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IMPLEMENTERING OG FORANKRING – SANG OG 
MUSIK SOM EN INTEGRERET DEL AF KULTUREN 
OG HVERDAGSLIVET 
 
 

INTRODUKTION 
Birte Schelde,  demensfagl ig leder,  Demensenheden Vej le Kommune 
 
Anbefal inger t i l ,  hvordan der kan arbejdes målret tet  med at  sang og musik kan bl ive en 
integreret  del af  kulturen og hverdags livet  – både for personen med demens og 
medarbejderne.   
 
I  forhold til  personen med demens 
En væsent l ig opgave i den personorienterede demensrehabil i ter ing er at  opretholde 
den personlige ident itet .  Hvis det  ska l kunne lade s ig gøre hos en person med demens 
er det  helt  afgørende at  vide noget om vedkommendes l ivshistor ie.  Her i indgår også at  
vide noget om personens musika lske l ivshistor ie og musikpræferencer.  Ud over 
sundhedsfag lige op lysn inger,  må fagpersoner  derfor indhente oplysninger herom.  
 
Pga. sygdommen kan personer med demens of te ikke selv redegøre for 
musikpræferencer mv. I  denne proces kan pårørende e l ler andre,  der står personen 
nær med forde l inddrages.  
 
Det  er vigt igt ,  at  brug af  sang og mus ik alt id er afstemt ef ter den person,  der 
samarbejdes med og at  personens psykosoc iale behov søges imødekommet. 
 
I  forhold til  pårørende 
 
I  hverdagen:  
Det  er vigt igt  at  have en d ialog og samarbejde med de pårørende i dagligdagen, hvor 
der ideudveksles og drøf tes,  hvordan sang og musik kan indgå som en integreret  del 
af  hverdagen for personen med demens. Hvis  der er ple jes ituat ioner,  der er vanskelige 
at  komme igennem for personen, kan det også være nyt t igt  at  være i d ialog om 
hvordan sang og musik kan bruges i de situat ioner.  
 
Beboer- og pårørendemøder:  
Det  er vigt igt  løbende at  have en dia log og udveksl ing med de pårørende om hvordan 
det  går med at  bruge sang og mus ik i  hverdagslivet  hos personerne med demens. Det 
kan f .eks.  være en god ide at  have det  sat  på som et  fast  punkt  på dagsordenen ved 
pårørende- og beboermøder.  
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I  forhold til  medarbejdere 
 
Brug af  logbøger:  
De ind ividuelle ref leksionsprocesser kan f remmes hvis hver enkelt  medarbejder skr iver 
noter i  en logbog om de gode histor ier,  deres  succesoplevelser og udfordr inger i  
hverdagen ved brugen af  sang og mus ik.  Derudover også de ref leks ioner og ideer 
vedrørende brugen af  sang og musik,  der dukker op i hverdagen.  
 
Logbogs og dagbogsnotaterne kan tages op som fast  punkt  ved fællesmøder,  f .eks.  
ved personalemøder (se nedenfor)  
 
At  skabe rum for fælles ref leksion,  vidensdeling og erfar ingsudveks ling:  
 

-  At dyrke de ”gode histor ier”  
 
At  dele de gode h istor ier kan g ive energ i,  øge mot ivat ion og arbejdsglæde hos 
medarbejderne.  At  have fokus på at  de le de gode h istor ier i  hverdagen kræver 
at  hver enkelt  medarbejder kaster sig ud i  at  fortælle.  Det  kan være en del af  
hverdagen sammen el ler det  kan med fordel gøres t i l  et  fast  punkt  på 
dagsordenen ved fællesmøder el ler personalemøder.   
 
Det  er ikke al le medarbejdere,  der har nemt ved at  f remhæve og fortælle om 
egne succesoplevelser e l ler situat ioner der er lykkedes med personerne med 
demens. Det er derfor vigt igt  at  lederen e l ler mødelederen fac il i terer processen 
og at  der gives t i lst rækkelig rum for fortæll ingen og en ef terfølgende fæl les 
ref leksion og erfar ingsudveksl ing,  der peger f rem mod hvad den enkelte 
medarbejder og gruppen kan lære af  fortæl l ingen og evt .  overføre t i l  andre 
personer med demens.  

 
-  Fælles ref leksionsrum 

 
Det er ledelsen ansvar at  s ikre at  der skabes ref leksionsrum, hvor 
medarbejderne kan fortælle hinanden om deres overve jelser,  oplevelser og 
udveksle viden og erfar inger med brugen af  sang og mus ik.  
 
Ref leksionen over en konkret  oplevelse,  g iver den enkelte medarbejder 
mulighed for at  kunne se sammenhænge og forbindelser.  Gennem ref leksion kan 
oplevelser bl ive t i l  spørgsmål,  erfar inger og f remadret tede handl inger,  der igen 
danner baggrund for nye ref leksioner.   
 
Fælles ref leksion kan f .eks.  ske ved dialogbaserede gruppemøder,  hvor der 
tages udgangspunkt  i  v ideoeksempler f ra medarbejdernes samarbejde med 
personer med demens, hvor sang og mus ik bl iver brugt  i  interakt ionen.   
 
Det  anbefa les,  at  v ideoeksemplerne vælges ud f ra pr inc ippet  om at  ” indfange 
situat ioner,  der lykkes” i  samspil let .  Denne t i lgang er med inspirat ion f ra 
f i losof ien i Marte Meo Metoden, der bygger på,  at  v i mennesker udvik ler os 
bedst ,  når vi ser os se lv i  s i tuat ioner,  der lykkes i  vores arbejde.  
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Mødernes fokus er på praksisnær lær ing og ref leksion,  hvor der kan vidensdeles 
og erfar ingsudveksles.  Konkret  kan der gøres brug af  ref leks ionsspira len.  

 
 
Ledelsen og processen med at implementere målret tet brug af sang og musik 
Det er ledelsens ansvar at  s ikre at  implementer ingsprocessen for løber ef ter hens igten.   
 
Det  er en god ide at  lederen p lan lægger jævnlige opfølgn ings-og evalueringsmøder,  
hvor lederen og medarbejderne drøf ter hvi lke f remgange og udfordr inger,  der opleves 
under implementer ingsprocessen og med de igangsatte forandr ingst i l tag.  Her kan 
PDSA-cirklen evt .  anvendes som metode t i l  a t  arbejde målret tet  og struktureret  med de 
udfordr inger og eventuelle barr ierer,  der er a fdækket.  
 
 

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

•  Det  er vigt igt  at  indhente den musika lske l ivshistor ie hos personen med demens 
og at  den bruges målret tet  i  rehabi l i ter ings indsatsen 

 
•  De ind ividuelle ref leksionsprocesser kan f remmes hvis hver enkelt  medarbejder 

skr iver noter om sine succesoplevelser,  udfordr inger og ideer om brugen af  
sang og mus ik i  hverdagen  

 
•  At  dele de gode h istor ier og succesoplevelser giver energi,  mot ivat ion og 

insp irat ion t i l  ko l legaer  
 

•  Ledelsen ska l sikre,  at  der skabes rum for fælles ref leksion,  videndeling og 
erfar ingsudveksling for medarbejderne i dagl igdagen 

 
•  Det  er vigt igt ,  at  ledelsen jævnl igt  sammen med medarbejderne følger op og 

evaluerer på,  hvordan implementer ingsprocessen for løber  
 

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 kan du som leder sikre,  at  der arbejdes målret tet  med at  sang og mus ik 
bl iver en integreret  del af  ku lturen og hverdagslivet  – både for personen med 
demens og medarbejderne? 
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2.  Er du vi l l ig t i l  som leder at  udfordre dig selv og gå foran i brugen af  sang og 
musik,  så du her igennem kan insp irere og mot ivere medarbejderne t i l  at  fø lge 
ef ter? 

 
3.  Hvordan kan du som leder og I  som medarbejdere sikre,  at  brug af  sang og 

musik alt id er afstemt ef ter den person med demens, der samarbejdes med og 
at  personens psykosocia le behov søges imødekommet? 

 
4.  Hvordan vi l  du sammen med d ine kollegaer sørge for,  at  I  får delt  de gode 

histor ier og succesoplevelser i  dagl igdagen om brugen af  sang og mus ik,  så I  
henter inspirat ion og lærer af  hinanden? 

 
5.  Hvordan kan du som leder sikre,  at  medarbejderne får rum for fæl les ref leksion,  

videndeling og erfar ingsudveks ling om brugen af  sang og mus ik i  hverdagen? 
 
6.  Hvordan sikrer du som leder,  at  der løbende følges op og evalueres på om 

implementer ings- og forankr ingsprocessen for løber ef ter hens igten? 
 
7.  Hvordan vi l  du som leder sammen med medarbejderne inddrage og samarbejde 

med de pårørende ved igangsætning af  brugen af  sang og mus ik samt i  
implementer ings- og forankr ingsprocessen? 


