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Handlingsplan 2015 - 2016 för användande av BPSD-
registret i Sundbybergs stad: 
I dagsläget används BPSD-registret aktivt på två av Sundbybergs äldreboenden, 
Solskiftet och Ekbacken hus F. På sikt skall alla äldreboenden i staden med 
demensplatser anslutas till registret. 

Sundbyberg kommer att under försommaren 2015 att öppna ett nytt äldreboende – 
Bällstahof i centrala Sundbyberg med huvudsakligen demensplatser. Målen för detta 
boende är att inom ett år skall: 

• Chefen och kvalitetsutvecklaren på boendet skall genomgå 
grundutbildningen i BPSD-registret och utarbetat en handlingsplan för 
boendet. 

• Alla sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter på boendet skall 
genomgå grundutbildningen i BPSD-registret. 

• Minst två omvårdnadspersonal per enhet med demensinriktning skall 
genomgå grundutbildningen i BPSD-registret. 

• Om möjligt arrangera en speciell utbildning för nattpersonal. 

 

På Ekbacken Hus H som är ett boende med huvudsakligen demensplatser. Målen 
för detta boende är att inom ett år skall: 

• Cheferna på boendet skall genomgå grundutbildningen i BPSD-registret och 
utarbetet en handlingsplan för boendet. 

• Alla sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter på boendet skall 
genomgå grundutbildningen i BPSD-registret. 

• Minst tre omvårdnadspersonal per enhet med demensinriktning skall 
genomgå grundutbildningen i BPSD-registret. 

• Om möjligt arrangera en speciell utbildning för nattpersonal. 

 

Den certifierade utbildarens uppdrag: 

• Att utbilda enligt ovanstående mål. 
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• Att initiera och genomföra kontinuerliga möten med idag befintliga BPSD-
administratörer och sen sammanföra dessa med de som kommer att 
utbildas. 

• Då utbildaren idag arbetar inom en av Sundbybergs stads entreprenader 
skall denna i samverkan med stadens MAS och utbildarens verksamhetschef 
komma överens om de praktiska arrangemangen likväl som ekonomiska 
förutsättningar/ersättningar för utbildarens tid. 

• Hålla kontinuerlig kontakt med Sundbybergs stads demensteam och stämma 
av hur utbildningarna fortgår. 

• Att hålla sig uppdaterad kring nyheter i BPSD-registret och vidarebefordra 
detta till aktuella BPSD-administratörer. 

 

Registrering av personer med nedsatt beslutsförmåga: 

• Staden har sedan tidigare en speciell information kring BPSD-registret till 
såväl brukare som anhöriga och använder sig av den nya lagstiftningen om 
presumtivt samtycke. 

PUL-ansvarig/ombud: 

• På delegation av äldrenämnden är överförmyndaren I Sundbybergs stad 
Mårten Kvist personuppgiftsombud. 

Informationsinsatser: 

• Informationsansvar åligger alla i Sundbybergs stad som i samband med sitt 
arbete kommer i kontakt med brukare som kan vara aktuella för registrering 
i BPSD-registret. Informationen skall ges till såväl brukare och anhöriga 
som skall ta ställning till om samtycke kan ges till registrering i BPSD-
registret. Detta dokumenteras i såväl verksamhetssystemet Treserva som på 
speciell avsedd blankett som finns i MAS övergripande rutiner. 

• Redovisning av resultat i arbetet med BPSD-registret redovisas till politiken 
i den årliga Patientsäkerhetsberättelsen. 

Implementering av arbetssättet som beskrivs i BPSD-
administratörsbildningen: 

• Enhetschef/verksamhetschef ansvarar med stöd av den certifierade 
utbildaren att implementera arbetssättet på de aktuella enheterna i samband 
med APT eller på enheternas tvärprofessionella teammöten. 

• Enhetschefen/verksamhetschefen skall tillsammans med personalen på 
enheten förtydliga och sätta upp uppföljningsbara mål och datum för 
utvärdering. 
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• 12/3 genomfördes ett möte med tänkt utbildare, MAS, Demenssköterska 
och kvalitetssamordnare samt blivande enhetschef på Bällstahof för att 
diskutera upplägget för utbildningsinsatserna på Bällstahof. 

Om utbildaren går certifieringskursen under oktober 2015 planerade vi att 
utbildning av administratörer på Bällstahof enligt ovan givna förslag skall 
påbörjas i januari 2016. Arbetet med utbildning av personal på Ekbacken 
Hus H är ännu ej bestämt tidsmässigt. 

 

Per Koij 

MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) 

Äldreförvaltningen 

Sundbybergs stad 

Tel 08 – 706 82 72 
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