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INTRODUKTION 
Jan Nybo Jensen, centerchef ,  Ple jecentret  Sølund 
 
Drivkraft  
Inden du/ I  iværksætter en organisator isk forandringsproces med målret tet  at  bruge 
sang og mus ik i  demensrehabil i ter ingen er det  vigt igste spørgsmål at  besvare:  
HVORFOR og OM det  er noget  man som leder/ ledergruppe vi l .   
 
Som leder ska l man sætte en ambit ion for at  sang og mus ik bl iver en integreret  de l af  
hverdagen og for at  det  bl iver en del af  arbejdspladsens ku ltur.  Og det  er et  langsigtet  
projekt .  Det  har nogle økonomiske konsekvenser på den lange bane, som kræver mod 
og at  ledelsen kan se muligheder og forstår hvad sang og musik kan gøre for 
borgeren/beboerne.  
 
Det  kræver ledelsens bevågenhed HELE t iden.  Som leder ska l man gøre op med sig 
selv om det  er det  man v i l ,  for det  kræver man er helhjertet  med sammen med 
medarbejderne,  for at  musikken ikke b l iver glemt i  hverdagen.   
 
Det  kræver ledelsen har et  mål med kulturen og medarbejderne og at  medarbejderne 
invo lveres og indgår f ra start  af ,  både i forho ld t i l  at  kval i f icere vision og proces.   
 
Musikken er et  nyt  arbejdsværktøj t i l  medarbejderne,  der kan give deres arbejde et  
kompetenceløf t .  Er medarbejderne ikke akt ivt  med kan forandringsprocessen med brug 
af  sang og mus ik ikke gennemføres.   
 
Det  er også vigt igt ,  at  se på om organisat ionen som helhed er gearet  t i l  at  gå i  gang 
med en forandringsproces.  Her er pr ior i ter ing og t iming vigt ig.  Som ledelse er det  
vigt igt  at  have en god fornemmelse af ,  hvornår der er plads t i l  at  lave en større 
bevægelse i  organisat ionen – el ler hvornår der kan skabes plads t i l  det .  En 
implementer ing af  sang og musik skal være en ledelsesunderstøt tet  beslutning.  Hvis 
det  ikke er t i l fældet  kan brugen af  sang og musik drukne i a l le de andre dagsordener,  
krav og indsatser,  der er i  hverdagen. Krav og indsatser som måske har højere 
pr ior i tet  i  organisat ionen.  
 
Der kan derudover være behov for at  se og vurdere på arbejdspladsens kultur,  
kommunikat ion,  medarbejdernes kompetencer,  indst i l l ing,  t i lgang og måde at  arbejde 
på.  Ligeledes arbejdspladsens procedurer,  fælles målsætninger,  muligheder for at  
skabe ejerskab,  teknisk og prakt isk understøt telse samt de økonomiske rammer for 
gennemførelse.  
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Når formålet  med forandr ingsprocessen med at  bruge sang og mus ik i  
demensrehabil i ter ingen står klart  for både ledelsen og for medarbejderne,  er det  
let tere at  skabe mot ivat ion,  holde kursen og måle,  om de ønskede resultater opnås.  
 
Design 
Den enk leste måde at  opst i l le et  design for en forandr ingsproces er at  starte med at  
spørge:  HVORDAN kommer vi bedst  muligt  f ra A t i l  B – og så lave planen.  
Det  er f .eks.  v igt igt  at  der i  planen indgår:  
 

•  En kompetenceudv ikl ingsplan for medarbejderne 
 

•  En implementer ingsplan om hvem gør hvad,  hvordan og hvornår  
 

•  En strategi for hvordan man løbende vi l  fø lge op og ho lde fokus på at  sang og 
musik bruges målret tet  i  hverdagen 

 
Som regel opfører virkel ighedens forandringsprocesser s ig anderledes,  end de p laner,  
v i lægger for dem. Den bedste måde at  opst i l le et  design på er derfor at  det  f inder sted 
i en samskabelsesproces med involver ing af  aktørerne i processen,  dvs.  
medarbejdere,  ledelse og pårørende.  
I  processen må der gives p lads t i l  løbende juster ing og implementer ing;  dvs.  det  er 
vigt igt :  
 

•  At  afsætte t id t i l  mødeakt iv itet  underve js.  
 

•  At  der er udnævnt en tovholder,  der hele t iden har overbl ik og faci l i terer 
forandr ingsprocessens forske ll ige faser.  

 
•  At  ledelsen hele t iden er akt ivt  med, bakker entydigt  op og kommunikerer v is ion 

og målsætn inger,  og viser vejen for processen. 
 

•  At  ledelsen løbende forholder sig t i l  al lokeringen af  ressourcer.  
 

VÆR OPMÆRKSOM PÅ 
Videoen afslut tes med punkter du med fordel  kan være opmærksom på.  
 
Opmærksomhedspunkter f ra videoen ses her:  
 

•  At  komme godt i  gang kræver ledelsens bevågenhed og at  ledelsen er helhjertet  
med sammen med medarbejderne,  for at  brugen af  sang og musik ikke bl iver 
glemt i  hverdagen.  

 
•  Se igangsætning af  sang og musik i  demensrehabil i ter ingen som et  

kompetenceløf t  og som et  nyt  redskab,  der kan let te hverdagsopgaverne for 
medarbejderne.  
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•  Udpeg en tovholder,  der udarbejder en implementer ingsplan og som kan bevare 
overbl ikket  på indsatsen i samarbejde med ledelsen.  

 
•  At  implementere brugen af  sang og mus ik er en længevarende proces og det  er 

vigt igt  at  ledelsen pr ior i terer det.  
 

•  Det  er vigt igt  at  ledelsen løbende forholder s ig t i l  al loker ingen af  ressourcer.  
 

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 i  forhold t i l  at  komme godt  i  gang med at  bruge sang og mus ik og hvordan 
selve implementerings- og forankringsprocessen kan for løbe. 
 

1.  Er du som leder/ ledergruppe k lar t i l  at  pr ior i t ere de ledelsesmæss ige kræfter,  
energ i,  t id og opmærksomhed i forhold t i l ,  at  organisat ionen skal implementere 
brugen af  sang og musik i  det  daglige arbejde,  så det  bl iver en de l af  Jeres 
kultur,  altså det  lange seje t ræk? 

 
2.  Er du som leder/ ledergruppe v i l l ig(e) t i l  at  pr ior i tere de økonomiske ressourcer 

det  kræver f .eks.  i  form af  kompetenceudvik l ing af  medarbejdere,  indkøb og 
vedl igeholdelse af  teknisk udstyr og evt .  ansættelse af  musikterapeut? 

 
3.  Er du som leder/ ledergruppe indforstået  med og en ige om, at  brugen af  sang og 

musik kræver kont inuerl ig ledelsesmæssig opfølgning,  pr ior i ter ing af  t id t i l  
medarbejdernes kompetenceudv ikl ing og kont inuer l ig læring med t id afsat  t i l  
medarbejdernes fæl les ref leksion,  videns- og erfar ingsudveks ling i  
implementer ingsprocessen? 

 
4.  Vi l  du som leder/ ledergruppe sætte brugen af  sang og mus ik på dagsordenen på 

personale-,  MED- og ledermøder på l ige fod med andre fagl ige- og 
dr if tsmæssige emner? - Hvordan vi l  du som leder/ ledergruppe argumentere for 
betydningen heraf  i  forhold t i l  d in/Jeres overordnede ledelse?   

 
5.  Er du som leder/ ledergruppe indst i l let  på,  at  indførelse af  sang og musik som 

kommunikat iv intervent ionsform skal fungere 24/7/365 og at  det  kommer t i l  at  
tage t id? 

 
6.  Hvordan vi l  du som leder inddrage medarbejderne i de ind ledende faser og i 

forbindelse med igangsætning af  brugen af  sang og mus ik? 
 
7.  Hvilket  indhold vurderer du,  at  en overordnet  st rategi og en plan for 

implementer ings- og forankr ingsprocessen i f orhold t i l  brugen af  sang og musik 
i  praksis bør have og hvordan vi l  du sikre at  disse p laner bl iver udarbejdet? 

 
8.  Hvordan vi l  du som leder sikre d ig,  at  al le medarbejdere i  organisat ionen før 

start  får et  fælles fundament og vidensgrundlag i forho ld t i l  brugen af  sang og 
musik og at  deres viden udbygges løbende gennem implementer ingsprocessen? 


