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Till personer som bor på särskilt boende för demens som är anslutet till Svenskt BPSDregister samt deras närstående.
På Minneskliniken i Malmö vid Skånes universitetssjukhus planeras för forskningsprojektet
”Kartläggning av beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) i Sverige”.
Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD) är mycket vanligt vid olika typer av
demens. Dessa symtom kan innebära t.ex. ångest, oro, depression, hallucinationer, aggressivitet
eller apati och de medför ofta en nedsatt livskvalitet för individen, men påverkar även närstående
och andra vårdgivare.
Svenskt BPSD-register är ett kvalitetsregister som syftar till ett mer systematiskt arbete med
BPSD och kan ge en förbättring av vården för personer med demens som bor i särskilt boende.
Registret finns i dagsläget på många särskilda boenden för personer med demens i Sverige och
mer än 20 000 individer finns med i registret.
Detta forskningsprojekt har som syfte att undersöka hur vanligt det är med BPSD hos personer
som bor i särskilt boende. Vi vill studera hur olika faktorer som kön, typ av demens och hur
andra tillstånd, sjukdomar samt medicineringar kan bidra till olika typer av beteendemässiga och
psykiska symtom. I dagsläget används ofta olika mediciner för att minska mer svårartade BPSD.
Detta trots att man känner till att en del av dessa mediciner har allvarliga biverkningar. Vi vill
därför också undersöka vilka olika omvårdnadsmässiga behandlingar och vilka läkemedel som
kan minska BPSD utan att individen utsätts för onödiga biverkningar.
För genomförandet av studie kommer vi att begära ut uppgifter från Svenskt BPSD-register där
informationen finns inlagd.
Uppgifterna kommer att vara helt anonyma och kommer inte att kunna härledas till någon
enskild individ. All statistisk bearbetning och alla resultat kommer att ske gruppvis. Resultat från
studien kommer att publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter. En svensk
sammanfattning kommer att publiceras på registrets hemsida efter detta.
Deltagandet i forskningsprojektet bygger på frivillighet och om Du/Din närstående inte önskar
medverka i studien går det bra att höra av sig till någon av nedanstående personer som är
ansvariga för studien:
Katarina Nägga, Överläkare
Skånes universitetssjukhus
Minneskliniken Malmö
205 02 Malmö
Tel: 040-335036
E-post: Katarina.Nagga@skane.se
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