Samhandlingsutvalget
Sammen om en god helsetjeneste

Årsrapport 2019

Underutvalg kommunal akutt døgnplasser (KAD)
Utvalget har hatt 4 møter. Alle på Kalnes.
Representasjon:
KAD-enhetene:
Moss: Thor Løken
Halden: Bente Flaten Navarro
Indre Østfold: Per Henrik Kvakkestad
Fredrikstad: Eli Pettersen til 1.3.19 –
Guro Steine Letting fra 1.3.19 (leder)
Sarpsborgregionen: Nina Mikkelsen til
1.3.19. Natasa Ristic fra 1.3.19

Sykehuset Østfold:
Line Fjell
Odd Petter Nilsen (sekr)
Nezar Raouf
Liv Marit Sundstøl

Andre:
Dag Eivind Syverstad
(fastlegerepr)
Vigdis Yttervik
(brukerrepr)

Saker som er behandlet:
• Utvalget har tatt kontakt med leverandør av Gerica for å forbedre muligheter i lab-modulen for
MEWS-score
• Inklusjons-/ og eksklusjonskriterier for hhv. somatikk og psykisk helsevern/rus er gjennomgått og
revidert slik at KAD-ene nå har ett felles dokument
• Evaluering KAD-pasienter med psykisk sykdom og rusmiddelproblemer er gjennomført. Ledelsen
for DPS-nord (Ingmar Clausen) og – syd (Kari Gjelstad) samt avdeling for rus- og
avhengighetsbehandling (Bernt Werner Pettersen) deltok i arbeidet
• KAD-direkte (direkte innleggelse fra akuttmottak SØ til KAD). Pilot ved KAD Fredrikstad, Indre
Østfold og Sarpsborg med oppstart 1.11.18 ble avsluttet 28.2.19. Samhandlingsutvalget evaluerte
piloten og konkluderte med at det er behov for en ny prøveperiode for ordningen eventuelt blir
permanent. Prøveperioden er satt til 1.2-1.10.20 i 4 KAD-er (unntatt Halden).
• Nina Mikkelsen (Sarpsborg) ble avløst som leder av Guro Steine Letting (Fredrikstad) 1.3.19
• Revisjon av felles registreringsskjema (inkl. rus/psyk) og registreringspraksis på den enkelte KADenhet for å sikre enhetlige, korrekte og sammenlignbare tall fra drift fra alle fem enheter.
• DIPS-tilgang fra KAD. Dvs. lesetilgang til sykehusets pasientjournalsystem for KAD-leger. Tidligere
avtale og prosedyre var tungvint og lite brukervennlig. Det utarbeides derfor ny avtale om
direkte lesetilgang fra KAD til DIPS der ansatte på KAD kan beslutte seg lesetilgang til DIPS slik
sykehusets ansatte kan.
• Forskning – «Medisinsk behandlingskvalitet på KAD». Prosjektet ble igangsatt 1.9.19 og
inkludering av pasienter er godt i gang.
• Klinikermøter har hatt følgende temaer: Suicidalvurderinger (febr), pakkeforløp psykisk helse og
rus (mai), elektrolyttforstyrrelser (sept) og smertelindring (nov). Sykehusets leger har stilt villig
opp bidratt til kompetanseoverføring, felles forståelse og kvalitetssikring av pasientbehandling på
KAD.
4. februar 2020
Guro Steine Letting - Leder for KAD-utvalget

