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1 Sammendrag 

Administrativt samarbeidsutvalg mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag satte ned en arbeidsgruppe 

som fikk følgende mandat: 

a) Utarbeide en definisjon på hva som skal legges inn under øyeblikkelig-hjelpbegrepet for kommunene 
b) Skissere en minimumsstandard for øyeblikkelig-hjelp tjenesten for etablering i den enkelte kommune 
c) Skissere en modell for øyeblikkelig-hjelp tilbudet i Nord-Trøndelag basert på fem regioner hvor 

sykehusene har en klart definert rolle. 
 

Begrepet øyeblikkelig hjelp kan være misvisende, da det er lett å blande sammen med ordinær øyeblikkelig 

hjelp. Vi bruker derfor begrepet «Kommunal akutt døgntilbud» forkortet KAD. 

Kapittel 3 beskrives sentrale tema knyttet til etablering, organisering og drift av kommunal akutt døgntilbud.  
Arbeidsgruppen gjennomførte en kartlegging for å se hvordan basistilbudet er i kommunene mht utstyr og 
kompetanse, da dette er et viktig utgangspunkt når en skal bygge ut et kommunalt akutt døgntilbud.  
Resultatene av kartleggingen er beskrevet i kap.3.4 og vedlegg 2.  
 
I kapittel 4 har arbeidsgruppen sett på de erfaringene man har gjort ved opprettelse av kommunalt akutt 
døgntilbud, KAD nasjonalt og i Nord-Trøndelag.  
 
Kapittel 5 beskrives en modell for ulike nivå på kommunalt akutt døgntilbud (KAD). 
 

Figur 1 Nivå på kommunalt akutt døgntilbud 

 
Sykehjem / 

hjemmetjeneste / 
fastlege og legevakt   

Nivå 1

 
 

KAD i 
enkeltkommune 

Nivå 2

 
 

Interkommunalt 
samarbeid 

Nivå 3

 
Regionalt 

interkommunalt 
tilbud 

Nivå 4

 
Helse Nord-
Trøndelag / 

St. Olavs Hospital 

Nivå 5

 

I kap. 6 beskrives utfordringer i arbeidet med særavtalene for KAD-tilbudet, og dette utdypes enda mer i 
vedlegg 6.  
 
I kapittel 7 er arbeidsgruppens anbefalinger: 

a) Samarbeid om fagråd i hver kommuneregion og med en eventuelt felles overbygging i Nord-Trøndelag, 
for å evaluere og sikre en riktig utvikling av KAD tilbudet 

b) Modellene viser at det er muligheter for utvikling av tilbudene etter hvert som en får erfaring, og kan 
kombineres på ulike måter  

c) Det er viktig med en felles forståelse av hva som er basistilbud i den enkelte kommune. Dette er viktig 
for å sikre at ikke basistilbudet svekkes hvis en etablerer et regionalt KAD tilbud – og for å sikre likhet i 
tjenestetilbudet (jfr. tjenesteavtale 1) 

d) God kompetanse på triagering (vurdering av hastegrad), slik at en har en felles forståelse av 
vurderingene og oppgavefordeling i samarbeidet mellom kommune og helseforetak 
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2 Oppdrag fra administrativt samarbeidsutvalg (ASU) 

2.1 Bakgrunn 

ASU vedtok på møte 28.11.2013 (sak nr. 43) og nedsette en arbeidsgruppe med følgende mandat: 

a) Utarbeide en definisjon på hva som skal legges inn under øyeblikkelig-hjelpbegrepet for kommunene 
b) Skissere et minimum standard for øyeblikkelig-hjelp tjenesten for etablering i den enkelte kommune 
c) Skissere en modell for øyeblikkelig-hjelp tilbudet i Nord-Trøndelag basert på fem regioner hvor 

sykehusene har en klart definert rolle.  
 
Begrepet øyeblikkelig hjelp kan være misvisende, da det er lett å blande sammen med ordinær øyeblikkelig 

hjelp. Vi bruker derfor begrepet «Kommunal akutt døgntilbud» forkortet KAD. 

Arbeidsgruppen har gått gjennom en rekke sentrale dokumenter og foredrag fra nasjonale konferanser for å 

belyse ulike erfaringer med utvikling av kommunale akutt døgntilbud (KAD).  I tillegg er tjenesteavtale 1 og 4 

sentral, samt ny redigert nasjonal veileder fra helsedirektoratet (mars 2014).  

Helse Nord-Trøndelag forholder seg til alle kommunene i Nord-Trøndelag (23 stk), og har i tillegg 

samarbeidsavtaler med Selbu, Tydal, Osen og Roan i Sør-Trøndelag, og Bindal i Nordland – til sammen 28 

kommuner.  

Det er stor variasjon mellom kommunene i Nord-Trøndelag i forhold til innbyggertall og avstand til sykehus. Det 

er derfor viktig å ta høyde for dette ved planlegging og drift av KAD. 

Forbruk av sykehus varierer også uten at dette lett kan forklares med avstand, kommunestørrelse eller antall 

innbyggere. 

Figur 2 Forbruk av øhjelp somatikk 
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2.2 Organisering av arbeidet 

Arbeidsgruppen har bestått av: 

 Bente Eidesmo, fagsjef helse og omsorg, Overhalla kommune 

 Håkon Kolstrøm, kommunalsjef helse, omsorg og velferd, Grong kommune 

 Sverre Ørgersen, fastlege Stjørdal, DMS Værnesregionen  

 Eli Hansen, samhandlingssjef HNT 

 Paul Georg Skogen, fagsjef HNT 

 Olav Bremnes, rådgiver, Samhandlingsavdelingen HNT, sekretær i arbeidgruppa   

Arbeidsgruppen ble opprettet i ASU 28. november, og startet sitt arbeid 9/1. Vi har hatt 3 møter i 

arbeidsgruppa. 

3 Forhold knyttet til etablering, organisering og drift av kommunal 

akutt døgntilbud  

Et sentralt mål i Samhandlingsreformen er å bedre pasientforløp og å gi tjenester nærmere der pasienten bor. 
Et av tiltakene i reformen er å opprette tilbud om døgnopphold for pasienter med behov for «akutt 
døgntilbud» i kommunen. Målet er bedre koordinering og mer helhetlige tjenester også internt i sykehus og 
kommune. (Pkt. 3.2 og 3.5 i den reviderte veilederen (9) 
 
En pasient trenger «kommunalt akutt døgntilbud» hvis vedkommende har akutt behov for undersøkelse, 
observasjon, pleie og behandling. Fra 2012 har kommunene hatt mulighet til å søke om tilskudd til etablering 
av et tilbud om døgnopphold for denne pasientgruppen. Fra 2016 tas det sikte på en lovendring hvor 
kommunene forpliktes til å yte denne tjenesten.  
 
Det kommunale akutte døgntilbudet (KAD)skal være minst like godt som hva sykehuset kan tilby, og skal bli til 
gjennom et samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Tilbudet skal gjelde for de 
pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til.  
 
Tjenestene kan knyttes opp til allerede etablerte tilbud, slik som sykehjem eller interkommunal legevakt. For 
mange kommuner er det også hensiktsmessig å etablere interkommunale samarbeid for å kunne levere 
tjenester innen KAD på en god måte. Tilbudet skal være et alternativ til sykehus-innleggelse og bidra til å 
redusere antall øyeblikkelig hjelp innleggelser i spesialisthelsetjenesten. 
 
Det er viktig at kommunene og helseforetaket har en felles forståelse av hva KAD innebærer, hvilke standarder 
en skal sette i forhold til utstyr, kompetanse, rutiner og tilgang til legeressurser. for de ulike kommunene / 
kommuneområdene. Derfor ønsker arbeidsgruppa å kartlegge hvilket tilbud som finnes i kommunene i dag mht 
oppgaver, utstyr, kompetanse, m.m. 
 
Forhold av avgjørende betydning for KAD-tilbudet Kilde: Deloitte rapport jan. 2014 (2) 

Den enkelte kommune kan selv avgjøre hvordan den ønsker å organisere sitt kommunale ØHD-tilbud. Dette har 
resultert i at ulike kommuner organiserer og drifter tilbudet svært ulikt.  
 
Figuren nedenfor er ment å fremstille hvilke forhold som varierer mellom tilbudene og som samtidig synes å 
være av avgjørende betydning for hvilke pasienter som legges inn, hvor lenge pasientene i gjennomsnittsnitt er 
innlagt ved tilbudet og hvor høy beleggsprosent tilbudet har.  
 
Det må i den sammenheng understrekes at figuren er en forenklet tilnærming av virkeligheten. Faktorene som 
nevnes under har ikke nødvendigvis en fast innvirkning på tilbudet, men viser en tendens som går igjen blant 
lignende tilbud. Det er også rimelig å anta at det finnes en rekke andre faktorer som ikke er nevnt her, men som 

http://helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/behov-for-informasjon-om-ny-oyeblikkelig-hjelp-ordning.aspx
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likefullt er av betydning for hvordan KAD-tilbudet organiseres og driftes. 
 
Figur 3 Forhold av avgjørende betydning for KAD-tilbudet  

 

Kilde: Deloitte rapport jan. 2014 (2) 

Hvem er henvisende instans til KAD tilbud:  

Figur 4 viser at de klart fleste henvisningene kommer fra legevaktslege. Det kan synes som om det er viktig å 

øke andelen som legges inn av fastlege, da disse kjenner pasientene best og har tilgang til pasientens journal. 

Det er også viktig å se hvordan en kan intervenere tidlig når brukerne begynner å bli dårligere, og få til gode 

vurderingeri et samarbeid mellom pleie- og omsorgstjenesten og fastlegen / tilsynslegen.   

Figur 4 Henvisende instans (hele landet)      

Kilde: Terje P. Hagen, Nasjonal Helsekonferanse KS, 09.01.2014 (5) 

 

 

http://helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/behov-for-informasjon-om-ny-oyeblikkelig-hjelp-ordning.aspx
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For å få KAD-tilbudet til å fungere optimalt, vil det også være avgjørende med god kompetanse og stabil 

legedekning, både i legevakt og i mottaket ved sykehuset. Dette for at pasienten etter avklaring/vurdering kan 

legges inn der det er hensiktsmessig - på riktig nivå og til riktig tid.  

3.1 Definisjon på hva som skal legges inn under akutt døgntilbud i kommunene 

Det er ofte enighet om målsetting, inklusjons- og eksklusjonskriterier, utstyr og kompetanse. Uenighet oppstår 

ofte når en skal avklare hva som skal ligge i et KAD-tilbud og hva som skal være en del av kommunenes 

ordinære tilbud. Dette er naturlig, både fordi vi har forskjellige kulturer mht. erfaring av øyeblikkelig-hjelp, men 

også fordi tilbudet nettopp er vanskelig å skille fra kommunens øvrige tilbud. Utfordringen er målsetting om at 

kommunene skal gjøre mer enn tidligere, samtidig som utgangspunktet varierer fra kommune til kommune. 

Noen kommuner har i mange år allerede utført oppgaver som naturlig faller inn i et KAD-tilbud. 

Tjenesteavtale 1,  «Enighet mellom kommunen og Helse Nord-Trøndelag HF om partenes ansvar for helse- og 

omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre» pkt. 4, slår fast at: «Oppgavedelingen skal avspeile likhet i 

tjenestetilbudet til hele befolkningen». (10) 

Denne rapporten tar sikte på å belyse utfordringene ved oppgaveforskyving, og peker på hvordan vi kan løse 

disse slik at partene både kan kvalitetssikre og videreutvikle tilbudet. (jfr. pkt. 3.2 i reviderte veilederen. (9) Når 

det gjelder konkretisering av aktuelle pasientgruppene for KAD, er disse også beskrevet i veilederen. (9) 

KAD-tilbudet har på kort tid utviklet seg mht. hvilke pasientgrupper som kan ivaretas. Det er naturlig at tilbudet 

utvikles ytterligere etter hvert som man får erfaringer. Det er viktig at kommuner og foretak har et langsiktig 

perspektiv ved opprettelse/utvikling av tilbudet slik at organiseringen ikke er til hinder for en slik utvikling. 

3.2 Hva er minimum standard for etablering av akutt døgntilbud i den enkelte 

kommune  

For å oppnå hovedmålsettingene med KAD-tilbudet, - et like bra eller bedre tilbud for de aktuelle pasientene i 

forhold til innleggelse i sykehus, og reduksjon i behovet for sykehusinnleggelser, må KAD-tilbudet være ledd i 

en helhetlig «verktøykasse» for den innleggende legen. Tilstrekkelig med korttidsplasser i kommunens 

sykehjem, godt utbygd hjemmesykepleie og hjemmehjelp- tjeneste og en robust og god legedekning på 

døgnbasis. Rehabiliteringstilbud og helsefremmende og forebyggende aktivitet og tilbud vil i tillegg gi 

kompetanse og satsing på områder som vil kunne forebygge akuttinnleggelser og bedre egenomsorg og 

pleietyngde. Viktige tiltak som er basisen for opprettelse av et KAD- tilbud er: 

- tilstrekkelig sykepleiekompetanse tilgjengelig 24/7 
- en robust legetilgang for daglig visitt 
- nødvendig akutt tilsyn og vurdering av innlagte pasienter 
- tilstrekkelig utstyr for nødvendig diagnostisk, behandling og observasjon for kontroll og oppfølging av 

igangsatt behandling 
- lokaler egnet for mer intensiv behandling og observasjon  

 

For å skape tillit til tilbudet og for å kunne tilby flere grupper pasienter et forsvarlig tilbud, er det først og 

fremst legetilgjengelighet, kompetanse og utstyrsnivå, som vil være avgjørende. Avstand til sykehus og til 

ambulansetjenesten vil også være en sentral faktor for hvilke oppgaver en kan og skal ta i et KAD- tilbud. 

For mer detaljerte krav, vises det til avtaleutkast, vedlegg 4. I kapittel 5 defineres en minstestandard i fht 

innleggelseskriterier, aktuelle pasientgrupper, utstyr og krav til legetilgjengelighet og sykepleiedekning. 
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3.3 Standard før KAD-etablering i den enkelte kommune 

Erfaringen med KAD-tilbudet, både i Nord-Trøndelag og på landsbasis, viser at for å få en god utnyttelse av 
tilbudet, er det viktig å ha en god basis i kommunene mht. det øvrige tilbudet i helse- og omsorgstjenestene 
(fastleger, legevakt, institusjons- og hjemmetjenestene). Det er ikke nok å ha fokus på organisering og drift av 
KAD, man må se dette i sammenheng med de øvrige tjenestene 
 
Hva sier veilederen: 
Når kommunene skal planlegge for hvordan tilbudet om kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold skal 
integreres i de øvrige tjenestetilbudene, er det viktig at det tenkes langsiktig og helhetlig. En av helse- og 
omsorgstjenestenes største utfordringer er at pasientenes behov for koordinerte tjenester ikke besvares godt 
nok og tjenestene oppfattes som fragmenterte. Det er viktig at det nye øyeblikkelig hjelp døgntilbudet ikke 
organiseres slik at det bidrar til en økende fragmentering av primærhelsetjenesten. Erfaringer så langt kan tyde 
på at noen kommunale tilbud blir organisert som en ny virksomhet og i en viss grad frikoblet fra de øvrige 
kommunale tjenestene. 
 
Det er derfor viktig at kommune og helseforetak, ved valg av organisering, har et bevisst forhold til hvordan 
dette tilbudet skal integreres på en god og sømløs måte i de øvrige kommunale- helse og omsorgstjenestene. 
Dette vil være viktig for besvare pasientens behov for koordinerte tjenester. Samtidig vil det gi muligheter for 
tjeneste- og kompetanseutvikling og effektiv utnyttelse av ressurser på tvers. De nye oppgavene og den nye 
kompetansen som tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold tilfører kommunene bør organiseres slik at det har 
positiv synergieffekt inn i de øvrige tjenestene lokalt. 
 
Kommunale øyeblikkelig døgnopphold skal være forbeholdt akutte innleggelser og for å få til dette må det være 
en viss sirkulasjon av plassene. Kommunene må derfor ha nødvendig kapasitet, kompetanse og kvalitet både på 
sykehjemsplasser, korttidsplasser og hjemmetjenester. Mange kommuner har opprettet andre typer tjenester 
som kan være komplementære til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Et viktig komplementært tilbud er å sikre en 
utbygd hjemmetjeneste, og en forsterket tjeneste i pasientens hjem kan være et godt tilbud før, i stedet for og 
etter sykehusbehandling. Ressursteam/innsatsteam i hjemmetjenesten kan være et eksempel på forsterket 
hjemmetjeneste. 

Kilde: «Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold, revidert 2/2014 (9) 
 

3.4 Kartlegging av tilbud og kompetanse i kommune   

Arbeidsgruppa har invitert alle kommunene i fylket med på en kartlegging for å danne seg et bilde av hva som 
er status på tjenestetilbudene.  Kartleggingen gikk på flere forhold, blant annet rom kapasitet på sykeheimene, 
tilgjengelighet på kompetanse/utstyr og laboratorietjenester.  Før kartleggingen ble igangsatt var ASU orientert 
og ga klarsignal til arbeidsgruppen.  På tross av purringer unnlot noen kommuner å gi tilbakemelding på 
kartleggingen. Det ble sendt ut skjema til alle 28 kommuner som har samarbeidsavtale med Helse Nord-
Trøndelag, 20 kommuner har svart, mens 8 kommuner ikke har svart.  
 
Målet med denne kartleggingen har vært å få et bredt grunnlag for å anbefale en standard på tjenestene i 
kommunene.  Dette som et godt utgangspunkt for å kunne etablere forsterkede tilbud.  Arbeidsgruppa har hatt 
fokus på å komme fram til en standard som bygger på et gjennomsnitt av alle kommunenes kvalitet i tilbudet.  
 
Status for etablering av KAD 
Av kommune som har samarbeidsavtale med Helse Nord-Trøndelag har 9 kommune som har søkt om 
etablering av KAD i 2014 planlagt å etablere tilbudet i egen kommune og mens Leksvik søker i samarbeid med 
annen kommune. Av de 9 kommunen som har etablert tilbudet tidligere, har 1 kommune gjort det alene - mens 
de andre har etablert det i tilknytning til DMS. 
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Figur 5 Status for etablering av KAD i kommunene i Nord-Trøndelag 

 
I Nord-Trøndelag har vi følgende fordeling av kommunale akutte døgntilbud (KAD) som er etablert eller har 

søkt om etablering: 

Etablert i 2012 og 2013: 

- 1 seng i Overhalla kommune 

- 4 senger: DMS Inn-Trøndelag (Steinkjer, Snåsa, Verran og Inderøy) 

- 4 senger: DMS Værenesregionen (Stjørdal, Meråker, Selbu, Tydal) 
 

Søkt i 2014:  

- 1 seng i følgende kommuner: Bindal, Fosnes, Frosta, Leka, Nærøy og Vikna  

- 2 senger i Verdal 

- 3 senger i Levanger  

- Leksvik søker i samarbeid med Rissa og Fosen DMS 
 

Ikke søkt: 

- Flatanger, Namdalseid, Namsos, Høylandet, Grong, Namsskogan, Røyrvik, Lierne, Osen og Roan 

 

Korttidsplasser umiddelbart tilgjengelig for lege på dagtid:  

Alle har kapasitet til å ta imot korttidspasienter i større og mindre grad, og sett i henhold til de behov som listes 

opp i veilederen har alle tilstrekkelig kapasitet. 

Alle har korttidsplasser, og vi registrerer at også små kommuner som Røyrvik, Høylandet, Grong, Vikna, Osen, 

Lierne ligger godt an med korttidstilbud.  Disse ligger et stykke unna sykehusene og har behov for godt 

tilrettelagte tilbud.  I svarene framkommer at det er stort sprik i antall plasser mellom de 19 kommunene som 

svarte. Det svinger fra 6 - 44 % i antall korttidsplasser sammenlignet med totalt antall plasser.  Gjennomsnittlig 

ligger kommunene på ca. 17 % korttidsplasser.  

Et av suksesskriteriene for å etablere KAD er nettopp det å ha tilgang på korttidsplasser. 8 av de som svarte har 

ikke begrensninger på varighet av korttidsopphold. Kanskje dette bør innføres som en ordning i standarden? 
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Noen få kommuner har ikke definert medisinskfaglig ansvar for korttidsplasser.  Dette må være på plass for 

kommuner som skal ha avtale om KAD. 

Under kategori D i kartleggingen (se vedlegg 2), «Kan korttidsplassen benyttes av følgende pasientgrupper», 

framkommer stor fleksibilitet på bruk av korttidstilbudene, også de kommunene som ikke har tilskudd på KAD. 

Alle gir positivt svar på spørsmålene om de spesielle kategoriene det spørres om. 

Sykepleier 24/7:  

Etablert i alle kommunene, en kommune svarer både ja og nei på spørsmålet.   

Tilgang til lege 24/7:   

De fleste  av kommunene har ikke et slikt tilbud. Det er kun i noen kommuner som allerede har avtaler om KAD, 

at et slikt tilbud eksisterer.  

Avstand legevakt: 

På dagtid er det som regel få minutter, bortsett fra de kommunene som har 1,5 t på dagtid når legen ikke har 

kontordag der. For øvrig svinger det fra 2,15 t til noen minutter på natt.  Røyrvik har lengst avstand, Lierne har 

2 t på natt, Namsskogan har 2 timer, 5 kommuner har mellom 30 - 60 minutter på natt.  

Avstand til ambulanse: 

Fra 5 - 20 minutter og 2 på 35 minutter.  På tross av lang avstand til lege har de kommunene med lang avstand 

til legevakt kort avstand til ambulanse. Ambulansetilbudet er viktig som et alternativ og supplement til avstand 

for lege/legevakt på kveld/natt/helg. 

Frisklivssentral og koordinerende enhet: 

9 kommuner har ikke etablert egen frisklivssentral (noen har samarbeid med andre) og 4 har ikke etablert 

koordinerende enhet. Men det ser ut som om at de som mangler koordinerende enhet har dette på plass i nær 

framtid.  Det bør være en forutsetning at kommuner med KAD tilbud har en koordinerende enhet som ivaretar 

tverrfagligheten i pasientforløpet i 1. linjen. 

Tilgjengelig kompetanse og utstyr: 

Jamt over har kommunene prosedyrer på oppdatering/kontroll av utstyr - men dette kan bli bedre. 

Når det gjelder kompetanse i forhold til prosedyrer og bruk av medisinteknisk utstyr (MTU) viser svarene at 

mange kommuner har godt med MTU og kompetanse til å håndtere dette.  Det punktet som har svakest score, 

er tilgang og kompetanse på telemetri.  Det er kun Stjørdal og Fosnes som har tilgang på slikt utstyr 24/7. 

Stjørdal og Fosnes har også tilgang på bildediagnostikk. Dette er et tilbud som bør utredes nærmere som et 

mulig.  

Tilgang på laboratorie-tjenester: 

Alle kommuner har tilgang på lab tjenester som HGB, CRP, SR, blodsukker og urinstix, de aller fleste av disse har 

dette som tilbud 24/7.  

Frosta, Osen og Namdalseid har ikke INR tilbud.  

Micro urin, langtidsblodsukker, hvite m/diff, Kreatinin er lab. tjenester som tilbys av mange, det er bare 3 

kommuner som ikke utfører disse prøvene.   

3.4.1 Konklusjon av kartlegging (se også oversikt over kartleggingen i vedleggene) 

Alle kommunene er godt rustet både med kompetanse og utstyr. Men det er noen forskjeller på tilbudene alt 

etter hvilken tid på døgnet tjenestene forespørres. De minste kommunene med lang avstand til sykehusene har 

tradisjon på "å klare seg selv".  Dette bør det tas hensyn til i den videre drøftingen om KAD.  Det er viktig at KAD 
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tilbudene som rigges i kommunene er forsvarlige.  Den varslede registreringen på sykehusene om oppgaver 

som bør overføres kommunene må sees i sammenheng med de tjenester enkeltkommuner tilbyr. Denne 

kartleggingen gir oss en pekepinn på hva som bør være standard for kommunale tjenester.  Vi har lagt til grunn 

et gjennomsnitt for hvilke tilbud som finnes som en basis for standarden. De kommunene som ikke har denne 

standarden kan oppnå denne gjennom samarbeid og med andre kommuner eller HNT.   

Forslag til standard tjeneste i alle kommunene: 

Arbeidsgruppa foreslår, med bakgrunn i kartleggingen, følgende standard på kommunens tilbud: 

- Det skal være sykepleier tilgjengelig 24/7 

- Tilgang på legetjenester 24/7 

- Kommunene skal ha fleksible plasser for å kunne ta i mot pasienter til et KAD tilbud. 

- Kommunene skal kunne gi intravenøs behandling av forskjellig karakter 

- Kommunene skal kunne gi antibiotika kurer 

- Kommunene skal ha kompetanse på administrasjon av Sentralt Vene Kateter (CVK) og ernæringssonde 

- Kommunene skal ha kompetanse på kartlegging av smerte og bruk av smertepumpe 

- Kommunen skal kunne utføre basis undersøkelser i forhold til nødvendigheten av blod- og urinprøver. 

- Pasienter som legges inn på KAD plasser skal ha nødvendig tilgang på legetjenester i henhold til det 
som vil være forsvarlig for gjeldende pasientkategori. Vurderingen foretas av innleggende lege.   

- God kompetanse på triagering (vurdering av hastegrad), slik at en har en felles forståelse av 
vurderingene i samarbeidet mellom kommune og helseforetak 

 

4 Erfaringer med etablering av kommunale akutte døgnplasser  

4.1 Erfaringer nasjonalt 

Det er utarbeidet to rapporter fra konsulentfirmaet Deloitte om erfaringer med utvikling av kommunalt 

øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene. Den ene rapporten kom i november 2013 (1) på oppdrag fra KS og 

en rapport på oppdrag fra Helsedirektoratet (2). Disse rapportene gir et viktig grunnlag for å vurdere 

alternative modeller for hvordan tilbudet kan utvikles i Nord-Trøndelag.  

Her er en oppsummering av erfaringene fra kommunene nasjonalt, som har etablert tilbudet. 

Anbefalinger fra kommunene til etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud slik de er beskrevet i 
Deloitterapporten jan 2014. 

 
Suksessfaktorer:  

- Involvering av alle berørte parter i hele prosessen (planlegging, etablering og drift)  

- Samhandling og dialog mellom alle involverte parter  

- Sikre at alle berørte parter opplever eierskap til tilbudet  

- Legge til rette for samhandling og dialog i form av felles møtearenaer  

- Kompetanseheving blant sykepleiere, gjerne ved hospitering på sykehus  
 
Innspill og råd i forbindelse med etablering:  

- Oppstart av tilbudet i småskala, både for å høste erfaringer underveis, men også fordi bruken ser ut til 
å øke etter hvert som tilbudet blir kjent i kommunen  

- Inklusjonskriterier - både diagnose og funksjonsnivå hos pasienten er viktig  

- Interkommunalt samarbeid for mindre kommuner som har knapphet på ressurser og/eller svært få 
pasienter  

- Interkommunalt samarbeid gir et større fagmiljø, mer erfaring og et mer robust tilbud  
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- Å etablere tilbudet i egen kommune kan gi et tilbud som i større grad treffer kommunens behov og 
medfører større nærhet mellom pasient og behandler og kan forenkle samarbeidet mellom ulike 
involverte instanser  

- Å legge tilbudet til eksisterende enheter medfører mindre ressursbruk  

- Å legge tilbudet til legevakt, i stedet for sykehjem, kan medføre økt bruk (også flere yngre pasienter) 
ettersom flere leger og pasienter opplever det tryggere (ved bl.a. nærhet til lege døgnet rundt) og mer 
attraktivt å være tilknyttet legevakten  

- Fysisk plassering av tilbudet påvirker også muligheter for samhandling, ettersom ansatte som befinner 
seg i  

Kilde: Deloitte rapport jan. 2014 (2) 

 

Det understrekes hvor viktig det er å involvere legene i hele prosessen, og få en felles forståelse av hva tilbudet 

skal inneholde. Det understrekes også viktigheten å se dette i et helhetlig perspektiv, hvor en får en generell 

økning av kompetanse og også fokuserer på godt forebyggende arbeid og god oppfølging. Videre pekes det på 

muligheten ved bruk av telemedisinsk utstyr og et tett samarbeid med de involverte samarbeidspartnere 

(kommunenes pleie- og omsorgstjenesten, legetjeneste i kommunene og helseforetaket).  

4.2 Status og erfaringer med kommunalt akutt døgntilbud (KAD) i Nord-

Trøndelag   

Her trekkes fra erfaringene en har ved KAD-tilbudet i Overhalla kommune og Værnesregionen. 

4.2.1 Erfaringer fra Overhalla kommune 

Overhalla kommune søkte om tilskudd for kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud(KAD) i 2012 og mottok 

tilskuddet i 2013 pga. stor søknad første året.  

KAD i Overhalla startet med en utprøving av “Før - istedenfor og etter sykehus” i mai 2011. Denne utprøvingen 

kom i forbindelse prosjektet “akuttplasser i sykeheim” i Midtre Namdal. Arbeidsgruppen besto av representant 

fra brukerne, helseforetak, kommunene i MN og fastlegene. Under utprøvingsperioden kom 

samhandlingsreformen og “ Før- istedenfor- etter sykehus” ble til utskrivningsklare pasienter og kommunal 

øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Erfaringene i utprøvingsperioden viste at nærhet til tilbudet og nærhet mellom 

pleie og omsorgstjenestene, fastlegen og kjennskap til brukerne fører til et helhetlig og godt pasientforløp. 

Det ble ført statistikk med pasientgruppene på akuttavdelingen. Etter hvert viste det seg at når antall 

innleggelser økte i KAD-tilbudet, medførte dette færre innleggelser av utskrivningsklare pasienter fra sykehuset 

i akuttavdelingen.  

Årsaken kan være flere:  
- tiltak settes inn på et tidligere tidspunkt enn før 
- antallet pasienter til sykehuset ble redusert 
- kompetansen ble samlet i KAD tilbudet, og nyttiggjort for andre tjenester i kommunen 
- tiltak settes inn på et tidligere tidspunkt i forløpet. 

 

Overhalla har til i dag hatt flest innleggelser av fastlege 75 % og bare 25 % av legevakt. Det er ca. 1 innleggelse 

pr uke. Hvis en går ut fra et gjennomsnitt på 3 liggedøgn pr. pasient var det ved forrige rapportering til 

helsedirektoratet 56 innlagte det året og 22 dagpasienter. 56 pasienter med 3 liggedager blir 170 

døgn(tilskuddet er utregnet på 190 døgn for Overhalla). Når en også har organisert akuttavdelingen med 

dagbehandling kan en konkludere med at tilskuddet treffer godt for kommunen.  



 

Arbeidsgruppe kommunal akutt døgntilbud i kommunene (KAD) 01.04.2014                                          13 

Erfaringene viser at en får til en fleksibel bruk av personalressursene når en ikke har pasienter i KAD-tilbudet, 

hvor en kan sette inn ressurser i forebyggende og oppfølgende arbeid for å styrke det eksisterende tilbudet. 

4.2.2 Erfaringer i Værnesregionen 

Det ble gjennomført en kvalitetsvurdering etter oppstart av kommunalt øyeblikkelig hjelp-tilbudet ved 

Værnesregionen distriktsmedisinske senter (VR-DMS) i Stjørdal kommune etter 3 måneder. Et kvalitetsteam 

evaluerte om behandlingstilbudet til de 30 første pasientene var i tråd med intensjonen for plassene, og om 

tilbudet var faglig forsvarlig. Resultatene fra evaluering viste følgende: 

Pasientenes gevinst  

25 av innleggelsene gjelder pasienter som har fått et rent kommunalt pasientforløp, mot at de ellers ville blitt 

lagt inn på sykehus. Disse har dermed blitt spart for reise tur/retur Sykehuset Levanger eller St. Olavs Hospital, 

og har fått forsvarlig helsehjelp. Den oppfølgingen vi tilbyr i KØH-tilbudet er i nærmere kontakt med øvrige 

tjenester i kommunal regi, og informasjonsflyten antas å være mer betryggende enn ved en sykehusinnleggelse.  

Sparte innleggelser i sykehus  

Det er helt klart at man har spart noen innleggelser i sykehus. Nøyaktig hvor mange innleggelser og liggedøgn 

spart er noe usikkert. Direkte innleggelse i sykehus fra KØH vurderes som «ikke spart» innleggelse. Fra 

tallmaterialet på de 30 første innleggelsene i KØH ble 5 sendt sykehus i sykdomsforløpet, noe som indikerer 

inntil 25 sparte innleggelser totalt. Det er lite trolig at 25 sparte innleggelser på vel fire måneder vil merkes for 

sykehuset i denne tidlige fasen av KØH tilbudet.  

Kapasitet og utnyttelsesgrad  

KAD tilbudet er lite brukt så langt, med et gjennomsnittlig belegg på ca 25%. Dette er lavere enn stipulert behov 

på forhånd. Mulige årsaker som vi vil se nærmere på:  

 Tilbudet er nytt  

 Informasjonen til de som har innleggelsesrett ved KØH (fastlegene, sykehjemslegene og 
legevaktslegene i Værnesregionen) kan ha mangler.  

o Informasjonen om innleggelseskriteriene kan være lite bevisstgjort, slik at nytteverdien ikke 
blir tydelig nok.  

Det vil settes i verk informasjonstiltak både skriftlig og muntlig for å sikre at alle legene og annet helsepersonell 

i Værnesregionen får fornyet kunnskap om tilbudet, forstår innleggelseskriteriene og får innsyn i denne første 

kvalitetsvurderingen. I tillegg vil Stjørdal kommune arbeide for omtale om tilbudet i lokal presse som dekker 

hele Værnesregionen. På den måten tror vi at tilbudet blir benyttet i større grad. 

Oppsummering  

KAD videreføres i dagens konsept. Kvalitetsteamet vurderer små justeringer i innleggelseskriteriene, og VR-DMS 

setter i gang en informasjonskampanje om tilbudet. Rutiner for å kontrollere bruk av innleggelseskriteriene 

styrkes også gjennom dette arbeidet. 

Kilde: Rapport, Værnesregionen (11) 

 

5 Modell for akutt døgntilbud i Nord-Trøndelag 

KAD tilbudet gir fastleger og legevakt et tilbud i egen kommune som kan benyttes i stedet for innleggelse i 

sykehus. Målsettingen er å redusere bruk av spesialisthelsetjenester til pasientgrupper som kan få et like godt 

eller bedre tilbud på kommunalt nivå. Det er også viktig å ha fokus på å forebygge sykdomsutvikling og å 
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komme tidlig inn med tiltak slik at pasienten kan ivaretas før det blir behov for innleggelse i KAD. Det er ikke et 

mål i seg selv å ha flest pasienter i KAD tilbudet, men å redusere bruk av sykehus. 

Vi vil her skissere ulike modeller for organisering av tilbudet basert på dagens tilbud med etablering av KAD, jfr 

inngåtte avtaler. Utvikling av KAD vil kunne endre seg over tid i tråd med at basiskompetansen og samarbeidet 

internt i kommunene blir bedre mellom pleie og omsorgstjenesten og legetjenesten, samt kommunene 

imellom.  

Når det skal etableres tilbud må en ta utgangspunkt i de lokale forhold, og se på utviklingen av tilbudet over tid. 

Tilbudet må også ses i sammenheng med det etablerte basistilbudet i kommunene og utvikling av dette.  

Helseforetakets rolle, spesielt tilgang på veiledning og rask avklaring, vil være helt avgjørende for en effektiv 

utnyttelse av de kommunale tilbudene. 

Når det gjelder økonomi, har vi ikke gått inn å sett på kostnadene knyttet til de ulike nivåene i modellen. 

Figur 6 Nivå på kommunalt akutt døgntilbud 

 
Sykehjem / 

hjemmetjeneste / 
fastlege og legevakt   

Nivå 1

 
 

KAD i 
enkeltkommune 

Nivå 2

 
 

Interkommunalt 
samarbeid 

Nivå 3

 
Regionalt 

interkommunalt 
tilbud 

Nivå 4

 
Helse Nord-
Trøndelag / 

St. Olavs Hospital 

Nivå 5

 

5.1 Kommunale tjenester uavhengig av KAD (Nivå 1) 

Hjørnesteinen til utvikling av KAD tilbudet er at det er god basiskompetanse i kommunene, og et godt 

samarbeid mellom PLO og legetjenesten. En stabil fastlegedekning, godt utbygget hjemmetjeneste, muligheter 

for korttidsopphold/rehabilitering, samt bemanning og organisering av legevakt er svært viktige faktorer både 

mht. forebygging, tidlig intervensjon og utnyttelse av KAD i kommunen, pkt.3.5 i veilederen (9). 

Nærhet til legevakt og ambulanse vil også kunne ha stor betydning. De aller fleste KAD tilbud som er etablert er 

store deler av døgnet avhengig av legevakt mht. medisinskfaglig ansvar og tilsyn til pasienter innlagt i KAD. 

Dette kan i perioder medføre et stort press på legevakt og behovet for en bakvaktsordning bør fortløpende 

vurderes hvis dette ikke allerede er etablert. 

5.2 Etablering av tilbud i en kommune (Nivå 2) 

Mange kommuner har valgt å etablere KAD i tilknytning til et sykehjem og i nær tilknytning til kommunens 

øvrige tilbud. Tilbudet varierer i Nord-Trøndelag (NT) fra 0,2 (Fosnes) – 3 senger (Levanger).  

Fordeler: 
- tett integrering med det ordinære tilbudet 
- beholder (og videreutvikler) kompetanse i egen kommune 
- pasienten får ivaretatt mange behov i egen kommune 
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- nærhet og kjennskap til pasientene 
- mindre behov for transport for pasienten 
- lettere å rekruttere personell til egen kommune 
- dokumentasjon lett tilgjengelig 

Ulemper: 
- sårbart mht. personell og kompetanse 
- sårbart mht. å videreutvikle tilbudet til andre pasientgrupper (lite mengdetrening) 
- det kan bli stort press på legevakt hvis mange etablerer KAD i egen kommune, uten legebakvakt 

 

Dette tilbudet vil kunne kombineres med et regionalt tilbud eks. for pasientgrupper kommunen ikke kan ivareta 

selv. 

5.3 Interkommunalt samarbeid, 2 eller flere kommuner (Nivå 3) 

I Nord-Trøndelag er det etablert interkommunalt samarbeid om KAD lokalisert i DMS`ene i Steinkjer og Stjørdal 

(4 senger ved hvert DMS). Her var det allerede et samarbeid rundt etterbehandlingssengene slik at det var 

naturlig også å samarbeide om KAD tilbudet. Muligheten til å utnytte kompetanse hos pleiepersonale og blant 

lege var også tilstede. 

Det interkommunale samarbeidet kan både være mht. hele tilbudet som ved DMS`ene, eller en kombinasjon av 

tilbud i egen kommune og samarbeid om legetjenesten (Levanger, Verdal og Frosta med felles 

tilsynslegeordning) 

Fordeler: 
- god tilgang på kompetanse 
- tilbudet lettere å håndtere for legetjenesten pga. samlokalisering 
- større muligheter for utvikling av tilbudet 
- mange pasienter kjenner godt tilbudet ved DMS og er trygge på dette. 
- lettere mht. implementering i legetjenestene. 

 
Ulemper: 

- større avstand og lengre reisevei for pasientene 
- kan medføre tapping av ressurser og kompetanse i egen kommune 
- vertskommunen bruker tilbudet mest 
- utfordring å få tilstrekkelig fokus på forebygging og tidlig intervensjon i egen kommune 
- mindre kjennskap til pasientene 
- dokumentasjon og tilgang på journal en utfordring (eks. legevakt, PLO og fastleger) 

Dette tilbudet kan kombineres med/eller videreutvikles til et regionalt tilbud. 

5.4 Regional modell (Nivå 4) 

I oppdraget fra ASU ble det understreket at utgangspunktet for modellene mht. organisering av KAD skulle 

være 5 regioner. Arbeidsgruppen har definert regionene på følgende måte: 

KAD-tilbud knyttet til DMS`ene (Steinkjer og Stjørdal), sykehusene (Levanger og Namsos), og DPS Kolvereid. 

Dette vil medføre at det etableres et interkommunalt tilbud også i Levanger/Verdal-området, samt i Namsos. 

Dette kan etableres i nær tilknytning til de 2 sykehusene. I Ytre Namdal vil Kolvereid (DPS) være et naturlig 

utgangspunkt for etablering. Denne regionale modellen vil beskrives som en modell hvor KAD kun etableres i 

de 5 regionene. Imidlertid vil modellen godt kunne fungere i tillegg til et mindre interkommunalt samarbeid 

(eks. Rissa/Leksvik og Fosen DMS), eller i tillegg til etablering i egen kommune. 
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Fordeler: 

- et mer robust KAD tilbud 
- lettere å videreutvikle og beholde kompetanse i tilbudet 
- lettere å videreutvikle tilbudet faglig med hensyn til flere pasientgrupper 
- Enklere mht. legetilgang da pasientene befinner seg samlet. 
- bedret mulighet for rekruttering av personell 
- enklere for HNT å avklare/veilede pga. nærhet og  

 
Ulemper: 

- lengre reisevei for pasientene og de møter «ukjente behandlere» 
- ved etablering av tilbudet nært sykehuset – kan føre til økt innleggelse? 
- mindre kjennskap til pasientene 
- mindre kompetanse til enkeltkommunene 
- løsrevet fra kommunens ordinære tilbud – mindre forebygging og tidlig-intervensjon? 
- dårligere «basistilbud» i kommunene (pga. mindre ressurser og kompetanse) 
- mindre tilgang på pasientopplysninger (pasientjournal hos fastlegen) 

 

Det vil være naturlig at også KAD tilbudet i kommunene utvikles i takt med den øvrige utvikling i 

helsetjenestene. Man kan derfor se for seg at det vil være flere pasientgrupper enn i dag som vil kunne få 

tilbud i KAD i årene framover. Dette vil utfordre de mindre kommunene som har etablert KAD i egen kommune 

mht. å videreutvikle/opprettholde kompetanse. For å få til dette, er man avhengig av "mengdetrening". 

Behovet for å sentralisere tilbudet, vil derfor kunne bli aktuelt. 

For ikke å tappe kommunene for nødvendig kompetanse, kan man se for seg en sentralisering av tilbudet til 

utvalgte pasientgrupper i en regional modell. 

Et regionalt (forsterket) tilbud vil kunne kombineres både med tilbud i enkeltkommuner og med tilbud i 

samarbeidende kommuner (eks. Rissa/Leksvik). Det vil derfor være interessant å følge med de erfaringer man 

får mht. dette. 

 

6 Utfordringer i arbeidet med særavtalene for KAD-tilbudet 

I forhandlingene om etablering av KAD-tilbud, har det særlig vært to temaer som har vært utfordrende. 

Kommunene og foretaket har måtte arbeide en del med å utvikle en felles forståelse om hva tilbudet 

innebærer utover det kommunene driver med i dag. På bakgrunn av de erfaringene, mener arbeidsgruppa at 

det fortsatt er nødvendig å ha fokus på dette framover. 

Den andre utfordringen har vært involvering og forankring, både hos fastlegen, legevakt og i legetjenesten i 

sykehusene. Etablering av KAD i kommunen vil utfordre alle deler av legetjenesten. I kommunene vil det øke 

presset, både på fastleger og hos legevakt. I sykehusene vil det være nødvendig å endre drift mht. å gi 

muligheter for veiledning, konsultativ bistand og avklaring. 

I den vedlagte utkast til særavtale, er det skrevet inn bokser i de ulike kapitlene, som viser hva man bør ha 

særlig oppmerksomhet i arbeidet med avtalene. 

6.1 Utfordringer for kommunene  

- Samarbeid mellom pleie og omsorgstjenesten og legetjenesten 
- Organisering og avstand til legevakt  
- Tilgjengelig dokumentasjon 
- Tynt befolkede områder og lange avstander 
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6.2 Utfordringer for HNT 

For å bidra til en god utnyttelse av KAD-tilbudet, er det avgjørende at Helse Nord-Trøndelag (HNT) 
organiserer sin virksomhet slik at den understøtter tilbudet i kommunene. Det er flere momenter som vil 
kunne bidra til dette: 
- Etablering av tilbud i HNTs poliklinikker (halv-øyeblikkelig hjelp) hvor man avklarer tilstander og 

returnerer når tilstanden er avklart.  
- Pasienter som er henvist til avklaring ved sykehusene og hvor dette gjøres i mottak, må alltid vurderes 

mht. hvilket nivå som kan forestå videre behandling (sykehus eller KAD). Det er derfor viktig at 
sykehusets leger har god kjennskap til KAD. 

- Det vil også være avgjørende at HNT etablerer et godt tilbud for konferering lege til lege. Dette er bla. 
et mål for samhandlingsprosjektet «fastlegen som samhandlingsjoker» som pågår i 2014. 

6.3 Felles utfordringer 

- Involvering og forankring i legetjenesten generelt og legevaktsordningene spesielt  
- Arbeid med implementering av KAD tilbudet 
- Kompetanseutvikling, systemer for dette 
- Likhet i tjenestetilbud 
- Evaluering av KAD-tilbudet 
- Videreutvikle god diagnostisk «kraft» på døgnbasis 24/7.  

 

7 Arbeidsgruppens anbefalinger 

Arbeidsgruppen  

e) Samarbeid om fagråd i hver kommuneregion og med en eventuelt felles overbygging i Nord-Trøndelag, 
for å evaluere og sikre en riktig utvikling av KAD tilbudet 

f) Modellene viser at det er muligheter for utvikling av tilbudene etter hvert som en får erfaring, og kan 
kombineres på ulike måter  

g) Det er viktig med en felles forståelse av hva som er basistilbud i den enkelte kommune. Dette er viktig 
for å sikre at ikke basistilbudet svekkes hvis en etablerer et regionalt KAD tilbud – og for å sikre likhet i 
tjenestetilbudet (jfr. tjenesteavtale 1) 

h) God kompetanse på triagering (vurdering av hastegrad), slik at en har en felles forståelse av 
vurderingene og oppgavefordeling i samarbeidet mellom kommune og helseforetak 
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Vedlegg 1 Kartleggingsskjema for etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp 

døgntilbud (KØHD) 

 

Informasjon om spørreundersøkelsen:  

Arbeidsgruppen for kommunal ø. hjelp døgntilbud som er oppnevnt av administrativt samarbeidsutvalg 

(ASU), gjennomfører nå en spørreundersøkelsen til kommunen som har samarbeidsavtaler med Helse 

Nord-Trøndelag.  

Dette skal danne grunnlag for å svare ut mandatet fra ASU: 

 Utarbeide en definisjon på hva som skal legges inn under øyeblikkelig-hjelpbegrepet for kommunene 

 Skissere et minimum standard for øyeblikkelig-hjelp tjenesten for etablering i den enkelte kommune 

 Skissere en modell for øyeblikkelig-hjelp tilbudet i Nord-Trøndelag basert på fem regioner hvor 

sykehusene har en klart definert rolle. 

 

Arbeidsgruppen vil også anbefale en kartlegging i Helse Nord-Trøndelag om hva som er dagens 
sykehusoppgaver, og et samarbeid om framtidig arbeidsfordeling (jfr. tjenesteavtale 1).  
 
Arbeidsgruppen består av: Bente Eidesmo, Håkon Kolstrøm, Sverre Ørgersen, Eli Hansen, Paul 
Georg Skogen og Olav Bremnes. 
 
Svarene vil bli presentert i ASU. 

Kontaktperson for undersøkelsen: Bente Eidesmo og Håkon Kolstrøm 

Frist for svar: 4. mars 

 

Med vennlig hilsen 

Bente Eidesmo(MNS), Håkon Kolstrøm(IN) og Sverre Ørgersen(VR) 
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Vedlegg 2 Resultat fra kartlegging for etablering av kommunalt akutt døgntilbud 

(KAD)  

Kommunen svarte ut fra hva som finnes i egen kommune.  

N=28 (20 har svart og 7 har ikke svart) 

A  Avtale om KØHD Ja Nei 

1 Er det etablert avtale om KØHD i kommunen  10 18 

2 Er det etablert avtale om KØHD i samarbeid med andre kommuner 9 1 

B Antall sykehjemsplasser/omsorgstilbud i kommunen (totalt) Antall  

1 Langtidsplasser i sykehjem 20  

2 Korttidsplasser (inklusive KØHD for de som har det)  20  

3 Omsorgsbolig med heldøgns bemanning 19 1 

 

C Hvordan er korttidsplassene organisert? Ja Nei 

1 Er korttidsplass tilgjengelig umiddelbart for fastlege / legevakt. 13 7 

2 Er det definert medisinskfaglig ansvarlig for korttidsplass 17 3 

3 Er det begrensninger på oppholdets varighet  11 9 

4 Tilsyn av lege forut for innleggelse i korttidsplass 12 8 

5 Er det mulighet for legetilsyn fysisk tilstede hos pasienten 24/7 8 12 

6 Har innleggende / ansvarlig lege tilgang på pasientjournal 14 6 

7 Sykepleier tilgjengelig 24/7 20 0 
 

D Kan korttidsplassen benyttes av følgende pasientgrupper: Har tiltak 24/7 

  Ja Nei Ja Nei 

1 
Akutt forverring av kjent tilstand med avklart diagnose og 
behandlingsplan 

20 0 16 1 

2 
Midlertidig opphold av mennesker som trenger akutt omsorg og 
ivaretakelse  

20 
 15 1 

3 
Medikamentjustering hos pasienter med kjent 
smerteproblematikk 

20 
 16  

4 
Avklarte infeksjonssykdommer med behov for oppstart av 
intravenøs antibiotikabehandling  

20 
 

16 
 

5 
Andre avklarte tilstander der pasienten må ha medisinsk 
behandling og har behov for observasjon i en kortere periode. 

19 
 

15 
 

6 
Tilstander som kan avklares med lege med det som er tilgjengelig 
av utstyr og prøver i kommunalt døgntilbud, og som har behov for 
oppfølging og observasjon i en kortere periode. 

19 
1 

15 
 

7 Palliasjon og terminal omsorg 
20 

 
16 
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 E Tilgjengelig kompetanse og utstyr  Har tiltak 24/7 

  Ja Nei Ja Nei 

1 Tilsynslegefunksjon i sykehjem (antall timer pr. uke)      

2 Er det jevnlig oppdatering/trening på prosedyrer og utstyr? 14    3   

3 
Kompetanse i forhold til prosedyrer og bruk av medisinskteknisk 
utstyr: 

    

 
a) HLR  19  18  

 b) EKG 15 1 15 41 

 c) Måling av surstoffmetning 20 0 20 0 

 d) 0ksygenbehandling 20 0 20 0 

 e) Kateterisering 20 0 19  

 f) Blærescanning eller annet ultralydapparat 15 5 12 6 

 g) Håndtering og stell av CVK 20  19  

 h) Innleggelse av venekanyle 20 0 20 0 

 i) Administrering av væsker og legemidler intravenøst 20 0 18  

 j) PEG-sonde (ikke første gang) 19 1 17 2 

 k) Smertepumpe 19 1   

 l) Telemetri  3 15 3 15 

 m) Forstøverapparat  19 1 19 1 

 n) Blodprøvetaking  20 0 20 0 

 o) Tilgang på billeddiagnostikk 2 4 0 17 

 F Tilgang til laboratorietjenester Har tiltak 24/7 

  Ja Nei Ja Nei 

1 HGB 20 0 18  

2 CRP 19  19  

3 SR 20 0 14 5 

4 Blodsukker 20 0 18 20 

5 Urinstix  19  19  

6 INR 14 5 10 4 

7 Micro urin 12 8 4 12 

8 HbA1c / langtidsblodsukker 15 3 6 9 

9 Kreatinin 13 6 4 10 

10 Hvite m/diff 7 9 4 12 

 G Avstand legevakt fra sykehjem  Kjøretid 

 1 Avstand til legevakt kl 8 – 16 (reisetid)   

 2 Avstand til legevakt kl 16 - 23   

 3 Avstand til legevakt kl 23 - 8 + helg/høytid   

 4 Avstand til ambulanse   

 H Diverse Ja Nei 

 1 Er det etablert Koordinerende enhet 16 4 

 2 Er det etablert Frisklivssentral 11 9 
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Vedlegg 3 Statistikk øyeblikkelig hjelp 

 

 
Helsedirektoratet -  Liggedøgn 

Sum HNT + St.Olav heldøgn øhjelp 
somatikk 

Kommune 

Fordeling 
av 1 048 
mill 
kroner, 
totalt 

Helsedir. 
tilskuddsbeløp i 
2013  

Liggedøgn 
per 
kommune 

2010 2011 2012 

Roan       167 149 160 

Osen       153 142 159 

1702 Steinkjer 4 953 000 2 555 748 1 144 2 489 2 504 2 677 

1703 Namsos 2 783 000 1 436 028 643 1 943 1 898 1 946 

1711 Meråker 650 000 335 400 150 361 330 348 

1714 Stjørdal 4 540 000 2 342 640 1 048 2 381 2 351 2 510 

1717 Frosta 601 000 310 116 139 278 306 293 

1718 Leksvik 830 000 428 280 192 474 415 413 

1719 Levanger 4 032 000 2 080 512 931 2 249 2 167 2 298 

1721 Verdal 3 084 000 1 591 344 712 1 776 1 748 1 834 

1724 Verran 686 000 353 976 158 364 394 417 

1725 Namdalseid 442 000 228 072 102 225 245 236 

1736 Snåsa 552 000 284 832 127 275 257 239 

1738 Lierne 361 000 186 276 83 177 162 171 

1739 Røyrvik 125 000 64 500 29 83 63 91 

1740 Namsskogan 249 000 128 484 58 143 136 150 

1742 Grong 609 000 314 244 141 328 319 320 

1743 Høylandet 314 000 162 024 73 149 129 140 

1744 Overhalla 829 000 427 764 191 476 481 465 

1748 Fosnes 177 000 91 332 41 106 109 90 

1749 Flatanger 285 000 147 060 66 153 144 175 

1756 Inderøy 1 502 000 775 032 347 666 795 837 

1750 Vikna 900 000 464 400 208 464 447 467 

1751 Nærøy 1 202 000 620 232 278 604 601 606 

1755 Leka 166 000 85 656 38 85 73 58 

Bindal       246 183 195 

Totalt 29 872 000 15 413 952 6 899 16 815 16 548 17 295 
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Vedlegg 5 Erfaringer nasjonalt med kommunalt akutt døgntilbud (KAD)  

Foreløpige resultater fra undersøkelse om erfaringer ved KAD: 

Interkommunalt samarbeid om ø.hj. representerer mange steder en kraftig sentralisering, og tilbudet legges 
mange steder tett opp til sykehuset. Det mest vanlige er at tilbudet samlokaliseres med sykehjem/helsehus 
og noen med legevakt og eksisterende DMS. Spørsmålet er om dette fører til en økende fragmentering av 
primærhelsetjenesten, fordi nye kommunale tilbud blir organisert som en ny virksomhet og i stor grad 
frikoblet fra de øvrige kommunale tjenestene.  

Har det skjedd en overetablering av tilbudet? Mange rapporterer om et belegg på 20-30 % og tilbudet brukes 
først og fremst av vertskommune og de nærmeste kommunene. Ingen klager på økonomien.  
Bemanningen er en utfordring da det tydeligvis er mange uklarheter rundt krav til legetilgjengelighet og 
organisering av legetjeneste. Noen kommuner satser på sykepleiere med utdanning og mye erfaring fra 
akuttmottak og i anestesi. De fleste kopierer veilederen mht. kriterier for innleggelse og utstyrsnivå – 
svarende til det som kan behandles ved tilrettelegging i de fleste sykehjem.  

Kilde: Anders Grimsmo, Nasjonal Helsekonferanse KS, 09.01.2014 (1) 

Avstand til sykehus  
Avstanden mellom ØHD-tilbudet og sykehus ser ut til å innvirke på to delvis motstridende måter. På den ene 
siden er det en klar tilbakemelding at nærhet til sykehus gjør at det oppleves som mindre risikabelt å legge 
inn sykere pasienter og/eller pasienter med uavklarte eller diffuse diagnoser til observasjon. På den annen 
side er det i tilfeller med svært lang avstand til sykehus (flere timer) gjerne et risikomoment i seg selv å sende 
pasienten lang vei med ambulanse. Det kan også se ut til at tilbud langt fra sykehus i større grad har et 
bredere alderssegment (flere yngre pasienter) enn tilbud i nærheten av sykehus.  
 
Kapasitet ved øvrige kommunale instanser  
Ved lav beleggsprosent på ØHD (KAD) tilbudet, og høyt press på senger ved øvrige kommunale instanser, kan 
innleggende leger bli fristet til å legge inn pasienter i ØHD (KAD)-tilbudet som ikke stemmer overens med 
intensjonene bak tilbudet.  
 
Bemanning og kompetanse 

Med høyere legedekning oppleves tilbudet som tryggere, og dette ser ut til å medføre høyere beleggsprosent 

og sykere pasienter. Mer erfarne sykepleiere ser også ut til å være av betydning for hvilke pasientgrupper 

som er mest vanlig, og kanskje særlig hvor syke pasienter som legges inn ved tilbudet. Dette skyldes både at 

helsepersonellet motsetter seg å ta imot for pasienter de ikke har kompetanse å behandle og/eller at 

innleggende lege kvier seg å legge svært syke pasienter til tilbud der kompetansen er lav.  

Informasjon  
Tilbud som er godt kjent blant relevante aktører (innleggende lege, sykehus, pasienter) ser ut til å ha en 
høyere beleggsprosent enn øvrige tilbud.  
 
Innleggelseskriterier  
Innleggelseskriteriene varierer mellom tilbudene, og dette har en naturlig konsekvens for hvilke 
pasientgrupper som legges inn. Blant annet er det et skille mellom de tilbudene som tar inn pasienter uten 
avklart diagnose/diffuse diagnoser, og de som har valgt å ikke gjøre dette. Videre har noen vært klare på at 
de ikke tar imot psykiatri- og ruspasienter, mens andre lar dette være opp til en skjønnsmessig vurdering av 
innleggende lege (ev. i samråd med lege ved tilbudet). Pasientgrunnlaget avhenger også av hvor strengt man 
har tolket anbefalingen i Helsedirektoratets veileder om en 72-timers maksfrist for behandling.  
 
Det er også av avgjørende betydning for beleggsprosenten om legene opplever det som vanskeligere å legge 
inn pasienter ved KAD-tilbudet enn ved sykehuset. De tilbudene som har gått aktivt inn for å gjøre det mindre 
komplisert for leger å henvise pasienter til tilbudet, opplever å få flere pasienter som følge av dette 
initiativet. 

Kilde: Deloitte rapport jan. 2014 

http://helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/behov-for-informasjon-om-ny-oyeblikkelig-hjelp-ordning.aspx
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Figur 7 Interkommunalt samarbeid (%) (hele landet) 

 
Kilde: Terje P. Hagen, Nasjonal Helsekonferanse KS, 09.01.2014 (3)  

 

 

Vi ser av denne oversikten at ca. 80% av kommunene i Norge som har etablert tilbud gjør det i samarbeid med 

andre kommuner.  

Figur 8 Hvor store er ø-hjelpsenhetene? (Antall – hele landet) 

 

Kilde: Terje P. Hagen, Nasjonal Helsekonferanse KS, 09.01.2014 (3) 
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Geografisk utbredelse av interkommunalt samarbeid 

 

Figur 9 Interkommunalt samarbeid (hele landet) 

 

Kilde: Terje P. Hagen, Nasjonal Helsekonferanse KS, 09.01.2014 (3) 

I Helse Midt-Norge har ca. 50% av kommune etablert tilbudet, og av disse har ca. 40% etablert et 

interkommunalt samarbeid.  

 

Figur 10 Interkommunalt samarbeid etter kommunestørrelse (hele landet) 

 

Kilde: Terje P. Hagen, Nasjonal Helsekonferanse KS, 09.01.2014 (3) 

Tabellen viser at de minste kommunene i stor grad samarbeider om KAD tilbudet.   
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Vedlegg 6  Felles avtaleutkast basert på en av avtalene.  

 

Særavtale  

 

Om Kommunal Akutt Døgntilbud 
(KAD) 

 

mellom 

 

Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) 

 

og 

 

…….. kommune  

 

 
Gjeldende fra  
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1. Parter 

Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) – organisasjonsnummer 983 974 791 og  

……. kommune (kommunen) – organisasjonsnummer ………….. 

HNT og kommunen betegnes i fellesskap som partene. 

 
 
 

 

2. Bakgrunn  

Hjemmel for denne særavtalen er lov 24.6.2011 nr 30 om kommunale helse og omsorgstjenester mm, § 6-2 

punkt 4, jf § 3-5 tredje ledd. 

Videre legges til grunn for denne særavtalen partenes tjenesteavtale 4: 

«Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 

§ 3-5 tredje ledd - Retningslinjer for videre samarbeid om opprettelse av særavtale om døgntilbud for 

øyeblikkelig hjelp i kommunen og Vedlegg til tjenesteavtale 4 - Retningslinje for samarbeid og opprettelse av 

kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig hjelp». Utarbeidet» 10.5.2012, og i ASU sak 43./13 og sak 11/2014. 

Tjenesteavtale 4 og Vedlegg til tjenesteavtale 4 utarbeidet 10.5.2012 er hjemlet i lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester av 14.6.2011 § 3-5 tredje ledd, § 6-2 siste ledd og lov 2.7.1999 nr 61 om 

spesialisthelsetjeneste med mer § 2-1 e.  

Forutsetningen for forsvarlighet og kapasitet innebærer at HNT ikke kan redusere sine øyeblikkelig hjelp 

tjenester så lenge antallet innleggelser øker, jf  tjenesteavtale 1 punkt 4. 

Særavtalen skal ses i sammenheng med de øvrige avtalene som regulerer samarbeidet mellom HNT og 

kommunene herunder Samarbeidsavtalen mellom HNT og kommune gjeldende fra 31.1.2012 med 

tjenesteavtaler. 

Kommunalt øyeblikkelig-hjelp døgntilbud benevnes i denne avtalen som KAD (kommunalt akutt døgntilbud) 

 

 

 

Det er viktig å være oppmerksom på at avtalene må opprettes mellom hver enkelt kommune og HNT selv om 

kommunene samarbeider om tilbudet 

Bakgrunn for avtalen kan, i tillegg til lov/forskrift, eks. være veiledningsmateriell og anbefalinger fra 

ASU/PSU 
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3. Formål 

Formålet med denne særavtalen er:  

a) Å gi den enkelte pasient et kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD) som skal være like godt 
eller bedre enn et alternativt tilbud i spesialisthelsetjenesten. 

b) Å bedre pasientforløp og tilbud om tjenester nærmest mulig pasientens bosted. 
c) Å bedre utnytte de samlede ressursene i sykehus og samarbeidende kommune. 
d) Å utvikle samarbeidet mellom kommunen (e) og HNT. Se kapittel 4. 
e) Å utvikle praksis for kunnskapsdeling mellom partene. 
f) Å redusere antall innleggelser i sykehus. 
g) Å bidra til å redusere antall øyeblikkelig hjelp innleggelser i spesialisthelsetjenesten. 

 
 
 
 
 

 

4. Virkeområde  

Denne særavtalen regulerer partenes rettigheter og plikter ved etablering, innhold og drift av KAD-tilbud i 

lokalisert i …………. Besøksadresse er: …………  

Særavtalen regulerer bruken av ….(antall)  seng som er øremerket til KAD for pasienter som oppholder seg i 

kommunen.  

KAD-tilbud gjelder kun de pasientgruppene som kommunen selv har mulighet til å utrede, behandle og/eller 

yte omsorg til. Pasientene skal henvises til HNT om de ikke kan behandles forsvarlig på kommunalt nivå.   

 
 
 
 

5. Konkretisering av KAD-tilbud 

5.1 Definisjon av øyeblikkelig hjelp 

Begrepet øyeblikkelig hjelp er regulert i helsepersonelloven § 7 og lyder:  

«Helsepersonell skal straks gi den helsehjelp de evner når det må antas at hjelpen er påtrengende nødvendig. 

Med de begrensninger som følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 4-9, skal nødvendig helsehjelp gis selv 

om pasienten ikke er i stand til å samtykke, og selv om pasienten motsetter seg helsehjelpen.  

Ved tvil om helsehjelpen er påtrengende nødvendig, skal helsepersonell foreta nødvendige undersøkelser.  

Plikten gjelder ikke i den grad annet kvalifisert helsepersonell påtar seg ansvaret for å gi helsehjelpen.»  
 

Partene er enige om følgende konkretisering av begrepet «øyeblikkelig hjelp» i denne særavtalen som: 
«Henvisning av pasient som har antatt hjelpebehov for umiddelbar eller snarlig undersøkelse, behandling og 
pleie innen 24 timer fra første kontakt med helsetjenesten». 

 
  
 
 

Viktig å bruke til på formålet med samhandlingsreformen generelt og KAD-tilbudet spesielt. Det viser seg ofte 

at det nettopp er formål og virkeområde som vi har ulike forventninger til/forståelse av. Avklaring av 

forventninger og felles forståelse av formål vil danne godt grunnlag for avtalen.(se pkt. 3.4 i veilederen)  

Her skal tilbudet beskrives konkret, hvor det er lokalisert, samt evt. samarbeidende kommuner.  

Her er det viktig å diskutere hva vi legger i tilbudet.(se pkt. 3 i veilederen). Hva er dagens situasjon, samt 

vurdere behov framover. Her vil det være naturlig å ha gjort en ROS-analyse. 
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5.2 Innleggelseskriterier 

a) Fastlege, legevaktslege eller tilsynslege kan henvise pasienter til KAD-tilbud etter klinisk vurdering og 
nødvendig prøvetaking.  

b) Pasienter som henvises til KAD-tilbud skal tilhøre pasientgruppene som er nevnt i punkt 5.3. 
c) Leger med henvisningsrett skal sørge for at henvisningen inneholder nødvendige og relevante 

opplysninger for å sikre pasienten et forsvarlig behandlingstilbud i KAD-tilbud samt foreløpig plan for 
opphold og behandling.  

d) Pasienter skal sikres forsvarlig transport ved innleggelse i KAD-tilbud. 
 
 
 
 
 
 

 

5.3 Aktuelle pasientgrupper  

Pasienter/pasientgrupper som kan være aktuelle for å benytte KAD-tilbud er: 
a) Pasienter med nyoppstått sykdom, men som får avklart diagnose og funksjonsnivå hos fastlege eller 

ved legevakt, hvor risikoen for akutt forverring under oppholdet er liten, eksempelvis infeksjoner uten 
vesentlig systemisk påvirkning.  

b) Pasienter som har akutt forverring av kjent tilstand med avklart diagnose og behandlingsplan. 
c) Pasienter som har kjent sykdom hvor det skal gjøres planlagte tiltak og hvor døgnopphold er 

fordelaktig; eksempelvis palliativ og terminal omsorg og medikamentjustering ved kronisk 
smerteproblematikk. 

d) Pasienter med avklarte infeksjonssykdommer med behov for oppstart av intravenøs 
antibiotikabehandling. 

e) Pasienter med andre avklarte tilstander der pasienten må ha medisinsk behandling og har behov for 
oppfølging og observasjon i en kortere periode. 

f) Pasienter med tilstander som kan avklares av lege med det som er tilgjengelig av utstyr og prøver i 
kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud og som har behov for oppfølging og observasjon i en kortere 
periode. 

g) Pasienter som har akutt omsorgsbehov (causa sociale) som ikke kan dekkes av andre kommunale 
helsetjenester, kan også benytte denne tjenesten hvis dette kan bidra til å unngå sykehusinnleggelse. 
En videre overføring til ordinært kommunalt korttidsopphold vil bli gjort så fort det er mulig (dagen 
etter). 

 
 
 
 
 

 

5.4  Pasientgrupper som ikke er aktuelle  

a) Pasienter med akutt forverring av en kjent kronisk sykdom, der en vurdering av alvorlighetsgrad, 
komorbiditet (flere tilleggsykdommer til primær sykdom) og funksjonssvikt tilsier innleggelse i 
sykehus. 

b) Pasienter med kroniske sykdommer og akutt funksjonssvikt hvor det kan være vanskelig å finne 
årsaksforhold, og hvor det er fare for rask forverring. 

c) Pasienter med traumer med uavklart alvorlighetsgrad. 

 Hvem kan legge inn pasienter i tilbudet, hvordan skal transport organiseres, og hva er 
styrker/svakheter mht. innleggelse i et pasientperspektiv. Viktig å beskrive tilgang på dokumentasjon 
for leger og pleiepersonell 
 OBS – Journal-tilgang på tvers fastlege / legevakt / pleie og omsorg. 

 Samarbeid med fastleger/legevakt på kommunesiden – VIKTIG!!! 

 Ta høyde for/planlegg muligheter for utvidelse av tilbudet – samarbeid med og organisering av 
legetjenesten viktig. 

 Innleggelseskriterier og pasientgrupper endrer seg. 
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d) Pasienter som ut fra definerte pasientforløp (for eksempel hjerneslag eller hjerteinfarkt) skal innlegges 
i sykehus. 

e) Pasienter hvor det foreligger en mulighet for at behandlingen kan bli forringet, eller at pasienten blir 
påført vesentlig mer eller forlenget lidelse. 

f) Barn (0-16 år) skal som hovedregel ikke legges inn ved kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. 
g) Pasienter der det er tvil om det kommunale tilbudet er forsvarlig. 
h) Pasienter med innleggelsesdiagnose knyttet til rusproblematikk eller psykiatri.  

 
 
 
 
5.5  Laboratorieprøver og medisinsk utstyr 

Kommunen er ansvarlig for anskaffelse, drift og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr som er nødvendig for å 
gi et forsvarlig KAD-tilbud.  
 
Det skal som et minimum utføres enkle prøver som Hb, CRP, leukocytter, O2-metning, INR, blodsukker og urin 
stix. Det må også kunne tas nødvendige mikrobiologiske prøver.  
 
Medisinskteknisk utstyr som skal være tilgjengelig og kunne brukes til pasientundersøkelser og behandling er 
minimum blodtrykksmåler, blærescanner, utstyr for surstoffbehandling, infusjonspumper, defibrillator 
(hjertestarter), pariapparat/forstøver, EKG, surstoffmetningsmåler. 
 

 

 

 

5.6 Utskriving av pasienter fra KAD-tilbud 

Oppholdstid 
Oppholdstid for pasient innlagt ved KAD-tilbud skal som hovedregel ikke overstige 5 døgn. 

 
Innleggelse i sykehus 
Tjenesteavtale 3 skal følges. Når pasientens tilstand krever spesialisert utredning og behandling og /eller ved 
forverring eller manglende respons på behandling som gis i KAD-tilbudet, skal pasienten henvises til sykehus av 
lege. 
 
Behandlingen dokumenteres i kommunenes fagsystemer.  
 
Felles elektronisk registreringsskjema skal benyttes ved alle enhetene. 
Både Helse Nord-Trøndelag HF og KAD-enhetene skal tilstrebe gjensidig utveksling av nødvendig 
pasientinformasjon og innhente relevante epikriser hos hverandre for å sikre optimal behandling og ivareta 
pasientsikkerheten.  

 
Utskrivningsdokumenter  
Når pasienten skrives ut fra KAD-tilbud, skal det følge med epikrise med nødvendig tilleggsinformasjon:  

a) Informasjon fra lege med medikamentopplysninger. Det skal spesifiseres hvilke medisiner som er 
endret/seponert med begrunnelse.  

b) Informasjon med anbefalinger om videre forløp. 
c) Ved utskriving til hjemmet skal melding til pasient inkludere medikamentopplysninger. 
d) Ved utskriving skal avdelingen som har ansvaret for driften av kommunalt øyeblikkelig hjelp 

døgntilbud sørge for at pasienten har nødvendige medikamenter og utstyr inntil at dette kan skaffes 
på den måten det er avtalt at dette skal foregå videre. 

e) Epikriser sendes fra KAD-tilbud i samsvar med forskrift om pasientjournal.  
 

 Vurderes i samarbeid med legetjenesten – dette kan være forskjellig alt etter hvilket nivå KAD er på. 

 Sjekk ut – hva har vi fra før, spør gjerne de kommuner med erfaring. Behov for utstyr kan være avhengig 

avstand/ nærhet til eks. sykehus, samt nivå på tilbudet. 
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6. Partenes plikter 

6.1  Kommunens plikter   
a) Kommunen skal etablere og drive dette tilbudet, som omfatter …..(antall) seng(er) øremerket til dette 

formålet lokalisert i/til ………………...   
b) Kommunen har det medisinsk faglige systemansvaret i henhold til helse- og omsorgstjenestelovens 

bestemmelser når det gjelder ansvar for drift, ledelse, koordinering og pasientbehandling av et 
forsvarlig KAD-tilbud.  

c) Bemanning og kompetanse, herunder legedekning, skal til enhver tid være forsvarlig.  
d) Samarbeidet er beskrevet i vedlegg til denne avtalen, samt i underskrevet avtale med legevakt.  
e) Kommunen skal ha et journalsystem og sikre at helsepersonell som tjenestegjør i KAD-tilbud har både 

lese- og skrivetilgang i dette journalsystemet. (OBS – dokumentasjon før/etter – epikrise/henvisning) 
f) Før henvendelse til HNT for veiledning knyttet til enkeltpasienter, plikter kommunen å gjøre de 

nødvendige avklaringer og prøver. Se for øvrig kap. 7. 
g) Forsvarlig organisering og drift innebærer et internkontrollsystem som beskriver organiseringen av 

virksomheten, fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet, prosedyrer, instrukser og rutiner som er 
nødvendige, og iverksette disse bl.a. ved opplæring av ansatte.  

h) Det er særdeles viktig at de kommuner som samarbeider om legevakt/ øyeblikkelig hjelp døgnopphold 
har så like prosedyrer som mulig for å unngå misforståelser og forenkle samarbeidet 

 
 
 
 
 
 
 

6.2  HNTs plikter  
HNT har veiledningsplikt overfor kommunale helse- og omsorgstjenester, jf tjenesteavtale 6. Plikten er både 
generell og klinisk rettet mot individuelle pasientforløp, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 6-3 og rundskriv 1-
3/2013 Spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt overfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

 
I forhold til konsultasjoner om enkeltpasienter gjelder følgende konferanserutiner mellom 
kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten: 

- HNT har rutiner for henvendelser / forespørsler fra legetjenesten i kommunene 

- Veiledning gjennomføres under forutsetning av at de nødvendige avklaringer og prøver er gjort, jfr. kap. 6.  
 
 
 
 
 
6.3  Partenes felles plikter 

a) Ta i bruk de kommunikasjonsløsninger som er best tjenlig for begge parter, samt jobbe for å ta i bruk 
nye relevante kommunikasjonsløsninger i tråd med den generelle samfunns- og teknologiutviklingen. 

b) Bidra til gjensidig utveksling og utvikling av kunnskap og ferdigheter. 
c) Legge til rette for hospitering.  
d) Samarbeide om metodikk som fremmer kunnskapsutviklingen. 
e) Bidra til å nå målsettingen om at rett pasient får rett behandling på rett sted til rett tid. 
f) Felles informasjonsstrategi for KAD-tilbudet skal utarbeides. 

 Dokumentasjon og elektronisk kommunikasjon er en viktig faktor mht. hvordan tilbudet fungerer. 

Viktig å legge til rette for god flyt og kvalitetssikring av pasientinfo. Viktig å ha med i ROS-analysen! 

 Viktig å være konkret på hvem som til en hver tid har det medisinsk-faglige ansvaret, både rundt 
enkeltpasienten og på systemnivå!  

 ROS analyse: Vurdering av hvor sårbart tilbudet er, og hva en kan gjøre for å forebygge eller sette inn 
av alternative tiltak 

 

 Avklaring av veiledning og hva HNT skal bidra med, bør forankret i prosedyrer/rutiner som alle parter 
er kjent med.  
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7. Finansiering av KAD-tilbudet 

Finansieringen følger den til enhver tid gjeldende nasjonale løsning for finansiering av KAD-tilbud.  
 

8. Fakturering 

Kommunen skal i perioden …. – ……. eller til annet er besluttet av partene, sende månedlig faktura som merkes 
KAD /samhandlingssjef HNT.  
 

9. Rapportering 

Det skal utarbeides kvartalsvise rapporter som skal danne grunnlag for en evaluering av om partene innfrir 
formålet med etableringen av tilbudet. Rapportene skal også danne grunnlag for rapportering til administrativt 
og politisk nivå i kommunene og tilsvarende til administrerende direktør og styret i HNT. 

 
Rapportene fra kommunen skal inneholde følgende: 
 

a. Antall henvisninger til KAD-tilbud 
b. Pasientens kommunetilhørighet 
c. Hvem som har lagt inn pasienten (fastlege, legevaktlege, tilsynslege, andre) 
d. Hvor pasientene er lagt inn fra (eks eget hjem, sykeheim, omsorgsbolig m.v) 
e. Oversikt over pasientenes diagnose- og funksjonsnivå samt antallet i hver diagnosegruppe 
f. Kjønn og aldersfordeling 
g. Gjennomsnittlig liggetid 
h. Hvor pasienten er utskrevet til 
i. Pasienter som er henvist til sykehus fra KAD-tilbudet 
j. Periodisering av belegg 
k. Hvilke behov kommunen har for kunnskapsutvikling framover 
l. Antall avvik i perioden 
m. Behov for arbeidsprosessforbedringer 

 
Kommunen har ansvaret for å samle inn opplysninger og statistikk i forbindelse med driften av KAD-tilbud 
lokalisert på/i  ………….. 

 
 
 

 

10. Endrede forutsetninger  

Ny lovgivning, forskrifter, eller andre sentrale føringer og beslutninger går foran denne særavtalen.  
 

11. Kontaktpersoner 

Partenes kontaktpersoner ved spørsmål omkring samarbeidet og avtalens bestemmelser er: 

 Helse og sosialsjef i……… kommune 

 Samhandlingssjef i HNT.  
 

 

Rutiner for alle punkter overfor …..  

Viktig med data som bakgrunn for evaluering  
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12. Andre bestemmelser  

Punktene 10 Håndtering av uenighet – tvisteløsning, 11 Mislighold og 13 Innsending av avtaler til 
Helsedirektoratet i Samarbeidsavtalen mellom kommunene og HNT gjeldende fra 31.1.2012, gjelder for denne 
særavtalen. 
 

13. Evaluering, ikrafttredelse og varighet 

Avtalen trer i kraft ved signering, senest …….., og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års 
oppsigelsesfrist, jf helse‐ og omsorgstjenestelovens § 6‐5 andre ledd.  
 
Oppstart av KAD-tilbud iverksettes senest innen …………, under forutsetning av godkjenning og finansiering og 
at pliktene i avtalen oppfylles.  

 
Partene er enige om å evaluere samarbeidet ….. ganger pr år første året. Første evaluering skal skje innen 
……………………... Deretter skal evaluering skje en gang årlig innen juni hvert år. 
 
Evalueringen baseres på erfaringer ut fra kriteriene forsvarlighet, befolkningsgrunnlag, beleggsprosent, 
forbruksrate, liggetid, finansieringselementer i samhandlingsreformen og personellbruk herunder legetilgang. 
I evalueringen skal det sees på både innleggelsene i sykehus og innleggelsene i  
KAD-tilbud. 
 
Kommunen har ansvaret for å iverksette evalueringsprosessen. 
 
Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres. Dersom 
avtalen sies opp skal ny avtale inngås innen utgangen av oppsigelsestiden. 

 
 

 
 
 
 

13. Underskrift 

Avtalen er utferdiget i 2 eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt. 
 
 

Sted/Dato…………………………..   Sted/Dato……………………………… 
 

………………………………………….   …………………………………………… 
For Helse Nord-Trøndelag HF   For ……………. kommune 

Evaluering kan foregå på forskjellige måter, men god erfaring med journalgjennomgang – fagråd i de 

enkelte regioner????  


