
 
 

 

 

Välkommen till administratörsutbildning i BPSD-register! 
 
BPSD-registrets syfte är att minska Beteendemässiga & Psykiska Symtom vid 
Demens, BPSD och det lidande detta innebär samt att öka livskvalitén för personer 
med demenssjukdom.  
 
Våren 2022 planerar Resursteam demens att hålla utbildning i det förebyggande 
arbetssättet då vi använder BPSD-kvalitetsregister. Det finns möjlighet att välja 
mellan två utbildningstillfällen, datorvana behövs.  
 
Kursmål: 

✓ att få kunskap om de vanligaste demenssjukdomarna samt symtom, diagnos 
och behandling 

✓ att få kunskap om vanliga bakomliggande orsaker till BPSD 
✓ att få kännedom om innehållet i Nationella riktlinjer för demensvård 
✓ att få kännedom om kvalitetsregister & relevant lagstiftning 
✓ att få kunskap kring implementering och om hur man arbetar med BPSD-

registret i praktiken att kunna utföra registrering i BPSD-registret 
 

Din uppgift efter utbildningen är att introducera, implementera och samordna 
arbetet på sin egen enhet tillsammans med enhetschef. Är du nyfiken på mer kring 
ansvar och roller i BPSD-arbetssätt se BPSD registret - riktlinje  
 
Målgrupp: Undersköterskor, enhetschefer, sjuksköterskor arbetsterapeuter och 
fysioterapeuter i särskilt boende. Det är fördelaktigt om professioner i teamet 
utbildas vid samma tillfälle. Maximalt antal deltagare är 12 personer. 

Utbildningen är under 2 dagar samt en halvdags uppföljning som planeras ca 2 
månader efter utbildningstillfället. För bästa implementeringseffekt bör enhetschef gå 
utbildningen i sin helhet. Dag 2 är alla enhetschefer välkomna att delta från kl. 11.00 
för att skapa en handlingsplan tillsammans med enhetens omvårdnadspersonal.  

För att bli diplomerad som BPSD-administratör ska närvaro registreras vid alla tre 
dagarna som genomförs på Midsommargården  

Tid: tisdag 1/2 kl. 08:30-16:00 och onsdag 2/2 kl. 08:00-15:30 
samt en halvdags uppföljning 6/4 kl. 13.00-16.00 
   
Tid: onsdag 16/3 kl. 08:30-16:00 och torsdag 17/3 kl. 08:00-15:30 
samt en halvdags uppföljning 9/5 kl. 13.00-16.00  
 
Vi bjuder på kaffe, te och frukt. 

Anmälan görs av enhetschef via e-tjänst senast 3 veckor före utbildning  
 

Välkommen!                                           Resursteam Demens 

https://www.varberg.se/download/18.218bcd6158dc01af182197b/1600088320705/BPSD%20registret%20-%20riktlinje.pdf
https://sjalvservice.varberg.se/oversikt/overview/323
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