
 

KAD i Rælingen kommune er et integrert 
tjenestetilbud ved Fjerdingby helsetun. 

 

Haugervegen 25 

2008 Fjerdingby 

Telefon: 456 34 183/ 456 33 280 

Nedre Romerike legevakt: 

Dampsagveien 2 

2000 Lillestrøm 

 

Telefon:  66 93 66 93 

Legevakt::  116 117 

Kontakt egen fastlege: 

 

Hva skjer på KAD? 

Innleggelse skjer etter at lege har avklart 
behandlingsbehovet og avtalt innleggelse 
på KAD. Tilbudet er en del av den kommu-
nale helsetjenesten og erstatter innleggel-
se på sykehus. 

Vårt helsepersonell er til stede for å vurde-
re, observere og kartlegge pasientens 
funksjonsnivå og individuelle behov. Vi be-
handler pasientens medisinske tilstand. 

Inneliggende pasienter utredes ikke utover 
sin avklarte problemstilling. Behandlingen 
starter snarest mulig etter innleggelse. 

https://pixabay.com/photos/laboratory-medical-medicine-hand-3827736/


  

For pasienter som ikke trenger innleggelse i sykehus, tilbyr vi i samarbeid med din 

fastlege, legevakten eller sykehuset et kortere opphold ved kommunal akutt døgnenhet 

(KAD). Tjenestetilbudet er døgnåpent hele året. 

Du må være over 18 år, henvist av lege* og ikke være så syk at det er nødvendig med 

innleggelse i sykehus. Tjenestetilbudet er gratis. 

De fleste pasientene på KAD klarer seg med behandling inntil 3 døgn. Etter vurdering vil 

pasientene kunne få forlenget opphold hos oss. 

*For deg som har kroniske plager, kan vi i samråd med din fastlege tilby avtale om en «åpen dør». Dette kan være et godt alternativ til 

sykehusinnleggelse og sikrer den som har avtale om behandlingsopphold muligheten for direkte innleggelse i KAD.  

KAD 

• Hensikten med innleggelse på KAD er å behandle 
akutt sykdom eller en akutt forverring av kjent 
sykdom. 

• KAD er ansvarlig for å gi behandling og pleie til 
pasienten under innleggelsen. 

• Din fastlege får tilsendt epikrise fra KAD etter 
innleggelsen. Mottar du hjemmetjenester vil hjem-
mesykepleien motta en sykepleierapport. 

• KAD har kontakt med hjemmetjenestene i kommu-
nen for å informere om din tilstand dersom du 
samtykker til dette. 

 

Rælingen kommune 

• Ansvarlig for å yte pleie og omsorg til sine pasien-
ter. 

• Vurderer hjelpebehovet til pasienten. 

• Er ansvarlig for å fatte vedtak om hvilke tjenester/
tilbud pasienten skal få, basert på hjelpebehov 
etter utskrivelse fra KAD 

• Mange klarer seg bedre når de er hjemme i trygge 
og kjente omgivelser, og samtidig kan benytte seg 
av kommunens tilbud om hjemmetjenester. 

 

Fastlege 

• Din fastlege har ansvar for medisinsk behandling 
og oppfølging til pasienter som bor hjemme.  

• Fastlegen kan legge pasienter inn på KAD 

• Får tilsendt epikrise samme dag som du utskrives 
fra KAD 

• Det kan være behov for en oppfølgende time etter 
utskrivelse fra KAD 

 

Sykehus 

Ikke alle pasienten kan ferdigbehandles på KAD. Noen 
må legges inn for spesialisert utredning og behandling 
utover tilbudet ved KAD. 

Under innleggelsen på KAD vil du få medisiner av sykepleier. Vi oppfordrer alle til å levere inn 

medbragte medisiner. Bruker du sjeldne medisiner, øyedråper eller inhalasjoner er det fint om 

du har med deg dette. Det samme gjelder spesialtilpasset utstyr som stomi eller lignende.  


