
DUNÄT är ett skolboksexempel på hur 
forskning kan komma till praktisk nytta 
på ett direkt och effektivt sätt. DUNÄT är 
en förkortning av Datorbaserad Utbildning 
om Näring och Ätande, och är ett diag-
nosverktyg med tillhörande utbildnings-
paket baserat på aktuell forskning som 
hjälper vårdpersonal att bedöma risk för 
undernäring. Det är bevisat effektivt och 
tillgängligt via internet för vårdpersonal 
överallt under alla dygnets 24 timmar – 
helt gratis.

Så här lyckades vi … 
Från forskning till innovation 
minskar risk för undernäring
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– Det finns människor där ute i vården som får ett bättre omhänder-
tagande tack vare detta. Det känns roligt att tänka på, säger Albert 
Westergren, professor i omvårdnad på Högskolan Kristianstad.

Tack vare att innovationsarenans business designer kopplades in i ett 
tidigt skede och tack vare finansiering från Vårdalastiftelsen, kunde 
utbildningspaketet bli färdigt och utvärderat på två år. Under projektet 
arbetade man i företagsform med kompetenser från olika områden, 
till exempel från vård, webbdesign, nutrition, affärsutveckling och 
kommunikation.

– Vi jobbar ju med undervisning och forskningsprojekt också, och det 
här var ett nytt sätt att jobba för oss. Hade vi gjort något liknande igen 
skulle det bli mer effektivt. Innovation och forskning är egentligen 
närbesläktat, men ändå så olika, säger Albert. Det har varit en jätterolig 
process och en underbar projektgrupp!
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Inkubation för offentlig innovation
Högskolan Kristianstad, Krinova och Copenhagen Business School har 
tillsammans utvecklat modeller och verktyg för hur forskning, näringsliv och 
offentliga organisationer kan samverka för att utveckla nya koncept och 
innovationer för offentlig verksamhet. Det omfattar bland annat modeller 
och processer för hur man tar en utmaning från idé till bruk i verksamhet och 
kommersialisering men också de speciella regler och lagar man behöver 
förhålla sig till när den offentliga sektorn ska samarbeta med externa parter. 
På Högskolan Kristianstad är inkubation för offentlig innovation av extra vikt 
då 75 % av studenterna studerar vid utbildningar som riktar sig mot offentlig 
sektor. 

I dag används DUNÄT över hela landet, i vissa kommuner och landsting 
har all personal gått igenom utbildningen, bland annat för att den är så 
lättillgänglig. Det går till exempel alldeles utmärkt att ladda ner den till 
en läsplatta. Utvärderingen visar att fler patienter med undernäring får 
rätt åtgärder efter att personalen utbildats.

– Intresset ute i offentlig verksamhet är ganska stort, men jag har inte 
full koll på exakt hur stort. Vi har ju släppt det helt och hållet fritt. Vi 
vet emellertid att det används både på sjukhus och inom kommunal 
verksamhet, säger Albert. Våra framgångsfaktorer var att vi hade en klar 
idé om vad vi ville göra, att business designer kom in tidigt i processen 
och att både innovationen och forskningen fick utrymme. Vi deltog 
verkligen på lika villkor med ett tydligt och gemensamt mål.
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