
”MUSIKTERAPI TIL BEHANDLING 
AF SKIZOFRENIPATIENTERS

NEGATIVE SYMPTOMER ”

Har du en patient, som kan have gavn af at deltage i et sundheds-
videnskabeligt forskningsprojekt, der handler om en musiktera-
peutisk behandling af negative symptomer hos mennesker med 

skizofreni med henblik på forbedring af deres livskvalitet?

Projektet er støttet af Aalborg Universitet og 
Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien. Trygfonden har 

bidraget med 3 millioner kroner. Projektet er landsdækkende.



Baggrund
Personer med diagnosen skizofreni kan have og/eller udvikle 
negative symptomer som social tilbagetrukkethed, oplevelsen af 
isolation samt mangel på kontakt til og mulighed for at udtrykke 
egne følelser. Musikterapiforskning har på internationalt plan vist, 
at musikterapeutiske aktiviteter kan reducere sådanne symptomer, 
fremme engagement og motivation og skabe bedre livskvalitet. 
Dette vil vi, gennem dette projekt, gerne efterprøve i det danske 
sundhedsvæsen. Som kontaktperson er du en afgørende sam-
arbejdspartner for, at vi kan lykkes med projektet. Derfor håber vi, at 
du med denne pjece får nemmere ved at hjælpe os med at udvælge 
patienter, der kan deltage i projektet.

Vi søger deltagere der:
• Er mellem 18 – 65 år, begge inklusive
• Diagnosticeret med skizofreni (ICD-10 F20.0-20.9) 
 og med en sygdomsvarighed på minimum 2 år
• Har udtalte negative symptomer 

Eksklusionskriterier:
•	 Akut	forværring	af	skizofreni	defineret	som	
 indlæggelse inden for de sidste tre måneder
• Patienter der har fået ændret psykofarmaka inden 
 for den sidste måned
•	 Signifikant	misbrug	der	konflikter	med	deltagelse	i	studiet
• Patienter som har gået i individuel musikterapi 
 indenfor de sidste 2 måneder.

Negative symptomer
Følgende uddybning af de 5 grupper af negative symptomer, kan 
bruges i din vurdering af potentielle deltagere. Deltageren skal have 
negative symptomer i udtalt grad fra mindst 2 af grupperne for at 
kunne blive inkluderet i projektet. Den endelige vurdering af graden 
af de negative symptomer foretages af projektpersonalet ved første 
screeningsbesøg. Vurderingen er et udtryk for patientens symp-
tomer på det pågældende tidspunkt, og kan derfor godt variere fra 
din vurdering og viden om patienten.
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De 5 grupper af negative symptomer 

1.Dæmpet affekt
Hvis patienten har dæmpet affekt, vil det vise sig ved reduktion af 
ansigtsudtryk,	følelser	og	gestik.	Patienten	vil	fremstå	mat	eller	flad	i	
sit udtryk og ofte mangle emotionelle reaktioner. 

2.Emotionel tilbagetrukkethed
Patienten udviser mangel på interesse og involvering i livets 
begivenheder. Patienten kan mangle initiativ og er generelt 
følelsesmæssigt distanceret fra miljøet. I sværere grad kan patien- 
ten være helt frakoblet personer og begivenheder i miljøet og være 
svær, måske umulig, at kommunikere med. Patienten kan også have 
brug for supervision, særligt i forbindelse med personlige funktioner 
og behov, som ofte forsømmes. 

3.Ringe kontakt
Den ringe kontakt vil især komme til udtryk, når du taler med 
patienten. Samtalen kan mangle åbenhed og interesse fra patien-
tens side, og der vil være en tydelig distance. Patienten har måske 
ikke øjenkontakt eller ansigt-til-ansigt kontakt og kan virke reser- 
veret eller ligeglad med samtalen. 

4. Passiv/apatisk social tilbagetrukkethed
Patienten udviser reduceret interesse og initiativ til sociale inter-
aktioner, som følge af passivitet, apati, mangel på energi eller vilje. 
Der er ikke aktive handlinger fra patienten. Patienten vil  forsømme 
dagligdagsaktiviteter, men kan godt være deltagende i aktiviteter 
– dog ofte kun på opfordring af andre. Patienten vil have tilbøje- 
lighed til at holde sig i baggrunden, og i sværere tilfælde tilbringer 
patienten måske kun lidt tid sammen med andre mennesker. 

5. Mangel på spontanitet og flow i samtaler
Dette vil også komme til udtryk i samtalen med patienten. Du vil 
opleve, at patienten viser meget lidt initiativ og giver korte, udetal-
jerede svar. Det vil kræve, at du skal stille mange spørgsmål, både 
direkte og ledende. Samtalen vil ofte gå i stå, hvis ikke du, som 
andenpart, fortsætter den. Patienten ønsker måske slet ikke at tale, 
og svarer enten med korte ord eller slet ikke.

Hvis du har en potentiel deltager eller har spørgsmål omkring 
projektet er du meget velkommen til at kontakte projektpersonalet.
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