Bunkeflogården Norra Vägen 7
Bunkeflostrand

Vi som deltagit

•Birgitta Svensson ssk, certifierad utb
• Monica Persson administratör
• Desirée Jäger administratör
•Anette Ahlm ssk, administratör
•Frieda Boayke administratör (ej med på bild)

Bunkeflogården

34 lägenheter – gruppboende
4 små enheter med 8 eller 9 lgh
gångväg till havet
HBTQ-certifierade 160317

BPSD förbättringsarbete
ht 2015 - vt 2016
•
•
•
•
•

Februari 2014 utbildade oss
Team chef, 3 ssk, 4 administratörer
BPSD-registrering först på papper
Från 1/10-2014 i registret
160331 registreringar i registret
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registreringar

Totalt 154
51 personer
Medelålder
85,02

Förbättringsarbete 1

Säkra upp vad vi lägger in i registret
Ansvar Birgitta 150908-160314

1a Diagnoser ses över, 3 låg som UNS, 1 kvar
1b Bakomliggande orsaker säkras upp
1. Blankett sedan tidigare, dåligt använd 29%
Mål 100%
Ändrar utlämningssätt: bättre synliggjord /mera pushning /ges ut
vid sittande registrering
Undantag: kort intervall
Pinnstatistik

-

160314 81%
-

hittat låga blskr / höga bltr
ej nått vårt mål ------)) fortsätter

2. Namngivning - flopp 1 förslag
---)) B.A.S dokument

Till BPSD-registrering ta med:
•
•
•
•
•

Aktuell läkemedelslista
Vid behovslistor för läkemedel
Föregående skattning
Signeringslista för BPSD åtgärder
Samt nedanstående ifyllt

Datum:

Blodsocker
Fastevärde

Datum:

Andningsfrekvens/minut Rossel – pipig etc

Datum:

Smärta enligt Abbey
Pain

Datum:

Blodtryck liggande:

Ska ha vilat minst 15
minuter

Datum:

Blodtryck stående alt.
Sittande

Minst 10 min efter
uppstigning ur säng

Datum:

Mage enligt Bristol

Datum:

Puls

Datum:

Temp

Datum:

Urinsticka

Skriv ner alla parametrar

Leukocyter

Rätt inkontinensskydd

Nitur
Protein
Glucos
Blod

mmol

Antal slag/minut

Förbättringsarbete 2

Säkra upp kompetens hos
medarbetare





2a
2b
2c
2d

Kompetens gällande B.A.S.
Levande levnadsberättelse
Välkomstsamtal checklista
Webbaserade utbildning

Anette
Desirée
Monika
Birgitta

2a
• Kan alla göra vad som vi har i vårt B.A.S.
dokument?
Anette inventerade – visade och lärde ut
• 65 % när vi startade 151001
• 100% 160115
 Ger säkrare BPSD-registreringar och tillförlitliga
uppgifter
– Abbey Pain
– Bristol

Förbättringsarbete 2b
• En levande levnadsberättelse
• Desirée ansvar







150908-160320

Kompletterande dokument till levnadsberättelsen togs fram
Prov på 1 avdelning
Förklara nyttan
Uppdatera / ha med var 6:e månad
Samtlig personal på avdelningen tillfrågades
bra komplement ===)) mera personcentrering

Förändringar i nya och gamla levnadsvanor
för personal

• Personnummer
• Namn
Familj

 Förändringar efter inflyttning, ex
dödsfall
(make/maka/syskon
etc.)
 Andra detaljer som känns viktiga

Personligt om mig

 Glädjeämnen i livet
 Rädslor (mörker, vatten,
tandläkare, djur etc.)
 Tillhörigheter som är värdefulla och
viktiga för mig

Intressen

 Tillkommit

Vanor och önskemål






Matvanor (tycker om/tycker ej om)
Klädvanor
Favoritfärg
Färga håret, manikyr, pedikyr
Parfym, rakvatten, smink, smycke

Övrigt

Förbättringsarbete 2c
• Uppdatera och aktualisera checklista för välkomstsamtal så
den bättre passar vår verksamhet
Ansvar: Monica
 Göra lättöverskådlig med info och frågeställningar
 Givande samtal
 Utvärdering efter fem tillfälle / senast 160330
 Positiv respons, lättarbetad, överskådlig, bra stöd vid
samtalet, väsentlig info fås fram till närstående
 ----)) ökad kunskap, reflektion om vad som sägs och vilken info
som ges. Trygghet i mötet
 ---)) information om BPSD-registret

Checklista Välkomstsamtal Bunkeflogården
•

Namn, personnummer

•
•
•
•
•
•
•
•

Adress, lägenhetsnummer, telefonnummer
Närstående, deras adress, telefonnummer, mail
Kontakt med närstående, dag/natt
Samtycke
Tidigare viktiga adresser
Civilstånd
Ekonomiansvarig/god man, telefonnummer, mail, adress
Finns god man (vilka delar i så fall i godmanskapet)
1.
Bevaka rätt
2.
Förvalta egendom
3.
Sörja för person

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Levnadsvanor
Dygnsrytm, morgon- kvällspigg/trött
Klädsel/klädsmak
Hygien, dusch/bad
Favoriträtt/favoritdryck
Tycker inte om (maträtt)
Kaffe/ the, hur ska det serveras
Alkoholvanor
Syn, hörsel
Fysisk aktivitet, utevistelse, Oasen
Hjälpmedel
Förändringar under sjukdomstiden
Dagliga aktiviteter som brukaren vill deltaga i (t.ex. duka, diska
m.m.)
Tandvård, speciell tandläkare
Hårvård, fotvård
Övrigt av intresse
Namn på uppgiftslämnaren och datum

•
•
•
•

Kontaktmannaskap
Kontaktperson, vice kontaktperson
Hur ska kontakten se ut; kontaktperson och närstående emellan (ex
via besöken, telefon, kontaktbok etc.)
Vilka ansvarsområden man har som kontaktperson
Egentid
Hur ska ev. inköp göras såsom apoteks- klädinköp. (Informera om
medgivande och faktura/blankett)
Hur ska post hanteras
Kontanta medel (till ev. fika, utflykter etc.)
Nyckel till lägenhet, värdefack, (i så fall nyckelkvittens)
Genomförandeplan

•
•
•
•

BPSD
Informera om vårt kontinuerliga arbete med BPSD
Mål, syfte och pågående arbete. Skattningar, broschyr
Närståendes möjlighet till delaktighet

•
•

Levnadsberättelsen
Informera om vikten av levnadsberättelsen – ifyllnad (obs ej
tvingande)
Syfte (att ge så god personcentrerad omvårdnad som möjligt, lära
känna brukaren så bra som möjligt)
Informera om vårt ständiga arbete med att hålla
Levnadsberättelsen ”levande”

•
•
•
•
•
•

•
•

2d
• Alla som arbetar på Bunkeflogården ska gå
webb-utbildning BPSD
• Finns inga siffror på detta
•Lagt över denna del på vår samordnare ---)
fortsätter med detta
•Gett henne material

Förbättringsarbete 3
ansvar Birgitta

• Minska förbrukningen av olämpliga läkemedel
neuroleptika

–
–
–
–
–

Start 150831 över riksgenomsnittet
Statistik visas på whiteboard tavla
Information på APT och teammöte
Inventera vem har NO5A
Diskussion med dr – involvera kp
Go low – go slow

 Mål 160331 med förhoppningsvis 0 %

Våra siffror
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Snäckan

Atlas

Iris

total

Riket

160331

Förklaringar till siffrorna
• Statistik strul vid byte av
registret
• Håkan och Richard
involverad
• Fortsätter detta arbete

• 1 person ger 11-13%
• Hjärtat = 1 person
• Snäckan 160225 insatt r/t
hallucinationer – innan
dess 0%
• Atlas 3 personer varav 1
är utsatt (ännu ej
registrerad och de andra
2 minskningar görs)
• Iris nere i 0%

Positivt och negativt
• Allt tar tid – ibland är det
extra svårt ex när vi var
utan chef
• Svårt att få till de med
gemensamma möten,
trots inbokade tider
• Strul med statistiken
• Engagemang ger resultat
• ”jaga” åsikter

• Har även varit arbete med
HBTQ
• Lätt att flyta ut i annat –
fått nya idéer under tiden
– begränsningar
• Nattpersonal
• Roligt att jobba på detta
vis – det ger resultat
• Framtid; fortsättning
följer mer kvar i vår Pickchart

Frågor ?
Tack för oss
Bunkeflogården

