
Musikterapi på Plejecenter Sjælsø 
 
Siden september 2018 har musikterapeut Ann-Maria Nielsen stået for 
musikterapeutiske forløb på Sjælsø Plejecenter tirsdage og torsdage. 
 
I musikterapi på Sjælsø lægges vægt på hvordan musikken vækker vores sind, 
skaber energi, vækker minder og følelser samt danner ramme for fælles møder i 
nuet. Der tilbydes musikterapi for såvel grupper som for individuelle beboere på 
plejecenteret. Udover musikterapeutiske forløb, er der endvidere musikaktiviteter i 
daghjemmet i samarbejde med de øvrige aktivitetsmedarbejdere, bl.a. fællessang 
om morgenen, holdet ”Musik og identitet”, ”Musik med de små og de grå”, 
”Sangquiz” og ”Musikstund”. 

Musikken anvendes på mange måder i musikterapeutiske forløb, f.eks. musiklytning 
(med eller uden guidet afspænding), at synge sammen, improvisere og lege med 
lyd, sammenspil og sangdigtning. Metoden vælges 
med udgangspunkt i den enkelte deltager eller 
gruppes ønsker, behandlingsmål og behov. 
Der er ingen krav om bestemte forudsætninger 
eller kompetencer indenfor musik, lytteren skal 
bare være glad for musik. 
 
Musik skaber sammenhæng og mening ved at 
stimulere erindringsprocesser og sanselige 
oplevelser, hvilket er vigtige faktorer for at mærke 
sin identitetsfølelse. Musikken kalder på lytterens 
livshistorie og skaber lynhurtigt en rød 
”identitetstråd”. Musikken skaber en ramme som 
biddrager til at huske sig selv gennem musikken, 
hvilket skaber ro, sammenhæng og nærvær til sig 
selv og andre.  
 
Identitet er vigtig for et menneskes oplevelse af sig 
selv som individ, og når f.eks. demens bliver en del 
af hverdagen, bliver evnen til at huske begrænset og følelsen af at opleve sig selv 
som individ kan ændre sig. Her kan musikken forstærke de ressourcer og minder 
som er iboende hos lytteren, idet musikken går udenom de dele af hjernen som 
demensen har indflydelse på. Musik virker således som en nøgle til at finde ind til 
intakte og ressourcefulde egenskaber. 
 
Fra uge 26 frem til uge 33 er der sommerferie for musikterapi på Sjælsø Plejecenter 
– dog vil der foregå spændende aktiviteter i daghjemmet, deriblandt musikstunder. 
Hold godt øje med daghjemmets kalender og mød endelig op når du får tid og lyst til 
at deltage i eftermiddagsaktiviteterne. 
Fra uge 34 starter musikterapiforløbende op igen i grp. 1-2, 3-4, hus 41+43 samt hus 
A, B og C.  
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