Nyhetsbrev nr 2, 2011
Hej!
Utvecklingen och anslutningen till Svenskt BPSD-register går framåt!

I mars var det utbildning för nya
BPSD- administratörer och då
deltog personer från Båstad, Malmö,
Lund, Ängelholm, Arlöv och Strängnäs.
På bilden till höger diskuterar deltagare i
utbildningen handlingsplan för implementering
av registret.

Referensgrupp
De enheter som startade upp allra först med registret (Västerås, Linköping, Umeå, Malmö och
Arlöv) utgör en referensgrupp. Här deltar enheter från slutenvård, mobilt team samt särskilt
boende och denna grupp har till uppgift att komma med synpunkter som utvecklar registret.
Gruppen träffades i mars och det kom då fram förslag på en del förbättringsåtgärder bl.a.;



Översyn av läkemedelsmodulen. Denna ska göras tydligare och enklare att fylla i.
Inaktiva patienter ska ligga i bokstavsordning

Dessa förbättringar ska vara klara innan sommaren.
Gruppen testar även förklarande ”lathund” för de uppgifter som läggs in i registret.
Du och din enhet är alltid välkomna med förslag på förbättringar – även om ni inte ingår i
referensgruppen! Vi är tacksamma för alla synpunkter!
Maila dem till: eva.granvik@skane.se

Samarbete med SveDem
Det finns två kvalitetsregister inom demensvården: SveDem samlar in data för att kunna följa
upp förändringar i patientpopulationer, diagnoser och behandling vid demenssjukdomar.
Målet är en likvärdig, optimerad behandling av patienter med demenssjukdomar.
Ett samarbete mellan SveDem och BPSD-registret är påbörjat och det kan på sikt utveckla
demensvården i Sverige.
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Webbutbildningen
Webbutbildningen som är knuten till registret deltog i Swedish Learning Awards och blev två
i kategorin ”Rapid E-learning”.

Motiveringen var;
”Utbildningen visar hur en enkel
produktion kan innehålla stort värde
för målgruppen. Genom en caseinspirerad pedagogik och en varierad
blandning av teknik har de tagit fram
styrkorna med e-learning och nått
hög nivå av kunskapsöverföring till
de som vill lära sig mer”.

Rapport
Arbetet med att ta fram underlaget till en rapport fortskrider och vi hoppas att varje
deltagande enhet ska kunna ta ut sin egen rapport/statistik on-line efter sommaren. Då blir det
möjligt att följa bland annat graden av BPSD, åtgärder och läkemedelsförbrukning vid sin
enhet i jämförelse med riket i stort.
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Årsmöte
Tisdagen den 15:e november är det årsmöte för alla BPSD-administratörer. Vi kommer att
vara i Nürnberghuset på söder i Stockholm och dagen är kostnadsfri för alla som är
administratörer. Det kommer att ges möjlighet för övriga att delta till självkostnadspris.
Dagen kommer att innehålla följande;





Information om BPSD-registret
Kvalitetsregister
Levnadsberättelsens betydelse
”Så här arbetar vi med registret”

EyeNet Sweden
Bertha Ragnarsdottir
Två enheter berättar

Det kommer även att finnas utrymme för diskussion.
En mer detaljerad inbjudan kommer under hösten, men boka dagen redan nu!!!

Ha en riktigt skön vår!

Eva Granvik
Samordnare, Svenskt BPSD-register
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