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Involvering af personer med demens 

og deres pårørende

Opmærksomhedspunkter ud fra et 

forskningsmæssigt perspektiv:

• Metodevalg må være personafstemt 

• Involvering skal medvirke til at personerne 

med demens og de pårørende føler sig 

værdsat, inkluderet og ultimativt hørt (Elstad 

2009)

• Involvering kan praktiseres når den er 

tilpasset de aktuelle personer
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Involvering af personer med demens 

og deres pårørende

Opmærksomhedspunkter ud fra et 
forskningsmæssigt perspektiv:

• De personer der involveres må have de 
nødvendige forudsætninger for at være med 
og de må støttes i at varetage deres rolle 
(Parkes et al. 2014)

• Forskeren må anerkende en flerhed af 
vidensformer (Thorgård 2012).

• Det etiske, moralske og juridiske kodeks må 
hele tiden være i fokus og styrende 
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Konklusion og resultater

Igennem aktiv deltagelse i et musisk og 

terapeutisk rum, skabt af musikterapeut, har 

personerne med demens i fællesskab 

komponeret to sange, der omhandler deres 

oplevelser af hvad sang og musik betyder for 

deres liv lige nu og hvordan sang og musik 

kan hjælpe dem i deres sidste tid af livet
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Afslutning 

Den 2.komponerede sang: 

Sangen til resten af mit liv 

Ud fra temaet: 

Hvordan kan musikken hjælpe os igennem livet 

der ligger foran os?
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Sangen til resten af mit liv 
Vers 4,5 & 6: 

Når engang jeg bliver gammel

Og synger på sidste vers

Vil jeg håbe, mit eftermæle

Ikke kommer helt på tværs

Når jeg ikke er her mere

Håber jeg, at det som jeg fik gjort

Lever vid’re i familien

Ja for livet er så stort

Vi kan leve vid’re i sangen

Også når vi ikke er her mer’

Bare verden ikke bli’r bange

For den ved jo ikke, hvad der sker
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