
 

    

 

 
Møtereferat fagutvalg KAD 
 

23.november 2021 kl. 12-13 
Møtested: Teams 
 
TILSTEDE: 
Kommunene: 
Mosseregionen: Ingen 
Fredrikstadregionen: Guro Steine Letting (leder), 
Hanne Kornsæther Holmgren, Torgeir Kvitvær 
Indre Østfoldregionen: Per Henrik Kvakkestad, Veronica 
Tomasgaard 
Sarpsborgregionen: Linn Kristin Rosten, Hanne Fjeldberg, 
Asima Gabalah, Amira Khalid 
Haldenregionen: Ingen 
Sykehuset Østfold:         
Odd Petter Nilsen 
Fastlege: Dag Eivind Syverstad 
  
 

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

 

Referat:  
Sak 22-21 Godkjenning av referat møte 28.9.21 – referatet ble godkjent 

Sak 23-21 Status –  
Sarpsborg: Rolig og stabilt belegg - Ikke mange pasienter siste 2 ukene 
Fredrikstad: Full avdeling (11 senger)– det har den vært over tid 
Fastlegene: I hovedsak brukes KAD-sløyfe. Da blir de ofte innlagt. Det er mer jobb å 
legge inn på KAD enn på sykehuset. Legene må minnes på tilbud ofte – det er store 
utskiftinger blant fastlegene. Her er det rom for forbedring hos både sykehusleger og 
fastleger / legevaktsleger for å gjøre mer / bedre bruk av ordningen. 

 Saker til drøfting / vedtak 

Sak 24-21 Kompetanseplan KAD-enhetene  
Status på arbeidet med bl.a. fagdag mars 2022 – referat fra arbeidsmøte var vedlagt 
innkallingen 
Drøfting: Det er gjort et meget godt arbeid med kompetanseplanen- Det er satt opp et 
nytt møte i gruppe den 12.1 for bl.a. å planlegge fagdagen. Status for dette gis i neste 
møte. 

Sak 25-21 Bruk av KAD-direkte (oppfølging fra forrige møte) 

 Status på oppmerksomhet på ordningen i akuttmottaket  
o Akuttmottaket har fokus på bruk av ordningen, særlig blant sykepleierne  

 På KAD 
o Sarpsborg – 5 KAD-direktepasienter siden siste møtet 
o Fredrikstad – 7 KAD-direkte siden sist – det er sannsynligvis flere som ikke 

er registrert 
o Indre – 2 KAD-direkte siste mnd. 

 Status antall pasienter sendt til KAD som KAD-direkte pasienter siden forrige møte. 
- utklipp fra aktivitetsrapport lå vedlagt innkallingen 
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o Registreres KAD-direkte på samme måte i alle KAD-ene?  
Drøfting: Nei, det er ikke lik registrering – under «spesialisthelsetjeneste» kan det være 
både KAD-direkte og KAD-sløyfe pasienter. Vi ønsker å bytte ut 
«spesialisthelsetjeneste» med «KAD-direkte» fra nyttår. Det kan gi lettere og trolig 
bedre registrering 

Sak 26-21 Pasientbelegg i KAD-enhetene 
Vi ser en synkende tendens og at færre pasienter innlegges KAD-enhetene. KAD er en 
tjeneste «i stedet for sykehus» og skal redusere behov for innleggelse i AKMO. 
 
Til diskusjon: 
Hvorfor ser vi denne trenden? Hvordan skal vi kunne rekruttere flere pasienter til KAD?  
Endre / intensivere informasjon til fastleger og legevakter? Hvordan registreres det i 
Indre som ikke har dedikerte KAD-senger lenger (hvis det er riktig forstått at det er 
sånn)? 
 
Diskusjon: Trenden startet før pandemien. Det ser ut til å ta seg noe opp igjen. 
Indre har pt. 5 dedikerte KAD-plasser. 
Kan man forenkle arbeidet i AKMO for å redusere arbeidet med disse. Det kan føre til 
at flere sendes tilbake til KAD etter sløyfe. Vi må gjennomgå flyten og prosedyrene 
vedrørende behandling av sløyfepasientene.  

Sak 27-21 Møteplan KAD-utvalget 2022 
Datoer for KAD-møter 2022 (tirsdager): 

 8. februar - fysisk 

 3. mai - digitalt 

 20. september - fysisk 

 29.november - digitalt 
Det er ønskelig med fysiske møter - både KAD-møter og klinikermøtet (fagsykepleier og 
lege). Det er viktig å møte hverandre i tillegg til det faglige. Skal ledelse av KAD-utvalget 
gå på omgang (ett år om gangen)?  
Ledere møtes i de digitale møtene. 
Guro og Odd Petter lager forslag på endring av ledelse for utvalget 

 Orienteringer 

Sak 28-21 Referat fra siste møte i Strategisk samarbeidsutvalg (SSU)/Faglig samarbeidsutvalg 
(FSU)   

Eventuelt:  Masteroppgave Guro: Organisering av KAD i Østfold. Ønsker bl.a. å se på 
organisering, aktivitetsdata og kostnader for drift pr. pasientdøgn. Guro tar 
kontakt med KAD-enhetene 

 
Guro Steine Letting - Leder Fagutvalg KAD 
 
 

https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/medisinsk-helsefag/samhandling/helsefellesskapet
https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/medisinsk-helsefag/samhandling/helsefellesskapet
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Beleggsprosent 

 

Helsehus 

     År Måned Fredrikstad Halden Indre Moss Sarpsborg Total 

2014 

 

46 % 72 % 56 % 62 % 43 % 50 % 

2015 

 

885 % 69 % 64 % 64 % 45 % 
294 

% 

2016 

 

72 % 85 % 67 % 81 % 42 % 64 % 

2017 

 

73 % 70 % 60 % 86 % 49 % 63 % 

2018 

 

71 % 71 % 59 % 71 % 49 % 59 % 

2019 

 

56 % 64 % 53 % 69 % 52 % 53 % 

2020 

 

54 % 31 % 34 % 47 % 31 % 36 % 

2021 Jan 33 % 23 % 36 % 50 % 36 % 33 % 

 

Feb 44 % 28 % 70 % 49 % 46 % 43 % 

 

Mar 58 % 18 % 51 % 44 % 105 % 50 % 

 

Apr 55 % 19 % 36 % 56 % 40 % 38 % 

 

Mai 27 % 26 % 42 % 42 % 46 % 33 % 

 

Jun 46 % 38 % 26 % 46 % 34 % 34 % 

 

Jul 57 % 26 % 42 % 58 % 51 % 43 % 

 

Aug 55 % 18 % 49 % 63 % 50 % 44 % 

 

Sep 47 % 18 % 
 

67 % 42 % 41 % 

 

Okt 
 

24 % 
 

55 % 30 % 33 % 

2021 Totalt 

 

47 % 24 % 44 % 53 % 48 % 39 % 

 
 
 
 

Guro Steine Letting 
Leder KAD-utvalget 


