Dalbygården, avd Ängen i Torsby kommun
Vår nominering till BPSD-registrets innovationspris 2018
Skulle vilja nominera avd. Ängen Dalbygården Sysslebäck till innovationspriset 2018 för deras
arbetssätt med BPSD. De har lyckats förbättra för personer med demenssjukdom att verkligen få sina
planerade åtgärder i BPSD förverkligade kontinuerligt och tydliggjorda i praktiken samt att man också
kunnat se en förbättring med sänkta NPI-poäng efter att detta arbetssätt infördes.
På avdelningen har man jobbat med BPSD-registret i flera år. Som för så många andra tog det en tid
att komma in i arbetssättet så att det blev en naturlig del av det dagliga livet på avdelningen. Tidigare
planerades aktiviteter och de genomfördes kanske lite si och så och utförda aktiviteter signerades
inte till fullo på signeringslistorna i pappersform.
För ca 2 år sedan infördes ett digitalt signeringssystem Appva för medicinsignering. Ganska snart
föddes idéen hos ansvarig sjuksköterska att varför skulle man inte kunna signera även BPSD-insatser i
detta digitala system. Sagt och gjort. Kommunen MAS tillfrågades och beviljade att avdelningen
kunde få göra ett pilotprojekt för att prova detta och utvärdera resultatet.
Ganska omgående sågs ett positivt resultat där man kunde se att nu fick alla överblick över vilka
BPSD-åtgärder som var och en av de boende skulle ha och ingen av personalen, varken ordinarie eller
vikarie, kunde säga att ”det visste jag inte”. Nu kom det tydligt upp på skärmen på iPaden vad var och
en skulle ha för åtgärder och personalen var tvungen att signera i systemet om och när det var utfört
samt av vem. Om inte insatsen utförts skulle det också signeras och varför.
Detta ledde till att nu blev det en helt annan kontinuitet i åtgärderna och en överblick över utförda
insatser framkom. Alla som jobbade blev medvetna om vad som skulle göras och varför och
förståelsen för åtgärdens betydelse ökade därmed.
T.ex. kan man i skrivandets stund se att den senaste månaden har de boende på Ängen fått i
genomsnitt 120 BPSD-åtgärder per person, en del mer och en del mindre förstås och detta motsvarar
97,7% av de åtgärder som varit inplanerade.
Det som bestämts i BPSD-registret på varje enskild person kan nu belysas för alla som jobbar med
personen och dessutom kan man se att, när och hur det blivit verklighet. Ser man på NPI-skattning
och poäng, så ser man en sänkning med 18 % på avdelningen som helhet, när man jämför före och
efter införandet åtgärderna i det digitala signeringssystemet.
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