Manual för

BPSD-registrets kvalitetsindikatorer
BPSD-registrets kvalitetsindikatorer visar data på riks-, läns-, kommun- och i
förekommande fall på stadsdelsnivå. Data uppdateras varje dygn och visas öppet
för alla på hemsidan.
Data visas i diagram och tabeller och går att skriva ut.
Underlaget för data som visas kan skilja sig åt beroende på vilken indikator som
visas och detta framgår vid respektive indikator. Om underlaget vid en indikator
understiger exempelvis 10 personer för valt län/kommun/stadsdel visas inget
resultat. Anledningen till detta är att det inte ska gå att identifiera någon enskild
person.

Februari 2021 / version 1

2

Kvalitetsindikatorerna hittar du på hemsidans
startsida (www.bpsd.se)
Klicka på den röda rutan för Kvalitetsindikatorer.

En ny sida öppnas och där väljer du
Kvalitetsindikatorer.

En ny sida öppnas och den
visar de olika
kvalitetsindikatorerna.
Klicka på den du vill titta
på.
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Så här använder du sidan …
Data visas olika beroende på val av kvalitetsindikator, men generellt så fungerar sidan så
här:
Efter att i förra bilden ha valt en indikator och klickat på den, så öppnas en liknande sida som
den i exemplet nedan.
Överst i bilden finns en kort information om vilka data som visas och vilka val som kan göras.
1. Rikets (röd färg) data visas direkt på skärmen och den följer med oavsett ytterligare val.
2. Välj län (grön färg), kommun (blå färg) och eventuell stadsdel för att visa data.
3. Välj vilket år du vill titta på.
Vill du skriva ut sidan som ett
dokument; klicka på Skriv ut.

Håll/rör muspekaren över linjer och staplar i diagrammen för att visa data.
Samma data visas både i ett linjediagram överst på sidan och i en tabell nedanför. Ibland kan du
behöva scrolla ner på sidan för att se alla data.

Ångrar du ett val eller vill göra ett nytt, kan du
gå tillbaka till sidan innan på pilen överst till
vänster.
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Kvalitetsindikator
NPI-POÄNG

Denna indikator visas på fyra olika sätt, där varje alternativ skiljer sig från de andra, vilket är
viktigt att tänka på för att kunna tolka data rätt.
Under varje ikon står vad just den visar och överst inne på respektive sida finns en kort
förklaring av vad sidan visar. Klicka på den du vill titta på.
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Kvalitetsindikator
NPI-poäng över tid för
samtliga registrerade personer

Diagrammet visar medelvärdet av NPI-poängen för samtliga registrerade personer vid den första,
andra och den senaste registreringen, oavsett hur lång tid det är mellan registreringarna.

Rikets data visas direkt på skärmen. Välj län och kommun.
Målet är att NPI-poängen ska vara så låg som möjligt, vilket innebär att BPSD minskar
och att välbefinnandet ökar.
(Linjen i diagrammet ska gå nedåt när NPI-poängen minskar).

6

Kvalitetsindikator
NPI-poäng över tid för registrerade personer
med låg, medel och hög BPSD vid de tre
första registreringarna under de senaste fyra
åren
Diagrammet visar registrerade personers medelvärde på NPI-poängen vid de tre första
registreringarna om de är gjorda under de senaste fyra åren. NPI-poängen delas in i tre nivåer;
låg (<30), medel (30-60) och hög (>60) och den första registreringen avgör vilken nivå
respektive persons registreringar ingår i.

Rikets data visas direkt på skärmen. Välj län och kommun.
Målet är att NPI-poängen ska vara så låg som möjligt, vilket innebär att BPSD minskar
och att välbefinnandet ökar.
(Linjen i diagrammet ska gå nedåt när NPI-poängen minskar).
Linjerna i diagrammet ser olika ut och visar
de olika nivåerna på NPI-poängen.
Hög nivå (>60) NPI-poäng
Medel nivå (30-60) NPI-poäng
Låg nivå (<30) NPI-poäng
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Kvalitetsindikator
NPI-poäng över tid för registrerade personer
med låg, medel och hög BPSD med minst tre
registreringar oavsett år

Diagrammet visar registrerade personers medelvärde på NPI-poängen vid tre registreringar, där
den första av de tre registreringarna är gjord under det valda årtalet.
NPI-poängen delas in i tre nivåer; låg (<30), medel (30-60) och hög (>60) NPI-poäng och den
första registreringen av de tre, avgör i vilken nivå respektive persons registreringar ingår i.
Det som skiljer denna indikator från den förra är att här väljer du själv från vilket år du vill se
den första registreringen från.

Välj årtal för när den första registreringen ska vara gjord.
Rikets data visas direkt på skärmen. Välj län och kommun.
Målet är att NPI-poängen ska vara så låg som möjligt, vilket innebär att BPSD minskar
och att välbefinnandet ökar.
(Linjen i diagrammet ska gå nedåt när NPI-poängen minskar).
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Kvalitetsindikator
NPI-poäng över tid för registrerade personer
med hög BPSD (20%) med minst tre
registreringar oavsett år

Diagrammet innehåller två linjer/grafer som visar olika data.
Den översta linjen visar medelvärdet för de 20% av de registrerade personerna inom valt
område med högst NPI-poäng på första registreringen under det valda året samt personernas
två kommande registreringar.
Den nedersta linjen visar motsvarande resultat för de övriga 80% av personerna som
registrerats inom samma valda område och år samt på deras två kommande registreringar.

Välj årtal för när den första registreringen ska vara gjord samt län och kommun.
Målet är att NPI-poängen ska vara så låg som möjligt, vilket innebär att BPSD minskar
och att välbefinnandet ökar.
(Linjen i diagrammet ska gå nedåt när NPI-poängen minskar).
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Kvalitetsindikator
DEMENSLÄKEMEDEL

Kvalitetsindikatorn visar hur stor andel av de registrerade personerna med
Alzheimers sjukdom som får symtomlindrande demensläkemedel.
Data visas i procent från nuvarande år och fem år bakåt. Vill du se ett annat årtal, kan du välja det.
Staplarnas färg visar data för riket (röd färg), län (grön färg), kommun (blå färg) och eventuell
stadsdel.
Längre ner på sidan visas samma data med siffror i en tabell.

Rikets data visas direkt på skärmen. Välj län och kommun.
Målet i BPSD-registret är att minst 80 % av de registrerade personerna med Alzheimers
sjukdom ska få symtomlindrande demensläkemedel.
(Staplarna i denna indikator ska vara så höga som möjligt).
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Kvalitetsindikator
TEAM

Kvalitetsindikatorn visar andelen registreringar där man arbetat i ett
multiprofessionellt team och i teamet gjort alla delar av processen tillsammans.
Med multiprofessionellt team menas här att minst en person från SOL och en person från HSL
har deltagit i hela processen vid BPSD-registreringen.
Med hela processen, menar vi vid observation av symtom, analys av tänkbara orsaker samt i att
ta fram åtgärder.
Data visas i procent från nuvarande år och fem år bakåt. Vill du se ett annat årtal, kan du välja
det. Linjernas färg visar data för riket (röd färg), län (grön färg), kommun (blå färg) och eventuell
stadsdel.
Längre ner på sidan visas samma data och antal registreringar i siffror i en tabell. I nuläget
redovisas inte alla deltagande yrkeskategorier från SOL separat, utan de ingår i resultatet som
visas för undersköterskor.

Rikets data visas direkt på skärmen. Välj län och kommun.
Målet är att 100 % av alla registreringar ska göras i multiprofessionella team.
(Linjen i diagrammet ska gå uppåt, vilket betyder att procentantalet är högt).
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Kvalitetsindikator
SMÄRTA

Kvalitetsindikatorn visar hur stor andel av de registrerade personerna som bedömts
vara smärtfria och andelen registreringar där en smärtskattningsskala har använts
vid bedömningen.
Smärtfrihet
Det översta diagrammet på sidan visar i procent hur stor andel av de registrerade personerna som
bedömdes vara smärtfria vid den senaste registreringen varje år.
Data visas i procent från nuvarande år och fem år bakåt. Vill du se ett annat årtal, kan du välja det.

Användning av smärtskattningsskala vid bedömning av smärta/smärtfrihet
Det nedre diagrammet på sidan visar andelen av de registrerade personerna i procent, där en
smärtskattningsskala har använts vid bedömningen av smärta/smärtfrihet i analysdelen av tänkbara
orsaker till BPSD.
Data som visas är från den senaste registreringen varje år. Längre ner på sidan visas samma data med
siffror i en tabell.

Linjernas färg visar data för riket (röd färg), län (grön färg), kommun (blå färg) och eventuell
stadsdel. Längre ner på sidan visas samma data med siffror i en tabell.

Rikets data visas direkt på skärmen. Välj län och kommun.
Målet i BPSD-registret är att minst 80 % av de registrerade personerna ska vara
smärtfria.
(Linjen i diagrammet ska gå uppåt, vilket betyder att procentantalet är högt).
.
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Kvalitetsindikator
SYFTET MED ÅTGÄRDER

Kvalitetsindikatorn visar syftet med insatta åtgärder vid samtliga
registreringar och år.
I BPSD-registret ska syftet med varje insatt åtgärd anges och det finns åtta övergripande
syften att välja bland;
Basala behov
Bekräftelse/trygghet
Fysisk aktivitet
Förbättra kommunikationen
Kognitivt stöd
Miljöanpassning
Sinnesstimulering
Social aktivitet
Vid varje registrering är det möjligt att välja max två syften för varje insatt åtgärd, vilket gör
att antalet syften sammanlagt kan bli väldigt högt och att den siffran därför inte är intressant
att visa. Kvalitetsindikatorn visar istället vilka syften som valts för åtgärderna och hur syftena
är fördelade procentuellt. I varje stapel finns syftena vid samtliga registreringar under valt år
inräknade och färgmarkeringarna visar vilket syfte som menas.
Längre ner på sidan visas samma data i siffror i en tabell.

Målet för denna kvalitetsindikator kan inte anges i siffror, utan syftet är att visa
användningen av syftena med insatta åtgärder.
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Kvalitetsindikator
LÄKEMEDEL

Kvalitetsindikatorn visar den genomsnittliga dygnsdosen av läkemedel per
person /år
När du klickar på ikonen för denna kvalitetsindikator öppnas en ny sida (se bilden nedan).
Läkemedlen redovisas inte utifrån läkemedelsnamnet, utan de är i BPSD-registret indelade i
sex olika läkemedelsgrupper. Data som visas är användningen av läkemedel inom respektive
läkemedelsgrupp.

Klicka vidare på den läkemedelsgrupp du vill titta på data för.
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Dygnsdos per person och år
Diagrammet överst visar den genomsnittliga
dygnsdosen av vald läkemedelsgrupp per person
och år och data visas i milligram.

Andel personer i BPSD-registret som
behandlas inom vald läkemedelsgrupp
Diagrammet visar andel personer i BPSD-registret
som behandlas med läkemedel inom vald
läkemedelsgrupp.
Andelen redovisas i procent.

Data visas från nuvarande år och fem år bakåt. Vill du se ett annat årtal, kan du välja det.
Staplarnas färg visar data för riket (röd färg), län (grön färg), kommun (blå färg) och
eventuell stadsdel.
Längre ner på sidan visas samma data med siffror i en tabell.

Rikets data visas direkt på skärmen. Välj län och kommun.
Målet i BPSD-registret är en adekvat läkemedelsbehandling utifrån varje persons
individuella behov.
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Kontaktuppgifter BPSD-registret
Hemsida: www.bpsd.se

E-post: bpsd.sus@skane.se

Telefon: 040-335578 (se telefontider på hemsidan)

16

