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Rutin för strukturerat arbetssätt kring BPSD-problematik och 

registrering i BPSD-register inom vård och omsorgsboende. 

BPSD registret är ett nationellt kvalitetsregister och syftar till att 

kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom, utifrån de 

nationella riktlinjerna för demens. Det systematiska arbetet bidrar till att 

uppnå en god och säker vård och därmed en ökad livskvalitet för personer 

med demenssjukdom, genom minskning av de beteendemässiga och 

psykiska symtom som uppkommer. Arbetet med BPSD förutsätter ett 

tvärprofessionellt teamarbete kring den demenssjuke.  

 

Information om BPSD-register och registrering 

För att kunna registrera in uppgifter om kund i BPSD-registret, krävs att 

kunds inställning till registrering i kvalitetsregister klarlagts i möjligaste 

mån. Enhetschef ansvarar för att delge information om registret till 

kund/närstående och detta sker lämpligast vid inflyttningssamtal eller 

genomförandeplanering. Anteckning om att information delgivits införs i 

Treserva/genomförandeplan.  

Det krävs ett aktivt ”nej” för att registrering inte får ske. 

 

Information anslås på alla enheter som arbetar med BPSD-registret. Detta 

dokument finns att hämta på: http://www.bpsd.se/wp-

content/uploads/2010/05/Information-att-sätta-upp-på-enheten-Februari-

2014.pdf  

 

Om någon nekar till registrering, följs rutinen för BPSD som vanligt, med 

skillnaden att NPI-skattningen görs på papper 

 

 

Beskrivning 

En utredning av beteendemässiga och psykiska symtom syftar till att 

bedöma och åtgärda de bakomliggande orsakerna till olika symtom. 

Utredningen innefattar vanligtvis, 

 Kartläggning och beskrivning av vilka symtom kunden visar, hur de 

yttrar sig över dygnet och i vilka situationer eller miljöer de uppstår 

 En bedömning av personens möjlighet att få sina basala behov 

tillfredställda 

http://www.bpsd.se/wp-content/uploads/2010/05/Information-att-sätta-upp-på-enheten-Februari-2014.pdf
http://www.bpsd.se/wp-content/uploads/2010/05/Information-att-sätta-upp-på-enheten-Februari-2014.pdf
http://www.bpsd.se/wp-content/uploads/2010/05/Information-att-sätta-upp-på-enheten-Februari-2014.pdf
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 En bedömning av omgivande miljö och interaktion med personal 

och närstående 

 En medicinsk utredning inklusive bedömning av fysisk och psykisk 

status 

 En genomgång av läkemedel och utsättning av läkemedel 

 

Administratör tillsammans med stödperson, och i vissa fall sjuksköterska och 

enhetschef planerar och utför NPI-skattningar, skriver en bemötandeplan 

och bestämmer vilka omvårdnadsåtgärder som ska prövas mot vilka 

symtom. Detta planeras och utförs löpande 1-2 v. innan teamträff. 

Skattningar kan ske oftare om behov finns eller om teamträffar endast sker 2 

ggr per termin. Administratör ansvarar för att utse datum för nästa skattning 

som ska utföras efter 4 – 6 veckor för att kunna utvärdera 

omvårdnadsåtgärder. 

 

Stödpersonen ser till att bestämda åtgärder och bemötandeplan enligt NPI-

skattningen förs in i genomförandeplanen i Treserva under alla rubriker där 

de tillämpas. Bemötandeplanen skrivs även in i sin helhet under fliken 

”kompletterande information till personal” 

 

 

Ansvarsfördelning 

Enhetschefen ansvarar för att: 

 Informera kund/närstående om BPSD vid välkomstsamtal alt. 

genomförandeplanering. Dela ut skriftlig information, bilaga 1. 

 vara ett stöd i arbetet med BPSD och ansvara för att strukturerat 

arbetssätt efterföljs 

 varje enhet har en BPSD-administratör 

 personalen har kunskap i hur BPSD praktiskt används i 

verksamheten 

 efterfråga resultat från administratör 

 delta vid skattningar när behov finns. Exempelvis när det finns 

problem vid samsyn i arbetslaget eller relationer nära kund. 

 skapa förutsättningar och uppmuntra medarbetarna i arbetet 

  

 BPSD-administratören ansvarar för att: 

 vara ett stöd för sina medarbetare och utbilda dessa i verktyget 

BPSD 

 handleda och vara stöd i arbetet med BPSD 

 samordna planeringen av skattningar, åtgärder och uppföljningar 

samt göra dessa tillsammans med teamet 
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 registrera data 

 ansvara för att bemötandeplan upprättas samt planera in 

uppföljning av NPI-skattning 

 ansvara för att kontinuerliga uppföljningar av åtgärder sker 

 kontrollera att åtgärder i bemötandeplan/genomförandeplan följs 

 regelbundet redovisa resultat till enhetschef 

 avsluta kund i registret vid dödsfall 

 

                  Stödpersonen ansvarar för att: 

 inhämta och samordna information till skattningar och 

uppföljningar 

 vara den som i första hand svarar på frågorna vid NPI-skattning  

 medverka i analys och bemötandeplan, dokumentera i Treserva; att 

skattning är utförd, resultat av skattning samt föra in åtgärder i 

genomförandeplan. 

 Informera kund/närstående om resultat av skattning 

 

 Sjuksköterskan ansvarar för att: 

 informera kund och närstående om åtgärder / medicinska frågor 

utifrån BPSD skattning. 

 delta vid NPI-skattningar, i början/vid behov, är den som ser till att 

omvårdnadsåtgärderna stämmer överens med det som ska göras efter 

skattningen 

 medverka vid analys 

 dokumentera resultat av skattning och uppföljning i vårdplan i 

Treserva 

 ta kontakt med läkare vid behov 

 

Rehabiliteringspersonal 

I de fall det blir aktuellt med insatser som ligger under rehabs ansvar, 

kontaktas sjukgymnast eller arbetsterapeut för åtgärd. Rehabplan upprättas 

vid behov. 

 

Demensteamet 

Demensteamet ansvarar för utbildning i och uppföljning av arbetet med 

BPSD.  

 

När det uppkommer bemötandeproblematik som ej kan lösas på enheten, 

kontakta Demensteamet för handledning. 
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Bilaga 1 

Information till patient och närstående, Bättre kvalitet i vården för dig 

http://www.bpsd.se/wp-content/uploads/2010/05/Info-till-pat-och-anhöriga-

20131.pdf 

 

http://www.bpsd.se/wp-content/uploads/2010/05/Info-till-pat-och-anhöriga-20131.pdf
http://www.bpsd.se/wp-content/uploads/2010/05/Info-till-pat-och-anhöriga-20131.pdf

