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INTRODUKTION 
 
Aase Marie Ottesen, forskningsleder,  Inst i tut  for Kommunikat ion og Psykologi ,  Aalborg 
Universi tet  
 
Der f indes i  dag ingen medicin,  der kan helbrede demens. Der er dermed et udtal t  
behov for at  v i  udvikler psykosociale metoder og intervent ionsformer, der er baseret på 
andet end medicin,  som kan medvirke t i l ,  at  personer med demens får et  tålel igt  og 
værdigt l iv.   
 
Angst,  uro el ler udadreagerende adfærd er nogle af de reakt ionsmåder,  der ses hos 
personer med demens. Den adfærd påvirker både deres egen, deres pårørendes og 
involverede fagpersoners tr ivsel  og tryghed. 
 
At samarbejde med personer med demens er en meget kompleks opgave, som kræver 
en stor pædagogisk og sundhedsfagl ig indsats fra fagpersoners side. 
 
Her i  manualen er fokus rettet  mod praksis,  hvor fagpersoner bruger sang og musik 
som kommunikat iv intervent ionsform over for personer med demens i  
rehabi l i ter ingsindsatsen. I  forhold t i l  rehabi l i ter ing har manualen værdimæssigt en 
sundhedsfremmende t i lgang.  
 
Det er hensigten at manualen kan inspirere t i l  at  sang og musik kan bruges målrettet  
og med et forebyggende sigte t i l  a l le målgrupper med demens uanset om personen har 
mi ld,  moderat el ler svær demens, men afstemt efter den enkelte person, så 
vedkommendes psykosociale behov imødekommes. 
 
Teoret isk er manualen inspireret af  musikterapi  og den musikterapeut iske praksis. 
 
Manualen giver viden og inspirat ion t i l  hvordan fagpersoner målrettet  kan bruge sang 
og musik i  deres relat ion med personer med demens.  
 
Igennem autent iske videooptagelser fra praksis vises en række enkle måder,  hvorpå 
fagpersoner ved at bruge sang og musik i  deres relat ion med personer med demens 
kan forebygge vanskel ige pleje- og omsorgssi tuat ioner samt forbedre deres 
kommunikat ion, relat ioner og samværsformer.   
 
Fagpersoner og ledere fra Demenscenter Skovgården, Plejecentret Sølund, 
Demensenheden Vej le Kommune og Strandgården Plejecenter har stået for at  optage 
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de autent iske si tuat ioner fra deres hverdag sammen med personer med demens. 
Derudover har pårørende og fr iv i l l ige indgået i  samarbejdet.  Der er indhentet samtykke 
t i l  at  v ideooptagelserne må anvendes i  den internetbaserede manual.   
 
I  manualen gives der derudover anbefal inger t i l  hvordan processen med at igangsætte 
brugen af sang og musik kan prakt iseres på en arbejdsplads.  
 
Der gives anbefal inger t i l  implementer ings- og forankr ingsprocessen, uddannelse-og 
kompetenceudvikl ing af fagpersoner og t i l  hvordan der målret tet  kan arbejdes med at 
sang og musik bl iver en integreret del  af  kul turen og hverdagsl ivet,  t i l  gavn for 
l ivskval i tet  og tr ivslen hos personerne med demens men også for de ansatte 
fagpersoners arbejdsglæde og tr ivsel .  
 
Værdimæssigt bygger manualen på en personorienteret t i lgang t i l  personer med 
demens, hvor det enkelte individ sættes i  centrum. Der er et  helhedsorienteret 
perspekt iv på det at  være en person med demens, hvor fokus er på at bevare ident i tet ,  
selvbestemmelsesret,  værdighed, selvværdsfølelse og inklusion. Værdimæssigt 
anskues omsorgsopgaven dermed her i  manualen som langt mere end det at  opfylde 
basale fysiske behov, hvi lket også er vigt igt .   
 
I  den personorienterede t i lgang indgår,  at  fagpersonernes rol le er at  dække 
grundlæggende psykosociale behov hos en person med demens, som omfatter 
behovene: Trøst,  t i lknytning, inklusion, beskæft igelse og ident i tet .   
 
Udgangspunktet i  samarbejdet med personen med demens er at  skabe posi t ive 
interakt ioner.  Her i  manualen lægges op t i l  en grundlæggende måde at arbejde med 
sang og musik på, som bygger på de 3 R-er,  der står for:  Ramme, Reguler ing og 
Relat ion. 
 
Ramme  handler om at få skabt en klar struktur og tryg ramme om samværet,  der 
hjælper med t i l  at  øge genkendel ighed og forudsigel ighed for personen med demens. 
 
Reguler ing  omfatter at  hjælpe personen med demens med at holde fokus, være 
opmærksom og regulere sig selv.  
 
Relat ion  handler om, at etablere og indgå i  en personafstemt relat ion med personen 
med demens, hvor vedkommendes grundlæggende psykosociale behov forsøges 
imødekommet.  
 
 


