
Musik som Brobyggare

Det 3-åriga projektet ”Musik som Brobyggare”, som kommer efter en ide från SPF Ankaret, är nu 
inne på sitt tredje och sista år och avslutas årsskiftet 2018-2019. Projektet har finansierats av 
Arvsfonden med 2 699 432:- och drivits i Vuxenskolans regi. Ansvarig för projektet och anställd av 
Vuxenskolan har varit Siv Nyberg. SPF Ankaret har tillsammans med Demensföreningen och Gävle
kommun suttit i projektets styrgrupp. Syftet med projektet har varit att skapa en metod med 
musiken som verktyg för kommunikation och ökat välbefinnande hos personer med 
demenssjukdom. 
Personalen på de deltagande boendena och volontärerna har fått ca 20 timmar utbildning i 
arbetsredskapet ”Musik som åtgärd” och ”Mötas i musik”. Utbildningarna har genomförts av 
erkända forskare och föreläsare inom området demens och demensvård i Sverige.
I utbildningen har det deltagit ca 150 personer från Gävle kommuns demensboenden på 
Fleminggatan,Vallongården, Selggrensgården, Hilleborg och Furugården. På dessa boenden berörs 
ungefär 100 kunder med demenssjukdom av den utbildning som personal vid boendena fått via 
projektet.
Projektet har tyvärr haft problem med att rekrytera volontärer men ca 20 volontärer har utbildats. I 
dag finns det 14 volontärer som besöker varsin kund på något av boendena. Flera av dessa 
volontärer är också SPF:are.
De av kommunens boenden som inte deltagit i projektet har dock fått en introduktion i musik som 
åtgärd och verktyg i arbetet med kunderna.
Den allra största vinsten är dock att ”musik som verktyg” numera ingår i ledningssystemet för 
kommunens demensboenden vilket skall garantera att alla kunder skall ha rätt till musik på 
individnivå.

Projektet genomförde en projektkonferens den 27 november 2018 där samtliga deltagare i projektet 
var inbjudna. Även alla medlemmar i Gästriklandsdistriktet var inbjuden till konferensen.
Wilhelmina Hoffman från Demenscentrum och Silvia hemmet var inbjuden och talade under 
rubriken ”Demensresan” och Camilla Lucchesi från Vuxenskolan under rubriken ”Hela människan”
som till stor del kan beskrivas som sittande dans. Dessutom fanns personal och volontärer med för 
att med egna ord och berättelser beskriva sina upplevelser om vad som hänt under projekttiden.
Ungefär 100 personer deltog i konferensen på förmiddagen och lika många på eftermiddagen.
Projektkonferensen är filmad och kommer att efter redigering läggas ut på SPFs hemsida med länk 
Vuxenskolans hemsida.
Det finns bara ett ord för hur konferensen genomfördes och det är helt fantastiskt bra!
Sammanfattningsvis måste sägas att projektet ”Musik som Brobyggare” gett ett mycket gott resultat
för de demenssjuka kunderna och personal på kommunens demensboenden.

I och med att detta projekt nu avslutas med ett bra resultat har styrgruppen under hösten 2018 därför
sökt pengar från Arvsfonden till ett nytt projekt med ”musiken som verktyg”. Men denna gång med 
rubriken ”Musik som Brobyggare – hemma” där målgruppen är anhöriga, vänner m.fl. till dem som 
bor hemma och fått konstaterat att de har en demenssjukdom. Projektet är på 2 år och ha fått 3,4 
miljoner kronor  beviljat från Arvsfonden. Vuxenskolan blir projektägare även denna gång och 
projektledare för detta nya projekt blir Siv Nyberg, som så bra genomfört det tidigare projektet. I 
styrgruppen kommer då Anders M Johansson att representera SPF.
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