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Møtereferat fagutvalg KAD 
4. februar 2020 13.30 -15.00 
Møtested: Akuttmottaket Kalnes rom 08C02.087 
 
 
TILSTEDE (ikke til stede merk.*): 
Kommunene: 
Mosseregionen: Hanna Lind, Bjørn Tegle 
Fredrikstadregionen: Guro Steine Letting (leder), 
Shairan Ganesh 
Indre Østfoldregionen: Ingen 
Sarpsborgregionen: Ingen 
Haldenregionen: Bente Flaten Navarro, 
Sykehuset Østfold:         
Line Fjell* Karianne Dahl Lied 
Odd Petter Nilsen (sekr) 
Nezar Raouf* 
Andre:  
Dag Eivind Syverstad (fastlegerepr) 
Vigdis Yttervik  (brukerrepr)* 

Kopi til: 
Samhandlingsutvalget 
Samhandlingssekretariatet  
 
Referent:  
Odd Petter Nilsen 
 
 
 
 

Referat: 
Sak 1-20 Godkjenning av referat forrige møte – referat er godkjent 

Sak 2-20 Status / oppfølging forrige møte 26.11.2019:  
Brukerrepresentant Vigdis Yttervik: (Spm stilt i forrige møte)  

 Viktig at alle nødvendige opplysninger følger fra akuttmottak ved KAD-direkte. Det 
er eksempler på at særlig lab-prøver ikke blir tilgjengeliggjort for KAD slik man har 
behov for.  
Svar: Dette er ivaretatt gjennom revidert prosedyre 

 Blir pasienter sendt videre til sykehus dersom tilstanden ikke bedrer seg? Eksempel 
på pasient med infeksjon der dette var problematisk. Er det rett kompetanse hos de 
ansatte på KAD og hvordan er dette satt i system?  
Svar: Plan for nødvendig opplæring av personell, undervisning, hospitering, 
veiledning og praktisk trening – samarbeid mellom partene. Dette er beskrevet i 
retningslinje 7, 11 og 14. Det innbefatter bl.a. også opplæring og bruk av hjerte-
lungeredning, Proact (tidlig oppdagelse av forverring) og MEWS/NEWS (registrering 
av vitale parametere) 

 Saker til drøfting / vedtak 

Sak 3-20  Inklusjons- og eksklusjonskriterier 
Vi bruker tilsvarende dokument fra Aker og tilpasser det til eget bruk. Dette gir en 
enkel og god oversikt over kriterier for både somatikk og psykisk helse og kan 
brukes i alle KAD-enhetene. 
Dokumentet kan brukes for informasjon for fastleger og legevakter. Innholdet gir 

henviserne de faglige opplysningene de trenger, gjør KAD-tilbudet kjent og kan 
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senke terskelen å gjøre bruk av KAD.  

Denne informasjonen tilpasses til hver KAD-enhet og må inneholde lokale 

kontaktopplysninger.  Informasjonen bør sendes ut i hver region jevnlig slik at både 

nye og gamle fastleger /legevaktsleger er kjent med KAD.  

 Vedlegg: 
Reviderte inklusjons- og eksklusjonskriterier somatikk og psyk/rus (Word). Skriv inn 
navn på KAD-enheten og kontakt-telefonnummer og eventuelt lagre som PDF 

Sak 4-20 KAD-direkte 

 KAD-utvalget reviderte i møtet prosedyren for KAD-direkte for prøveperioden 5.2.-
1.10.20 - Vedlagt 

 Melding om ny pasient inkl. nøkkelspørsmålene som KAD stiller henvisende 
fastlege/LV-lege . Spørsmålene kan stilles akuttmottaket for å sikre mottak av rett 
pasient – vedlagt 

 Registreringsskjema for prøveperioden er vedlagt 

Sak 5-20 Aktivitetsrapport 

 Årlig rapport til Helsedirektoratet sendes 7. februar – Felles aktivitetsrapport 
som utarbeides hver måned gir ønsket informasjon til denne rapporten 

 Det er behov for at utvalget drøfter hva vi egentlig ser / kan tolke ut fra tallene 
i aktivitetsrapporten. Hvordan kan funnene i rapporten bidra til bedre KAD-
tilbud og ønsket utvikling?  

Sak 6-20 Årsrapport KAD-utvalget 
Forslag til årsrapport ble vedtatt 

Sak 7-20 Tema på klinikermøtene 2020 
Til klinikermøtet 15. september ønskes tema: Akutt funksjonssvikt / atferdsendring ved 
demens.  
Fredrikstad har ansvar for møtet. Geriatrisk avdeling og alderspsykiatrisk avdeling ved 
SØ, inviteres  

 Orienteringer 

Sak 8-20 Referat fra siste møte i Samhandlingssekretariatet/SU  

Eventuelt:  Vedrørende ønsket endring i Gericas lab-modul for registrering av MEWS/NEWS: 
Guro purrer leverandør 

 I neste møte skal utvalget gjennomgå og revidere Diagnostisk sløyfe KAD. Viktig at 
klinikere fra sykehuset også deltar 

 Representasjonen fra partene i utvalget må gjennomgås. Er ledere tilstrekkelig 
representert i utvalget? 

 Oppdatere «Beskrivelse av legens funksjon, ansvarsområde og tilstedeværelse/ 
tilgjengelighet» - legges som vedlegg til retningslinje 4. Hver enhet sender 
informasjon til Odd Petter 

 

 

 

 
Guro Steine Letting     Odd Petter Nilsen 
- Leder Fagutvalg KAD     sekretær 
       

https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/samhandling/samhandlingsutvalget-su-samhandlingssekretariatet-sekr#2018

