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Introduktion

Første udgave af MUSIK OG DEMENS ud-
kom i 2002. Nu er bogen udkommet i en re-
videret anden udgave. Bogens ærinde er, via
en systematisk litteratursøgning, at beskri-
ve eksisterende materiale vedrørende mu-
sikaktiviteter og musikterapi med demens-
ramte – således at også personale, frivillige
og pårørende kan orientere sig indenfor fel-
tet. Læseren gøres klart, at samværsformer
med musik og musiknydelse selvfølgelig ik-
ke er nogen ny opfindelse, men at det her
sættes i nogle professionelle rammer. End-
nu findes der ikke et manual, der kan dosere
musik, men en ting synes sikker: musik går
ikke i enhver situation og ikke til enhver lej-
lighed, og vi der beskæftiger os med musik
har nok alle oplevet øjeblikke, hvor det nær-
mere oplevedes som støj. Hanne Mette Rid-

der spekulerer selv: “Måske er det med mu-
sik som med sildemadder. Sild smager godt
til en frokost med snaps, men ikke sammen
med morgenkaffen” (s. 63). Man kan ikke
altid forlade sig på, at familie og pårørende
i virkeligheden kender ens musiksmag – og
hvem ved: måske har den ændret sig fra for
længe siden. Måske skifter den i takt med,
hvordan man har det. Derfor er det så utro-
ligt vigtigt, at det er – om ikke en uddannet
musikterapeut – så en person med indsigt
og indlevelsesevne – der har med den de-
mensramte at gøre.

Bogens opbygning og indhold

Det er forfatterens intention, at bogen (og-
så) skal kunne bruges som en håndbog og
opslagsbog. Bogen falder i tre dele, hvor-
af størstedelen – bogens I. del – omhandler

Dansk Musikterapi 2006, 3(2) 37



Anne Lisbeth M�ller

musikaktiviteter. I. del består af 17 kapitler
som omhandler musikaktiviteter og terapi
inklusive et kapitel om vibroakustisk tera-
pi og vibrotaktil stimulation samt et kapitel
om udredning og assessment.

II. del er en uddybende teoretisk del over
tre kapitler. Først gennemgås musiknydel-
se og konstruktiv regression, dernæst ind-
holdet i musikterapeutiske forløb. Til slut
et kapitel om den nyeste viden om musik i
hjernen. III. del er ét stort kapitel. Kapitlet
behandler vigtige spørgsmål man bør for-
holde sig til i den gennemgåede litteratur
både hvad angår metode og baggrundsfak-
torer. Forfatteren påpeger forskellige ting
man skal være opmærksom på, bl.a. nød-
vendige forbehold over for alt det, man ikke
kan udlede af pågældende beskrivelser el-
ler forskningsprojekter. Man skal desuden
være opmærksom på forskellige forsknings-
traditioner, forskellige kulturer, økonomiske
og politiske forhold, der aftvinger eller til-
lader helt andre forhold indenfor demens-
plejen, end vi kan forestille os, og som kun
ligger implicit i de forskellige dokumentatio-
ner. Bogen afsluttes med litteraturliste samt
indeks.

Bogen er baseret på 92 undersøgelser
som omhandler musik og demens. Divergen-
sen i materialet er stor. Inden for musik-
terapilitteraturen er langt de fleste offent-
liggjorte artikler inden for demensområdet
nordamerikanske (64%) overvejende i den a-
merikanske behavioristiske tradition. Vi er
mere psykodynamisk orienteret med en per-
sonorienteret eller eksistentialistisk tilgang i
Danmark.

Til indehavere af første udgave kan be-
rettes, at forfatteren har beholdt den grund-
læggende opbygning af bogen. Visse dele af
teksten er redigeret, og der er flyttet om på
et par af kapitlerne. Stikordene i margenen
er udeladt i den nye udgave, mens “kasse-
vignetterne”, som fremhæver vigtige pointer

er bibeholdt. Litteratursøgningen, som bo-
gen er baseret på, er gentaget. Vi har der-
med på dansk en nu helt opdateret samlet
beskrivelse af musikalsk og musikterapeu-
tisk arbejde med demensramte samt en gen-
nemgang af forskningen på dette område.

Bogens sprog

Hanne Mette O. Ridder er en gudsbenådet
skribent. Jeg fremhæver det som et vigtigt
element, læseren får i tilgift. Alle som ar-
bejder med demensramte kan trække vær-
difuld hjælp ud af bogen. Ridder nævner,
“at i forhold til begreberne kurativ og palli-
ativ pleje, ligger demensplejen i en gråzone
præget af diagnosen” (s. 199). Den gråzone
er man som personale nød til at forholde sig
til og balancere i. I kommunikationen med
den demensramte er det essentielt at man
som professionel kan hjælpe med at både
rumme situationen og sætte ord på. Ridders
lange erfaring som terapeut og forsker i mu-
sik og demens regiet har bidraget til begre-
ber og præcise formuleringer af den værdige
forholden sig til den uhelbredeligt syge “som
et levende menneske med livsgnist , følelser
og behov” (s. 199). Bogen er gennemsyret
af refleksioner, der giver sig det fornemste
udtryk.

Hvem henvender bogen sig til

Som musikterapeut tror jeg ikke, man und-
går en seriøs gennemlæsning dels for at for-
holde sig til forskningsprincipperne og dels
fordi man får så mange vigtige informatio-
ner på “uventede” steder i bogen. Som op-
slagsbog – her tænker jeg især på ikke ud-
dannede musikterapeuter – synes jeg første
udgave er mere spiselig. Den er trykt i et
større format og indeholder kodeord i mar-
genen, der gør det hurtigt at orientere sig.
Derimod er denne nye udgave en, man kan
have på skødet de timer, det tager at læse
den.
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For en fagperson, der arbejder med men-
nesker, der er diagnosticeret med demens,
vil MUSIK OG DEMENS være en guldgru-
be i lang tid frem. Den er spækket med vi-
den, som slet ikke kan kaperes på en gang,
og der er pile, der peger fremad som inspira-
tion til at udvikle det arbejde, der skal gø-
res ikke mindst m.h.t. assessment og doku-
mentation, så forskningen også får en bedre
chance for at vise bredden i det kliniske ar-
bejde samt effekten af det endnu trods alt
økonomisk trængte musikterapigebet. I dag

hvor målsætningen i ældreplejen er trivsel
og det gode hverdagsliv, får Hanne Mettes
Ridders forskning og konklusioner ekstra re-
levans. Hun har beskrevet musikkens funk-
tioner inden for demensomsorgen og stillet
6 mulige begrundelser op for, hvorfor det
kunne være relevant at anvende musiktil-
tag inden for demensområdet – nemlig ø-
konomiske, etiske, medmenneskelige, sam-
fundsmæssige, sundhedsfaglige samt perso-
nalehensyn. Der er nok at tage fat på.
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