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Individualiserte miljøbehandlingsmetoder

Musikk

Erindring Berøring

Grønne utemiljøer, naturlige eller 
tilrettelagte

Demens-
vennlige 
fysiske 
omgivelser 

Andre metoder

Miljøbehandlingsmetoder kan nå inn når 
ordene ikke lenger gir samme mening

Individualisert erindring
Individualisert musikk 
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Erindring
Å minnes sin 
livshistorie

- en miljøbehandlingsmetode

Erindring
Å minnes livet

• Mennesker i alle aldre 
tenker tilbake på livet, 
opplevelser

• Særlig viktig i eldre år, 
en bearbeiding av livet

• Individuelle forskjeller
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Personen med demens og minnene

Utfordringer:
Gjenkallingshukommelsen
svikter ofte

Gjenværende ressurser:
• Gjenkjennelseshukommelse
• Sansene: Se, høre, ta på, 

lukte, smake
• Følelsene berøres ikke: dele 

tanker,  opplevelser, sorger 
og gleder
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Personen med 
demens og
livshistorien

• Hjelp til å støtte opplevelsen av å 
være seg selv og bidra til å skape
kontinuitet i livsopplevelsen

• Gir mulighet til å søke tilbake til en tid
da de selv var aktive, friske

• Har behov for støttespillere

• Minner kan gi trygghet i daglige
situasjoner

Preferansekartlegging

• Kontinuerlig prosess
• Merke seg minner som deles, hva er av 

særlig betydning (preferanse) og notér det 
ned. 

• Bruke sanseopplevelser som veier inn til 
minner

• Legge til rette for at personen kan komme 
på ulike erindringsarenaer for å gjøre 
erindring mulig
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Personopplysningsskjemaet

• Utfylling så tidlig som mulig i et 
pasientforløp

• Kan fylles ut av personen selv

• Hjemmetjenesten, Dagsenter, 
følge personen i demensforløpet 

• Viktig info må formidles ved 
sykehusinnleggelse, alle 
overganger

• Teknologi som ressurs

Livshistorien
- hvordan bruke den i hverdagen

Det viktigste i livshistorien må være kjent av  
dem som skal hjelpe personen.

• Systematisk minne personen på viktige
temaer fra livshistorien: «Du er jo født i
Oslo…, individuelt eller i gruppe

• Bruke livshistorien i samhandlings-
situasjoner som å få komme inn, hjelpe
med dusj etc.for å bidra til trygghet

• Gi respons på personens utsagn ved å 
trekke inn livshistorien:  « Ja Olga, det 
var jo søsteren din. Dere var jo tre
søstre…»
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Tenk gjennom, 
snakk sammen

Tenk på en person som du har 
ansvar for:

• Er informasjonen om 
livshistorien fylt ut, tilgjengelig, 
er den elektronisk?

• Vet du hva som er det viktigste i
personens livshistorie?

Notér stikkord fra samtalen

Musikk 
-en miljøbehandlingsmetode

Viktig kunnskap for 
helsepersonell og for 

pårørende
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Musikk
• Musikk kan aktivere store deler av hjernen

på en gang og nå inn til områder som ikke
er skadet

• Musikk kan aktivitere de delene av hjernen
som er involvert i emosjoner. De samme
områdene er sentrale i en rekke
nevrologiske og psykiatriske sykdommer
(nevrobiologisk perspektiv)

• Musikk - personsentrert omsorg
(biopsykososialt perspektiv)

• Musikk kan binde sammen ulike mennesker
(sosiokulturelt perspektiv) 

Musikkens muligheter

Musikk kan være en katalysator for 
kommunikasjon og samhandling:

• Være trygghetsskapende:
• Roe en engstelig person
• Skape trygghet i 

samhandlingssituasjoner

• Nå inn når ord blir for vanskelige

• Bidra til at talespråket kan bedres. 
Musikk og rytme kan bidra til å få 
fram ord

• Gi tilgang til minner

• Bidra til mestring

• Påvirke arousalnivå

15

16



28.02.2020

9

Lydmiljøet

Vær bevisst på lydmiljøet
• Hva virker positivt
• Hva bør unngås

Personer med demens kan bli fanget i et 
lydmiljø

Individualisert musikk

Linda Gerdners arbeid

https://youtu.be/8HLEr-zP3fc
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Individualisert musikk

Resultater av Linda Gerdners
studie

Nasjonale opplæringsprogram
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Finn og Bruk preferansemusikken

• Spør pårørende/andre ansatte. 

• Sett av tid til en eller flere lytte- og 
samtalestunder til ulike 
musikkategorier og registrer funn.

• Musikkpreferanseliste

• Musikkpreferansekartlegging er en 
kontinuerlig prosess

• La personen få tilgang til sin 
preferansemusikk

Nødvendig
utstyr/hjelpemidler

• Musikk fra ulike genre (“Almas 
musikkpreferanser” på Spotify)

• Mulighet til å høre musikkeksempler er
viktig

• Musikkpreferanseskjema

• Høretelefoner (eventuelt)
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- en veileder for   
helsepersonell

https://www.staging.oslo.kommune.no/getfile.php/13113
126-
1457522157/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20og
%20administrasjon/Etater%2C%20foretak%20og%20o
mbud/Sykehjemsetaten/Senter%20for%20fagutvikling%
20og%20forskning/Demens%20og%20musikk.pdf

“Toner deg i
møte” 

• Sangbok i stor skrift
• 111 sanger inndelt i samme

genre som på musikk-
preferanseskjemaet og
Almas musikkpreferanser

• En ressursbok
• Noter, besifring og

opplysninger om tekst-
forfatter og komponist til
hver sang

• To cd-er med 
akkompagnementsmusikk til
noen av sangene

Kan bestilles på Norsk
musikkforlag
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Tenk gjennom, 
snakk sammen

Tenk på en person som du har 
ansvar for:

• Kartlegger du personens
preferansemusikk ?

• Hvordan gjør du det?

Notér stikkord fra samtalen
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