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BRUG AF PLEJESANGE 
 

FOKUS 
At vise,  at  det  kan hjælpe personer med demens t i l  bedre at  forstå og medvirke,  hv is 
der bl iver sunget hvad der ska l ske og hvad personen med demens ska l gøre.  

 

INTRODUKTION 
Det kan være vanskel igt  at  få personer med demens t i l  at  medvirke,  når de har brug 
for hjælp.  Ofte skyldes det ,  at  de ikke forstår  og kan omsætte det  fagpersonen 
fortæller,  der skal ske,  t i l  prakt isk handl ing.   
 
I  stedet  for en verbal informat ion kan brug af  plejesange være en værdig måde for 
personen med demens at  få en omsorgshandl ing gennemført  på.   
 
Plejesange indbefat ter at  der via sang bl iver sat  ord på det  personen med demens 
skal,  hvi lket  kan gøre situat ionen mere begr ibel ig og håndterbar for personen.  
 
I  v ideoerne vises eksempler på situat ioner,  hvor fagpersoner bruger ple jesange, der 
hjælper personer med demens t i l  at  komme bedre igennem vanskelige p leje- og 
omsorgssituat ioner.   
 

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  

 

At  bl ive gu idet  posit ivt  igennem en 
omsorgshandling,  hvor der synges,  hvad 
personen med demens ska l gøre,  kan 
modvirke,  at  personen får fø lelsen af  
ikke at  kunne noget.  
 
Det  er vigt igt ,  at  dit  valg af  
f remgangsmåde a lt id er afstemt ef ter den 
person du skal h jælpe.  
  
Den melodi e l ler sang du bygger en 
ple jesang op over må gerne være en som 
personen med demens kender e l ler kan 
l ide.  
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Video 2  

 

Brug af  ple jesange kan hjælpe personen 
med demens t i l  bedre at  forstå og følge 
det  der skal ske.  
 
At  have øjenkontakt  med en person med 
demens kan virke t i l l idsskabende og 
bekræftende, hvi lket  får personen med 
demens t i l  at  fø le sig t ryg.  
 
Det  er vigt igt ,  at  valg af  ø jenkontakt  alt id 
er afstemt ef ter den person du ska l 
hjælpe.  
 
Vær opmærksom på,  at  det  er nemmest 
for dig,  hvis p lejesangen bygges op over 
en melodi e l ler sang du føler dig fort ro l ig 
med. 

Video 3  

 

Brug af  den samme p le jesang hver dag 
kan skabe forudsigel ighed og 
genkendelighed, hvi lket  gør at  personen 
med demens bedre kan forstå og 
medvirke i  det  der ska l foregå.  
 
Personer med demens kan have lang 
latenst id.  Det  betyder at  det  f .eks.  kan 
tage længere t id for dem at  reagere og 
gøre noget.  Det  er derfor vigt igt  at  du 
afstemmer hast ighed og tempo t i l  den 
enkelte persons behov. 

 
 

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 og I  som personalegruppe,  at  valg af  musiske virkemid ler og 
f remgangsmåde a lt id er afstemt ef ter den person,  der skal h jælpes? 

 
2.  Hvordan kan du og dine ko l legaer i  forbindelse med ple jes ituat ioner bruge sang 

og musik t i l  at  gøre situat ionen for personen med demens mere foruds ige lig,  
begribe l ig og håndterbar? 
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3.  Hvilke sange kan du foreslå t i l  at  understøt te forskell ige handlinger;  f .eks.  
hvi lke sange kan mot ivere personen med demens t i l  at :  gå,  stå,  rejse sig op 
el ler t i l  at  komme i bad? 

 
4.  Hvordan kan du og I  som personalegruppe systemat isk dele Jeres gode h istor ier 

om brug af  plejesange? 
 
5.  Hvordan sikrer du og I  som personalegruppe videreformid l ing og dokumentat ion 

af  Jeres indsats,  så personen med demens oplever forudsigel ighed, 
begribe l ighed og håndterbarhed i plejes ituat ionerne i hverdagen? 


