Brinner du för att förbättra omvårdnaden för personer med
demenssjukdom och har du en omvårdnadsinriktad högskoleutbildning?
Låter det dessutom spännande att få arbeta med att utbilda och
implementera BPSD-registret inom din kommun/verksamhet?

Då kanske du ska bli certifierad utbildare i BPSD-registret!
Vad kommer du att göra?
Som certifierad utbildare för BPSD-registret kommer du att vara länken mellan oss
och användarna inom ditt område.
Du kommer att få organisera och genomföra vår 2,5-dagsutbildning av nya
administratörer inom ditt område. I ditt uppdrag måste det också finnas tid avsatt
för implementering av registret och att du har möjlighet att fungera som ett stöd
för de du utbildar t.ex. genom regelbundna träffar.
Du kommer också att sköta det administrativa och praktiska runt dina utbildningar
i nära samarbete med oss på BPSD-registrets kansli.
Detta kommer att ta en hel del tid i anspråk och hur mycket är beroende på hur
stort ditt uppdrag är. Det är därför viktigt att beslutet att bli certifierad utbildare är
väl genomtänkt och långsiktigt samt väl förankrat hos din arbetsgivare.
Det är viktigt att du har stöd från området som du ska utbilda
Din närmsta chef och socialchefen eller chef på motsvarande nivå beroende på var
du är anställd, ska intyga att du ges tidsmässiga och ekonomiska förutsättningar att
hålla utbildningarna samt att det är praktiskt genomförbart med datorer och de
program som erfordras för att använda BPSD-registret.
Önskvärt är också att du ges möjlighet
att delta i nätverksträffar för certifierade
utbildare minst en gång per år.

Vilka förkunskaper krävs?
•
•
•
•
•
•
•

Omvårdnadsinriktad högskoleutbildning
Mycket goda kunskaper om demenssjukdomar
Arbetslivserfarenhet inom demensvården
Erfarenhet av att undervisa
Datorvana
Positivt med erfarenhet av implementering från andra sammanhang
Du förväntas ha ett klart uppdrag från din arbetsgivare innan du anmäler ditt
intresse och uppdraget ska vara genomtänkt och långsiktigt.

Det är en fördel om du tidigare har arbetat aktivt med BPSD-registret och har
erfarenhet av att vara med vid registreringar och implementering.

BPSD-registret bekostar inga resor och ingen ekonomisk ersättning för uppdraget
utgår.
Det ska finnas ett beslut taget i kommunen eller inom den privata verksamheten
om att ansluta sig till och arbeta med BPSD-registret.
Certifieringsutbildningen är kostnadsfri men vi tar ut en kostnad på 1500:- per
person (exkl. moms) för material och måltider. Resa och uppehälle ingår ej,
utan detta ordnas och bekostas av er.
Utbildningen för att bli certifierad utbildare är på 4 dagar och den hålls i
Malmö.
Ansökan
Gå in på BPSD-registrets hemsida www.bpsd.se
Under ”Utbildning” finns aktuella datum för utbildningen och länk till anmälan.
Ta noga del av all information om uppdraget innan du anmäler dig.

Vill du ha mer information får du gärna kontakta oss!
Hemsida www.bpsd.se
Mail bpsd.sus@skane.se

