
Erindringsdans	og	livets	sange	
Musik,	sang	og	dans	som	oplevelse	og	
oplivelse	i	demensomsorgen	i	Danmark		

Erindringsdans	Konference	
Odense	31.	januar	2018	

Lars	Ole	Bonde,	professor	AAU	

”SystemaDsk	anvendt	musik,	sang	og	dans	kan	bidrage	Dl	oplevelse	og	oplivelse	–	for	
personen	med	demens,	for	pårørende	og	for	personalet.”	(Bonde	&	Ridder	2017)	



Musikterapi:	Overordnet	og	specifickt	

•  Uddannelsen:	5-årig	kandidatuddannelse,	AAU	
•  Forskningen:	InternaDonalt	forskerudd.program	
•  Teorierne:	Biologisk-Psykologiske-Sociale-
Åndelige	niveauer	/OAS	(Antonovsky)	/	R-R-R	

•  Evidensen:	Cochrane-reviews	og	meta-analyser	
•  Perspek;verne:	Neuropsykologi	og	Folkesundhed	
•  Fokus	på	demens:	Sangens	og	dansens	
betydning	–	Musikterapi	–	Erindringsdans	



Uddannelsen	

•  Ca.	50	Studerende	fordelt	på	fem	årgange	i	
Musikkens	Hus	Aalborg.	Undervisning	i	demens	

•  3	PrakDkperioder	–	10+	specialer	om	demens	
•  I	dag:	15-20	fastansa`e	Mtp	+	projektansa`e	



Forskningen	

•  Intern.	Forskerskole	siden	1997	
•  50	Phd-forsvar,	heraf	3	ab.	om	MT/demens	
•  Kontrolleret	forsøg	på	14	danske	og	norske	
plejecentre:	signifikant	fald	i	agiteret	adfærd	
og	brug	af	psykofarmaka	efer	musikterapi	

•  Meta-review	af	34	studier:	Musikterapi	har	
posiDv	effekt	på	kogniDv	funkDon,	depression	
og	livskvalitet	hos	mennesker	med	demens.	



Teorierne	

•  Kommunika;v	musikalitet:	vi	er	født	Dl	at	
kommunikere	’musikalsk’	og	afstemme	os	efer	
hinanden.	Denne	viden	kan	bruges	Dl	at	
regulere	arousal	–	op	eller	ned.	[Genkende/	
Erindre	–	Berolige/SDmulere]	

•  Ridder:	Ramme	–	Regulering	–	RelaDon	
•  OAS	(Antonovsky):	Oplevelsen	af	
Sammenhæng	

•  Ruud/Bonde:	Musikkens	effekt	på	4	niveauer	



Oplevelsen	af	sammenhæng	(OAS/SOC)	
 
 

Salutogenese 
Model af Aaron Antonovsky, 
Sense og Coherense (SOC) 



Niveau Musik-
forståelse 

Fokus Musikkens mulige 
virkning - 
identitetsperspektivet 

1. 
fysiologisk 

Musik som 
lyd 

Lydens og 
musikkens 
fysiske og 
psykofysiologiske 
egenskaber  

Lydens/musikkens virkning på 
kroppen: ’Denne musik føles helt 
rigtig’. ’Jeg får lyst til at danse’ 
Vitalitetsformer: Dynamiske 
oplevelser af ’at føle sig levende” 

2. 
syntaktisk 

Musik som 
sprog med 
betydning 

Musikalsk 
syntaks og 
betydnings-
dannelse  

Musikken ’taler til mig’ i sin 
særlige syntaks. Æstetiske 
oplevelser af sammenhæng, 
balance, kontrast, struktur og stil.  

3. 
semantisk 

Musik som 
sprog med 
mening 

Musikalsk 
semantik og 
meningsskabelse  

Musikken ’taler til mig’ på et 
eksistentielt og evt. åndeligt plan: 
oplevelsen af relevans, formål, 
budskab  

4. 
pragmatisk 

Musik som 
interaktion 

Musicering Musikken bliver til i en social 
proces: leg, samvær, ritualer, 
performance, frirum, fællesskab, 
”kommunikativ musikalitet”  

Musikkens niveauer, egenskaber og muligheder (4 niveauer) 
Teoretisk grundmodel af Even Ruud og Lars Ole Bonde: 



Evidensen:	Cochrane	reviews	
Diagnose/problem	
I	flere	af	disse	reviews	indgår	både	
musikmedicin-	og	musikterapistudier	i	
reviewet.	

Evidens	i	
kontrollerede	
Studier	

Effekt	på	hvad?	
Der	tages	ofte	forbehold	for	undersøgelsernes	kvalitet	
(risiko	for	bias,	metodeproblemer)	og	sample	size	er	ofte	
begrænset.	

Cancer	
(Bradt,	Dileo,	Magill	&	Teague)	

2016:	JA	 Angst,	livskvalitet	(kun	musikterapi)	

Erhvervet	hjerneskade	
(Magee,	Clark,	Tamplin	&	Bradt)	

2017:	JA	 Gang/bevægelse	hos	patienter	med	Parkinsons	sygdom	

Skizofreni	
(Geretsegger	at	al.)	

2017:	JA	 Generelt	og	mental	funktionsniveau,	negative	symptomer	

Autisme	
(Geretsegger,	Eelefant,	Mössler	&	Gold)	

2014:	JA	 Kommunikation	

Præoperationel	angst	
(Bradt,	Dileo	&	Shim)	

2013:	JA	 Musik	=	alternativ	til	medicin	

Depression	
(Aalbers	et	al.)	

2017:	JA	 Musikterapi	i	sammenhæng	med	standardbehandling	
(medicin/psykoterapi):	signifikant	effekt	på	stemningsleje	

Søvnproblemer	
(Jespersen,	König,	Jennu	&	Vuust)	

2015:	JA	 Forbedret	søvnkvalitet	

Smertelindring	(Musikmedicin)	
(Cepeda,	Carr,	Lau	&	Alvares)	

2013:	JA		
(Trukket	tilbage)	

Musiklytning	kan	reducere	smerteoplevelsens	intensitet	og	
behovet	for	smertestillende	medicin.	

Demens	(Steen	et	al.)	
Sml.	Zhang	et	al.	2017	

2017a:	JA	
2017b:	JA	

Min.	5	sessioner	kan	mindske	depression		
Angst,	forstyrrende	adfærd	

SAMMENFATNING	AF	COCHRANE-REVIEWS	AF	MUSIKINTERVENTIONER	IFT	UDVALGTE	DIAGNOSER		v.	prof.	Lars	Ole	Bonde	AAU	
For	yderligere	information,	se:	http://www.musikterapi.aau.dk/cedomus/	



PerspekDverne:	Neuropsykologisk	-	
Musik	og	folkesundhed	

•  ”Gennem	musikoplevelser	kan	vi	skabe	adgang	
Dl	områder	i	hjernen,	der	stadig	
fungerer.”	(Ridder	2018)	

•  ”Der	er	overlap	mellem	områder	i	hjernen	der	
vedrører	musikalsk	hukommelse	og	mere	
intakte	områder	i	hjernen	hos	personer	med	
Alzheimers	demens.”	(Ridder	2016)	

•  ”Det	er	sundt	at	røre	sig,	og	det	er	sundt	at	
blive	berørt.	Musik	kan	bidrage	Dl	begge	
dele.”	(Bonde	2018)	



Fokus	på	musik	og	demens	

•  Individuel	musikterapi	
•  Gruppemusikterapi	
•  Sang	og	musik	på	plejecentret	
•  Musiklytning	i	hverdagen	
•  Musik	og	bevægelse	i	hverdagen	
•  Musik	med	gæster	udefra	

•  Erindringsdans	
	



Individuel	musikterapi	

•  Find	fotofilmen	IND	TIL	DET	LEVEDE	LIV	via	
de`e	link:	

•  h`p://www.musikterapi.aau.dk/cedomus/
neuro-kogniDve_forstyrrelser/demens/	
publikaDoner/	

•  Fotofilmen	findes	også	på	YouTube	



Gruppemusikterapi	



Sang	og	musik	på	plejecentret	
Ph.d.-studerende	Jens	Andersson-Ingstrup	besøgte	i	4	uger	4	
beboere	på	plejecenter	Vibedal	(Thisted)		–	TV2-Midt	fulgte.	
	
Find	videofilmene	via	de`e	link:	
h`p://www.musikterapi.aau.dk/cedomus/neuro-
kogniDve_forstyrrelser/demens/publikaDoner/		
	



Musiklytning	i	hverdagen	
•  Det	er	IKKE	en	god	idé	at	have	radio	eller	tv	kørende	i	

baggrunden	eller	forgrunden!	
•  Det	er	IKKE	en	god	idé	at	sæ`e	mere	eller	mindre	Dlfældig	

musik	på	anlægget!	
•  Musikken	skal	så	vidt	muligt	vær	personafstemt,	og	der	findes	

musiktjenester	specielt	re`e	mod	mennesker	med	demens:	
•  www.musikbevaeger.dk:	Synnøve	Friis’	øvelser																												
	 	 	 	 	MusicMind:		

Personlige	spillelister	–	iPod	+	hovedtlf.	



Musik	og	bevægelse	i	hverdagen	
•  Rytme	og	metrum	skaber	og	regulerer	
bevægelsesmønstre	og	fysiske	fornemmelser		

•  Denne	viden	kan	anvendes	Dl	sundhedsfremme-
indsatser	for	fx	mennesker	med	Parkinsons	syge,	
fibromyalgi,	senhjerneskade	–	og	demens	

•  Projekt	Erindringsdans	var	baseret	på	viden	om	
den	gavnlige	effekt	af	dans	og	bevægelse	på	
kogniDon,	kommunikaDon	og	motorisk	
koordinaDon	

•  Balbag	et	al.	(2016):	Musik	og	bevægelse	kan	
forebygge	demens.	–	Ny	svensk	tvillingeforskning	
underbygger	de`e!	(Bonde	&	Theorell	2018)	



Musik	med	gæster	udefra	

•  Musikefermiddage	(ex	Bakkegaarden)	
•  Små	koncerter	(ex	Solgaarden,	Musikvenner)	
•  Store	koncerter	(ex	Nytårsgalla)	
•  Københavns	kommunes	Dlbud	(katalog)	
h`ps://www.kk.dk/arDkel/pleje-og-
akDvitetscentre		

•  Erindringsdans	med	levende	musik	og	sang	



Erindringsdans:	Instruktørerne	
•  397	danseinstruktører,	181	plejecentre	i	39	
kommuner	(2014-16)		

•  1448	danseDmer	+	181	baller	
•  Princip:	Instruktørerne	skal	være	ansa`e,	ikke	
frivillige	eller	udefra	kommende	’eksperter’.	

•  ”En	meningsfuld,	social,	fysisk	og	mentalt	
sDmulerende	akDvitet”	for	mennesker	med	
demens,	pårørende	og	personale.	

•  8	ugentlige	danseDmer	+	afdansningsbal.	Fast	
ramme/”ritual”	og	udvalgt	musik	



Analyse	af	instruktørernes	logbøger	

•  TemaDsk	analyse	af	logbøger	fra	instruktører	(45%	
elektronisk:	727	logs,	99	centre,	knap	200	
instruktører)	.	2	spørgsmål	+	”Andre	kommentarer”:	
– Hvad	gjorde	indtryk	i	dagens	dansesession?	
– Hvad	kunne	være	gjort	anderledes?		

•  Resume	af	9	fokusgruppeinterviews	(ledere,	
instruktører,	kolleger,	pårørende,	frivillige)	
– Der	skal	bevilges	stø4e	og	ressource	(L)	
– Man	er	ikke	personale	længere,	man	er	dansen!	(I)	
–  Vi	skaber	stjernestunder,	vel	vidende	at	det	skaber	lidt	
uro	bage=er	(K)	



”Hvad	gjorde	indtryk”:	5	kategorier	
•  ED	skaber	glæde	og	forventning	hos	deltagerne	
•  ED	skaber	ny/god	stemning	på	centret	
•  ED	skaber	akDvitet	(fysisk,	musikalsk)	
•  ED	skaber	kontakt	og	samvær	(ml	ægtefæller/	
beboere,	ml	beboere,	personale	og	frivillige	

•  ED	vækker	minder	og	huskes	fra	gang	Dl	gang	
•  AlzFs	”ordanalyse”:	1)	Glædesskabende	(Glæde,	
Glad,	Smil,	Tryg);	2)	Meningsskabende	(Musik,	
Synge,	Fødder,	Hinanden;	3)	Forbedring	af	fysisk	
og	psykisk	Dlstand	(AkDv)	[Eckermann	2017]	

•  Speciale	(Salée	2015):	ED	er	en	livsfortælling	



”Hvad	kunne	have	været	anderledes?”	

•  ”IngenDng”,	men:	
•  ED	kræver	opbakning	fra	ledelsen	
•  ED	kræver	opmærksomhed	fra	hele	personalet	
og	medvirken	af	frivillige	

•  ED	kræver	omhyggelig	logisDk	(planlægning	af	
Dd	og	sted,	varighed,	musikvalg,	styr	på	teknik)	



Konklusion	
•  ”Erindringsdans	er	en	psykisk,	fysisk	og	socialt	
sDmulerende	akDvitetsform,	som	uden	væsentlige	
ekstraudgifer	kan	implementeres	på	danske	plejecentre.	

•  Hvis	ED	bakkes	op	af	ledelsen,	og	medarbejdere	(og	
frivillige)	engageres	i	gennemførelsen,	kan	ED	bidrage	Dl	
posiDv	regulering	af	stemningsleje	og	kontakt,	ikke	kun	
hos	og	mellem	beboerne,	men	også	i	samspillet	mellem	
beboere	og	personale	og	mellem	beboere	og	
pårørende.”	(Bonde	&	Ridder	2017)	

•  ”95%	af	instruktørerne	svarer	at	ED	forbliver	en	fast	
akDvitet	på	deres	arbejdsplads,	ca	50%	hver	anden	uge,	
50%	hver	uge”	(Eckermann	2017)	



FremDdsperspekDver	
•  Musikk	og	eldrehelse:	Begrepet	medborgerskap	minner	oss	

om	at	eldre	mennesker	også	har	re`	på	en	stemme	ut	over	
de	nærmeste	relasjoner,	og	vi	må	spørre	oss	i	hvilken	grad	
musikkering	kan	bidra	Dl	å	realisere	de`e.	

•  LOBs	folkesundhedsforslag:	Sang,	musik	og	dans	skal	
anvendes	forebyggende	og	sundhedsfremmende	for	
mennesker	60+	

•  UK-rapportens	anbefalinger:	We	are	calling	on	the	music	
industry,	the	public	sector,	clinicians,	chariDes,	the	
technology	sector	and	others	to	recognize	and	champion	
the	right	of	people	with	demenDa	to	have	access	to	music.	

•  Parkinsons-	og	Erindringsdans:	Dansen	fortsæ`er!	Og	
involverer	nye	målgrupper.	



ED	Status	Januar	2018	

•  900	instruktører	uddannet	
•  5-600	plejecentre	i	81	kommuner	har	
implementeret	ED	

•  Nyt	instruktørkursus	planlægges	(i	AMU	eller	
ALZ-regi)	

•  Landsforeningen	for	et	demensvenligt	
Danmark	har	i	foråret	2018	en	stor	kampagne:	
Demens	med	TWIST	



Uden	sang	og	dans	–	hvad	er	vi	så?	

lobo@hum.aau.dk		
www.musikterapi.aau.dk/
cedomus/	



Bonusinfo	

Denne	dobbelt-cd	med	
udvalgte	danske	sange	
blev	produceret	i	2010	på	
Musikterapiuddannelsen	
AAU	–	specielt	Dl	
anvendelse	på	plejehjem.		
Den	ene	cd	er	med	’lead-
sang’,	den	anden	uden.	

Den	blev	udsendt	Dl	alle	landets	
plejecentre	da	den	udkom.	Hvis	du	ikke	
kan	finde	den	i	dit	plejecenters	cd-
samling,	kan	du	stadig	få	den	ved	at	
sende	en	frankeret	svarkuvert	Dl	
AAU-MUSIKTERAPI	V	L.O.	BONDE	
MUSIKKENS	HUS,	MUSIKKENS	PLADS	1	
9000	AALBORG		


