Protokoll styrgruppsmöte BPSD 12-13/9
Närvarande båda dagarna; Katarina Nägga, Elisabet Londos, Håkan Minthon, Maggie
Andersson, Marie Ternström, Anita Källman, Eva Granvik
Den 13/9 tillkom Bertha Ragnarsdottir
Adjungerade; Carina Törnkvist, Richard Bibby.
Föregående protokoll
Godkänt
Aktuella siffror
Antal registrerade personer 70382 (kvinnor 43490, män 24149, kön saknas 2743)
Antal registreringar 217 689
I genomsnitt görs 108 registreringar/dag och det tillkommer 66 nya personer/dag
Den senaste månaden har det tillkommit ca 250 osignerade registreringar
Flest registreringar har gjorts av Tallnoret i Ljusdal
Av anslutna enheter är det 23% som aldrig gjort en registrering
Ekonomi
God, översikt bifogas
Anhörigrepresentant
Riktlinjer för arbetet läggs upp, bifogas
Eva kontaktar åter Maria Cavalli och bjuder in henne till nästa styrgruppsmöte
Styrgruppen, nya medlemmar in?
Det beslöts att följande personer ska tillfrågas;
Linda Schlederman, chef Eskilstuna
Tove Ahner, AT, Stockholm (om hon tackar ”nej; Anna Iggström, Ljusdal, Lisbeth Johansson,
Skellefteå)
Carina Törnkvist, ssk, regional koordinator
Distriktsläkare från norr, Katarina och Elisabet kollar upp (Christina Mörk?)
Rapport från samverkansgrupp med SveDem – Anita
Fysiskt möte mellan SveDEm och BPSD-reg. har ägt rum angående hur registren kan samverka.
Likheter och skillnader mellan de båda diskuterades samt hur BPSD kan registreras tidigare i
sjukdomen. Minnesanteckningar bifogas.
FoU, rapport från gruppen – Elisabet, Katarina, Eva
Vanjas artikel skickad till annan tidskrift.
Excelfil med översikt bifogas

Kommunerna betala via SKL?
Det som händer härnäst är att SKLs styrelse 19-20/9 fattar beslut om huruvida SKL ska arbeta utifrån
rekommendationen. Möte på SKL 7/10 med berörda kvalitetsregisters registerhållare.
Ny hemsida
Maggie visar layouten på den nya hemsidan.

Håkan och Richard visar kvalitetsindikatorer och visualisering
Just nu tittar Nasher på olika verktyg som kan användas för att visa data på ett bra sätt.
Richard visar hur långt man kommit med Visualiseringen och det diskuteras olika sätt att enkelt
presentera data.
Beslut;
•
•
•
•

Delas in i två olika ”bilder”; nuläge samt över tid
Kunna välja de som har symtom eller alla
Viktigt att göra förklaringar i text/bilder och film
Richard gör olika modeller och visar (plottar etc)

Kvalitetsindikatorer
Nasher tittar på olika verktyg lämpliga för att visa data

Rapporter
Diskussioner kring utformning av fasta rapporter. Nedanstående ramar beslutades. Maggie och Karin
kommer att arbeta fram rapporterna mer i detalj i samarbete med Richard.
Gå att prenumerera på
Ja
Format? Excel/pdf
PDF
Ska de kosta något?
Ingen avgift
Krävs inlogg?
Allmän rapport till de som inte har inloggning; kvalitetsindikatorer ner på kommunnivå
Mer specifika kräver inloggning
Innehåll? Färdiga mallar
Utifrån profession;
- Chefer; antal utbildade, hur ofta loggar man in, NPI,
- MAS/MAR; lkm, teamarbete,
- USK; enheten, resultat av arbetet, NPI, syfte med åtgärder
- Leg personal; lkm, tänkbara orsaker
- Läkare; sömn, smärta, lkm

Utifrån tema;
- Personal; antal utbildade personer, certifierade utbildare
- Läkemedel
- Tänkbara orsaker
- NPI-poäng
- Syften med åtgärder
- Registreringar; antal grundregistreringar, antal uppföljningar
Inspirationsexempel (exempel på hur olika rapporter kan se ut)
Kunna jämföra sig med andra? Tex andra enheter i kommunen. Med län/rike
Kommun/län/rike
ICF och KVÅ
Carina presenterar detta. Hennes bildspel bifogas
Vi KVÅ-kodar syftet med åtgärden. Enas om att det räcker med detta övergripande.
Validering av data
Beslutas att Eva kontaktar Registerservice på SoS för samkörning av diagnoser och läkemedel
Arbete med att ta fram varningstexter och spärrar i systemet. Vi enas kring en mängd olika och dessa
kommer kansliet att arbeta vidare med
Övrigt
Marie; önskar förtydligande av syftet med åtgärd ”fysisk aktivitet”; Marie skriver en kort förklarande
text.

Nya mötestider
Katrineholm – bjuda in Richard? Ja
Telefonmöte onsdag 12/2 kl 14.00 – 15.00
Fysiskt möte måndag 1/6

Vid datorn; Eva

