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Musikkens Hus i Aalborg
er demensvenligt
Hanne Mette Ochsner Ridder, professor ved Musikterapiuddannelsen
og Forskerprogrammet i Musikterapi, Aalborg Universitet.
Kontakt: hanne@hum.aau.dk

En ven er en person der rækker hånden ud
når der er brug for det. Det kræver at man
kender lidt til hinanden for at kunne være
imødekommende på en måde der rent faktisk
hjælper. Når Alzheimerforeningen under
mottoet ”Giv en håndsrækning til mennesker
med demens” opfordrer til at man bliver
demensven, er det for at vi som medborgere
sætter os lidt mere ind i hvad det vil sige at
have en demenssygdom. Det betyder ikke
at vi skal læse en masse, gå på kurser eller
forpligte os til at være besøgsven, men blot at
vi er lidt mere opmærksomme på de mennesker med demens, vi møder i hverdagen.
Mange demensramte oplever at sproget
gradvist forsvinder, men at glæden ved musik
stadig er velbevaret. Det kan for nogle være
nemmere at samle sig om en musikoplevelse

Sådan bliver du demensven:
Klik ind på http://demensven.dk/
og se den korte introduktionsfilm.
Sådan bliver dit arbejdssted de
mensvenligt:
Klik ind på http://demensven.dk/
partnerskab/

42

Dansk Musikterapi 2017, 14(1)

når man sidder i en koncertsal. Har man
været vant til at gå til koncerter, vil det vække
tryghed og genkendelse at synke ned i sædet
når lyset slukkes og musikken begynder. For
mennesker med demens kan koncertoplevelsen måske være særlig betydningsfuld.
For at give mennesker med demens en
håndsrækning besluttede Musikkens Hus i
Aalborg sammen med Alzheimerforeningen
Nordjylland og Musikterapiuddannelsen ved
Aalborg Universitet at arbejde for at gøre Musikkens Hus demensvenligt. Der blev afholdt
frokostmøder hvor medarbejdere og brugere af Musikkens Hus fik undervisning om
demens. Der blev også udvekslet gode idéer
til hvad man i Musikkens Hus kan gøre for at
byde mennesker med demens velkomne.
Herudover blev der arrangeret en temaeftermiddag den 12. september 2016 med
emnet Musikterapi og Ældrehelse: Et demens
venligt Musikkens Hus. Her blev der givet en
række oplæg om emnet Hvorfor musik og
demens med baggrund i den nyudgivne bog
Musikkterapi og Eldrehelse fra en række af
de danske kapitelforfattere. Derudover var
der taler fra involverede partnere: Lasse Rich
Henningsen, administrerende direktør for
Musikkens Hus, Henrik Halkier, dekan for
det Humanistiske Fakultet, Gunver Folmand, formand for Alzheimerforeningens
lokalforening i Nordjylland, Thomas Krarup,
rådmand i Ældre- og Handicapforvaltningen
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i Aalborg Kommune, Jytte Wester, Kredsformand i Nordjylland for Dansk Sygeplejeråd
samt Birgitte Vølund, formand for Alzheimerforeningen. Det blev til en festlig dag i musikkens tegn og med mange imødekommende
og engagerede gæster. I et indslag i TV2 Nord
lyder det:
“Jeg er rigtig glad for, at Musikkens Hus
er demensvenligt. Det er fantastisk, at en
kulturinstitution åbner op og inkluderer men
nesker, så de kan tage del i et aktivt samfunds
liv så lang tid som muligt” siger formand for
Alzheimerforeningen, Birgitte Vølund (TV2
Nord, 2016).

Musikkens Hus er den første danskekulturinstitution som har erklæret sig demens
venlig. Huset er en unik ramme for meningsfulde oplevelser og samvær som det er vigtigt
at også mennesker med demens kan have
glæde af.
Reference
TV2 Nord (2016). Musikkens Hus er landets
første demensvenlige kulturinstitution. Tilgængelig fra http://www.tv2nord.dk/artikel/
musikkens-hus-er-landets-foerste-demensvenlige-kulturinstitution

De etiske principper i Dansk Musikterapeutforening
– revideret og genoptrykt
Inge Kolind, cand.mag. i musikte
rapi, formand for Dansk Musiktera
peutforening og ansat som musiktera
peut i Samsø Kommune.
Kontakt: ingekolind@hotmail.com

ETISKE
PRINCIPPER
For medlemmer af
Dansk Musikterapeutforening
En forening for universitetsuddannede musikterapeuter i Danmark

Medlemmer af Dansk Musikterapeutforening (DMTF)
forpligter sig til at overholde følgende etiske principper

En vigtig sag i Dansk Musikterapeutforening (DMTF)
er en sikring af kvaliteten af det arbejde, som musikterapeuter udfører. Derfor har foreningen ved sin
start defineret en række etiske principper vedr. musikterapeutens ansvar, kompetencer og forpligtelser.
Medlemmer af DMTF binder sig til at overholde disse
principper.
Da titlen ’musikterapeut’ endnu ikke er en beskyttet titel i Danmark, betragtes medlemsskabet af DMTF,
og hermed efterlevelsen af foreningens etiske principper – sammen med kandidatgraden i musikterapi, som
en garant for musikterapeuters faglige kvalifikation.
Det er bestyrelsen for DMTF, som i december 2016
har stået for genoptrykningen i samarbejde med musikterapiuddannelsen på Aalborg Universitet og Dansk
Magisterforening. Udover den fysiske udgave af hæftet
findes der også en elektronisk udgave tilgængelig for
alle med interesse derfor på Dansk Musikterapeutforenings hjemmeside: www.danskmusikterapi.dk.
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