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Endring siden forrige versjon  
Nytt avsnitt vedrørende KAD-direkte overføring av pasienter fra døgnområde 11 på Kalnes. 
 

Hensikt 
Sikre felles forståelse og retningslinjer fro bruk av KAD direkte. 
 
Definisjon:  
KAD = Kommunal akutt døgnplass 

 KAD er et allmennmedisinsk tilbud for pasienter over 18 år med akutt forverring av kjent og/eller avklart 
medisinsk tilstand, eller med liten risiko for alvorlig forverring, som ellers ville blitt innlagt på sykehus, 
dvs. KAD har til hensikt å erstatte sykehusinnleggelse. 

 Gjelder KAD-enhetene i Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Halden og Indre Østfold og pasienter fra alle 
fagområder innen somatikk, som kan behandles på KAD for sine somatiske lidelser 

KAD-direkte: 

 Direkte innleggelse fra akuttmottak SØ, av pasienter fra kommuner tilknyttet KAD-enhetene i Østfold.  

 Sikre at sykepleiere og leger er kjent med sine oppgaver for å unngå unødvendig ventetid for pasienter 
som oppfyller kriteriene for direkte innleggelse. 

 Denne prosedyren kommer i tillegg til prosedyren «Diagnostisk sløyfe via akuttmottak til kommunal akutt 
døgnplass (KAD)» 

Målgruppe 
Leger/sykepleiere i akuttmottak SØ og leger/sykepleiere ved de aktuelle KAD-enhetene i Østfold  

Inklusjonskriterier: 

 Pasienten ville uten dette tilbudet blitt lagt inn på SØ 

 Pasienten må være diagnostisert 

 Pasienten trenger behandling og legetilsyn daglig 

 Pasienten er forventet ferdigbehandlet innen 3 døgn. 

 Pasienten er stabil både respiratorisk og sirkulatorisk. 

 Pasienten er over 18 år. 

Fremgangsmåte  
Pasientansvarlig lege på akuttmottaket gjør avtale om innleggelse på KAD, mellom kl. 08.00-20.00, med aktuell 
KAD-enhet ved sykepleier/lege 
 
Kontaktopplysninger KAD 

KAD-enhet Lege Ansvarlig spl.  Merknad 

Sarpsborg/Rakkestad/Aremark 474 57 414 (08-16) 474 59 952  

Indre Østfold/Marker/Skiptvet 404 37 241 (08-16) 457 20 967  

Fredrikstad/Hvaler 69 30 67 50 (08-16) 69 30 68 90 e. kl. 16 og helg: 69 30 68 90 
(Tast 2 for akutt innleggelser) 

Peer Gynt-Moss/Våler/Vestby/Råde 456 35 241 (08-16) 456 35 241  

Halden 474 76 889   

 
Henvisende lege i akuttmottaket skriver opp navn på hvem på KAD innleggelsen er klarert med.  
 
Ingen innleggelse på KAD mellom klokken 20.00-08.00 (hvis dette ikke er klarert og avtalt før kl. 20) 
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Pasientansvarlig lege ved SØ må kontrollere at aktuell KAD-enhet har medisiner, utstyr og kompetanse tilgjengelig 
for å kunne ivareta pasienten.  
 
Dette skal følge pasienten ved overføring til KAD:  

 Utskrivningsnotat/epikrise 

 Undersøkelsesfunn (positive/negative/ev. ubesvarte) på blodprøver, røntgen og andre prøver (utskrift av 
prøvesvar) 

 Behandlingsplan med beskrivelse av hva som skal følges opp/observeres 

 Behandlingsplan ved forverring av pasientens tilstand 

 Henvisningsskriv fra fastlege/legevaktlege 

 Samstemt medikamentliste 

 Medikamenter og utstyr til neste virkedag ved behov 
 
Hvis tvil/uklarhet om behandling/måleparameter skal sykepleier/lege på KAD-enheten ta kontakt med 
pasientansvarlig lege på akuttmottaket så snart som mulig. 
 
Ved forverring av pasientens tilstand, skal sykepleier ved KAD-enheten ta kontakt med kommunal lege/legevakt. 
 
KAD-enheten overtar ansvaret for pasienten når pasienten innlegges KAD. 
 
KAD-direkte overføring av pasienter fra akuttpost 11 på Kalnes (vedtatt i KAD-utvalget 14.2.2023) 
Døgnområde 11 akuttmedisin åpner 5.12.2022 og vil motta pasienter med akuttsomatiske tilstander fra 
akuttmottaket. 
 
Gjelder for: Pasienter inneliggende på døgnområde 11 som fyller kriteriene for KAD-direkte (dvs. denne 
prosedyren), er avklarte og som ikke trenger spesialisthelsetjeneste. 
 
Slik gjør vi det: 

 Aktuelle pasienter for KAD-direkte på Døgnområde 11 vil få rask diagnostikk og behandlingsplan - senest 
neste formiddag etter innleggelse på Kalnes. 

 Døgnområde 11 kontakter aktuell KAD-avdeling* pr. tlf. og spør om de kan ta imot pasient.  
Bruk kontaktopplysninger på side 1 i denne prosedyren. 

 Det er KAD-avdeling som avgjør om de kan ta imot pasienten. 

 Avgjørelsen om overflytting skjer senest formiddagen etter innleggelse i sykehuset. 

 Alle relevante dokumenter følger med pasienten ved overflytting til KAD iht. denne prosedyren. 

 KAD lege kan kontakte «KAD-direkteansvarlig lege Døgn 11» ved å ringe sykehusets sentralbord 69 86 00 00 
og be om å få snakke med den som har rollen som KAD-ansvarlig lege.  

 Vaktansvarlig sykepleier døgnområde 11: Mobil 901 72 937 
 

 
*KAD-enhetenes opptaksområde: 
KAD Fredrikstad: Fredrikstad og Hvaler 
KAD Halden: Halden 
KAD Sarpsborg: Sarpsborg, Rakkestad og Aremark 
KAD Indre: Indre Østfold, Marker og Skiptvet 
KAD Moss: Moss, Våler, Vestby, Råde 
 
Referanser 
 Diagnostisk sløyfe via akuttmottak til kommunal akutt døgnplass (KAD) 

 
Vedlegg (lenkes senere) 

 Legg på KAD på 1-2-3: Inklusjons-/eksklusjonskriterier for pasienter med somatisk lidelser og 
for pasienter med psykiatri og /eller rusproblematikk 

 Retningslinje 4 i samarbeidsavtalen mellom sykehus og kommuner 

 

 
Slutt på Prosedyre 

https://ek.so-hf.no/docs/pub/DOK29790.pdf
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