
  
 

Årsrapport 2017 
 
Fagutvalg kommunal akutt døgnplasser (KAD)  
 
Utvalget har hatt 4 møter. Alle på Kalnes.  
 
Representasjon:  
Kommunene: Sykehuset Østfold:       Andre: 
Mosseregionen: Thor Løken 
Fredrikstadregionen: Espen 
Storeheier(leder) 
Indre Østfoldregionen: Azad Øysahl 
Sarpsborgregionen: Nina Mikkelsen / 
Holde Skyvulstad (fra sept.) 
Haldenregionen: Bente Flaten Navarro 
/ Sigrid Velund (fra sept.) 

Line Fjell 
Odd Petter Nilsen (sekr) 
Eivind Reitan 
Nezar Raouf 
Liv Marit Sundstøl  
 

Dag Eivind Syverstad 
(fastlegerepr) 
Svein Gurvin  (brukerrepr)  
(fra februar)  
Bjørg Tandberg 
(brukerrepr) (jan)  

 
Saker som er behandlet: 
• Implementering av nye pasientgrupper innen psykiatri og rus iht. nasjonal veileder og rapport fra 

Klinisk utvalg – KAD rus/ Psykiatri som ble besluttet i administrativt samarbeidsutvalg 3. mars 
2017 

• Revisjon av felles registreringsskjema (inkl. rus/psyk) og registreringspraksis på den enkelte KAD-
enhet for å sikre korrekte og sammenlignbare tall fra drift fra alle fem enheter 

• Poliklinisk virksomhet (både elektivt og akutt)på KAD vedr. bl.a. blodtransfusjoner og andre 
infusjoner.  

• Medforfatterskap til artikkel om KAD i Tidsskrift for den norske legeforening 
• DIPS-tilgang fra KAD. Dvs. lesetilgang til sykehusets pasientjournalsystem for KAD-leger. 
• Revisjon av retningslinje 4 i samarbeidsavtalen 
• Evaluering av piloten «KAD-direkte». Pilot ved KAD-Sarpsborg der akuttmottaket ved SØ selv kan 

legge inn pasienter etter visse kriterier 
• Brukertilfredshetsundersøkelse ved samtlige KAD-enheter gjennomført høsten 2017 
• Avtalt tilgang til vitenskapelige artikler ved fagbiblioteket SØ 

 

Evaluering 
Ny organisering av møtevirksomhet og samhandlings fra 1.1.17 har vist seg nyttig: To utvalgsmøter 
pr. halvår der hvert møte deles i tre bolker 
-Kl. 10-12 Klinikere fra kommuner og SØ – temamøte 
-Kl. 12-14 Administrasjon og klinikere kommuner – Kommunesamarbeid 
-Kl. 14-16 Administrasjon og klinikere kommuner + SØ – Fagutvalgsmøte 
 
Klinikermøtene har hatt disse fire temaer: Antibiotikabruk, smertebehandling, lungemedisin og 



rusbehandling. Sykehusets leger har stilt villig opp bidratt til kompetanseoverføring, felles forståelse 
og kvalitetssikring av pasientbehandling på KAD.  
Kommunemøtet har gitt representanter fra administrasjon, ledelse og medisinsk ansvarlig på KAD-
enhetene et godt forum for drøfting av felles utfordringer og avklaringer. 
Fagutvalgsmøtene har blitt effektivisert fordi kommunemøtene på forhånd har gjort avklaring i 
forhold som sykehuset ikke er involvert i og samtidig har kommunestemmen blitt tydeligere og mer 
entydig fordi enhetene har gjennomdrøftet og blitt enige om sakene på forhånd. 
 
KAD psykiatri og rus: Utvalget skal i februar 2018 evaluere drift og praksis ved KAD-enhetene etter et 
års drift med de nye pasientgruppene psykiatri og rus. 
 
KAD-direkte: Piloten som er gjennomført ved KAD-Sarpsborg er blitt utprøvd på forholdsvis få 
pasienter og fagutvalget skal nå vurdere om man har tilstrekkelig kunnskap og erfaring fo rå vurdere 
en videre utbredelse av tiltaket til de andre enhetene i Østfold 
 
 
Leder for KAD utvalget 
 
Espen Storeheier 
 


