Sammanfattning delrapport år 2 – 2017


6 arbetsgrupper på Fleminggatan, 3 på Selggrensgården, 2 på Hilleborg och 3 på Vallongården
deltar i projektet.



Totalt har 120 personal, 5 enhetschefer och 13 volontärer deltagit i utbildning 2016 - 2017.
3 anhöriga/närstående deltog i utbildning 2016.



Utbildningens innehåll: Introduktion av projektet och musikverktyget, ”Musik som åtgärd”, ”Mötas i
musik” och Vårdarsång. Vid behov föreläsning om demenssjukdomar.



En variation av marknadsföringsåtgärder för att engagera framför allt volontärer har genomförts.
Till exempel filmer, broschyrer, affischer, informationstillfällen med projektledaren eller volontärer.



6 nya volontärer tillkom under 2017. 11 volontärer har varit aktiva under året men 2 av dem
avslutade sitt uppdrag pga. tidsbrist. Totalt finns 9 volontärer i projektet i slutet av 2017.



Användning av musik med individen benämns som musikåtgärd. Vid bedömning av beteendemässiga och psykiska symptom vid demens (BPSD) finns åtgärden musik. Vi har därför valt att
benämna projektets musikanvändning på samma sätt.



Musikåtgärd kan exempelvis sättas in vid oro, apati osv. men också för kommunikation och
välbefinnande. Det ska finnas en tanke bakom varför vi använder just den musiken/sången med just
denna person med demens.



Olika sätt att dokumentera musikåtgärder har prövats under året. Från hösten 2017 dokumenterar
personal i kundens vårdplan och volontärer på en dokumentationsmall framtagen till projektet. Det
som dokumenteras är anledning/varför musikåtgärd, hur den genomförs och effekter.
Ca 70 personer med demenssjukdom har fått musikåtgärder.



Exempel effekter: Underlättar dusch/tvätt genom att personal sjunger/nynnar. Lättare att få en del
personer att förflytta sig vid sång/musik. Personer som inte annars pratar kan ibland uttrycka sig
med ord och ibland sjunga med. Personal och volontärer kan ibland känna och se att personen är
närvarande i musikåtgärden, att de får kontakt.



Varje arbetsgrupp har fått en iPad med 4G-abonnemang, cd-spelare och cd-skivor, trådlösa hörlurar
och högtalare. Installation av wifi har påbörjats på boendena. Beräknas klart mars 2018.



Budget år 2: 1 055 000 kronor. Totala kostnader år 2: 874 000 kronor.



Arvsfonden godkände budgetredovisningen för år 2 och beviljade budget för år 3 i mars 2018.

