
Kommunale akutte dpgnplasser (KAD), Follo lokalmedisinske senter IKS

Telefon KAD-lege ved drøfting av innleggelse: 54856119

FORUTSETNING FOR INNLEGGETSE KAD

Alle innleggelser drøftes direkte med daglege/vaktgående lege ved KAD på tlf nr
64856119
lnnlegges kan skje fra fastlege, LV-lege, sykehjemslege/annen lege, etter en klinisk
vurdering inkl måling av vitale parametre og infeksjonsparametre, eller sykehuslege
etter dialog med KAD-lege

>18år
Tentativ diagnose og funksjonsnivå

Forslag til behandlingsregime må foreligge ved innleggelse
lnnleggelsesskrivet skal være grundig og inneholde oversikt over

o Personalia/tlf nr til pårørende
o Tidligere sykdommer
o Faste medisiner, oppdatert Iiste
o Aktuell problemstilling med beskrivelse av status
o Allergier/CAVE
o Forslag til tiltak
o Vurdering av aktualitet for HLR

Liggetid: gjennomsnitt 3 dggn

a

o

G

o

INNLEGGELSESDIAGNOSER

Akutt forverring av kjente tilstander (f. eks. KOLS forverring,

hjertesvikt forverring)

Pas .må være stabil respiratorisk og sirkulatorisk.

I nfeksjoner - pn eumoni, UVl, hudinfeksjo ner, osv, Pas .må være stabil respiratorisk og sirkulatorisk

Gastroenteritt ved behov for iv væske Oppkast ogleller diare

Når det ikke er et tegn av en alvorlig underliggende

sykdom

Sva ngerskapskva lme første trimester I.v behandling/kvalmestillende

Brudd som krever konservativ behandling

For eksempel ved fall uten brudd, eller der kir/orto

tiltak ikke er aktuelt

Forverring av kroniske smerter

Behandling av høy INR

Diffuse tilsta nder/uavklarte problemstillinger Bruk diagnostisk sløyfe, dvs konferer med

sykehuslege, avtal diagnostisk avklaring før pas evt

legges inn KAD



lnformasion til kommuneleger, fastleger, legevaktsleger og Ahus
Kommunale akutte d6gnplasser (KAD), Follo lokalmedisinske senter IKS

Telefon KAD-Iege ved drøfting av innleggelse: 64856119

FORUTSETNING FOR INNLEGGELSE KAD

AIle innleggelser drøftes direkte med daglege/vaktgående lege ved KAD på tlf nr
64856119
lnnlegges kan skje fra fastlege, LV-lege, sykehjemslege/annen lege, etter en klinisk

vurdering inkl måling av vitale parametre og infeksjonsparametre, eller sykehuslege

etter dialog med KAD-lege

>18år
Tentativ diagnose og funksjonsnivå

Forslag til behandlingsregime må foreligge ved innleggelse

lnnleggelsesskrivet skal være grundig og inneholde oversikt over

o Personalia/tlf nr til pårørende

o Tidligere sykdommer
o Faste medisiner, oppdatert liste
o Aktuell problemstilling med beskrivelse av status
o Allergier/CAVE
o Forslag til tittak
o Vurdering av aktualitet for HLR

Liggetid: gjennomsnitt 3 døgn
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c
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!NNLEGGELSESDIAGNOSER

Akutt forverring av kjente tilstander (f. eks. KOLS forverring,

hjertesvikt forverring)

Pas .må være stabil respiratorisk og sirkulatorisk.

lnfeksjoner - pneumoni, UVI, hudinfeksjoner, osv. Pas .må være stabil respiratorisk og sirkulatorisk

Gastroenteritt ved behov for iv væske Oppkast ogleller diare

Når det ikke er et tegn av en alvorlig underliggende

sykdom

Sva nge rskapskva Ime fø rste trimester l.v behandling/kvalmestillende

Brudd som krever konservativ behandllng

For eksempel ved fall uten brudd, eller der kirlorto

tiltak ikke er aktuelt

Forverring av kroniske smerter

Behandling av høy INR

Diffuse tilsta nder/uavklarte problemstillinger Bruk diagnostisk sløyfe, dvs konferer med

sykehuslege, avtal diagnostisk avklaring før pas evt

Iegges inn KAD


