
 
Man u al :  M us ik  o g Dem e ns re h ab i l i te r i n g  

 
 

 
Man u al e n er  u dv ik le t  i  fo rb i nd e lse  me d ak t i ons forsk n i ngs pr o j ek t :   

Sa n g og  mus ik  s om komm u nik at iv  in te rve nt i ons fo rm  i  re ha b i l i t er in gs in dsa tse n  ov er f or  pe rso ne r  m e d dem e ns  
F i na ns ie re t  a f  VE LU X fo n de n  •  F orsk ni n gs l ed er  A ase  Mar i e  O t tes en  

 

PROGRAM FOR KOMPETENCEUDVIKLING AF 
MEDARBEJDERE MED LÆRING I PRAKSIS 
 
 

INTRODUKTION 
Det er vigt igt  at  al le fagpersoner i  organisat ionen får et  fæl les fundament og 
vidensgrundlag før start  på at  implementere brugen af  sang og musik og som 
underbygges løbende gennem praksisnær læring og mulighed for vej ledning og 
eventuelt  superv ision.  Det er l igeledes v igt igt  at  fagpersonernes måde at  arbejde på er 
funderet  i  en personor ienteret  t i lgang t i l  personerne med demens.  
 
Her præsenteres et  program for hvordan kompetenceudv ikl ing af  fagpersoner kan 
gr ibes an i forb indelse med, at  en arbejdsplads vi l  igangsætte en indsats med 
målret tet  brug af  sang og mus ik i  demensrehabi l i ter ingen.  
 
Programmet bygger på den viden der er opnået i  akt ionsforskningspro jektet :  ”Sang og 
musik som kommunikat iv intervent ionsform i rehabil i ter ingsindsatsen over for personer 
med en demenssygdom” og de erfar inger der er opnået ved gennemførelsen af  
kompetenceløf tprojektet :  ”  Sang og musik som en bevidst  metode t i l ,  at  medarbejdere 
kan skabe posit ive samværsformer i  relat ionen med borgere med demens” i  
Mariagerf jord Kommune, hvor der indgik 230 fagpersoner f ra kommunens h jemmeple je 
og plejecentre.  
 
I  forbindelse med det  program for kompetenceudvik l ing,  som du/ I  som arbejdsplads 
påtænker at  igangsætte er det  vigt igt ,  at  I  gensid igt  får afstemt og forholdt  jer t i l ,  hvad 
der er rea l iserbart  og prakt isk mul igt  at  gennemføre på jeres arbejdsplads.   
 

FORMÅL 
At igangsætte en indsats,  hvor al le fagpersoner får udvik let  deres kompetencer,  så de 
i deres tværfag lige samarbejde bl iver i  stand t i l :  
 

•  At  arbejde bevidst  og målret tet  med at  bruge sang og mus ik i  deres relat ion med 
personer med demens i hverdagslivet  og som en integreret  de l af  kulturen.  

 

GENNEMFØRELSE  
Omdrejningspunkt  for gennemførelse er akt ions- og organisat ions lær ing,  som 
prakt iseres ved,  at  der er fokus på viden,  praksisnær lær ing,  ref leksion,  
implementer ing og forankr ing af  indsatsen med at  bruge sang og musik i  praksis.  Ved 
gennemførelsen af  kompetenceudv ikl ingsprogrammet tages udgangspunkt  i  den 
internetbaserede manual.  
 
I  kompetenceudvik l ingsprogrammet,  der beskr ives i det  fø lgende er der indbygget 
elementer,  så der arbejdes med implementering og forankringsprocessen fra start  og 
løbende under he le gennemførelsesper ioden.   
 
Det  er vigt igt  at  være opmærksom på,  at  forandringsprocesser,  der indebærer nye 
t i lgange, måder at  arbe jde på og ku lturændringer,  v i l  tage lang t id.  
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Basisundervisning for al le fagpersoner og ledelse 
Formålet  med underv isningen er at  s ikre,  at  al le får et  fælles fundament 
vidensmæss igt .   
 
Underv isnings indhold:   

•  Hjernen og mus ikkens indv irkn ing 
•  Personor ienteret  t i lgang 
•  Musikbiograf i  og musikpræferencer  
•  De 3 R-er (ramme, re lat ion,  reguler ing)  
•  Plejekultur med personafstemt musisk interakt ion 
•  Musik og sang som indgangsport  t i l  at  dække psykosocia le behov  
•  Brugen af  mus iske parametre i  kommunikat ion,  relat ionen og i konkrete pleje- 

og omsorgss ituat ioner  
•  Lydmil jø og lydmæss ige faktorer i  omgivelserne 
•  Øvelser med sang og musik lytning 

 
Underv isningens varighed:  6-8 t imer.  
 
 
Praksisnær læring 
I  kombinat ion med underv isn ings indsatsen må der være fokus på praks isnær læring og 
ref leksion (akt ionslæring),  hvor al le fagpersoner og ledelse indgår i  fagl ig sparr ing 
med hensyn t i l  at  omsætte ny og eks isterende viden t i l  nye praksisser og nye loka le 
arbejdsgange (organisat ions læring).   
 
Der afho ldes praksisnære lær ingsmøder,  som er dialogbaserede med mulighed for 
vidensdeling og erfar ingsudveks ling.  Under møderne arbejdes med videoeksempler f ra 
fagpersonernes egen praks is,  når de bruger sang og mus ik i  deres samarbejde med 
personerne med demens. Videoeksemplerne udvælges ud f ra pr inc ippet  om at  
” indfange situat ioner,  der lykkes” i  fagpersonernes samspil med personerne med 
demens.  
 
Når der arbejdes med videoeksempler f ra egen praks is er det  vigt igt  at  være 
opmærksom på,  at  der ska l indhentes samtykke f ra de personer,  der indgår på 
videooptagelserne.   
 
Det  er vigt igt ,  at  der er en fagperson,  der har  kompetencer t i l  at  udvælge videok lip og 
faci l i tere lær ingsprocessen, når videoeksemplerne gennemgås og drøf tes ved 
møderne.  
 
Den internetbaserede manuals 16 temaer med autent iske videooptagelser anvendes 
l igeledes i læringsprocessen.  
 
 
De praksisnære læringsmøder har en varighed på 2 t imer og holdes ca.  med en 
måneds mellemrum, alt  afhængig af  arbejdspladsens overordnede implementer ingsplan 
for gennemførelse af  brugen af  sang og musik i  praksis.  
 
 
Mesterlære i  praksis 
For at  s ikre implementer ing og forankr ing af  indsatsen i praksis kan mester lære indgå, 
hvor fagpersonerne får sparr ing og ve j ledning i forbindelse med konkrete 
ple jesituat ioner,  hvor de oplever vanskel igheder i  samarbejdet  med en person med 
demens/personerne med demens.  
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Det  er vigt igt ,  at  der er en kompetent  fagperson,  der har de nødvendige 
forudsætninger for at  varetage opgaven som sparr ingspartner for fagpersonerne i 
praksis.  
 
Brug af PDSA-cirklen  
Der arbejdes med PDSA-cirk len,  som metode t i l  at  udvikle praks is og t i l  at  få 
implementeret  brugen af  sang og musik i  hverdagen. 
 
PDSA-cirklen er en let  anvendelig metode,  hvor man arbejder med små forandringer af  
praksis af  gangen; dvs.  ef ter "de små skr idts pr inc ip",  med fokus på:  At  planlægge, at  
afprøve,  at  vurdere og at  handle.   
 
Der kan f .eks.  arbe jdes med at  forbedre konkrete samværs-el ler p lejesituat ioner hos 
personerne med demens, hvor der afprøves forskel l ige måder at  bruge sang og mus ik 
på.  
 
Ved brug af  PDSA-c irklen er der tale om en c irkulær bevægelse,  hvor man hele t iden 
går f ra udvik l ing,  t i l  afprøvning og t i l  eva luer ing og ref leksion - og dermed også lær ing 
i forhold t i l  den igangsat te indsats f .eks.  hos en konkret  person med demens el ler i  
forhold t i l  implementer ingsprocessen som helhed.    
 

YDERLIGERE OPLYSNINGER 
Der er mul ighed for at  indhente yderl igere op lysninger og eventuelt  ideudveksle om 
kompetenceudv ikl ingsprogrammet med Aase Marie Ottesen, hvis kontaktoplysninger 
f remgår på manualens forside.  
 
 
  
 


