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Læger vil or di ne re musik som
me di cin

Inden for tre til fem år vil lan dets læger som noget
helt na tur ligt or di ne re ud valg te mu siks tyk ker som
me di cin under og efter en ho spi tal s ind læg gel se,
vur de rer for ske re

Det dan ske sy ge hus væ sen står foran en mu sisk re vo lu tion. I dag eks pe ri men -
te rer flere af lan dets stør ste sy ge hu se med musik som en del af deres be hand -
ling, men inden for gan ske få år vil mu sik ken blive brugt overalt på lige fod
med andre for mer for me di cinsk be hand ling, vur de rer flere læger.

– Til ef ter å ret be gyn der

vi for søg med at or di ne re musik til sven ske hjer te pa tien ter, der er hjem sendt
fra ho spi ta let. Det vil sige, at

pa tien ten ek sem pel vis skal høre et be stemt styk ke musik en til tre gange dag -
ligt gen nem ny ud vik le de puder med lyd i. Vi håber og reg ner med, at det ikke
kun vil gøre re sti tu tion s ti den mere be ha ge lig, men også for kor te den, siger le -
den de over læ ge Per Thor gaard.

Han står i spid sen for non-pro fit or ga ni sa tio nen Mu si ca Hu ma na, der siden
1998 har for sket i mu sik kens på virk ning på krop pen. Det har for nylig re sul te -
ret i en række cd'er, som sæl ges på apo te ker i både Dan mark og Norge. Og
som Thor gaard tror vil kunne for bed re for hol de ne på lan dets ho spi ta ler og
ned brin ge ind læg gel ses ti den ikke kun hos hjer te pa tien ter, men ge ne relt.

– Bru gen af spe ci al pro du ce ret musik op fat tes ikke læn ge re som noget al ter na -
tivt pjat, men er på vej til at blive en fuldt in te gre ret del af sund heds væ se net.
Det ned sæt ter blandt andet bru gen af smer testil len de og be ro li gen de me di cin
og er helt uden bi virk nin ger, siger Per Thor gaard.

http://www.kristeligt-dagblad.dk/bruger/438


At musik er sundt for krop og sjæl er ikke nyt. I flere årtu sin der har musik
været brugt i be hand lin gen af sær ligt sinds li del ser, men først de se ne ste par
år er det ble vet vi den ska be ligt be vist, at musik blandt andet på vir ker vores
im mun sy stem, ned sæt ter stres sni veau et og får krop pen til at hele hur ti ge re.

Det dan ske for sker team har des u den be vist, at det langt fra er lige meget,
hvil ken musik man lyt ter til. I sam ar bej de med mu si ke ren Niels Eje har de
fun det frem til en sam men blan ding af re di ge re de na tur ly de og sær ligt oboen
som gen nem gå en de in stru ment. Mu sik ken va ri e rer alt efter, om den skal bru -
ges til op våg ning, hjer te pa tien ter, psy kisk syge eller på in ten siv- og ko maaf de -
lin ger.

Iføl ge Lars He s let, der er pro fes sor dr. med på Rigs ho spi ta let og en del af Mu -
si ca Hu ma na, har det dan ske for sker team endnu kun skra bet i over fla den af
de mu lig he der, mu sik ken kan give.

– Mu sik ken har været en glemt be hand lings form i flere hund re der af år, men
der lig ger en masse viden, som vi endnu ikke har dra get nytte af. Her på Rigs -
ho spi ta let er vi lige nu i gang med et for søg, hvor vi kom bi ne rer lyd og bil le der
i form af et stres sfrit ven te væ rel se med musik og en fladskærm. Håbet er selv -
føl ge lig, at det kan skabe en endnu stør re ef fekt, siger Lars He s let.
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