
Samhandlingsutvalget  
Sammen om en god helsetjeneste 

 

 

 

Årsrapport 2020 
Underutvalg kommunal akutt døgnplasser (KAD) 

 
Utvalget har hatt 4 møter. Ett fysisk på Kalnes før Pandemien og 3 digitale møter.  
Representasjon:  

KAD-enhetene: Sykehuset Østfold:       Andre: 

Moss: Thor Løken 
Halden: Bente Flaten Navarro 
Indre Østfold: Per Henrik Kvakkestad 
Fredrikstad: Guro Steine Letting 
(leder) 
Sarpsborgregionen: Natasa Ristic til 
august. Kamaldeep Chudasama fra sep 

Line Fjell 
Odd Petter Nilsen (sekr) 
Nezar Raouf 
 

Dag Eivind Syverstad 
(fastlegerepr) 
Hanne Stagebo 
Petersen  (brukerrepr)  

 
Saker som er behandlet: 

 Forberedt og gjennomført en tredje prøveperiode (5.2.-1.10.20) med KAD-direkte på oppdrag fra 

Samhandlingsutvalget. KAD-enhetene i Indre Østfold, Fredrikstad, Sarpsborg og Moss deltok. 

Prosedyren for KAD-direkte ble revidert til prøveperioden. 

 Evaluering av KAD-direkte gjennomført. Konklusjonen ble at dette fungerer godt og etter 

hensikten.  

 Dokumentet for inklusjons- og eksklusjonskriterier for hhv. somatikk og psyk/rus er revidert.  
Dokumentet (Legg inn på KAD på 1-2-3) har nå en form som gjør det er egnet for distribusjon til 
fastleger og legevakter og hensikten er å gi relevant informasjon som henviserne trenger, gjøre 
KAD-tilbudet kjent og senke terskelen å gjøre bruk av KAD. Dokumentet skal brukes lokalt og må 
da inneholde kontaktopplysninger og gjerne bilder av legene på KAD. Informasjonen bør sendes 
ut i hver region jevnlig slik at både nye og gamle fastleger /legevaktsleger er kjent med KAD.  

 Prosedyren «Diagnostisk sløyfe KAD» er revidert.  

 Klinikermøtene har inneholdt disse temaene:  
o 4. februar – lungesykdommer 
o 12. mai –  svimmelhet (inkl. indikasjon for CT-kaput) 
o 15. september – Akutt funksjonssvikt / atferdsendring ved demens 

 Utvalget har igangsatt et arbeide med å evaluere møtestruktur, representasjon og fokusområder 

for å se om vi fremdeles gjør det vi sammen skal/bør gjøre for å sikre riktig bruk av KAD-

ressursene.  Utvalget har identifisert disse fire hovedpunktene vi skal samarbeide om: 

o Kompetansebehov/ -heving 
o Diagnostisk sløyfe og eventuelt KAD-direkte 
o Lage og følge opp aktivitetsrapport KAD  
o Sikre riktig bruk og utnyttelse av KAD slik at sykehuset avlastes slik det er ment 

Dette arbeidet fortsetter i 2021  

 Forskning – «Medisinsk behandlingskvalitet på KAD». Prosjektet som ble igangsatt 2019 har 

fortsatt gjennom 2020. 

2. februar 2021 
Guro Steine Letting - Leder for KAD-utvalget  


