
ABC-opplæringen

Inger Molvik, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse



Mørk bakgrunn kan endres. Høyreklikk på sliden, velg ’formater bakgrunn’, velg deretter ønsket bakgrunnsfarge i menyen til høyre.
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Eldreomsorgens 

ABC

Demensomsorgens 

ABC

Mitt livs

ABC

ABC Musikkbasert 

miljøbehandling



Hvorfor sang og 
musikk?

• Aktiverer store deler av hjernen –

mobiliserer ressurser.

• Kan nå inn til det «friske» mennesket –

styrke identitetsfølelsen og gi 

opplevelse av mestring og egenverd.

• Musikk blir en «dynamo» for andre 

prosesser i hjernen, med koblinger til 

minner, følelser, språk og bevegelse. 



Personsentrert omsorg

Trøst

Identitet

Tilknytning
Beskjeftigelse

Inklusjon



Personsentrert omsorg handler grunnleggende om 
å bevare synet på personen med demens som en 
unik person gjennom hele sykdomsforløpet



Opplæring i ABC Musikkbasert miljøbehandling
Gjennomføres i samarbeid med lokale Utviklingssenter for sykehjem og 

hjemmetjeneste (USHT)

Opplæring på 

arbeidsplassen

En fagdag

1 perm

6 hefterKurs over ett 

semester

Studiegruppe 

møtes en gang 

per måned



Målsetting med ABC-opplæringen

Å bidra til at personer som mottar 

tjenester får:

▪ bedre livskvalitet

▪ bedre tjenester

▪ bedre rettsikkerhet
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Målgruppe

Alle ansatte i kommunale helse- og 

omsorgstjenester
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Tre bærende element

▪ Seminarer

▪ Fagstoff

▪ ABC-grupper

https://abc.aldringoghelse.no/

https://abc.aldringoghelse.no/
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Diskuter denne lille dagsplanen for Anna i gruppen. Se hvordan dere kan 

tilpasse et slik dagsprogram for pasienter dere jobber med.

Det er ikke bare pasienter på sykehjem som kan ha nytte av musikktiltak. Også 

pasienter i hjemmetjenesten kan det. Hvordan kunne et slikt dagsprogram se 

ut for en pasient i hjemmetjenesten? Velg minst ett konkret eksempel.





Ressurser og referanser

Faglige verktøy: 

Audun Myskja: Metodebok, Musikkpreferanse-cd

Use it - Don´t lose it, musikk og rytme som verktøy for eldre – og alle (DVD)

Geria: Individualisert musikk – preferance-cd

Faglitteratur:

Audun Myskja: Den siste song

Sangbøker:

Geria/Norsk musikkforlag: Toner deg i møte, sanger i stor skrift + Ressursbok (med noter og CD)

Orkdal diakoniforening: Syng med, sangbok i stor skrift + Melodibok

Idébank aktiv omsorg:

www.utviklingssenter.no/forsideidebank.255107.no.html

Kartleggingsskjemaer, Aldring og helse http://www.aldringoghelse.no/startside/demens/skalaer-og-tester

Inspirasjon: Dokumentarfilmene Alive inside, Gladys Wilson and Naomi Feil,Teddy Mac - The Songaminute Man
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