
Høringssvar fra Vidensforum for Demens (bestående af otte demenskoordinatorer, to musikterapeuter, en 

psykolog og demensfaglig leder), Vejle Kommune:  

Tak for de veludarbejdede anbefalinger. 

Bilag 1, forslag til demenskoordinatorfunktionens opgaver: Oplistningen af opgaver på s. 30 kan fremstå 

lidt forvirrende og ustruktureret, og det kan måske gøres mere klart mht.: 

- Samarbejde mellem kommuner og regionen 
- Borger/pårørende perspektivet 
- Viden og kompetenceudvikling i egen kommune 
 
Bilag 7, faglige indsatser: Da det nævnes under faglige indsatser afsnit 1.8 s. 48, at kognitiv 

stimulationsterapi er evidensbaseret, bør det også tilføjes under afsnit 1.9, at musikterapi ligeledes er en 

evidensbaseret behandling (se Publikationer og medier indenfor Musikterapi med personer med demens 

(aau.dk). Et bud på en sætning i linje 2 kunne være Musikterapi er en evidensbaseret behandling, hvor 

musikken bruges som en kontaktform, der kan gå bag om sproget….osv. I afsnit 1.9 nævnes det også, at 

musikterapien stimulerer med en positiv og ubetinget kontakt og bibeholder positive erfaringer med musik. 

I et musikterapeutisk forløb kan det bestemt være relevant at fokusere på at bibeholde positive erfaringer 

med musik, men de primære behandlingsmål er som udgangspunkt at forbedre emotionelle og 

adfærdsmæssige symptomer, herunder fx depression, livskvalitet, agitation og kognitiv funktion. Derfor kan 

det evt. tilføjes, at musikterapien stimulerer med en positiv og ubetinget kontakt og bibeholder positive 

erfaringer med musik mhp. at forbedre fx emotionelle og adfærdsmæssige symptomer. I skriver endvidere i 

afsnit 1.9, at musikterapi muligvis kan anvendes som en del af en palliativ indsats. Selvom den 

evidensbaserede viden specifikt om demens og palliation generelt er sparsom, arbejder musikterapeuter i 

Danmark ofte med et palliativt fokus inden for demensomsorgen. Derudover findes der flere 

randomiserede kontrollerede studier (RCTs), som viser en positiv effekt af musikterapi inden for palliation 

med cancerramte mennesker (se januar2020_musikterapeuter_a4brochure_low.pdf (dmcgpal.dk), s. 15-

20), hvorfor I måske kan overveje at slette ordet ’muligvis’ i sætningen, dvs. musikterapi kan anvendes som 

en del af en palliativ indsats, selvom palliativ forskning i musikterapi med cancerramte mennesker 

naturligvis ikke kan overføres direkte til palliation og demens.  

https://www.musikterapi.aau.dk/cedomus/neuro-kognitive_forstyrrelser/demens/publikationer/
https://www.musikterapi.aau.dk/cedomus/neuro-kognitive_forstyrrelser/demens/publikationer/
http://www.dmcgpal.dk/files/januar2020_musikterapeuter_a4brochure_low.pdf

