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Könsfördelning:                                    
2012: Kvinnor 63 %   Män 37 %         

2013: Kvinnor 65 %   Män 35 % 

Genomsnittsålder:                              

81 år (2012, 2013) 

 

 

Fördelningen mellan olika diagnoser  

 

 

NPI-poäng i genomsnitt:                  
2012: 24 poäng                                             

2013: 22 poäng                                  

Männen har jämfört med kvinnorna något 

högre poäng på agitation, hämningslöshet, 

motorisk rastlöshet & sömnstörningar.  

Kvinnorna har däremot högre poäng på                      

ångest & depression.  

 

   

Att fundera över … 

Fördelningen av diagnoser ser ungefär likadan ut som under 2012. 

Alzheimers sjukdom med sen debut har ökat något lite.                           

Precis som året innan är andelen ”Demensdiagnos saknas” respektive 

”Annan demens” de näst vanligaste grupperna och detta väcker 

fortfarande lite funderingar som det skulle vara intressant att veta mer om. 

Att fundera över … 

Drygt 30 % uppvisar smärta, men endast 60 % (2012: 50 %) behandlas med analgetika. 

Neuroleptika-användningen visar på en minskad användning. Fler män än kvinnor behandlas med neuroleptika.  

Om vi arbetar utifrån en personcentrerad omvårdnad bör vi sträva efter att alla får en individuellt utformad omvårdnads- & bemötandeplan. 

Just nu har ca 82 % en bemötandeplan avseende BPSD (2012: 75 %) 

Fysisk aktivitet & personcentrerad aktivering ökar som specifika omvårdnadsåtgärder för BPSD. Utevistelse, främst för männen, samt musik & 

sång är åtgärder som finns hos drygt 50 % av alla. (2012: samma) 

2013 - Vad har hänt under året som gått? 

Aktuell statistik avser tiden fram till 2013-11-18 

Totalt antal registreringar 
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Just nu har vi ca 90 aktiva certifierade 

utbildare runt om i landet.                                                      

De gör ett fantastiskt arbete! 

   

Antal berörda kommuner:              

2012: 206                                                   

2013: 265 

Antal anslutna enheter:                   

2012: ca 1160                                        

2013: ca 2975 

Enheterna består av både kommunala & 

privata vårdgivare inom olika 
verksamhetsområden. 

    

 

Täckningsgrad (November 2010, 2011, 2012, 2013)  

 

 

Rödmarkerat område betyder att det finns en 

eller flera anslutna enheter i kommunen samt att 
personalen deltagit vid våra utbildningar. 

 

Hittills har ca 7400 personer deltagit i vår 

2-dagarsutbildning! 

Ca 50 % är undersköterskor. 

Övriga yrkeskategorier: sjuksköterskor & 

medicinskt ansvariga sjuksköterskor, chefer, 

demenssjuksköterskor, vårdbiträden, samordnare, 

arbetsterapeuter, sjukgymnaster & några läkare.  

Att fundera över … 

Vad gör vi för att fortsätta hålla kunskapsnivån & intresset 

uppe?                                                                            

Återträffar, Facebook-grupp, hemsidan … ? 

Vilken betydelse har cheferna för hur väl registret 

implementeras på enheten och hur når vi ut med det?  

 


