
  
 

 

 

Årsrapport 2021 
Underutvalg kommunal akutt døgnplasser (KAD) 

 
Utvalget har hatt fire ordinære møter og ett ekstraordninært møte for drøfting av kapasitet og 
samarbeid KAD-SØ – alle digitale.  
Representasjon:  

KAD-enhetene: Sykehuset Østfold:       Andre: 

Moss: Thor Løken 
Halden: Bente Flaten Navarro 
Indre Østfold: Per Henrik Kvakkestad 
Fredrikstad: Guro Steine Letting 
(leder), Hanne Kornsæther 
Sarpsborgregionen: Linn Kristin Rosten 

Line Fjell 
Odd Petter Nilsen (sekr) 
Nezar Raouf 
 

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

 
Saker som er behandlet: 

 Kompetanse på KAD 

Det er etablert en kompetansegruppe som er sammensatt av sykepleier 1/fagsykepleier og 

ledere fra hver KAD-enhet. De har identifisert kompetansebehov og har laget en strukturert plan 

for kompetanseheving for alt pleiepersonell på KAD. Det vil bl.a. arrangeres 2 fagdager pr. år. 

Den første er planlagt avholdt mars 2022.  

 Ny møtestruktur: KAD-utvalget skal fremdeles møtes 4 ganger pr. år. To av møtene er fysiske og 

inkluderer klinikermøte, mens de to andre møtene skal være digitale. Avdelingsleder KAD er fast 

medlem og inviterer med klinikere e.a. ved behov. 

 Aktivitetsstatistikk KAD viser en trend der beleggsprosenten synker. Det er ikke heldig og ikke i 

tråd med våre ambisjoner og sykehusets behov. Trenden starten før pandemien. KAD-utvalget 

har startet arbeidet med å promotere / motivere for økt bruk av KAD-plassene overfor 

primærhenvisere, som er fastleger og legevakter. I 2022 vil vi vie dette arbeidet stor 

oppmerksomhet og innsats. 

 Covid 19 – pandemi og samarbeid. 

 Det ble avholdt et ekstraordinært møte 13.4.21 der man avklarte kapasitet og samarbeid 

hvis smittetrykk og antall innlagte i sykehus eskalerer. Ved behov for å øke antall KAD-

plasser må KAD å bli informert så raskt som mulig. Dersom det er behov for økte 

sengeplasser utover det som er etablert i dag, trenger kommunene et par dager på å få 

disse på plass.  

 Covid-19-pasienter som kan behandles på KAD, skal behandles der i stedet for å legges 

inn på sykehuset. Man følger vanlige inklusjonskriterier. Det gjelder også KAD-direkte-

pasienter 

 Notatet «Prioritering av kronikere til ventilasjonsstøtte ved Sykehuset Østfold under 

Covid-19 pandemien» som ble utarbeidet i starten av pandemien er gjeldende. 



  
 

 

 

 Klinikermøte: Det er avholdt ett klinikermøte. Tema var: Behandling av diabetes / høyt 

blodsukker på KAD 

 KAD-direkte: Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) vedtok 11.2.21 at KAD-direkte skal være en 

permanent ordning for alle fem KAD-enheter i Østfold.  

 

8. februar 2022 
Guro Steine Letting - Leder for KAD-utvalget  


