
 
 

En sammansta llning av det material som 
presenterades pa  inspirationstra ffen fo r 
BPSD-administrato rer! 

Material från BPSD-registret 
 

Här kan Du beställa trycksaker från BPSD-registret, t ex informationsbroschyrer till anhöriga, läkare och 

användare av registret » http://www.bpsd.se/bestallning-trycksaker/ 

 

Kognitiva tester 
 

Som en del i demensutredning och uppföljning används kognitiva tester. Här hittar Du MMSE-SR, Klocktest, 

RUDAS och MoCA »http://www.demenscentrum.se/Arbeta-med-demens/Verktyg/Skattningsskalor-

instrument/ 

 

Utbildningar och material från Svenskt demenscentrum 
 

En bra grundutbildning i demens! Webbutbildningen Demens ABC hittar 

Du här: 

»http://www.demenscentrum.se/Utbildning/Webbutbildningar1/demensabc/ 

 

Här hittar Du webbutbildningarna Demens ABC Plus:  

» http://www.demenscentrum.se/Utbildning/Webbutbildningar1/Samtliga- 

plusutbildningar/ 

 

Ta en stund och lyssna på ett eller flera avsnitt från Demenspodden:  

» http://www.demenscentrum.se/Huvudmeny/Demenspodden11/ 
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Här kan Du ladda ner eller beställa de handböcker som är ett komplement till 

webbutbildningarna Demens ABC, Demens ABC plus, Nollvision och Åldern har sin rätt men 

även andra böcker: » http://www.demenscentrum.se/Publicerat/bestall3/  

 

 

 

Svenskt Demenscentrum har tagit fram utbildningspaketet ”Nollvision – 

för en demensvård utan tvång och begränsningar: 

» http://www.demenscentrum.se/Arbeta-med-demens/Metoder-och-arbetssatt/Nollvision--for-en-

demensvard-utan-tvang-och-begransningar1/ 

 

Här kan Du ladda ner faktablad på 13 språk om demenssjukdom och de olika 

demensdiagnoserna: 

»http://www.demenscentrum.se/Publicerat/Faktablad/Svenska11/ 

 

 

 

Här hittar Du ”Checklista demens särskilt boende – ett redskap för 

kvalitetsutveckling” » http://www.demenscentrum.se/Arbeta-med-

demens/Verktyg/Aktivitets---somprofil/Checklista-demens/ 

 

 

 

Material från Socialstyrelsen 
 

Här kan du ladda ner eller beställa de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid 

demenssjukdom och utvärderingen av nationella riktlinjerna 

» http://www.socialstyrelsen.se/aldre/demens/ 
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Länkar från Västerås stad 
 

Information om välfärdsteknologi på äldreboenden och Västeråsmodellen:  

» https://www.vasteras.se/kommun-och-politik/vasteras-utvecklas/valfard-och-halsa/valfardsteknologi-pa-

aldreboenden.html 

Information om Anhörigcentrum och kontaktuppgifter till anhörigkonsulenterna: 

» https://www.vasteras.se/omsorg-stod-och-hjalp/anhorigstod-.html 

 

Övrigt material och länkar 
 

Här kan Du ta del av ”Vård- och omsorgsprogram för personer med demenssjukdom i 

Västmanlands län”: 

» https://www.regionvastmanland.se/globalassets/vardgivare-och-

sammarbetspartners/vardsamverkan/demensprogram_160530.pdf 

 

 

 

En bra skrift att lämna ut till anhöriga, beställ skriften ”När glömska är en sjukdom” 

här: » http://www.mfd.se/stod-och-

verktyg/publikationer/informationsmaterial/nar-glomska-ar-en-sjukdom---bra-att-

veta-om-demens/ 

 

 

 

Myndigheten för delaktighet har gett ut ett kunskapsmaterial om hur 

miljöanpassningar för personer med nedsatt beslutsförmåga kan minimera 

begränsnings- och tvångsåtgärder som låsta dörrar. Till detta kunskapsmateraial hör 

en checklista för miljöanpassningar: » http://www.mfd.se/stod-och-

verktyg/publikationer/rapporter/rapporter-2015/miljoanpassningar-som-bidrar-till-

okad-delaktighet/ 
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”Samtal med bilder – för att underlätta kommunikationen vid 

behovsbedömningar i äldreomsorgen”:  

» http://www.nestorfou.se/nestor_publikationer/samtal-med-bilder-box/ 

 

 

 

 

Här kan Du läsa mer om SveDem och dess säbo-modul:  

» http://www.ucr.uu.se/svedem/ 

 

Här är länken till ett avsnitt från filmen ”Bemötande i 

Äldreomsorgen - en utbildningsfilm för diskussion och 

utveckling" som är producerad av Sandvikens kommun 

»https://sandviken.se/kommunpolitik/kommunensorganisation

/forvaltningar/omsorgsforvaltningen/filmombemotande.4.3007

0b4d11e409838b4800013472.html  

 

Klicka på länken så kommer Du till Betaniastiftelsen som har utbildningsinsatser inom palliativ vård bland 

annat Palliation ABC och Palliationspraktikan: 

» http://palliationsakademin.se/http://palliativ.se/registrering-2/bestall-material/ 

 

På Palliativregistrets hemsida kan Du beställa hem material till Din enhet, t ex Abbey Pain Scale och lathund 

för undersköterskor » http://palliativ.se/registrering-2/bestall-material/ 

 

Materialet ovan är sammanställt av Demensteamet i Västerås stad 2018-04-26 

Lotta Andersson, leg. sjuksköterska och Caroline Pros, leg. Arbetsterapeut 

demensteamet@vasteras.se 
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