
 

Välkomna! 
 

Återträff för 

administratörer 

i BPSD-registret 
 

 



 

Om Demensteamet  

 

Vi ger stöd och handledning till personal 

som arbetar för personer med 

demenssjukdom 

 

Vi arbetar för äldrenämndens alla 

verksamheter oavsett utförare 



Vad står på agendan? 

 

• Statistik – nationellt och lokalt 

• Information från BPSD-registret 

• Ett gott exempel – Kosmo Hagalidsgården 

• FIKA! 

• Att skriva bemötandeplan och vårdåtgärder 

• Praktisk övning 

 

 

 

 

 



 

http://www.experto.de/kommunikation-und-wahrnehmung-1280px-960px0.jpg


Hela Sverige är med! 

 

Anslutna enheter    3 900 

Anslutna kommuner       280 

Administratörer        11 500 

Inlagda personer       21 889 

Gjorda skattningar    49 203 

Statistik från www.bpsd.se  



Hur ser det ut i Västmanland? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(Statistik tagen från www.kvalitetsportal.se) 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(Statistik tagen från www.kvalitetsportal.se) 



Hur sjutton var det 
man gjorde nu igen?! 



NPI-skattning 



 



Läkemedel 

 

 

 

 

 

 



Vårdåtgärder 

 

 

 

 

 

 



 





Hur ser det ut på min enhet? 

• Printscreen från registret på statistik! 



 



Information från BPSD-registret 

• Ny version av registret  

• ”Spara”-knappen 

• Ny skattning: ej redigera! 

• Ändra status på person 

• Personöverföring 

• Byt enhet 

• Fungerar i alla webbläsare 

• Inloggning med SITHS-kort 

• Skriv ej personnamn i löpande text 

• Vid byte av arbetsplats eller avslutar anställning 

 

 

 



 

Ett gott exempel 

- Kosmo Hagalidsgården- 
  

 

 



 



Vårdåtgärder 

 

 

 

 

 



Att skriva bemötandeplan 

• Ska skrivas med syfte att minska BPSD 

• Enkel och kortfattad 

• Ska beskriva vad vårdpersonalen bör 

tänka på för att skapa ett gott 

bemötande och ha en god kommunikation  

 



Att skriva vårdåtgärder 

• Ska skrivas utifrån observation och analys 

• Ska vara tydligt kopplade till symtom 

• Nya åtgärder som inte finns i 

genomförandeplanen 

• Inte för många åtgärder 

• Specificera! När? Hur? 

• Rubriken ”extra stöd” 

• Rubriken ”övrigt” 

 

 

 

 



? 



 



Praktisk övning 

Utgå från fallet Gunnar, 84 år.  

 

En NPI-skattning, en analys av tänkbara orsaker och en 
läkemedelslista finns redan. Smärtan är bedömd med Abbey Pain 
Scale och en riskbedömning i Senior Alert har gjorts.  

 

Er uppgift är att analysera de delar som redan är utförda och utifrån 
det skriva en bemötandeplan och sätta in lämpliga vårdåtgärder!  

 

• Markera de symtom som ni tänker fokusera på. 

• Markera de tänkbara orsaker som ni behöver åtgärda. 

• Markera eventuella olämpliga läkemedel.  

• Utifrån era markeringar, skriv en bemötandeplan och sätt in 
lämpliga vårdåtgärder. 

• Bestäm om hur många veckor uppföljning ska göras 



 

Ändringar i patientdatalagen 

 
Personer med nedsatt beslutsförmåga kan 

registreras i kvalitetsregister under förutsättning  

- att personens inställning så långt som möjligt  

   har klarlagts och  

- att det inte finns anledning att anta att  

   personen skulle ha motsatt sig registrering 

 

 



Vi behöver ha anhöriga  

med på tåget! 



Kvalitetsregisterdagarna 

2-3 december  

Aros Congress Center  

 

 

 

 

 



Kontaktuppgifter BPSD-registret 

E-post: bpsd.sus@skane.se 

 

Telefon: 040-33 55 78 

  Mån 12-15 

  Tis – Fre 9-15 

 

 

 

 



Kontaktuppgifter 

 

 
 

 

www.demensteametvasteras.se          Demensteamet Västerås Stad 

  

Caroline Pros  
Leg. arbetsterapeut 
Demensteamet 
021-39 14 99 
demensteamet@vasteras.se 

Lotta Andersson  
Leg. sjuksköterska 
Demensteamet 
021-39 15 82 
demensteamet@vasteras.se 



 

Glöm inte utvärderingen! 

 
 


