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MUSIKBIOGRAFI 
 

FOKUS 
At øge opmærksomheden på,  hvor stor betydning det  har at  kende personen med 
demens' mus ikbiograf i  og musikpræferencer,  når fagpersoner har t i l  hens igt  at  bruge 
sang og mus ik målret tet  og afstemt ef ter den enkelte persons psykosoc ia le behov.  

INTRODUKTION 
 
Poul I lsøe,  musikterapeut,  Demenscenter Skovgården 
 
Musik skabes af  mennesker og musik former mennesker.  I  Danmark påv irkes vi af  
musik gennem hele l ivet .  Musiklytn ing starter  of te i  fostert i lstanden, og følger os v ia 
barndom, ungdommen, voksenlivet  og videre t i l  alderdommen.  
 
Vi lyt ter t i l  musik,  som vi ho lder af ,  men bl iver også nogle gange præsenteret  for 
musik,  som vi bestemt IKKE holder af .  
 
Nogle mennesker nyder klass isk musik og andre vi l  hel lere høre dansktop el ler 
internat ional pop el ler rockmus ik.  Det  er meget indiv iduelt ,  hvad v i ynder at  lyt te t i l  og 
endog også at  synge med på.  
 
Andre mennesker kommer f ra helt  andre ku lturer end den danske og er måske vandt t i l  
at  lyt te t i l  kelt isk musik e l ler afr ikansk musik el ler balkanmus ik el ler noget he lt  t redje.   
Igen er vores mus ikalske præferencer meget forskell ige og he lt  ind ividuel le.  Nogle 
mennesker har se lv skrevet  musik og har udøvet musik og kan hurt igt  lave en 2.  
stemme t i l  en kendt  melod i.  Nogle mennesker husker al le st roferne i en sang,  men det  
er igen meget indiv iduelt .  
 
Når et  menneske udv ikler en demenssygdom kan det  være en stor hjælp at  kende 
noget t i l  denne persons personl ige musika lske præferencer.  Musik har en særl ig 
egenskab t i l  at  kunne bevare en pos it iv kommunikat ion senere i  et  demensfor løb,  og 
derfor kan det  være en fordel for de fagpersoner,  der yder p le je og behandling,  at  have 
et  kendskab t i l  personen med demens ´s mus ikalske biograf i .  Hvad lyt ter 
vedkommende t i l  nu? Og hvad har han el ler hun lyt tet  t i l  t idl igere i  l ivet? Det kan være 
genre e l ler det  kan være helt  bestemte numre el ler musikstykker.  Er der ét  el ler to 
musiknumre,  som vedkommende er sær l ig g lad for? -  El ler som kan give vedkommende 
ro og t ryghed?  
 
Det  kan være en fordel,  systemat isk at  lave en musikbiograf i  så hurt igt  som muligt ,  når 
man lærer en person med demens at  kende. Det kan være fagpersonerne i 
hjemmeple jen,  en demenssygeple jerske e l ler  en demenskoord inator der kan udarbejde 
denne biograf i .   



Musikbiograf i   
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I  manualen f inder du under mus ikbiograf i nogle ark,  der med fordel kan udpr intes og 
udarbejdes sammen med personen med demens og/e l ler sammen med vedkommendes 
pårørende. Så kan musikterapeuter,  fagpersoner og pårørende senere i  kontakten med 
personen med demens udnyt te den viden de har om vedkommendes mus ikb iograf i .   
 
Man kan også udfylde arkene ved indf lytningen på et  demensafsn it .  Det  kan også være 
en forde l,  men r is ikoen for,  at  man mister data så sent  i  personens sygdomsfor løb vi l  
her være t i l  stede.  
 

VÆR OPMÆRKSOM PÅ 
Videoen afslut tes med punkter du med fordel  kan være opmærksom på.  
 
Opmærksomhedspunkter f ra videoen ses her:  
 

•  Vi påvirkes af  musik gennem hele l ivet  
 
•  Det  er vigt igt  som fagperson at  kende den musika lske l ivshistor ie;  dvs.  

musikbiograf ien hos personen med demens, så du kan imødekomme personens 
psykosociale behov  

 
•  Det  er en forde l,  at  musikbiograf ien indhentes så t idl igt  som muligt  i  et  

demensfor løb 

 

SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION 
Spørgsmålene kan bruges som insp irat ion t i l  at  igangsætte ref leks ioner og st imulere t i l  
dia log og videndeling om, hvordan manualens indhold kan omsættes/overføres t i l  egen 
praksis og helt  konkret  t i l  de personer med demens, der samarbejdes med i det  
dagl ige.  
 

1.  Hvordan kan du og I  som personalegruppe arbejde systemat isk med at  opnå 
kendskab t i l  og få indhentet  op lysninger om musikbiograf i  og musikpræferencer 
hos den person/de personer med demens du / I  hjælper i  dagligdagen? 

 
2.  Hvilke personer kan du overveje at  inddrage med henblik på at  få så dækkende 

en musikb iograf i  som mul igt  hos hver enkelt  person med demens,  du 
samarbejder med i hverdagen? 

 
3.  Hvordan sikrer du og d ine ko llegaer at  have løbende opmærksomhed på,  at  en 

persons mus ikpræferencer ikke er endegy ld ige,  men kan ændre sig,  afhængig af  
personens l ivssituat ion,  sygdomsudv ikl ing og den aktue lle kontekst  
vedkommende bef inder sig i?  


