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INTRODUKTION 
Jan Nybo Jensen, centerchef ,  Ple jecentret  Sølund 
 
Den største faldgrube i implementer ing af  forandringer er at  t ro,  at  forandringen er 
gennemført ,  når den går i  luf ten.   
 
Forandringer tager t id at  gennemføre og en forandr ing skal v ise s ig i  ændret  mindset ,  
adfærd og i praksis hos de involverede, før den er en succes.  
 
For at  implementer ingen kan lykkes kræver det  konstant  ledelsesmæssig bevågenhed 
og opbakning.  Det vi l  s ige,  at  ledelsen init ierer implementer ingen, understøt ter den 
løbende og kommunikerer vis ion og målsætninger samt sikrer koordiner ing af  
indsatsen.   
 
En række interpersonel le faktorer såsom samarbejdsre lat ioner,  kommunikat ion og 
organisat ionens kultur kan påvi rke implementer ingen.  
 
For at  implementere brugen af  sang og mus ik  er det  vigt igt  at  medarbejdernes måde at  
arbejde på er funderet  i  en personorienteret  t i lgang t i l  personerne med demens.  
 
Det  er afgørende for implementer ingen,  at  medarbejderne deltager akt ivt  og er vi l l ige 
t i l  at  ændre evt .  adfærd,  indst i l l ing,  t i lgang og måde at  arbejde på,  f .eks.  kan det  for 
nogle virke grænseoverskr idende at  skul le bruge sig selv på en anden måde i 
samspil let  med personen med demens; eksempelvis i  forhold t i l  at  synge. Det er derfor 
vigt igt  at  skabe t rygge rammer for medarbejderne,  hvor de kan udfolde sig og hvor der 
skabes rum t i l  gensidig ref leks ion og vidensdeling og erfar ingsudveksling i  hverdagen 
og ved møder.  
 
Det  er vigt igt  at  al le medarbejdere i  organisat ionen får et  fælles fundament og 
vidensgrundlag før start  og som underbygges løbende gennem praks isnær læring,  hvor 
der indgår ve j ledning og eventuelt  supervis ion.  
 
Det  er vigt igt  at  ledelsen udmelder klare forventninger og krav t i l ,  hvordan 
medarbejderne skal arbejde med sang og musik i  hverdagen og hvordan der løbende 
skal monitoreres,  om implementeringen bevæger sig i  den ønskede retning.  Det 
nødvendiggør dokumentat ion – dvs. :  
 

-  Dokumentat ion af  hvordan sang og musik mål ret tet  anvendes hos den enkelte 
person med demens, f .eks.  via arbejdsstedets elektron iske omsorgssystem. 
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-  Dokumentat ion af  de forandr ingst i l tag,  der løbende sættes i  gang i 

organisat ionen; f .eks.  ved at  bruge PDSA-cirklen,  hvor der arbejdes struktureret  
med klare mål og med en kont inuer l ig afprøvning af  forandr ingst i l tag ef ter "de 
små skr idts pr inc ip",  dvs.  små forandr inger a f  praksis ad gangen.   

 

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

•  Forandringer tager t id at  gennemføre.   
 

•  Det  kræver konstant  ledelsesmæss ig bevågenhed og opbakning,  hvis en 
implementer ingsproces skal lykkes.  

 
•  Overvej dokumentat ionsniveau f ra start  af .  

 
•  Det  er vigt igt  at  ledelsen udmelder klare forventninger og krav t i l ,  hvordan 

medarbejderne skal arbejde med sang og musik i  hverdagen. 
 

•  Det  er vigt igt  at  skabe t rygge rammer for medarbejderne,  hvor de kan udfolde 
sig i  brugen af  sang og mus ik i  hverdagen.  
 

•  Det  er vigt igt  at  ledelsen skaber rum t i l  gensidig ref leksion og vidensdel ing og 
erfar ingsudveksling for medarbejderne i hverdagen og ved møder.  

 
 

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.  Hvordan sikrer du ledelsesmæssigt ,  at  medarbejderne engagerer sig,  de ltager 
akt ivt  og er vi l l ige t i l  at  ændre evt .  adfærd,  indst i l l ing,  t i lgang og måde at  
arbejde på? - Hvad kræver det  af  dig som leder og hvordan følger du op? 

 
2.  Hvordan kan du som leder sikre,  at  der holdes møder,  hvor medarbejderne kan 

udfolde sig og hvor der skabes rum for gensidig ref leksion,  vidensdeling og 
erfar ingsudveksling? 

 
3.  Hvordan skaber du som leder det  t rygge rum, der gør at  medarbejderne tør 

kaste sig ud i at  afprøve t ing,  de ikke er he lt  s ikre i ;  f .eks.  at  synge, at  bruge 
musiske virkemid ler,  at  danse el ler bruge tekniske redskaber t i l  musikafspi lning 
i  hverdagen?  
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4.  Hvordan sikrer du og d ine evt .  lederko llegaer ,  at  du/ I  udfolder de samme 

tydelige krav og forventninger t i l  medarbejderne i forho ld t i l  arbe jdet  med brug 
af  sang og mus ik i  al le afde linger/  på den samlede arbejdsplads? 

 
5.  Hvordan vurderer du som leder,  at  du kan fac i l i tere og løbende understøt te 

implementer ings og- forankr ingsprocessen, så det  sikres,  at  v is ion og 
målsætninger opnås? 
 

6.  Hvilke overve jelser gør du dig med hensyn t i l  at  gøre brug af  ressourcepersoner 
med særlige kompetencer i  forho ld t i l  at  implementere brugen af  sang og musik;  
f .eks.  en musikterapeut? 
 

7.  Hvordan sikrer du dig som leder,  at  der sker dokumentat ion af  hvordan sang og 
musik målret tet  anvendes hos den enkelte person med demens og at  der 
løbende evalueres og følges op på den igangsat te indsats?  
 

8.  Hvordan sikrer du dig som leder,  at  der sker dokumentat ion af  de 
forandr ingst i l tag,  der løbende sættes i  gang og afprøves i organisat ionen og at  
der løbende evalueres og følges op på den igangsatte indsats?  


