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INTRODUKTION 
Dorthe Lynge, center leder,  Demenscenter Skovgården 
 
Introduktion og løbende kompetenceudvikling af nyansatte  
I  int rodukt ionen af  nye medarbejdere er det  v igt igt  at  de får indsigt  og viden om, 
hvorfor og hvordan sang og musik bruges og hvi lken indvirkn ing det  har på l ivskvali tet  
og velbef indende hos personerne med demens. Her kan det  være en god ide at  v ise og 
gennemgå videoeksempler med den nyansat te medarbejder,  hvor der knyt tes fagl ig 
viden og begrundelser på.   
 
Derudover er det  vigt igt  at  nye medarbejdere også indgår i  mester lære hos erfarne 
medarbejdere,  så det  b l iver tydeligt  og håndterbart  for dem at  få startet  med at  bruge 
sang og mus ik i  praks is.  
 
Rekruttering og ansættelser  
I  forbindelse med implementer ing af  sang og musik er det  vigt igt  at  lederen tænker det  
ind i  rekrut ter ing og ansættelse af  nye medarbejdere.   
 
St i l l ingsopslag må indeholde,  at  der arbe jdes  ud f ra konceptet :  sang og musik som en 
integreret  del af  hverdagsl ivet  for personerne med demens og medarbejderne.  Det  
indgår i  arbejdsstedets kultur,  at  hver enkelt  medarbejder forventes at  indgå i en 
læringsproces med det  mål at  kunne anvende sang og mus ik i  hverdagen med 
personerne med demens. 
 
Det  kan t i l t række ansøgere,  når der gøres reklame for at  der arbejdes med brugen af  
sang og mus ik i  demensrehabil i ter ingen.  
 
Ved ansættelsessamtaler tages det  målret tet  op i dialogen med ansøgere.  Det er 
vigt igt  at  få beskrevet  hvad vi forventer af  de medarbejdere der ansættes og at  vi får 
en dialog med ansøgere,  om de er indst i l let  på at  anvende sang og musik i  hverdagen 
med personerne med demens – da det  er en del af  kulturen.  
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VÆR OPMÆRKSOM PÅ 
Videoen afslut tes med punkter du med fordel  kan være opmærksom på.  
 
Opmærksomhedspunkter f ra videoen ses her:  
 

•  Nye medarbejdere kan få inds igt  i  brugen af  sang og mus ik ved at  få vist  og 
gennemgået videoeksempler,  hvor personen med demens og medarbejder 
indgår i  pos it ive samspilss ituat ioner.  

 
•  At  indgå i mester lære hos en erfaren ko l lega,  kan være en støt te for nyansat te 

t i l  at  få startet  med at  bruge sang og mus ik i  hverdagen.  
 

•  Ønsket  om, at  der bruges sang og mus ik i  relat ionsarbejdet  og at  det  tænkes ind 
som en integreret  de l af  hverdags livet  for personerne med demens og i kulturen 
på arbejdsstedet ,  skal f remgå tydeligt  i  st i l l ingsopslag og ved 
ansættelsessamtaler.  
 

 

SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION 
Spørgsmålene kan bruges som inspirat 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.  I  forbindelse med st i l l ingsopslag,  rekrut ter ing og ansættelse af  nye 
medarbejdere,  hvordan vi l  du som leder int roducere t i l  og i ta lesætte,  at  I  på 
Jeres arbe jdsplads bruger sang og musik mål ret tet  i  hverdagen sammen med 
personerne med demens og at  det  indgår som en integreret  de l af  kulturen?  

 
2.  Har du som leder sammen med medarbejderne procedurer for,  hvordan 

nyansat te ko l legaer sættes ind i ,  hvordan I  arbejder med målret tet  brug af  sang 
og musik i  Jeres praksis? 

 
3.  Hvordan vi l  du som leder sikre,  at  nyansatte medarbejdere får viden og inds igt  

samt udvikler deres kompetencer i  brugen af  sang og mus ik,  så de kan komme 
posit ivt  i  gang med at  bruge sang og musik målret tet  i  deres samarbejde med 
personerne med demens? 

 


