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Vad är BPSD ? 
 
Beteendemässiga  
och psykiska symtom  
vid demenssjukdom 
 
Ex. aggressivitet, apati, oro,  
sömnstörningar, hallucinationer  
vanföreställningar, rastlöshet … 



BPSD-registret 
 är ett nationellt kvalitetsregister 

 



NATIONELLA KVALITETSREGISTER 
 
Ett system av kvalitetsverktyg som ger oss unika 
möjligheter att utveckla kvaliteten i vården.  
De möjliggör lärande och förbättringsarbete och  
är nödvändiga i modern hälso- & sjukvård.  
 
För närvarande (2014) finns 79 Nationella 
Kvalitetsregister 
 

Alla Nationella Kvalitetsregister innehåller 
personbundna uppgifter om problem/diagnos, 
behandling, och resultat. 



Syftet med BPSD-registret  
är dels att öka välbefinnandet & livskvalitén  

för personer med demenssjukdom genom att 
minska BPSD, dels att kvalitetssäkra vården 

 



Fokus på bemötande &  
personcentrerade omvårdnadsåtgärder 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BPSD-registret följer Socialstyrelsens  
Nationella Riktlinjer 

för vård och omsorg vid demenssjukdom  



Vi är alla unika och det ska vi  
få fortsätta vara 

Personcentrerad 
omvårdnad 



Levnadsberättelsen kan 
hjälpa till att ge en bild av 
personens liv. 
 
Anhöriga & närståendes 
delaktighet och kunskap är 
mycket viktig. 



Multiprofessionella team från enheten 
deltar i vår 2-dagarsutbildning innan de 
börjar arbeta med registret 



3900 enheter 
i 

274 kommuner  



 
  
 
 

En tydlig struktur i omvårdnaden bygger på  
Observation av BPSD 
Analys av orsaker  
Omvårdnadsåtgärder  

Utvärdering av insatta åtgärder 

http://www.bpsd.se/wp-content/uploads/2010/05/Karta-okt.bmp
http://www.bpsd.se/wp-content/uploads/2010/05/Karta-okt.bmp
http://www.bpsd.se/wp-content/uploads/2010/05/PdsaHjul1.png


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allt som skrivs in 
i registret kan 
skrivas ut i ett 
dokument. 
 
Dokumentet blir 
ett verktyg som 
underlättar för 
personalen i den 
dagliga 
omvårdnaden. 



 
 
 
  
 Symtom som påverkar     
  negativt: 
 
  - Sover oroligt, vaknar ofta   
  mitt i natten. 
  - Vandrar omkring hela    
  dagarna, plockar i och ur  
  skåp och packar för att åka    
  hem. Blir ledsen när     
  personalen hindrar henne. 
  - Blir orolig när hon 
  inte känner igen sig. 
 
 
 

Elsa … 
Exempel på fallbeskrivning … 



 
 
 
 

Omvårdnadsåtgärder som sattes in: 
 

Elsa ska erbjudas smörgås & varm dryck  
om hon vaknar på natten och använda ett lite tyngre  

täcke nattetid för att öka känslan av trygghet. 
 

  Kortare promenad varje vardag eftermiddag. 
 

Delaktig i hushållssysslor tillsammans med personal. 
 

 
 
 
 



 
 
  Resultat: 
 
  Elsa sover bättre  
  och vaknar piggare.  
  Hon vandrar inte  
  längre oroligt runt,  
  utan tycker det är 
  roligt att få känna  
  sig behövd och att      
  hjälpa till med  
  olika sysslor. 
 
 
 
 



 
 
 
   
 
  
 Symtom som påverkar     
  negativt: 
 
  - Verkar ledsen & gråter    
  ibland. Sitter ofta själv   
  och verkar ointresserad   
  av sin omgivning. 
  - Är ibland orolig på   
  eftermiddagarna. 
 
 
 

 
Bertil … 

Exempel på fallbeskrivning … 



 
 
 
 

Omvårdnadsåtgärder som sattes in: 
 

Bertil uppmuntras och hjälps till att få lyssna på  
sin favoritmusik i hörlurar på förmiddagen. 

 
Enklare beröring & handmassage samt en liten stund 

 med personligt samtal för att motverka oro. 
 

Eftermiddagsvila. 
 

 
 
 
 



Resultat:  
 
Bertil njuter av att få 
lyssna på musiken han 
tycker om och lyssnar 
gärna en stund även på 
eftermiddagarna. 
 
Han öppnar sig mer & mer 
i samtalen och personalen 
lyckas få honom att 
berätta om ”gamla tider”. 
 
Piggare & gladare i blicken. 
Deltar ibland i aktiviteter  
med andra. 
 
 



Med kunskap & kännedom om 
vårdtagarens vanor, behov och 

sjukdom, behövs det ofta 
ganska små åtgärder för att 

skapa en bättre och mer 
meningsfull tillvaro! 



Resultat från registret visar på en 

   Ökad personcentrerad vård 
   Minskad användning av lugnande    
   läkemedel  
 
 
 
 
 
 



  
       
                                                          

Tack för att ni lyssnade! 
  
Mer information om BPSD-registret finns på   
www.bpsd.se 

 


	Bildnummer 1
	Bildnummer 2
	Bildnummer 3
	Bildnummer 4
	Bildnummer 5
	Bildnummer 6
	Bildnummer 7
	Bildnummer 8
	Bildnummer 9
	Bildnummer 10
	Bildnummer 11
	� ��
	Bildnummer 13
	Bildnummer 14
	Bildnummer 15
	Bildnummer 16
	Bildnummer 17
	Bildnummer 18
	Bildnummer 19
	Bildnummer 20
	Bildnummer 21
	Bildnummer 22

