
 

    
 

 
Møtereferat fagutvalg KAD 
 
11. mai 2021 kl. 12-13 
Møtested: Teams 
 
TILSTEDE: 
Kommunene: 
Mosseregionen: Hanna Lind 
Fredrikstadregionen: Guro Steine Letting (leder), 
Hanne Kornsæther Holmgren, Hanne Skaldehaug, Nicolai 
Harbin  
Indre Østfoldregionen: Per Henrik Kvakkestad, Veronica 
Tomasgaard 
Sarpsborgregionen: Linn Kristin Rosten, Amira Jabar Khalil,  
Haldenregionen: Sigrid Velund, Renate Olsen 
Sykehuset Østfold:         
Line Fjell 
Odd Petter Nilsen (ref) 
 
  
 

Kopi til: 
Strategisk Samhandlingsutvalg 
Faglig Samhandlingsutvalg 
 
Referent:  
Odd Petter Nilsen 
 
 
 
 

 
Referat:  
Sak 11-21 Godkjenning av referat møter 9.2. og 13.4-2021  (vedlagt) - referatene ble godkjent 
Sak 12-21 Status / oppfølging møter 9.2. og 13.4-2021  

• Ingen 
 Saker til drøfting / vedtak 
Sak 13-21 Kompetanseplan KAD-enhetene (oppfølging sak 9.2) 

Avdelingslederne har hatt ett møte for å planlegge kompetanseutviklingsarbeidet for 
sitt personale (ikke legene). Møte nr. 2 måtte avlyses og er planlagt  etter sommeren. 

Sak 44-21 Gjennomgang av aktivitetsstatistikk 
Hver KAD fikk 5 min for å presentere egne tall.  
Tilleggsspørsmål:  
• Hvordan fungerer registrering?  
• Hvordan er kvaliteten på dataene? 
• Hvordan brukes tallene lokalt? 
 
Generelt brukes statistikken til å se på endringer i antall innlagte, liggetid og diagnoser. 
Beleggsprosenten har sunket noe i forbindelse med pandemien, men det svinger. 
Færre pasienter med KOLS innlagt. Liggetiden siste året er som forutsatt og det har 
vært lettere å skrive ut pasienter til korttidsopphold i kommunene fordi presset der 
også har vært lavere siste året. 
Selve registreringen er organisert litt forskjellig, men fungerer greit. 
Tallene brukes ikke mye systematisk for planlegging av drift/utvikling 
Diagnosekoder for covid-19 savnes. 
 

Sak 15-21 Oppfølging av ekstraordinært KAD-møte 
Deltakerne ga en kort status for covid-pasienter i sykehus og KAD-enheter 
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 Orienteringer 
Sak 16-21 Referat fra siste møte i Strategisk samarbeidsutvalg (SSU)/Faglig samarbeidsutvalg 

(FSU)  
Eventuelt: Klinikermøtet: 

KAD-Indre ved Per Henrik, i samarbeid med endokrinolog/overlege på SØ, Ragnar 
Bekkhus Moe, hadde tidligere på dagen hatt et vellykket klinikermøte på TEAMS med 
tema: Behandling av diabetes / høyt blodsukker på KAD 
Neste klinikermøte er 28.9. Moss har ansvaret – tema er ikke bestemt ennå. De 
kontakte Odd Petter når det er avklart. 

 
 
 
 
Guro Steine Letting 
Leder KAD-utvalget 

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