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Musik och sång
Musik påverkar vår kropp och våra sinnen och kan verka lugnande och beröra oss på djupet.
De flesta människor har egna musikaliska preferenser och ofta starka minnen som är förknippade
med dessa. Genom välbekant musik kan personen med demenssjukdom få en möjlighet att
identifiera sig själv genom minnen. Detta kan bidra till en känsla av trygghet och lugn. Musik kan
karakteriseras som ett universellt språk tack vare dess förmåga att bryta ner kulturella, språkliga,
sociala och emotionella barriärer
Ett av de viktigaste målen för omvårdnad riktad till personer med demenssjukdom, är att den ska
hjälpa individen att uppleva livskvalitet. Ett sätt att göra detta är att använda musik och sång. Det
är viktigt att musiken är individuellt anpassad – fråga vårdtagaren och närstående & ta hjälp av
levnadsberättelsen!
Musik och sång kan användas på olika sätt
Passiv musik och sång innebär att vårdtagaren själv inte är aktiv.
Det kan vara som bakgrundsmusik i ett dagrum eller att man lyssnar enskilt i hörlurar.
Aktiv musik och sång innebär att vårdtagaren är aktiv genom att sjunga, klappa händerna, spela
något instrument etc. En jämförelse av aktiv och passiv musik visade att den gruppen där
deltagarna var aktiva, gav störst och mer långvarig effekt på välbefinnandet. Musik som aktivitet
ger en känsla av delaktighet och livskvalitet genom att erbjuda de fördelar som engagemang i
meningsfull aktivitet innebär.
Vårdarsång innebär att sång eller nynnande används som kommunikation.
Vårdaren sjunger/nynnar själv, eller tillsammans med vårdtagaren, under t.ex. morgontoaletten
eller i duschsituationen. Detta har visat sig förbättra samspelet.
När kommunikationen blir bättre, minskar oron och agitationen hos vårdtagaren.
Musikassisterad aktivitet syftar till att underlätta en specifik aktivitet med hjälp av musik eller
vårdarsång, genom att exempelvis distrahera en person med demens under duschsituationer.
Musik kan vara förberedelse inför aktivitet och används för att träna upp rörelser och
aktivitetsförmåga med hjälp av musik, för att senare kunna utföra en önskad aktivitet.
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Ett axplock länkar

http://www.demenscentrum.se/Arbeta‐med‐demens/Metoder‐och‐arbetssatt/Musik/
http://www.vardalinstitutet.se/sv/node/398
http://www.ageuk.org.uk/health‐wellbeing/conditions‐illnesses/dementia‐and‐music/
http://www.musicahumana.org/00001/00006/00095/

Filmer på Youtube (det finns många fler…)
http://www.youtube.com/watch?v=fyZQf0p73QM
http://www.youtube.com/watch?v=6KjRD4ttqwM
http://www.youtube.com/watch?v=3mz9Vy_LNu8
http://www.youtube.com/watch?v=5SC_G_ZxoRk
http://www.youtube.com/watch?v=CrZXz10FcVM
http://www.youtube.com/watch?v=EgXNFpZPCXU
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