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KUNSKAPSCENTRUM FÖR KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 
Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård drivs av Högskolan Dalarna. De medicinskt 
ansvariga (MA) i Dalarnas kommuner utgör styrgrupp och arbetet leds av Universitetslektor Lena 
Olai. Flera medarbetare på Högskolan Dalarna har medverkat i verksamheten under året.  

Visionen 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. 

År 2021 har präglats av pandemin Covid-19 vilket har inneburit att många aktiviteter har begränsats 
eller ersatts av digitala lösningar. 

Som en kompensation för detta erbjöds alla kommuner en subventionerad instruktörsutbildning (10 
dagar) i lågaffektivt bemötande, enligt Durewallmetoden. Utbildningen startade 2020 och slutfördes 
2021. Ett trettiotal instruktörer utbildades. 

En del i Kunskapscentrums uppdrag är, att i nära samarbete med MA i Dalarnas kommuner, ta fram 
gemensamt material. Hemsidan www.du.se/kommunalvardutveckling är en viktig kanal för att sprida 
information, vilket innebär att det sker ett kontinuerligt arbete och uppdatering av hemsidan. Sidan 
används av många personer, inte bara i Dalarna, utan även nationellt. 

Vi organiserar och stödjer nätverkande och erfarenhetsutbyte mellan länets kommuner. Under 2021 
har demensnätverket haft två träffar och LSS-nätverket har haft en digital träff med föreläsning och 
workshop. ViSam-inspiratörerna har träffats två gånger under året. Sjuksköterskor i skolhälsovården 
har fått en kompetenshöjande föreläsning av en medarbetare på HDa.  

Den årliga översynen/bearbetningen av delegeringsmaterialet som finns på hemsidan har gjorts.  

Årets kompetensutvecklingsdagar ”Missbruk bland äldre” genomfördes vid digital, i samarbete med 
Högskolans forskningsenhet för äldrefrågor ”ReCall”. Målgruppen var alla som arbetar med äldre i 
Dalarna. I programmet varvades föreläsningar med frågestund och samtal i mindre grupper, totalt 
deltog ca 65 personer.  

Arbetsgrupper har utarbetat material som kan användas lokalt, Långvarigt sängläge samt Smärta 
bland äldre. Materialen finns tillgängliga på hemsidan. 

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

Jag vill rikta ett varmt tack till styrgruppen för deras engagemang och arbetsinsatser! 

 

Lena Olai 
Leg sjuksköterska, PhD 
Verksamhetsledare  
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