
Legg inn 

i KAD  

på 1-2-3 

1 Finn frem full pasientinformasjon med personnummer og adresse 

2 Forbered kort fremstilling av  

 aktuell årsak til innleggelse (kriterier nedenfor) 

 pasientens status innleggelsesdagen  
     (punktene under høyre kolonne skal utelukkes) 

 tidligere sykehistorie  

3 Full medisinliste skal medfølge pasienten 

 For målgruppen pasienter med psykiske lidelser og rusproblematikk

Vakthavende KAD-lege tlf 47 66 71 88 – alle dager 00-24 

Aktuell for KAD: KAD passer ikke: 
Listen er ikke uttømmende  

- konferer med KAD-lege 
 
-KAD pasienter skal kunne behandles på 
allmennmedisinsk nivå. 
-For målgruppen pasienter med psykisk helse- 
og rusproblem vil innleggelse på KAD ha til 
hensikt å forebygge, men ikke nødvendigvis 
erstatte sykehusinnleggelse. 
-Pasienter som etter vurdering i 
spesialisthelsetjeneste, vurderes til å kunne få 
behandling på KAD. 
-Innleggende lege bør beskrive klare mål med 
innleggelsen på KAD. 

Vurder sykehus eller andre tiltak 
 
 
KAD skal ikke forsinke nødvendig 
utredning og behandling i 
spesialisthelsetjenesten 

Alder over 18 år  
-Pasienter med tidligere avklarte tilstander 
-Suicidalitetsvurdering er gjennomført før 
innleggelse på KAD.  

Barn under 18 år 
Kontakt BUP eller 
barneavdelingene Ahus/OUS 
 

 
Pasienter med lette til moderate psykiske 
symptomer som har gitt funksjonsfall  
(for eksempel angst, depresjon, psykosenære 
symptomer og søvnløshet). Dette kan være i 
kombinasjon med somatisk sykdom.  
 
Pasienter med akutt krise/traume eller 
aktivering av tidligere traumer, som har behov 
for tett oppfølgning og trygge omgivelser i 
kommunalt tilbud. 
 
Pasienter med avklart tilstand og/eller diagnose 
som får tilbakefall/forverring av kjent psykisk 
lidelse og/eller rusmiddelproblem. 

 
Pasient som trenger tvangsinnleggelse iht. 
helse og omsorgstjenesteloven § 10.2, og 
psykisk helsevernloven § 3.2./ 3.3  
 
Pasient som tilfredsstiller kriterier for  
akuttinnleggelse i TSB (tverrfaglig 
spesialisert behandling av 
rusmiddelproblemer)  
eller TPH (tvungent psykisk helsevern). 
 
Pasient med etablert kommunalt 
behandlingstilbud innen rus og psykiatri, 
skal primært benytte dette fremfor å legges 
inn på KAD.  



 
Pasient med kjent kronisk psykisk lidelse (også 
ved etablert TPH uten døgn) eller med 
rusproblem, med akutt krise og behov for trygge 
omgivelser, forsterket observasjon eller 
medisinoppfølging, i samråd med 
spesialisthelsetjenesten eller etter 
behandlingsplan.  
  
Observasjon i forløp etter akutt rushendelse. 
 
KAD-innleggelse kan være del av en 
krisehåndteringsplan. 
 
Somatisk lidelse feks akutt infeksjon, KOLS-
forverring, kronisk sår, underernæring eller 
annet behandlingsbehov der innleggelse er 
nødvendig for å sikre forsvarlig behandling.  
 
Pasient med kjent/avklart funksjonssvikt kan 
innlegges kortvarig ved akutt behov for 
forsterket omsorg. 
 
 

 
Pasient med selvmordsproblematikk eller 
alvorlig selvskading.  
 
Pasient med forhøyet voldsrisiko og/eller 
utagerende adferd 
 
Pasient med delir eller truende delir med 
behov for medisinsk oppfølging  
 
Pasient med kjente rusrelaterte 
komplikasjoner (kramper, delir, psykose)  
 
Akutt avgiftning og rusobservasjon  
Rusproblematikk i graviditet. 
 
Pasient med somatisk komplikasjon som 
trenger spesialistbehandling, for eksempel 
sepsis, endokarditt eller dype abscesser 
 
Forsiktighet bør utvises ved pasient med 
kjent kronisk psykisk lidelse der 
egenmestring uten døgnopphold er et 
behandlingsmål i etablert behandling 
(personlighetsforstyrrelse mm) 
 
Ved rusrelaterte symptomer bør 
pasientens behandlingsnivå drøftes med 
spesialisthelsetjenestene TSB og TPH 
 
 

Aktuell behandling, hva kan vi tilby:  
 
-Trygge omgivelser som fremmer normal 
døgnrytme og næringsinntak.  
-Observasjon/kartlegging/identifisering av (til 
nå) ukjente hjelpebehov  
-Lage en behandlingsplan for oppholdet på 
KAD og fram til overføringen til neste 
behandler. 
-Samtale/etablering av relasjon.  
-Videreføre kjent medikasjon (f.eks. definert i 
kriseplan) 
 

Behandlingsbehov som ekskluderer 
KAD-innleggelse:  
 
Oppstart av medisinering som krever 
oppfølging av spesialist helsetjenesten. 
 
 

 


