
 

 

Musikterapi 

Et tilbud til beboerne i plejeboliger  
i Syddjurs Kommune 

 

 

 



 

 

Musikterapi 
- Information til pårørende 

I Syddjurs Kommune er musikte-
rapi et individuelt behandlingstil-
bud til beboere på kommunens 
plejecentre, som har behov for en 
særlig støttende terapeutisk ind-
sats. Det er især beboere med 
demens eller demenslignende 
symptomer - og beboere med 
senhjerneskade, som kan have 
brug for støtte til: 

• at finde ro  
• at udtrykke eller udfolde sig    
• at bryde en uhensigtsmæs-

sig adfærd 
• at bryde isolation og løfte 

stemningslejet 
• følelsesmæssig regulering 
• at finde lindring 
 
 

Musikterapi som 

behandlings�lbud 



 

 

Sundhed og Omsorg 

Pleje og Omsorg 

Hvad er musikterapi? 
I musikterapi bruger vi musikken 
som et middel til at skabe kontakt 
og kommunikation. Vi benytter en 
bred vifte af musikalske metoder 
og musiske elementer i en kon-
takt der er baseret på nærvær og 
indlevelse.   
 
Igennem musikken kan beboeren 
’vækkes’ eller anspores til afslap-
ning, hukommelsen kan stimule-
res, erindringer og følelser kan 
aktiveres – blive udtrykt og hørt, 
rummet og mødt.  
 
Musikterapi giver ofte beboeren 
en oplevelse af et meget positivt 
og meningsfuldt samvær. Der be-
høves ingen musikalske færdig-
heder for at deltage i musikterapi.  
 
Musikterapi i plejeboligerne  
Musikterapi er en del af en tvær-
faglig indsats, og der arbejdes 
med terapeutiske mål for den en-
kelte beboer i så nært et samar-
bejde med det øvrige personale 
som mulig.  
 
Det musikterapeutiske tilbud for-
løber over en afgrænset periode, 
og musikterapeuten kommer ty-
pisk én gang om ugen. Indholdet 
kan være sang, nynnen, musiklyt-
ning, bevægelse, evt. spil på små 

instrumenter - og samtale når det 
er muligt.  
 
Vi sigter mod, at relevante musi-
kalske redskaber og musiske ele-
menter bliver en del af hverdagen 
til gavn og glæde for den enkelte 
beboer.  
 
Lindring i den sidste tid 
Musikterapi er også et bidrag i 
den lindrende behandling på ple-
jecentrene. Når beboeren er dø-
ende, laves aftalerne med musik-
terapeuten fra dag til dag. Det 
kan være et enkelt besøg, det 
kan være flere besøg over en kort 
periode.    
 
Musikken kan skabe et rum til 
både den døende og til de pårø-
rende. Behovet tilpasses individu-
elt.  
 
Alt afhængig af de musikalske 
valg kan sang og musik fortsat 
bekræfte livet, rumme og udtryk-
ke personlige og eksistentielle 
temaer – eller skabe en atmosfæ-
re af tryghed og samhørighed, 
som bringer afspænding og ro. 
 
 
 
  



 

 

Musikalsk livshistorie 
Musik er en del af vores liv – bå-
de personligt og kulturelt.  Musik 
og sang forbindes ofte med perio-
der i livet og indrammer måske 
betydningsfulde oplevelser. På 
den måde har vi alle en såkaldt 
”musikalsk livshistorie”.  
 
 

Jeg hører meget gerne fra pårø-
rende, som kender til særlige mu-
sikalske præferencer hos deres 
kære: Sange eller musik, der har 
haft betydning igennem tiden – 
eller andet? Hvis der er spørgs-
mål, er du/I velkommen til at kon-
takte undertegnede. 
 

Musikterapeuter uddannes på Ålborg Universitet – det er en 5 
årig kandidat uddannelse. Musikterapeuter arbejder indenfor 
mange fagområder som f.eks.  psykiatrien, hospices, neurore-
habilitering, flygtninge, stressbehandling og  demens.   

 

 

 

Kontaktoplysninger: 
 
Musikterapeut Bente Laurberg Knudsen 
blkn@syddjurs.dk 
Tlf. 21 26 13 98 
 
Se også Syddjurs Kommunes hjemmeside: 
www.syddjurs.dk 


