
”Musik som brobyggare”
- för en förbättrad kommunikation med och 

kring personer med demenssjukdom



Om projektet
”Musik som brobyggare” är ett treårigt projekt genom Studieförbundet Vuxensko-
lan Gävleborg i samarbete med Gävle Demensförening, Omvårdnad Gävle och SPF 
Seniorerna Ankaret Gävle. Projektet finansieras med stöd av Allmänna Arvsfon-
den.

Projektet ska genom musik som verktyg och brobyggare skapa en förbättrad kom-
munikation med och kring personer med demenssjukdom - samt främja en ge-
mensam syn kring situationen för den demenssjuke mellan anhöriga/närstående, 
volontärer och personal.

I projektet ska musik som verktyg användas i den demenssjukes vardag på ett nytt 
sätt. 
Individen står i centrum, d.v.s. det handlar inte om aktivitet i grupp. Musik kom-
mer inte heller att användas i underhållningssyfte, utan blir en omvårdnadsåtgärd 
utifrån individens behov och används som ett sätt att kommunicera.

Projektets syfte 
• Är att främja en gemensam syn kring situationen för personer med demens-
sjukdom mellan anhöriga/närstående, volontärer och personal.
• Är att optimera omsorgen, omvårdnaden kring samt kontakten med perso-
ner med demenssjukdom.
• Är att genom utbildning ge anhöriga/närstående, volontärer och medarbe-
tare metoder, verktyg och aktiviteter att använda tillsammans med personer med 
demenssjukdom.



Utbildning
Projektet kommer att genomföra utbildning för anhöriga/närstående, volontärer 
och medarbetare tillsammans på vård- och omsorgsboenden. Utbildningens syfte 
är att skapa ett gemensamt synsätt och ge verktyg att använda i mötet med perso-
ner med demenssjukdom. 

Kartläggning av musikintresse
Medarbetare på boenden kommer också, tillsammans med personer med demens-
sjukdom och deras anhöriga/närstående, att kartlägga enskilda individers mu-
sikintresse och personliga minnen från musik. Utifrån kartläggningen matchas 
sedan den demenssjuke med en lämplig 
volontär och dennes egna musikintressen.

Förväntade effekter 
Några exempel på förväntade effekter av projektet är bl.a:
• Ökat välbefinnande hos personer med demenssjukdom.
• En gemensam syn kring situationen för personer med demenssjukdom mel-
lan anhöriga/närstående, volontärer och personal.
• En förbättrad kommunikation med och kring personer med demenssjukdom.
• Ökad kundnöjdhet på vård- och omsorgsboenden.



Mer information och kontakt:
Siv Nyberg (projektledare)

Studieförbundet Vuxenskolan

073- 066 14 01 • siv.nyberg@sv.se
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