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Lyren med de fine,
sprøde toner har
en umiddelbart lindrende
virkning.

Foto: Kirsten Ellebæk

Den lægende lyre
musikterapi - i den korte
version handler om.

ser. Den vækker minder og

øre - spiler en særlig rolle
i posen med udstyr, som

- God musik er god kom-

vores tanker og sind til et

munikation. Musik kan

kommunikation. Den kan

musikterapeut Lise Høy
Laursen bærer rundt på.
Lyren med de fine toner

kommunikere ting, man ikke er så god til at sige. Mu-

andet sted((, skrver Lise
Høy Laursen i en lile præsentationsfolder.

forløse, hvor ordene slipper

er måske det af hendes in-

op. Musikterapeut Lise Høy

strumenter, der har den

sikken kan bringe dig i
kontakt med følelser og

umiddelbart mest lindren-

minder - og med kroppen,

Laursen hjælper alvorligt

de virkning.

forklarer Lise Høy Laur-

Holbæk
Musik er god

syge med at finde lindring i

musikken.

fen synes, at den ligner et

følelser, og den kan bring~

Lyde og minder

hænger sammen
- Det fysiske tager medi-

cinen sig af. Men smerte

- Jeg har haft patienter,

sen.
Siden 1. marts har hun

kan også bero på noget, der.

ren, og den giver nogle go-

været tilknyttet smertekli-

ligger ubearbejdet og op-

som selv har spilet på ly-

de vibrationer i kroppen og

nikken på Holbæk Sygehus

fattes som smerte. Der kan

en følelse af, at man stadig-

i forbindelse med et forsk-

væk godt kan noget selv, siger Lise Høy Laursen.
De mennesker, hun har i
terapi, er nemlig fortrinsvis patienter i det, der kli-

ningsprojekt, som går ud

ske en forløsning, så det ikke længere ligger og giver

på at afdække musikterapiens gavnlige effekter, når

uro. Musikken kan bruges
på forskellge måder. Som

fase. Patienter med kræft biledet, fordi den fortrinseller anden dødelig syg- vis tager sig af døende og
Sprøde toner, der væver dom, som er overgået til uhelbredeligt syge.
funktioner og betydninger.'

takt med den dybere del af
psyken, forklarer Lise Høy
Laursen.
- For os på smerteklinkken er det meget spænden-

Den stimulerer vores san-

de. Vi kommer udad en an-

AF OLE BRANDT

nisk hedder den terminale

det gælder palliation og afledning - den .får persopleje på hospice. Her kom- nen til at tænke på noget
mer smerteklinikken ind i andet. Som middel til kon-

En harpe i miniformat.

det fineste lydtæppe i rum-

met. Den lie lyre af

svensk tilvirkning - fotogra-

palliativ (smertelindren-

de ) behandling.

Lindring er netop, hvad

"Musikken har mange
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. - Ofte begynder jeg med
en sang - et stykke musik,

som alle kender,
siger Lise Høy Laursen.

den tangent end det, jeg er

uddannet til - det vil sige

- Jeg stiler jo ikke med Lise Høy Laursen ud med

en løsning på forhånd. Når musik, som alle kender. En

det naturvidenskabelige,

jeg møder patienten, be- sang som ))Denære ting".

hvor alt kan måles og vejes.
Mødet med Lise og den mu.

gynder jeg måske med HVil

. Det k()mmer ikke. an på

du høre en sang?,(, Jeg ska-

musikstilen, men i den terminale periode vilde fleste

sikterapeutiske tilgang til ber en ramme. Når man
patienterne har været med spiller, bliver der skabt en gerne høre stile musik - ogtil at åbne mit sind for, at nærhed, som der ofte er al- så selvom de måske har væder er noget mere. Og i lermest brug for hos perso- ret til heavy metal. Derfor
grunden ved vi jo godt, at ner i den terminale perio- har jeg et udvalg af afslaphumøret spiler ind på de, siger Lise Høy Laursen. pende klassisk musik med
smerte, siger smerteklinik-

ken overlæge, Ole Bo Han-

sen.
Musikken bringer dig
i kontakt med følelserne
- Musikken har den ef-

på

ed.
- For nylig besøgte jeg på

De fleste vil høre
stile musik
Med sig har hun sin gui-

et hospice en 45-årig mor
til tre børn. Hun var nået til

tar og værktøjsposen med

kun at ku:nne ligge, og fami~

lyre, den store sangbog i tre

lien var meget anspændt.

bind fra Wilhelm Hansens
musikforlag, en ed-spiler

De var meget uafklarede,

i kontakt med følelserne.

og et udvalg af cder. For

mig ind og begyndte at spil-

Lyde og minder hænger

musikken kan - afhængigt le. Bagefter fortalte hendes
af situationen - være meka- mand, at han et øjeblik
nisk eller spilet på stedet, havde kunnet se efterårets
og patienten vælger selv, farver og havde glemt beom han eller hun vil være kymringerne.

fekt, at den kan bringe dig

sammen ligesom dufte og
minder. Allerede dér er vi
et skridt væk fra det rationelle, og det er ikke noget
hovedkulds, men noget, der
sker i selve processen.

og de var med, da jeg satte

lyttende eller deltage ak-

tivt i musikken. Ofte spiler

ob~nordvestdk

merteklinik er
Holbæk

halve år med i et forsk-

Smerteklinikken på

ens gavnlige virkninger,
når det gælder palliation

ningsprojekt, der går ud på
at undersøge musikterapi-

Holbæk Sygehus skal det
næste halve år være med

(lindrende pleje) til døende og uhelbredeligt syge.

ti at afdæke

Musikterapien er ikke

musikterapiens gavnlige

nogen ny opfindelse

virkninger på alvorligt syge.

Lise Høy Laursen,
cand.mag. i musikterapi, er

tilknyttet smerteklinikken
indtil

1. september med et

tilbud om musikterapi

hjemme hos patienterne eller på klinikken. Projektet
ledes af lektor, ph.d. Lars

Ole Bonde fra Institut for
Kommunikation på Aal-

AF OLE BRANDT

Smerteklinikken på Hol-

borg Universitet. Han er en
af pionerer inden for mu-

bæk Sygehus er det næste sikterapien i Danmark.

med i forskningsprojekt
Musikterapi er ikke no-

skrevet nogle musikstyk-

gen ny opfindelse - og det

ker specielt til patienterne

er heller ikke nyt, at den

på sygehusenes intensivaf-

deriksværk.
I Danmark er der uddan-

pallation og musikterapi

Aalborg Universitet) siden

er der lavet en del forsk-

1982. Uddannelsen er fem-

))hjælper med at lindre deliger. Når det gælder

symptomer, bidrage til fysisk og psykisk velvære og
give eksistentiel og åndelig

omsorg", som der står i en

folder, Lise Høy Laursen

Psyatrien har brugt

musikterapien i mange år
- Psykiatrien har brugt

musikterapi i mange år.
Den bliver brugt i forbindelse med specialundervs-

net musiktetapeuter (på

ning i udlandet, men ikke i årig med undervsning i
Danmark, siger Lise Høy praktiske musikalske færLaursen.
digheder og i at bruge dem

terapeutisk, i psykiatri,

har skrevet til smertekli-

nikkens patienter.

og Aresødal Hospice i Fre-

Musikterapien

psykologi og musikpsykolo-

kan gøre en forskel

gi med fire indlagte prak-

Det skal forsknngsprojektet, som smerteklinik-

tikophold.

ken i Holbæk er en del af,
råde bod på, men Lise Høy
Laursen er ikke i tvvl

om,

at musikterapi kan gøre en

ning, i projekter med ud- forskel
også inden for
palviklingshæmmede, . sen- líation og hospicepleje.
hjerneskadede og i ældre- Hun er selv, som led i proplejen. Ja, og i parterapi.

jektet, også tilknyttet Ho-

Oboisten Niels Eje har

spice Sjælland i Roskilde

ob~nordvest.dk

