
 

    

 

 
Møtereferat fagutvalg KAD 
 

14. februar 2023 kl. 13-15 
Møtested: Møterom 114 – 1. etasje, adminbygget Kalnes 
 
TILSTEDE: 
Kommunene: 
Mosseregionen: Marte Morvik, Hanna Lind, Anders Raab-
Fjelde, Frid Bjorsdal 
Fredrikstadregionen: 
Hanne Kornsøther, Nina Ekeberg 
Indre Østfoldregionen: Veronica Tomasgaard 
Sarpsborgregionen: Linn Kristin Rosten, Hanne Fjellberg 
Haldenregionen: Ingen møtt 
Samhandlingssjef for kommunene: Guro Steine Letting 
Sykehuset Østfold:         
Odd Petter Nilsen 
Line Fjell 
Stine Johnsen – døgnområde 11 
  
 

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

 

Referat:  
Sak 1-23 Godkjenning av referat møte 29.11.2022 (Lenke) –  

Beslutning: Referatet ble godkjent uten merknader 

Sak 2-23 Status / oppfølging - Ingen 

 Saker til drøfting / vedtak 

Sak 3-23 Årsrapport 2022 KAD  
Utkast til årsrapport lå vedlagt innkallingen. 
Beslutning:  Godkjennes uten kommentarer 

Sak 4-23 Felles plattform for alle KAD-ene – brosjyre eller annet tiltak for å gjøre ordningen 
mer kjent.  
Se sak 33-22 og 34 -22 i referat fra forrige møte der vi konkluderte slik: 
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. 
 
Arbeidsgruppa ga status for arbeidet og har følgende framdriftsplan: 
1. De tar utgangspunkt i KAD 1-2-3 - som er god, men må revideres 
2. «Melding om ny pasient» - revideres - skal sendes ut til alle henvisere slik at de er 

kjent med hvilke opplysninger KAD trenger. De kan også velge å fylle ut 
dokumentet selv når de henviser og sende denne med pasient til KAD. Det vil 
kunne forenkle kommunikasjonen 

3. Det skal lage felles informasjonsplakat (med lokale tilpasninger) som kan henges 
opp hos fastlege / legevakt 

Alle dokumentene skal ferdigstilles til neste KAD-møte for diskusjon og godkjenning 

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat_fagutvalg%20KAD%20-%2020221129%20-%20forh%C3%A5ndsgodkjent.pdf
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Sak 5-23 Oppfølging / foreløpig evaluering av KAD-direkte fra døgnområde 11 ved SØ 
Bakgrunn: Døgnområde 11 akuttmedisin tar imot pasienter med komplekse akutte 
lidelser og akuttgeriatriske pasienter. Den åpnet 5.12.22 og drives av akuttmedisinske 
leger /akuttgeriatri. Se sak 23-22 her 
KAD-utvalget besluttet i sak 36-22 å iverksette KAD-direkte fra post 11 fra den 9.1.23. 
 
Det har nå gått 6 uker og det er på tide med en statusrapport og oppdatering av 
prosedyren med de erfaringene man har gjort seg så langt. 
 
Drøfting: Døgnområde 11 har ikke sendt så mange KAD-pasienter ennå (4) – Usikker på 
årsak. Stine Johnsen døgn11, tar det opp med legene på post om hva som skal til / om 
det er usikkerhet rundt prosedyren e.l. Det er også mulig å hospitere på hhv. KAD / 
døgn 11 for både sykepleier og leger for økt forståelse / kompetanse. KAD-lege kan 
også inviteres til posten for å gi informasjon om KAD. 
Angående innholdet i prosedyre: Det er lite hensiktsmessig å sende melding fra KAD 
hver dag om ledig kapasitet. Det er bedre at døgn 11 ringer aktuell KAD. 
 
Beslutning: Prosedyren revideres med de innspillene som kom i drøftingen.  
Line Fjell oppdaterer EK. Prosedyren sendes alle KAD-enheter med referatet 

Sak 6-23 Aktivitetsrapport t.o.m. desember 22 
Aktivitetsrapport for 2022 inkl. feilmeldinger ble sendt ut til KAD-enhetene 18.1.23  
Hva kan vi lese ut av rapporten?  
Drøfting: I forhold til 2021 ser vi at beleggsprosenten øker. Det samme gjør antall 
opphold og rate pr. 1000 innbyggere. Det er positivt. 
Forslag som kan bidra videre til økt bruk: 

 Det blir til enhver tid hold av plass til pasienter som er på KAD-sløyfe. De fleste av 
pasientene legges inn på sykehuset uten at KAD får beskjed om det eller hvorfor de 
blir lagt inn. Da blir plasser stående tomme og KAD mangler tilbakemelding på egne 
vurderinger. Kan lege i akuttmottaket, som beslutter innleggelse, informere 
skranke om innleggelse og årsak slik at KAD får kunnskap om dette? Line Fjell 
drøfter det med avdelingssjef – er et utfylt plan-notat en løsning? 

 Kronikere på sykehus: Når det er forsvarlig og aktuelt -Kan det i epikrisen skrives at 
pasient kan henvises KAD ved neste hendelse. 

 

Sak 7-23 Blodtransfusjoner på KAD- hvordan skal det registreres?  
Meldt inn forrige møte 
 
Aktuelt: Alle 4 KAD-ene i dagens møte gir transfusjoner. Litt forskjell på om de 
registreres som KAD eller korttid. Hos enkelte KAD-er ordner fastlegene forberedelser, 
mens noen KAD ordner alt selv. Informasjon om at transfusjoner kan utføres på KAD 
bør sendes fastleger. 
Beslutning: Alle KAD-ene skal heretter registrere transfusjoner som KAD-aktivitet og 
pasientene som 0-døgnsliggere. Viktig å dokumentere all aktivitet på KAD uten å blåse 
opp beleggsprosenten. 
Felles informasjon til fastleger må utarbeides. 

Sak 8-23 Bruk av Imatis-tavler på tvers mellom kommuner og sykehus – hva er mulig? 
Meldt inn forrige møte 
Aktuelt: Det er kun Indre som har Imatis. Andre KAD-er / kommuner har andre 

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat_fagutvalg%20KAD%20-%2020220920%20-%20forh%C3%A5ndsgodkjent.pdf
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leverandører (IKOS) som ikke kommuniserer med Imatis. Det betyr at vi kan sjekke ut 
samhandling Indre / SØ og se hva som er mulig. 
Kan IKOS / Imatis kommunisere med Imatis via Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP). 
Dette sjekker kommunene / KAD-ene opp. 
 

 Orienteringer 

Sak 9-23 Referat fra siste møte i Strategisk samarbeidsutvalg (SSU)/Faglig samarbeidsutvalg 
(FSU) – muntlig referat – bl.a. 
1. Endringer i svartjenesten fra lab. til Helsehus og sykehjem som etter endring 

høsten 22 fikk endret svartidspunkt, noe som var ugunstig ift. drift. De skal nå få 
hyppigere svar.  

2. Samhandlingsforum arrangerer den 27.4 23 på Inspiria  

Eventuelt: 1. Skal vi gjennomføre ny brukerundersøkelse? Siste var i 2017 
Beslutning: Det er ønskelig med en brukerundersøkelse. Vi kan se til forrige 
undersøkelse og se hva som kan gjenbrukes. 
Forslag til spørreskjema og gjennomføring / omfang settes opp som sak neste 
KAD-møte 

2.KAD – Moss ønsker DIPS på KAD – samhandlingsavdelingen på SØ tar kontakt 
 

Neste 
møte 

1. Oppdrag fra prosjekt «Samhandling i den akuttmedisinske kjeden utenfor 
sykehuset» der KAD har fått oppdraget å se på:  1.Flere KAD-plasser, 2. Riktig bruk 
av KAD-plasser, 3. Riktig kompetanse på KAD 

2. Brukerundersøkelse høsten 23 
3. Felles informasjonsmateriell for alle KAD-ene 

 
 
Anders Raab-Fjelde –      referent Odd Petter Nilsen 
Leder KAD-utvalget     
 

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

