
Musikterapi og forskning på SCN 
 

Værdien af at bruge musik i rehabiliteringen af mennesker med erhvervet hjerneskade er 

evidensbaseret. Senest i et Chocrane review  - Music therapy for acquired brain injury 

http://www.cochrane.org/podcasts/issue-7-july-2010/music-therapy-acquired-brain-injury – hvor 

der findes belæg for den motoriske effekt af at bruge kroppen musisk i forhold til almindelig 

træning. Dertil er musikterapiens effekt i forbindelse med tale- og stemmetræning, emotionel støtte, 

hukommelsestræning, glæde, selv-udtryk, samt meningsfuld interaktion mv. dokumenteret i en 

række studier (Gilbertson, 2005). Fokus i mit PhD-forskningsprojekt er musikterapiens effekt på 

kommunikative kompetencer (udtryksevne, indlevelse, øjnekontakt, social afslappethed, 

koncentration, det at tage og give plads, mv.).  

Musikterapi i forbindelse med rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade er et fag- og 

forskningsområde i vækst. I forhold til SCN vil den optimale konstruktion indebære en fastansat 

musikterapeut til at varetage den daglige kommunikative og funktionsmæssige træning. Dette fordi 

udvikling af borgere med erhvervede hjerneskade kræver intensiv og vedvarende interaktion med 

omverden. 

 

Et musikterapeutisk forløb starter altid med en vurderingsperiode hvor personens; fysiske, 

kognitive, psykiske og sociale behov klarlægges. Derpå iværksættes det musikterapeutiske forløb.  

I beskrivelsen af mulige forskningsprojekter vil jeg tage udgangspunkt i en række generelle 

problematikker.  

 

Fysiske/motoriske problematikker. Spil på instrumenter er effektiv motorisk træning hvor 

udviklingsparametrene er; (og det som skal måles i forbindelse med forskning) tempo, 

udholdenhed, præcision, hukommelse, elegance, styrke. Hvilket parameter vi kommer til at 

fokusere på afhænger af borgerens behov. Musikinstrumenterne i dette forskningsprojekt vil være; 

håndtrommer, klaver, el-trommer, shakers, xylofon, musikanlæg mv. Udviklingsarbejdet kommer 

til at handle om at forskellige måder at logge data i forhold til de ovennævnte parametre.      

 

Åndedrætsproblematikker. I forhold til respiration kan spil på trompet, fløjte, mundharper, kazoo, 

mv. også have en effekt. Udviklingen måles her med div. Flow-metrer. 

 

Kommunikative/sociale problematikker. Kommunikationen mellem mennesker foregår med og 

uden ord. Hvis det narrative sprog er begrænset, men der ellers er bevidsthed kan musikterapeuten 

oftest kommunikere musisk med personen. Det arbejde kan have et effekt på det narrative sprog, 

social interaktion mv. Forskningsprojektet vil her også blive tilpasset de reelle behov. Derudover vil 

mit nuværende forskningsprojekt omhandlende mellemmenneskelige kommunikations kompetencer 

kunne overføres på SCN’s brugergruppe.       

 

Psykiske problematikker. Musik og sangskrivning kan være en kanal hvorigennem den 

senhjerneskadede kan udtrykke og gøre sig erfaringer med sit indre liv. Her vil forskningen 

resultere i case beskrivelser på baggrund af de indsamlede videooptagelser og tekster. 

Der vil uden tvivl vise sig flere forskningsprojekter når først SCN står færdigt.  

 

Hvis der er brug for uddybning eller andre spørgsmål kan jeg gerne kontaktes på mail eller 2807 

4241  

http://www.cochrane.org/podcasts/issue-7-july-2010/music-therapy-acquired-brain-injury


Musikterapilokale inventar ønskeliste 
Det kan være problematisk at beskrive musikterapi- og forsknings-instrumentarium inden 
musikterapeut og brugergruppe har fundet melodien. Jeg har på den baggrund taget kontakt til en 
mulig musikterapeut (Poul Ilsøe) og fået hans indspark med. Vi er nået frem til følgende 
prioriteringsliste:   

  Must have Nice to have 

Selvstændigt 
anvendelige 
instrumenter. Til brug 
i daglig musikterapi  

2 Djember m. stativ  
2 trommer m stativ 
Raslere, kloker mv 
Fløjter, kazzoo, harpe 
Guitar 
CD afspiller 
Harpe 
Xylofon 
Marimba 
Kaosilator 
Sanganlæg 
Mikrofoner og ledning 
Sangbøger 
Cajun 
El-klaver 
Reol, stole, tæpper mv.  

5000,- 
3000,- 
2000,- 
1500,- 
3500,- 
2000,- 
1000,- 
3200,- 
17000,- 
1800,- 
8000,- 
3000,- 
5000,- 
2000,- 
7000,- 
15000,- 

Klaver  
Trommesæt 
El-Bas  
El-guitar 
 

15000,- 
8000,- 
4000,- 
4000,-  

I alt ca  80000,-  31000,- 

 

 

Den samlede udgift til etableringen af musikterapi vil være 192000,-  

Instrumenter primært 
til forskning.  

El-trommer 
Computer til data logging 
Diverse tryk og bevægelsessensorer  
Video- og audiooptager 

 8000,-  
8000,- 
25000,- 
40000,- 

   
 I alt ca 81000,- 


