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Silviasyster Lotta Wikander 

Silviasjuksköterska Raisa Lidén 

 



 

 

Norrtälje kommun 

Areal 2113,77 km 

 

10.000 öar 

 

56.727 invånare (2013-06-30) 

fördubblas under sommaren 

 

Norrtälje, Hallstavik, Rimbo 
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Vårdbolaget TioHundra AB 

Bildades 1 januari 2006 som en helt ny vårdorganisation för hälso-, 

sjukvård och omsorg i Norrtälje. Förlängt till och med år 2015. 

 

2700 årsarbetare 

 

Utför hälso- och sjukvård och omsorg på uppdrag av både landsting 

och kommun. 

 

Visionen – En unik förmåga att möta varje individs behov och 

önskemål inom vård och omsorg. 



BPSD-registret     ♥     TioHundra AB 

 

Svenska Demensdagarna 2010 

 

2011 en administratör 

 

2012 en certifierad administratör 

 

2013 utbildat administratörer själva på TioHundra AB:s boenden  

 

 

 

 



Så här arbetar vi med registret 

TioHundra AB – har egen certifierad BPSD-administratör och 

                           utbildar egna team på varje boende 

 

• Undersköterska/vårdbiträde, sjuksköterska och enhetschef 

 

• Utbildningen är på två heldagar 

 

• Teamen får arbeta fram en arbetsplan  

 

 



Så här arbetar vi med registret 

 

69 personer registrerade 

 

179 skattningar är gjorda 

 

Anhöriga 

 

Vårdåtgärder 



Vårdåtgärder 



Ett ”gott exempel” 

Kvinna född 1924 

 

Vill inte äta, vill inte lämna rummet 
 

Första skattning 108 poäng,  

vårdåtgärder – antal personal, ”stöd-måltid”  
 

Andra skattningen efter 2 månader 28 poäng  

vårdåtgärder - lägger till ”gå-träning”, bakning 
 

Skattning efter 8 månader 56 poäng 
 

Resultat – accepterade all personal, åt i restaurangen 



Vårdåtgärder 



Ett ”gott exempel” 

Kvinna född 1936 

 

Larmade mycket, värst på natten, ville inte vara ensam 

 

Första skattningen 50 poäng. Vårdåtgärd - promenader, handmassage  

 

Andra skattningen efter 3 månader 22 poäng 

vårdåtgärder – lägger till skumgummibollar, sällskap 

 

Skattning efter 11 månader  8 poäng, senaste 5 poäng 

 

Resultat – ingen lugnande medicin, sover på natten  



Resultat 

• Ökat välbefinnande, meningsfull tillvaro för personer med 

demens 

 

• Minskad läkemedelsanvändning 

 

• Lugnare och trivsammare miljö 

 

• Ökad arbetsglädje/ arbetstillfredställelse för personalen 

 

• Gemensamt, strukturerat arbetssätt 



Framgångsfaktorer 

• Ledning som tror på idén och ger förutsättningar 

 

• Tillgång till bra utbildningslokal 

 

• Struktur i utbildningen och materialet 

 

• Utbildade team på varje enhet 

 

• Motiverade, intresserade och engagerade BPSD-administratörer 



Framtiden 

• December 2013 en till certifierad BPSD-administratör 

  

     2014 

• Utbilda team i hemtjänsten  

 

• Utbilda fler undersköterskor/ vårdbiträden 

 

• Utbilda fler sjuksköterskor och enhetschefer 

 

• Nätverksträffar  

                     

 



NORRTÄLJE  

TACK FÖR OSS!  


