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cifikt med en dynamik. Langt de fleste for
ældre var begejstrede for musikterapien og 
havde en oplevelse af at drage nytte af det. 
Det var en periode, hvor forældrene rent 
faktisk havde det godt sammen med deres 
børn. Og det har de kunnet bruge. Særligt 
de fleste børn syntes, at det var herligt. 
De nød opmærksomheden. Da Stine rejste, 
brugte nogle af pædagogerne musikrummet 
og nogle af de ideer og redskaber, som hun 
havde bragt ind i huset, til at lave interak
tion gennem brug af musikinstrumenter i 
deres arbejde med familierne. Så de kunne 
også se kvaliteten og betydningen i det.

Hvilken konsekvens ville det have, hvis mu-
sikterapien ikke var tilgængelig hos jer?
Ofte når man arbejder med de her ekstremt 
sårbare familier, er det et spørgsmål om at 
prøve at finde den rigtige vej ind. For nogen 
kan det være gå ud og sparke til en bold 
sammen med deres børn, for andre kan det 
være at male, og for nogle helt tredje var 

Ingen hokuspokus i 
musikterapien
Birte Schelde, demensfaglig leder i Vejle Kommune. Birte har 
hele sit arbejdsliv arbejdet med ældre og demensramte bl.a. i for-
skellige lederstillinger.

Hvordan bidrager musikterapien i arbej-
det med demensramte i Vejle Kommune?
Til at kunne genfinde en ro som dement ved 
at være sig selv i musikken. Det at kunne 
hente noget af sig selv og sin egen identitet 

frem og mærke det og føle glæde ved det. 
Det er helt fantastisk. Min oplevelse er, at 
musikterapeuterne oftest kommer ind, hvis 
der er konflikter. F.eks. kan det knibe for 
plejepersonalet at nå ind til Fru Hansen 

det at komme ind i musikrummet. Det gav 
flere muligheder. Et ekstra kort på hån
den. I psykiatrien, netop fordi vi har børn, 
der har virkelig svært ved at udtrykke sig, 
kunne jeg ønske mig, at vi havde mulig
hed for at lave en gruppe med musikterapi 
inde på børne og ungdomspsykiatrisk af
deling. Vores fokus er ofte for kognitivt, og 
at bruge musikterapien til at ændre på dy
namikken omkring et barn ville være giv
tigt. Jeg tænker, at jo flere kort man har 
at bruge inden for det felt jo bedre. Og det 
ville være oplagt at lade en musikterapeut 
komme og arbejde et par gange om ugen.

At det kunne nå følelser, det var 
oplagt ja, men at man kunne arbej-
de med interaktion. Det var noget 
nyt for mig. En herlig åbenbaring.

”



31Dansk Musikterapi 2012, 9(2)

Birte Schelde

omkring plejesituationer, hvor det hand
ler om hygiejne, og hvor det er svært at 
få kontakt. Der kommer musikterapeuterne 
så ind og har seancer, hvor de medvirker til 
at skabe ro og lærer personalet nogle af de 
redskaber, de bruger. Når beboeren finder 
den ro, og der er kontakt, så kan man kom
munikere med de demente og forsætte sit 
arbejde. Musikterapeuter gør meget ud af, 
at der ikke er noget hokuspokus i musik
terapien. At det handler om at møde det 
gamle menneske lige præcis der, hvor det 
er, og så agere ud fra det. Men også at man 
kan gå ind og slå på nogle andre strenge 
i en forpint dement hjerne. Og det er lige 
præcis det, musikken kan. 

Hvilken forskel gør musikterapien for 
brugere, plejere og pårørende?
At have musikterapi er et redskab, som går 
i tråd med pædagogiske handleplaner, me
dicin og gerontopsykiatrisk indsats. Det er 
ikke noget, man tager frem til særlige lej
ligheder, men et redskab i bestræbelserne 
på at have et godt liv, når man er dement. 
Det betyder selvfølgelig rigtigt meget for de 
pårørende, at de også engang imellem kan 
få et glimt af det menneske, de kendte. De 
deltager ikke i det, men en sjælden gang er 
der pårørende, der gerne vil opleve, hvad 
der sker under en seance. En pårørende har 
set et lille videoklip, hvor han ser glimt af 
sin mor igen, som hun var, hvor hun plud
selig fortæller med de få ord, hun har, at 

Det handler om at møde det gamle menneske lige præcis der, 
hvor det er, og så agere ud fra det. Men også at man kan gå 
ind og slå på nogle andre strenge i en forpint dement hjerne. 
Og det er lige præcis det, musikken kan.

”
hun har født børn, og at hun kunne godt lí  
at synge vuggesange og kan sidde og synge 
”Jeg ved en lærkerede”. Det er helt unikt. 
Så musikterapi kan for de pårørende give et 
helt fantastisk glimt af genkendelse. Det at 
kunne fiske bare en lille bitte smule af det 
menneske frem, som man kendte engang.

Hvilken konsekvens ville det have, hvis mu-
sikterapien ikke var tilgængelig hos jer?
Hvis musikterapi ikke var tilgængelig mere, 
så ville det efterlade et meget stort sort, 
pædagogisk hul, hvor vi ville mangle et af 
de ben, vi står på, når vi løser vores op
gave med pleje og omsorg. Det ville være 
ligeså stort et savn som at fjerne nogle af 
de andre pædagogiske redskaber. Så ville 
man nok give mere medicin, eller i nogle 
flere tilfælde ville det være nødvendigt med 
magtanvendelse i forbindelse med personlig 
pleje. Det vil jeg påstå. Vi ved ikke altid, 
hvad vi skal gribe og gøre i, men lige præ
cis med musikterapien har vi fundet en ni
che. Musikterapeuterne er rigtigt gode til 
at hente mennesket frem og invitere, kom 
lige ud i virkeligheden et øjeblik, og lad os 
være sammen.




