
 
Man u al :  M us ik  o g Dem e ns re h ab i l i te r i n g  

 
 

 
Man u al e n er  u dv ik le t  i  fo rb i nd e lse  me d ak t i ons forsk n i ngs pr o j ek t :   

Sa n g og  mus ik  s om komm u nik at iv  in te rve nt i ons fo rm  i  re ha b i l i t er in gs in dsa tse n  ov er f or  pe rso ne r  m e d dem e ns  
F i na ns ie re t  a f  VE LU X fo n de n  •  F orsk ni n gs l ed er  A ase  Mar i e  O t tes en  

 

MUSIK OG AKTIVITET 
 

FOKUS 
At vise forskell ige måder,  hvor personer med demens kan indgå i akt iv iteter,  med 
fokus på at  dække psykosociale behov,  der f .eks.  omfat ter meningsfu ld beskæft ige lse,  
t i lknytning og at  fø le sig som en del af  et  fællesskab.  
 

INTRODUKTION 
Som en del af  at  bruge sang og mus ik indgår  at  kunne hjælpe personen med demens 
med at  få dækket de psykosocia le behov,  der  omfat ter meningsfu ld beskæft ige lse,  
t i lknytning og at  fø le sig som en del af  et  fællesskab.  
 
I  v ideoerne vises eksempler på forske ll ige måder,  hvor personer med demens indgår i  
akt iv iteter,  der har fokus på at  dække personens psykosoc ia le behov.  
 

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  

 

Det  er vigt igt  at  den akt iv itet  du sætter i  
værk er afstemt ef ter de personer med 
demens der deltager.  

Video 2  

 

Det  er vigt igt ,  at  du som fagperson er 
ansvarl ig for at  faci l i tere processen 
under en akt iv itet  så al le deltagere føler 
sig ink luderet  
 
Det  er vigt igt  at  personer med demens,  
der de ltager i  en akt iv itet ,  hverken over- 
el ler underst imuleres,  men får mul ighed 
for at  indgå i en meningsfu ld 
sammenhæng.  

 
  



Musik og akt iv itet  
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Video 3  

 

At  starte med den samme sang hver gang 
under en akt iv itet  kan skabe 
genkendelighed og foruds igelighed for 
personen med demens.  

Video 4  

 

Fr iv i l l ige kan være ressourcepersoner i  
forbindelse med musikakt iv iteter og være 
med t i l  at  skabe posit ive stunder for 
personer med demens.  

 

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 sikrer du dig,  at  den akt iv itet  du sætter i  værk er afstemt ef ter den 
person/de personer med demens der de ltager? 

 
2.  Hvordan kan du bruge sang og musik i  en akt iv itet ,  med det  formål at  t ræne 

fysiske,  kognit ive og soc ia le funkt ioner hos den person/de personer med 
demens der deltager? 

 
3.  Hvordan kan du bruge sang og musik i  en akt iv itet  t i l  at  vække pos it ive 

er indr inger hos den person/de personer med demens der deltager? 
 
4.  Hvordan sikrer du sig,  at  den person/de personer med demens der de ltager i  en 

akt iv itet ,  hverken over- e l ler underst imuleres? 
  
5.  Hvordan kan du bruge musikken som en del af  en spontan akt iv itet ;  f .eks.  dans 

for at  imødekomme psykosoc ia le behov som t i lknytn ing og ink lusion hos 
personen med demens? 

 
6.  Hvordan kan du og I  som personalegruppe involvere og samarbejde med 

pårørende og f r iv i l l ige i  forbindelse med sang- og musikakt iv iteter? 


