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KUNSKAPSCENTRUM FÖR KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD (KKHS) – 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 

Vid årets första möte, med länets medicinskt ansvariga (MA) samt chefer enligt HSL i Dalarnas kom-
muner, firades 10-årsjubileum för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS). 

Året 2020 kommer att gå till historien som det år då alla var tvungna att ställa om på grund av 
Corona-pandemin. Det gällde även vår verksamhet. Årets olika aktiviteter hade planerats men de fick 
skjutas upp på obestämd tid, ställas in eller göras om till digitala möten/aktiviteter. Mötesstrukturen 
förändrades för MA-gruppen genom att gruppen införde digitala möten varje vecka. Även möten 
med HSL-nätverket intensifierades. 

Hemsidan anpassades snabbt till rådande läge och uppdateringar skedde kontinuerligt utifrån för-
ändrade behov. Karolinska Institutet valde att använda material från vår hemsida 
www.du.se/kommunalvardutveckling i sina utbildningar inför att ett fältsjukhus skulle tas i bruk i 
Älvsjö, Stockholm. KKHS arbete uppmärksammades även av massmedia. 

Den årliga översynen/bearbetningen av delegeringsmaterialet som finns på hemsidan har gjorts. 
Sökande efter digitala lösningar för kunskapstesten har skett under året. 

På grund av en ny lag om tillgänglighet måste alla nya filmer som läggs ut på hemsidan textas. Detta 
omfattande arbete har påbörjats under hösten. 

Under tidig höst genomfördes BPSD-administratörsutbildning, med restriktioner. Även utbildning till 
Durewall-instruktörer påbörjades, vid årsskiftet hade 6 av 10 dagar genomförts. Förberedelser för att 
stödja implementeringsprocessen har startat och arbetet med att ta fram en plan för det fortsatta 
arbetet har påbörjats. Genomförandet av dessa utbildningar kunde göras, men förutsättningarna 
(det vill säga olika restriktioner) för detta förändrades ofta vilket medförde att till exempel ombok-
ning av lokaler fick ske ofta och med kort varsel. 

Som ett led i en långsiktig omställning till mer digitala mötesformer planeras digitala seminarier uti-
från litteratur och i kombination med inspelade föreläsningar. Målgruppen är legitimerad personal i 
Dalarnas kommuner.  

Representant från KKHS deltar i Omvårdnadsrådet i Dalarna för att bevaka vad som sker och för att 
tydliggöra det kommunala perspektivet i rådet. 

En representant blev inbjuden till ett MLA-möte (Medicinskt LedningsAnsvarig inom skolhälsovården) 
angående frågan om hur skolsköterskor kan bli en del i KKHS. 

Vår vision är att tillsammans utveckla kompetens och kvalitet genom att arbeta utifrån evidens och 
bästa tänkbara praxis. Vårt mål är att vara en länk mellan klinisk verksamhet, utbildning och forsk-
ning. Trots pandemin så har arbetet fortsatt oförtrutet och jag vill rikta ett varmt tack till mina med-
arbetare på Högskolan Dalarna och till Dalarnas kommuner för ett fantastiskt samarbete! 
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