
Nationellt kvalitetsregister sedan 1/11 2010
Syftet med BPSD-registret är främst att kvalitetssäkra vården för 
personer med kognitiv sjukdom och att öka deras välbefinnande 
och livskvalité, genom att minska Beteendemässiga och Psykiska 
Symtom vid Demens (BPSD). 
BPSD-registret bidrar också till forskning och utveckling och följer 
Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid 
demenssjukdom. 

BPSD-registret utvecklades på Kunskapscentrum för 
demenssjukdomar, Skånes universitetssjukhus och ingår sedan 
hösten 2021 i enheten Kognitiv medicin vid Ängelholms sjukhus.
Till BPSD-registret finns ett kansli och en styrgrupp kopplad. 

BPSD-registret 

Strukturen i BPSD-registret
BPSD-registret lyfter vikten av en personcentrerad omvårdnad 
och betydelsen av genomtänkta, individuellt utformade 
bemötande- och kommunikationsstrategier. 
Strukturen bygger på att det multiprofessionella teamet runt 
personen tillsammans observerar, analyserar, åtgärdar och 
utvärderar dennes mående samt insatta vårdåtgärder. 
Genom att kontinuerligt upprepa processen skapas mätbara värden 
som kan ligga till grund för förbättringsarbete på olika nivåer. 

Hemsida: www.bpsd.se 
Kontakt: bpsd.sus@skane.se

Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid 
Demens (BPSD) 
BPSD drabbar ca 90 % av alla som lever med en kognitiv sjukdom 
någon gång under sjukdomstiden. Symtomen orsakar ett stort 
lidande framförallt för personen själv, men symtomen påverkar 
även anhöriga och vårdpersonal.
Dessa symtom kan exempelvis vara oro, aggressivitet, apati, ångest, 
hallucinationer eller mat- och sömnstörningar. 

Välkommen att besöka BPSD-registrets hemsida!
Där finner du mer information om BPSD-registret, goda exempel, rapporter, statistik, filmer, webbutbildning & med mycket annat.
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… En person som alltid blir orolig på eftermiddagarna behöver kanske vila 
mitt på dagen för att undvika att bli orolig på eftermiddagen eller kanske 

kan en kort promenad med personal förebygga oron?

… En person med ett utåtagerande beteende behöver ett individanpassat 
bemötande för att undvika situationer som skapar beteendet. 
Vad skapar aggressionen och i vilka situationer uppstår den? 

Kanske är den ett uttryck för något i miljön, kanske är ljudvolymen för hög 
eller mängden stimuli för många? 

Bemötande & personcentrerade vårdåtgärder 

Att arbeta i multiprofessionella team med en strukturerad 
och personcentrerad omvårdnad, ökar både kunskapen inom 
verksamheterna och kvaliteten på omvårdnaden.

Genom att observera beteenden och genom att ha kunskap 
& kännedom om personens sjukdom, bakgrund och vanor, 

samt genom att anpassa sitt eget bemötande
efter personens behov, 

kan man göra stor skillnad med små åtgärder.

288 av rikets 290 kommuner 
arbetar aktivt med BPSD-registret

inom både kommunal och privat äldreomsorg. 
Främst är det särskilda boenden, demensboenden, 

hemsjukvård och demensteam som är anslutna.

Antal anslutna enheter
7458

(juni 2022)

Antal registrerade personer
98 554

(2010 - juni 2022)



Vinster & möjligheter med BPSD-registret 

Statistik & kvalitetsindikatorer
Alla uppgifter i BPSD-registret skrivs in direkt i ett webbaserat 

system. Resultat på olika nivåer kan tas fram och användas för 

att utvärdera arbetet.

Statistik visas på individ-, enhets-, kommun-, läns- och riksnivå.

För att visa data på individ- och enhetsnivå krävs behörighet att 

logga in till aktuell enhet. Övergripande statistik på kommun-, 

läns- och riksnivå visas öppet på hemsidan i form av 

kvalitetsindikatorer och rapporter. 

I kvalitetsindikatorerna följs bland annat NPI-poäng, läkemedel, 

teamarbete, smärta och syftet med insatta vårdåtgärder.

Teamarbete & ökad kunskap
Multiprofessionellt teamarbete
Arbetet i BPSD-registret bygger på ett multiprofessionellt 
teamarbete. Genom att samarbeta mellan professionerna tas 
kunskap tillvara och lärande samt den gemensamma kompetensen 
ökar.

Utbildning i BPSD-registret
Innan man kan använda BPSD-registret 
i sin verksamhet krävs att ett team från
respektive enhet deltar i BPSD-registrets
utbildning på 2,5 dagar. 

Utbildningen hålls lokalt av certifierade
utbildare. Idag finns det ca 375 aktiva 
certifierade utbildare runt om i hela riket.

Rike
Län
Kommun

I statistiken 
går det att följa resultat

över tid och att hitta områden 
som behöver förbättras.

Förbättringsarbete
Hur vet vi att en förändring vi gör är en förbättring? För att kunna 
veta det måste vi mäta före och efter förändringen.
I BPSD-registret går det att följa resultat på olika nivåer. Dessa data 
kan användas som underlag till förbättringsarbete på olika nivåer. 
BPSD-registret har de senaste åren arbetat med att sprida kunskap 
om hur man använder registerdata i förbättringsarbete. 
Under 2022 arbetar vi vidare med att utveckla systemet med en ny 
modul i registret som ska förenkla det för användarna att arbeta 
med förbättringsarbete. 

En rapport med  resultat och erfarenheter från ett genomfört 
förbättringsprojekt under åren 2020-2021 finns att läsa på 
hemsidan. Ta del av upplägg, genomförande, resultat och 
slutsatser om vad som krävs för att genomföra ett lyckat 
förbättringsarbete. På hemsidan finns också många goda exempel 
att inspireras av. 

Utbildade/yrkeskategori

Hemvårdare 250

Vårdbiträde 1800

Undersköterska 25000

Silviasyster 215

Sjuksköterska 7770

Silviasjuksköterska 70

Demensjuksköterska 300

Chef 3725

Arbetsterapeut 1650

Fysioterapeut 860

MAS/MAS 165

Läkare 15

Samordnare 235

Övrigt & okänt 2830

Ett multiprofessionellt teamarbete 
och BPSD-registrets utbildning skapar

en gemensam grund och bidrar
till ökad kunskap & ett bättre samarbete.

Hälsoekonomi & vinster 
BPSD‐registret visar på mycket goda resultat
Enheter som arbetat med stöd av registret har kunnat visa på ett 
ökat välbefinnande och en mer meningsfull tillvaro för sina 
vårdtagare, där den individanpassade omvårdnaden bidragit till en 
minskad BPSD‐problematik.

En uträkning visar även på att BPSD-registret kan bidra till en 
betydande minskning av samhällskostnaderna relaterat till 
exempelvis färre återinläggningar inom sjukvården, minskade 
läkemedelskostnader och minskade utgifter för extrabemanning 
och sjukskrivningar med mera.

BPSD-registret visar även på en förbättrad arbetsmiljö och där 
personal uttrycker en ökad glädje och arbetstillfredsställelse i sitt 
arbete.

45 000 
vård- och omsorgspersonal 
har hittills deltagit i BPSD-

registrets utbildning.
(juni 2022)

Granskningsrapport av Riksrevisionen 
En granskningsrapport av Riksrevisionen (RIR 2020:19) visade 

att personer som registrerades i BPSD-registret
generellt får en bättre vård än de som inte är registrerade;

• de hade en lägre risk för undvikbar slutenvård
• högre användning av demensläkemedel
• lägre förskrivning av olämpliga läkemedel 

Sammantaget betyder detta en ökad livskvalitet för de
registrerade personerna. men även minskade samhällskostnader.

Välkommen att besöka BPSD-registrets hemsida!
Där finner du mer information om BPSD-registret, goda exempel, rapporter, statistik, filmer, webbutbildning & med mycket annat.

Hemsida: www.bpsd.se 
Kontakt: bpsd.sus@skane.se


