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KAD - Bærum
Kommunale akutte  

døgnplasser

Bærum kommune
Pleie og omsorg

Var du fornøyd med 
tilbudet?

Hjelp oss å bli bedre!

Gi oss gjerne en tilbakemelding om din 
opplevelse av det tilbudet som ble gitt.

- På godt og vondt -

Du kan få et skjema som kan benyttes til 
å gi tilbakemelding på avdelingen.

Dønski bo- og 
behandlingssenter
Dønskiveien 55, inngang B,  

1346 Gjettum,  
Telefon:  

67 80 78 07 

- hele døgnet-



Hva er kommunale akutte  
døgnplasser (KAD)?

Tilbudet er for pasienter som trenger 
døgnkontinuerlig omsorg, behandling  
og oppfølging, men som ikke trenger  
å ligge på sykehus.

 
En pasient kan legges inn på kommunal 
akutt døgnplass hvis vedkommende er 
i en tilstand eller situasjon der behandling 
og/eller døgnkontinuerlig helsehjelp er 
nødvendig, uten unødvendig venting.

Hvem gjelder tilbudet for? 
 
Pasienter som:

• Er over 16 år

• Har behov for behandling som er  
avgjort og forordnet av innleggende 
lege

• Har behov for den tryggheten 
døgnkontinuerlig omsorg gir

• Har en kjent sykdom som ved for- 
verring kan få behandling som er 
avtalt på forhånd, og hvor allmenn- 
tilstanden tilsier at et kommunalt  
tilbud kan være like godt eller bedre 
enn innleggelse i sykehus. 

Litt om tilbudet

Bærum kommune har i alt 14 KAD  
plasser.

Plassene er etablert i et samarbeid med 
Bærum sykehus.

Det er fastlegen, sykehjemslegen eller 
legevakten som bestemmer om du bør 
legges inn på sykehus eller om du kan  
få et like godt eller bedre tilbud på  
Dønski Bo– og behandlingssenter. 

Det er lege tilstede hver dag — hele året.

Det er alltid sykepleier tilstede.

Innleggelsen er kortvarig, med mål om at 
du skal reise hjem i løpet av 3—7 dager.

Ved innleggelse gjennomføres det en inn-
komstsamtale. Her avklares det forvent-
ninger om oppholdet. Det gjennomføres 
oppfølgingssamtaler etter behov under 
oppholdet og en utreisesamtale.

Oppholdet er gratis.


