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CeDOMus er hjemmehørende i det musikterapeutiske undervis-
nings- og forskningsmiljø på aalborg universitet, der er organiseret 
i Vidensgruppen Musikterapi under institut for kommunikation. 
Centrets hjemmeside er www.cedomus.aau.dk 
Centrets leder er ulla Holck, ph.d., lektor på aalborg universitet. 
kontakt: holck@hum.aau.dk

Velkommen til Center for Dokumentation 
og Forskning i Musikterapi (CEDOMUS), 
der åbnede i forbindelse med musikterapi
uddannelsens 30 års jubilæum d. 28. sep
tember 2012.

Der er to mål med centret. For det første 
at formidle dansksproget viden om musik
terapi til diverse fagpersoner, institutioner, 
klienter, pårørende, kommunale sagsbe
handlere, politikere og journalister. For det 
andet at skabe en platform for samarbejds 
og forskningsprojekter mellem eksterne 
parter og musikterapimiljøet på Aalborg 
Universitet.

På hjemmesiden www.cedomus.aau.dk fin
des en række opdaterede oversigtsartikler 
om forskning i musikterapi i forhold til 
henholdsvis Autisme, Demens, Depres
sion, Palliativ indsats, Skizofreni og Smer
telindring ved operationer. Artiklerne er 
skrevet af forskere på Aalborg Universitet, 
og med oversigtsartiklerne bliver den inter
nationale forskning for første gang præsen
teret samlet på dansk.

På hjemmesiden er der endvidere 
samlet viden om musikterapi inden for 
det Somatiske felt, Flygtninge, Familier, 

Funktionsnedsættelser, Senhjerneskade og 
Psykiatrien bredt set. Disse områder bliver 
gradvist udbygget på hjemmesiden, efter
hånden som dokumentationen bliver bear
bejdet på dansk.

Ud over forskningsformidling er der på 
hjemmesiden også links til centrale artikler 
fra praksis, skrevet af kliniske musiktera
peuter med erfaring inden for det pågæl
dende felt.

Det andet mål med CEDOMUS er at ska
be en platform for samarbejds og forsk
ningsprojekter mellem musikterapimiljøet 
på Aalborg Universitet og kliniske musik
terapeuter, institutioner eller andre med 
interesse i musikterapi. Der er i forvejen 
tradition for et sådan samarbejde, bl.a. 
pga. uddannelsens praktikperioder og pro
jektarbejde, men med centret bliver dette 
samarbejde styrket væsentligt. Fx bliver 
det muligt for kliniske musikterapeuter at 
søge om vejledning til at udforme en pro
jektansøgning eller udforme et design til et 
dokumentationsarbejde. 

På CEDOMUS’ hjemmesiden er der 
eksempler på aktuelle og afsluttede projek
ter, ligesom der er en nærmere beskrivelse 
af retningslinjerne for samarbejde.

CEDOMUS
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i anledningen af musikterapistudiets 30-års jubilæum har Humanistisk Fakultet og 
institut for kommunikation, aalborg universitet udgivet jubilæumsskriftet: 30 år 
med musikterapi – oplevelser, erfaringer, visioner. Jubilæumsskriftet er udgivet som 
særnummer af Dansk Musikterapi, og i skriftet beskriver ledere, kollegaer og brugere 
deres erfaringer med musikterapi. Vi bringer tre af de mange bidrag her. Det samlede 
jubilæumsskrift kan rekvireres ved at sende en frankeret svarkuvert til studiesekretær 
kirsten Christensen, aalborg universitet, kroghstræde 6, 9220 aalborg Øst.

Hvordan bidrog musikterapien på fami-
lieinstitutionen i Aalborg Kommune?
Det var som om, at kombinationen af den 
psykologfaglige undersøgelse af forældre
kompetencer og familiedynamik koblet 
med den socialpædagogiske observation 
og Stines beskrivelser af familien, fyldte et 
lille hul mellem det psykologiske og pæda
gogiske. Hendes observationer af familiedy
namikken var direkte observationer, men 
inden for en struktureret ramme, og det 
gjorde, at beskrivelserne af adfærd kunne 
gøres meget mere specifik og langt mere 
finkornet. Og ikke bare det, men også, at 
man kunne se de små udviklinger. Inden 
for den tidsramme en undersøgelse var på, 
var det sjældent, at pædagogerne kunne se 
en decideret udvikling, fordi perspektivet 
var for bredt. Men Stine kunne tit se, at 
når vi arbejdede med samspillet, så skete 
der en udvikling på bestemte niveauer, 
fordi hendes perspektiv var mere skarpt. 

Det gav et kvalitetsløft, bl.a. fordi fami
liens udviklingspotentiale kunne beskrives 
mere konkret.

Hvilken forskel gjorde musikterapien 
for både familierne og personalet?
Det var behandlingsarbejdet, der virkelig 
rykkede. Det er ikke muligt at indramme 
og fange familiedynamik fra ét perspektiv. 
Jeg har derfor altid været nysgerrig efter 
andre måder at anskue en familie på. Så 
da Stine kom og viste, at der også var den
ne måde, gav det mening. Musik har altid 
haft stor betydning for mig. Tanken om, at 
man kunne bruge musikken til at nå ind til 
folk på en anden måde, end man gør gen
nem samtale eller gennem leg, var en stor 
selvfølgelighed for mig. Men at man også 
kunne bruge musikken struktureret ved at 
gå ind og arbejde specifikt med turtagning 
og med at lytte efter, var en øjenåbner. At 
man kunne bruge det til at arbejde så spe

Et skarpere perspektiv på 
familiedynamik
Mark Self er autoriseret psykolog med 15-års erfaring i at ar-
bejde med familier heraf fire sammen med musikterapeut, Stine 
Jacobsen. Pt. er han ansat i ungdomspsykiatrien på Aalborg 
Sygehus.
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