense korttidsvikarer fra vikarbyrå/planlegge ut fra 
at det ikke er tilgjengelig. Bruke personell som har 
meldt seg nasjonalt/regionalt/lokalt.  

 Åpna opp for bierverv, men skal godkjennes av 
klinikksjef. Restriktiv praksis, og godkjennes både bi- 
og hovedarbeidsgiver når det jobbes på tvers av 
foretak/kommune-foretak 

 
Besøksrestriksjoner pr 060520: 

 Sårbare pasienter skal ikke utsettes for unødig 
smitterisiko, men de samme pasientene bør heller 
ikke utsettes for inngripende tiltak som gjør 
symptomtrykket fra kronisk og alvorlig sykdom større 
enn det allerede er. Fravær av besøk kan medføre stor 
lidelse for pasienter og pårørende, og graden av dette 
må vektlegges i hvert enkelt tilfelle.  

 Det må gjøres unntak fra besøksrestriksjoner slik at 
barns rett til familieliv blir mulig  

 For døende pasienter i helseinstitusjon må det, så 
langt det er mulig, gjøres unntak fra 
besøksrestriksjonene slik at nære pårørende får være 
tilstede i livets sluttfase.  

 Det bør vurderes i hvilken grad besøk av pårørende til 
ulike pasientgrupper, for eksempel pasienter i 
sykehjem med demens eller annen kognitiv svikt, kan 
ha en vesentlig positiv påvirkning på prognosen, eller 
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om pårørende i vesentlig grad kan bidra til at 
pasienten overholder nødvendige smittevernrutine.  

 Ved alvorlig sykdom og uavklarte tilstander kan en 
samlet vurdering av pasientens og pårørendes behov 
lede til at det bør gjøres unntak fra 
besøksrestriksjoner.  

 Personer med kognitiv svikt og andre som har 
vanskeligheter med å gjøre seg forstått eller å 
oppfatte informasjon, kan ha behov for bistand fra en 
pårørende eller annen følgeperson under en 
konsultasjon/behandling. Dersom følgepersonen ikke 
kan være tilstede bør det legges til rette for bistand 
via telefon, sosiale medier eller lignende. 

 
Helsedirektoratet anbefaler at fysiske besøk må avklares med 
helse- eller omsorgsinstitusjonen i forkant. Det bør føres 
besøksprotokoll, slik at helse- og omsorgsinstitusjonen har 
oversikt over hvem som til enhver tid har vært på besøk. 
Dette er viktig informasjon i tilfelle behov for 
smitteoppsporing.  

  
Pårørende med luftveissymptomer eller bekreftet covid-19, 
samt de som er definert som nærkontakt eller i karantene 
etter utenlandsreise, skal som hovedregel ikke besøke helse- 
og omsorgsinstitusjoner. 

Smittevernutstyr Operasjonshetter: Fremdeles rød status 11.05.20. Ellers grønn 
status for ellers utstyr. Få utfordringer pr d.d. 
Henvises til retningslinjer for bruk. 
 
Meldes inn forskjellig behov fra kommunene. Fylkesmannen 
har fått beskjed om å følge opp kommunene.  

Torstein Hole,  
Karin Müller Mikaelsen 
 
 
 
 
 

Pågår 
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Alt utstyr er godkjent. Dersom utstyr har dårlig 
brukerfunksjonalitet. må dette meldes inn til mailadr:  

signe.sagabraaten@helse-sorost.no  

  
 

Testing  Status fra forrige uke.  
Oppfordrer til å teste mer. Testasjonene bør være åpne min 
1 dag i uken. Må kunne teste minst 1,5 % av befolkningen 
pr uke og øke for å teste 5 % av befolkningen pr uke til 
høsten. Viktig å bruke tiden frem mot høsten for å 
forberedelse.  
Hurtigtester viser seg for å være for dårlig som primærtest. 
Antigentester sannsynligvis ubrukelig.   
Viser til testkriterier 04.05.20.  

Anbefaler å spre nettsiden www.koronasjekk.no til 
befolkningen. Den holdes løpende oppdatert mtp 
testkriterier.  

Einar Nilsen  Pågår 

Orientering fra Giske  Orientering om erfaringer, utfordringer og oppfølging i 
forbindelse med Covid-19 situasjonen i kommunen.  
 
Totalt har det vært 5 smittede i kommunen. Både 
legekontor og omsorgssenter har vært rammet og mange 
ansatte ble satt i karantene. Dette har vært krevende for 
kommunen. I kommunenes eneste legekontor, var alle 
leger satt i karantene og kun 2 helsesekretærer var på jobb 
i en periode. Kommunen fikk bistand fra Ålesund kommune 
og legevikar som satt i Ålesund kommune.  Det ble 
opprettet egen smittevernkoordinator som etter hvert ble 
utvidet til et smittevernteam. 
 
For mer detaljert informasjon, se presentasjon.  

Lene Bjørlo Overå   

mailto:signe.sagabraaten@helse-sorost.no
http://www.koronasjekk.no/
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Møteplan Fra og med 11.05 blir det møter hver 2. hver uke. Neste 
møte om 25.05.20. Det blir avklart nærmere møtepunkt 
under sommerferieavviklingen.  

Lena B Waage  

Evt Pasientreiser informerte om veileder utarbeidet av Hdir. 
Veileder gjelder for luft- og landtransport, smittevern i 
kollektivtransport. Veiledning om å benytte inntil 50% 
kapasitet i alle offentlig transport. Restriksjoner om å ikke 
sitte i fremsetet til drosjer, og det gis ikke mulighet for å 
rekvirer fremsete. Orientering er sendt ut til alle 
transportører. Det vil bli lagt opp til samkjøring i transport 
pga kapasitet. 
 
Devold oppfordret om å huske på pasientreiser, som kan ha 
relevant informasjon i forbindelse med smittesporing.   
 
Lenke til Webinar i morgen 1600-1700 vedr 
smittespredning sendes ut på mail. Ligger også vedlagt her; 
https://www.ntva.no/arrangement/matematisk-
modellering-av-smittespredning/  
 
Ønske om utsendelse av smittevernspredningsstatestikk 1 g 
i uken. Samhandlingssjef tar dette spørsmålet videre til 
Fag.dir. 

Jacob Devold 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karen Müller 
Mikaelsen 
 
 
 
Lena B Waage, 
Torstein Hole 

 

 

https://www.ntva.no/arrangement/matematisk-modellering-av-smittespredning/
https://www.ntva.no/arrangement/matematisk-modellering-av-smittespredning/

