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FOKUS 
At vise,  at  dans kan f remme det  re lat ionel le møde med personen med demens og at  
det  giver mulighed for at  imødekomme psykosocia le behov.  
 

INTRODUKTION 
Personer med demens har of te en re lat iv god hukommelse for episoder,  der l igger 
t i lbage i t iden.  Det gør sig også gældende når det  drejer s ig om motor iske færdigheder 
som dansetr in.   
 
Igennem dans kan t idl igere lærte krops lige grundrytmer,  færdigheder,  bevægemønstre,  
t r in og sangtekster bl ive vækket.   
 
At  danse kan være meningsbærende og for en stund kan er indr inger f ra  
helt  bestemte og følelsesmættede situat ioner  og relat ioner f ra t idl igere i  l ivet  
genkaldes;  f .eks.  fø lelser re lateret  t i l  forelskelse og kær lighed el ler t i l  sorg og savn. 
 
Dans skaber kontakt  og samvær og det  g iver mulighed for at  mærke og opleve den 
anden og sig selv.    
 
Dans gør det  mul igt  at  imødekomme psykosociale behov hos personer med demens.  
Det  kan f .eks.  være i forhold t i l  at  fø le sig knyt tet  t i l  et  andet  menneske,  at  være en 
del af  et  fællesskab, t ryghed og ident itet .  
 
Øjenkontakt ,  berøring og omfavnelse under dansen gør,  at  personen med demens kan 
føle sig set ,  mødt,  værdsat  og anerkendt.  
 
Udover at  dans kan f remme det  relat ionelle møde mellem personer kan dans også 
hjælpe t i l  at  en persons fysiske funkt ionsniveau vedl igeholdes e l ler f remmes.  
 
Som fagperson kan du sætte scenen for et  musika lsk samvær med dans på mange 
forskell ige måder og sammenhænge.  
 
I  v ideoerne vises eksempler på forske ll ige s ituat ioner,  hvor fagpersoner skaber 
rammer og mul ighed for,  at  personer med demens gennem dans får dækket 
psykosociale behov.  
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VÆR OPMÆRKSOM PÅ 
Hver video afslut tes med punkter du med fordel kan være opmærksom på.   
 
Opmærksomhedspunkter f ra hver video ses her:  
 
 
Video 1  

 

Igennem dans kan det  relat ionelle møde 
med personen med demens f remmes ved 
at  bruge øjenkontakt ,  omfavne og være 
kropsl igt  nær,  ved at  se,  værdsætte og 
anerkende personen.  
 

Video 2  

 

Ved at  deltage i dans kan en person med 
demens l ive op,  fø le sig set  og mødt,  
hvi lket  kan styrke selvværdsfølelse og 
ident itet .  
 
Hos personer med demens nedsættes 
evnen t i l  selvreguler ing.  Det er derfor 
vigt igt  at  du som fagperson tager ansvar 
for at  regulere og skabe de s ituat ioner,  
som under dans inviterer t i l ,  at  
er indr inger og minder vækkes hos 
personen med demens.  
 

Video 3  

 

Under mus ikalsk samvær som f .eks.  dans 
har personer med demens behov for,  at  
fagpersonen tager ansvar for,  at  
s ituat ionen b l iver afstemt,  så den 
imødekommer personens psykosocia le 
behov og at  personen hverken over- el ler 
underst imuleres,  men får mul ighed for at  
indgå i en meningsfuld sammenhæng.  

Video 4  

 

Personer med demens kan deltage i dans 
på hvert  deres niveau af  
deltagelsesmul igheder,  når de støt tes af  
fagpersoner e l ler f .eks.  af  deres 
pårørende. 
 
Det  er vigt igt  at  dit  mus iske virkemiddel 
alt id er afstemt ef ter den person du er 
sammen med.  
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SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION 
Spørgsmålene kan bruges som insp irat ion t i l  at  igangsætte ref leks ioner og st imulere t i l  
dia log og videndeling om, hvordan manualens indhold kan omsættes/overføres t i l  egen 
praksis og helt  konkret  t i l  de personer med demens, der samarbejdes med i det  
dagl ige.  
 

1.  Hvordan kan du igennem dans imødekomme de psykosoc ia le behov hos en 
person med demens? 

 
2.  Hvordan kan du gennemføre dans med en person med demens,  der er fysisk 

handicappet el ler svækket på anden måde? 
 
3.  Hvordan kan du som fagperson sikre,  at  s ituat ioner med dans b l iver afstemt,  så 

personens psykosociale behov imødekommes og at  personen hverken over- 
el ler underst imuleres? 


