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Møtereferat fagutvalg KAD 
12. mai 2020 13.15-14.15 
Møtested: SKYPE 
 
  
TILSTEDE (ikke til stede merk.*): 
Kommunene: 
Mosseregionen: Hanna Lind*, Thor Løken* 
Fredrikstadregionen: Guro Steine Letting (leder), 
Hanne Holmgren Kornsæther 
Indre Østfoldregionen: Per Kvakkestad, Veronika 
Thomasgaard 
Sarpsborgregionen: Natasa Ristic 
Haldenregionen: Bente Flaten Navarro* 
Sykehuset Østfold:         
Line Fjell 
Odd Petter Nilsen (sekr) 
Nezar Raouf* 
Andre:  
Dag Eivind Syverstad (fastlegerepr)* 
Hanne Stagebo Petersen  (brukerrepr)* 

Kopi til: 
Samhandlingsutvalget 
Samhandlingssekretariatet  
 
Referent:  
Odd Petter Nilsen 
 
 
 
 

Referat: 
Sak 9-20 Godkjenning av referat forrige møte – referat er godkjent 
Sak 10-20 Status / oppfølging forrige møte 4.2.20: Ingen 

 
 Saker til drøfting / vedtak 
Sak 11-20 Revisjon av prosedyre Diagnostisk sløyfe - KAD 

Prosedyren ble sist revidert 2017 og det er behov for revisjon 
Akuttmottaket har hatt gjennomgang (april 20) og rettet opp det som gjelder internt i 
mottaket. 
Vedlegg i saken var: Diagnostisk sløyfe KAD - forslag til revisjon april 2020 
Drøfting i dagens møte:  
Etter kl. 16 er det kun sykepleier tilstede på flere KAD-enheter. De trenger en 
behandlingsplan de kan følge. «Forslag til behandling» blir litt for vagt. 
Det er derfor ønske om å endre ordlyden fra: 
Skriftlige medisinske opplysninger med konklusjon og forslag til behandling, samt kopi av 
henvisningsskriv fra fastlege/legevakt skal følge med pasienten ved utskrivelse til KAD. 
 
Til: Skriftlige medisinske opplysninger med konklusjon og behandlingsplan, samt kopi av 
henvisningsskriv fra fastlege/legevakt skal følge med pasienten ved utskrivelse til 
 
Konklusjon: Utvalget vedtar forslag til endring og revidert prosedyre gjelder fra 1.6.20 

Sak 12-20 Status og plan for sommeren på KAD-enhetene 
• Det er, og har vært, forholdsvis rolig på KAD-enhetene siste 2 mnd. 
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• Det planlegges for normal kapasitet i sommer, men det er avhengig av hvordan 
Coronasituasjonen utvikler seg. 

Sak 13-20 Inklusjons- og eksklusjonskriterier 
I KAD-møte 4.2.20 vedtok utvalget dokumentet «Legg inn på KAD på 1-2-3»  
Det er meningen dokumentet skal tilpasses egen KAD-enhet og sendes fastleger og 
legevakter som informasjon. 
Noen KAD-enheter har gjort dette. Det har ikke kommet ønsker om endringer i 
dokumentet. 

Sak 14-20 Tema på klinikermøtene 2020   
Dagnes klinikermøte med tema «Svimmelhet (inkl. indikasjon for CT-kaput)» er avlyst 
pga. Corona-restriksjoner. 
Vi ønsker å gjennomføre dette møtet digitalt før sommeren. Et 1-times møte (i stedet 
for 2 timer) foreslås. Det skal gå med god planlegging.  
Natasa forbereder møtet godt sammen med avdelingssjef på nevrologisk avdeling, 
Antonios Porianos.   
Møtetidspunkt tirsdag 9. juni kl. 10-11 – det kommer innkalling i Outlook 
 

 Orienteringer 
Sak 15-20 Referat fra siste møte i Samhandlingssekretariatet/SU  
Eventuelt:  
 
 
 
Guro Steine Letting     Odd Petter Nilsen 
- Leder Fagutvalg KAD     sekretær 
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