
KAD:
(kommunalt akutt døgnopphold)  

- for frisk for DPS, for syk til å være 
alene

Anne Kristine Nitter,

kommuneoverlege i Fredrikstad



2



Føringer i veilederen

• Pasienter med psykisk uhelse/rusavhengighet skal ikke diskrimineres i 

KAD-tilbudet

• Det er et nytt tilbud i kommunen, det dreier seg ikke om overføring av 

oppgaver fra spesialisthelsetjenesten, begrenset med tilførte midler

• Det forventes lite bruk av tilbudet

• Skal knyttes opp mot DPS/ambulant team/TSB (tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling) 



Hvilket tilbud foreligger i dag til den 

aktuelle pasientgruppen?



Psykiatri og rus– kommunalt tilbud

• Ulike varianter av tilbud hverdager kl. 8-15.30, både vedtakstjenester 

samt lavterskeltjenester. 

• Selvmestringsgrupper, andre gruppetilbud

• Aktivitetstilbud

• Mobilt oppfølgingsteam 

• Bemannede boliger

• Fastlegene –har samme plikt til å følge opp disse pasientene som alle 

andre pasienter. Krever fleksibilitet.

• Hva gjør vi når noen blir syke (psykisk eller rusrelatert)?



Psykiatri og rus - legevakt

• Få med rus-/psykiatrikompetanse blant ansatte

• Legevakten har fire observasjonssenger (4 timers opphold)

• Legevakten har hatt en prøveperiode med DPS akutt-team tilstede på 

legevakten – evaluert og avsluttet



Psykiatri – Sykehuset Østfold

• Kl. 08-15: Lokalt ambulant team som vurderer tiltak som:

o hjemmebesøk, samtale, og/eller døgninnleggelse i DPS akutt Kalnes eller psykiatrisk 
akuttmottak (PAM). Kan også vurdere i samråd med henvisende lege at pasienten kan 
vente å få samtale dagen etter

o Telefon - via sentralbord SØ 08600

• Kl. 15-22: Psykiatrisk akutt-team (PAT) som vurderer tiltak som over

o Telefon - via sentralbord SØ 08600

• Kl. 22 – 08: Vakthavende lege Kalnes. 
Vurderer sammen med henviser at pasienten kan få poliklinisk time 
dagen etter eller innleggelse DPS-akutt Kalnes (DAK) eller PAM

• DPS-akutt Kalnes – innleggelse via ambulant akutt-team



Rus – Sykehuset Østfold

• SMP 

Kl.8-15: Poliklinisk oppfølging av pasienter basert på rettighetsvurdering. Kan reise ut der 

det er hensiktsmessig. Muligheter for å konferere pr telefon.

• Ruspasienter har ofte tilleggsproblemstillinger som tilsier at de kommer 

inn under andre avdelingers oppfølgingsansvar (infeksjon, overvåkning, 

psykiatri)

• Finnes ikke et akutt-tilbud for pasienter hvor problemstillingen er knyttet 

til rusavhengigheten i seg selv



Hva skal KAD rus/psykiatri 

være?



Forløp 

• Tilbudet i KAD skal være på et allmennmedisinsk nivå

• Fastlege/legevaktslege kan legge inn pasienter med rus – og 
psykiatriutfordringer i KAD etter samme prosedyre som ved somatiske 
pasienter

• Oppfølgingen på KAD vil bestå i to ting; basal omsorg (ernæring, søvn, 
trygghet) samt muligheten til å etablere et oppfølgingstilbud i 
kommunen, i kommunen og SØ eller bare på SØ.

• Et mål at flest mulig av pasientene har kriseplaner som tar stilling til om 
innleggelse i KAD er egnet eller ikke



Overordnet målgruppe, psykiatri

• Personer som søker akutt helsehjelp for psykisk lidelse og som man 

ikke klarer å finne et annet tilfredsstillende kommunalt tilbud til (vil 

variere fra kommune til kommune hva man kan klare å løse før det blir 

snakk om innleggelse)

• Behov for tilstedeværelse/observasjon til neste dag

• Kommunalt tilbud og/eller spesialisthelsetjenesten må kobles på neste 

(virke)dag



Overordnet målgruppe, rus

• Personer som har et betydelig og vedvarende rusforbruk over tid

• Oppfølging etter overdose

• OBS! Mange har en somatisk problemstilling som blir billetten inn i 

somatisk KAD for rusavhengige





Implementering

• De ansatte i KAD-avdelingene (og legevaktansatte) trenger en generell 

kompetanseøkning innen rus/psykiatri-feltet for å håndtere 

allmennmedisinske tilstander

• Det må etableres samhandlingsrutiner mellom helsehusene og de 

tilhørende kommunene som sikrer at arbeidet med oppfølging av 

pasientene kommer raskt i gang

• Det må etableres samhandlingsrutiner mellom 

helsehuset/kommunene og spesialisthelsetjenesten for de tilfellene  

hvor det er tvil om hvilket nivå pasienten skal følges opp på.  



Sjekkliste ved mottak i 
akuttavdelingen



Prosedyre mottak i akuttavdelingen



Generell informasjon til alle som 
blir lagt inn på akuttavdelingen

På akuttavdelingen:

• behandler vi hverandre med respekt og høflighet

• aksepteres ikke vold og trusler

• er røyking ikke tillatt

• er ingen ruspåvirket i fellesarealene

• er besøkende ikke synlig påvirket av rusmidler



Bortvisning fra akuttavdelingen



Øvrige tiltak

• Legevakten har fått Gerica på LMP som gjør informasjonen derfra mer 

tilgjengelig

• Mobilt oppfølgingsteam kan kontaktes fra både legevakt og 

akuttavdelingen slik at man kan få råd om videre tiltak, en del brukere 

vil være kjent for mobilt team.

• Det har vært gjennomført internundervisning hvor personalet fra vh. 

Friskliv og mestring har gitt informasjon om håndtering av vanlige 

utfordringer knyttet til ROP-brukere (sikkerhet, grensesetting, 

hverdagsliv osv).

• Brukernes kontaktpersoner i vh. Friskliv og mestring gir solid støtte til 

avdelingen når «deres» brukere er innlagt



Så hvordan har det gått så langt?

• Vi har hatt 34 pasienter med psykisk lidelse som hoveddiagnose

• Vi har hatt 4 pasienter med psykososiale og sosiale lidelser som 

hoveddiagnose

• Særlig ROP-brukere har ofte noe somatisk som blir hoveddiagnosen

• Tryggheten i personalgruppen har bedret seg

• Det har vært lav terskel for bruk av vektertjeneste

• Vi har hatt minst en pasient med alvorlig personlighetsforstyrrelse som 

nå fikk et nytt sted å henvende seg 




