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Hensikt
 Gi tilbud til henvisende lege om rask diagnostisk avklaring i akuttmottaket SØ på pasienter der det er tvil om
pasienten kan innlegges KAD.
 Sikre at sykepleiere og leger er kjent med sine oppgaver for å unngå unødvendig ventetid for pasienter som er
«Diagnostisk sløyfe KAD kandidat»
Målgruppe
Leger/sykepleiere i akuttmottak SØ og fastleger/legevaktsleger som henviser pasienter til KAD
Fremgangsmåte
 Legevaktslege/fastlege/kommunal lege ringer kommunal akutt døgnplass (KAD) og melder mulig pasient
 Legevaktslege/fastlege/kommunal lege ringer, etter samråd med KAD-enheten, til vaktansvarlig
sykepleier i akuttmottak og melder pasienten som «Diagnostisk sløyfe KAD kandidat». Denne
pasientkategorien kan meldes til vaktansvarlig sykepleier (tlf. 69 86 05 00) frem til klokken 16:00 eller til
medisinsk bakvakt (via sentralbord 08600) fra klokken 16:00 til 08:00 på hverdager. På helger/helligdager
meldes denne pasientkategorien direkte til medisinsk bakvakt.
 Pasienten merkes i elektronisk tavle (IMATIS) som en «KAD sløyfekandidat» i merknadsfeltet
 Ved ankomst akuttmottak, blir pasienten triagert som normalt, men prioriteres foran andre i samme
triagekategori.
 Vaktansvarlig sykepleier melder pasienten til ansvarlig TEAM-leder lege på akuttrom eller behandlingsrom
som disponerer legeressursene.
 Legetilsyn, blodprøver og billed-diagnostikk prioriteres. Henvisning til billed-diagnostikk merkes av
rekvirerende lege med «KAD-sløyfekandidat».
 Pasienten skal være avklart medisinsk og utskrevet innen 5 timer fra ankomst akuttmottak.
 Når pasienten er medisinsk avklart, meddeles resultat/konklusjon KAD av pasientansvarlig lege.
Kontaktopplysninger finnes i eget skjema.
Skriftlige medisinske opplysninger med konklusjon og forslag til behandling følger med pasienten ved
utskrivelse.
 Pasientansvarlig sykepleier/lege må gi tilbakemelding til KAD så raskt som mulig hvis ikke 5 timers
grensen etterkommes eller pasienten må innlegges på sykehus/sendes hjem.
 Pasientansvarlig sykepleier ordner transport.
Merk. Hvis legevaktslege/fastlege kun ønsker å konferere, brukes vanlige konfereringstelefonnummer enten via
sentralbord (calling) eller indremedisinsk telefon med innvalg
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