
 

Intervju med Johan Nyström 

Metodstödjare vård och omsorgsboende, Luleå kommun 

     

 

Johan, vill du berätta lite om din tjänst och ditt uppdrag i Luleå kommun? 

Sen den 1:a september 2014 har jag en ettårig projektanställning som metodstödjare för alla 
vård och omsorgsboenden i Luleå kommun. Mitt huvuduppdrag är att hjälpa enheterna med 
att implementera BPSD-registret och det arbetssätt det medför och att öka kompetensen 
kring att möta och arbeta med personer som har demenssjukdom. Utöver det har jag också 
handledning för personal kring enskilda kunder. T.ex. om det finns problem vid 
omvårdnadssituationer eller annat som kan förekomma. Jag arbetar tillsammans med 
kommunens demensteam, Ingrid Lakkala Lampa och Lena Andersson. De två är våra 
certifierade utbildare. 

 
 

Vilka fördelar kan du se med att arbeta som du gör? 

Det blir tydligt för enheterna hur BPSD-registret ska användas på ett korrekt sätt. Det här är 
något som framförallt syns hos de enheter där jag varit inkopplad för handledning kring en 
enskild kund. De gångerna blir det väldigt lyckat eftersom BPSD-registret används i ”skarp 
drift” på en gång, BPSD-administratören får handledning kring verktyget, hjälp att analysera 
resultatet och personalen får handledning om hur symtom, orsak och åtgärd hänger ihop hos 
just den här personen. En annan sak jag tror är viktig är att jag i egenskap av metodstödjare 
inte tar över, utan bara stöttar när det behövs. Jag försöker t.ex. att alltid använda enhetens 
egen BPSD-administratör, även de gånger jag är inkopplad i kundärenden. Tanken är som 
sagt att öka och sprida kompetensen.  
 
 

På vilket sätt samverkar du med cheferna i din kommun? 

Jag rapporterar kontinuerligt till ledningen för vård och omsorgsboende. Under sen vår 2015 
när vi fått in tillräckligt med data kommer jag att köra statistiken för alla enheter och 
sammanställa så att vi får en samlad bild för Luleå kommun.  
Enhetscheferna på vård och omsorgsboenden har jag ofta kontakt med, antingen att de 
kallar in mig för handledning av personal, genomgångar kring BPSD, kundärenden eller att jag 
kontaktar dem och ger feedback på enhetens resultat. Det är jätteviktigt att cheferna är 
engagerade i införandet av en ny metod. 
 
 

 

 



Hur kan du stödja enheterna i arbetet med BPSD-registret? 

BPSD-administratörerna bokar ofta in mig för att sitta med som bollplank när de gör sina 
första skattningar, jag kan vara med på arbetsplatsträffar för att hjälpa administratörerna 
med att hålla genomgångar om arbetssättet som följer med registret. Det kan också handla 
om rent praktiska frågor, hjälp med utskrifter, föra in åtgärderna i kundens 
genomförandeplan, och om jag ser att datumet för nästa skattning dragit lite väl mycket över 
tiden så bjuder jag helt enkelt in mig själv och kollar vad jag kan stötta upp med. Under första 
halvan av 2015 så kommer jag att hålla i nätverksträffar där administratörerna får tillfälle att 
byta erfarenheter med varandra. Under de tillfällena kommer vi också bland annat att öva på 
skattningar i testdatabasen, titta lite närmare på analysen av det skattningen visar och hur vi 
med personen i fokus knyter ihop åtgärder mot symtom och annat nyttigt. 
 
 
 

Arbetet med BPSD-registret har ju implementerats väl i er kommun, vad har varit 
framgångsfaktorerna för er del? 

Jag ser det som ett pågående arbete där vi nu kommit en bit på väg, de allra flesta enheterna 
har kommit igång och gjort skattningar. I form av framgångsfaktorer så bidrar det mycket att:  
de certifierade utbildarna håller hög klass på utbildningarna,  
det finns redan ett utvecklat teamarbete i Luleå kommun,  
arbetet är förankrat hos ledningen,  
vi skyndar långsamt och har fokus på ett korrekt användande av metoden. 
 
Sist men inte minst skulle jag vilja ge ett lästips: Socialstyrelsens lilla orangea häfte Om 
implementering. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tack! 

Månadens gäst i Januari 2015 


