
GÅ
TIL MUSIK



HVIS DU HAR SVÆRT VED AT GÅ
Gangen er en automatisk funktion. Fra vi  som helt små 
lærte at gå, har vi uden at tænke over det flyttet den ene 
fod foran den anden. 
 Parkinson hæmmer ofte kroppens automatiserede 
bevægelser, herunder gangen. 
 Mange med parkinson oplever derfor, at det bliver 
sværere at gå. 
 Skridtene er måske blevet små og trippende. Tempoet 
er blevet meget langsommere. Måske er lysten til at gå 
ture forsvundet helt?
 Rytmisk musik i ørerne kan hjælpe fødderne på gled igen.

STYRK GANG OG KONDITION MED RYTME
Uanset hvilket stadie af sygdommen, du er i, kan du få 
glæde af at gå, mens du lytter til rytmisk musik.
 Er din gang kun lidt påvirket, kan musikken bruges til 
at forbedre din gangrytme. 
 Du kan også bruge musikken til at komme så meget 
op i tempo, at gangtræningen bliver til konditionstræning.
 Har du meget svært ved at gå, kan musikken hjælpe 
dig på vej. 

Gå med rytme i ørerne
  Rytme gør det lettere at gå, når man har parkinson. 

  Rytmen støtter den naturlige gangrytme, som kan være påvirket hos  
mennesker, der er ramt af Parkinsons sygdom. 

  Musik og rytme stimulerer dannelsen af visse signalstoffer i hjernen, der 
gavner både bevægelse og humør.

  Internationale forskningsresultater anbefaler at gå med rytme i ørerne i  
20-45 minutter tre-fem gange om ugen.



 

Parkinson-Pod består af syv rytmiske, iørefaldende  
musiknumre komponeret specielt til at gå til.
 Hver sang er indspillet i fire hastigheder: 102 
bpm, 107 bpm, 114 bpm og 120 bpm. 
 BPM står for ’beats per minute’,’taktslag pr. 
minut’. 

Gå i takt til musikken.
 102 giver en meget rolig gangrytme 
 107 er lidt hurtigere
 114 endnu hurtigere 
 120 slag i minuttet giver et forholdsvis  

 hurtigt tempo

Din fysioterapeut kan evt. hjælpe dig med at finde 
det tempo, som du går bedst i. 
 Du kan også selv prøve dig frem, mærke efter og 
evt. få en pårørende, ven eller partner til at se med, 
mens du går til musikken.

Sådan gør du
  Gå ind på din musiktjeneste.
 Søg Parkinson-Pod 102
  Tryk på det første nummer. Lyt til indtællingen.  
Gå i takt til musikken.

Hvis tempoet er for langsomt, vælger du i stedet  
Parkinson-Pod 107, 114, eller 120.
 Når du har fundet dit tempo, lader du spille- 
listen spille alle syv numre i det tempo, du har 
valgt. Det svarer til ca. en halv times gåtur i  
konstant tempo. 
 Er der nogle af numrene, du ikke bryder dig om, 
springer du bare videre til næste nummer.
 Har du ikke en smartphone med en musik- 
tjeneste, kan du købe en fysisk Parkinson-Pod  
med musikken. Skriv til Birgitte Brabrand på  
bb@fysklinikken.dk

God tur!

Hvor finder jeg den rigtige  
musik?
Har du en smartphone, kan du på alle streaming-tjenesterne – herunder Spotify og YouSee Music – 
søge efter Parkinson-Pod 102, 107, 114 eller 120.



DERFOR GAVNER MUSIK DIN GANG
At lytte, spille og bevæge sig til musik, man kan lide, 
gavner hjernen på flere måder.
 Dels øges hjernens evne til at udvikle flere  
nerveceller, også i høj alder. 
 Dels stimuleres mange positive signalstoffer, også 
dem, som er nedsat ved Parkinsons sygdom. 

Hyppige parkinsonsymptomer 

   Gangen bliver ofte hæmmet.

   Balancen bliver dårligere. 

   Bevægelserne bliver langsommere.

   Musklerne bliver stive. 

Desuden kommer tendens til depression, nedsat 
initiativ, nedsat vågenhed og parathed, svækket 
hukommelse og ringere søvnkvalitet.

Dermed modvirker musikken også sygdommens typiske 
symptomer.

MUSIK HJÆLPER HJERNEN  
– ISÆR MUSIK, DU KAN LIDE
Der produceres og udløses en række positive  
signalstoffer i hjernen, når du lytter til musik, du  
kan lide. Det drejer sig om følgende stoffer:

   Dopamin – belønningsstoffet, som man typisk  
mangler ved parkinson, og som har stor betydning  
for motorikken, herunder bevægelse og gang. 

   Oxytocin – stof som udløser følelse af samhørighed 
og kærlighed (samme stof, som udskilles, blandt 
andet når man ammer og elsker).

   Serotonin – stof med stor betydning for humøret.
   Melatonin – afgørende for søvnen.
   Epinefrin - betydning for initiativ
   Endorfiner, endocannaboider,  
opioider – smertestillende stoffer.

   Immuno-glubolin A – stor betydning for  
immunforsvaret.

Desuden sænker musiklytning niveauet af stress- 
hormonet kortisol og har således stor betydning for 
stresshæmning. Parkinsonramte med nedsat søvn- 
kvalitet har særlig gavn af rolig musik ved sengetid.

HVORFRA VED VI, AT MUSIK GAVNER GANGEN?
I 20 år har undersøgelser peget på, at rytme og musik 
gavner gangen hos mennesker med parkinson. 

Det blev endeligt bekræftet af en stor international  
undersøgelse fra 2018, der skabte et samlet overblik 
over forskningen i rytme og gang. Her fremstod meget 
stærk evidens for, at rytmisk stimulation, også fra  
musik, gavner gangfunktionen. Det gælder ikke kun 
tempo og skridtlængde, men også balance, faldtendens 
og symmetri i medsving af arme.

Forskningsarbejdet mundede derfor ud i en international 
anbefaling om at gå med rytme i ørerne i 20-45 minutter, 
3-5 gange om ugen, selv i sygdommens tidlige stadier.

Hvis du vil læse undersøgelsen: 
Ghai, S., Ghai, I., Schmitz, G., & Effenberg, A. O. 
(2018). Effect of rhythmic auditory cueing on parkin- 
sonian gait: A systematic review and meta-analysis.  
Scientific Reports, 8(1), 506.    
www.nature.com/articles/s41598-017-16232-5



Jeg har haft Parkinson i ni år.
 I oktober 2011 hørte jeg et foredrag af den norske 
læge Audun Myskja. Her demonstrerede han, hvordan 
han på fem minutter kunne få en trippende Parkinson- 
patient til at gå ved hjælp af en metronom eller tydelig 
rytmisk musik.
 Siden da har jeg altid haft musik i ørerne, når jeg går, 
løber eller træner på en cross-trainer. 
 De unge finder det naturligt med musik i ørerne. 
Mange på min alder føler det derimod svært og forkert 
at have disse små ørepropper i ørerne. 
 Men de hjælper! Når musikken går i gang, får jeg 
nærmest et puf i ryggen – et boost. Jeg føler, at jeg 
bliver flyvende, når jeg går eller løber til hurtig rytmisk 
musik, som passer til mit naturlige tempo.
 Desuden føler jeg velbehag, for bevægelse til rytmisk 
musik udløser ekstra dopamin. Det gælder gang og løb, 
men også dans.
 I 2014 deltog jeg på det første Parkinson Ballroom 
Fitness dansehold på Club La Santa. Jeg havde aldrig 
danset før, og her åbnede sig en ny verden for mig og 
min mand, Henrik. 
 I dag danser vi vals, cha cha cha, jive. Dans er god 
træning – styrke, kondition, balance, koordination,  
multitasking …

Men dans er mere end god træning. Dans er glæde, 
smilet vokser, glæden bobler. Der opstår et dejligt,  
berigende socialt samvær. Dans giver mig livsglæde  
og mod på livet på trods af parkinson.
  Jeg danser tre gange om ugen og jeg træner to gange 
om ugen hos en fysioterapeut.
 Det er tydeligt, hvordan vi alle på holdet får mere fart 
på, holder farten og bliver opmuntret, når der trænes til 
rytmisk musik.
 Hertil kommer, at mange års daglig træning på cross- 
trainer har automatiseret mine armsving, således at jeg 
aldrig mere tænker over dem. De kommer helt af sig 
selv.

Musikken gør 
mig flyvende
– Musikkens betydning i hverdagen og til træning

Af Ulla Mikkelsen

Hav altid musik i ørerne, når du  
træner, går en tur eller løber en tur 

– også på cross-traineren!



DANS MED PARKINSON
Parkinsonforeningens projekt Dans med parkinson:
 Du kan selvfølgelig også bruge musik og rytme til at 
danse efter. 
 Gangen indgår som en vigtig del af dansetræningen.
 Over hele landet kan du finde dansetilbud både 
indenfor Parkinson Ballroom Fitness™ og PD Dance. 
Begge danseformer tager udgangspunkt i musikken. 
 Du kan komme og danse alene, eller medbringe en 
evt. partner.

Uanset hvor meget, du er ramt af parkinson, vil du 
blive overrasket over, hvor godt du kan bevæge dig, og 
hvor glad du bliver, når musikken spiller op til dans.
 På Parkinsonforeningens hjemmeside kan du finde 
oversigt over dansetilbud i hele landet.
parkinson.dk/livet-med-parkinson/dans-med-parkinson

TrygFonden har støttet Parkinsonforeningens projekt 
Dans med Parkinson.

OM FORFATTERNE
Neurolog Anne Gersdorff Korsgaard har gennem en 
lang årrække beskæftiget sig med musik og sundhed. 
Anne Korsgaard arbejder bl.a. for at udbrede musik og 
bevægelse som terapi for personer med parkinson.
 Fysioterapeut Birgitte Brabrand arbejder for at  
udbrede musik i gang-træningen og for at gøre musikken 
let anvendelig for både patienter og fysioterapeuter.

Ulla Mikkelsen har haft Parkinson i ni år og er  
stærkt optaget af musikkens gavnlige virkninger  
på sygdommen.
 Musikken er udgivet af foreningen “Et bedre 
liv med musik” ved fysioterapeut Birgitte Brabrand 
og musiker Martin Jantzen med støtte fra 
KODA kultur.

Blekinge Boulevard 2  /  2630 Taastrup  /  Telefon 3635 0230  /  www.parkinson.dk  /  info@parkinson.dk
www.facebook.com/Parkinsonforeningen

 Vil du være på forkant med kommende arrangementer, nye initiativer og den nyeste, spændende forskning, kan du tilmelde dig  
Parkinsonforeningens nyhedsbrev på www.parkinson.dk
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