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Dansk resumé 

Det er komplekst at evaluere musikterapi. Størsteparten af kvantitative musikterapiundersøgelser 

indenfor demensområdet anvender standardiserede psykiatriske måleredskaber til at evaluere om 

musik kan reducere neuropsykiatriske symptomer. Afgørende kliniske ændringer er imidlertid 

meget individuelle, og spørgsmålet er om disse måleredskaber kan indfange hvad der er af størst 

betydning for den enkelte klient. Der er således behov for at udvikle et klinisk relevant og 

videnskabeligt robust måleredskab som omfatter demensramte personers værdier og synspunkter.  

Med udgangspunkt i en litteraturgennemgang (et såkaldt ”narrative synthesis systematic review”) 

blev der fundet samstemmende beviser for kortsigtet forbedring i humør og en reduktion i 

adfærdsmæssige forstyrrelser som følge af musikterapi til demensramte. Der var dog ikke 

longitudinelle undersøgelser af høj kvalitet der kunne demonstrere langsigtede fordele ved 

musikterapi. Litteraturgennemgangen bekræftede endvidere at der i den aktuelle litteratur ikke var 

anvendt psykometrisk validerede måleredskaber specielt designet til musikterapi med personer med 

demens. 

Med henblik på at udvikle et klinisk relevant måleredskab blev der gennemført 

fokusgruppeinterviews og interviews med personer med demens, pårørende, plejepersonale samt 

musikterapeuter for at undersøge værdien af musik til demensramte og den observerede effekt af 

musik. Der blev i særlig grad sat fokus på tilgængeligheden og muligheden for musikalske 

oplevelser for demensramte i alle stadier af sygdommen, den tætte sammenhæng mellem personlig 

identitet og musik og på vigtigheden af fælles musikoplevelser. Centrale udtalelser og 

tilbagevendende temaer blev transskriberet og videre undersøgt ved hjælp af ekspert- og 

fagfællevurderinger for at identificere elementer til skalaer og for at sikre indholdsvaliditet af det 

nye måleredskab. 

Måleredskabet (Music in Dementia Assessment Scales, MiDAS) består af 5 visuelle analoge skalaer 

(VAS) hvor der spørges ind til følgende elementer: grad af Interesse, Respons, Initiativ, Involvering 

og Nydelse. Herudover er der en supplerende tjekliste med afgørende reaktioner fra personen med 

demens bestående af tre ’positive reaktioner’ (opmærksom/interesseret, munter/smilende, afslappet) 

og tre ’negative reaktioner’ (agitation/aggression, tilbagetrukkethed/nedtrykt, rastløs/ængstelig). 

Herudover gives der en mulighed for at den, der foretager målingen, kan tilføje egne kommentarer, 

hvilket kan bidrage til senere kliniske fortolkninger af MiDAS. En første version af MiDAS blev 

afprøvet af en musikterapeut og personale i et plejecenter. Feedback fra klinikerne og yderligere 

fagfællevurdering blev indarbejdet i videreudviklingen af skalaerne, og en MiDAS/version 2 blev 

udarbejdet til hovedundersøgelsen.  

For at kunne vurdere pålideligheden og gyldigheden af MiDAS blev ugentlige MIDAS-ratings 

indsamlet fra musikterapeuter og omsorgspersonale. 19 moderat til svært demensramte 

plejehjemsbeboere deltog i gruppemusikterapi i op til 10 sessioner. I alt blev 629 MiDAS-skemaer 

udfyldt i løbet af hovedundersøgelsen. Den statistiske analyse viste at MiDAS har en høj terapeut 

interrater-reliabilitet, lav personale interrater-reliabilitet, en adækvat personale test-retest-reliabilitet 

og en passende samstemmende validitet. En faktoranalyse viste høj faktorladning mellem de 5 

VAS-elementer. MiDAS viste sig at være sensitiv nok til at måle forandring, og feedback fra 

deltagerne i undersøgelsen bekræftede den kliniske relevans af MiDAS. 

Denne undersøgelse er det første forsøg på at udvikle et psykometrisk valideret måleredskab baseret 

på kvalitative data til udforskning af værdien af musik for personer med demens. Videre 

anbefalinger omfatter en yderligere evaluering af MiDAS i en randomiseret, kontrolleret 

undersøgelse, en undersøgelse af fordelene af musikterapi ved apati hos demensramte og en 

udvikling af et MiDAS-skema som demensramte selv kan udfylde. 


