
 

    

 

 
Møtereferat fagutvalg KAD 
 

3.mai 2022 kl. 12-13 
Møtested: Teams 
 
TILSTEDE: 
Kommunene: 
Mosseregionen: Marte Borgmo Morvik, Hanna Lind 
Fredrikstadregionen: 
Hanne Kornsæther Holmgren, Hanne Skaldehaug 
Indre Østfoldregionen: Veronica Tomasgaard 
Sarpsborgregionen: Linn Kristin Rosten, Hanne Fjellberg, 
Kamaldeep Chudasama. 
Haldenregionen: Turid Nomél, Sigrid Velund, Bente Flaten 
Navarro, Renate Olsen 
Samhandlingssjef for kommunene: Guro Steine Letting 
Sykehuset Østfold:         
Odd Petter Nilsen 
Line Fjell 
Fastlege: Dag Eivind Syverstad 
  
 

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

 

Referat:  
Sak 12-22 Godkjenning av referat møte 8.2.2022 (vedlagt) – Referat ble godkjent uten anmerkning 

Sak 13-22 Status / oppfølging - Ingen 

 Saker til drøfting / vedtak 

Sak 14-22 Kompetanseplan KAD-enhetene  
Status vedrørende fagdag 2022 
Veronika informerte: Fagdagen skal arrangeres tidlig høst. 11. mai er det planleggingsmøte  

Sak 15-22 Oppfølging - Bruk av KAD (se sak 04-22 fra referat 8.2.22) 
 
I saksbehandlingen 8.2.22 konkluderte vi slik; 
1. Det må lages en god informasjon (brosjyre) til de som skal henvise til KAD: Hva er KAD 

– hva kan vi behandle – hvordan henviser du osv. 
Lokale møteplasser i kommunene kan også brukes for å spre budskapet. 

2. Invitere fastleger inn til besøk/hospitering på KAD (bl.a. LIS-legene). 
3. Gode prosedyrer og kompetanse på KAD gir trygghet for å ta imot flere pasienter 
4. Rask informasjon til fastleger at: Nå er det ledige plasser på KAD! 
5. KAD-direkte og KAD-sløyfe belaster akuttmottaket og skal ikke være den vanlige veien 

inn i KAD. KAD-sløyfe er et tilbud for å få utelukket alvorlige differensialdiagnoser, 
men skal ikke brukes som en generell innleggelsesmåte for alle pasienter. Hver KAD 
må se på egen praksis. 

6. Kan innleggelse forenkles og struktureres bedre – inkl. behandlingsplan? 
7. Helsefellesskapet bør sende innspill til Nasjonal helse og sykehusplan om behov for 

videreutvikling av KAD – hvor skal vi?  
8. KAD-direkte er lite brukt, men behandlere i akuttmottaket har fått god informasjon 

om ordningen. Usikkert hvor enkelt det er for disse å finne de rette pasientene. 
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9. DIPS på KAD skal gi støtte og trygghet i KAD-enheten for behandling. 
I dagens møte: 

• Hver enkelt KAD beskriver status på arbeidet i vedrørende pkt 1-5 

• Hvordan kan man forenkle innleggelse for fastleger og legevakt? 
 

Status: 
Indre: Ikke laget skriftlig informasjon til fastlegene ennå. Tatt i bruk nytt flytskjema – det 
har bidratt til flere henvisninger (har måttet avvise flere pasienter forrige uke fordi det 
ikke var plass). Våre 5 KAD-plasser konkurrerer om plassene med korttidspasienter (ligger 
på samme avdeling / senger). Det er 5 KAD-plasser. Det ønskes å øke til 7.Jobber med 
forenkling av interne prosedyrer. De ønsker å få en oversikt over hvor mange som avvises 
og hvor det blir av disse pasientene. LIS 1 rullerer en uke hver. Informerer legevakt om det 
er ledige plasser hver ettermiddag. Få sløyfepasienter returnerer KAD. Det tolkes som at 
ordningen er riktig brukt. Regner med at disse pasientene kommer til kommunen som 
USK-pasienter. 
 
Halden: Har ikke laget noe skriftlig informasjon ennå. Vi ser at fastleger som tidligere 
brukte KAD ikke bruker ordningen så mye lenger. Viktig å ha liste over nye leger i 
kommunen slik at de blir informert om ordningen. Fått fagspl. i 20 % - skal jobbe med 
prosedyrer og opplæring. Beredskap i kommunene kan begrense tilgangen på KAD-plasser 
(det er pt. 4 øremerkede KAD-plasser). 
 
Fredrikstad: Brosjyren som ble laget for noen år siden er i bruk -«Legge inn på KAD på 1-2-
3».  
Fagspl. ansatt 20 %– jobber med forenkling av innleggelsesprosedyren /standard 
behandling (flytskjema for de 4 største diagnosegruppene) i samarbeid med legevakten 
(m. utgangspunkt i legevaktshåndboken). Det vil trygge og forenkle arbeidet blant de som 
jobber på KAD. Når dette er evaluert vil fastlegene informeres. (se eventuelt sak) 
KAD-sløyfepasienter kommer sjelden tilbake. Hadde vært interessant å vite hvorfor- 
sykehuset melder ikke fra 
Har 11 øremerkede KAD-plasser. 
 
Moss: Bruker «Legge inn på KAD på 1-2-3». 10 øremerkede KAD-plasser. Høyt belegg de 
siste mnd. Vært i Allmennlegeforum Moss og snakket om KAD – skal gjentas.  Fått svært få 
KAD-direktepasienter (2 stk. hittil i år) Få sløyfepasienter returneres KAD. En del fastleger 
henviser mye, men de fleste er usikre og lar være. 
I perioder, når det er fullt på sykehuset kan vi ha ledige senger men vi vet ikke hvordan vi 
skal informere sykehuset om dette* 
 
Sarpsborg: 8 øremerkede plasser – ikke konflikt med korttidspasienter. Utlyst 
overlegestilling med KAD-ansvar. Det er svært positivt.  
Undersøkt med fastleger om hvorfor få henvises. En forenkling av prosedyre og 
inklusjonskriterier vil kunne hjelpe. Det er forsøkt å løse oppi kriteriene de siste 2 mnd. -  
foreløpig evalueringen viser at det ble innlagt flere eldre som hadde fallert over tid og 
disse ble korttidspasienter i stedet med behov for høyere omsorgsnivå i kommunen. 
Positivt med flytskjema som testes i Fredrikstad. 
 
Fastlegeinnspill: Standardiserte flytskjemaer vil kunne senke terskelen for innleggelse. 
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KAD-ene bør være like mht. inklusjons / eksklusjonskriterier / innleggelse med bl.a. 
standardiserte behandlingsplaner. Lettere å kommunisere dette ut til fastleger og det kan 
senke terskelen for henvisning. 
 
Akuttmottaket må gi tilbakemelding til KAD på KAD-sløyfepasienter iht. prosedyre. Da 
slipper KAD å holde plassen ledig for lenge og samtidig får de tilbakemelding på om det var 
riktig å sende pasienten på sløyfetur. 
 
*Informasjon til sykehuset ved akuttmottaket om ledige senger på KAD:  
Ring skranken i akuttmottaket på. Telefon 69 86 82 50 
Kan overføringen / dokumentasjonen i forbindelse med sløyfe og KAD-direkte forenkles? 
 
Forslag til videre arbeid: Kan være hensiktsmessig med noe felles informasjon / kriterier 
og noe som utarbeides lokalt? Informasjon om KAD bør også til sykehuset. Kan mal for 
behandlingsplan være nyttig for sykehuset? 
Hvis vi skal jobbe med KAD-direkte må vi ha med sykehuslege i arbeidet.  

Sak 16-22 Registrering 

• Det er behov en gjennomgang av hva vi skal fortsette å registrere på diagnoser/tiltak 
o.a. 

o Er det noe det ikke er behov / ønske om å registrere? 
o Det er krav til registrering overfor sentrale myndigheter (Hdir) 
o Det er forslag fra Indre om å innføre registrering covid-19 diagnose 

 
Drøfting: Det er kanskje litt sent å starte med registrering av CV19 nå. 
Er det noen i kommunene som kan oppdatere / endre Accessdatabasen? KAD-ene bes 
sjekke dette i egen kommune til neste møte. Det brukes mye ressurser på registreringen, 
noen anslår en arbeidsdag per måned. Noe bør kunne tas bort fra registreringsskjema. 
Innspill om dette i neste møte. 

Sak 17-22 Aktivitetsrapport t.o.m. mars 22 
Vi ser at beleggsprosenten har økt den siste mnd – det er positivt og viser at det jobbes 
bra i KAD-ene. 

 Orienteringer 

Sak 18-22 Referat fra siste møte i Strategisk samarbeidsutvalg (SSU)/Faglig samarbeidsutvalg (FSU) 
Den totale pasientflyten/kapasiteten i kommuner og sykehus skal følges nøye av SSU 
framover. Det gjelder også bruken av KAD. Viktig at  vi jobber godt med dette. 

Sak 19-22 Forum for sykehjemsmedisin – her kan KAD-spille inn tema som er aktuelle for KAD 

Forum for sykehjemsmedisin i Østfold - Kompetansebroen Kompetansebroen 
Eventuelt: Flytskjema KOLS 

KAD Fredrikstad har akkurat (1 mai) startet et pilotprosjekt i samarbeid med legevakten 
for å bedre pasientforløp, behandlingsavklaring og effektivisere oppstart av behandling. I 
den forbindelse er det laget flytskjema for fire vanlige diagnosegrupper som innlegges 
KAD. Deriblant KOLS (flytskjema ble vist) 
Vi ønsker å forhøre oss med fagutvalget om det å ta arteriell blodgass før innleggelse i KAD 
bør være en standard. 
Drøfting; KAD skal være et tilbud som bruker allmennmedisinske metoder. Blodgass er en 
prosedyre som brukes i sykehus. Det er usikkerhet om med arteriell blodgass og utvalget 
bør invitere lungelege til KAD-møte i september.  

Linn Kristin Rosten - Leder KAD-utvalget 

https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/samhandling/helsefellesskapet
https://www.kompetansebroen.no/samhandling/forum-for-sykehjemsleger-i-ostfold?o=ostfold

