
Styrgruppsmöte BPSD-registret den 21/11-18  

  
 

Tid; 12.00 – 16.00   

Plats: Malmö, Simrisbanvägen 14, plan 4 

Närvarande: 

Eva Granvik registerhållare 

Lennart Minthon ledamot 

Håkan Minthon ledamot 

Marie Ternström ledamot 

Anita Asplund ledamot 

Marie Ternström ledamot 

Bertha Ragnarsdottir ledamot 

Katarina Nägga ledamot 

Maggie Andersson ledamot 

Elisabeth Londos ledamot 

Elin Wulf ledamot 

 

Vi börjar med gemensam lunch för kansliet, anhörigrepresentanter och styrgrupp 

 

 Presentation av anhörigrepresentanter och nya styrgruppsmedlemmar  
 Anita Asplund, Bo G Eriksson, Ing-Marie Eriksson, Eva Karlsson, Siv Nilsson, Ann-Sofie O’Dwyer och  

Thorbjörn Svensson. 

Eva informerar om registrets historia samt nuläget för de nya styrgruppsmedlemmarna; Elisabeth  

Londos och Elin Wulf. 

 

 Föregående minnesanteckningar 
  Inget att tillägga 

 

 Aktuella siffror  
Drygt 6000 enheter är anslutna. Av dessa är det 1404 enheter som inte har startat upp  

Problem med siffror plockas från olika databaser siffrorna blir inte lika.. Justering av detta kommer 

att ske snarast. 

Positiva trender fortfarande uppåtgående siffror; 

Antal personer 40358 22305 62663 

Antal 
registreringar  

124683 65013 189696 

 



Statistik/Excell  Antal personer  Antal registringar  Signerade 
registringar  

Osignerade  

 71658 194880 186733 8147 (9,5 %) 

 

 

 Ekonomi.  
Budget i balans.  

 Vårt ställningstagande m.m. 

Beslut; Kommunerna ska betala from 1 jan 2019 med 50 öre/ invånare och kommun och år, 

Kommuner som väljer att inte betala kommer vi att stänga from den 1 sep 2019. Beslutet meddelar 

Eva till SKL idag. Dom vill veta vilka kvalitetsregister som kommer att ta ut en avgift och hur mycket 

2019. SKL kommer att skicka ett gemensamt brev till alla kommuner om betalning framöver. 

Fundera på hur vi gör med testdatabasen i de kommunerna som vi eventuellt behöver stänga 

framöver. 

Rapporten samt följebrevet som ska skickas till kommunerna mailar Eva till styrgruppen, som lämnar 

sina synpunkter. Därefter sammanställs synpunkterna och dokumenten skickas tillsammans med 

information om kostnaden som kommunen ska betala för att vara anslutna till registret. 

 

 

 Rapport från anhörigrepresentant 

 Lämnat foldrar till stadsministern och finansminister. 

 Lokalpolitiker fått information i Helsingborg- vet inget om registret. 

 Nätverket för anhöriga jobbar vidare, ett komplement till våra certifierade utbildare och 

administratörerna ute i kommunerna.    

 

 FoU, rapport från gruppen  
Ny grupp Katarina Nägga, Lennart Minthon, Elisabeth Londos och Eva Granvik, möten framöver 

planeras inom gruppen. Rekommenderas 1-2 ggr per termin 

Arbetet legat lite nere en tid då tidigare medlemmar i gruppen haft andra åtagande. 

Några studier på gång bland annat Ingela Larsson och Vanja Bränsvik 

 

Övrigt 
 Håkan visar det uppdaterade registret.  

 

 Håkan visar den uppdaterad webbutbildning. 

 

 Uppdatering av hemsidan; kansliet jobbar på detta. 

 



 Beslut  

Vi tar bort våra administratörs utbildning, och har en förlängd variant av 

certifieringsutbildning.  

Upplägget kommer kansliet att utarbeta. 

När detta ska träda i kraft diskuterades inte. 

 

 Kvalitetsindikatorer – vilka ska vi ha? Fundera till nästa styrgruppsmöte som är den 21 januari 

2019 i Malmö  

 

 Förslag; 

 Signeringslista i Applikation  / BPSD registret / bemötandeplan 

 

 

 Målsättningar för 2019 
Kvalitetsindikatorerna bestämmas och ligga på hemsidan 

Årsrapporten 

Kommunerna informerade om kommande betalning 

FoU-gruppen publicera en vetenskaplig artikel, deskriptiv; beskrivning av registret  

 

Reflektion  

Om kommuner väljer att inte betala och vi stänger ner dom kommer täckningsgraden att 

minska. För att komma upp i certifieringsnivå krävs hög täckningsgrad. Detta blir en negativ 

spiral. 

 

 

 

 

Justerat                                                                                               Justerat  

 

 

 

 

 Håkan Minthon                                                                                   Maggie Andersson 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Vid protokollet Karin Sjölin 

 

 


