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Så var det ännu ett nytt år och vintern verkar bestå ett bra tag till. Även vi här nere i Skåne har
haft mycket snö, vilket nu orsakar översvämningar.
Mycket glädjande är dock att svenskt kvalitetsregister för BPSD beviljades medel från SKL!
För att läsa mer om detta; gå in på:
http://www.kvalitetsregister.se/web/2011_ars_Nationella_Kvalitetsregister.aspx

Vi har även stöd av Svenskt Demenscentrum, som har skrivit om registret på sin hemsida;

http://www.demenscentrum.se/Arbeta-med-demens/Statliga-initiativ/Svenskt-BPSD-register-/

I dagsläget har det gjorts 132 registreringar i registret,
vilket är mycket bra med tanke på att det har endast har varit i
bruk drygt två månader.
Det blir cirka två registreringar/dag!
Spridningen av registret syns på kartan till höger. Det är
verkligen från Pajala i norr till Malmö i söder….

Under julhelgen har vi passat på att uppdatera ljudet till webbutbildningen så att detta blir av
högre kvalitet, utan bakgrundsbrus. Det kommer att läggas in de närmsta dagarna.
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Nyheter i registret
 Vid registrering av läkemedel: Tidpunkterna ”middag” och ”kväll” har ändrats till
”lunch” och ”kväll” för att undvika missförstånd. Denna text kommer att ändras på
samtliga ställen i registret.

Säkerhet
I höstas gjorde datainspektion en stor granskning av de nationella kvalitetsregistren och
konstaterade att många register brister i säkerheten när det gäller inloggning i systemet.
Datainspektionen vill att alla register ska använda inloggning med ”smartcard” istället för de
personliga koder som används av alla register idag. BPSD-registret har en handlingsplan för
detta och mer information kommer längre fram.

Preliminärt datum för årsmöte för
BPSD-administratörer är tisdagen den
15e november.
Vi återkommer om innehåll och plats!

Det finns fortfarande en del ”barnsjukdomar” i registret och vi är mycket tacksamma om ni
hör av er med synpunkter så att vi tillsammans kan göra det ännu bättre!

Ha en riktigt skön vår!

Eva Granvik
Styrgruppen för svenskt BPSD-register
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