
BPSD-arbetet. Allt och alla drar åt samma håll på Burträskgårdarna. 

Deltagare:, Chefer: Tina, Anneli, usk/BPSD-adm: Camilla,  Carina, sjuksköterskor: Marianne,  

Nina , Jenny,  At: Åsa, Eva-Britt, Sg: Anne  

           

Bilder från Burträskgårdarnas Instagramkonto 

 

 

Överlag så upplever man att BPSD-registret och arbetssättet med det, är bra när man arbetar som 

det är tänkt, även om man upplever att teamarbetet kan förbättras ännu mer. Att BPSD arbetet 

fungerar bra stöds även av Trendlinjen Burträskgårdarna har för BPSD arbetet. Mycket har hänt på 

senare tid som är positivt. 

Upplevelsen är att all personal drar åt samma håll. Alla i yrkesteamet har samma mål och vill 

stödja det goda arbetet. Stort engagemang upplevs av alla yrkeskategorier för de boende på 

Burträskgårdarna. 

 

 

Hur ser arbetet ut när det gäller BPSD? 

När en person får BPSD symtom, eller att en utmanande situation uppstår, så gör man en NPI 

skattning rätt snabbt för att få ett utgångsläge. Detta gör oftast BPSD-administratör o kontaktperson 

samt ev en sjuksköterska. Eftersom man arbetat en tid med detta så kan de ofta, rätt snabbt, ha en 

tanke om vad man vill prova arbeta med i omvårdnaden och man börjar kanske jobba med någon 

eller några omvårdnadsåtgärder direkt.  Detta tas sedan upp på teamträffen (som är inbokad 

regelbundet) där alla yrken deltar. Då går man igenom detta och ev kan ytterligare åtgärder läggas in. 

Uppföljning görs men när det gäller uppföljningar så behöver arbetssättet ytterligare förbättras. 

När en person flyttar in på boendet så gör man första BPSD skattningen rätt snabbt - efter ca 4 v och 

man försöker få en bra plan som fungerar så snart som möjligt enl ovan arbetssätt. 

 



Framgångsfaktorer:  

 Den stora Framgångsfaktorn har varit att man fått till möten där hela yrkesteamet nu kan 

träffas. Teamträffarna har man nu lagt i slutet av APT. Detta har möjliggjort att alla kan vara 

med samt även sjuksköterskor och rehab-personal som arbetar den dagen. 

 

 

 En viktig träff som nämns är ett regelbundet inplanerat möte där chefer, sjuksköterskor 

och rehab träffas. Där går man igenom läget på enheterna inför kommande teamträff; Hur 

nuläget är på den aktuella avdelningen, är det något kring vården och omsorgen för någon 

specifik individ som behöver lyftas, behöver det göras nya skattningar/planer. Något som 

även lyfts är behovet av eventuellt stöd eller handledning till personalgruppen. Finns behov 

av detta planerar sjuksköterska eller rehab en utbildningsinsats inom det aktuella området 

till kommande teamträff. 

 

 

 Man har även fått in ett ”tänk” generellt för personalen att det inte är så farligt att det inte 

alltid är helt utmaningsfria dagar/ veckor. Det går lite upp och ner. Vissa dagar så fungerar 

inte alltid planen helt. Men man har då fått ett ”tänk” där man kan känna att vi har ”Good 

enough - läge” . Alla är människor och kan ha bättre o sämre dagar personal som boende. 

Detta har skapat ett större lugn. Det blir inte lika snabbt kaosläge när en utmanande 

situation uppstår, utan man börjar jobba enligt strukturen i BPSD och alla vet att det kan ta 

lite tid samt att man inte alltid når en nolla i symtombilden. Man arbetar långsiktigt och vet 

att det kan ta lite tid ibland. 

 

 

 Kontaktmannaskapet o kontinuitet (för alla yrkeskategorier)beskrivs som mycket viktigt och 

avgörande för ett bra resultat. 

 

 Man har även pratat om de goda resultaten på gemensamma träffar. Gett mycket 

uppmuntran. Man har firat tillsammans när arbetet verkligen gått bra o gett resultat. 

 

 Det har varit både inplanerade utbildningar och workshops gällande BPSD-arbetet som 

inspirerat många i personalen. 

 

 På Burträskgårdarna har man även måndagsträffar där chef och personal från varje enhet 

träffas för att prata om nuläget på enheterna samt planera veckan. Vid denna träff utgör en 

resultattavla, något som liknar en ”lokal fyrfältare”, grunden. Resultattavlan, även kallad 

Kompassen, bygger delvis på de mål som Burträskgårdarna arbetar mot i sin ledningsprocess, 

men det finns även en del där personal från varje enhet får skatta och informera om sitt 

nuläge.  

Både skattning av nuläge och resultat på uppsatta mål visas genom magneter av olika färger:  

Grön = Mål uppnåt/ Vi har det bra. 

Gul = Nära mål/ läget är kontrollerbart.  

Röd= Vi har en bit kvar och behöver fortsätta jobba/ läget är tungt . 

 

 



Genom att använda Kompassen får chef och medarbetare en bättre bild av nuläget, de olika 

enheterna hjälper varandra och kan även tipsa varandra om goda exempel och lyckosamma 

lösningar. Det skapar en VI-känsla, tillsammans når man sina mål. 

              


