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INTRODUKTION 
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At  arbejde målret tet  med sang og mus ik betyder,  at  fagpersoner er bevidste om deres 
valg og handlinger i  forho ld t i l  brugen af  sang og musik hos hver enkelt  person med 
demens og at  den måde sang og musik bruges på er afstemt,  så den imødekommer 
den enkelte persons psykosoc iale behov.  
 
Målret tet  brug af  sang og mus ik kan h jælpe med t i l  at  hverdagen for en person med 
demens b l iver forudsige lig,  genkendelig og håndterbar.  Det  kan f .eks.  have stor 
betydning at  synge den samme sang hver morgen, når du som fagperson ska l hjælpe 
person med demens op.   
 
Det  er derfor vigt igt  at  der sker en informat ionsdel ing og udveksl ing mellem de 
fagpersoner,  der h jælper en person med demens.  
 
Informat ionsudveks lingen må omfat te:  hvad er målet ,  hvorfor,  hvornår,  hvordan og i 
hvi lke situat ioner b l iver sang og musik brugt  hos vedkommende. Derudover må der 
løbende følges op og evalueres på om målene nås og om måden sang og mus ik bruges 
på imødekommer de psykosocia le behov hos personen med demens.  
 
At  arbejde målret tet  med brugen af  sang og musik hos personer med demens 
nødvendiggør,  at  der sker dokumentat ion af  indsatsen;  f .eks.  via dokumentat ion i  
arbejdsstedets elektroniske omsorgssystem.  
 
Forskell ige fora,  hvor der kan fokuseres på målrettet brug af sang og musik 
Der kan være forskell ige fora hvor der kan arbejdes målret tet  med indsatsen over for 
den enkelte person med demens med fokus på at  bruge sang og mus ik.  
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-  Musikmøder med fokus på brug af  sang og musik hos udvalgte personer med 
demens e l ler i  fællesmil jøer  
  
I  musikmøderne deltager al le medarbejdere og leder samt evt .  musikterapeut,  
hvis der er en sådan på arbejdsstedet .  
Mødets formål er i  fællesskab at  ref lektere over og planlægge brugen af  sang 
og musik hos personerne med demens, der samarbejdes om i dagligdagen og 
hvordan sang og musik bruges i fællesmil jøer.   

 
-  Sang og mus ik som fokusområde ved beboerkonferencer  

 
I  forbindelse med beboerkonferencer kan der  målret tet  sættes fokus på om brug 
af  sang og mus ik kan indgå i den målret tede indsats i  forhold t i l  at  imødekomme 
de psykosoc ia le behov hos personen med demens.  
 
Det  kan anbefales,  at  Sundhedsstyrelsens udviklede BPSD-model anvendes 
som inspirat ion.  BPSD- model len er en metode t i l  målret tet  ple je af  beboere 
med demens og adfærdsmæssige og psyk iske symptomer.  

 
-  Sang og mus ik som en integreret  del af  soc ia lpædagogiske handleplansmøder  

 
Formålet  med socialpædagogiske handlep lansmøder er at  afdække 
uhens igtsmæssig adfærd og gennem dialog f inde f rem t i l  de socia lpædagogiske 
redskaber,  der kan være med t i l  at  bedre indsatsen over for personen med 
demens.  
 
I  den tværfaglige d ialog under d isse møder kan der med fordel sættes fokus på 
om brug af  sang og musik kan indgå i den målret tede indsats i  forhold t i l  at  
imødekomme de psykosoc iale behov hos personen med demens. 

 
-  Triagemøder  

 
Sang og mus ik kan også indgå i t r iagemøder,  hvor personen med demens bl iver 
t r iageret  i :  rød,  gul og grøn.   
 
Hvis en person med demens er i  rød el ler gu l ,  måske p.g.a.  ændret  adfærd,  så 
kan man med fordel inddrage sang og musik som en måde at  nå personen på. 

 

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  som fagperson at  arbe jde bevidst  med, hvordan sang og mus ik 
bruges hos hver enkelt  person med demens.  

 
•  Bevidst  brug af  sang og musik kan f remmes igennem fælles 

ref leksionsprocesser,  hvor der med fordel kan tages udgangspunkt  i  konkrete 
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v ideoeksempler f ra medarbejdernes dagl ige samarbejdssituat ioner med 
personerne med demens.   

 
•  At  arbejde målret tet  med sang og mus ik hos den enkelte person med demens 

indbefat ter at  du gør dig k lart :  Hvad er målet ,  hvorfor,  hvornår,  hvordan og i 
hvi lke situat ioner bruger du sang og musik samt at  du følger op og evaluerer på 
om indsatsen har den forventede virkning på personen med demens.  

 
•  Det  er vigt igt ,  at  den målret tede brug af  sang og musik hos den enkelte person 

med demens bl iver dokumenteret ;  f .eks.  i  arbejdsstedets elektroniske 
omsorgssystem.  

 
•  Fokus på målret tet  brug af  sang og musik hos den enkelte person med demens 

kan med forde l tages op i forske ll ige mødefora,  som f .eks. :  ved musikmøder,  
beboerkonferencer,  socia lpædagogiske handleplansmøder el ler ved 
t r iagemøder.  

 

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 og I  som personalegruppe gensidig videreformid l ing og 
dokumentat ion af  Jeres indsats,  så personen med demens oplever 
forudsigel ighed, begribel ighed og håndterbarhed i det  vedkommende har brug 
for hjælp t i l  i  hverdagen? 

 
2.  Hvordan sikrer du som leder,  at  medarbejderne arbejder bevidst  og målret tet  

med brugen af  sang og musik hos personerne med demens og at  der sker 
dokumentat ion af  indsatsen;  f .eks.  via dokumentat ion i  arbejdsstedets 
elektroniske omsorgssystem? 

 
3.  Har du som leder sammen med medarbejderne gjort  Jer overvejelser om, hvad 

og hvordan I  v i l  dokumentere brugen af  sang og musik hos personerne med 
demens og om hvordan I  v i l  fø lge op og evaluere på indsatsen?  

 
4.  Hvordan får du som leder i ta lesat  og synligg jort  den enkelte medarbejders 

” tavse viden og færd igheder” i  brugen af  sang og musik i  forhold t i l  hver enkelt  
person med demens? 

 
5.  Hvordan vi l  du som leder sikre,  at  medarbejderne får vidensdelt  og 

erfar ingsudvekslet  i  dagl igdagen om deres målret tede brug af  sang og mus ik i  
forhold t i l  hver enkelt  person med demens? 

 
6.  Hvilke overve jelser gør du dig som leder i  forhold t i l  mødefora,  hvor der kan 

arbejdes målret tet  med indsatsen over for den enkelte person med demens med 
fokus på at  bruge sang og musik? 


