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Kommunal akutt døgnenhet 



 

 

 

 

Tilbudet gis til de pasienter og brukere som kommunen har mulighet 

til å utrede, behandle eller yte omsorg til. Det vil si de som bor eller 

oppholder seg i Nes kommune med akutt oppstått sykdom, med 

avklart diagnose eller forverring av tidligere kjent kronisk 

lidelse, der behandling kan ytes forsvarlig som alternativ til 

innleggelse i sykehus. 

INNHOLD I TJENESTEN: 

 Det kommunale tilbudet skal gi bedre eller like god 

behandling som et alternativt tilbud i spesialisthelsetjenesten. 

 Sykehjemslege er tilgjengelig på ukedager. Ellers benyttes 

lokal legevakt. 

 Sykepleierdekning 24 timer i døgnet. 

KAD kan blant annet tilby følgende behandling: 

 Oppfølging av medikamentell behandling, herunder væske 

og antibiotika intravenøst 

 Oksygenbehandling 

 Smertebehandling og annen palliativ behandling 

 Oppfølging av påbegynt sondeernæring 

 Veiledning og opplæring 

 Observasjoner / tilsyn av ulik årsak  



 

 

Det er fastlege og/eller legevakt som har myndighet til å legge 

inn pasienter på kommunal akutt døgnplass.  

For innleggelse på akuttplass forutsettes det at: 

• Pasienten er undersøkt av fastlege eller legevakt 

• Problemstilling og behandling er avklart 

Beskrevne legeopplysninger av god kvalitet skal følge 

pasienten ved innkomst. 

Tidsavgrensning: 

Innleggelse på KAD har en maksimal liggetid på 3 – 5 døgn.    

Plassen forutsettes brukt til behandling av akutt sykdom i et 

begrenset tidsrom. Ved forløp som en ser strekker seg over en 

uke, overføres pasienten til annet omsorgsnivå. 

Informasjon om Avdeling 1C: 

Avdelingen består av 10 langtidsplasser inkludert 2 senger for 

KAD. Sykehjemmet har 2 sykehjemsleger i 100% stilling og 

dekker tilsynslegefunksjonen på dagtid, sammen med lokal 

legevakt på ettermiddag og kveld. 

Korttid, langtids og rehabiliteringsavdelingene ledes av en 

sykepleier og består av et tverrfaglig miljø med høy faglig 

kompetanse. 

Referanse:                                      

Helse- og omsorgstjenesteloven 



 

 

 

 

 FOR MER INFORMASJON KONTAKT: 

- tel KAD; 6391 1379 

Nes kommune 

Nes sykehjem,  

Hagaskogsvegen 19 

2150 Årnes 

E- post: postmottak@nes- ak.kommune.no  

www.nes- ak.kommune.no 


