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Abstract
This thesis is titled; “Hymns for people who are living with dementia – an inspiration for the
gerontotheologist work of the National Church in Denmark”. It is made by Kirstine Haugaard Nielsen
and published in 2019 by Department of Culture and Society, Aarhus University.
Dementia is one of the major challenges in society, and the group is rapidly growing. In the health
service there is a need for an implementation of a person-centered care, which is introduced by Tom
Kitwood in 1997. His theory has been the cause of a paradigm shift in dementia care, so the focus not
only is on the health, but also on life stories, social education, activities etc. In theological context too
there is a need to rethink how to work with dementia. The Scottish Theologist and Doctor John
Swinton has developed a Theology for Disability and the main idea is that every person no matter
what belongs to God. Swintons describes how humanity, fellowship and care as existential thoughts
is significant for people living with dementia.
In the National Church in Denmark there is a lot of services who are targeted at different groups.
There has been a study of two churches who have had a special service which has used the richness
of hymns, readings from Scripture and prayers together with sensory stimulation to meet the special
need of people with dementia so they can experience the presence of God. Not every dementia has
the possibility to join this special service in the church and therefore there is a study of the services
who have taken place at the nursing home setting. Also there have been qualitative interviews by the
organists, priest and activity employee.
The conclusion is that it is of great importance to include both professional and theological knowledge
about dementia to organize services to “re-member” people with dementia as a part of the body of
Christ in the fellowship of the church. It is important to use both music and life stories in the
gerontotheologist work. Also, it is conducive to work interdisciplinary to prioritize how to work with
people who are living with dementia. There is a great need for a counterstory about dementia and
how dementia can relate to God and the fellowship, as part of the body of Christ. Therefore, it is
recommended to rethink the professional and theologist work, and to spread the counterstories both
in micro- and macro levels.
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1. Indledning
” Who are we when we have forgotten ourselves and those whom we once loved? Who are we before
God when we have forgotten who God is?” (Swinton 2012,187).
John Swinton, skotsk teolog og grundlægger af The Centre for Spirituality, Health and Disability i
Aberdeen, stiller dette spørgsmål på vegne af og for mennesker, der er ramt af demens, og rammer
herved en helt grundlæggende problematik, som er væsentlig for både kirken og fagprofessionelle at
forholde sig til. Både globalt og nationalt er der en voksende gruppe af ældre, og ifølge
fremskrivninger fra Nationalt Videnscenter for Demens forventes det, at tallet af demensramte i
Danmark stiger fra 89.000 i 2018 til 150.000 i 20401.
Trods den markante vækst i antallet af demensramte, er fornyelse indenfor kirkeligt arbejde på dette
område kun i begyndende vækst (Lyng 2019). De fleste ældre er vokset op med forkyndelse i skolen,
og har derfor lært salmevers, hørt bibelhistorier, og haft kirkens rum som ramme om store
livsbegivenheder f.eks. bryllup, barnedåb, begravelse. Det giver en stor fælles social og åndelig arv.
Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykologforening, argumenterer for, at det er en generel
problematik i Danmark, at der ikke er fokus på alderdommen2. Mathiasen nævner, at der er brug for
et langt mere alderdomsvenligt samfund, så alderdommen er et sted i livet, hvor der er godt at være.
Det vil for nogle demensramte have stor betydning, at kirken er en del af deres alderdom, som den
har været det hele livet.
Tom Kitwood, engelsk psykolog, argumenterede allerede i 1997 for, at det var nødvendigt med en
revurdering af demens (Kitwood 1999). Kitwoods teori har dannet grundlag for et paradigmeskifte3,
som er skiftet fra et udelukkende sundhedsfagligt fokus til en kombination af et socialfagligt og
sundhedsfagligt fokus (Kabel 2017,16f). Det kommer bl.a. til udtryk i et helhedssyn, hvor fokus er
på det enkelte menneske og dennes ressourcer, relationer, netværk og muligheder. Den
personcentrerede omsorg har allerede fået indflydelse på f.eks. den nationale demenshandlingsplan,
men vil også fremadrettet sætte en ny retning for sprog, indretning, muligheder, indsatser (herunder
de professionelles uddannelse) mv.

1

http://www.videnscenterfordemens.dk/statistik/ set 20/1-19.

2

https://www.dp.dk/naar-jeg-bliver-gammel/ set 20/1-19
Den Danske Ordbog; paradigmeskifte er en revolutionerende ændring af de grundlæggende antagelser og principper
inden for en videnskab, som medfører en markant ændring af en opfattelse eller praksis.
3
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Folketinget har i 2017 udarbejdet en national demenshandlingsplan 2025; ”Et trygt og værdigt liv
med demens” (Sundheds- og ældreministeriet 2017). Den indeholder anbefalinger og målsætninger
for området, men viser først og fremmest et øget politisk fokus på mennesker, der er ramt af demens.
Nogle af de værdier der lægges vægt på, er værdighed, tryghed, meningsfulde aktiviteter og gode
oplevelser i hverdagen. Demens kan ramme voksne i alle aldre, da det er en sygdom og dermed ikke
en naturlig del af aldringen, men risikoen stiger med alderen (Kabel 2017,19).
Da en betydelig del af de demensramte bor på plejehjem, er det væsentligt at forholde sig, hvad der
er nødvendigt for at etablere og fremme et godt samarbejde mellem plejehjem og kirke. Samtidig er
det relevant at inddrage de pårørende, hvilket kirken kan være en ramme om, og medvirke til at skabe
et rum, hvor demensramte og deres pårørende kan være sammen om en meningsskabende aktivitet. I
de fleste sogne afholder den lokale kirke en gudstjeneste på plejehjemmet, som ofte er en ”forkortet
højmesse” og/eller en ældregudstjeneste i kirkerummet f.eks. knyttet til særlige højtider. Der er nogle
steder fokus på en udvikling bl.a. med udgangspunkt i rapporten ”Gammel vil vi alle blive – men
ingen ønsker at være det” fra 2013 og bogen ”Salmesang for demensramte” fra 2016. Arbejdet med
salmesang for demensramte og anden kirkelig aktivitet målrettet demensramte i Danmark er
forholdsvis nyt, og har meget forskellig prioritet i de forskellige sogne og stifter. Salmesang for
demensramte begyndte på baggrund af en henvendelse fra et plejehjem til en organist. Inspirationen
til dette arbejde kom fra babysalmesang (Ahrenst 2014,137f), selvom det på ingen måde er tænkt som
et ”barnligt” arbejde blot med demensramte. Nogle af elementerne er de samme så som inddragelse
af sanser ved berøring, dufte, lyde – derimod er udgangspunktet forskelligt, da demensramte deltager
med hele deres livsbagage og kan have en erindring, der har et stærkt og solidt fundament i
kristendommens salmer og tekstlæsninger. På den måde beskriver organist Christine Toft Kristensen
salmesang for demensramte som ”et gudstjenestelignende samvær” (citat fra kursus i Roskilde, jan.
19), der foregår i et rum mellem gudstjeneste og diakoni.
Det er ikke ukendt for folkekirken at afholde gudstjenester eller arrangementer, der på forskellig vis
tilgodeser behov hos særlige grupper bl.a. familiegudstjenester, babysalmesang. På samme måde kan
det være relevant at undersøge, hvordan kirken kan benytte sin rigdom af ritualer, salmer og
tekstlæsninger i et samspil med en sansemæssig oplevelse, så demensramte og deres særlige behov
imødekommes.
Ligesom kirken har arbejdet med en børneteologi, hvilket har resulteret i en innovativ formidling af
evangeliet for den aldersgruppe, sådan giver det også mening at arbejde med en teologi for ældre; en
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gerontoteologi. Gerontoteologi er et sammensat begreb. Geronto dvs. vedr. ældre mennesker. Teologi
dvs. Teo=Gud, Logi=Ord eller lære, derfor er teologi en lære om Gud ud fra religionens eget
synspunkt. Gerontoteologi er dermed læren om Gud, der er tilrettelagt, så den vedrører ældre
mennesker.
Når der fokuseres teologisk på arbejdet med ældre, herunder demensramte, prioriteres arbejdet og der
skabes grundlag for kvalitet og udvikling. Denne problemstilling har ført frem til følgende
problemformulering;
Hvordan kan en undersøgelse af salmesang for demensramte sammenholdt med paradigmeskiftet
indenfor demensområdet være til inspiration for folkekirkens gerontoteologiske arbejde?
Teolog Johannes Nissen er fortaler for at anvende begrebet demensramte eller mennesker, der er ramt
af demens – modsat at bruge ordet ”dement”. Det gøres for at undgå, at de berørte personer ikke
reduceres til deres sygdom (Nissen 2016,19).
Naturligvis er det væsentligt at kende til nogle kendetegn og handlemåder overfor demensramte jf.
WHO´s definition4 men det vurderes ikke at være altafgørende for at kunne undersøge området.
Desuden lægger det op til vigtigheden af et tværfagligt samarbejde, hvor hver enkelt faggruppe kan
bidrage med brugbar viden.
Opgaven vil først indeholde et metodeafsnit. Dernæst vil teoriafsnittet indeholde Kitwoods
personcentrerede omsorg og paradigmeskiftet indenfor demensområdet, for derefter med
udgangspunkt i Swinton at udfolde følgende punkter; menneskesyn, fællesskab og omsorg. Analysen
vil være præget af en abduktiv tilgang, hvor teori og empiri bruges til at udfolde hinanden. I det
diskuterende afsnit vil væsentlige pointer tages op, inden der afsluttes med konklusion og et
perspektiverende afsnit.

4

http://www.videnscenterfordemens.dk/viden-om-demens/demenssygdomme/hvad-er-demens/ set 20/5-19
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2. Empiri og datagenerering
I opgaven tages der udgangspunkt i folkekirken, da den dels har en eksisterende kontakt til de fleste
plejehjem og dels har været en del af mange ældres liv via skole, livsbegivenheder mv. Når
folkekirken kaldes folkets kirke, er det netop for at signalere, at det ikke er statens kirke, men hele
folkets5. Ca. 74 % af Danmarks befolkning er medlemmer af folkekirken6. Når kirken omtales, menes
ikke udelukkende præsterne, men derimod både andre ansatte og lægfolket. Der tages udgangspunkt
i den norske teolog Øyvind Foss’ omtale af kirkens menighed som et fællesskab, der er indrettet på,
at den enkelte altid bliver båret af alle de andre (Foss 1992,73).

2.1.

Feltudvælgelse

I efteråret 2018 har jeg udført deltagerobservation i to forskellige kirker i Viborg stift, en landsbykirke
og en kirke i en større provinsby, og fulgt begge steders forløb med salmesang for demensramte. Jeg
valgte bevidst to forskellige kirker, da det ville give mulighed for at se en diversitet i måden at afholde
det på mht. antal deltagere, fast eller varierende gruppe, tidsforløb, brug af kirkerum og ritualer. Da
jeg havde deltaget i salmesang for demensramte, blev det tydeligt for mig, at det er et fåtal af de
demensramte på plejehjem, der får den mulighed. Derfor valgte jeg også at deltage i gudstjenester på
tre forskellige plejehjem. Jeg ville gerne opleve, hvordan den form for gudstjeneste foregik, hvilket
ville give mig en viden for at kunne vurdere, hvorvidt en implementering af de sansemæssige
elementer fra salmesang for demensramte ville være hensigtsmæssig. En af gudstjenesterne var med
deltagelse af et babysalmesangshold.
Derudover fik jeg kendskab til en musikterapeut, der er ansat på forskellige plejehjem i en
provinskommune og jeg har fulgt en arbejdsdag hos denne, hvor fokus var på den musikterapeutiske
del. Det gav nye vinkler på musikkens historie, arbejdsformer og betydning.
Jeg har deltaget i to kurser vedr. demensramte og musik i Roskilde Stift, hvor der dels har været
undervisning og inspiration vedr. salmesang for demensramte, og dels har været erfaringsudveksling
mellem præster, kirkekulturmedarbejdere m.fl., hvilket har givet mig indblik i, hvordan en
organisatorisk ramme kan fremme og opmuntre gerontoteologien. Desuden har jeg deltaget i en
kursusdag i Viborg Stift om salmesang for demensramte.

5
6

https://www.folkekirken.dk/om-troen/reformation/i-dag/folkekirken set 1/2-19
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/kultur-og-kirke/folkekirken/medlemmer-af-folkekirken set 20/5-19
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Derudover var jeg interesseret i at få indblik i, hvilke samarbejdspartnere, der skal være til stede for
at et forløb kan fungere – det kunne f.eks. være menighedsråd, kirkeligt ansatte, frivillige,
aktivitetsmedarbejder. Under min dataindsamling har jeg haft fokus på det empiriske objekt (Hastrup
2003,15), hvor jeg først skulle afdække området, og derigennem oplevede, at det var vanskeligt at
afgrænse, da der opstod nye spørgsmål, ny undren og nye vinkler af afdække. Samtidig blev det en
bekræftelse af emnets omfang og betydning. Det analytiske objekt bliver bearbejdet i analysen.

2.2.

Deltagerobservation

Landsbykirken var en ukendt kirke for mig dvs. at jeg ikke tidligere havde været der. Dog er min
baggrund en generel fortrolighed med kirkelivet i Danmark, og selvom hver kirke har sit særpræg, er
der også fællestræk bl.a. kirkerummet, salmer og tekstlæsninger. Kirken i provinsbyen var en kendt
kirke for mig, og derfor var jeg tryg og fortrolig med dens indretning, de ansatte osv. Mit primære
feltarbejde har været i landsbykirken, da jeg der havde mulighed for at følge et forløb over hele
efteråret. Jeg havde ikke hjælpemidler med, men havde fokus på at deltage i forløbene (Thagaard
2004,83).
Selve begrebet deltagerobservation indikerer et paradoks, da deltagelse forudsætter involvering,
hvorimod observation udtrykker distance (Szulevicz 2015,83). Derfor var det nødvendigt, at jeg i
kirkerne fik en rolle, hvor jeg deltog aktivt i forløbet, hvilket bevirkede, at min tilstedeværelse ikke
var distraherende, men deltagende (Thagaard 2004,71). Min tavse kropslige viden hjalp mig til at
være en del af forløbet på en hensigtsmæssig måde (Hastrup 2003,26), da jeg fandt det enkelt f.eks.
at synge med på salmerne. Samtidig blev det tydeligt for mig, at forforståelsen skygger for nogle
indsigter, men også giver adgang til visse andre (Thagaard 2004,77). Forskelligheden i forløbene har
derfor været gavnlige. De har medvirket til at skærpe mine observationer, som derved har givet mig
et godt grundlag for at forberede de kvalitative interviews. Desuden blev jeg klar over, at jeg måtte
være både deltagende og demokratisk i min rolle samt bevare min diskurs åben, gensidig og refleksiv
(Tasker et al 2010,220), så jeg bibeholdt en nødvendige distance samtidig med at den involverende
del blev brugt til at generere ny viden.

2.3.

Kvalitative interviews

Jeg afholdt seminstrukturerede kvalitative interviews, da jeg ønskede at udfolde informanternes
tanker, erfaringer og udfordringer (Thagaard 2004,86). Det var enkelt interview med en organist 1,
aktivitetsmedarbejder 1 og aktivitetsmedarbejder 2, og et gruppeinterview med en organist 2 og en
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præst. Min interviewguide er udarbejdet på baggrund af deltagerobservation og inspiration fra
kurser7.
De seminstrukturerede interviews indeholdte udvalgte emner, men med plads og mulighed for, at
interviewet kunne lede undersøgelsens retning, så informanterne kunne udfolde deres perspektiv på
emnerne, samt afdække nye vinkler og ukendte problemstillinger (Thagaard 2004,95). Da jeg
udvalgte feltfokus, var det med udgangspunkt i kirkerne, men gennem de kvalitative interviews blev
jeg klar over, at begge plejehjem er tilknyttet Danske Diakonhjem; det ene plejehjem som et
Diakonhjem og det andet som friplejehjem. Det har ikke været fokuspunkt for hverken analyse eller
diskussion, selvom det kunne være relevant, da det kan vise noget om, hvordan et værdigrundlag har
betydning for, hvilke konkrete aktiviteter de ældre har mulighed for at deltage i.

2.4.

Etiske overvejelser

I empiriske undersøgelser er det en naturlig del af forarbejdet at spørge de implicerede om tilladelse
til at foretage en undersøgelse. Jeg vurderede, det ikke var muligt at være åben om forskerrollen, da
det er vanskeligt for demensramte at forholde sig til en sådan forespørgsel (ibid.75). Derfor valgte
jeg at kontakte den ansvarlige i kirken og på plejehjemmet.
Feltarbejdet var ikke møntet på det enkelte menneske, men på en gruppe i et bestemt forløb. Målet
for et kvalitativt studie af salmesang for demensramte er at udforske den sociale handling, som foregår
i en virkelig situation (Postholm 2005,28), hvilket vil kunne medvirke til at øge fokus på det
gerontoteologiske område.

7

Transskriberinger af interviews kan rekvireres efter ønske
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3. Teoriafsnit
Som optakt til teoriafsnittet vil der først være en gennemgang af den nationale handleplan, da den er
grundlaget for arbejdet med demensområdet i Danmark og giver en retning for, hvordan dette arbejde
vægtlægges og prioriteres.

3.1.

Den nationale handleplan

Sundheds- og ældreministeriet har udarbejdet tre målsætninger, som er gældende i den nationale
handleplan for demens 2025 (Sundheds- og ældreministeriet 2017,7);
1. Danmark skal være et demensvenligt land, hvor mennesker med demens kan leve et værdigt og
trygt liv.
2. Behandling og pleje af mennesker med demens skal tage udgangspunkt i den enkeltes behov og
værdier og tilbydes i sammenhængende forløb med fokus på forebyggelse, tidlig indsats, nyeste viden
og øget forskningsindsats.
3. Pårørende skal inddrages aktivt og samtidig have mere støtte i livet som pårørende.
Det er værd at bemærke, at sundhedsstyrelsen er blevet bedt om at lave et fagligt oplæg til den
nationale handlingsplan for demens, hvor anbefalingerne har udgangspunkt i en social- og
sundhedsfaglig indsats samtidig med, at hovedparten af medlemmerne har et sundhedsfagligt
udgangspunkt, hvorimod f.eks. socialpædagogerne kun er direkte repræsenteret med et medlem
(Sundhedsstyrelsen 2016,10+70). Ud af mange sundhedsfaglige anbefalinger og detaljerede
medicinske råd, er der ét, der også betoner den socialpædagogiske indsats og metode fx med fokus
på rolige, genkendelse omgivelser og regelmæssige rutiner (ibid. 23) hvilket viser et begyndende tegn
på en implementering af paradigmeskifte. Handleplanen har udgangspunkt i Serviceloven §1, hvis
formål bl.a. er at fremme den enkeltes mulighed for at udvikle sig og for at klare sig selv eller at lette
den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Det faglige oplæg vidner om en selvindsigt i
beskrivelsen af, at der generelt er et større behov for sammenhængende viden og formidling om
indhold, kvalitet og effekterne af de sociale og sundhedsfaglige indsatser og metoder, der med fordel
kan tilbydes mennesker med demens (ibid.32).
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I januar 2019 er der udkommet nye kliniske retningslinjer med anbefalinger inden for forebyggelse
og behandling af personer med demens8. De lægger vægt på vigtigheden af inddragelse af
socialpædagogiske metoder i arbejdet, hvilket bekræfter og synliggør behovet for et tværfagligt
samarbejde indenfor demensområdet (Kabel 2017,85). Derved kan der sikres en helhedsorienteret
tilgang i mødet med mennesker med demens og deres familier, hvilket fører videre til Tom Kitwood,
hvis teori om personcentreret omsorg var medvirkende til det omtalte paradigmeskifte.

3.2.

Tom Kitwood

Tom Kitwood (1937-1998), engelsk professor i social psykologi, skrev bogen; ”En revurdering af
demens – personen kommer i første række” i 1997 på baggrund af mange års forskning og interesse
indenfor demensområdet. Kitwoods teori om et paradigmeskifte har haft stor betydning for synet på
demens, og begrebet personcentreret omsorg har dannet baggrund for en viderebearbejdning både
globalt og nationalt. En særlig styrke ved Tom Kitwoods teori er hans fokus på tværfagligt
samarbejde, og hvordan det kan bidrage til, at paradigmeskiftet implementeres og fremmes i det
daglige møde, de faglige rammer og de organisatoriske forhold.
3.2.1. Paradigmeskifte.
Ifølge Kitwood var han selv i begyndelsen en del af det sundhedsfaglige paradigme eller
standardparadigmet, der har en snæver biomedicinsk forståelse af demens med hovedfokus på
diagnosticering, genetik, omsorg og pleje (Kitwood 1999,29). Demens har symptomer som
hukommelsessvækkelse, tab af orienteringsevnen, ændringer i personlighed og opførsel, tab af
praktiske færdigheder og kommunikationsbesvær (Martyn 2002,33). Da demens er en sygdom, der
påvirker hjernen, har den hørt under et sundhedsfagligt domæne, hvor der, med rette, har været forsket
i mulige medicinske løsninger og helbredelse. Det har resulteret i ordinering af f.eks. antipsykotisk,
antidepressiv og beroligende medicin. Noget medicin kan lindre symptomerne og f.eks. opbremse en
forværring af disse eller medvirke til at mindske angst (ibid.62). Det sundhedsfaglige fokus på
helbred, krop og sundhed har ført til løsninger, der har bidraget til at genoprette den skadede sundhed
og har sin berettigelse, da det, der kan behandles medicinsk, naturligvis skal behandles medicinsk
f.eks. en blærebetændelse og depression. Faren er, hvis det står alene og derved reducerer mennesket
med demens til noget, der skal fungere rent fysiologisk med medicinsk behandling, omsorg og pleje.
8
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Trods en mangeårig medicinsk forskning indenfor demensområdet, er der ikke kommet et afgørende
medicinsk gennembrud, hvilket kan have medvirket til at bane vej for et paradigmeskifte (Kabel
2017,15).
I modsætning til det sundhedsfaglige paradigmes fokus på medicin, omsorg og pleje, har det
socialfaglige paradigme fokus på livshistorier, socialpædagogiske metoder, hverdagsrehabilitering og
aktiviteter. Derfor er der behov for et paradigme, der har rod i både det sundhedsfaglige og det
socialfaglige felt. Christian Christensen, tidligere social og sundhedsassistent med erfaring indenfor
demensområdet, udtrykker ønske om en ny omsorgskultur, hvor vi begynder at se dem, der har
sygdommen som mennesker, og ikke bare som diagnoser (Skovsbøl 2018). Han udtrykker bekymring
for, hvordan den tiltagende medicinering påvirker demensramte, så følelserne sløves i stedet for, at
de håndteres med socialpædagogiske metoder. På den baggrund er det forståeligt, at der har kunnet
være en opfattelse af demens som en ”død, som lader kroppen tilbage” (Kitwood 1999,13). Her er
det væsentligt at pege på, at i forbindelse med et opgør af et paradigme, sker der ofte en meget
normativ vurdering af det tidligere paradigme, hvilket i sin iver for at erstatte paradigmet med et nyt,
uforvarende kommer til at forkaste også det, der har effekt og stadig er evidens for at medtage i
demensomsorgen.
Eline Thornquist, norsk fysioterapeut og dr.phil., påpeger, at det er vigtigt at erkende, at den
biomedicinske synsvinkel repræsenterer én ud af mange mulige måder at forstå verden på, hvilket
netop er essensen af, hvilken betydning et paradigme har. Når Thornquist argumenterer for, at det
kræver en høj grad af selvrefleksion og vilje til at betragte sin egen deltagelse (Thornquist 2009,411),
bekræfter det Kitwoods viden om, hvor vanskeligt det er at ændre en etableret kultur (Kitwood
1999,143), og på den måde udleve et paradigmeskifte. Da der for nogle år siden skulle udgives bogen
”Demens – berøvet og bedøvet” af Allen Power, var den største udfordring ved at udgive bogen på
dansk, at de medicinske fagkonsulter ikke brød sig om en bog, der forholdt sig kritisk til brugen af
medicin (Powers 2015,12).
Når Kitwood beskriver standardparadigmet, er begrebet ”ondartet socialpsykologi” centralt. Han
benytter dermed et meget stærkt og normativt begreb som et opgør med et paradigme, hvilket sætter
ting på spidsen. Kitwood mener, det er symptomatisk for et omsorgsmiljø og dybt skadelig for
hensyntagen til den personlige identitet (Kitwood 1999,55). Kitwood argumenterer for, at det er
blevet en del af den kulturelle arv, hvilket ikke handler om, at de omsorgsydende har onde hensigter,
men derimod at følgende elementer er blevet en del af systemet; forræderi, umyndiggørelse,

13

barnliggørelse, intimidering, stempling, stigmatisering, forcering af tempo, underkendelse,
forvisning, objektificering, ignorering, indgreb, negligering, anklage, brud, latterliggørelse,
forklejnelse (Kitwood 1999,54). Det er ikke blot indenfor demensområdet, disse elementer er
fremherskende, men gælder også indenfor bl.a. børnepasning, hospitaler og skolesamfund. I Danmark
har Jesper Juuls bog; ”Det kompetente barn” fra 1995 haft stor indflydelse på et paradigmeskifte
indenfor børneområdet9. Allen Power bekræfter Kitwoods version af standardparadigmet, og uddyber
dette ved at påpege, at den institutionelle tilgang til omsorg undergraver trivsel og velvære (Powers
2015,101). Ligesom Kitwood mener Powers heller ikke, at det handler om at bebrejde de mennesker,
der arbejder på plejehjem – men på at forbedre organisationen og reparere systemet (ibid.107). Ifølge
Kitwood kræver en kulturel transformation en veluddannet arbejdsstyrke på alle måder. Hele feltets
status skal højnes og accepteres som krævende ekspertise på højt niveau (Kitwood 1999,149).
Thornquist argumenterer for, at selvom arbejdet med vask og pleje ikke kræver specialviden, er det
vigtigt at forholde sig til, at også den arbejdsopgave kan gribes tværfagligt an til gavn for det enkelte
menneske og for at modvirke en øget institutionalisering. Naturligvis kan det være svært for
personalet i sundhedsvæsenet at få overblik over de sociale og kulturelle mønstre, de selv er en del
af, da mange af faggrupperne i sundhedssektoren i stigende grad er blevet producenter af viden, men
det synliggør blot nødvendigheden af et paradigmeskift, hvilket et tværfagligt samarbejde kan
medvirke til og fremme mulighederne for (Thornquist 2009,373-384).
3.2.2. Personcentreret omsorg
Det unikke ved Tom Kitwoods teori er, at han netop sætter mennesket med demens i centrum i stedet
for sygdommen. Her er sygdommen ikke udelukkende et udtryk for neurologiske forandringer i
hjernen, men hele personen og dennes livssituation er udgangspunktet. Det er en ændring fra det
sundhedsfaglige paradigmes fokus på let, moderat eller svær demens til det sundheds- og
socialfaglige paradigmes fokus på demens i den tidlige eller sene fase (Kabel 2017,32). Kitwoods
teori om den personcentrede pleje og omsorg er bygget op omkring følgende tre elementer:
Helhedsbeskrivelse, behovsvurdering og handleplan (ibid.62), hvilket giver et samlet fokus på
personlighed, livshistorie, neurologiske forandringer, helbred, socialpsykologi og relationer. På den
måde kan helhedsbilledet danne grundlag for en personcentreret omsorg, der kan fremme
demensramtes tryghed, trivsel og livskvalitet. Derved tydeliggøres det, at et paradigmeskifte ændrer
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synet på demens, brug af kilde til viden, hvad omsorg indebærer, forståelsesprioriteter,
problemadfærd og omsorgsgiverens følelser (Kitwood 1999,144).
Når Kitwood lægger vægt på, at person ikke er dement, men i stedet en person, der har en
demenssygdom, falder det i tråd med Nissens ønske om at bruge begreberne demensramte eller
mennesker med demens (Nissen 2016,19). Det er vigtigt at adskille mennesket fra sygdommen, da
det har betydning for, hvordan mennesket respekteres med sin egen livshistorie og personlige
integritet af både ægtefælle, børn, venner og fagpersoner (Kabel 2017,49). Selvom Power beskriver,
at det er nødvendigt med en forandring af organisatoriske, fysiske og relationelle forhold, er den
mellemmenneskelige forandring nøglen (Powers 2015,148), hvilket hænger sammen med Kitwoods
personcentrerede omsorg. På den måde kan et positivt personarbejde være den bedste modgift mod
en ondartet socialpsykologi (ibid.200). Kitwood nævner 12 forskellige typer af positiv interaktion;
anerkendelse, forhandling, samarbejde, leg, timalering, feste, afslapning, validering, omfavnelse,
facilitering, skabelse, given (Kitwood 1999,98f). Ved at implementere disse i det daglige samvær
med demensramte, vil livskvaliteten og selvværdet øges, og det vil være muligt at udleve en
personcentreret omsorg.
I en personcentreret omsorg er det væsentligt at forholde sig til, hvordan den positive interaktion kan
opretholdes og hvad det kræver af omsorgsgiveren (ibid.105). Når det sundheds- og socialfaglige
paradigme skal implementeres i demensområdet, er det derfor også relevant, at det tværfaglige
område både tænkes ind i den mellemmenneskelige relation, det daglige arbejde, de fysiske rammer,
og de organisatoriske og ledelsesmæssige områder. Ellers er der risiko for, at en faglig strid, i
betydningen kamp for egne rettigheder og interesser, i stedet er en strid om forskellige perspektiver,
forskellige virkelighedsforståelser og hvem der har retten til at gøre netop sin opfattelse gældende
(Thornquist 2009,397). Kitwood beskriver det essentielle således;
”At have evnen til at ”være til stede” er en gave til andre mennesker, og det er en form
for frigørelse for en selv. ”At være til stede” indebærer det at kunne frigøre sig fra den
fiksering på at handle, som ofte skader omsorgsarbejdet, og at have en større kapacitet
for simpelthen at være” (Kitwood 1999,127).
Derfor er det nødvendigt, at omsorgsgiveren ikke handler sig ud af en situation, men i stedet har
fokus på at være til stede, og dermed involverer sig selv i den positive interaktion.
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3.2.3. Videreudvikling af Kitwood
Kitwoods udvikling af den personcentrerede omsorg har dannet baggrund for en teoretisk
videreudvikling, hvilket bl.a. har indflydelse på lederens rolle, statusopdeling af personalet, klienters
status, kommunikation, følelser og sårbarhed, samt magtdifferentiale (Kitwood 1999,114). Desuden
er der to, som har udarbejdet en særlig viden på baggrund af Kitwood; Allen Powers, som i
samarbejde med William Thomas har udarbejdet en ”Eden-Alternative”- tilgang til at arbejde med en
kulturændring på plejehjemsområdet (Powers 2015,38), og Dawn Brooker, som har videreudviklet
den personcentrerede omsorg med et konkret redskab; VIPS (Brooker og Latham 2016,12). Powers
har direkte indflydelse i Danmark, da 17 plejehjem er certificeret som Eden Alternative hjem 10, men
flere bliver inspireret af tankegangen og ønsker at implementere den i dagligdagen bl.a. Danske
Diakonhjem (ref. interview akt. medarb.2). Brooker har været hovedtaler ved Videnscenter For
Demens temadag11, som har stor indflydelse på udviklingen af demensområdet i Danmark, både
udførelsen af det konkrete arbejde og på et overordnet plan som f.eks. den nationale handleplan.
3.2.4. Opsamling
Kitwoods teori om personcentreret omsorg har dannet baggrund for et paradigmeskifte indenfor
demensområdet, og har gennem et insisterende fokus på mennesket fremfor diagnosen medvirket til,
at det sundhedsfaglige paradigme nu er omdannet til et sundheds- og socialfagligt paradigme.
Desuden har Kitwood medvirket til en opprioritering af demensområdet, som har fået indflydelse
både nationalt og internationalt, samt dannet grundlag for en videreudvikling af, hvordan en
personcentreret omsorg kan implementeres helt konkret i demensomsorgen. Kitwood har også
inspireret det teologiske arbejde, hvilket vil uddybes i det følgende afsnit med udgangspunkt i John
Swinton.

3.3.

Introduktion af John Swinton

John Swinton (f.1957), professor i praktisk teologi og sjælesorg ved The University of Aberdeen,
Skotland, ser de religiøse fællesskaber som væsentlige medspillere i den personcentrerede omsorg.
Som teolog er Swintons grundlag den kristne tro og tradition (Swinton 2012,6), og han forsøger at
formulere en teologi, som rummer mennesker med handicap. I hans Theology of Disability forstås
10
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mennesker med handicap bredt og omfatter bl.a. demensramte, psykisk syge, etik og intellektuelt
handicappede12. I 2004 var Swinton grundlægger af ”The Centre for Spirituality, Health, and
Disability” i Aberdeen. Centeret har et dobbelt fokus, dels på relationen mellem spiritualitet, helbred
og helbredelse, samt hvordan disse tilsammen indvirker dels på udvikling af praksis, dels på udvikling
af A Theology of Disability13. Swinton ønsker at facilitere en platform, hvor akademikere, praktikere
og undervisere sammen udvikler innovative og kreative projekter, som kan inspirere og opmuntre A
Theology of Disability.
Et centralt begreb hos Swinton er en ”counterstory” dvs. en historie, der er modsat dem, der tidligere
er fortalt (Swinton 2012,22-26). Hvis der udelukkende fortælles om demens som ødelæggende,
identitetstabende og destruktivt, skaber det en virkelighed af håbløshed. Swinton argumenterer for,
at en ”counterstory” har potentialet til at forvandle og nyskabe de forskellige aspekter ved demens.
Der er tab af færdigheder ved demens fx tab af udtale, sprog, hukommelse14, men at miste
hukommelsen betyder ikke at miste sin sjæl (Swinton 2012,55). Når Gud handler i den store historie
f.eks. udfrielsen af Egypten (Bibelen, 2. Mos.13) og korsfæstelsen (Bibelen, Mark.15), så kan Han
også handle i og gennem de mindre menneskelige historier. Derved kan den kristne historie medvirke
til at forny og redefinere begrebet demens. Ifølge Swinton kan en ”counterstory” danne grundlag for
en udbredelse og implementering af paradigmeskiftet i både det professionelle og kirkelige arbejde.
Det følgende teoriafsnit omhandler det grundlæggende i demensproblematikken; hvem er jeg? Når
Swinton bruger et digt af Dietrich Bonhoeffer til at sætte ord på en grundlæggende forvirring om
menneskets jeg og forankring, er det netop for at bruge digtet til at formidle følelser og holdninger,
og give ord til at udtrykke disse.
“Who am I? This or the other?
Am I one person today and tomorrow another?
Am I both at once? A hypocrite before other,
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And before myself a comtemptibly woebegone weakling?...
Who am I? They mock me, these lonely questions of mine.
Whoever I am, Thou knowest, O God, I am Thine!” (Swinton 2012,2)
Disse eksistentielle overvejelser gælder alle mennesker, og er alligevel på en særlig måde betegnende
for demensramte. Grundtanken i Swintons Theology of Disability er, at mennesket, uanset hvad,
tilhører Gud, og derved bliver digtet en optakt til det følgende teoriafsnit, som med udgangspunkt i
Swinton vil indeholde en udfoldelse af følgende punkter; menneskesyn, fællesskab og omsorg.
3.3.1. Menneskesyn
Menneskesyn har både en teoretisk og praktisk vinkel. En teoretisk videnskab om mennesket kan
give udtryk for forskellige teorier, livssyn og repræsentere en vifte af begreber. Det giver mulighed
for at diskutere menneskesynet og forholde sig teoretisk til det. En praktisk videnskab er formet og
udtrykt gennem praksis; hvordan mennesket omgås andre mennesker og forholder sig til disse. Det
er formet og udtrykt gennem kommunikation. Menneskesyn kommer ofte til udtryk i fragmenter,
selvom det danner baggrund for beslutninger, holdninger og praksis. Det humanistiske menneskesyn
har menneskets fornuft og rationalitet som fundament, samtidig med at mennesket ses som værdifuldt
og med skabende evner (Nissen 2015,247). Det naturalistiske menneskesyn ser mennesket som natur
og biologi, og har fokus på funktionsdygtighed (ibid.246). Det funktionalistiske menneskesyn har
fokus på det velfungerende, effektive og dygtige menneske, hvor det gode liv kendetegnes ved
harmoni og lykke, og er udpræget individualistisk (ibid.246). I kristendommen står Gud over og
udenfor natur og samfund, hvilket betyder, at det kristne menneskesyn er bygget op om to
grundlæggende udsagn; mennesket er skabt og mennesket er skabt i Guds billede (Christoffersen
2015,161).
Det springende punkt er, om mennesket har en iboende værdi eller instrumentel værdi. En iboende
værdi betyder, at mennesket har værdi ved at være til og denne værdi er uafhængig af, hvad der gøres
eller ikke gøres. En instrumentel værdi handler om, hvilken nytte mennesket gør, og tillægger graden
af funktionsdygtighed en afgørende betydning (Nissen 2015,248). I kristendommen har mennesket
en iboende værdi, som har sit fundament i Bibelen (Bibelen, Salme 8 og 139, 13-18).
Norsk professor i etik og religionsfilosofi Svein Aage Christoffersen beskriver, at mennesket lever i
en spænding mellem natur og kultur, men gennem tiden har det varieret, hvordan mennesket har
forholdt sig til denne spænding og hvorledes religion har fortolket og indvirket på dette
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spændingsforhold. Fælles træk er dog, hvad mennesket skal udvikle sig i retning af og er rettet imod,
og hvilke tanker der gøres om, hvordan livet skal leves. Christoffersens udgangspunkt er det kristne
menneskesyn, hvor Gud beskrives som den, der står over og udenfor natur og kultur. Samtidig betones
vigtigheden af, at begge udsagn har lige vægt, da livsnerven i det kristne menneskesyn ellers går tabt;
hele mennesket er skabt og hele mennesket er skabt i Guds billede. Naturligvis er fornuft og forstand
vigtig, men det grundlæggende udtryk for menneskets gudbilledlighed er dets evne til at være til for
andre. Derfor skal fornuft og forstand udspringe af kærligheden, så mennesket kan genspejle Guds
væsen i verden (Christoffersen 2015,157-164).
Rosalie Hudson, australsk professor i teologi og gerontologi, argumenterer for, at kvalifikationer og
kapaciteter kan blive defineret; det kan det unikke ikke (Hudson 2004,126). Selvom individuelle
karakteristika kan have betydning, er de ikke altafgørende for definitionen af at være et menneske,
der er værdifuldt. Ethvert menneske skal ikke ses som en del af menneskeheden, men som et
fuldstændigt hele, hvilket har sit udspring i den treenige Gud, som er og eksisterer i fællesskab; Gud
Fader, Gud Søn og Gud Helligånd (ibid.127).
Swinton nævner en kvinde, der er ramt af demens, hvor hendes søn og lægen ser på det samme
menneske – men ser noget helt forskelligt. Lægen ser den manglende funktionsdygtighed, og alle de
tabte færdigheder. Sønnen ser hende med de personlighedstræk og evner, der kendetegner hende og
som er karakteristisk for hende, uanset funktionsniveau (Swinton 2012,30f). Det at give eller få en
demensdiagnose, er ikke en neutral viden eller et objektivt dokument – viden er magt jf. Foucault, og
hvad der lægges vægt på i samfundet eller systemet, er det, der kommer til udtryk og det, der
diagnosticeres efter (Rabinow 1984,8). En bevidsthed om menneskesynet er afgørende, da en
samfundsmæssig prioritering ellers kan skride alt efter økonomiske prioriteringer eller rationelle
perspektiver. Derved kan et menneskesyn medvirke til at sikre, at værdier og handlinger hænger
sammen. Når der siges noget om, hvad et menneske er, er det derfor nødvendigt at forholde sig til,
hvilken opfattelse af mennesket, der ligger til grund for dette. Det er relevant i alle samfundsforhold,
og i særdeles også indenfor demensområdet.

3.4.

John Swintons skabelsesteologiske model.

Ifølge Swinton er det helt nødvendigt at forstå, hvem Gud er, og hvordan Gud og mennesket er
relateret til hinanden for at forstå, hvad det betyder at være menneske. Derfor har Swinton udarbejdet
en model, som beskriver, at det at være et menneske er at være (1) afhængig og kontingent, (2)
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legemliggjort, (3) relationel, (4) brudt og fortabt og (5) elsket og dybt meningsfuld (Swinton
2012,161). Swintons model er funderet i det kristne menneskesyn, hvor mennesket har en iboende og
fundamental værdi.
3.4.1.

I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden

Ifølge Swinton er mennesket ikke alene afhængig af sine forældre, familie og venner, men også
afhængigt af Gud fra det øjeblik, det fødes og indtil livets afslutning. Denne forståelse er
skabelsesteologisk begrundet, og betoner, at hele menneskets eksistens afhænger af Gud. Swinton
beskriver, hvilken fare der er ved, at verden glemmer skaberen, da mennesket så selv begynder at tro,
at det er skaberen, og derved skaber mennesker i sit billede (ibid.164). Et skabelsesteologisk
udgangspunkt indebærer, at også mennesker med psykisk eller fysisk handicap er skabt i Guds
billede. Der betoner Christoffersen også, at meningsfyldt liv både er at tage ansvar for andre og det
at blive taget ansvar for (Christoffersen 2015,176). Samtidig lægger han vægt på, at et samfund, som
ikke giver mulighed for, at psykisk og fysisk handicappede mennesker kan udvikle sig, dybest set er
et menneskefjendtligt samfund. Samme grundlæggende verdensforståelse er baggrunden for
Swintons insisteren på, at mennesket forbliver elsket og værdsat; et fuldt menneske i Guds øjne.
Swinton fornægter ikke smerten og lidelsen ved demens, men han afviser, at det ændrer den enkeltes
menneskelige værdifuldhed (Swinton 2012,165). Samme perspektiv understøttes af Hudson, der
betoner vigtigheden af, at menneskets kendskab til Gud dvs. hvem det er, hvem det vil være og hvem
det tilhører, ikke er afhængig af intellektuel kapacitet (Hudson 2016,56) Også menneskets
kropslighed og kropslige erkendelse af verden udfolder Swinton gennem skabelsesberetningen 1.
Mos. 2,7;
3.4.2. Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor
Mennesket oplever, ifølge Swinton, verden i og gennem kroppen (Swinton 2012,265). At være
menneske er en blanding af materie og ånd; skabt af jord, men bragt ind i livets eksistens gennem
Guds livsånde – krop og sjæl er ét, de kan ikke leve uden hinanden (ibid.167). Derved er kroppen
ikke noget andenrangs eller sekundært. Samme tankemønster findes hos Johannes Nissen, som
beskriver, at diakoni skal kropsliggøres, hvilket betoner vigtigheden af samspillet mellem ord og
gestus (Nissen 2016,29). Troserfaring hænger sammen med sanselige oplevelser (ibid.32), hvilket
Hudson bekræfter ved at beskrive, at Gud ikke kun taler og kommer til syne – men han rører, griber
fat i, former og modellerer (Hudson 2004,135). Her kan Jesus være et forbillede, da han var fysisk til
stede i verden og hørte menneskers råb, spiste med sine venner og udviste et sansende nærvær.
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Swinton betoner betydningen af, at mennesket er hele kroppe – og ikke kun hjerne, for når de
intellektuelle færdigheder virker til at fornægte, så kan kroppen huske ting, og den hukommelse er
ikke uden mening (Swinton 2012,170+244). Derfor har det betydning, hvordan der drages omsorg
for kroppen, for det viser også noget om, hvordan der drages omsorg for sjælen (ibid.177). Et
menneske med demens påvirkes af hukommelsessvækkelse, men alligevel husker kroppen følelser,
og derfor kan et menneske hele dagen påvirkes af både gode og dårlige oplevelser (Jensen 2015,67).
Det er ikke sikkert, den demensramte kan huske, hvorfor vedkommende er glad eller ked af det – men
følelsen sidder i kroppen og præger hele dagens forløb.
En ”counterstory” er, ifølge Swinton, når det at modtage omsorg er som at være på et helligt sted. I
1. Mos. 1,28 giver Gud et bud til mennesket om at dyrke jorden og underlægge sig skabningen dvs.
tage vare på alt levende. Derved er det et menneskeligt kald at sørge for skabningen, og ikke, ifølge
Swinton, en degradering eller tab af værdighed, at et menneske skal drages omsorg for. På den måde
kan det at give og modtage omsorg blive en ”counterstory” både for mennesker, der er ramt af
demens, og for omsorgsgivere (Swinton 2012,171).
3.4.3. Det er ikke godt for mennesket at være alene.
Swinton argumenterer for, at relationen er på Guds initiativ, hvilket betyder, at Gud indviede og Gud
opretholder relationen (ibid.178-179). Dermed kunne Adam ikke eksistere uden Gud, og Adam var
ufuldstændig uden Eva – men fandt opfyldelsen med dem begge gennem en relation. Også
udviklingsteoretisk lægges der stor vægt på det relationelle; særligt har Daniel Stern forsket i
relationers betydning for en positiv selvudvikling og identitetsdannelse (Møhl og Schack 2000,4960). Ifølge Stern er mennesket født med en dyb længsel efter relationer og har allerede fra fødslen
evnen til at indgå i dem. Den længsel varer ved livet igennem. Hudson uddyber dette;
” To belong to Christ’s body is to share God’s purpose for creation where all
distinctions between weak and strong, first and last, patient and healer are turned
upside down, where relating to each other is the unselfconscious consequence of the
life we all receive as a gift” (Hudson 2004,139).
Kærlighed kan være kompliceret og kompleks, og det gælder også i forhold til mennesker, der er ramt
af demens. Det er ikke nødvendigvis enkelt at elske på ny, og finde en kærlighed frem til én, som er
forandret. Men kærlighedens væsen ændres ikke alligevel. I det relationelle samspil beskriver
Swinton faren ved ondartet socialpsykologi, da det ikke udelukkende dehumaniserer demensramte –
men også dehumaniserer den omsorgsgivende (Swinton 2012,181). Guds vilje for mennesket er, at
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det er villet og elsket, og ved at handle mod den, handles mod selve menneskets væsen, hvilket både
har betydning for demensramte, men dehumaniseringen rækker videre og fostrer en kultur, der
nedbryder den gode relation.
3.4.4. Og hun tog af frugten og spiste det.
Skabelsen af mennesket kan udtrykke en idealisme om relationen både mellem mennesker og mellem
mennesker og Gud. Alligevel har syndefaldet konsekvenser også her. Swinton omtaler menneskets
valg om at vende sig væk fra den evige kilde til næring, som at dødeligheden inviteres til at blive en
del af menneskets liv og vilkår på alle plan, hvilket betyder, at forfald er uundgåeligt (Swinton
2012,83). Verden, og mennesket, er brudt og fortabt. I forbindelse med demensramte er det brudte
komplekst på den måde, at det at have mistet og forsat miste en del af sine færdigheder kan medføre
en dyb krise (Ahrenst 2014,36). Derudover er der mange, der skal forholde sig til tab af nære
relationer, hvilket kan give en eksistentiel krise. Når demensramte mister nogle kognitive
færdigheder, evnen til at udføre dagligdags gøremål og bliver hukommelsessvækket, kan det give en
følelse af magtesløshed, depression, angst, forvirring, håbløshed (Ahrenst og Riis 2013,9).
Ligeledes bekræfter Brian Allen, engelsk teolog, at det er almindeligt med en stor grad af tab i alle
former for demens f.eks. tab af relationer, tab af forventet fremtid og social kontakt, hvilket ofte fører
til isolation for omsorgsgivere såvel som den demensramte. Demens er blevet kaldt det lange
dødsfald, hvor den følelsesmæssige smerte sammenholdt med sorg er forværret af sygdomsprocessen
og de sociale holdninger til den (Woodward 2010,9). Derfor er det en udfordring for hele familien og
andre nære pårørende, når et familiemedlem får eller har en demenssygdom. Sygdommen er så
omfattende og omsiggribende, at den forandrer stort set alt i familien (Kabel 2017,9). Swinton har et
tankevækkende udsagn om, at kræft vækker bekymring, men demens vækker frygt (Swinton
2012,187). På en måde går demensen imod den naturlige udvikling og Patricia Lefevre, amerikansk
journalist, beskriver, at den progressive hjernesygdom ødelægger hukommelsen, forandrer
personlighed, fratager et menneske evnen til at bedømme, kommunikere og udføre daglige gøremål
og desuden kan medføre adfærdsmæssige forandringer (Lefevre 2008,108). Denne forandring er ikke
ønsket – men det bliver et vilkår for demensramte, og er en del af en verden i syndefaldets skygge.
3.4.5. Vi elsker, fordi Han elskede os først
Swinton slår fast, at uanset hvad, er mennesket elsket af Gud, villet af Gud, skabt af Gud, og det kan
ingen omstændigheder ændre på. En diagnose som demens ændrer ikke på menneskets
meningsfuldhed, og at alle er værd at elske (Swinton 2012,184). Det fundament udspringer af
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skabelsesteologien; at mennesket er skabt og skabt i Guds billede. Selvom meningen med alt ikke er
tydelig, så udspringer det fra Gud, og Han har en mening, som overgår den menneskelige vurdering.
Det er ifølge Swinton en afgørende og magtfuld ”counterstory”, som har et potentiale til at sørge for
et fast fundament for demensomsorgen, som er personcentreret og trofast (Swinton 2012,185).
Lefevre argumenterer for, at det er nødvendigt at finde nye nonverbale, ikke logiske og kunstneriske
veje at kommunikere med demensramte på. Hun mener, at når én ses som et unikt barn af Gud, der
ikke er nyttesløs, men elsket og værdsat, så er det den mest åndelige måde at være sammen med det
menneske på (Lefevre 2008,112). Netop der formidles Guds kærlighed. Ligeledes siger Hudson, at
Guds billede i mennesket er uforgængeligt (Hudson 2004,130). Derfor bliver en guddommelig
kærlighed konstant og uafhængig af menneskets evne til at huske Gud og give gensvar på
kærligheden; den er en ubetinget gave. Christine Bryden, australsk forfatter, PhD og diagnosticeret
med demens tilslutter sig dette ved at pointere, at både børn og demensramte kan være inkluderede i
et fællesskab, der er kendetegnet af kærlighed og tillid (Bryden 2018,97).
3.4.6. Opsamling
Med sin model og dens kendetegn søger Swinton at udfolde en femfoldig mode, som vil give et
perspektiv på det at være menneske med de særlige udfordringer, der følger med at være demensramt.
I Kitwoods personcentrerede omsorg arbejdes ligeledes med en central figur; demensblomsten
(Kitwood 1999,90), som har en række fælles træk med Swintons model. Alligevel adskiller de sig
ved Swintons grundlag, hvor det afgørende for at forstå sig selv er, at mennesket forstår, hvem Gud
er og forstår sig selv i relation til Gud. Det kan hævdes, om Swinton i et passende omfang medtager,
hvilken betydning sorgen og tabet har for pårørende til demensramte, og hvor omfattende det er at
skulle omdefinere sin relation. I kraft af sit tydelige skabelsesteologiske udgangspunkt giver Swintons
model dog en tydelig teologisk grund at stå på i en undersøgelse af kirkeligt, diakonalt arbejde med
ældre og demensramte.

3.5.

Fællesskab

Når mennesket er skabt til at leve i relationer, udmøntes det både på et mikroplan, men også på en
makroplan. Fællesskaber kan have forskellige grundlag og motivationer f.eks. sport, interesse og
religiøsitet. Dette teoriafsnit om fællesskab har kirkens grundlag i fokus, som skrevet i 1. Joh. 3,11
og 18; ”Vi skal elske hinanden. Lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed”.
Swinton beskriver, hvordan der er sammenhæng mellem en lavere grad af social aktivitet og en højere
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risiko for demens symptomer, hvilket bekræfter, at mennesket er et relationelt væsen (Swinton
2012,86). Samtidig har det betydning, hvilke sociale aktiviteter der foregår og hvad der kendetegner
fællesskabet. For fællesskaber kan enten opbygge eller nedbryde, og ekskludere eller inkludere. Når
Nissen taler om kirkens tre grundlæggende livsytringer: koinonia (fællesskabet), martyria
(vidnesbyrdet) og diakonia (tjenesten) (Nissen 2015, fodnote 11 side 19), vil der her lægges vægt på,
hvilken betydning det har, at mennesket er skabt i Guds billede som et fællesskab dvs. ikke som et
”jeg”, men som et ”vi” (ibid.248). Dermed kan den enkelte ikke ses uafhængigt af det kristne
fællesskab (Okkenhaug 2008,29). Ligeledes mener Christoffersen, at livsudfoldelsen primært handler
om samhørighed, hvilket betyder, at et meningsfyldt liv er at leve i samhørighed med andre, da
fællesskabet ellers går i stykker. Samtidig pointeres, at kvaliteten i samværet har betydning
(Christoffersen 2015,175). Derfor kan deltagelse i et åndeligt fællesskab involvere mange forskellige
aktiviteter f.eks. kan demensramte hjælpes til at deltage i kendte bønner, sange og begivenheder og
derved have en fælles åndelig oplevelse. Selvom et menneske kan være desorienteret, kan sådanne
oplevelser have uvurderlig betydning og give mennesket en oplevelse af samhørighed med Gud og
menigheden (Ryan et al 2005,116).
3.5.1. Menigheden som Kristi legeme
Når Romerbrevet i kap. 12,5 fremhæver billedet af menigheden som Kristi legeme, forklarer Nissen
det med, at mennesket ikke lever for sig selv, men for helheden, hvilket betyder, at det kristne
fællesskab ikke bygger på konformitet, men på tjeneste i fællesskab (Nissen 2015,105). Herved
betoner Nissen, at de svage giver en nødvendig indsigt i menneskelivets sårbarhed og svaghed. Det
er en væsentlig pointe, at fællesskabet styrkes ved netop at styrke og agte de svage (ibid.107).
Ligeledes definerer Foss kirken som ”Communio Sactorum”; et broderskab, hvilket gør den kristne
menighed til det eneste reelle fællesskab, som er indrettet på, at den enkelte altid bliver båret af alle
de andre (Foss 1992,73). På den måde kan det siges, at Gudsriget indebærer en omvurdering af alle
værdier – det er den omvendte verden i forhold til den gængse opfattelse i samfundet, hvor mennesker
deles op i ”vindere” og ”tabere” (Nissen 2015,51). Menigheden har, ifølge Nissen, et forbillede i Gud
selv; for i treenigheden understreges det, at Gud er fællesskab – og når mennesket er skabt i Guds
billede, indebærer det, at menneske er skabt til at leve i fællesskab på samme måde, som Gud er
fællesskab (ibid.71). Når Swinton pointerer vigtigheden af, at der er brug for et samfund af
opmærksomhed for at huske folk med demens (Swinton 2012,226), er det netop for at understrege, at
det kan være tungt at bære en opgave selv, men i fællesskab kan det lykkes. Derved bliver det at
tilhøre Kristi krop, at alle distinktioner som svag og stærk, først og sidst, patient og plejer bliver vendt

24

på hovedet. Sådan bliver det at relatere til hinanden en gave, som modtages ufortjent, men som
tydeliggør Guds formål for skabningen (Hudson 2004,139).
Swinton karakteriserer samfundet i den liberale vestlige kultur som et sted, hvor et liv er værd at leve,
når det er bestemt af en mulighed for at fungere intellektuelt og rationelt dvs. at demens derved bliver
tillagt en speciel betydning, og den betydning er udelukkende negativ (Swinton 2012,80). Her
udfordrer Nissen menigheden til at se demensramte med Guds øjne (Nissen 2016,35). Det er
væsentligt, at det ikke reduceres til at udleves i en gudstjeneste, men Guds øjne skal via menigheden
bringes ud i verden. Bryden beskriver i den forbindelse det perspektiv, at det er muligt at kende
mennesker på en åndelig og følelsesmæssig måde, fremfor udelukkende en kognitiv korrekt måde.
Hun pointerer, at når menigheden omtales som Kristi legeme, handler det om ”at høre til” og ikke
kun ”inkludere”, hvilket indbefatter, at alle lemmer på legemet er lige værdifulde og tilsammen udgør
Kristi legeme (Bryden 2018,101).
3.5.2. Kirkens kald
Ifølge Swinton er kirken det sted, hvor mennesker lærer at se, hvordan Guds hukommelse kan se ud
(Swinton 2012,223). Derved er kirken er kaldet til at være et aktivt fællesskab af hukommelse og håb,
som forstår, hvad det betyder at huske mennesker med demens og derfor handler ved at bære
hukommelsens vægt for hinanden. Når demensramte ikke længere ved, hvem de er, ved kirken, hvem
de er, hvilket ifølge Swinton tager udgangspunkt i 2. Mos.3,4, hvor Gud kalder Moses ved navn
(ibid.253). Swinton pointerer at ved at kalde nogen ved navn, fastholdes identiteten og der laves en
stærk udmelding af, hvem netop det menneske er og hvordan vedkommende skal behandles.
Amerikansk professor i teologi og etik Stanley Hauerwas har et nøglebegreb, som omhandler, at et
menneske ved, hvem det er i relationen med andre og hvem det er, er en relation med andre. Derfor
må kirken være kendetegnet af et folk, der har lært at leve i fred med hinanden og Gud. Ifølge
Hauerwas er kirkens kald at være et tjenende fællesskab i verden, og være et vidnesbyrd om det
fredelige kongerige ved at leve i et fællesskab af fred midt i verden. Kirkens kendetegn er fejring af
sakramenter (ritualer), forkyndelse af Ordet (fortælle og lytte), og fællesskab (helligt folk) (Hauerwas
1984,97-107).
Indenfor demensområdet er ”erindring” et centralt ord, hvilket oversat til engelsk er ”remember”.
Hudson videreudvikler ordet til at være ”re-member” dvs. gen-indlemmet. Ifølge Hudson kan ånden
hjælpe hukommelsen, så de, som er de-mented, bliver re-mented, re-minded og re-membered
(Hudson 2004,137). Swinton uddyber dette;” We are not what we remember; we are remembered”
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(Swinton 2012,198). På den måde bliver det at gen-indlemme nogen i fællesskabet til at være en del
af en hellig handling, og det giver kirken et kald og en opgave i at ”re-member” alle, og i særlig grad
demensramte (ibid.214). Samtidig betoner Hudson, at det også giver et fælles vilkår som kirke, da
alle glemmer Guds evige trofasthed, men også alle er huskede – demensramte eller ej; dermed er alles
behov at være og blive ”re-membered” (Hudson 2016,165). Swinton beskriver, at Gud gør noget i
demensramtes liv; 1. Gennem Helligånden (som på nogle punkter er ukendt for andre og måske
usynligt). Det vigtige er, at Gud er med dette menneske, uanset hvad omstændighederne er. 2.
Gennem fællesskab (ved at mennesker handler mod demensramte på en måde, som husker på og
tydeliggør at være ”re-membered”). På den måde kan det ses, mærkes og føles, at Guds hukommelse
udleves i handling gennem kirkens kald (Swinton 2012,221f).
3.5.3. Kirkens plads i verden
Dietrich Bonhoeffer betoner vigtigheden af, at Gud elsker mennesker og Gud elsker verden. Ikke et
idealt menneske, men virkelige mennesker – ikke en ideel verden, men den virkelige verden. Ifølge
Bonhoeffer ønsker Gud ikke, at verden opdeles og menneskelighed tildeles i henhold til jordiske
standarder. Her nævner Bonhoeffer, hvilken betydning sproget har og hvordan det kan være udtryk
for en glidebane, hvilket f.eks. kan ske, når mennesker reduceres til en sygdom ved at bruge begrebet
demente fremfor demensramte, hvorved menneskelighed tildeles i henhold til jordiske standarder.
Desuden påpeger Bonhoeffer vigtigheden af, at den kirke, der er formet i Kristi billede, forholder sig
til, hvad det betyder udlevet i en konkret kristendom (Bonhoeffer 2005,84-100). Ord og handlet liv
skal hænge sammen. Når Foss omtaler kirken som et fællesskab; et folk på vandring med Kristus, i
lydighed mod Guds Ord og i kærlighed til medmennesker (Foss 1992,74), bekræftes det af Nissen,
som beskriver et helende fællesskab som ét, hvor der er en forståelse for at omgås handicaps og
menneskelige skrøbeligheder (Nissen 2015,115). Her peger Swinton på udfordringen ved, at kirken
er en del af Guds kirke, og samtidig en del af denne kultur, hvilket kan få betydning for måden et
kirkeligt fællesskab udleves på (Swinton 2012,188). Det er en fare at komme til at overtage en kultur,
så en gruppes identitet styrkes ved at tage afstand fra dem, der er anderledes. Nissen omtaler
menneskelige fællesskaber med en tendens til at være sig selv nok, men det kristne fællesskab kan og
må ikke være et mål i sig selv (Nissen 2015,297). Kirkens basis er evangeliet, budskabet om Guds
grænseløse kærlighed – tilgivelse, tillid og tjeneste. Derfor skal kirken være et åbent fællesskab med
plads til alle. Så kan det, der før var fragmenteret, blive samlet, og mennesket kan blive og leve i at
være ”re-membered” (Swinton 2012,216).
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Kari Jordheim, norsk professor i diakoni, beskriver, hvordan diakonale aktiviteter samtidig med at
møde behov på forskellig vis, også opbygger relationer, hvilket kan gøre en diakonal aktivitet til en
brobygger mellem kirken og lokalsamfundet, og mellem det daglige liv og kirkens liv. Ligeledes
betoner hun, at det at leve diakonalt, ikke er forbeholdt nogle få, men gælder alle medlemmer af
kirken (Jordheim 2014,188+199). Norsk lektor i teologi Olav Fanuelsen betegner kirkens
omsorgstjeneste som både enkel og mangfoldig. For det enkelte menneske er omsorgstjenesten og
diakonien en tjeneste for Gud og næsten, et gensvar på troens gave. Denne tro formidles også gennem
kirken som fællesskab, hvor diakonien er en del af grundlaget. Når kirken lægger sine diakonale
strategier, bør de sultne, tørstige, nøgne og isolerede være i første række – det vil understrege, at
diakoni er evangeliet i handling (Fanuelsen 2009,156).
3.5.4. Opsamling
Ved at betone kirken som Kristi legeme lægges der vægt på, at alle, uanset funktionsniveau, er
værdifulde og vigtige, og det netop er i fællesskabet, det hele og sande billede af kirken fremtoner.
Det kan kræve en omvurdering af de herskende værdier i samfundet, som ofte har fokus på autonomi
og individualitet. Alligevel er det væsentligt at fastholde, at når kirken udlever sit kald om at ”remember” dvs. gen-indlemme medlemmer, så udlever kirken sin bestemmelse om at være et tjenende
fællesskab og kan derved være Kristi krop i verden. Der er flere måder at være fællesskab på, og en
vigtig faktor kan være musikkens fællesskabsskabende betydning, hvilket både kan danne fællesskab
i menigheden, men også mellem de enkelte lemmer på legemet, hvilket leder videre til næste afsnit;

3.6.

Omsorg

Swinton beskriver omsorg og omsorgsfulde relationer som det, der fastholder en person i deres
identitet, og ikke deres evne til at udføre bestemte ting (Swinton 2012,140). Dermed er identitet et
relationelt koncept, hvilket ifølge Fanuelsen kan have udgangspunkt dels i en almindelig
medmenneskelig omsorg, og dels i en professionel omsorg, som bygger på kompetencer, der er
tilegnet gennem uddannelse og praksis (Fanuelsen 2009,141). Nissen lægger vægt på, at det at trænge
til omsorg, dvs. omtanke, medfølelse og barmhjertighed, er et fællestræk for alle mennesker uanset
alder, arbejde, familieforhold eller sundhedstilstand (Nissen 2015, 206). Dermed kan omsorg siges at
være et almenmenneskeligt behov. Netop derfor maner det til eftertanke, at når et menneske vender
sig væk fra demensramte, er det ifølge Hudson ikke for at frastøde den demensramte, men fordi
mennesket selv følger sig magtesløs i relationen (Hudson 2016,63). Her er det væsentligt, at der søges
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efter alternative kommunikationskanaler, når talesproget og kognitive evner bliver reduceret eller går
tabt (Myskja 2009,149).
Synnøve Friis, musikterapeut og foregangskvinde for musikterapien i Danmark, beskriver musik som
en nonverbal kommunikationsform, der kan påvirke mennesket både på et indre og et ydre plan.
Desuden argumenterer hun for, at musik bl.a. kan give oplevelser, modvirke ensomhed og inaktivitet,
skabe tillid, tryghed og selvrespekt, udvikle intellektuelle funktioner, viljesfunktioner og
følelsesområder (Friis 1987, 53) For næsten alle over 50 år er ”den danske sangskat” en guldgrube af
mindemateriale bl.a. morgensalmer, fædrelandssange og populærmusik. Musik ledsager mærkedage,
højtider og årstider og kan derfor fungere som signal for, at det er blevet forår, fødselsdag eller
nytårsaften; og de stemninger og ritualer, som er knyttet hertil, erindres og genaktiveres via musikken
(Munk-Madsen 2006,88-90). Derved kan omsorg og musik hænge sammen, og være rammen om en
gensidig omsorgsfuld relation.
3.6.1. Musikkens personlige lydspor
Det er tankevækkende, at musikalske færdigheder kan være intakte hos mennesker med demens,
selvom verbal hukommelse nærmest er udslukket (Myskja 2009,153). Hanne Mette Ochsner Ridder,
dansk professor i musikterapi, har gennem årtier arbejdet for at udbrede musikterapi indenfor
demensområdet, og hendes udgangspunkt er, at musik er omsorg, og at musik kan give demensramte
mulighed for at udtrykke følelser og møde forståelse for deres følelser (Ridder 2002,144). Her nævnes
musikterapi blot for at betone, hvordan også musik og omsorg indenfor demensområdet er afhængig
af et tværfagligt samarbejde. I opgaven vil det bruges som en trædesten til at cementere musikkens
evne til at skabe et rum, hvor demensramte kan være hele mennesker med krop, sjæl og ånd. Musik
kræver ikke ord, og kan tilbyde et samvær, der kan skabe gode oplevelser i nuet samt bringe
erindringer frem. Dermed kan musik benævnes som ”identitetens lydspor” og medvirke til at skabe
forandring, glæde og løfte én udover hverdagen og den nuværende tilstand (Laursen og Bertelsen
2011,20-27). Gennem musikken kan kroppens hukommelse aktiveres på en måde, så mennesker, der
er ramt af demens, kan deltage med tillid og tryghed i musiske forløb (Jacobsen 2006,95). Når
demensramte oplever, at centrene i hjernen, som bidrager til at sanse og værdsætte musik, i høj grad
forbliver intakte, kan det give en respons på musik, som er mere emotionelt og mindre kognitivt
betinget (Myskja 2009,150).
Desuden kan omgivelserne have betydning for menneskets motivation til aktivitet ifølge ergoterapeut
Mette Søndergaard. Rum kan tale og består bl.a. af vægge, døre, ting til pynt og nytte, farver, lyde,
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temperatur, lugte og lys. Alle bevæger sig dagligt ind og ud af forskellige rum, hvor rum kan tale og
invitere f.eks. et kirkerum, og så ”svarer” personen med en tillært, passende adfærd (Søndergaard
2004,118f).
Ligeledes mener Anne-Mette Riis, lektor i musikpædagogik, at når muligheden for at være sammen
i et ligeværdigt fællesskab indskrænkes, kan sangen blive en livstråd mellem mennesker og en kilde
til erindring. I det fortabte og brudtheden kan salmer være til hjælp, bønner og fællesskab. Derved
har kirken et stærkt redskab. Ved at synge sammen kan et hørbart fællesskab blive til, og der kan
skabes en fornemmelse af samhørighed og nærvær mellem to eller flere mennesker, hvoraf der kan
synges med enten indvendigt eller udvendigt (Ahrenst 2014,116-134). For at skabe et rum for musik,
er det relevant at forholde sig til livshistoriens betydning.
3.6.2. Livshistoriens betydning
Swinton beskriver, at som hvert ansigt er unikt, er hjernen også unik. Neurovidenskaben er
omfattende og kompleks, men det er tydeligt, at oplevelser, relationer, følelser osv. har indflydelse
på udviklingen af hjernen, hvilket medvirker til, at et menneske er sine oplevelser på en meget konkret
måde (Swinton 2012,78). Karen Scheib, amerikansk professor i sjælesorg og pastoral teologi, betoner,
at mennesket er et historiefortællende væsen, som dannes gennem meningsfyldte historier og
derigennem udtrykker sin identitet. Der knyttes forbindelse mellem fortid, nutid og fremtid ved at
fortælle livshistorien, og samtidig fortæller den, hvilke værdier der er vigtige (Scheib 2016,5). Netop
derfor er det vigtigt at hjælpe demensramte med at huske livshistorien og fortælle den. Søndergaard
omtaler en persons referenceramme som en sum af de erfaringer, personen har med sig, og vigtige
elementer kan være køn, alder, opdragelse, uddannelse og erfaringer. Udover den unikke livshistorie
er det også vigtigt med kendskab til samtidshistorie og hvad der kendetegnede netop den generation,
da det kendskab kan være afsæt for aktiviteter og musik (Søndergaard 2004,55-59). Ergoterapeut
Foreningen har udarbejdet en folder, hvor både livshistorie, men også vaner, ønsker, livsrytmer osv.
tydeliggøres gennem fortælling15. Det er en fordel at kende den demensramte så godt og nuanceret
som muligt.
I den globaliserede verden kan det være en udfordring, at en mand, som Swinton kalder Gordon, med
en specifik historie, baggrund, dagligdags sprog, kulturel formation – nu bliver plejet af fremmede,
som kommer fra mange forskellige lande, og hvis traditioner, historie og sprog er radikalt anderledes
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end hans eget (Swinton 2012,100). Når det er et vilkår for de fleste demensramte, tydeliggør det blot
vigtigheden af og behovet for både at indsamle og formidle en livshistorie til samtlige
omsorgsrelationer. Kirken har her en unik mulighed for at sætte den individuelle fortælling ind i en
større fortælling; Guds fortælling – gode, stærke og håbefulde fortællinger (Scheib 2016,14). På den
måde kan fortid, nutid og fremtid ses i lyset af evangeliet, og dermed kan livshistorie også være en
måde at vise omsorg på (Okkenhaug 2008,30). Samtidig tydeliggør det, at omsorgsfulde relationers
betydning er grundlæggende for at implementere det i dagligdagen.
3.6.3. Omsorgsfulde relationers betydning
Det er særlig vigtigt for demensramte at være en del af interpersonelle relationer for at opretholde
deres spiritualitet. Derved bliver det en opgave for både kirkelige medarbejdere, familie, frivillige og
professionelle omsorgsgivere at opmuntre og facilitere åndelig trivsel hos mennesker, der er ramt af
demens, og på den måde hjælpe demensramte til at engagere sig i aktiviteter, som har symbolsk
mening, hvorigennem de kan føle sig værdifulde, værdsatte og skattede (Ryan et al 2005,105+118).
Når Hudson kobler den personcentrerede omsorg sammen med en teologisk forståelse, inviteres den
demensramte ind i en relation og et fællesskab af gensidighed, der er uafhængigt af ord (Hudson
2016,50). Det bekræftes af Swinton, der mener, at kapaciteter ikke definerer mennesker, men
alligevel har indflydelse på relationen. Det er nødvendigt at acceptere, at måden at elske på er
forskellig fra før og derved ændrer kærlighed sig fra udelukkende at være en følelse, til at være en
måde at være i verden på (Swinton 2012,284).
Der er en dimension ved omsorgsrelationen i kirkeligt regi, der hænger tæt sammen med, at alle
reflekterer Guds billede og derfor kan relationen omtales som gensidig (Bryden 2018,96). Stephanie
Dietrich, norsk professor i teologi og diakoni, pointerer, at der derfor ikke er ”givere” og ”modtagere”
af hjælp, men i stedet for er alle bundet sammen i fællesskab, hvor betegnelsen nogle gange kan være
”giver”, andre gange ”modtager” (Dietrich, 2014,14). Her er det væsentligt at modsige det
kontinuerlige stigma omkring demens i samfundet bl.a. ved at reducere den manglende uddannelse
blandt professionelle og ved at implementere den personcentrerede omsorg i omsorgsrelationerne
(Hudson 2016,64). En ”counterstory” om relationer med demensramte, som ofte er dybere end ord
og baseret på tilstedeværelse i øjeblikket, nærvær i nuet, kan medvirke til dette.
3.6.4. Nærværet – nuet, væren fremfor gøren
Swinton bruger ”sakramentet af det nærværende øjeblik” som et centralt begreb til at pointere
vigtigheden af, at det at elske et menneske betyder at være nærværende. I nærværet udtrykkes; ”det
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er godt, du er her, det er godt, du eksisterer”. Det kan være, det ikke huskes bagefter, men i det øjeblik
er det værdifuldt – og det øjeblik har også værdi! Ved at omtale et nærværende øjeblik som et
sakramente, udtrykkes, at gennem et menneskeligt nærvær kan Guds nærvær også udtrykkes
(Swinton 2012,229-235). I samfundets frygt for demens og risikoen for dennes isolering af
demensramte, er Bryden fortaler for, at det er nødvendigt med en forandring i fællesskabets hjerter.
Derfor udfordrer Bryden den opfattelse, at ”det er vigtigt at være genkendt” i samværet med
demensramte; Bryden plæderer for, at det er nærværet i øjeblikket, der er det centrale og ikke, som
mange fremhæver, genkendelsen. I det fællesskab, der udspringer fra Gud, er alle inkluderet; børn,
fordi det ikke er muligt at bedømme, hvornår de bliver et fuldbårent menneske; demensramte, fordi
det ikke er muligt at bedømme, hvornår de ikke længere er et fuldbårent menneske (Bryden 2018,99103).
ICD-1016definitionen har vedtaget, at når evnen til hukommelse, tænkning, orientering, forståelse,
beregning, sprog og bedømmelse reduceres eller bortfalder, medfører det en demensdiagnose. Det er
interessant, at de evner, demensramte primært bruger bl.a. evnen til at elske, føle, relatere og sanse,
ikke vurderes højt (Swinton 2012,64). På den måde er definitioner ikke neutrale, men former værdier,
og udtrykker, hvad der er vigtigst i samfundet. Her er brug for at fastholde sakramentet af det
nærværende øjeblik, hvor det har værdi at vove at være nærværende, også uden ord. Der er brug for
en ”counterstory”, hvor sakramentet af det nærværende øjeblik er i fokus, og hvor der gennem dette
nærvær signaleres relation, værdifuldhed og værd (Reed 2016,345). Tidsperspektivet kan også
udfordre der, hvor klokken og tiden antager al mening – til et samvær, der er baseret på nærvær, fordi
uret ingen mening giver mere; kun nuet tæller (Hudson 2004,134).
3.6.5. Opsamling
Omsorg kan betragtes som et almenmenneskeligt behov, og alligevel kan det udspringe af noget
guddommeligt, hvor Gud bærer relationen. Musik kan udtrykke omsorg, da den ikke er afhængig af
ord og derved kan skabe et særligt rum for en gensidighed i relationen. Derudover kan omsorgsfulde
relationer have afgørende betydning for at fastholde identiteten, der er udsprunget af og forankret i
livshistorien. Det vil være afgørende med en ”counterstory” om sakramentet af det nærværende
øjeblik, hvor det at være tilstede er det, der fastholder identiteten, fremfor det, der skal præsteres.
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Dermed er omsorg en grundsten i det at være og leve som et menneske, og det vilkår gælder alle
mennesker, også mennesker, der er ramt af demens.
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4. Analyse
4.1.

Analysemetode

I teoriafsnittet blev Kitwoods personcentrede omsorg beskrevet indgående, da den er afgørende for
paradigmeskiftet indenfor demensområdet, og dermed har været direkte medvirkende til det nysyn,
som også Swinton repræsenterer. Analysen tager udgangspunkt i Swintons teorier om menneskesyn,
fællesskab og omsorg, da de medtager både den demensfaglige og teologiske vinkel. Desuden vil
analysen have en abduktiv tilgang, hvor empirien bruges til at udfolde teorien, og teorien bruges til
at belyse og begrunde empirien.
Første afsnit vil omhandle, hvordan salmesang for demensramte kan forstås ud fra Swintons
skabelsesteologiske model for menneskesyn, hvor hvert enkelt element som afhængig, legemliggjort,
relationel, brudt og tabt samt elsket og dybt meningsfuld vil blive gennemgået.
I andet afsnit er begrebet fællesskab overskrift for en analyse af, hvorledes salmesang for
demensramte kan ses som et relevant redskab til at ”re-member”, at hele menigheden samlet er Kristi
legeme samt på hvilken måde menigheden kan udleve et kald som et tjenende fællesskab.
Tredje afsnit vil have fokus på omsorg, og hvordan den kan komme til udtryk i musik samt være et
redskab til at bevare og skabe relationer og livshistorie.
Som introduktion vil der være en kort indføring i salmesang for demensramte, som et forløb kan se
ud i en landsbykirke.

4.2.

Indføring i salmesang for demensramte

Kirken er åben, og lamper og levende lys er tændt. Foran koret og alteret er der sat en halvcirkel af
stole, og et klaver er kørt hen ved siden af cirklen. Der står klapstole op af kirkebænkene, så der kan
justeres efter behov. Præsten er klædt i ornat, og organisten gør noder og andre remedier klar.
De ældre kommer ind sammen med de frivillige, og sætter sig stille og roligt ned. Selvom der ikke er
faste pladser, tilstræbes det, at de frivillige fordeler sig mellem de ældre, så de kan hjælpe ved behov.
Der er typisk 7 ældre, 3-4 frivillige, en aktivitetsmedarbejder, præst og organist. Man hjælpes ad med
at komme på plads. Det er en forholdsvis fast gruppe af både ældre og frivillige. Når alle sidder ned
og der er ro, ringer kirkeklokkerne, som der lyttes til i stilhed, hvorefter der spilles et præludium på
orgel. Præsten rejser sig, byder velkommen og præsenterer kort dagens tema, som hænger sammen
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med årstiden eller kirkeåret. Organisten spiller bedeslagene på et lille klokkespil inde i kredsen for at
markere, at gudstjenesten er i gang. Som begyndelse er der en navnesang, hvor hver enkelt ældres
navn synges 4 gange af organisten, som spiller på en lille xylofon, og efterfølgende synges det første
vers af ”Ingen er så tryg i fare”, hvor alle synger med. Det at blive nævnt ved navn giver en helt særlig
ro, nærvær og opmærksomhed, og øjeblikket kan næsten føles helligt.
Derefter deles et tov ud af organisten, som giver hver enkelt tovet i hånden og til slut selv strammer
det til, så tovet danner en fast cirkel, hvor alle er med. Organisten laver en rytme fx fra side til side,
og alle følger efter, mens der synges ”Nu titte til hinanden” alle 5 vers. Der er lavet et A4-ark med
salmerne på, som ligger på gulvet. Da salmen er færdig, samles tovet ind af organisten, mens der
stilles nynnes. Hvis en af de ældre ikke vil slippe, tager en af de frivillige vedkommende i hånden.
Da der igen er ro i kredsen, siger præsten; Nu siger vi højt i kor sammen med hinanden
trosbekendelsen. Trosbekendelsen siges. Nogle er med hele tiden, mens andre kommer med hen ad
vejen. Når trosbekendelsen er færdig, synges ”Lad verden ej med al sin magt” som afslutning.
Derefter synges en årstidssalme ”Nu falmer skoven trindt om land”, hvor det første vers som gentages.
Dernæst læses en tekst fra Bibelen, som er tilknyttet dagens tema. Den efterfølgende salme er
tilknyttet noget sanseligt f.eks. et æble, som skæres ud og smages på.
Organisten spiller et stykke musik på orglet, men der pustes sæbebobler. De frivillige puster, og de
ældre får hjælp til at puste på den måde, de kan. Der er en stemning af glæde, leg og liv, der rækkes
ud efter de smukke bobler og grines sammen over dem. Dernæst synges ”Jeg er træt og går til ro”,
mens organisten går rundt med en paraply fuld af stjerner. Der breder sig en fredfyldt stemning, og
stor opmærksomhed og glæde over at synge med på en kendt aftensalme, og samtidig se på stjernerne.
Præsten siger igen; Nu siger vi højt i kor sammen med hinanden Fadervor. Bønnen giver de ældre
ordene, og selv ældre mennesker, som har mistet talen, kan ofte bede med på Fadervor. Præsten siger;
Så tager vi hinanden i hænderne og synger ”Altid frejdig, når du går”. Alle synger med. Derefter
spiller organisten et stykke musik, mens der kastes med en stor ballon – skubbes til den, skydes
målrettet eller holdes om den lige så stille. Til slut siger præsten farvel og tak for i dag. De ældre og
de frivillige rejser sig, kommer i overtøjet og siger farvel til præsten, som giver dem hånden og siger;
Farvel (navn) og tak for i dag. Organisten spiller på klaveret, indtil alle er ude af kirkerummet.
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4.3.

Swintons skabelsesteologiske model for menneskesyn

Dette afsnit omhandler, hvorledes salmesang for demensramte kan forstås ud fra Swintons
skabelsesteologiske model for menneskesyn. Først vil hver enkelt af Swintons femfoldige model
blive gennemgået dvs. det at være menneske er at være (1) afhængig og kontingent, (2) legemliggjort,
(3) relationel, (4) brudt og fortabt og (5) elsket og dybt meningsfuld, og til slut vil der være en
opsummering.
4.3.1. Afhængig og kontingent
Demensramte, som bor på plejehjem, er helt afhængige af de mennesker, der tager vare på dem,
hvilket stiller store krav til både ledelse og plejepersonale jf. Kitwood (1999,105). I feltarbejdet har
både aktivitetsmedarbejdere, organister og præst udvist engagement i forbindelse med at
imødekomme demensramtes åndelige behov. Det blev samtidig tydeligt, at kun et plejehjem i et sogn
deltager, men et andet ikke udviser en lignende interesse. Her synliggøres, hvilken magt og hvilket
ansvar plejehjemmet og de omsorgsgivende har i forhold til, om de demensramte har mulighed for at
deltage eller ej. Desuden skete det to gange indenfor en måned i datagenereringen, at
plejehjemsgudstjenesten blev aflyst; den ene pga. præstens barnets 1. sygedag (Plejehjem 1, 16/1018) og den anden pga. en forglemmelse (Plejehjem 4, 6/11-18). I første tilfælde blev der ikke afholdt
nogen gudstjeneste, i det andet tilfælde trådte en frivillig til, som selv er ordineret præst, og forestod
tekstlæsning, salmesang og velsignelse. Der blev det for alvor tydeligt, at det at være afhængig også
stiller store krav til kirken, så kirken i sine handlinger formidler et menneskesyn, som betoner, at
mennesket er skabt og skabt i Guds billede, og alle mennesker er værdifulde. Desuden er det
væsentligt, at der udvises respekt om det enkelte menneskes integritet, hvilket aktivitetsmedarbejder
2 udtrykte således;
”Hvis vi har en beboer, der aldrig har gået i kirke, hverken jul, påske eller pinse, så
kommer de ikke med, for så tænker jeg, det er nok ikke der, de skal have deres åndelige
behov dækket. Man skal jo ikke slæbes med i kirken, bare fordi man er dement, så kan
vi synge herhjemme, hvis det er” (Akt.medarb.2).
På den måde gives der plads til hvert enkelt menneskes særegenhed. Grundpræmissen i afhængighed
er ikke ønsket, men et vilkår for demensramte, hvilket også gælder for andre f.eks. handicappede og
babyer; i bund og grund er de dybt afhængige af dem, der tager vare på dem.

35

Salmesang for demensramte arbejder med at skabe en positiv afhængighed mellem deltagerne, som
minder om de menneskelige relationer, der ofte er sværere at opretholde. Det kan følgende episode
illustrere;
”Organisten siger; ”Nu skal vi synge ”Nu titte til hinanden” og bruge tovet”. Tovet
deles rundt, mens salmen nynnes. Hvis det er lidt svært at få ved det, hjælper organisten
med at få fat ved at tage blidt om hånden og trykke tovet fast. Da alle har fået ved, siger
organisten, ”Nu skal det være lidt strammere” og dermed bliver det en fast cirkel. På
første linje kommer tovet ind i midten og tilbage igen, takten følges – næste linje rykkes
til højre i tovet – næste linje ind i midten igen – sidste linje til højre. Hvis man er kommet
ud af takt, følges takten igen i næste vers. Hele salmen synges (Landsbykirke 6/9-18).
Her vises, at tovet, som er fysisk og konkret, skaber en forening. Den fælles rytmiske bevægelse
bliver derved til en positiv afhængighed.
En af kirkerne havde flyttet den afsluttende babysalmesang ud på plejehjemmet. Det kan være nemt
at komme til at se sig selv eller andre som enten modtager eller giver, men i bund og grund er der et
vilkår, som er ens for alle; det iboende menneskeværd. Organist 1 udtrykte det på denne måde; Nu
skal vi synge om det lille barn i salmen ”Lille Guds barn, hvad skader dig?”, men vi har alle et lille
barn indeni os, og det synger vi også til – vi er alle Guds børn (Plejehjem 1, 22/11-18). Hertil betoner
Swinton, at uanset smerte og forvirring, demensramt eller ej, så står den iboende menneskelige
værdifuldhed fast (Swinton 2012,165). Som afslutning var der mulighed for, at beboerne kan snakke
med eller holde børnene.
En ung mor som virkede lidt utryg ved situationen, går hen til G og spørger, om han vil
holde hendes dreng. Hun siger til mig; ”Jeg tror ikke, han kan huske, jeg har været
hjemmehjælper hos ham”. Han svarer ja og sidder længe med den lille dreng. Drengen
sover og ligger helt stille hos ham. G bliver helt mild i øjnene, løfter drengen tæt ind til
sig og kysser ham på kinden (Plejehjem 1, 22/11-18)
Det er tankevækkende, at moderens gavmildhed med sin dreng medvirker til, at også den ældre mand
føler sig værdsat, da det ikke kun er ham, der er afhængig af nogen. Den lille dreng er også afhængig
af ham, og G svarer umiddelbart på den afhængighed, den lille udtrykker; nemlig ved at holde ham
og give ham ro og nærhed, hvilket stemmer overens med Christoffersens betoning af, at et
meningsfyldt liv både handler om at give og modtage omsorg (Christoffersen 2015,176).

36

4.3.2. Legemliggjort
Swinton betoner, at krop og sjæl ikke kan leve uden hinanden; de er ét (Swinton 2012,167) og det
bliver på en særlig måde tydeligt i samværet med demensramte, hvor kroppen kan huske, selvom
hukommelsen er svækket (Jensen 2015,67). Det udtrykker præsten på denne måde; ”Man kunne
sagtens tage over i dagligstuen, men det giver bare noget andet, når man kommer i kirkens rum. Der
er nogle små hukommelseslåger, der bliver lukket op. Man fornemmer rummet, når klokkerne ringer”
(Præst). Alle involverede i salmesang for demensramte foretrækker at være i kirkerummet, da det er
en genkendelig ramme og stemmer kroppen. Som en aktivitetsmedarbejder forklarer; ”Kirken har
været ramme om mange vigtige begivenheder. Både glæder og sorger” (Akt.medarb.2). Når Nissen
beskriver, at troserfaringer hænger sammen med sanselighed (Nissen 2016,32), opleves det konkret
ved, at det kropslige vækker glemte erindringer, så ”én uden sprog kunne bede med på Fadervor”
(Akt.medarb.1), og på den måde aktiveres kroppens hukommelse.
Demensramte kan opleve en mestring i at deltage, som følgende episode viser;
”Nu skal vi synge ”Nu falmer skoven”, den salme som vi indledte med. Vi synger den
tre gange. Imens skal vi bevæge os lidt, først skal vi vugge fra side til side, derefter
trampe og til sidst klapper vi. Organisten spiller og vi synger verset”. Nogle vugger fra
side til side, nærmest alle synger med. Da der skal trampes, er alle med, nogle tramper,
andre løfter blot fødderne lidt, men bidrager på hver deres måde. Da der skal klappes,
er alle også med. De ældre smiler og synger, og klapper (Plejehjem 2,11/10-18).
I fællesskabet med det kropslige kan alle være med, og derved opleve at bidrage til fællesskabet. Når
Swinton beskriver, at vores kroppe kan huske ting, pointerer han, at den hukommelse ikke uden
mening (Swinton 2012,244). Den holdning deler organist 1 og udtrykker med følgende udsagn;
”Det er hele humlen, det gør noget ved os mennesker, når vi møder hinanden og når vi
rører ved hinanden (...) I starten havde vi heller ikke hinanden i hænderne, måske var
det lidt for barnagtigt, men så var der én, der sagde, det er noget grundlæggende i at
røre ved hinanden. Man kan dø af hudsult.” (Organist 1).
Det har resulteret i, at den fysiske nærhed er blevet en væsentlig del af salmesang for demensramte.
På den måde kan det blive en ”counterstory”, hvor såvel den omsorgsgivende som den
omsorgsmodtagende bliver en del af et helligt kald, hvor der ifølge Swinton udtrykkes en
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guddommelig kærlighedshandling (Swinton 2012,171). Naturligvis sætter det krav til bl.a.
organisten, som følgende episode udtrykker;
Der skulle spilles med tromme til ”Gør døren høj”. M holdt rytmen flot som organisten,
var koncentreret og glad i blikket. A sagde, det kan jeg vist ikke – organist sagde; ”Vi
gør det sammen og så synger alle de andre med, så bliver det fint”. A spillede hurtigt,
men organisten holdt rytmen og det gik fint – bagefter sagde A, ”Det var da vist ikke så
ringe endda”. Da O skulle spille, holdt hun staven lavt, men fordi organisten bevægede
trommen, var det muligt for O at spille med, selvom hun bevægede staven meget svagt
(Landsbykirke 6/12-18).
Her benytter organisten sin faglige kunnen til at inddrage demensramte på den måde, de hver især
kan bidrage til salmen, hvilket ifølge Nissen forener ord og gestus (Nissen 2016,29), og samtidig
vises, at udgangspunktet er den personcentrerede omsorg jf. Kitwood, hvor fokus ikke er på
demensdiagnosen, men på mennesket (Kitwood 1999,105).
4.3.3. Relationel
Til salmesang for demensramte begynder hele forløbet på følgende måde;
M i kørestol kommer ind i kirken, hilser og giver hånd til præsten, som siger velkommen.
Derefter siger præsten; ”Velkommen til stjernestunder, i dag skal vi have om høst
ligesom sidste gang. Velkommen til alle. Velkommen til S, som er et nyt ansigt – ja, det
var du sidste gang, A, og det er dejligt at se dig igen (Landsbykirke 4/10-18).
Dermed viser præsten, at mennesket er set, villet og velkomment her. Alle steder bliver der hilst
velkommen med navns nævnelse, givet hånd og set i øjnene. På samme måde bliver forløbet afsluttet;
Præsten siger farvel til hver enkelt med navn, og giver dem hånden. S, tak for i dag osv. Det er en
tydelig afslutning og alle kommer ud af kirken i ro og fred (Landsbykirke 6/9-18).
Når Hudson beskriver, at det at relatere til hinanden vender op og ned på alle kendte distinktioner
(Hudson 2004,139) kommer det bl.a. til udtryk i følgende udtalelse;
”Det er så nemt at opdele i dem og os, så kan man sikre sig selv. Men hvis jeg vil være
et vi, så kan jeg heller ikke være her halvt, det er en forudsætning og der vi oplever det
smukke, for vi er ligeværdige og vi ved ikke, hvem der er hvem, for vi er lige. Vi har
lukket døren. Nu falder vi ned og vi er her, det er vores rum. Der er ikke nogen, der
forstyrrer. Vi er sammen om det her” (Organist 1).
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Helt konkret kan det komme til udtryk i salmesangsforløbet ved, at ”så kan man måske opleve, at en
hun ikke kan høre, men når vi så skal svinge med armene, så er hun stærk i armene og så er det
ligesom hende, der fører. Så er rollerne byttet om. Alle kan noget” (Organist 1). For demensramte er
der ofte mange funktioner, der er ændrede eller mistede, men i salmesang for demensramte indgår
også elementer, hvor alle kan være med, da det ikke kræver store forudsætninger, som f.eks. at puste
sæbebobler og lytte til musik. Det kan give et udgangspunkt for en relationel oplevelse; På et
tidspunkt rejser præsten sig og puster bobler ind over A, der straks puster tilbage og de smiler til
hinanden (Landsbykirke 1/11-18). Det har været bemærkelsesværdigt at iagttage, hvordan
sæbebobler og orgelmusik har sat en ramme om et legende og leende fællesskab; det er en forholdsvis
enkel aktivitet, som stadig er fascinerende og flot, desuden kan alle glæde sig over sæbeboblerne,
hvad enten det er muligt selv at deltage eller blot iagttage.
Kærlighedens væsen må ofte få et andet udtryk ift. den demensramte, hvilket ifølge en organist også
handler om følgende;
”Vores samfund er også sygt, fordi man hylder ungdommen og det virksomme. Det er
så sølle og ynkeligt, at vi ikke har omsorg for vores ældre, som har bygget vores
samfund op og som har været der før os. Derfor tænker jeg, det kan vi ikke være bekendt.
Vi har også et ansvar for mere end lige mig selv, min egen livssituation og dem, der er
ligesom mig. Der i høj grad er også en dannelse. Det kan godt være, det engang bliver
mig eller min mor. Vi kan øve os i at blive beriget af nogen, der er i en helt anden alder
(Organist 1).
Der har det været berigende at se, hvordan samvær med børn har åbnet op ind til en demensramt
kvinde;
”Der er en nydelig dame, M, hun har været en pæn frue, ikke en bondekone, og hun har
været lidt tillukket. Da du (organisten) havde din pige på 2 år med, det var en
åbenbaring og der blev bare lige lukket op ind til hende og hun var med i nogle af
sangene efterfølgende. Så alle på forskellig vis på forskellige tidspunkter har de der,
hvor man lige får et kig ind til dem. Det er vældig vældig smukt at se” (Præst).
Det bekræfter Sterns teori om, at længslen efter relationer varer ved gennem hele livet (Møhl og
Schack 2000,49-60).
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4.3.4. Brudt og fortabt
De implicerede i salmesang for demensramte har stor forståelse for, at flere af de deltagende er i en
proces, hvor tab, sorg og smerte også er ret markant til stede f.eks. oplevedes det; at
”K kan alle salmer udenad og synger med. Hun begynder at græde, da vi står sammen
rundt om døbefonten. Aktivitetsmedarbejder siger; det er helt i orden at græde her, det
er der også plads til. K bliver ved at være bevæget resten af forløbet, og græder en del
(Provinskirke 25/10-18).
I kirken bliver her skabt et rum, hvor der er plads til menneskets dødelighed og det uundgåelige
forfald jf. Swinton (Swinton 2012,183). Samtidig er der også en bevidsthed om, at også i det brudte
er der fælles vilkår, hvilket en organist udtrykker med følgende udsagn;
”Der kan være tårer, man skal ikke være bange for det, for der kan komme alle mulige
reaktioner. Der var en, der blev meget berørt. Det hænger sammen med at få dækket
sine åndelige behov, også på et plan hvor man ikke helt selv ved, hvad det handler om.
Græd du bare, så finder vi noget papir, det skal bare tages sig af på en naturlig måde.
For det kan også være mig selv, jeg har selv tit grædt, det er så gribende og det har
aktivitetsmedarbejderen også, det har vi alle sammen. Det er vi ikke bange for”
(Organist 1).
Demensramte kan opleve brudtheden på denne måde;” ”Jeg kan jo ikke synge”, siger T. Organist
siger; ”Så synger du bare indeni. Vi synger med hjertet” (peger på hjertet). ”Nå”, siger T og nikker,
”ja, det kan jeg”. ”Ja, det kan du. Vi synger sammen” (Provinskirke 25/10-18). Her tager organisten
udgangspunkt i brudtheden og en forandret færdighed, anerkender den, men lader den heller ikke
forblive i afmagten (Ahrenst og Riis 2013,9). Senere uddyber organist i et interview; ”Det kan være
en udfordring, hvis man kan mærke, at de er langt væk, at det er svært at få kontakt med dem. Min
erfaring er, at det er duftene, der er den lige vej ind til dem (Organist 1). Demensramtes vilkår vedr.
følelser kan både være en udfordring og en gave, men fordrer et tværfagligt samarbejde, hvilket en
aktivitetsmedarbejder udtrykker således;
”Følelser bliver siddende i demente, både de gode, men også hvis de er forvirrede og
bange. Den bliver desværre siddende i dem lige så længe. De bliver hurtige afmægtige
og kan reagere forskelligt fx blive vrede, kede af det, lukke sig inde. Vi skal gøre noget
for, at de ikke kommer derud” (Akt.medarb.1).
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En anden aktivitetsmedarbejder beskrev dilemmaet på denne måde; ”En sagde en dag, jeg vil ikke
med mere i kirke, for jeg bliver så ked af det. Det havde vi en snak om, for det er okay at blive ked af
det” (Akt.medarb.2). Her giver kirken og forløbet dér et særligt rum, hvor der er plads til det brudte,
samtidig med at det fastholdes, at Gud er nær, også i det svære, som en organist udtaler;
”At synge ”Ingen er så tryg i fare”, når man kan være fyldt af uro, afmagt. Det er jo
salmerne, vi har. Når vi går generationer tilbage, så er det jo det, de er vokset op med.
De kan det jo. Salmer er også en del af den danske kulturarv” (Organist 2).
Her er det tankevækkende, hvordan en musikterapeut også bruger den danske sangskat, selvom hans
fokus ikke er på det åndelige islæt;
”Musikterapeuten går ind til E, som ligger i sengen. Hun smiler, da han siger goddag
til hende. Hendes ansigt virker forpint, men hun nikker, da han spørger, om han skal
synge. ”Så starter vi med en morgensang; I østen stiger solen op”. Straks han synger,
smiler E, skuldrene sænker sig og åndedrættet falder til ro og bliver regelmæssigt
(Plejehjem 3, 30/10-18).
Der er brug for noget større til at bære, når livet er svært. En organist mener;” Livet bliver fattigt, hvis
vi skal synge om den knaldrøde gummibåd. Hvad er vores fælles kultur og fælles grundlag
fremover?” (Provinskirke 25/10-18).
Kirkerne benytter sig af oplagte temaer i kirkeåret fx Allehelgen, som her, hvor
”Præsten sagde; ”Velkommen til Allehelgen. I dag skal vi høre om at miste, at savne og
være taknemlig for” (...) Da vi sluttede navnesangen ”Ingen er så tryg i fare”, valgte
organisten, at vi skulle synge sidste vers med; ”Og når endt er kampens dage, endt hver
jordiske nød og klage, kalder os vor Faders stemme, til en evig fryd derhjemme”. Det
var bevægende for alle deltagere” (Landsbykirke 1/11-18).
Her bliver det tydeligt, hvordan salmesang for demensramte formår at aktivere en fælles kristen
praksis på en måde, som gør det muligt for kirken at være en ressource, der kan rumme det brudte.
4.3.5. Elsket og dybt meningsfuld
Med salmesang for demensramte forsøger lokale kirker at gøre kirken til et rum, hvor det at være
elsket også gælder alle, og hvor kærligheden rækkes ud mod alle. Ifølge Swinton kan det kan fortolkes
som et skabelsesteologisk udgangspunkt (Swinton 2012,184). En aktivitetsmedarbejder pointerer
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dette med udsagnet; ”Det er så vigtigt, hvordan vi agerer, når vi er sammen med dem. Det prøver jeg
også at sige til dem, der er med i stjernestunder, der er ingen, der skal derover og præstere, de skal
bare nyde, og være” (Akt.medarb.2). Alligevel er det ikke nok udelukkende at agere korrekt, det er
også vigtigt at udtale den enkeltes værdifuldhed, hvilket udtrykkes i følgende episode; E siger; ”Det
er da godt, vi har dig, A” (akt. medarb). ”I lige måde”, siger A og smiler til hende. ”Nå, synes du
det”, siger E. ”Ja, det synes jeg”, siger A. (Plejehjem 1, 27/9-18).
Ligeledes kan børn også have en unik tilgang til de ældre, hvor der på en særlig måde udtrykkes
umiddelbar kærlighed og meningsfuldhed, hvilket denne episode beskriver;
”K får en lille pige på 8 mdr. op til sig, som bliver meget optaget af hendes
perlehalskæde og prøver at trække den til sig. Moderen siger; ”Åh nu håber jeg ikke,
den går i stykker”, og prøver at tage pigens hænder lidt væk, men K siger; ”Det gør
ikke noget. Hvor er du sød, hvor er du rar” (henvendt til pigen). K tager pigen ind til
sig og holder hende tæt ind til sit ansigt, hvor pigen savler på og rører ved hendes kind”
(Plejehjem 1, 22/11-18).
Her bliver det tydeligt, hvilket Bryden pointerer, at et inkluderende fællesskab, der er kendetegnet af
kærlighed og tillid, kan rumme og gælde alle, også børn og demensramte (Bryden 2018,97).
Når Lefevre argumenterer for nødvendigheden af at finde nye veje at kommunikere med demensramte
på (Lefevre 2008,112), kan det bl.a. ske ved navnesangen, hvilket en organist beskriver på denne
måde;
Jeg vil bare ikke undvære det, at man får sunget 1. vers af ”Ingen er så tryg i fare”, for
det er så smukt og forunderligt, og de er der bare og ser én dybt i øjnene, så man kigger
næsten ikke ned på xylofonen, fordi man bare ikke vil miste det særlige øjeblik (...) Jeg
prøvede selv at få sunget mit navn på et kursus, det var så rørende, jeg fik en klump i
halsen, hold da op, der er én, der sidder og synger mit navn bare til mig. Det er jo så
enkelt. Sit navn, kendtheden i det (Organist 2).
Herved gives der udtryk for vigtigheden i, at det at elske, se og værdsætte en person som et unikt barn
af Gud, er en åndelig måde at være sammen med det menneske på.
4.3.6. Opsummering
Når salmesang for demensramte forstås ud fra Swintons skabelsesteologiske model for menneskesyn,
er det naturligt at forholde sig til den teologiske forankring, hvilket udtrykkes gennem de 5 centrale
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elementer i Swintons model. Gennem denne femfoldige model sættes det enkelte menneskes historie
ind i Guds historie, hvilket både kan give et fundament for det enkelte menneske, men også begrunde
salmesang for demensramte teologisk. På den måde giver det grundlag for, at livet har en mening,
som er uafhængig af færdigheder og funktionsniveau; for mennesket er elsket, villet og skabt af Gud.
Alligevel kan det være en udfordring også at rumme den ændrede relation med demensramte, hvilket
fører videre til en analyse af, hvilken betydning det kristne fællesskab har, også for demensramte.

4.4.

Fællesskab

I salmesang for demensramte er det kristne fællesskab i fokus, og rammesat, hvilket organist 1 har
gjort sig følgende erfaringer med;
”Nu har vi efterhånden fundet en skitse, som vi er i. Vi begynder altid i rundkredsen, vi
er altid omkring døbefonten og kommer tilbage igen. Vi er altid med at se, hvor er vi i
kirkeåret eller i årstiden, der er noget der giver sig selv (Organist 1).
Derfor vil der i analysen tages udgangspunkt i, hvordan det kristne fællesskab udtrykkes ved hjælp
af begrebet ”re-member” i salmesang for demensramte. Desuden vil betydningen af menigheden som
Kristi legeme analyseres, samt hvordan denne forståelse kan udmøntes i et tjenende fællesskab.
I det kristne fællesskab handler det ikke om et ”jeg”, men om et ”vi” og den enkelte skal ikke ses
uafhængigt af det kristne fællesskab (Okkenhaug 2008,29). Ofte kan det udfordre at bevæge sig fra
ord til handling, selvom intentionen er at handle som et ”vi”, og ikke opdele i ”os” og ”dem”, hvilket
kom til udtryk ved det efterfølgende kaffebord efter en plejehjemsgudstjeneste;
”Omkring kaffebordet sad 10 ældre og to gæster; en voksen kvinde og et barn på 8 år.
H var tydeligvis meget glad for at have gæster med og nød at sørge for dem ved at række
kagen frem, hælde kaffe op osv. Gæsterne virkede lidt forlegne ved at være med og
havde svært ved at sidde der mellem ukendte folk, som det var svært at snakke med, og
hvor deres rolle blot var at sidde og spise, og blive sørget for” (Plejehjem 4, 6/11-18).
Det bliver tydeligt, hvor svært det er at etablere et ligeværdigt fællesskab, selvom intentionen er der.
Gæsternes ubehag kommer helt fysisk til udtryk, og trods et ønske om at bidrage til fællesskabet og
medvirke til at skabe en hyggelig stund, som et kaffebord er tænkt til at være, bliver det i stedet
fremmedgørende. Derfor er det relevant at overveje, hvilken betydning det har for fællesskabet, om
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rammen er struktureret som i salmesang for demensramte eller ustruktureret som et kaffebord kan
være. Desuden viser det, hvordan kirkerummet inviterer til en passende adfærd jf. Søndergaard
(2004,118f) og derved kan medvirke til at skabe et fællesskab.
4.4.1. Det kristne fællesskab
Aktivitetsmedarbejder 1 fortæller;
Jeg er på vej hjem fra kirken med T, som siger; ”Han er her”. Jeg forstår det ikke, vi
er jo i bussen. T gentager; ”Han er her”. Jeg siger; ”Vi er jo damer her og vi er på vej
hjem nu”. T gentager; ”Han er her, Gud, jeg har været i hans hus. Jeg har været her.
Gud er med mig”. Jeg stoppede helt op. Hvad skal jeg sige for ikke at ødelægge det her
og det eneste jeg sagde, var; ”Ja T, det er han, han er her”. Så kiggede hun ind på
kirken; ”Han er her”. Hold da op, hun har fået noget med her. Ellers talte hun sort
snak. Uanset hvad hun havde gjort, så havde hun fået en oplevelse af at være Gud nær”
(Akt.medarb.1).
Her bliver det tydeligt, at kvinden oplevede sig mødt af Gud ved at være i et kristent fællesskab og
ved at være i Guds hus. Den oplevelse var helt unik for kvinden, og blev det også for
aktivitetsmedarbejderen, der pludselig så og hørte, at en demensramt kvinde oplevede sig rørt af Gud
på en helt særlig måde og derigennem fik opfyldt og et åndeligt behov. Det bekræftes af Swintons
beskrivelse af, hvordan Gud gør noget i demensramtes liv både gennem Helligånden, og gennem
fællesskab (Swinton 2012,221f). Ligeledes beskriver Nissen beskriver det kristne fællesskab som ét,
der ikke har rod i sig selv eller er et mål i sig selv, men i Gud (Nissen 2015,297).
Organist 1 udtaler; ”Jeg tror i høj grad, det er at møde deres åndelig behov. Hvor bliver det mødt
henne midt i al travlhed? Måske er det også derfor, de reagerer sådan ligetil, der er noget
genkendeligt. Det er en sang på trods” (Organist 1). Her omtales vigtigheden af at drage omsorg for
demensramte som et kristent fællesskab ved at anerkende og møde deres åndelige behov, og ifølge
Nissen vil et fællesskab netop styrkes ved at agte og styrke de svage (Nissen 2015,107). I forhold til
konkrete virkemidler gør organist 2 sig følgende overvejelser;
”Bliver det for barnligt? Fx sæbebobler, navnesang. Jeg synes, når man oplever det, så
er det slet ikke den oplevelse, man har. Man skal have oplevelsen sammen med dem, for
at man finder ud af værdien i det og det ikke er at tale ned til, umyndiggøre eller
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behandle. Det er så meget andet og mere, selvom rammen er kendt fra en anden
målgruppe” (Organist 2).
Her bliver det tydeligt, at det giver mening at benytte både kendte og nye elementer til at ”re-member”
demensramte i det kristne fællesskab.
4.4.2. Kirkerummet til at ”re-member”
Fællesskabet i kirken er helt unikt, og de involverede oplever, at mange gerne vil deltage mere, end
det er muligt, hvilket aktivitetsmedarbejder 2 beskriver på denne måde;
” Det gør noget ved folk at have den der intimitet, så der gik ikke ret lang tid, før det
var så stor en succes her i huset, at det var faktisk svært at sige nej til nogle (...) Det
var lidt med at give dem en speciel oplevelse, velvidende at når vi gik ud af kirken, så
havde de glemt, vi havde været der. Men det sidder garanteret gemt et eller andet sted,
og så kommer det pludselig frem igen, når vi synger en af de salmer igen
(Akt.medarb.2).
Swinton omtaler kirken som det sted, hvor mennesker kan lære at se, hvordan Guds hukommelse kan
se ud (Swinton 2012,223). Rent fysisk kan det have betydning, hvilket alle involverede nævner; først
præsten; ”Det gør en forskel, at det er i kirkerummet, man mødes – for rammerne er sat her, der skal
arbejdes lidt mere for det, når det fx er i en spisestue på et plejehjem” (Landsbykirke 6/9-18). Og
aktivitetsmedarbejder 1;
”Kirken kan noget, uanset om man er troende eller ej. Det er helt noget særligt at være
i kirken. Bare de 9 bedeslag, de signalerer, nu er vi i kirken (...) Det er ikke dårligt at
have det her, men det er optimalt i kirken, fordi rummet kan noget. Det hele er der. Det
er både det særlige i den kirke, men også det, der er i alle kirker; lys, døbefont, alter,
unikt for kirkens rum (...) Salmesang er associerende til den del af ens liv. Der er
åndeligheden i det. Det er en erindring, nu er jeg i kirken” (Akt.medarb.1).
Erindring som helt centralt tema i arbejdet med demensramte, er dermed tydeligt tilstede ved
salmesang for demensramte. Kirkerummets betydning kan også fortolkes ud fra den
skabelsesteologiske model om legemliggørelse, hvilket havde en grundig beskrivelse af kroppens
hukommelse. Her betones kirkerummets betydning for at erindre, hvorigennem en oplevelse af at
være ”re-membered” kan udtrykkes; Her er mennesket kendt, og her er rammen sat.
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4.4.3. Navnesangen til at ”re-member”
Først i forløbet er navnesangen, da den udtrykker noget grundlæggende og fundamentalt; hver enkelt
nævnes med navn for dels at sige velkommen, men også for at signalere; du er her, du er kendt, du er
husket. Som i landsbykirken;
”Organisten synger navnet 4 gange selv for alle de ældre, og derefter synger alle med
på 1. vers af ”Ingen er så tryg i fare”. Der er intens øjenkontakt under navnesangen,
og organisten giver sig god tid til først at synge navnet, derefter salmen, bliver siddende
på hug og spiller 4-6 toner, inden hun rejser sig og går videre til næste.” (Landsbykirke
4/10-18).
I provinskirken synges navnesangen for alle i kredsen og det gør organist 1 sig følgende overvejelser
omkring;
”Navnesang, bevidst at jeg synger alle navne i kredsen for at signalere, at vi er
ligeværdige. Jeg kan godt føle det grænseoverskridende at skulle synge for mine
kolleger, men der er også noget smukt i det at synge for sine kolleger, at vi er her nu og
jeg ønsker dig alt det bedste” (Organist 1).
Når navnesangen i landsbykirken udelukkende synges for de ældre, er det af praktiske hensyn, som
præsten siger; ”Giver navnesangen mening i så stor en gruppe? Der skal man måske overveje
navnesangen, eller tage to navne pr. vers” (Præst), men ved at udelade navnesangen, ville der gives
køb på den særlige oplevelse, og ved at tage to navne pr. vers, ville den særlige kontakt med den
enkelte mistes. Alligevel blev navnesangen sunget til en plejehjemsgudstjeneste med 17 ældre, 2
frivillige, en organist og en præst.
”Da præsten når til den sidste i kredsen, siger hun, ”Nu er vi ved at være kredsen rundt”
– den ældre storsmiler og siger; ”Jeg hedder G”. Præsten siger; ”Hvor er det dejligt,
vi kan synge for dig”. ”Ja, det synes jeg også”, nikker den ældre”. (Plejehjem 2, 11/1018).
Det er interessant, at selvom det er mange gange at synge verset, virkede de ældre glade for det, og
var rolige og villige til at vente, til netop deres navn blev sunget. Ved at anerkende, at det at ”remember” både omhandler det åndelige og det kropslige, udtrykkes det meget tydeligt i navnesangen;
du er ikke blot en diagnose, men et menneske (Swinton 2012,184) og begrundes også i Kitwoods
positive personarbejde (Kitwood 1999,98f).
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4.4.4. Liturgiens betydning i at ”re-member”
I salmesang for demensramte prioriteres det både at sige trosbekendelsen og Fadervor, og
fællesskabet hjælpes på vej ved at; Præsten siger;
”Nu siger vi trosbekendelsen højt i kor og bagefter synger vi ”Lad verden ej med al sin
magt”. Trosbekendelsen siges højt i kor. A sidder og nikker, siger ikke noget, men
synger med på verset til slut (...) ”Nu folder vi hænderne og bede Fadervor højt i kor”.
A folder hænderne, men kommer først i gang med at bede Fadervor et par sætninger
henne (Landsbykirke 1/11-18).
Organist 2 oplever det på følgende måde;
”Vi har flere strenge at spille på, vi kan spille på det gudstjenestelige og har elementer
fra gudstjenesten med; trosbekendelsen, fadervor og bibellæsning. Det er det
genkendelige gudstjeneste elementer. De er virkelig altid meget med. Der er noget i det
bare, der åbner op til de store begivenheder og de store følelser. Der er et link til livets
store glæder og sorger. Det er der jo også for de ældre. Det var vi også omkring ved
allehelgen. Det er jo også det, vi har kirken til” (Organist 2).
Når liturgiske elementer er en del af salmesangen, hjælpes de ældre så at sige ind i hukommelsen, og
der vækkes noget, der ellers ligger gemt. Swinton omtaler det som;” We are not what we remember;
we are remembered” (Swinton 2012,198). Demensramte inviteres her ind i fællesskabet med Gud og
med hinanden gennem de kendte bønner og salmer. Desuden bliver der også lagt vægt på elementer,
som har direkte reference til kirkens liv bl.a. ved kirkeårets begyndelse, hvor den markering der sker
til adventsgudstjenesten, gentages til salmesang; Præsten stiller det store alterlys på gulvet midt i
kredsen, tænder det og alle synger efterfølgende; ”Vær velkommen Herrens år” (Landsbykirke 6/1218). Gennem denne handling udtrykkes, at de tilstedeværende i salmesang for demensramte er en del
af en større menighed. Desuden synliggøres det, at alle i menigheden deler fælles vilkår er, hvor alle
har brug for at være husket – demensramte eller ej – og har behov for at være og blive ”re-membered”
af Gud og mennesker (Hudson 2016,65).
4.4.5. Menigheden som Kristi legeme
Det er en fordel for landsbykirken at være en del af et mindre samfund, som organist 2 siger;
”Er det en gudstjeneste eller hvad er det. Det er jo ikke sådan, at det er ubetydeligt for
dig, det skal bare lires af. Det har jo lige så stor betydning. Det er jo kirke for dem. Vi
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ringer jo gerne for dem. Det er ikke bare en eller anden aktivitet. Det er faktisk en
gudstjeneste. Man vælger en opbakning og en prioritering, vi vil drage omsorg for vores
sognebørn” (Organist 2).
Når salmesang for demensramte ses som en vigtig del af kirkens arbejde, handler det også om, hvem
kirken skal være for, hvilket aktivitetsmedarbejder 2 omtalte på følgende måde; ”Da menighedsrådet
sagde, at det ville de gerne gøre på lige fod med det, de betaler til babysalmesang, så fordi det var
fair nok, der også var et tilbud til den ældre generation. De løftede den opgave i menighedsrådet
(Akt.medarb.2). Og præsten samme sted sagde i et andet interview;
”Vi synes i menighedsrådet, at det var så god en idé, og kunne være brobygger til noget
meget værdifuldt, og gribe øjeblikket, og så også fordi vi er så heldige her hos os, at
kirke og plejehjem ligger lige overfor hinanden og det giver så god mening at inddrage
kirke og kirkerum (Præst).
Det bliver tydeligt, hvordan både menighedsråd og øvrige involverede gerne vil signalere, at
salmesang for demensramte er en del af menigheden. Nissen beskriver holdningen om at se
demensramte med Guds øjne (Nissen 2016,35) hvilket forsøges udlevet her; udadtil i byen og
menigheden ved at betale til salmesang for demensramte, stille ressourcer til rådighed og ringe med
klokkerne, og indadtil overfor de demensramte ved at tilrettelægge forløbet med genkendelige
elementer i kirkens rum, så de oplever sig som en del af menigheden.
I provinskirken havde opstarten af salmesang for demensramte en anden form, og udsprang af en
henvendelse direkte til organisten fra plejehjemmet, hvilket følgende udtalelse af organist 1 bevidner;
”Jeg tog bare mine timer og lagde oveni, det spurgte jeg ikke om (...) Jeg spørger ikke om lov, jeg
gør det bare fordi jeg brænder så meget for det. Det er nemmere at få tilgivelse end tilladelse”
(Organist 1). Når organisten handler som en sand pionér på denne måde, går hun udenom
menighedsråd og præster, men er selv forankret i Bonhoeffers holdning om kirken som formet i Kristi
billede og hvor mennesket er kaldet til at udleve en konkret kristendom (Bonhoeffer 2005,100).
Selvom Swinton beskriver det som et vilkår for kirken, at den både er Guds kirke, men også en del
af denne kultur, hvor meget skal måles og vejes (Swinton 2012,188), valgte organisten at handle på
en konkret henvendelse, og derved lade en diakonal aktivitet være brobygger mellem kirken og
lokalsamfundet (Jordheim 2014,199).
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Det er vigtigt for alle, der er involveret i salmesangen, at den ikke bliver aflyst, hvilket også kun er
sket en enkelt gang pga. sygdom, ellers findes der andre løsninger, som en organist nævnte, at ”netop
denne torsdag var det flyttet hen på plejehjemmet, da de ikke kunne sende plejere med i kirken – og
så flyttede hun bare hen på plejehjemmet, for det skulle i hvert fald ikke aflyses” (Plejehjem 1, 27/918). Alle medvirkende i salmesangen giver udtryk for stor glæde ved denne måde at være menighed
på. Det står i kontrast til de to plejehjemsgudstjenester, der blev aflyst. Organist 1 udtrykker følgende
overvejelser om dette arbejde;
”Jeg tror, nogle tænker måske, det er latterligt eller det er ingenting eller måske tænker,
det kan jeg ikke se fidusen i. Måske er nogen bange for det eller tænker, det skal jeg
ikke nyde noget af. Det kan godt have lavstatus. Det kan det godt have, men det kan
godt få højstatus, når man er i det. Det er en uberettiget lav status” (Organist 1).
Her bliver det tydeligt, hvilket Bryden pointerer, at når menigheden er som Kristi legeme, handler det
om, at alle lemmer på legemet er lige værdifulde og tilsammen udgør Kristi legeme (Bryden
2018,101), hvilket konkret kan udtrykkes gennem salmesang for demensramte.
4.4.6. Et tjenende fællesskab
Hauerwas omtaler kirkens kald som et tjenende fællesskab (Hauerwas 1984,102), og i salmesang for
demensramte beskrives, hvordan selve forløbet er afhængigt af et samarbejde, først af organist 1;”
Det er en fordel at være flere hænder. Så ved man også, at så lever sangen, flere om at glæde sig over
at være sammen. Det er rart, man er flere om opgaverne (Organist 1). Og af præst; ”Det er fantastisk,
at de frivillige er med, for det letter os, så vi kan koncentrere os om det, vi skal” (Præst).
Organist 1 inddrager alle tilstedeværende i kirkens gensidigt tjenende fællesskab, og udtrykker det
konkret i salmesangen; ”Når en beboer siger; ”Jeg kan ikke synge mere”. ”Nå, men så kan du synge
her (peger på hjertet)” (Organist 1). Det rækker også videre ud for både organisten og
aktivitetsmedarbejderen, så nye inviteres med ind i kirkens fællesskab, bl.a. når der deltager elever
fra plejehjemmet i salmesangen;
”De kan ikke salmerne. Men det handler ikke så meget om, at du synger, men at du
viser, jeg er med – ikke sidde og hænge, for beboerne aflæser det. Vis, at vi er her
sammen. Om du ikke kan den salme, så syng lalala, vi er her sammen (...) Den
generation her kan salmerne udenad, deres korttidshukommelse er væk, men salmer og
Fadervor har de haft i skolen, selvom de ikke har været kirkevante (Akt.medarb.2).
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Det kan give eleverne et nyt syn på de ældre, hvilket organist 1 beskriver således;
”For eleverne kan kirken være et helt nyt rum, men så hjalp de gamle hende til, at hun
kunne være i det. Det er grænseoverskridende, at man sidder så tæt. Men det giver dem
stof til eftertanke, for de kan se, at de gamle kan ”Morgenstund har guld i mund”. Altså
hvorfor kender jeg ikke den? (Organist 1).
Det kan vende om på kendte distinktioner om, hvad der er vigtigt at kunne, og det kan synliggøre den
kristne menighed som et fællesskab, hvor Foss beskriver, at den enkelte altid bliver båret af alle de
andre (Foss 1992,73). Her kan både elever, frivillige og andre involverede opleve, at når de inviteres
ind i salmesangen, skabes et fællesskab, hvor der ved at udvise forståelse for demensramtes
skrøbeligheder, samtidig gives plads til alle andre også, inklusive mangler og færdigheder (Nissen
2015,115), og derved kan det blive et helende fællesskab. Desuden tydeliggøres det, hvordan
salmesang for demensramte kan være en brobygger mellem kirken og lokalsamfundet, så det tjenende
fællesskab kan vokse i både det daglige liv og kirkens liv (Jordheim 2014,199). Her er det vigtigt at
understrege Swintons udtalelse om, at der er brug for et samfund af opmærksomhed for at huske folk
med demens (Swinton 2012,226), da opgaven kan være for tung af bære alene, men kan lykkes i
fællesskab. Derved kan Hauerwas beskrivelse af kirkens kendetegn som sakramenter, forkyndelse og
fællesskab (Hauerwas 1984,107) være en begrundelse for salmesangen, der både rækker ind mod de
deltagende og ud mod verden.
4.4.7. Opsummering
Når der implementeres konkrete erindringselementer i salmesang for demensramte, kan det medvirke
til, at det kristne fællesskab kan rumme og inkludere alle, uanset kognitivt niveau. Det er en fordel at
benytte ”re-member” tankegangen, så kendskab til kirkerum og de kristne traditioner bruges til at
aktivere både den menneskelige, musikalske og åndelige hukommelse. I salmesang for demensramte
kan menighedens fællesskab udleves på de præmisser, så alle kan være med, bære med, synge med
og respondere, hvilket også handler om kirkens kald om at være et tjenende fællesskab, og tilsammen
være Kristi legeme. På denne måde kan salmesang for demensramte betegnes som en
fællesskabsdannende aktivitet, der beriger såvel demensramte som omsorgsgivere, præster og
organister, og desuden inddrager demensramte som fuldgyldige lemmer på Kristi legeme.
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4.5.

Omsorg

I dette afsnit fokuseres på, hvordan omsorg er et centralt begreb både som almenmenneskeligt behov
og som en væsentlig del af musikkens betydning. Der analyseres, hvorledes musikken kan være et
redskab til at udvise og modtage omsorg, samt bevare og skabe relationer. Desuden belyses
livshistoriens betydning samt hvilken betydning nærværet har, også når relationen ændres i forhold
til demensramte.
Når Swinton beskriver omsorg og omsorgsfulde relationer som det, der fastholder en person i sin
identitet, kan det udtrykkes på forskellig måde, hvilket følgende episode på et plejehjem beskriver;
H sidder med sin demensdukke og vugger ham, som et lille barn, nusser og kysser ham.
Mødrene sidder med deres babyer på skødet og synger. Senere får H en lille pige på
skødet ved siden af hendes ”dreng” – H krammede dem begge og strålede over hele
ansigtet (Plejehjem 1, 22/11-18).
Aktivitetsmedarbejderen omtaler episoden således;
”H er aldrig ensom. Hun har været meget ensom i sit liv. Det er da dejligt, hun ikke
skal være det her. Hun er altid sammen med sin dreng. Hun hører ikke særlig godt, men
hun elsker at være i kirken, hun giver udtryk for det er en særlig stund og hun har det
dejligt. Føler hun er set og hun er der” (Akt.medarb.1).
Her er det tydeligt, hvordan omsorg kan have forskellige udtryk og aspekter. Ifølge Swinton handler
omsorg ikke om en evne til at udføre bestemte ting, men omsorg er en relation, der fastholder
mennesket i dets identitet (Swinton 2012,140). Forskning viser, at demensdukker kan opfylde et
behov for at vise omsorg17, og derved viser aktivitetsmedarbejderen omsorg for H ved at opmuntre
hendes relation til dukken, så H får mulighed for både at give og modtage omsorg. På den måde er
omsorgen medvirkende til at fastholde H i sin identitet. Derved tydeliggøres det, at det kan være en
udfordring at udvise omsorg til demensramte pga. en reducering af talesprog og kognitive evner. Da
musikalske færdigheder ofte kan være intakte hos mennesker med demens trods tab af andre
færdigheder, kan musikken være en alternativ kommunikationskanal (Myskja 2009, 149-153).
Musikken bliver dermed et oplagt redskab til at udvise omsorg.

17

https://alzheimershop.dk/p/johan/ set 20/4-2019
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4.5.1. Musikkens personlige lydspor
På et kursus om musik og demens blev det pointeret, at ”Musikalitet er ikke en evne hos nogle få,
men en fællesmenneskelig ressource. Og derved kan musik tage udgangspunkt i den enkeltes
ressourcer, kompetencer og motivation” (Kursus aug.18, Julie Krøier). Det bekræftes af Synnøve
Friis, som omtaler musik som en nonverbal kommunikationsform, hvilket kan gøre det at synge til
en mestring, når der er meget andet, der er uønsket forandret (Friis 1987,53). Det rum kan skabes
både i et større og mindre fællesskab, hvilket følgende episode i en beboers lejlighed på et plejehjem
kan udtrykke;
Musikterapeuten siger; ”Goddag K, skal vi synge lidt i dag”? ”Ja, det vil da være
dejligt at starte dagen med det” siger K. Der synges ”Jeg ved en lærkerede”.
Musikterapeuten spiller og synger, K synger klart og tydeligt med og hvis hun ikke kan
huske teksten, synger hun lalala. Musikterapeuten foreslår sange, som tager
udgangspunkt i en liste på 8 sange, hun altid har været glad for og som han har fået af
hendes familie (...) Da vi går ud, synger K højt videre for sig selv (Plejehjem 3,30/1018).
Her vises, hvordan musikken kan løfte én udover hverdagen og den nuværende tilstand, og dermed
skabe forandring og glæde (Laursen og Bertelsen 2011,27).
Noget, der er unikt ved salmesang for demensramte, beskriver organist 2 således;
”Noget af det, jeg sætter pris på ved stjernestunder er, at jeg er der ikke for at få en
musikalsk udvikling og det skal jeg slet ikke tænke på. Det er jo det, jeg er flasket op
med fra min uddannelse (...) Det der med ikke at skulle tænke udvikling hele tiden, det
er en virkelig gave for en musiklærer. Vi er her for sangglædens skyld” (Organist 2).
Ligeledes siger organist 1; ”Korn, det vi planter, kan vokse op. Ligesom det, vi lærer som små, kan
vokse op og gro. Bære frugt på gamle dage. Derfor vælger jeg at bruge ”gamle” kendte salmer”
(Organist 1). Her gives udtryk for, at det er befriende at få lov at tage udgangspunkt i det stærke
redskab, kirken har i salmerne (Ahrenst 2014,116), og det er fuldt ud tilstrækkeligt, hvilket også
aktivitetsmedarbejder 1 udtaler; ”Sang kan bare noget, men salmer kan noget særligt, rører noget
åndeligt” (Akt.medarb.1).
Kirkerne forholder sig forskelligt til, hvordan salmerne synges. I provinskirken synges udenad,
hvilket begrundes af organist 1 med følgende udtalelse;
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”Vi synger uden salmebog og udenad. Der er ikke noget sangark. Det skal ikke være et
nederlag at kunne finde det, der skal ikke være nederlag her. Det skal være noget, man
kan gøre. Nogle gange synger vi første vers nogle gange, andre gange en hel salme,
hvis vi tænker, det er en meget kendt – så er der også en sejr ved at kunne synge en hel
salme” (Organist 1).
I landsbykirken ligger salmeark tilgængelige på gulvet, hvilket præsten begrunder således;
”Det er også en hjælp til os, at vi kun skal koncentrere os om det første vers i stedet for
at bruge vores energi på at huske hele salmen. Der er ikke meget energi til at være
nærværende. Hellere gør det lidt for enkelt”(Præst).
Dermed udtrykker de begge, at det skal være tilgængeligt for alle, selvom udtrykket bliver helt
forskelligt i selve salmesangsforløbet. Alligevel har begge steder et mål om, at musik skal skabe
samhørighed og nærvær, enten der synges med indvendigt eller udvendigt (Ahrenst 2014,134).
For de fleste ældre er ”identitetens lydspor” præget af den danske sangskat (Munk-Madsen 2006,88),
men kan alligevel være vidt forskelligt, hvilket musikterapeuten omtaler som; ”Det handler om at
vise respekt for det enkelte menneske, og derfor taler man nu om at lave et musikalsk testamente”
(Plejehjem 3, 30/10-18). På samme vis udfordrede musikterapeut Julie Krøier deltagerne på en
kursusdag vedr. demens & musik til at forholde sig til deres egen musikalitet, og dens betydning for
identitet ved at give følgende opgave; ”Notér en sang, der blev sunget i dit barndomshjem, en sang
der gør dig rørt, en sang du dansede kinddans til, en sang der gør dig rigtig glad, og et stykke musik
du hører meget for tiden” (Kursus aug.18). Her blev det meget tydeligt, hvordan musik kan aktivere
kroppens hukommelse, hvilket er relevant viden, både ind i salmesang for demensramte, men også
for at kende til mangfoldigheden i musikalitet (Jacobsen 2006,95). Samtidig viser det, hvordan
kendskab til livshistorien kan være et meningsfuldt ståsted for at udvise omsorg.
4.5.2. Livshistoriens betydning
I landsbykirken til salmesang for demensramte om høst, tager organisten en stor
tromme frem og siger; ”Nu skal vi synge ”Marken er mejet”, og jeg har en tromme
med, som ligner den, man brugte til høst i gamle dage”. Der er en stemning af fest,
trommer, let musik og glæde. Organisten har en trommestav, og den anden stav går på
tur mellem de ældre. M spiller med, lidt forsigtigt, men får liv i øjnene. S spiller sammen
med organisten og da hun skal give trommestaven videre, siger hun; ”Det var så sjovt,
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når det sidste læs skulle køres ind til høsten. Ovenpå var alle børnene – ja, også
naboens, for jeg havde kun to børn, og de hujede og skreg, min mand holdt en stav i
hånden, ligesom jeg holder en nu”. Hendes øjne strålede og hun fortalte med
engagement og glæde i stemmen. Derefter spillede og sang alle igen. (Landsbykirke,
4/10-18)
Præsten omtaler samme episode;
” Her kan man gribe nuet, det skal der ikke være ved babysalmesang – hos os må der
gerne komme noget snak, lige her og nu oplevelsen fx ligesom ved høst, hvor der blev
sagt; den sang sang vi også hjemme hos os ved høsten. Det vil være fuldstændig skørt
ikke at gribe den og bare køre videre med det planlagte program”(Præst).
Når Swinton siger, at et menneske er sine oplevelser på en meget konkret måde (Swinton 2012,78),
kom det tydeligt til udtryk her, hvor en bestemt sang og musikform kaldte positive erindringer og
følelsesmæssige begivenheder frem; ved at spille på trommen, aktiveredes hukommelsen. Ved at
inddrage nuet som en bevidst handling, gives der i salmesangen plads til mennesket som et
historiefortællende væsen. Når de meningsfyldte historier bydes velkomne og opmuntres, kan der
igennem dem udtrykkes identitet og skabes sammenhæng mellem livsfaser (Scheib 2016,5).
I den globaliserede verden er det, som Swinton omtaler, en udfordring, at vilkårene for mange ældre
er, at de bliver plejet af fremmede, som kommer fra mange forskellige lande, og hvis traditioner,
historie og sprog er radikalt anderledes end deres (Swinton 2012,100). Denne forskellighed oplevedes
til en plejehjemsgudstjeneste; En hjælper har en ældre kvinde under armen på vej til gudstjenesten
og siger; ”Skal vi tage en lille dans?” Hvortil den ældre kvinde med forfærdelse i stemmen siger;
”Nej da, man danser da ikke, når man skal i kirke” (Plejehjem 1,27/9-18). Selvom det måske var
ment som en spøg, blev den ældre kvinde frastødt af kommentaren, og kunne opleve den som udtryk
for en ubetænksomhed. Det synliggør, hvilken betydning det har for de ældre at blive forstået.
Samtidig er den globaliserede verden et kendt vilkår for dem, hvilket der gives udtryk for på et
plejehjem, hvor babysalmesangsholdet var tilstede;
K spørger to mødre, hvad deres børn hedder, og rækker ud efter børnene. Mødrene
spørger flere gange; ”Hvad siger du? Hvad hedder du”? Efter nogle gange siger K,
”Er du ikke dansk? Så er det derfor, du ikke kan forstå, hvad jeg siger. (henvender sig
til en yngre dansk kvinde) Kan du ikke hjælpe mig?” (Plejehjem 1,22/11-18).
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Selvom der er forskel i alder, kan omsorgsgivere lære, hvordan der kan tages udgangspunkt i ældre
livshistorie, hvilket følgende episode viser;
Musikterapeuten, som synger sammen med 6 ældre beboere på et plejehjem, slutter en
fællessamling med;” Skuld gammel venskab rejn forgo”. Da sidste vers synges, rækker
en kvinde over mod en mand, tager ham i hånden, og sammen synger de;”Der er mi
hånd, do gamle swend!Ræk øwer og gi mæ dind.Hwor er æ skjøn å find en ven,en håj
mist for læng, læng sind”, mens de bevæger hænderne i takt sammen og smiler til
hinanden. Derefter siges tak for nu og afsluttes (Plejehjem 3, 30/10-18).
Musikterapeuten skabte et rum, hvor de to ældre mennesker oplevede et fællesskab med hinanden,
på tværs af tid og rum, da det blev tydeligt, at de begge kendte til kodeks omkring netop denne sang.
Der blev ikke taget kontakt til de andre omkring bordet, hvilket indikerer, at selvom de to oplevede
et meningsfuldt og givende fællesskab, blev det ikke til et inkluderende fællesskab for andre.
Iagttagelserne viser, hvor vigtigt det er, at omsorgsgivere har kendskab til den unikke livshistorie,
samtidshistorie og det kendetegnende for netop den generation, for at kunne knytte forbindelse
mellem fortid, nutid og fremtid (Søndergaard 2004,59f). Desuden peger det frem mod
nødvendigheden af et paradigmeskifte, hvor det sundheds- og socialfaglige paradigme kombineres,
hvilket giver mulighed for, at der tages hånd om det hele menneske; fysisk, psykisk og socialt
(Kitwood 1999,29).
En aktivitetsmedarbejder fortæller;
”Der var morgensang hver dag. Vi havde en beboer, som ikke havde noget sprog, men
Fadervor den kom. Hun kunne kun sige lyde, men kunne sige Fadervor, hvor munden
bevægede sig. Den må jo have ligget dybt i hende (...) Jeg kan huske, mange af
dagvagterne vidste det ikke, en aftenvagt havde oplevet at bede fadervor med hende til
aften” (Akt.medarb.1).
Når et menneske bor på plejehjem, er det afhængig af, hvordan omsorgspersonerne lader livshistorien
få lov at have betydning f.eks. om der bliver bedt Fadervor dagligt eller ej. Her er det af stor værdi,
når omsorgsgiverne medvirker til at sætte den individuelle fortælling ind i Guds fortælling. Derved
kan livshistorien implementeres i en hverdag, der, trods tab af færdigheder, kan forbinde fortid, nutid
og fremtid (Scheib 2016,5). Som demensramt er der brug for andre til at fortælle livshistorien, og
brug for omsorgsfulde relationer til at fastholde identiteten.
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4.5.3. Omsorgsfulde relationers betydning
Dietrich mener, at alle er bundet sammen i et fællesskab, hvor den enkelte nogle gange er ”giver og
andre gange er ”modtager” (Dietrich 2014,14), hvilket aktivitetsmedarbejder 1 udtrykker således;
”Det er ikke kun mig, der skal give. Alle har brug for at give. Hvis man hele tiden skal
modtage, alle har brug for at give. Ja, jeg kender dig, så heldig er jeg (...) Hvor er det
dejligt, du vil være med. Skal vi ikke hjælpe hinanden (...) Hvis man hele tiden skal
modtage, vi mennesker har brug for at give” (Akt.medarb.1).
Det er vigtigt for demensramte at have interpersonelle relationer, som kan være funderet i det
professionelle, familiære og kirkelige. Den nationale handleplans punkt 3 omhandler netop, at
pårørende skal inddrages aktivt og samtidig have mere støtte i livet som pårørende (Sundheds- og
ældreministeriet 2017,7). I salmesangen har kun deltaget pårørende en enkelt gang, selvom organist
1 mener;
”Det kunne jeg ønske mig meget mere af. Selvfølgelig ved jeg godt, det er torsdag
formiddag kl. 10, men lur mig, om der ikke er mange af de pårørende, der kan der
alligevel (...) Det ville være noget, der gav mening. Noget at være sammen om. Man er
tilstede begge to på lige fod. Det er meget særligt, der er ikke nogen, der er ude eller
inde, det er fælles og et fællesskab” (Organist 1).
Ligeledes udtrykker aktivitetsmedarbejder 1;
”Én gang har der været pårørende med. Det er ikke fordi, de ikke må. Det kan være
vanskeligt at være sammen om noget. Det er svært at være pårørende. Den, du har giftet
dig med, er jo væk, det er skallen, der er tilbage. Men du skal stadig have den relation
(...) Det må fantastisk for dem at have den stjernestund, også sammen med deres
pårørende (Akt.medarb.1).
I salmesangen er der mulighed for at invitere både den demensramte og de pårørende ind i en relation
og et fællesskab af gensidighed, der er uafhængigt af ord (Hudson 2016,50), og hvor rammen til at
”re-member” er givet, hvilket er nærmere beskrevet i afsnit 4.3.2.,4.3.3. og 4.3.4. Her ses det,
hvordan salmesang for demensramte har potentiale for at skabe en ”counterstory”, hvor demensramte
og pårørende, trods en forandret relation, kan være sammen i et rammesat forløb, og opleve
kærlighedens fællesskab som en måde at være i verden på (Swinton 2012,284). Aktivitetsmedarbejder
2 gør sig følgende overvejelser om dette;
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”Så det handler også om at have en fornemmelse for, hvor kan jeg lige gøre en forskel.
Det tror jeg også, de pårørende bliver ramt af. Bare sætte sig ned og holde hånd eller
synge en salme, det er der ikke ret mange, der magter at være i (Akt.medarb.2).
Det fører videre til næste afsnit, som vil forholde sig til, hvilken betydning nærværet har for alle.
4.5.4. Nærværets betydning
Aktivitetsmedarbejder 2;
”Så kunne man måske til stjernestunder finde et rum, hvor man kunne være til stede
sammen, for man skal jo ikke præstere noget – men man skal kunne holde til at være i
nuet, måske er det i virkeligheden det svære, for man vil gerne gøre noget. Men det bare
at være, det kræver også noget mod (Akt.medarb.2).
Andre oplever det som en hjælp bl.a. præsten;
”Det med at være nærværende, for os er det jo også en hjælp. Man behøver ikke tænke
over klokken, man er der bare og jeg har ikke ur på, det tager den tid, det tager.
(...)Mange af tingene er jo faste, noget vi gør hver gang; bedeslag, navnesang, hvor
meget de egentlig husker fra gang til gang (...) Det er jo ikke det, der er vigtigt, det er
jo øjeblikket (Præst).
Swintons udtryk om ”sakramentet af det nærværende øjeblik” (Swinton 2012,229) opleves som helt
centralt af de involverede i salmesang for demensramte og udtrykkes konkret i nærværet; ”det er godt,
du er her, det er godt, du eksisterer”. Organist 1 gør sig følgende overvejelser; ”Her bliver man nødt
til at sætte sig selv i spil. Det smukke og det store sker, hvem er man som person” (Organist 1).
Dermed indikeres, at det for nogle er meget grænseoverskridende og vanskeligt. Samtidig er det
vigtigt at fastholde, at når et menneskeligt nærvær kaldes for et sakramente, udtrykkes det også Guds
nærvær (Swinton 2012,235f).
Her kan indvendes, hvilken betydning det har for demensramte, og aktivitetsmedarbejder 1 siger
følgende;
”Ja, vi kan mærke en forskel – JA. Korttidshukommelse er væk, men det er det med alle
aktiviteter, men den følelse de giver, den glæde, den forsvinder ikke. De kan ikke huske,
hvorfor de har det godt, men de har det godt (...) De har det fantastisk, de er veltilpasse.
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Glade. Det følger dem hele dagen. Først salmesang, så middag, middagssøvn – til aften
siger de så, det har været en god dag” (Akt.medarb.1).
Det viser, at selvom det ikke huskes bagefter, har det alligevel indflydelse på resten af dagen, hvilket
giver øjeblikkets værdi har en afgørende betydning, selvom det udtrykkes på en måde, hvor nærværet
og følelsen er i fokus fremfor genkendelsen. På den måde kan en ”counterstory” udtrykke, at der
netop gennem nærværet udtrykkes relation og værdifuldhed (Reed 2016,345), hvilket også Kitwood
udtrykker som, at evnen til at være tilstede er en gave til andre mennesker (Kitwood 1999,127) Derved
kan samværet med demensramte sætte fokus på, at tiden ikke er vigtig, men nærværet altgørende, og
det kun er nuet, der giver mening (Hudson 2004,134).
4.5.5. Opsummering
I afsnittet blev det tydeligt, hvordan musikken kan være et relevant og mangfoldigt redskab, der både
i kirke og på plejehjem kan bruges til at udvise og modtage omsorg, og hvordan det er
hensigtsmæssigt at benytte en kommunikationsform, der er uafhængig af ord, men i stedet rig på
følelser, nærvær og funderet i livshistorie. Gennem salmesang for demensramte bliver musikken
benyttet til at udvise omsorg, og inddrage livshistorie i et nærværende øjeblik, som også skaber rum
for både at kunne give og modtage omsorg gennem relationer, både familiære, kirkelige og
professionelle.
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5. Diskussion
Analysen af salmesang for demensramte tog udgangspunkt i John Swintons Theology of Disability,
hvor mennesket tilhører Gud, og Swintons skabelsesteologiske model har dannet baggrund for en
analyse af menneskesynets betydning, samt hvordan fællesskab og omsorg er med til at danne og
fastholde menneskets identitet.
I analysen fremkom det, at Swintons skabelsesteologiske model giver et stærkt fundament for den
teologiske forankring og dens insisteren på, at mennesket, uanset vilkår og omstændigheder, hører til
hos Gud. Samtidig tydeliggør den, hvilken betydning det kristne fællesskab har for demensramte, og
påpeger kirkens ansvar for at tage hånd om demensramtes behov, sociale og åndelige. I det følgende
diskuteres, hvorvidt Swinton udtrykker et ideal fremfor også at forholde sig til den virkelighed, der
kan være benhård og fyldt med sorg, savn og smerte, særligt for de pårørende, men også for
professionelle omsorgsgivere og kirkelige medarbejdere.
Desuden blev det tydeligt, hvordan inddragelse af kirkerum og andre sansestimuli kan medvirke til
at ”re-member” demensramte i det kristne fællesskab. Når Nissen beskriver det kristne fællesskab
som et legeme, der har sit udgangspunkt i Kristus, og hvor alle lemmer er en del af legemet (Nissen
2015,297), er det relevant at diskutere, hvordan det konkret kan udtrykkes, da det kan være en
udfordring at rumme og favne demensramtes forandrede perception og behov. Samtidig beskriver
Swinton, hvordan det er vigtigt at skabe rum for, at opgaven med demensramte ikke udelukkende
bæres af enkeltpersoner, men i stedet kan lykkes i et samfund af opmærksomhed (Swinton 2012,226).
Derved er det relevant at diskutere, hvordan et behov for nytænkning, omprioritering og tværfagligt
samarbejde kan udfoldes i det gerontoteologiske arbejde. Analysen viser, hvordan eksistentielle
overvejelser er et vilkår for alle mennesker, men i særlig grad for demensramte og omsorgsgivere
omkring dem, da netop demens ofte udfordrer og medvirker til en forandring af personligheden.
Derfor vil ovenstående hovedpunkter danne udgangspunkt for en diskussion, og dermed inddrage
både den demensfaglige og teologiske vinkel, hvilket diskuteres i følgende 3 punkter;
-

Hvad betyder det at være menighed i fællesskab med mennesker med demens?

-

Hvad vil det sige helt konkret at være kirke for alle?

-

Hvilket potentiale for menighedsliv er der i salmesang for demensramte?
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5.1.

Menighed i fællesskab

Når det diskuteres, hvad det betyder at være menighed i fællesskab med mennesker med demens, er
det relevant at se på, hvordan det kan lykkes at være menighed på tværs af forskellige fællesskaber.
Derfor diskuteres klokkeringning, fællesskabets opbygning og plejehjemsgudstjenester i følgende
afsnit, og afsluttes med, hvordan et læringspotentiale fra salmesang for demensramte kan komme til
gavn både i menigheden og i arbejdet med de ældre.
I landsbykirken lægges der vægt på, at der i forbindelse med salmesang for demensramte ringes med
kirkeklokkerne og dermed signaleres, at der foregår en gudstjeneste, hvilket er en synlig og hørbar
del af menighedslivet. Hauerwas omtaler kirkens kendetegn som fejring af sakramenter (ritualer),
forkyndelse af Ordet (fortælle og lytte), og fællesskab (helligt folk) (Hauerwas 1984,107). Ligeledes
pointerer Bryden, at når menigheden omtales som Kristi legeme, indbefatter det, at alle lemmer på
legemet er lige værdifulde og tilsammen udgør Kristi legeme (Bryden 2018,101). Klokkeringning –
ikke blot til søndagens gudstjeneste, men til forskellige gudstjenester i ugens løb – er en offentlig
ytring om, at noget er på færde i kirken, og der er lejlighed til, at menigheden forsamles. Når der også
ringes for salmesang for demensramte, inkluderes denne handling på ligeværdig vis i kirkens
offentlige handlinger. For Nissen er det afgørende, at demensramte ses med Guds øjne (Nissen
2016,35), hvilket også kan udtrykkes i en prioritering af salmesang for demensramte. Det viser, at
klokkeringning kan have flere formål; både som offentlig handling, men også som en konkret hjælp,
så de ældre kan komme ind i kirkens rum og ”re-member”, at de forsat er en del af det fællesskab, og
for øvrige deltagere og andre borgere som en hjælp til at huske, at kirkens fællesskab omfatter hele
Kristi legeme. Her kan det overvejes, hvorvidt det giver mening at ringe med kirkeklokkerne i
provinsbyen, da det helt konkret er langt vanskeligere at høre kirkeklokkerne inde i kirkerummet,
fordi klokketårnet ligger adskilt fra kirkebygningen, og ikke som i landsbykirken er en del af
kirkebygningen. Alligevel ændrer det ikke ved, at der er flere formål med klokkeringningen.
Til salmesang for demensramte i landsbykirken er 7-8 ældre, 4 frivillige, en aktivitetskoordinator, en
præst og en organist tilstede, hvor der i provinskirken er 3-4 ældre, en aktivitetskoordinator og en
organist. I analysen blev det tydeligt, at der var gode grunde til den valgte form, samtidig med at det
må fastholdes, at det er muligt at tænke anderledes, hvorved salmesangen kan få et andet udtryk.
Aktivitetsmedarbejder 1 udtaler, ”Jeg er her sammen med dig. Vi gør det sammen” (Akt.medarb.1),
hvorimod organist 1 udtrykker, ”Det hænger sammen med at få dækket sine åndelige behov, også på
et plan hvor man ikke helt selv ved, hvad det handler om” (Organist 1). Samtidig beskriver Swinton,
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at Gud gør noget i demensramtes liv både gennem Helligånden, som kan være usynligt for andre, og
gennem et helt konkret fællesskab (Swinton 2012,221f). Dertil har Bryden en afgørende pointe om,
at demensramte ikke blot bliver inkluderede, men hører til i fællesskabet (Bryden 2018,101). Dette
viser, at aktivitetsmedarbejderen primært har fokus på relationen med den enkelte demensramte,
hvorimod Swinton og Bryden sætter de konkrete oplevelser ind i en større sammenhæng, hvilket også
udtrykkes af organist 1. Derved kan den demensfaglige og teologiske vinkel både udfordre og berige
hinanden.
Når det til en plejehjemsgudstjeneste kan opleves som vanskeligt at skabe et fællesskab, kan det
skyldes forskellige ting. Teolog Stinna Ahrenst fortæller, at en research på plejehjemsområdet viste,
at gudstjenesten dér ofte var en forkortet søndagshøjmesse (Brønnum 2017,496). Når Hauerwas
betoner både forkyndelse, sakramenter og fællesskab som kirkens kendetegn (Hauerwas 1984,107),
kan fællesskabet have vanskelige vilkår, da demensramte ifølge Ahrenst har behov for en tydeligere
inddragelse, og at deres sanser vækkes, ikke udelukkende salmesang, men også gennem sanselige
elementer og tværfaglig viden (Brønnum 2017,496). Den personcentrerede omsorg fastholder et
fokus på mennesket, og ikke diagnosen jf. Kitwood (Kitwood 1999,105), og derfor er det naturligt at
fastholde, at kirken forsat tilbyder gudstjenester på plejehjemmet, og på den måde drager omsorg for
sine sognebørn. Alligevel opleves det som en udfordring, når en gudstjeneste foregår f.eks. i en
spisestue, hvor ”så kommer pårørende, plejere og pedel igennem, det er deres arbejdsplads” (Præst).
Samtidig er både kirken og de ældre helt afhængige af, at plejehjemmet vil være med på den, og som
organist 1 siger; ”På plejehjemmet sidder de i det rum, de plejer (...) Det er at foretrække kirken.
Nogen siger, det er bøvlet at skulle i bussen. Den nemmeste løsning er ikke altid den bedste” (Organist
1). Dermed bliver det synligt, at der på plejehjemmet er nogle udfordringer, som kan imødekommes
gennem et tværfagligt samarbejde og nytænkning af de gudstjenestelige elementer. Hvis der ikke er
tværfaglig opbakning til en plejehjemsgudstjeneste, vil det kunne medvirke til, at sakramenterne og
forkyndelsen ikke fører til fællesskab, hverken for demensramte eller som en del af menigheden. I
forlængelse heraf blev det tydeligt, at det ikke var meningsskabende for deltagere, at det var
kirkekaffe som afslutning, idet det blev synligt, hvor vanskeligt det i virkeligheden er at være i et
ukendt ustruktureret samvær, og dér skabe et meningsfuldt fællesskab (Plejehjem 4,6/11-18);
hvorimod gudstjenesten formåede at skabe et vist rum for fællesskab gennem salmer og bibellæsning.
Her er det interessant at bemærke, at både landsbykirken og provinskirken afholder salmesang for
demensramte om formiddagen, så beboerne kan tage lige hjem og få middagsmad i kendte
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omgivelser, og derefter en middagssøvn. Der kunne en væsentlig overvejelse være, hvorvidt
kirkekaffe medvirker til at opbygge fællesskab.
Derfor kan det siges, at når der ringes med klokkerne i forbindelse med salmesang for demensramte,
signalerer kirken både indadtil i menigheden og udadtil i byen, at der foregår en gudstjeneste og at
demensramte hører til som en del af Kristi legeme og dermed er en del af menighedens fællesskab.
hvilket derved kan medvirke til at ændre en lav status til høj status. Desuden kan kirken vise respekt
for målgruppens styrker og svagheder ved at inddrage erfaringer fra salmesang for demensramte i
tilrettelæggelsen af plejehjemsgudstjenester, så der både er fokus på forkyndelse, fællesskab og
sanselige elementer til at ”re-member”. På den måde vil det ikke udelukkende handle om en god
oplevelse for den enkelte, men det vil fastholdes som en del af det kristne fællesskab. Når både den
teologiske og demensfaglige vinkel inddrages, bliver det muligt at synliggøre, at i kirkens rum og i
kirkens fællesskab hører alle til.

5.2.

Kirke for alle?

I analysen var pårørende nærmest fraværende, hvilket aktivitetsmedarbejderen udtrykker forståelse
for, idet hun bemærker, at det er vanskeligt at være pårørende, da det kun er skallen af ens kære, der
er tilbage. Derimod undres organisten over, at der ikke vælges en deltagelse, fordi der til salmesang
for demensramte ville være noget at være sammen om, hvor pårørende og demensramte kan være
tilstede begge to på lige fod.
I januar 2019 var der i Kristeligt Dagblad to kronikker af Nikolai Østergaard, som ærligt og rørende
beskrev, hvordan hans mors tiltagende demens efter års kamp derhjemme til slut endte med en plads
på plejehjem; ”Min mor er glad. Simpelthen. Godt og vel inde i en demenssygdom, der har ødelagt
centrale områder i hendes hjerne og smadret hendes voksne, selvstændige liv, er hun glad. Ren i
sindet, oprigtigt og elementært glad” (Østergaard, 18/1-19) og senere; ”Jeg oplever, at vi har den
samme kontakt, øjenkontakt, som vi havde, før hun blev syg. At hun essentielt er den samme person,
at vores forhold er det samme, som det altid har været” (Østergaard, 19/1-19). Østergaard negligerer
ikke smerten ved tabet af sin voksne mor, men pointerer også, at de – endnu – kan have en relation,
hvor glæden og nærværet fylder. Alligevel må der også være plads til den ”forbudte” følelse af
ensomhed, tab og smerte, hvilket den skotske lektor i praktisk teologi Aileen Barclay beskriver
således, da hendes mand får demens; ”Depressed and broken with the years of struggle trying to care
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for my ”fella” at home, combine with the guilt of having requested full-time residential care for him”
(Barclay 2016,70). Det tydeliggør, at det er forskelligt, hvordan mennesker påvirkes af
demenssygdommen. Her har salmesang for demensramte potentiale for at skabe en ”counterstory”,
hvor demensramte og pårørende, trods en forandret relation, kan være sammen i et rammesat forløb,
og der finde en anden måde at udvise kærlighed på. Når Foss omtaler den kristne menighed som et
fællesskab, hvor den enkelte altid bliver båret af alle andre (Foss 1992,73), gælder det også den
pårørende. Kirken er både for dem, der deltager i salmesang for demensramte, men også for dem, der
udfordres af demens og for den, der ikke kan lide sæbebobler, og sørger over at have fået en mindre
meningsfuld relation. Dermed har kirken en opgave i at skabe rum for sorg, afmagt og brudthed, både
hos demensramte og pårørende. Swintons skabelsesteologiske model er relevant i at fastholde og
nuancere et menneskesyn med fundament i Gud, men kan ikke stå alene, da der er risiko for, at de
pårørende efterlades i deres smerte med et ensidigt fokus på demensramte.
Den skotske præst Frances Ruthven omtaler Goldsmith, som sammenligner det at være demensramt
med israelitternes rejse som fremmede ind i Babylon; på samme måde som de oplevede det utrolig
vanskeligt at synge Guds sang i et fremmed land, ligeså kan det opleves for demensramte og deres
familie, at de har forladt det kendte land og skal lære at navigere i landet med demens. Goldsmith
argumenterer for, at som israelitterne sang Guds sang på trods, sådan kan Guds sang blive sunget i
det fremmede land af demens, hvis kirken vil genoverveje, hvordan det gøres i dette nye land
(Ruthven 2014,72). Det er ikke nødvendigvis en fornyelse, der er behov for, men derimod en
nytænkning, som kan forstås som at tage hensyn til og målrette tilbuddet til netop denne målgruppe.
Swinton omtaler, at ”Christian learning begins before we think about it and, by implication, it
continues after we have ceased to think about it” (Swinton 2014,166), hvilket betoner vigtigheden af
at inddrage demensfaglig viden og yderligere empirisk forskning for at tilrettelægge forløb, hvor
demensramte kan forblive en del af menighedens fællesskab.
Scheib omtaler mennesket som et historiefortællende væsen, der dannes gennem meningsfyldte
historier og derigennem udtrykker sin identitet (Scheib 2016,5). På den måde kan demensramte og
deres pårørende ved at synge Guds sang i det fremmede land, dels fastholde deres egen identitet og
dels indskrive deres egen historie i Guds historie. Alligevel kan det overvejes, hvorvidt salmesang
for demensramte er et forbigående guldæg, da den musikalske, kulturelle og kirkelige arv af kendskab
til salmer ikke mere er almen kundskab, som det er for næsten alle over 50 år (Munk-Madsen
2006,88), hvilket bekræftes af organist 2;
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”At synge ”Ingen er så tryg i fare”, når man kan være fyldt af uro, afmagt. Det er jo
salmerne, vi har. Når vi går generationer tilbage, så er det jo det, de er vokset op med.
De kan det jo. Salmer er også en del af den danske kulturarv” (Organist 2).
Ligeledes reflekterer præsten;
”Men hvis det er om tyve år, hvad er det så for nogle sange – er det så ”Kære
linedanser”? (...) Dels sker der desværre et traditionstab, som vi også vil kunne mærke
på fremtidens gamle, og så er salmebegrebet bare langt bredere end det, vi har kunnet
tage af nu. Med den aldersgruppe er det stadig de klassiske salmer, vi kan tage af –
fremtidens gamle bliver en interessant gruppe. Derfor vil det her kunne fungere
stadigvæk, bare anderledes” (Præst).
Når Swinton udtaler; ” We are not what we remember; we are remembered”(Swinton 2012,198),
bliver det tydeligt, at det traditionstab har en betydende effekt. Dels vanskeliggøres, hvilke af Guds
sange der kan synges i det fremmede land af demens, dels fratages muligheden for at have et
fællesskab med andre, hvorigennem både Guds og menneskers nærvær kan udfoldes i en ramme til
at ”re-member”.

5.3.

Potentiale for menighedsliv?

Når det diskuteres, hvilket potentiale for menighedsliv der er i salmesang for demensramte, er det
relevant at forholde sig til, hvorvidt et fællesskab på tværs kan inspirere til et nybrud i måden at være
menighed på. Desuden diskuteres afhængighed som vilkår, samt hvordan salmesang for demensramte
kan inspirere det gerontoteologiske arbejde.
5.3.1. Fællesskab på tværs
Der kan være en generel tendens til, at der prioriteres aktiviteter for den livsfase eller aldersgruppe,
præst eller kirkemedarbejder selv kender til. Det er ganske givet nogle gode aktiviteter, men der kan
dermed være en risiko for, at nogle grupper overses jf. bogen; ”Gammel vil alle blive – men ingen
ønsker at være det” (Ahrenst og Riis 2013). Nissen påpeger, at det kristne fællesskab er unikt ved at
række ud og rumme dem, der er anderledes end én selv (Nissen 2015,297). Gennem forløbet med
salmesang med demensramte har det været tydeligt at se, hvordan de ældre glæder sig over samværet
med børn og hvor stor mening det giver at flytte babysalmesang ud på plejehjemmet. Det har dels
givet mødrene en oplevelse af, hvad samvær med de ældre kan give børnene af ro og nærvær, men
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det bliver også synligt, hvordan børnene kan glæde og opmuntre de ældre blot ved at være der.
Samtidig fordrer den fælles oplevelse mod af både plejepersonale, kirkemedarbejdere og mødre;
”Afslutningen på babysalmesangsforløbet blev afholdt på et plejehjem, hvor der var
fælles sang og de vanlige sansestimuli som dans, sæbebobler, klokker mv. I slutningen
af forløbet blev en kvinde spurgt, om hendes søn måtte sidde hos en ældre kvinde, som
plejepersonalet havde haft svært ved at få kontakt med hende i en uges tid. Da den ældre
kvinde fik drengen i armene, vågnede hun fuldstændig op – hun holdt ham ind til sig,
smilede og var nu helt tilstede. Det var en meget rørende forvandling” (Plejehjem
1,22/11-18).
Det blev tydeligt, at selvom der blev sunget salmer, bedt Fadervor mv, var det den ældre kvindes
sansning af det lille barn, der blev fællesskabets nøgle ind til hende, så hun kunne blive ”remembered” i fællesskabet. Det uddybes af Dietrich, der mener, at alle er bundet sammen i et
fællesskab, hvor der nogle gange ”gives” og andre gange ”modtages” (Dietrich 2014,14). Ud fra den
platform er det muligt at have fokus på samværet nu. Når Swinton bruger det centrale begreb
”sakramentet af det nærværende øjeblik”, er det netop for at understrege, hvordan nærværet har stor
værdi, og både kan udtrykke et menneskeligt og et guddommeligt nærvær (Swinton 2012,235f). Det
viser, at samfundets kultur om effektivitet og målbarhed nemt kan sætte sit præg på kirkens arbejde,
hvorved det præges af det funktionalistiske menneskesyn med fokus på det gode liv som
velfungerende og effektivt (Nissen 2015,246). I stedet kunne kirken fastholde sin skabelsesteologiske
tilgang, hvilket Swinton uddyber med, at mennesket er skabt og skabt i Guds billede, hvilket er
uafhængigt af diagnoser (Swinton 2012,184). Derved bliver det tydeligt, at i et fællesskab på tværs,
er det ikke udelukkende den kirkelige medarbejder, der sammensætter og betjener demensramte
gennem et forløb, men de demensramte giver også noget, der ellers er svært at få; nærvær og
øjeblikkets ro.
Bryden påpeger, at når et fællesskab udspringer fra Gud, er alle inkluderet; børn, fordi det ikke er
muligt at bedømme, hvornår de bliver et fuldbårent menneske; demensramte, fordi det ikke er muligt
at bedømme, hvornår de ikke længere er et fuldbårent menneske (Bryden 2018,98). Brydens holdning
lægger sig tæt op ad Swintons skabelsesteologiske holdning, der betoner, at mennesket forbliver
elsket, værdsat og respekteret som fuldt og helt mennesket uanset omstændighederne (Swinton 2012,
165). Denne holdning gælder ikke kun overfor demensramte, men også overfor både kirkelige
medarbejdere og omsorgsgivere. En aktivitetsmedarbejder kan opleve den udfordring på følgende
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måde: ”Nogen har stor forståelse for det, men det er hele tiden en kamp (...) Man har jo brug for
opbakning til ens arbejde” (Akt.medarb.2). Hertil betoner den norske teolog Inger Marie Lid, at en
nedsat funktionsevne kun har betydning for individets fleksibilitet, men ingen betydning for den
enkeltes værdighed (Lid 2008,517). På den måde skaber skabelsesteologien en ramme, så det kristne
fællesskab rummer hele Kristi legeme, og hvor salmesang for demensramte udspringer af en teologisk
og demensfaglig begrundelse. Et fokus på et tværfagligt samarbejde kan derfor gavne både
demensramte, det kristne fællesskab, de kirkelige medarbejdere og professionelle omsorgsgivere.
Derved bliver det et relevant fokus, som Videnscenter for Demens har sat på forebyggelse og
behandling af personer med demens, hvor de nye kliniske retningslinjer bl.a. anbefaler en
opprioritering af et tværfagligt samarbejde18.
5.3.2. Afhængighed som vilkår
I det kirkelige arbejde med demensramte, bliver det tydeligt, at det ikke kun er de ældre, der oplever
en afhængighed (af plejehjem, kirkens prioritering og omsorgsgivere) for at kunne deltage, men de
øvrige involverede er også afhængige (af opbakning fra kolleger, ledelsens prioritering og kirkens
villighed). Lid beskriver afhængighedsrelationer som et grundvilkår for det at være menneske, og
ofte er disse relationer asymmetriske f.eks. som et barn er afhængig af en voksens omsorg (Lid
2008,516). Når et menneske rammes af demens, sker der derfor ikke en forandring i forholdet til
andre, men der sker en tydeliggørelse af det afhængighedsforhold, livet leves igennem (ibid.518).
Som de ældre hellere ville være foruden den afhængighed, sådan udtrykkes det også af
aktivitetsmedarbejderen; ”Jeg skal koordinere med frivillige eller kolleger, men har frie hænder”
(Akt.medarb.1). Ifølge teolog K.E. Løgstrup er menneskelivet et liv i interdependens, hvilket vil sige,
at det er et grundvilkår, at mennesker er gensidigt afhængige (Christoffersen 2015,111). Forskellen
er, at de ældre ofte ikke har noget valg, men vil forblive afhængige af omsorgspersonalet –
aktivitetsmedarbejderen kan finde sig et andet arbejde. Samtidig siger det noget væsentligt om, hvad
der kan hindre udbredelsen af salmesang for demensramte; afhængigheden for demensramte
varetages primært af professionelle, hvorimod det f.eks. for babysalmesang gælder, at afhængigheden
varetages af forældre, som er villige til at prioritere og give afkald for deres barns skyld. Dermed
bekræftes Christoffersens udsagn om, at meningsfyldt liv både er at tage ansvar for andre og det at
blive taget ansvar for (Christoffersen 2015,176), hvilket her udtrykkes som en gensidig afhængighed.
18

http://www.videnscenterfordemens.dk/nyheder/2019/01/ny-retningslinje-skal-hjaelpe-medarbejdere-der-yder-

pleje-og-omsorg-til-personer-med-demens/ set 25/2-2019.
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Desuden bidrager det til en øget fælles forståelse af menneskelivets vilkår, hvor ikke udelukkende
demensramte, men alle mennesker er gensidigt afhængige i en eller anden grad.
5.3.3. Opprioritering af det gerontoteologiske arbejde
Demens er en særlig form for lidelse, som kræver særlige arbejdsformer og forståelse for lidelsens
konsekvenser; men mange af de erkendelser og forståelse af menighedens liv, som danner baggrund
for en indsats som salmesang for demensramte, rækker udover den specifikke lidelse og kan forstås
som gerontoteologiske refleksioner. Gerontoteologisk arbejde foregår dels på et mikroniveau dvs. det
konkrete forløb i kirken, men også på et makroniveau, hvor demensramtes behov, herunder de
åndelige behov, italesættes og prioriteres på ledelsesplan i kommunalt regi. Kirken har en ret bred og
selvstændig igangsættelsessfære i sig selv, men da det gerontoteologiske arbejde, herunder både
plejehjemsgudstjenester og salmesang for demensramte er afhængig af ekstern samarbejdspartner, er
det tværfaglige samarbejde afgørende. Derved kan der skabes fornyelse og inspiration både i de
konkrete forløb, hvor der implementeres bl.a. sanseelementer, demensfaglig og teologisk viden,
samtidig med at det arbejde kan medvirke til en fornyet prioritering af det gerontoteologiske arbejde.
I feltarbejdet har det været fælles for de involverede, at deres ønske har handlet om at gøre noget godt
og være kirke for målgruppen af demensramte– uden at de på forhånd kendte meget til det. Men da
de så oplevede og så, hvor stor betydning det havde for de ældre, fik det også stor betydning for dem
selv. Det bekræftes af Ahrenst, som udtrykker ”Det har været det mest meningsfulde, jeg overhovedet
har lavet. Der burde være meget mere fokus på det her. Det er her, hvor der er flest ”hvor evigheden
møder tiden-øjeblikke””(Brønnum,2017,495). Det er interessant, at når det teologiske arbejde med
demensramte bliver nytænkt, får det afgørende betydning og medvirker til en meningsskabelse for de
involverede. Derfor er det på ene side at overtage en skabelon, og på den anden side muligt at skabe
sit eget udtryk, sin helt unikke form, som er tilpasset det enkelte sted.
Selvom der er udarbejdet en værktøjskasse i bogen ”Salmesang for demensramte” med konkrete
forslag til forløb af salmesang for demensramte, er det relevant at evaluere denne. Desuden vil der
være basis for at opprioritere bl.a. interessenetværk for involverede i musik og demens;
plejehjemsgudstjenester hvor der implementeres elementer inspireret af salmesang for demensramte;
gudstjenester, som kan benævnes ”demensgudstjenester”, hvor gudstjenesten afholdes på
demensramtes præmisser, men er åbne for alle. Derved vil kirken udtrykke og udleve, at demensramte
er en gruppe, som med rette kan forvente, at det gerontoteologiske arbejde er af høj kvalitet, også
selvom kvaliteten kan udfolde sig anderledes end tidligere.

67

Den engelske dr. Margaret Goodall;” Being present in the moment is, for many with dementia all that
is real. Yesterday is fading, tomorrow is too difficult to picture, today is now” (Godall,2014,249).
Fællesskabet opstår ikke altid af sig selv, men er afhængig af, at der skabes en ramme for det, som
kan blive til et nyt menighedsliv; et kirkens fællesskab som er anderledes end det udviklende og
fornyende, men har et fokus på at ”re-member” demensramte i et fællesskab, som kan rumme alle
med hver sine særpræg. Derved kan gerontoteologien blive en udmelding for hele menigheden, der
bekræfter den grundlæggende nåde i kristendommen, som Goodall beskriver; ”God’s grace, love and
mercy are not dependent on who we are or what we have done, but are simply there for us” (ibid.255).
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6. Konklusion
”Man må stå på tæer for at møde mennesker i øjenhøjde” (Margrethe Koch, citat på kursus 23/9-18).
Valgmenighedspræst Margrethe Koch åbnede et kursus i salmesang for demensramte med citatet for
at udtrykke, hvordan arbejdet med demensramte fortjener en større prioritering i det kirkelige arbejde
og at det kræver en indstilling, der er præget af en vilje til nytænkning, og en indsats for at nå det mål.
I opgaven er der arbejdet ud fra følgende problemformulering;
Hvordan kan en undersøgelse af salmesang for demensramte sammenholdt med paradigmeskiftet
indenfor demensområdet være til inspiration for folkekirkens gerontoteologiske arbejde?
Det har resulteret i disse punkter, som efterfølgende uddybes;
-

Det har stor betydning at inddrage både demensfaglig og teologisk viden i en tilrettelæggelse
af forløb, så demensramte kan blive ”re-membered” som en del af Kristi legeme i kirkens
fællesskab.

-

Musik og livshistorie er afgørende redskaber i det gerontoteologiske arbejde.

-

Et tværfagligt samarbejde er befordrende for en opprioritering af folkekirkens
gerontoteologiske arbejde, så der både kan ske en nytænkning indenfor området, samt en
udbredelse både på mikro- og makroniveau.

Konklusionens empiriske grundlag er en undersøgelse af to kirkers forløb med salmesang for
demensramte samt kvalitative interviews med kirkelige medarbejdere og aktivitetsmedarbejdere,
hvilket viste forskellige måder at lave salmesang for demensramte på.
Kitwoods personcentrerede omsorg har ført til et paradigmeskifte indenfor demensområdet, så det er
skiftet fra et sundhedsfagligt paradigme til et socialfagligt og sundhedsfagligt paradigme. Det
udtrykkes både i ”Den nationale handleplan for demens 2025” samt i nye kliniske retningslinjer fra
januar 2019 og det synliggør et behov for tværfagligt samarbejde, hvilket også har betydning for det
kirkelige arbejde.
Swintons skabelsesteologiske model viser, at et menneske har en iboende og fundamental værdi, som
er uafhængig af kvalifikationer og diagnoser samt tæt forbundet med Gud som Skaberen. Det
tydeliggøres, at menneskesynet har teoretisk, praktisk, kirkelig og samfundsmæssig betydning. I det
kristne menneskesyns betoning af mennesket som skabt og skabt i Guds billede, bliver det tydeligt,
hvor vigtigt det er, at der tages hånd om alle facetter ved menneskelivet, så der i kirken er rum til at
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betone menneskets iboende værdifuldhed, men også rum for den brudthed og smerte, både
demensramte og pårørende kan opleve. Når demensramte rammes på deres identitet, er det en hjælp
og et fundament at have Swintons skabelsesteologiske model samt forholde sig til fællesskab og
omsorg som elementer, der fastholder demensramte i deres identitet.
Når der inddrages relevant viden om demensramte, kan kirkens tilbud målrettes f.eks. som i
salmesang for demensramte. Ved at kirken bruger kirkerummet, liturgi og klokkeringning og
sansemæssige elementer som salmer og tov, har den en unik mulighed for skabe rum for, at
demensramte bliver ”re-membered” som en del af Kristi legeme, og derved kan både Guds og
menneskers nærvær og fællesskab formidles. Desuden kan kirkens rum skabe et struktureret
fællesskab, som giver demensramte og pårørende mulighed for et samvær baseret på nærvær, trods
en forandret relation. Musik skaber en nonverbal kommunikationsform relation til demensramte, og
formidler derigennem omsorg, nærvær, fællesskab og meningsfuldhed. Desuden kan kirken skabe
sammenhæng mellem før og nu ved at sætte livshistorien ind i Guds store historie. Ved at opprioritere
det gerontoteologiske arbejde tages det alvorligt, at en gudstjenesteform tilpasses en målgruppe.
Derved kan der konkluderes, at gennem en undersøgelse af salmesang for demensramte og
inddragelse af paradigmeskiftet indenfor demensområdet, kan folkekirkens gerontoteologiske arbejde
inspireres og udbredes både på mikro- og makroniveau ved at inddrage demensfaglig og teologisk
viden til at tilrettelægge og nytænke forløb, hvor demensramte kan blive ”re-membered” som en del
af Kristi legeme i kirkens fællesskab. I en opprioritering af det gerontoteologiske arbejde er et
tværfagligt samarbejde afgørende, og desuden er det af uvurderlig betydning, hvordan en inddragelse
af musik og livshistorie kan forbinde fortid, nutid og fremtid for demensramte.
Mennesker deler vilkår på mange måder, og for de fleste vender en demens diagnose op og ned på
livet. Foucault omtaler, hvordan den videnskabelige diskurs leder vores forståelse af mennesker i
bestemte retninger og dermed former diskursen, hvordan mennesket opfattes, hvilket påvirker syn på
mennesket, handlemuligheder og ageren. Det viser, at viden ikke uskyldig, men former os (Rabinow
1984,8). Netop derfor er det afgørende, at der genereres og udbredes både demensfaglig og teologisk
viden om det gerontoteologiske arbejde, samt at rammen om arbejdet forbliver det grundlæggende
fælles vilkår, at ”Gud husker os, selv når vi ikke husker os selv” (Hudson 2016,60).
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7. Perspektivering
Gennem den empiriske undersøgelse blev det tydeligt, at der er flere instanser, der skal til for at
facilitere, at salmesang for demensramte finder sted; musisk kirkelig medarbejder og plejehjem. Der
kan det være en fordel at forholde sig til professor i evaluering og organisatorisk udvikling Hanne
Kathrine Krogstrups beskrivelse af sociale problemer, som kan opdeles i simple-, komplicerede- og
komplekse problemer, hvilket resulterer i tilsvarende simple, komplicerede og komplekse
interventioner (Krogstrup 2016,23). Ved at handle før tilladelse kan det skabe en ensomhed for den
kirkelige medarbejder og resultere i, at demensramte ikke bliver en del af hele kirkens fællesskab.
Her argumenteres for, at salmesang for demensramte afdækkes som en kompleks problemstilling,
fordi en deltagelse kan handle både om de nødvendige kirkelige medarbejderes deltagelse samt deres
faglige og personlige kompetencer, økonomisk prioritering, kirkens indstilling og prioritering af
gudstjenesten, kontakt til plejehjemmets ledelse og medarbejdere, opbakning fra kolleger, praktiske
forhold mm. samt en afdækning af, hvorvidt der arbejdes ud fra personcentreret omsorg og et kristent
menneskesyn, således at de værdimæssige rammer sætter en retning for en relevant løsning af den
komplekse problemstilling. En grundig afdækning og forberedelse af et forløb ville give det
gerontoteologiske arbejde et tværfagligt grundlag for en bæredygtig fremtid som en del af
menigheden som Kristi legeme.
Det fremkom tidligere, at begge salmesangsforløb foregår i et samarbejde med plejehjem, der er
tilknyttet Danske Diakonhjem. Det kan være et tilfælde, men alligevel ville det være interessant at
undersøge, hvorvidt det skyldes en diakonal organisations muligheder for værdimæssige
prioriteringer eller om det skyldes en manglende opmærksomhed i kommunalt regi på at møde
demensramtes åndelige behov. Omvendt kan loven om friplejehjem fra 2007 influere, da den viser
en kraftig stigning i antallet af friplejehjemspladser fra 311 pladser i 2009 til 843 pladser i 2017, jf.
Danmarks Statistik og der er givet tilladelse til 423 yderligere pladser fordelt på 19 friplejehjem, der
venter på at blive opført eller taget i brug19. Det kunne tyde på store forskelle i de tilbud, der er til
ældre og demensramte. Desuden er der udelukkende lavet undersøgelser i Viborg stift, men på kurser
i Roskilde Stift blev tydeligt, at der netop i det stift er en klar opprioritering af det gerontoteologiske
arbejde. Derfor kunne det være interessant at lave en bredere undersøgelse i Danmark, hvilket kunne
bidrage med yderligere nuancer og inspiration til det gerontoteologiske arbejde.

19

https://www.aeldresagen.dk/presse/maerkesager/plejehjem/synspunkt/friplejehjem-maa-ikke-foere-til-a-og-b-hold
set 21/5-2019
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Aase Marie Ottesen og Julie Kolbe Krøier, begge forskere i musikterapi, beskriver, hvordan
omsorgsgiveres tavse viden om brug af sang og musik i demensomsorgen kan medvirke til en faglig
refleksion (Ottesen og Krøier 2018). Ottesen og Krøier udfolder bl.a. betydningen af, hvorledes en
viden om lokale remser kan skabe kontakt og mening i samspillet med demensramte. Det viser,
hvilken afgørende mening, det giver, når omsorgsgivere har kendskab til lokale sange, salmer, remser
og sprog – hvilket også kommer konkret til udtryk i det gerontoteologiske arbejde, hvor en manglende
kulturel og åndelig dannelse kan være en udfordring for omsorgsgivere. Desuden synliggør det også,
hvilken udfordring det kan give, at så mange omsorgsgivere har anden etnisk baggrund i ældre- og
demensomsorgen. Tallet af nydanskere i ældreplejen er ifølge FOA steget fra 7 til 11% af den samlede
arbejdsstyrke (Søndergaard 2019 (a)), men ifølge afdelingsleder på plejehjem Karina Andersen ”er
det de faglige kompetencer og indsatsen for at hjælpe beboerne, der tæller”. Alligevel siger hun
senere, ”Vi havde stor gavn af det muslimske personale, da en beboer, der var konverteret til islam,
skulle begraves (Søndergaard 2019 (b)). Dermed kan det siges at være en gave for de nydanske ældre,
at der i stigende grad er omsorgsgivere, der kender deres kultur og dermed har mulighed for at skabe
sammenhæng mellem fortid, nutid og fremtid– samtidig med, at det kan blive et savn for såkaldte
gammeldanskere, hvis der udelukkende er nydanskere, der er ukendte med den danske kultur og
lokalkendskabet jf. Ottesen og Krøier. Derfor er det af afgørende betydning, at denne viden
implementeres ikke blot på eksisterende plejehjem, men også på de relaterede uddannelser som
sundhedsfaglige og pædagogiske uddannelser samt i kirker, provstier og stifter.
Engelsk lektor i etik, medicinsk lov og teologi Pia Matthews påpeger, hvordan sproget er med til at
definere demens alt efter, om der siges ”suffering from or living well with dementia” (Matthews
2019,149). Dermed er sproget med til at definere diskursen om demens. Det tydeliggør desuden,
hvordan der bredt set er behov for en ”counterstory”, da de givne diskurser dels præger den
professionelle tilgang til demens, men også den almene tilgang i befolkningen. Ifølge Matthews skal
teologien påpege et syn på demensramte, som fastholder en umådelig og uerstattelig værdi (ibid.163)
– og den værdifuldhed hører ikke kun hjemme i kirken, men i samfundet generelt. Derved kan det
gerontoteologiske arbejde siges både at have en diakonal vinkel i det konkrete arbejde, men også en
profetisk vinkel, hvor en ”counterstory” om demensramte formidles både i kirken og i samfundet.
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