BPSD-registret - ett svenskt kvalitetsregister som används av
vårdpersonal i omvårdnaden av personer med demenssjukdom
Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD) drabbar någon gång ca 90%
av alla som lever med en demenssjukdom.
Symtomen kan exempelvis vara aggressivitet, sömnstörningar, hallucinationer, oro eller
apati och de orsakar ett stort lidande framförallt för personen med demenssjukdomen,
men även för närstående och vårdpersonal.
Syftet med registret är att minska BPSD och lidandet som detta innebär och att genom
detta, öka livskvalitén för personen med demenssjukdom. BPSD-registret bidrar även till
förbättringsarbete & forskning.
Hur går det till? En kartläggning av BPSD sker med hjälp av NPI-skalan (Neuropsychiatric
Inventory Scale) och en analys för att utesluta ev. bakomliggande orsaker görs bl.a.
utifrån en checklista.
Personcentrerade vårdåtgärder arbetas fram med syftet att minska / förebygga BPSD.
Vårdåtgärderna ska inte ersätta de ”vanliga” aktiviteterna utan är personligt utformade
utifrån de specifika behov, resurser och intressen varje unik person har. Kontinuerliga
utvärderingar görs genom att processen upprepas. Datan registreras på webben och
lagras på en server vid Eyenet Sweden, Registercenter Syd.
Att arbeta med BPSD-registret underlättar en personcentrerad
vård & ger en tydlig struktur i omvårdnadsarbetet, där personalen
arbetar mot samma mål & tar tillvara den ”tysta ” & samlade
kunskapen hos det multiprofessionella teamet kring vårdtagaren.
Ofta är det små saker i tillvaron och i bemötandet som kan göra
väldigt stor skillnad, när vi blir medvetna om dem!
Statistik Alla data som registreras kan tas fram och användas i förbättringsarbete. Varje
enhet kan ta fram sina egna resultat och jämföra dem med rikets gemensamma statistik.
Det går att få fram statistik bl.a. för de olika symtomen o för olika omvårdnadsåtgärder,
vilket gör att enheten kan använda resultaten i kvalitets- och förbättringsarbeten.
Registret används för närvarande i 280 av landets 290 kommuner och ca 13 000
personer har fått utbildning i BPSD-registret (nov 2014).
Att använda BPSD-registret i omvårdnadsarbetet kan bidra till:
 Ökad livskvalité för personen med demenssjukdom
 Implementering av de nationella riktlinjerna
 Personcentrerad omvårdnad & ett gemensamt språk för personalen
 Teamarbete & tydliga mål
 Kvalitetssäkring genom ständiga uppföljningar
 Att tydliggöra vårdtyngden & bidra till en verksamhetsutveckling

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!
Mail: bpsd.sus@skane.se Telefon: 040-33 55 78

www.bpsd.se

