
                   
 

Utbildning till certifierad utbildare inom BPSD-registret 
 

Du kommer att hålla i den 2½ -dagarsutbildning (Administratörsutbildningen) som krävs för anslutning 
till registret inom ditt område. Du kommer också att arbeta med att implementera BPSD-registret och 
vara ett stöd så att de som gått utbildningen kommer igång.  
I samband med dina utbildningar kommer du att sköta det administrativa, så som att ta emot 
anmälningar, boka lokal & vidareförmedla information till oss om deltagare och behörigheter (detta görs 
i nära samarbete med BPSD-registret). 
 
Förkunskaper  
 Att du har ett eget intresse av att arbeta med detta inom ditt område och att du har beviljats tid 

& möjlighet att genomföra detta. 
 Du bör ha arbetat aktivt med registret, men det är inget krav. 
 Omvårdnadsinriktad högskoleutbildning, minst 60 HP  
 Mycket goda kunskaper om demenssjukdomar  
 Arbetslivserfarenhet inom demensvården  
 Erfarenhet av att undervisa  
 Datorvana  
 Positivt med erfarenhet av implementering i andra sammanhang 

 
Förutsättningar  
Din närmsta chef och socialchefen eller chef på motsvarande nivå beroende på var du är anställd, ska 
intyga att du ges tidsmässiga och ekonomiska förutsättningar att hålla utbildningarna och får tid avsatt 
för implementering, återkommande nätverksträffar mm.  
 
Du ska tillsammans med anmälan redogöra för följande:  
 Inom vilket geografiskt område kommer du att utbilda?  
 Hur ser ditt uppdrag ut, från vem, hur många boenden etc?  
 Hur mycket tid har du avsatt till utbildning respektive implementering?  
 När kommer du att påbörja utbildning?  
 Första utbildningen ska hållas inom tre månader efter Certifieringsutbildningen, därefter ska du 

hålla i minst två utbildningar om året.  
 Hur långt sträcker sig ditt uppdrag och vad finns det för plan därefter? 

 
Utbildningstillfällen finns utlagda på hemsidan (Utbildningen hålls i Malmö under 4 heldagar).   
 
Anmälan sker via formuläret på hemsidan 
 
Frågor & funderingar? Kontakta gärna Håkan Minthon (hakan.minthon@skane.se)  
                                          eller Carina Törnkvist (carina.tornkvist@skane.se)  

                                                                                                                                              Välkommen! 
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