
 

 

  
Søknad om samhandlingsmidler – SØ og kommunene i Østfold 

Tittel på tiltaket «Pasientforløp fra Fredrikstad og Hvaler legevakt-KAD 

Fredrikstad 
Navn på søker Fagutviklingssykepleier Nina Ekeberg KAD Fredrikstad 
Angi forankring og navn 
på ansvarlig 
virksomhet/enhet 

Virksomhetsleder medisinske tjenester Atle Grønneberg, avd. leder 

KAD Fredrikstad: Hanne Holmgren Kornsæther 

Navn på 
samarbeidspartner 
- hvem deltar fra kommune, 
SØ og brukere 

Kommune: Fredrikstad og Hvaler legevakt avd leder Inger Marie 

Moksnes/fagutviklingssykepleier Marte Hegna Larheim. Medisinsk 

ansvarlig/ flytskjema behandlings forordning av konstituert 

overlege Anders Rønning/ Overlege Annelee Sanengen Fredrikstad 

og Hvaler legevakt og KAD lege Hanne F. Skaldehaug 

Samarbeidspartner i SØ, burde være i begges interesse, da 

prosjektet kan bidra til å redusere unødvendige innleggelser, 

forbedre pasientforløp. U.T utfordrer til kontaktperson i medisinsk 

akuttmottak og akuttgeriatrisk avdeling. 

Prosjektansvarlig/  
Kontaktperson 

 

Navn:  
 

Nina Ekeeberg 

Virksomhet:  Medisinske tjenester, Fredrikstad kommunes 

akuttavdeling, KAD 
Adresse:           Jens Willhelmsens gate 1, 1671 Kråkerøy 
Telefon:                    Jobb: 69306890/ Privat: 91176879 
E-post:                 niek@fredrikstad.kommune.no 

Beskrivelse av prosjekt 
- inkl. bakgrunn for ideen 

Bakgrunn: fastleger i Fredrikstad/ Indre Østfold, er usikre på hva 

innleggelse på KAD innebærer-> pasientene legges hyppigere inn 

som KAD-sløyfe-> pasienten blir ofte overligger på sykehus. Les 

for øvrig artikkelen til Nystrøm et al 2021: «Hva om noe skjer i 

kveld? En kvalitativ studie av primærlegers perspektiv på et 

alternativ til sykehusinnleggelse» 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8112060/pdf/12913_2021_Article

_6444.pdf   https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-

legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/forskningsnytt/hva-hvis-noe-skjer-i-natt/  
På den andre siden, er det fastlegekrise og legemangel i 

kommunene i Østfold. Dette fordrer effektivisering av eksisterende 

tjenester som pasientforløp. Flytskjema behandling til de eldste og 

skrøpelige pasientene, gir raskere igangsetting av behandling på 

KAD. Økt utnyttelse av KAD, vil gi færre innleggelser i sykehus. 

Færre pasienter vil derfor også trenge ambulanse til og fra sykehus. 

Et døgn på sykehus, er dyrere enn ett døgn på KAD, og det er 

samfunnsøkonomisk å gi tjenester på beste effektive omsorgsnivå 

(BEON-prinsippet). 
Mål/hensikt 
(målgruppe) 

Forhindre unødvendige innleggelser til SØ. Effektivisere 

innleggelser til KAD, sikre gode pasientforløp for de skrøpelige og 

kronisk syke pasientene mellom kommune og 

spesialisthelsetjenesten. Resultatmål: gode pasientforløp og 

kompetanseoverføring fra SØ til KAD, kvalitetssikring av 

behandlingsforordning/ flytskjema behandling av medisinsk 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8112060/pdf/12913_2021_Article_6444.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8112060/pdf/12913_2021_Article_6444.pdf
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/forskningsnytt/hva-hvis-noe-skjer-i-natt/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/forskningsnytt/hva-hvis-noe-skjer-i-natt/


 

 

ansvarlig akuttmottak/ akuttgeriatrisk avdeling, og 

samhandlingsrutiner på tvers av primær og spesialisthelsetjeneste 
Er det undersøkt om 
andre allerede har 
realisert dette tiltaket?  
- gi utfyllende informasjon 

KAD Aker har iverksatt flytskjema behandling. Er pasienten klinisk 

stabil og avklart av lege på legevakt, kan KAD optimalisere den 

videre behandlingen etter standardiserte flytskjemaer utarbeidet av 

medisinsk ansvarlig lege legevakt 
Redegjør kort for 
metodikken som er 
tenkt benyttet 

Metodikken er nasjonale føringer for behandling av kjente 

diagnosegrupper, som kan behandles på kommunalt nivå. Bruk av 

flytskjemabehandling med standardisert forordning til KOLSex, 

akutt lumbago, dehydrering (begrenset til moderat/lett), 

urinveisinfeksjon 
Brukermedvirkning 
 

Prosjektet følger pasient- og brukerrettighetsloven 

Forventet nytteverdi 
for brukere/pasienter 

Pasienten/ pårørende føler seg trygge og ivaretatt på KAD. 

Pasienten får raskere igangsetting av behandling lokalt, unngår 

unødvendig belastning ved innleggelse sykehus. Det opprettholdes 

konferering og bruk av KAD-sløyfe ved tvil og vurdering av 

differensial diagnostikk. Se vedlegg: gevinst avtrykk. 
Forventet økonomisk 
gevinst 
- Viktig for overføring drift 

Samfunnsøkonomisk: gunstig å gi tjenester på beste effektive nivå. 

Økt KAD utnyttelse-> frigjør og effektiviserer plasser på legevakt, 

og frigjør ressurser til pasienter som trenger behandlinger på 

spesialisthelsetjenestenivå. Fordrer behandling av rett pasient, til 

rett tid og rett sted. Resultatet av prosjektet, kan komme alle KAD 

enheter i Østfold til gode. 
Plan for 
implementering i drift - 
bruk av funn 

Implementering går stegvis.1-4 steg før fullstendig implementering. 

Gevinstavtrykk blir vurdert underveis i prosess- og status 

evalueringen. 
Beskriv 
overføringsverdi 

Prosedyrer, flytskjemabehandling og skjemaer, vil enkelt tas i bruk 

av andre kommuner. Pilot/prosjektet legger til rette for samarbeid 

og formidling av prosjektet til alle KAD enheter og samarbeidende 

legevakter inn mot sykehuset Østfold 
Hvordan skal prosjektet 
evalueres 
- inkl. monitorering/ 
rapportering under veis 

Prosjektet planlegger status og prosessevaluering medio juni med 

workshop og møte med alle involverte parter. Nytt statusmøte er 

planlagt i august. KAD Indre Østfold inviteres til status møte i 

medio juni, videre involvering blir fortløpende vurdert. Det blir 

foretatt prosessevaluering, loggføring, og forberedelse av status 

rapporter, og sluttrapport. Det blir aktuelt å føre statistikk over 

forløp/ tid spart i legevakt/ frigjøring av ressurser mv 
Prosjektets totale 
budsjett 
- inkl. egenfinansiering 

Tekst Beløp 

totalt 

Egne 

midler 

Søker 

om 

Arbeid-tidsforbruk- egeninnsats 
   

Fagutviklingssykepleierstilling/ Prosjektleder 20+% 115200 115200 0 

Prosjektgruppe møte halvevaluering 7-8 pers a' 2 timer 30400 30400 0 

Workshop 2stk for 8 personer, a' 2 timer 12800 12800 12800 

Drift/ administrative utgifter:  
   

Hospitering på KAD/legevakt Aker (Oslo) fordelt på 2 

dager for: 4 leger ved KAD’ene, 4 ledere og 4 
fagsykepleiere KAD/ legevakt, og 2 

prosjektmedarbeidere. Hele dager, dag sats per person: 

3000kr 

  
78000 

Hospitering på Akuttmottaket og akuttgeriatrisk avdeling 
SØ, i første omgang 8 sykepleiere, fordelt på 2 dager 

dagsats/ innleie vikar etc 3000kr) 

  
48000 

Egeninnsats: (inkluderer utvikling av flytskjema 
behandling/ standard forordning, utarbeidelse av 

prosjektplan, prosedyre arbeid, undervisning om 

prosjektet og informasjonsflyt til alle fastleger og andre 

involverte parter 30 timer (timesats: 400kr pr time) 

  
12000 

Fastlege (selvstendig næringsdrivende): innkalling til 

møter sats a' 1000 kr/t 

  
8000 

Sum 
  

158800 



 

 

 
 

Søknadssum for denne 
søknad 

158800kr 

Milepælsplan  
- prosjektets lengde 

Prosjektperiode: oppstart 1 mai 2022 pilot-1. mai 2023 

✓ Planlegging: prosjektorganisering og detaljert tidsplan for 

gjennomføring og implementering 

✓ Planlegging og gjennomføring av undervisning, møter og 

workshops og hospiteringer 

✓ Kontinuerlig revidere prosedyrer, kvalitetssikre flytskjema 

behandlingen i samarbeid med SØ 

✓ Inkludere andre KAD enheter i Østfold 

✓ Videre utvikling av flytskjema behandling 

✓ Kartlegging av prosjektet med statistikk 

Revidere prosjektplan og lage sluttrapport 
Ev vedlegg 
- angi navn og nummer 

1.Prosjektplan, 2. flytskjemabehandling og 3. gevinstavtrykk 

gjennomgått i mai 2022. /Documents/Rapport+nr.1-

2021+Eldre+i+den+akuttmedisinske+kjeden.pdf   

 

 

 
 
Søknaden med evt. vedlegg sendes på e-post til sekratiatet for Samhandlingsutvalget: samhandling@so-hf.no 

file:///C:/Users/snupi/OneDrive/Documents/Rapport+nr.1-2021+Eldre+i+den+akuttmedisinske+kjeden.pdf
file:///C:/Users/snupi/OneDrive/Documents/Rapport+nr.1-2021+Eldre+i+den+akuttmedisinske+kjeden.pdf
mailto:samhandling@so-hf.no

