KUNSKAPSCENTRUM FÖR KOMMUNAL HÄLSO- OCH S JUKVÅRD – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
Under 2018 har arbetet med Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård drivits vidare.
Målet är att bidra till kompetensutveckling inom olika områden, med möjlighet till nätverkande och
erfarenhetsutbyte. De nätverk som varit aktiva under 2018 är demens, psykiatri och LSS.
Nedan följer exempel på vad Kunskapscentrum har arbetat med under 2018.
En del i Kunskapscentrums uppdrag är att i nära samarbete med länets MASar ta fram gemensamt
material. En större revidering av det välanvända delegeringsmaterialet, bestående av information,
kunskapstest och inspelade filmer har genomförts.
Hemsidan är en viktig kanal för att sprida arbetet www.du.se/kommunalvardutveckling, vilket innebär kontinuerligt arbete och uppdatering. Hemsidan används av många personer, inte bara i Dalarna,
utan även i andra län.
Genomgång och sammanställning av adekvata beslutsstöd för de kommunala vårdverksamheterna
har gjorts. Resultatet blev en översikt, som ligger på hemsidan, tillsammans med aktuella beslutsstöd.
En rutin för bedömning av sväljsvårigheter har arbetats fram gemensamt och det materialet finns på
hemsidan.
Styrgruppen för införandet av ViSam har arbetat för att utbildningen av sjuksköterskor i den kommunala hälso- och sjukvården skulle komma till stånd. I början av året genomfördes planeringsmöten, en dag för ViSam-inspiratörer anordnades på Högskolan under vårterminen och därefter
genomfördes ViSam-utbildningar i hela länet. Vid årets slut hade totalt 320 sjuksköterskor utbildats i
beslutsstödet.
Ett 60-tal handledande undersköterskor deltog vid en informationsdag om VFU i september. De fick
också en föreläsning om personcentrerad vård. Dagen genomfördes i samarbete mellan VFU-samordnare och Kunskapscentret.
Två heldagar, med tema demens, anordnades under året. Den ena genomfördes tillsammans med
Region Dalarna och belyste de nya nationella riktlinjerna. Den andra dagen hade som syfte att ge
omvårdnadspersonal verktyg i arbetet med personer med demenssjukdom. Intresset för båda
dagarna var mycket stort.
Årets kompetensutvecklingsdag ”Palliativvårdsdagen” genomfördes vid två tillfällen, i samarbete
med Högskolans forskningsenhet för äldrefrågor ”ReCall”. Målgruppen var alla som arbetar med
äldre i Dalarna. I programmet varvades föreläsningar med workshops, ca 150 personer deltog.
Under året har platsbesök hos kliniskt verksamma sjuksköterskor genomförts i fyra kommuner.
Länets Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor utgör styrgrupp för kunskapscentrat. Arbetet leds av
Universitetslektor Lena Olai. Universitetsadjunkterna Therese Granström och Suzan Jacobs med flera
har deltagit i arbetet under 2018.
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