
 

    

 

 
Møtereferat fagutvalg KAD 
 

29. november 2022 kl. 12-15 
Møtested: Møterom 08C02.087 - Akuttmottaket Kalnes 
 
TILSTEDE: 
Kommunene: 
Mosseregionen: Marte Morvik, Hanna Lind, Anders Raabe-
Fjelde 
Fredrikstadregionen: 
Hanne Skaldehaug, Nina Syvertsen, Anne Bakke  
Indre Østfoldregionen: Veronica Tomasgaard, Maria Olsson-
Egeland 
Sarpsborgregionen: Rebekka Hauge, Linn Kristin Rosten, 
Hanne Fjellberg 
Haldenregionen: Renate Olsen, Solfrid Ramdal, Silje Velund, 
Turid Nomél 
Samhandlingssjef for kommunene: Guro Steine Letting 
Sykehuset Østfold:         
Odd Petter Nilsen 
Jeanett Høyem Kristiansen  
Near Raouf  
 

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

 

Referat:  
Sak 30-22 Godkjenning av referat møte 20.9.2022 (Lenke) – Referatet ble godkjent uten endring 

Sak 31-22 Status / oppfølging - Ingen 

 Saker til drøfting / vedtak 

Sak 32-22 Revisjon av prosedyre: Diagnostisk sløyfe via akuttmottak 
Det er over to år siden forrige revisjon. Er det behov for endringer?  
Gjeldende prosedyre  
Beslutning: Det er ikke behov for endring 

Sak 33-22 Oppfølging - Bruken av KAD (se bl.a. sak 23-22 i lenken til ref. forrige møte)  
De tre siste møtene har vi diskutert hvordan man kan øke bruken av KAD. 
Beleggsprosenten er for lav. Vi har konkludert med at de fire viktigste årsakene er: 
1. Det er mer krevende for legevakt og fastleger å henvise til KAD enn å legge inn på 

sykehus.  
2. I tillegg er ordningen for lite kjent og kommunisert ut til henviserne (FL / LV). 
3. KAD-sløyfepasienter returneres sjelden til KAD (uten at man får tilbakemelding om 

årsaken i hvert enkelt tilfelle) 
4. KAD-direkte er lite brukt, særlig i travle perioder. 
 
I dagens møte: 
Status beleggsprosent iht. aktivitetsrapport t.o.m. oktober 22 
Status på arbeidet som gjøres mht: 

 Informasjon til fastleger og legevakt om tilbudet  

 Forenkling av registrering av pasienter i KAD 

 Senke terskelen for innleggelse for henvisere 

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat_fagutvalg%20KAD%20-%2020220920%20-%20forh%C3%A5ndsgodkjent.pdf
https://kvalitet.so-hf.no/docs/pub/DOK30781.pdf
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 KAD-direkte – Informere / implementere dette blant legene i AKMO 
Kort oppsummering av informasjon fra KAD-enhetene 
Sarpsborg: Ser en økning på belegget fra i fjor. Sendt legg inn på KAD på 1-2-3 til alle 
henvisere. Tilbakemeldingen er at skjema er enkelt og greit. Gjort om litt på kriterier 
ovenfor innleggende lege i skjema «melding om ny pas.». Har hatt 22 KAD-direkte 
pasienter hittil i år.  KAD-plassene er ikke en del av USK-beredskap. 
 
Fredrikstad – 44 KAD-direkte pasienter hittil. Nytt skjema for «Ny pasient på KAD». Har 
laget nytt info-skjema til erstatning for 1-2-3. Har omfattende kriterier for innleggende 
lege.  
Har informert sonene i hjemmetjenestene. Ca. 10 av 80 fastleger bruker tilbudet 
jevnlig. 
 
Moss: Bruker 1-2-3 skjema. Oppleves som greit. Kriterier overfor innleggende lege: Tatt 
bort kan utskrives i løpet av 3 dager. Sløyfepasienter kommer i perioder ikke tilbake til 
KAD. 
 
Indre: Lite KAD-direkte. Sender en del sløyfepasienter. Laget et enkelt skjema til 
informasjon for å vise hva en KAD-pasient er. Skal ha fokus på informasjon til 
hjemmetjenestene 
 
Halden: Svak beleggsøkning på KAD. Er nå samlokalisert med LV – det kan gi flere KAD-
pasienter. Lite / ingen sløyfe / KAD-direkte. Følger kriteriene for innleggelse slavisk – 
syns det er bra. Utarbeidet utkast til flytskjema. Skal gjennomgå informasjon på bl.a. 
hjemmeside. KAD-plassene blir brukt til USK ved beredskap. 
 

Sak 34-22 Felles plattform for alle KAD-ene – brosjyre eller annet tiltak for å gjøre ordningen 
mer kjent.  
I forrige møte bestemte vi å se nærmere på dette: 

 Innleggelse på KAD på 1-2-3 har behov for revisjon – skal det lages et flytskjema i 
stedet?  

o Alle KAD-ene forbereder forslag/utkast til flytskjema/brosjyre til møte 
29.11.  

Info om arbeidet med flyskjema: 
Sarpsborg: Laget informasjonsfolder: Hva kan vi tilby, bemanning, hva gjør vi, hvem er 
KAD-pasienten (vedlegg til folderen kan være 1-2-3-skjema. Lite / passe mye tekst. 
Sendes ut jevnlig til fastleger. 
Fredrikstad: Har samarbeidet med hjemmetjenesten og ser at det er mange pasienter i 
denne tjenesten som kan passe på KAD. De kjenner i liten grad til hvordan pasienten 
kan komme på KAD. Kommunikasjon mellom hjemmetjeneste og fastlege er derfor 
viktig. Har laget et enkelt flytskjema. 
Moss: Mener 1-2-3-skjema er bra. KAD-leger er i ALU-møtene og informert. Nyttig. 
Indre: Prøver å få innpass på ALU-møter. Hjemmesiden er utdatert – den skal 
oppdateres etter mal fra Trondheim. Kan man bruke Kompetansebroen Østfold? 
Samarbeid med legevakt for å utnytte ledige plasser. Har laget et forenklet flytskjema 
ut fra 1-2-3. 
Halden: Syns at 1-2-3-skjema er godt. Det kan være et vedlegg til et forenklet skjema. 
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Generelt: Mange leger jobber på flere legevakter. Det er derfor viktig at informasjonen 
i de enkelte regionene er noenlunde lik. 
 
Konklusjon: Forslag er å lage en kortfattet informasjon som kan brukes av alle + ha mer 
konkret (lokal) informasjon om prosedyrer (papir og hjemmeside) som vedlegg. 
Lommekort kan være et alternativt. 
Linn kaller avdelingslederne på KAD inn til møte og lager et felles forslag slik at vi 
kommer i gang. Så får vi evaluerer etter hvert.  

Sak 35-22 Legemiddelhåndtering i akuttsituasjoner av sykepleiere før lege/ambulanse kommer 
til stedet (innmeldt fra Halden) 
«Halden har hatt en legemiddelliste over medisiner der sykepleierne kan administrere et 
gitt antall doser uten konferering med lege, f.eks. en Paracet eller Lactulose, og som 
deretter skal rapporteres til lege ved førstkommende visitt for videre vurdering. 
Sykepleierne etterspør også muligheten for å administrere noen akuttmedisiner i 
påvente av lege/ambulanse i akutte situasjoner. Legene har holdt litt tilbake på dette 
ettersom man er usikker på hvordan man best skal lage en forsvarlig prosedyre på 
dette. Tilbakeholdenheten ligger i at klinikk ikke alltid er entydig og like lett å 
bedømme. Det er selvsagt også slik at verdifull tid kan tapes der sykepleiere kan gi god 
akuttmedisinering. Tilbakeholdenheten har særlig vært i forhold til medikamenter som 
gir fall i BT der pasienten egentlig er preseptisk/septisk.»  
 
Man ønsker derfor en gjennomgang i KAD'ene på hvordan dette praktiseres andre 
steder. Noen som allerede har prosedyrer?  
 
Tilbakemelding fra de andre KAD-enhetene: 
Legemiddelforskriften skal bidra til sikker legemiddelbruk. I 2015 kom et rundskriv som 
presiserte ordinering etter prosedyre, og flere kommuner strammet inn bruken etter 
dette. Rundskriv IS-7/2015 
 
Sarpsborg - har en akuttprosedyre med medisinordinasjoner (som spl. kan gjøre) og en 
som viser mer generelle ordinasjoner. 
Indre har ingen stående forordninger. 
Fredrikstad – legen ordinerer etter samtale med spl. (bruker ISBAR) 
Moss har en ordinasjonsliste med noen få medikamenter. 

Sak 36-22 Oppfølging fra forrige møte: 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 5.12.22 og drives av akuttmedisinske 
leger /akuttgeriatri. Se sak 23-22 her 
Konklusjon i saken 20.9.22: 

 KAD-enhetene 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 
informativ saksbeskrivelse som kan være et diskusjons- / beslutningsgrunnlag for 
kommunene 
 

https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/legemiddelhandteringsforskriften-med-kommentarer/Legemiddelh%C3%A5ndteringsforskriften%20med%20kommentarer%20(rev)%20%E2%80%93%20Rundskriv.pdf/_/attachment/inline/506142af-6a2f-407f-8f3d-b87d3adc3cd5:81191d21a0a9e3131cb80deff61f723499f3f65c/Legemiddelh%C3%A5ndteringsforskriften%20med%20kommentarer%20(rev)%20%E2%80%93%20Rundskriv.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat_fagutvalg%20KAD%20-%2020220920%20-%20forh%C3%A5ndsgodkjent.pdf
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Saksgrunnlaget ble sendt ut til alle KAD-enhetene den 10.10.22 
 
I dagens møte skal vi diskutere om en KAD-direkteordning fra post 11 kan igangsettes i 
en prøveperiode og i så fall enes om en prosedyre for dette / alternativt lage et avsnitt i 
eksisterende KAD-direkteprosedyre inkl. oppstartsdato som tentativt kan være 9.1.23. 
 
Beslutning: 
Det er enighet om å igangsette ordningen fra 1.9.23. 
Eksisterende prosedyre oppdateres med et avsnitt om post 11. med telefonnummer til 
post 11 osv. 
Det ønskes en e-postadresse for innmelding av ledige KAD-plasser til post 11. Kl. 8 og 
15. Husk på pasienter som sogner til hver enkelt KAD (det er flere kommuner pr. KAD-
enhet) 
Evalueres 1.5.23 

Sak 37-22 Møtedatoer 2023 - besluttet 
Tirsdager kl. 13 -15 – Vi planlegger kun for fysiske møter  
14. februar  
23. mai 
26. september 
5. desember 

Møtested: Møterom 08C02.087 - Akuttmottaket Kalnes 
Det er KAD-Moss har ledervervet i utvalget i 2023 

 Orienteringer 

Sak 38-22 Referat fra siste møte i Strategisk samarbeidsutvalg (SSU)/Faglig samarbeidsutvalg 
(FSU)  

Sak 39-22 Aktivitetsrapport t.o.m. oktober 22 
Sendes ut før møtet – er det spørsmål til rapporten? – Ingen spørsmål. 

Sak 40-22 Status på pilotprosjekt «Flytskjema fra legevakt til KAD-Fredrikstad» 
Muntlig informasjon fra Fredrikstad: De har laget flytskjema for fire vanlige 
diagnosegrupper som innlegges KAD (KOLS, UVI, dehydrering og lumbago).. Resultatet 
foreløpig er at flere pasienter sendes fra LV til KAD i stedet for til sykehuset. De fleste 
av pasientene i prosjektperioden reiste hjem etter ca. 3 døgn. Standard behandlings- / 
flytskjemaer ser ut til å fungere bra – de trygger og effektiviserer i tillegg til å gi 
kvalitetssikret og lik behandling. Pasientene kommer raskere og i større grad til KAD og 
slipper å sitte på legevakt lenge. Nytt internt skjema «Ny pasient på KAD» er utviklet. 
Det er utfordrende å nå legene med informasjon. 

Sak 41-22 Orientering om masteroppgave:  
Lokal tilpasning eller blåkopi? I hvilken grad varierer ressursbruk og aktivitet ved KAD i 
Østfold – ved Guro Steine  
Diskusjon av funnene 
Masteroppgaven sendes ut med referatet (kun til internt bruk – er ikke publisert) 

 -  

Eventuelt: Til neste møte 
Blodtransfusjoner på KAD- hvordan skal det registreres?  
Bruk av Imatistavler på tvers mellom kommuner og sykehus – hva er mulig? 

 
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

