
FÖRBÄTTRINGSARBETE
Att använda sin statistik från BPSD-registretMail: bpsd.sus@skane.se

Hemsida: www.bpsd.se

Hur ska man veta att en förändring 
verkligen blir en förbättring? 

Man måste mäta för att veta! 

Besök gärna hemsidan för mer information.

Har ni arbetat med förbättringsarbete och 
använt er av statistik från BPSD-registret?

Vi tar gärna del av era resultat! 



Statistik finns att skriva ut på:
Individnivå (krävs behörighet), Enhetsnivå (krävs behörighet), Kommunnivå (öppna siffror), 
Länsnivå (öppna siffror) och på Riksnivå (krävs behörighet för viss data men även öppna siffror).

Fokus på individen
Syftet med BPSD-registret är i första hand att öka den enskilda
personens livskvalité genom att minska beteendemässiga 
och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD). 
När man startar upp arbetet med BPSD-registret ligger fokus på 
individnivå; att arbeta för att varje enskild person ska få det bättre. 
På individnivå följer man NPI-poängen över tid.

Fokus på gruppnivå
När verksamheten har arbetat med BPSD-registret under en period 
finns en mängd  samlad data att arbeta vidare med. 
Denna data kan med fördel användas i förbättringsarbete på 
enhetsnivå eller övergripande på kommun-, läns- och riksnivå. 

Varför är det viktigt att mäta det vi gör?
Av verksamhetsbeskrivningen framgår verksamhetens uppdrag. För att kunna veta att man 
verkligen följer sitt uppdrag med goda resultat, behöver man granska data som har mätts 
regelbundet över tid.
Genom att ta fram data (resultat) och lära oss att tolka, jämföra och att dra slutsatser av den, 
kan vi hitta områden att förbättra och att arbeta vidare med för att öka kvalitén på arbetet vi gör.

(Bilden visar exempel på hur man kan använda data på olika nivåer)

Kvalitetsindikatorerna visas öppet för alla på hemsidan. 
Där kan man enkelt ta fram statistik som är lätt att både 
förstå och att använda i förbättringsarbete.
Du kan t.ex. se hur många procent av de registrerade 
personerna som har en bemötandeplan eller som verkar 
smärtfria. 
Dina resultat jämför du på kommunnivå med rikets resultat.

Alla data som skrivs in i BPSD-registret 
kan skrivas ut som statistik. 
För att ingen person ska kunna identifieras, 
krävs behörighet för vissa delar av statistiken. 
Viss statistik visas öppet för allmänheten på 
hemsidan.

Att komma igång … 
För att genomföra förbättringar i en verksamhet krävs teamarbete och ett gott 
ledarskap. Det måste finnas en vilja att bli bättre, idéer om vad som behöver
förbättras och kunskap om hur man tar sig dit. 
Förbättringsarbetet ska ledas av ett team, men alla medarbetare måste vara
delaktiga. Arbetet ska vara tidsbestämt och resultatet bör kunna följas under
arbetets gång. Målet ska vara mätbart i siffror så att det går att utvärdera, det 
ska vara synligt och enkelt att förstå. 

Börja enkelt!
Titta på er statistik och hitta ett område att förbättra. 

Vad gör ni bra och vad kan förbättras? Använd er av frågorna nedan och tänk PDSA-hjul.
 Vad vill vi? (Mät)
 Vad gör vi? (Gör)

 Vilket resultat fick vi? (Mät igen)
 Vad betyder resultatet?

”I statistiken ser vi att männen på vår enhet är mer motoriskt oroliga än genomsnittet i 
riket. Hur kan vi minska  oron?” 
Vi arbetar med en specifik vårdåtgärd under en period och därefter mäter vi igen!

”I statistiken ser vi att vi använder mer olämpliga läkemedel än riket. Hur kan vi minska 
användningen?”
Vi arbetar med en specifik vårdåtgärd under en period och därefter mäter vi igen!

”I statistiken ser vi att många av våra vårdtagare har dålig aptit och får inte i sig tillräckligt 
med mat” 
Kan vi arbeta med att göra måltiderna trevligare eller servera extra mellanmål? 

På hemsidan finns mer information om hur man arbetar med sina resultat.
Där finns också olika förbättringsarbeten att inspireras av!


