
 

    
 

 
Møtereferat fagutvalg KAD 
 
20. september 2022 kl. 13-15 
Møtested: Møterom 08C02.087 - Akuttmottaket Kalnes 
 
TILSTEDE: 
Kommunene: 
Mosseregionen: Marte Morvik, Hanna Lind, Anders Raabe-
Fjelde, Frid Bjorsdal 
Fredrikstadregionen: 
Hanne Kornsæther Holmgren, Hanne Skaldehaug 
Indre Østfoldregionen: Veronica Tomasgaard, Maria Olsson-
Egeland 
Sarpsborgregionen: Linn Kristin Rosten, Hanne Fjellberg 
Haldenregionen: Ingen Navarro, Renate Olsen 
Samhandlingssjef for kommunene: Guro Steine Letting 
Sykehuset Østfold:         
Odd Petter Nilsen 
Line Fjell 
Near Raouf  
 

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

 
Referat:  
Sak 20-22 Godkjenning av referat møte 3.5.2022 (Lenke) 
Sak 21-22 Status / oppfølging - ingen 
 Saker til drøfting / vedtak 
Sak 22-22 Kompetanseplan KAD-enhetene  

Status vedrørende fagdag 2022 
Fagdagen ble gjennomført 13.9.22 – Vertskap var KAD-Indre 
En god fagdag, godt program og godt gjennomført. Nyttig med workshop, viktige å 
møtes fordi hver enhet er liten og har behov for en større arena med kollegaer fra 
andre enheter. 
Det var 48 deltakere på fagdagen 
Neste fagdag er 15. mars 2023 – med (omtrent) samme innhold og med Indre som 
vertskap.  
 

Sak 23-22 Oppfølging - Bruken av KAD (se sak 04-22 fra referat 8.2.22 –under*) og sak 15.22 fra 
ref. 3.5.22 – se lenke over) 
De to siste møtene har vi diskutert hvordan man kan øke bruken av KAD. Status er en 
beleggsprosent på ca. 45 – det er for lavt. Vi har konkludert med at den viktigste 
årsaken er at det er mer krevende for legevakt og fastleger å henvise til KAD enn å 
legge inn på sykehus. I tillegg er ordningen for lite kjent og kommunisert ut til 
henviserne.  
I tillegg returneres KAD-sløyfepasienter sjelden til KAD uten at man vet årsaken og KAD-
direkte er lite brukt. 
 
I dagens møte: 

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat_fagutvalg%20KAD%20-%2020220503%20-%20forh%C3%A5ndsgodkjent.pdf
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Status på arbeidet i de enkelte KAD-ene /SØ om disse temaene: 
• Senke terskelen for innleggelse for henvisere – eventuelt løse opp litt i kriteriene:  

Fredrikstad-  
o Har nå standardisert behandlingsplaner KOLS, rygg, UVI dehydrering. Det 

letter arbeidet for henviser og flere henvises.. 
o Ferdigbehandlede ligger på KAD og kommer ikke ut. I snitt 3 hver dag. Det 

er problematisk og en forklaring på lavt belegg. Jobber tett med 
tildelingskontoret for å skaffe korttidsplass til disse 

o Rydder plasser før helgen. 
o Tett samarbeid med legevakt. Tenke mer KAD enn sykehus. Sykepleier (LV) 

minner legen på dette  
o Ringer AKMO hvis det er ledig plass. 
o Det er kanskje lite å hente på å forenkle innleggelsesprosedyre, det er 

egentlig ikke så mye innleggende lege skal gjøre, men det er kanskje dårlig 
kommunisert. 

Moss:  
o Omregistrere ikke KAD til korttid, men de har lite problemer med lang 

liggetid på korttidspasientene. Det kommer forholdsvis raskt over i 
korttidsplass 

o Antall KAD-direkte pasienter har økt fra sommeren. Litt ujevnt med 
forespørsler fra akuttmottaket.  

Sarpsborg:  
o Prioriterer KAD-pasienter framfor korttidspasienter. Har løsnet litt på 

kriterier og det medførte økt henvisningrate og dermed økt 
beleggsprosent. 

Indre:  
o Litt flere KAD-pasienter etter sommeren. Bedre samarbeid med LV for at de 

skal tenke KAD.  
o Ønsker å nå ut til flere fastleger for å informere. ALU-møter en et 

alternativ. 
• Felles plattform for alle KAD-ene – brosjyre eller annet tiltak for å gjøre 

ordningen mer kjent.  
o Innleggelse på KAD på 1-2-3 har behov for revisjon – lage flytskjema i 

stedet? - sak til neste møte 
o Alle KAD-ene forbereder forslag/utkast til flytskjema/brosjyre til neste 

møte.  
• KAD-sløyfe-pasienter–  

o tilbakemelding fra akuttmottaket (AKMO) om pasienten returneres KAD 
eller om plassen kan frigjøres til nye pasienter, kommer sjelden. 

o Pasienten legges oftest inn på Kalnes uten at KAD får beskjed 
o KAD-enhetene må slev ta kontakt med AKMO etter noen timer (6?) for 

avklaring. De fleste gjør det. 
• KAD-direkte – bl.a. status på arbeidet for å implementere dette blant legene i 

AKMO 
o Det informeres jevnlig om ordningen i AKMO – En av årsakene til at 

pasienter ikke returneres KAD er at det ikke er plass til pasienter som må 
vente på ambulansetransport. Da er det raskere å frigjøre plass i AKMO ved 
å legge pasient på sengepost på Kalnes.   
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o Sykepleierne i AKMO må involveres tettere i vurdering av KAD-direkte slik 
at flere tar ansvar for å huske dette alternativet. 

o Ledige plasser på KAD: Noen KAD-er har ringt AKMO for å informere om 
ledige plasser. Det er bra! 

o Indre har Imatis-tavle – kan den brukes slik at den koples mot SØ og viser 
bl.a. ledige KAD-plasser? 

• Hva tenker vi om beleggsprosent? Hva er mulig / ønskelig / målet?  
o Det er enighet om at en beleggsprosent på KAD er 70-80 (90) er en 

realistisk målsetning 
Mange avvises dessverre fordi sengene er belagt med korttids-/langtidspasienter 

Sak 24-22 Registreringer i KAD 
Bakgrunn 
• 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 Er noen krav til registrering overfor sentrale myndigheter (Hdir)? 
o Det er forslag fra Indre om å innføre registrering covid-19 diagnose 
o Fyller alle ut alle rubrikker pr. i dag? 
o Hva slags rutiner har KAD-ene for dette arbeidet – noe å lære av 

hverandre? 
I sykehuset er det nå kompetanse på å endre accessdatabasen. Utvalget må komme 
med en bestilling for endring i dagens møte. 
 
Beslutning i dagens møte:  
Dette fjernes: 
• Innlagt av (fastlege-navn) 
• Transporttype ved innleggelse 
• Hjemstedskommune – fjerne de gamle indre-kommunene og Rygge 
• Bidiagnoser 
• Er brukertilfredshetsundersøkelse gjennomført? 
Dette legges til: 

• Hjemstedskommune: Legge til Indre Østfold og Vestby 
• Utskrevet til: Legge til «Annet», «SMP», «Avdeling for rus- og 

avhengighetsbehandling (TSB)», «Langtidsplass» 
• Gjennomførte prosedyrer osv: Legge til Palliasjon / terminalpleie, 

sykehusvurdering under oppholdet 
I tillegg ligger det et punkt i databasen «USK i påvente av korttidsplass» som ikke vises 
på skjema. Ønskelig at det kommer på skjema som printes ut 

Sak 25-22 Forespørsel fra nyopprettet sengepost 11 ved Kalnes om bruk av KAD-direkte. 
 
Bakgrunn: Døgnområde 11 akuttmedisin vil ta imot pasienter med komplekse akutte 
lidelser og akuttgeriatriske pasienter. Den åpner i okt/nov 22 og drives av 
akuttmedisinske leger /akuttgeriatri. 
Akuttmottaket er så travelt at det er svært vanskelig å få tid til en god vurdering av om 
pasienter er KAD-direkte-kandidater og iverksette det som skal til får å sende dem til 
KAD hvis det er plass der. Aktuelle pasienter legges derfor inn på døgnområde 11 for en 
helhetlig vurdering. Hvis det, senest dag etter innleggelse viser seg at pasienten er 



 
 

 4 

kandidat for KAD-direkte – ønskes det mulighet til å sende en forespørsel til KAD om 
overføring.  
 
Mål: Øke bruken av KAD direkte   
Gjelder for:  
Pasienter inneliggende på døgn 11 passer på KAD, er avklart og som ikke trenger 
spesialisthelsetjeneste  
Utvidet KAD-direkte / diagnostisk sløyfe.   
Plan:   
Tilgang til KAD senger direkte fra døgn 11.   
Overlege vurderer pasienten. Hvis ønske om KAD og det er plass - direkte kontakt med 
KAD lege (ev med videosamtale) og overføring til KAD seng.   
Dette må være neste døgn på døgnområde 11.   
KAD lege kan kontakte utskrivende overlege ved behov   
Epikrise skrives og sendes elektronisk samme dag som nå   
Ønskelig med en elektronisk oversikt over antall ledige KAD senger. Kan Imatis brukes 
for dette? (Nødløsning er at sekretær fra døgn 11 ringer rundt til alle 5 KAD-er for å få 
antall plasser daglig.)  
 
KAD-utvalget / KAD-ene bes drøfte forespørselen og vurdere om dette er en ordning 
man vil forsøke. Prosedyre KAD-direkte skal for øvrig følges. Alternativ blir dette USK-
pasienter  
 
Konklusjon: 
• KAD-enheten er positive til å prøve ut en slik ordning. 
• Definisjonen av KAD-pasient må være som i dag (kan håndteres på KAD, forløp ca. 3 

dager osv. 
• Fordel at dette samarbeidet skjer på dagtid (8-15). Da har KAD legeressurser. 
• KAD-enhetene må avklare dette med ledelsen i kommunen. SØ vil lage en godt og 

informativt saksbeskrivelse som kan være et diskusjons- / beslutningsgrunnlag for 
kommunene 

• Saken tas opp igjen neste KAD-møte 29.11. Dette KAD-møtet som eg. skulle være 
på TEAMS, blir da et fysisk møte fra kl. 12-15. Da får vi tid til å diskutere grundig og 
bl.a. enes om prosedyrer for samarbeidet 

 Orienteringer 
Sak 26-22 Referat fra siste møte i Strategisk samarbeidsutvalg (SSU)/Faglig samarbeidsutvalg 

(FSU) 
1. KAD-Fredrikstad har fått innvilget sin søknad om samhandlingsmidler. Prosjektet de 

er søkt midler til skal bedre / forenkle pasientforløpet fra legevakt til KAD og ved 
det sikre at flere blir lagt i KAD, at det er de riktige pasientene som innlegges og at 
kvalitet i pasientbehandlingen økes.  

Sak 27-22 Orientering om masteroppgave: Lokal tilpasning eller blåkopi? I hvilken grad varierer 
ressursbruk og aktivitet ved KAD i Østfold – ved Guro Steine Letting – kommer 
innkalling til eget møte om dette  

Eventuelt:  
 
Linn Kristin Rosten - Leder KAD-utvalget    referent Odd Petter Nilsen 

https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/samhandling/helsefellesskapet
https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/samhandling/helsefellesskapet
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