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Abbey Painscale

Bergesta omsorgsboende, Nordanstig 



Det här är vi; 

• Sandra Jonsson Undersköterska 

• Julia Hiltunen Gunnarsson Undersköterska

• Karin Söderström  Sjuksköterska 

• Maria Myhrer  Enhetschef 

Bergesta Omsorgsboende, Nordanstig 



Vi valde detta förbättringsarbete; 

• Minska och uppmärksamma smärta hos personer med 
demenssjukdom.

• Utgångsvärde; I januari hade smärtskattning används vid 1 registrering



Detta gjorde vi för att det skulle bli bättre; 

Vi började vid varje registrering använda smärtskattningsskalan 

Abby Painscale



Så här blev resultatet; 

Slutvärde;  

Smärtskattningsskalan har används i samtliga registreringar för maj månad.

Utvärdering av förbättringsarbetet kommer göras i juni och december 2021.



Detta har varit en utmaning; 

Utmaningen är att uppmärksamma även Social och 
existentiell smärta hos boende på Bergesta. 



Detta har varit bra; 

Att vi har fångat upp obehandlad fysisk smärta genom att använda 
Abby Painscale.



Så här går vi vidare; 

• Vi fortsätter använda oss av Abby Painscale vid varje registrering 

• Vi kommer att sprida vårt förbättringsarbete till övriga verksamheter 
som arbetar med BPSD registret i vår kommun. 



Förbättringsarbete med hjälp av data från
BPSD-registret

Burträskgårdarna, Skellefteå 



Vår vision  2019-2023  

Burträskgårdarna – ett tryggt boende med engagerad 
personal, som gör det möjligt att leva livet bäst möjligt, för 
alla.



Vår image 

• Omvärlden uppfattar att vi erbjuder en vacker, stillsam 
och trygg boendemiljö

• Omvärlden uppfattar oss på Burträskgårdarna vara 
pålitliga, kunniga och hjälpsamma

• Omvärlden uppfattar oss på Burträskgårdarna vara ETT 
lag som består av kunniga medarbetare med olika roller 
där alla bidrar till att göra det möjligt att leva livet bäst 
möjligt för dem som behöver oss

Att möta oss på Burträskgårdarna ska vara ett möte som    
präglas av enkelhet, närhet och öppenhet!



Vad har vi gjort för att förbättra våra resultat?

• Utbildning i smärtskattningsskalan

• BPSD-administratörer ansvarar för att teamet deltar vid 
skattning.

• Individer med hög NPI-poäng lyfts som ärende på respektive 
teamträff. 

• Teamet, arbetslaget och specialist undersköterska är 
delaktiga i utformande av bemötande/åtgärdsplan.

• Återkommande träffar var sjätte vecka för BPSD 
administratörer och specialistundersköterskor. 



Vår förbättringsresa 



Under resans gång

Utmaningar

Kontinuitet i teamet

Detta har varit bra

Att på ett strukturerat sätt arbeta med BPSD och 
ha forum för detta.



Vår fortsatta resa

Fortsätta arbeta med BPSD på det sätt vi gör för att det nya arbetssättet 
ska ”sätta sig” i verksamheten och bidra till goda resultat på långsikt.

Arbeta för att levnadsberättelsen ska ligga till grund vid skattningar, orsak, 
bemötande- och åtgärdsplaner.



Matlust

Blåvingen, Trollhättan  



Det här är vi

Vi som har jobbat med detta förbättringsarbete är ett gäng 
undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor och 
enhetschef på Blåvingen Lantmannavägen 96-98 i 
Trollhättan.
Detta är en enhet med plats för 24 hyresgäster med någon 
form av demensdiagnos.



Måltidssituationen

• Matlust/ätstörning
• Januari 1/1 – 1/5 2021
• Utgångsvärde = 11 NPI antal 16 personer.



Detta gjorde vi för att det skulle bli 
bättre 
• Se över måltidssituationen
• Dukning = att skilja på vardag och helg
• Planering = Flyttade om sittplatser så att miljön blev 

trivsammare.
• Självservering
• Stöttning vid måltid när de vill sitta själva tex. Inne på 

rummet. 



Så här blev resultatet; 

• Slutvärde 1/5 2021 
• 10, 43 NPI på antal 7 personer.



Detta har varit en utmaning 

• Att få med köket i planering av mat. Tex möjlighet att 
beställa ”guldkant i tillvaron”. Detta är på gång.

• Att anpassa hyresgästernas önskemål för de som inte kan 
uttrycka det själv, genom att luska fram från anhöriga, 
vänner och bekanta om tidigare matvanor.



Detta har varit bra 

• Fått tänka till i arbetsgrupperna.
• Lugnare och trivsammare måltidssituationer.
• Uppskattning från hyresgästerna.



Så här går vi vidare

Fortsätta att diskutera tillsammans med varandra på 
teams framförallt se att vi är en enhet som hjälps åt.



Stort TACK från
BPSD-registret till er som

deltog i detta arbete! 


