
Musikkterapi gjennom livet:  
fra forebygging til recovery

PROGRAM OG ABSTRACTS FOR 
POLYFON-KONFERANSEN 2017

tirsdag 21. november



Musikkterapi gjennom livet: POLYFON-konferansen 2017 

 
 

1 

 

 

Innhold 

 

PROGRAM .............................................................................................................................................................................. 2 

PLENUMSFOREDRAG ......................................................................................................................................................... 3 

Blindheim: Å gjøre seg frisk – et brukerperspektiv på Recovery .................................................................. 3 

Johannessen: Fra Nasjonal retningslinje til Nasjonalt Pakkeforløp for psykose. Musikk i ørene? .... 3 

Lien: Recovery – keiserens nye klær? ...................................................................................................................... 4 

Nordanger: Musikkterapi; meningsfullt i lys av nyere traumeforståelse?.................................................. 4 

Ridder: Kompetanseoverføring via musikkterapi for å fremme personsentrert omsorg..................... 5 

 

PARALLELLE SESJONER – EN OVERSIKT ...................................................................................................................... 6 

SPOR 1, SEMINARROM A: NY PRAKSIS ......................................................................................................................... 7 

SPOR 2, SEMINARROM B: VEIER MOT NY PRAKSIS ................................................................................................ 11 

SPOR 3, SEMINARROM C: SAMARBEID OG SAMHANDLING .............................................................................. 14 

SPOR 4, SEMINARROM D: PERSPEKTIV PÅ PRAKSIS ............................................................................................. 18 

SPOR 5, SEMINARROM E: FORSKING OG INNOVASJON ...................................................................................... 22 

SPOR 6, EGGET: BRUKER- OG PÅRØRENDEERFARINGER .................................................................................... 26 

 

 
  



09.00-09.30 Dørene åpner – kaffi

PLENUM 

 Konferansier: Randi-Luise Møgster, klinikksjef Kronstad DPS

09.30-10.00 Åpning v/ byråd Erlend Horn 
Hilsen v/ brukerrepresentant Bjarte Johansen 
Velkommen v/ professor Brynjulf Stige 
Musikk v/ musikkterapistudenter

10.00-10.30 Anne Blindheim: Å gjøre seg frisk – et brukerperspektiv på Recovery 

10.30-11.00 Jan Olav Johannessen: Fra Nasjonal retningslinje til Nasjonalt Pakkeforløp for psykose. 
Musikk i ørene? 

11.00-11.30 Lars Lien: Recovery – keiserens nye klær?

11.30-12.15 Lunsj 

PARALLELLE SESJONER I 6 SPOR

12.15-14.15 Se side 6-29 for detaljer

14.15-14.30 Pause 

PLENUM 

Konferansier: Frode Wikne, direktør NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus

14.30-15.00 Dag Øystein Nordanger: Musikkterapi; meningsfullt i lys av nyere  
traumeforståelse? 

15.00-15.30 Hanne Mette Ridder: Kompetanseoverføring via musikkterapi for å  
 fremme personsentrert omsorg

15.30-16.00 «Musikalsk generasjonsmøte» (musikk v/ ungdom i samarbeid med yngre personer 
med demens) 

 Avslutning v/ professor Brynjulf Stige

KONSERT PÅ CHAGALL

20.00 «Musikk gjennom livet». Konsert med artister og brukere fra musikkterapi 

PROGRAM
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PLENUMSFOREDRAG 

 
Anne Blindheim: Å gjøre seg frisk – et brukerperspektiv på Recovery  
 
10.00-10.30 
 
Blindheim har levd 20 år med 
psykoseproblematikk. Hun fullførte 
mastergraden i kunsthistorie ved UiB våren 
2015 og har siden september 2016 jobbet 
som erfaringskonsulent innad i prosjekt for 
medikamentfrie behandlingsforløp ved 
psykose. 

 

Sammendrag 

Veien ut av sykdom er ofte kronglete. Min egen vei skulle forlange både håp, frustrasjoner, feilgrep 
og satsing på at jeg skulle klare det umulige. Egentlig ganske likt mange andres liv. – Bare med 
psykoser. 
 
 
Jan Olav Johannessen: Fra Nasjonal retningslinje til Nasjonalt Pakkeforløp for 
psykose. Musikk i ørene? 
 
10.30-11.00 

 

 
Johannessen, MD, PhD, er forskningssjef ved Klinikk psykisk 
helsevern, Stavanger universitetssjukehus, og professor i 
psykiatri ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, 
Universitetet i Stavanger. Initiativtaker til prosjektet TIPS 
(Tidlig oppdagelse og behandling av psykoser). Har ledet 
arbeidet med de Norske nasjonale retningslinjer for 
utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser. 
Fagansvarlig for Helsedirektoratet sin arbeidsgruppe for 
pakkeforløp for psykoselidelser. Tidligere leder i Norsk 
psykiatrisk forening. Styreleder i International society for 
psychosocial approaches to psychosis (ISPS). 
 

Sammendrag 

Norske nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølgning av psykoselidelser ble 
lansert våren 2013. Retningslinjene vektlegger brukermedvirkning, og understreker betydningen 
av psykososiale behandlingstilnærminger ved psykoselidelser. Retningslinjene er bygget på en 
dimensjonell forståelse av hva psykiske lidelser er, og anbefaler behandling tilpasset den fase den 
enkelte pasient befinner seg i. De viktigste ikke-farmakologiske behandlingsanbefalinger er: 
miljøterapi, familiearbeid, individuell psykoterapi, musikkterapi, tilpasset arbeid/studietilbud, fokus 
på fysisk helsetilstand m.m.  
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Lars Lien: Recovery – keiserens nye klær?  
 
11.00-11.30 
 
Lien er lege med spesialisering i samfunnsmedisin og 
psykiatri. Doktorgrad fra 2003 om psykisk helse blant ungdom 
med minoritetsbakgrunn. Leder Nasjonal kompetansetjeneste 
for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse og er professor II 
ved Høgskolen i Innlandet i Folkehelse.   
 
  

Sammendrag 

Alle snakker om recovery og at de arbeider recovery-orientert. I innlegget vil jeg si noe om hva 
recovery betyr og noe om den evidens vi har for at det virker i praksis. Innlegget vil forsøke å 
beskrive den virksomme komponenten i recovery og hva som skiller recovery fra en mer 
tradisjonell medisinsk modell. Jeg vil vise hvordan vi kan måle at vi arbeider recovery-orientert og 
vise verktøy som gjør at praksis endres i en recovery-orientert retning.  
 
 
 
Dag Øystein Nordanger: Musikkterapi; meningsfullt i lys av nyere 
traumeforståelse?  
 
14.30-15.00 
 
Nordanger er psykologspesialist ved RVTS vest og professor ved 
Høyskolen på Vestlandet. Han har lenge vært engasjert i traumefeltet 
som kliniker, forsker og som tidligere leder ved RVTS vest. De senere 
årene har hans hovedfokus vært fagutvikling knyttet til 
utviklingstraumer, og han gav ut en bok om dette temaet i 2017. Han 
var også nesteleder i Regjeringens barnevoldsutvalg, og er 
koordinator for CACTUS, et nasjonalt kompetansenettverk om 
utviklingstraumer.  
 
 

Sammendrag 

Regulering har blitt et nøkkelbegrep i forståelsen av konsekvenser av store stressbelastninger i 
oppveksten, deriblant vold og overgrep. Barn og unge som har blitt utsatt for slike krenkelser får 
ofte problemer med å regulere seg selv og sine affekter. I foredraget vil Nordanger presentere 
utviklingspsykologisk og nevrobiologisk teori og forskning som ligger under en slik forståelse. Ut 
fra dette perspektivet kan det utledes noen prinsipper for hva som skal til for å fremme en god 
utvikling hos barn og unge med slike erfaringer, og Nordanger vil i foredraget diskutere i hvilken 
grad musikkterapi kan være forenlig med disse prinsippene.  
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Hanne Mette Ridder: Kompetanseoverføring via musikkterapi for å fremme 
personsentrert omsorg  
 
15.00-15.30 
 
Ridder leder Forskerprogrammet i Musikkterapi, Aalborg Universitet. 
Har arbeidet som musikkterapeut i gerontopsykiatrien og siden 
spesialisert sin forskning på musikk og demens. Hun har 
samarbeidet tett med Nettverket Musikkterapi og Eldre og er 
medredaktør av boken Musikkterapi og Eldrehelse (2016). Leder for 
European Music Therapy Confederation (2011-2016) og for tiden 
leder av prosjektet Person Attuned Musical Interaction (PAMI) 
(2015-2019). 
 
 

Sammendrag 

Musikk kan skape gjenkjennelse og kan berolige og skape nærvær. Musikk kan gi en opplevelse av 
samhørighet og således dekke helt grunnleggende psykososiale behov. Musikkterapeuter har 
kompetanse til å anvende de mange mulighetene som finnes i bruken av musikk til mennesker 
med demens. Denne kunnskapen er viktig å overføre til hverdagspraksis så pårørende og 
fagpersoner kan øke trivsel og minske uro og maktbruk. I et forskningsprosjekt ved Aalborg 
Universitet undersøkes hvordan personavstemt musikalsk interaksjon anvendes i 
demensomsorgen. Her er ikke fokuset på hvilken musikk som er ”riktig”, men hvordan 
omsorgsgivere kan øve opp egne musiske kompetanser og bruke dem i samværet.  



 
Spor 1, Seminarrom A: Ny praksis

Lindvall: Musikk og smerte – musikkterapi som støttende behandling og smertelindring ved 
invasive prosedyrer i pediatri 
Klyve: Musikkterapi med barn i psykisk helsevern 
Hjelmbrekke: Musikkterapi for unge i rusbehandlingen: poliklinikk og døgnbehandling 
Solli: Musikkterapi for pasienter med alvorlige psykiske lidelser og rusmisbruk – erfaringer fra  
ROP-team og FACT-team

 
Spor 2, Seminarrom B: Veier mot ny praksis

Krüger og Aass Kristiansen: Nytt nasjonalt tverrfaglig nettverk for musikkterapi og eldrehelse (1 t) 
Knardal & Dahle: Musikkterapi og eldrehelse: Muligheiter i tenesteoverføring mellom 
spesialisthelseteneste og kommune 
Ghetti & Lindvall: Musikkterapi gjennom slutten av livet. Modell for palliativ omsorg for barn: 
praksis- og brukererfaringer

 
Spor 3, Seminarrom C: Samarbeid og samhandling

Erlandsen: Babysang som generasjonsmøte på sykehjem 
Kayser: «Visste du at chorea betyr dans?» – musikkterapi i tverrfaglig behandling ved Huntingtons 
sykdom 
Toppe & Tveten: FysMus (fysioterapi og musikkterapi) i gruppe for barn med funksjonsnedsettelser 
Tuastad & Lydvo: Musikkterapifestivalen 1-2-3

 
Spor 5, Seminarrom E: Forsking og innovasjon

Geretsegger, Mössler & Gold: What is the benefit of music therapy for people with schizophrenia? 
Updated Cochrane Review 
Janus, Zuidema & Gold: Towards a practice guideline for research on music therapy for patients 
with dementia and depression 
Vikene: Musikalske rytmer og Parkinsons sykdom 
Hynninen, Wikne & Knardal: Min musikalske livshistorie: terapeutisk opplevelsesteknologi for 
hjemmeboende eldre

 
Spor 4, Seminarrom D: Perspektiv på praksis

Kirkhus Johansen: Kunnskapsbeskrivelse om musikkterapi i rusfeltet 
Nokevje: Musikken og selvopplevelsen hos mennesker med en schizofreni-lidelse 
Mössler, Gold & Schmid: Betydningen av relasjonen i musikkterapi med barn med autisme 
Krüger, Nordanger & Stige: Musikkterapi i spennet mellom traumebevisst omsorg og deltakelse i 
barnevernet

 
Spor 6, Egget: Bruker- og pårørendeerfaringer

Gatens Evangelium: Konsertforedrag om et liv i rus, om å forebygge og hjelpe, og om å fremme  
en bredere forståelse 
Johansen, Tuastad & Østerholt: Bruker Spør Bruker: evaluering av prosjektet  
Utan terapeut/MOT82 UT i lokalsamfunnet 
Dale: Musikkterapi i eit recovery-perspektiv – «Bearbeiding av psyken på en hyggelig måte» 
Berget: Mellom maktesløshet og mestring – en kvalitativ studie av pårørendes perspektiv på god 
psykisk helse

PARALLELLE SESJONER
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SPOR 1, SEMINARROM A: NY PRAKSIS 
 
 
Musikk og smerte – Musikkterapi som støttende behandling og 
smertelindring ved invasive prosedyrer i pediatri 

 

Foredragsholder  

Merethe Wolf Lindvall, musikkterapeut ved Barne- og Ungdomsklinikken, Haukeland 
Universitetssykehus 
 

Sammendrag 

Musikk og Smerte- prosjektet er en pilotstudie hvor vi ønsker å se nærmere på musikkterapi som 
støttende behandling og smertelindring ved Barne- og Ungdomsklinikken på Haukeland 
Universitetssjukehus.  
 

Problemstilling: 
• Kan musikkterapi minske barns smerteopplevelse ved invasive prosedyrer? 
• Har musikkterapi effekt på pårørendes opplevelse av barnets og egen engstelse knyttet til 

prosedyren? 

 
Målgruppen er barn 4-11 år som skal gjennomgå utvalgte prosedyrer i form av stikk gjennom 
huden. Det inkluderer ulike sprøytestikk, blodprøver, innsetting av veneflon og stikk i veneport. 
Datainnsamling vil foregå mellom oktober 2017 og mars 2018. 
 
Prosjektet er en randomisert kontrollstudie der deltakerne randomiseres til en av to grupper. Den 
første gruppen får standard behandling og den andre gruppen får standard behandling med 
musikkterapi. Begge gruppene gjør smertemålinger med validerte måleverktøy. I tillegg får 
pårørende fylle ut et evalueringsskjema som skal måle engstelse. 
 
Tidligere erfaringer og forskning indikerer at musikkterapi kan ha effekt på barnas opplevelse av 
smerte og minske engstelse knyttet til invasive prosedyrer. Gjennom denne studien ønsker vi å 
undersøke dette nærmere og legge grunnlag for videre satsing på musikk som ikke-medikamentell 
prosedyrerelatert smertebehandling i pediatri.  
 

Litteratur 

 
Caprilli, S., Anastasi, F., Grotto, R., Scollo-Abeti, M. & Messeri, A. (2007). Interactive music as a treatment for 

pain and stress in children during venipuncture: a randomized prospective study. Journal of 
Developmental and Behavioral pediatrics, 28(5), 399-403. 

Ghetti, C. (2012). Music therapy as procedural support for invasive medical procedures: toward the 
development of music therapy theory. Nordic Journal of Music Therapy, 21(1), 3-35. 

Lee, H. L. (2016). The Effects of Music and Pain: A Meta-analysis. Journal of Music Therapy, okt 2016. 
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Musikkterapi med barn i psykisk helsevern 
 

Foredragshaldar 

Guro Parr Klyve, musikkterapeut ved Haukeland Universitetssjukehus / PhD-stipendiat ved 
Universitetet i Bergen 
 

Samandrag 

Som musikkterapeut i psykisk helsevern for barn og unge på Haukeland universitetssjukehus vart 
eg inspirert til å gjere ein PhD-studie om korleis barn på sjukehus i psykisk helsevern opplever 
musikkterapi medan dei er innlagt på sjukehus. I dette foredraget vil eg presentere PhD-prosjektet 
”Musikkterapi med barn på sjukehus i psykisk helsevern” og oppstartinga av dette.  
 
Studien er ein kvalitativ studie, og denne vart satt i gang i november 2016, med 
hovudproblemstillinga: Korleis opplevast musikkterapi på sjukehus i psykisk helsevern for barn? 
Problemstillinga vil bli utforska gjennom eit kvalitativt multiple casestudiedesign (Robson, 2002), 
med 6 – 10 case. Datainnsamlinga startar opp hausten 2017 og vil omfatte individuelle intervju 
med barna og deira foreldre / føresette, i tillegg til fokusgruppeintervju med personale på posten. 
Eg vil også ta i bruk deltakande observasjon. Eit av måla for studien er å få fram mest mogleg av 
barna sine eigne stemmer og perspektiv, og for å best mogleg oppnå dette vil det bli gjennomført 
semistrukturerte intervju med barna, samt deira føresette (Kvale & Brinkmann, 2012). I foredraget 
vil eg skildre nokre augneblink frå arbeidet som musikkterapeut på postane i psykisk helsevern for 
barn og unge. Eg vil òg kome inn på ulike etiske aspekt ved det å involvere barn i forsking, samtidig 
som eg vil drøfte kvifor det er viktig å sjå og lytte til barna sine eigne perspektiv.  
 

Litteratur 

Gold, C., Voracek, M. & Wigram, T. (2004). Effects of music therapy for children and adolescents with 
psychopathology: a meta-analysis. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45(6), 1054–1063. 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2012). Det kvalitative forskningsintervju. (2.utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. 
Robson, C. (2002). Real World Research. (2.utg). Oxford: Blackwell Publishing. 
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Musikkterapi for unge i rusbehandlingen: poliklinikk og døgnbehandling 
 

Foredragshaldar 

Steinar Hjelmbrekke, musikkterapeut ved Stiftelsen Bergensklinikkene 
 

Samandrag 

Steinar Hjelmbrekke er ein av tre musikkterapeutar i Bergensklinikkene, og er den som har ansvar 
for oppfølging av den yngste delen av pasientane. I dette foredraget fortel han om sine erfaringar 
med denne pasientgruppa, og korleis det å jobbe i poliklinikk og døgnbehandling skil seg frå 
kvarandre. Det at pasientane er på ulike stadium i behandlinga si, og at avdelingane fysisk er 
plasserte ulike stader i byen, gjer at det musikkterapeutiske arbeidet vert noko ulikt. Foredraget vil 
setje søkelys på det Hjelmbrekke opplever som viktige faktorar for val av metode og målsetnadar i 
musikkterapeutisk arbeid med denne målgruppa. 
 

Litteratur 

Dale, R. (2014). Evaluering av «prosjekt musikkterapi» ved Stiftelsen Bergensklinikkene. Rapport. Bergen: 
Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus vest Bergen. ISBN 978-8231-82224-045-1 

Dale, R., Kielland, T., Stige, B. & Trondalen, G. (2016). Musikkterapi i rusbehandling. Psykisk helse og rus, 27(2), 
20-26.  

Helsedirektoratet. (2017). Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer 
og avhengighet. Henta frå https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/behandling-og-rehabilitering-av- 
rusmiddelproblemer-og-avhengighet. 
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Musikkterapi for pasienter med alvorlige psykiske lidelser og rusmisbruk – 
erfaringer fra ROP-team og FACT-team 
 

Foredragsholder 

Hans Petter Solli, musikkterapeut ved Lovisenberg DPS 
 

Sammendrag 

Foredraget vil presentere praksiserfaringer fra musikkterapeutisk arbeid med mennesker med 
alvorlige psykisk lidelser og rusmisbruk på en DPS. 
 
Alvorlige psykiske lidelser kombinert med rusmisbruk medfører store lidelser for den det angår, og 
byr på store utfordringer for hjelpeapparatet. Utvikling av ambulante tjenester har gitt positive 
resultat, men mange pasienter sliter fortsatt med fungering, symptomer og lav livskvalitet. 
Forskning viser at musikkterapi kan hjelpe denne pasientgruppen gjennom å øke motivasjon, 
bedre sosiale evner, gi mulighet for uttrykk av følelser og øke livskvalitet. På tross av positive 
forskningsresultater og nasjonale anbefalinger fra Helsedirektoratet, er musikkterapi i liten grad 
implementert i norsk psykisk helsevern. I 2014 startet Lovisenberg DPS i Oslo opp med 
musikkterapi for pasienter med alvorlige psykisk lidelser og alvorlig rusavhengighet ved sykehusets 
ROP-team og FACT-team. Foredraget tar for seg erfaringer fra denne praksisen og ser på 
utviklingsmuligheter og utfordringer for videre implementering. 
 
Viktige tema vil være erfaringer med ambulerende virksomhet og tverrfaglig samarbeid, hvordan 
tilpasse musikkterapi til pasientgruppen, brukermedvirkning og recovery-perspektivet. 
Avslutningsvis skisseres et planlagt implementeringsforskningsprosjekt. 
 

Litteratur 

Solli, H. P. (2015). Battling illness with wellness: a qualitative case study of a young rapper’s experiences with 
music therapy. Nordic Journal of Music Therapy, 24(3), 204-231. 
http://dx.doi.org/10.1080/08098131.2014.907334 

Solli, H. P. & Rolvsjord, R. (2015). “The opposite of treatment”: a qualitative study of how patients diagnosed 
with psychosis experience music therapy. Nordic Journal of Music Therapy, 24(1), 67-92. 
http://dx.doi.org/10.1080/08098131.2014.890639 
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SPOR 2, SEMINARROM B: VEIER MOT NY PRAKSIS 
 
 
Nytt nasjonalt tverrfaglig nettverk for musikkterapi og eldrehelse 
 
Rundebordsdiskusjon (60 minutt) 
 

Deltakere 

Minna Hynninen, poliklinikkleder ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus 
Anna Helle-Valle, psykolog 
Viggo Krüger, styreleder Norsk Forening for Musikkterapi (NFMT) 
Frode Aass Kristiansen, kontaktperson for eldreomsorg, alderspsykiatri og demens i NFMTs 
fagstrategiske utvalg 
 

Sammendrag 

Denne høsten etableres det på initiativ fra Norsk forening for musikkterapi (NFMT) et nytt nasjonalt 
tverrfaglig nettverk for utvikling av musikkterapi i eldrehelse. Det er foreløpig kun i et mindre 
omfang at musikkterapi blir anvendt innen eldreomsorg, alderspsykiatri og demens, noe som 
begrenser videre kunnskapsutvikling, og gir ulikhet i tilbud for brukerne.  Nettverket vil ha som 
oppgave å arbeide for at musikkterapi på disse feltene skal få vesentlig større utbredelse, og ikke 
bare være et tilbud for noen få utvalgte, men for flest mulig av dem som kan ha nytte av det. 
 
I nettverket ønsker vi å samle ulike kapasiteter som gjennom sine kontakter, kunnskaper og 
idealisme kan bidra til politiske, byråkratiske og faglige endringsprosesser som kan gi flere eldre 
mennesker tilbud om musikkterapi. Selv om NFMT er initiativtaker, understreker vi at medlemmene 
av nettverket i hovedsak skal være personer som ikke er musikkterapeuter, men som allikevel har 
vist et engasjement for bruk av musikkterapi innen feltet. Vi arbeider med å sette sammen et utvalg 
av ressurspersoner fra helse og omsorgstjenestene, brukerorganisasjoner, forvaltningen, og høyere 
utdanningsinstitusjoner og kompetansesentra.  
 
NFMT har hatt gode erfaringer med å etablere tilsvarende nettverk for musikkterapi i rusfeltet, og 
musikkterapi i barnevern. Nettverket vil også kunne bygge på erfaringer fra det nordiske nettverk 
for musikkterapi og eldrehelse som GC Rieber Fondene finansierte og Griegakademiets senter for 
musikkterapi (GAMUT) koordinerte fra 2008-2014 (jf GAMUT&GC Rieber, 2014). NFMT er svært 
glade for at to av dem som allerede har sagt ja til å delta i nettverket, Anna Helle-Valle og Minna 
Hynninen, vil delta i rundebordsdiskusjonen. Vi inviterer alle interesserte til en åpen 
meningsutveksling om hva et slikt nettverk bør engasjere seg i, og hva som må til for at 
musikkterapi skal bli mer vanlig i helsearbeid overfor eldre. 

Litteratur 

GAMUT&GC Rieber Fondene. (2014). Ressurshefte for musikkterapeuter i eldreomsorgen hentet fra 
http://uni.no/media/manual_upload/GAMUT_ressursheftemusikkogeldre.pdf  

Lenker:  
https://www.facebook.com/pg/musikkterapi.rusfeltet  
http://www.rusfeltet.no/musikkterapi/#.Wfo-O2eovIU  
https://gamut.w.uib.no/nasjonalt-nettverk-for-musikkterapi-i-barnevern/    

http://uni.no/media/manual_upload/GAMUT_ressursheftemusikkogeldre.pdf
https://www.facebook.com/pg/musikkterapi.rusfeltet
http://www.rusfeltet.no/musikkterapi/#.Wfo-O2eovIU
https://gamut.w.uib.no/nasjonalt-nettverk-for-musikkterapi-i-barnevern/
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Musikkterapi og eldrehelse: Muligheiter i tenesteoverføring mellom 
spesialisthelseteneste og kommune 
 

Foredragshaldarar 

Solgunn E. Knardal, musikkterapeut ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus  
Kathrine Dahle, musikkterapeut ved Kompetansesenter for demens, Bergen kommune 
 

Samandrag 

Eldre menneske som vert innlagt til alderspsykiatrisk oppfylging, har ofte eit samansett 
sjukdomsbilete. Gjennom eit tverrfagleg tilbod kan ein vere med på å setje i gang gode prosessar. 
Ved utskriving ser ein ofte at behovet for samansett oppfylging er til stades, også frå 
musikkterapeut. Dette kan vere i overgangen mellom å vere heimebuande og til fast plass på 
sjukeheim, eller der ein skal attende til å handtere det å igjen bu heime og ha grep om eigen 
kvardag.  
 
Førebels har korkje institusjonar, fritidsarena eller heimeteneste for eldre eit systematisk 
musikkterapitilbod som kan dekke behovet for oppfylging. I dette foredraget vil vi peike på 
muligheiter ved ei slik tenesteoverføring, samt peike på mogelege løysingsforslag.  
 

Litteratur 

Stige, B. (red) (2014).  Ressurshefte for musikkterapeuter i eldreomsorgen. Bergen: GAMUT – Griegakademiets 
senter for musikkterapiforsking (Universitetet i Bergen og Uni Research Helse). 

Stige, B. & Ridder, H. M. (red) (2016). Musikkterapi og eldrehelse. Oslo: Universitetsforlaget.  
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Musikkterapi gjennom slutten av livet. Modell for palliativ omsorg for barn: 
praksis- og brukererfaringer 
 

Foredragsholdere 

Claire Ghetti, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen 
Merethe Wolf Lindvall, musikkterapeut ved Barne- og Ungdomsklinikken, Haukeland 
Universitetssykehus / universitetslektor ved Universitetet i Bergen 
 

Sammendrag 

Nasjonal faglig retningslinje for palliasjon til barn og unge uavhengig av diagnose påpeker at en 
musikkterapeut kan gi viktige bidrag til helhetlig symptomlindring, gjennom avledning og 
avspenning (Helsedirektoratet, 2016, s.52). Selv om denne anbefalingen er nyttig, klarer den ikke 
tilstrekkelig å representere hva musikkterapi kan bidra med i en helhetlig omsorg for barn, familier 
og omsorgspersoner. Vi ønsker å utfylle dette ved å illustrere de ulike nivåene hvor musikkterapi 
kan bidra til å møte behovene hos barn, familier og omsorgspersoner i helhetlig pediatrisk palliativ 
omsorg. 
 
Foredraget vil illustrere hvordan musikkterapi kan fungere som en brobygger mellom hjem, 
behandling og sosiale kontekster for barn og familier når de forbereder seg på å gå gjennom 
barnets siste fase av livet. Vi vil presentere et forslag til en holistisk modell for hvordan praksis kan 
se ut, samt gi eksempler fra erfaringene vi har i egen praksis. Gjennom å belyse de unike behovene 
til barn og deres familier i palliativ fase, og de tilsvarende rollene for musikkterapi, kan vi gi et viktig 
bidrag til musikkterapeutisk praksisutvikling i palliativ omsorg. Musikkterapi kan bidra unikt og 
uvurderlig til det tverrfaglige teamets innsats og gi viktig kontinuitet i omsorg på tvers av 
kontekster.  
 

Litteratur 

Helsedirektoratet (2016). Nasjonal faglig retningslinje for palliasjon til barn og unge uavhengig diagnose.  
Lindenfelser, K. J., Hense, C., & McFerran, K. (2012). Music therapy in pediatric palliative care: Family-centered 

care to enhance quality of life. American Journal of Hospice & Palliative Medicine, 29(3), 219-226. 
Noer, M. L. (2017). Kan kråka komme? I T. Næss og E. Ruud (Red.), Musikkterapi i praksis (s. 8-13). NMH 

Publikasjoner 2017:1.   
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SPOR 3, SEMINARROM C: SAMARBEID OG SAMHANDLING 
 
 
Babysang som generasjonsmøte på sykehjem 
Samfunnsmusikkterapi som fokuserer på tradisjons- og omsorgskompetanseoverføring på tvers av 
generasjoner 
 

Foredragsholder 

Camilla Marie Erlandsen, musikkterapeut ved Seksjon for Terapi og Aktivitet, Bergen Røde Kors 
Sykehjem AS 
 

Sammendrag 

Babysang på sykehjem er ingen ny ide, etter et enkelt googlesøk dukker det opp data om dette i 
aviser og hjemmesider fra hele landet, med stor bredde i faglig forankring. I Lillehammer har en 
sykepleier og en sanger utviklet «Generasjonssang» som et miljøbehandlingskonsept, og i boken 
«Musikkterapi og eldrehelse» er babysang som generasjonsmøte viet et helt kapittel. Våren 2017 
startet musikkterapeuten ved Bergen Røde Kors Sykehjem opp et prøveprosjekt med en ukentlig 
sangstund for utvalgte pasienter og omsorgspersoner med babyer (fra 3 måneders alder) på dagtid 
i en periode på 8 uker. Øktene varte 60 min der 30 min var musikalske aktiviteter med høy grad av 
struktur, mens det i de resterende 30 min var lagt opp til sosialt samvær med påfølgende lunsj i 
sykehjemmets kafe. Deltagerne var pasienter fra sykehjemmet, ansatte i permisjon og foreldre fra 
nærmiljøet. Rammene for opplegget var klassisk babysang etter modell fra «Musikk ved livets 
begynnelse», men sangene som ble brukt var hentet gjennom forarbeid med pasientene som 
deltok i gruppen. Den musikkterapeutiske tanken var å benytte sanger og regler som pasientene 
hadde brukt med egne barn, og gjennom den musikalske møteplassen skape en arena for 
utveksling av omsorgserfaringer gjennom samtale og sosialt samvær. Altså var fokus både på 
kultur- og erfaringsformidling, vitalisere pasientene, bidra med musikalsk verktøy til støtte for 
foreldre og barn, samt å åpne opp sykehjemmet for nærmiljøet. Vi erfarte at det musikalske møtet 
var svært vellykket for alle involverte, men fant det utfordrende å inkludere pasientene i samtalen 
rundt kaffekoppen.  
  

Litteratur 

Eide Lie, M. (2016). Babysang i demensomsorg- møte mellom generasjoner. I B. Stige & H. M. Ridder (Red.), 
Musikkterapi og eldrehelse (s. 88- 96). Oslo: Universitetsforlaget.  

Helse- og omsorgsdepartementet (2013). Morgendagens omsorg, (St.meld. 2 2012-2013), Oslo: 
Departementet.  

Helse- og omsorgsdepartementet (2015). Et mer demensvennlig samfunn. Demensplan 2020. Oslo: 
Departementet.  

Ridder, H. M. (2005). Musik og Demens- Musikkaktiviteter og musikkterapi med demensramte. Århus: Klim. 
Rolvsjord, R. (2010). Resource-Oriented Music Therapy in Mental Health Care. Gilsum, NH: Barcelona Publishers.  
Stige, B. & Aarø, L. E. (2012). Invitation to Community Music Therapy. New York: Routledge.  
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«Visste du at chorea betyr dans» – musikkterapi i tverrfaglig behandling ved 
Huntingtons sykdom 
 

Foredragsholder 

Sunniva Ulstein Kayser, musikkterapeut ved Nevropsykiatrisk avdeling Huntington ved NKS 
Olaviken alderspsykiatriske sykehus 
 

Sammendrag 

Hvordan kan musikkterapi som del av et tverrfaglig behandlingstilbud bidra i møte med 
mennesker med Huntingtons sykdom?  
 
I dette foredraget vil det settes fokus på musikkterapi ved Huntingtons sykdom (heretter benevnt 
som HS). HS er en arvelig og alvorlig nevrologisk degenerativ sykdom som rammer både det 
kognitive, psykiske og motoriske plan. Til dags dato finnes det ingen helbredende behandling og 
fokuset ligger dermed på å utvikle tverrfaglige tilbud som kan bidra til å fremme livskvalitet og 
gjøre livet med HS så godt som mulig.  
 
Musikkterapi med mennesker med HS er et relativt nytt og lite utforsket felt, men den smale 
forskningsbasen som eksisterer, viser til lovende resultat i forhold til opprettholdelse av talespråk 
og kommunikative evner, bedre psykisk helse og økt livskvalitet (Daveson, 2007;van Bruggen, 
2010, van Bruggen, 2015; van Bruggen, Vink, Achterberg, Roos 2017)  
 
Den metodiske tilnærmingen i foredraget vil være caseeksempler fra egen praksis samt en 
litteraturgjennomgang og målet med foredraget er å gi en innsikt i mulighetene som finnes i bruk 
av musikkterapi med denne gruppen. «Det flerdimensjonale perspektivet» vil være sentralt i dette 
foredraget og knyttes opp mot metodiske tilnærminger som imøtekommer både psykiske, 
motoriske og kognitive aspekter ved HS.  
 
Tematikken vil også omhandle de utfordringer vi generelt møter når vi arbeider med mennesker 
med degenerative, kroniske sykdommer – hvordan kan musikkterapi bidra til å gi en god 
livskvalitet, fremme ressurser og mestring i en slik kontekst?  
 

Litteratur 

Daveson, B. (2007). Findings of an audit of music therapy referrals in a specialist in-patient setting for 16 
patients with advancing Huntington`s disease. Australian Journal of Music Therapy, 18, 2-19  

van Bruggen-Rufi, M. C. H. (2010). Multi-and interdisciplinary collaboration between the music therapist and 
other professionals in Huntington`s patient care (Upublisert masteroppgave). Zuyd University, Heerlen, 
Nederland. 

van Bruggen- Rufi, M. C. H. (2015). The effect om Music Therapy for Patients with Huntington`s Disease: A 
systematic Literature Review. Journal of Literature and Art Studies, 5(1), 30-40.  

van Bruggen-Rufi, M. C. H., Vink, A. C., Achterberg, W. P. & Roos, R. A. C. (2017). Music Therapy in Patients with 
Huntington’s Disease: A Case Report. Journal of Neurology, Neurological Science and Disorders, 3(1),  
12-15.   
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FysMus (fysioterapi og musikkterapi) i gruppe for barn med 
funksjonsnedsettelser 
Mer enn en syngedame i gymtimen 
 

Foredragsholdere 

Maria Skjeldrum Toppe, musikkterapeut ved Barnas Fysioterapisenter 
Kine Melfald Tveten, fysioterapeut ved Barnas Fysioterapisenter  
 

Sammendrag 

Fokus for presentasjonen er praksiserfart tverrfaglig samarbeid mellom musikkterapeut og 
fysioterapeut for barn med habiliteringsbehov, det å bli kjent med den andre faggruppens 
tankesett og spennvidde, og bruk av musikkterapi for å fremme, støtte og forme bevegelse og 
kommunikasjon. 
 
FysMus er utprøvd under gruppetrening for barn med funksjonsnedsettelser. Barna har hatt med 
ledsagere i treningen, og har hatt stor variasjon i fysisk, språklig, kognitiv og sosial funksjon. 
Underveis har terapeutene drøftet hvordan samarbeidet skal foregå, utforsket kombinasjoner av 
rytme, tonekvalitet og bevegelsesformer, fått veiledning av spesialister innen hhv. fysioterapi og 
musikkterapi samt tilbakemeldinger fra ledsagere og deltakere.  
Den fysioterapeutiske tilnærmingen har vært å jobbe intensivt, målrettet og funksjonelt med 
dagliglivsfunksjoner. Musikkterapeutisk ståsted har vært å utforske tilnærminger for å fremme 
kommunikasjon, samspill og bevegelse. Vi ønsket at barna skulle oppnå individuelle mål på 
funksjonsnivå, øke deltakelsen i en gruppe samt å sette faglige spor hos hverandre. 
Fysioterapeuten bruker nå stemme og rytme i større grad enn tidligere, musikkterapeuten tenker 
utgangsstilling og funksjon for å oppnå mestring i deltakelse.  
 
Vi vil presentere hvordan vi har tilpasset og justert musikken til øvelser og motsatt. Hvordan kan 
barn utforske ulike bevegelseskvaliteter ved hjelp av musikk? Hvordan kan instrumenter og 
stemme brukes til instruksjon og fasilitering? Vi ønsker også å dele erfaringer fra veien i villrede til 
tilbakemeldingen “never change a winning team”. Å bruke musikkterapi til å etablere kontakt og 
opprettholde kommunikasjon og interaksjon har også vært en positiv erfaring som vi ønsker å dele. 
 

Litteratur 

Eide, I. B. (2008). Fysmus-tradisjonen i musikkterapi. I G. Trondalen & E. Ruud (Red.), Perspektiver på musikk og 
helse – 30 år med norsk musikkterapi. Oslo: NMH- publikasjon. 

Melfald Tveten, K. (2016). Tverrfaglig samarbeid i dur- og mollskala og med rød nese. Barnestafetten, 34 (78), 
24-26 . 

Sorsdahl, A. B., Moe-Nilsen, R., Kaale, H., Rieber, J. & Strand, L. I. (2010). Change in gross motor abilities, quality 
of movement and everyday activities following an intensive physiotherapy program in a group setting 
for children with cerebral palsy. BMC Pediatrics, 10(1), 26.  
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Musikkterapifestivalen 1-2-3  
 

Foredragshaldarar 

Lars Tuastad, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen / musikkterapeut ved Bjørgvin DPS 
Øystein Lydvo, musikkterapeut ved Bjørgvin DPS 
 

Samandrag 

Kvar haust sidan 2005 er det blitt arrangert kulturveke ved Bjørgvin distriktspsykiatriske senter 
(DPS). Mål for arrangementa har vore å gje menneske med psykiske helseplager ein arena til 
oppleving og uttrykk gjennom kunst og kultur. Dei siste to åra er kulturveka blitt komprimert til tre 
dagar under namnet Musikkterapifestivalen 1-2-3. Festivalen tar utgangspunkt i artistar frå 
tretrinnsmodellen med komponentane "inne, ute og eigedrive" (Lydvo, 2017). 3 konsertar, 3 dagar, 
3 trinn: 
 

• Trinn 1: Musikkterapitilbod inne på Bjørgvin DPS og i Klinikk psykisk helsevern for barn og 
unge (PBU). Open scene arrangement i gymsalen på Bjørgvin DPS. 

• Trinn 2: Musikkterapitilbod ute ved U82-huset. MOT82-konsert på U82 (Bjotveit, Tuastad, 
Wormdahl, 2017). 

• Trinn 3: Musikk som eigedriven aktivitet i lokalsamfunnet: "Psykisk kan du være sjøl"-
konsert på Chagall. 

Tretrinnsmodellen viser til korleis musikkterapi kan organiserast som eit gjennomgåande tilbod i 
Bergen ved spesialisthelsetenesta (trinn 1 - PBU/DPS), i primærhelsetenesta (trinn 2- U82), og ut i 
det lokale kulturliv (trinn 3). 
 
Det teoretiske utgangspunktet vårt byggjer på ei ressursorientert tilnærming som vektlegg 
tankegods frå empowerment-filosofien (Rolvsjord 2010), nyare tilfriskningsperspektiv frå recovery-
tradisjonen (Solli, 2014) og ei økologisk samfunnsmusikkterapeutisk tenking som vektlegg 
samspelet mellom individ og samfunn (Stige & Aarø, 2012).    
 
I framlegget vil historia bak arrangementa bli presentert, og vi vil vise til ulike aktivitetar, 
arbeidsmåtar og samarbeidsformer som er brukt. I tillegg vil vi nytte case-fortellingar og komme 
med nokre lyd/filmeksempel for å skildre brukarane sine opplevingar. 

Litteratur 

Bjotveit, A., Tuastad, L., & Wormdahl, E. (2016). Evaluering av prosjektet MOT82: MusikkOppfølgingsTilbud for 
mennesker med psykisk lidelse i Åsane. Bergen: Helse Bergen, Bjørgvin DPS. 

Lydvo, Ø. (2017). Frå gymsal til Garage. I T. Næss og E. Ruud (red.) Musikkterapi praksis (s. 127–150). Oslo: 
NMH-publikasjoner 2017:1. 

Rolvsjord, R. (2010). Resource-oriented music therapy in mental health care. Gilsum, NH: Barcelona 
Publishers. 

Solli, H. P. (2014). The groove of recovery: a qualitative study of how people diagnosed with psychosis 
experience music therapy (Doktoravhandling). Hentet fra BORA. 
(https://bora.uib.no/handle/1956/8753 ). Universitetet i Bergen. 

Stige, B. & Aarø, L. E. (2012). Invitation to community music therapy. New York, NY: Routledge.   
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SPOR 4, SEMINARROM D: PERSPEKTIV PÅ PRAKSIS 
 
 
Kunnskapsbeskrivelse om musikkterapi i rusfeltet 
 

Foredragsholder 

Elin Kirkhus Johansen, musikkterapeut ved Hallvardstuen – Kirkens Bymisjon Bergen 
 

Sammendrag 

I helsedirektoratets faglige retningslinjer for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer, 
samt avrusning, anbefales tilrettelegging av musikkterapi, men det skrives i forskningsgrunnlaget 
at det er mangelfull vitenskapelig forskning på feltet (Helsedirektoratet, 2016, 2017). Studier på 
musikkterapi i rusfeltet har derimot vært økende den siste tiden, som beskrevet i en nylig publisert 
forskningsprotokoll for Cochrane review (Ghetti, Chen, Fachner & Gold, 2017) og demonstrert 
gjennom et økt antall masteroppgaver på feltet det siste tiåret. Fokuset for prosjektet har derfor 
vært å lage en kunnskapsbeskrivelse som sammenfatter litteraturen, samt anbefalinger i 
retningslinjene, om musikkterapi i rusfeltet. Dette er blitt gjort ved å gjennomføre et litteratursøk. 
Ut fra litteraturen på feltet synes musikkterapi blant annet å ha positiv effekt på affektiv tilstand og 
behandlingsmotivasjon, og brukere selv beskriver musikkterapi som nyttig i egen bedringsprosess.  
 

Litteratur 

Ghetti, C., Chen, X. J., Fachner, J. & Gold, C. (2017). Music therapy for people with substance use disorders. 
Cochrane Database of Systematic Reviews (3). doi:10.1002/14651858.CD012576  

Helsedirektoratet. (2016). Nasjonal faglige retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler. 
Hentet fra https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/avrusning-fra-rusmidler-og-vanedannende- 
legemidler. 

Helsedirektoratet. (2017). Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer 
og avhengighet. Hentet fra https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/behandling-og-rehabilitering-
av- rusmiddelproblemer-og-avhengighet. 
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Musikken og selvopplevelsen: en kvalitativ studie av hvordan musikkterapi 
kan påvirke selvopplevelsen hos mennesker med en schizofreni-lidelse 
 

Foredragsholder 

Heidi Berg Nokevje, musikkterapeut  
Tar et årsstudium i musikk ved Høyskolen i Sørøst-Norge  
 

Sammendrag 

Problemstilling: Hvordan kan deltakelse i musikkterapi bidra til å styrke selvopplevelse hos 
mennesker med en schizofrenilidelse?  
 
I nyere tid har det i forskning vokst frem et fokus på de subjektive, fenomenologiske endringene i 
selvopplevelsen ved Schizofreni. Gjennom å utforske brukeres erfaringer og dype beskrivelser av 
egne opplevelser, har man kommet frem til noe som kan se ut som kjerneproblematikk ved 
lidelsen. Samtidig har man sett at musikkterapi har hatt god effekt i møte med denne gruppen. 
Musikkterapi har nylig blitt anbefalt i de nasjonale retningslinjene for psykose og rus. Både 
kvalitativ og kvantitativ forskning har støttet opp under anbefalingene. Hensikten med denne 
oppgaven er å videre undersøke hvordan musikkterapi kan påvirke selvopplevelsen hos 
mennesker med en schizofrenilidelse. Til dette formålet har jeg benyttet meg av kvalitativ metode, 
en fenomenologisk hermeneutisk forankring og semi-strukturerte intervju. For å belyse funnene i 
oppgaven har jeg benyttet meg av ulike teoretiske perspektiv, blant annet litteratur om de 
fenomenologiske endringer i selvopplevelsen, utviklingspsykologi, relasjonelle psykoterapeutiske 
perspektiv og musikkterapi i psykisk helsevern.  
 
Et av oppgavens hovedfunn, er at musikkterapien gjennom å berøre temaer som relasjon, 
livsfortelling, mening, mestring og følelser, kan bidra til å påvirke selvopplevelsen hos mennesker 
med en schizofrenilidelse.  
 

Litteratur 

Mandelin, L. J. (2006). Kartleggingsinstrument for selvopplevelse ved psykose. Tidsskrift for norsk 
psykologforening, 43(5), 504.  

Møller, P. (2005). Schizofreni og selvet – eksistensielle perspektiver på forståelse og utredning. Tidsskrift for 
Den norske legeforening, 125(8), 1022 - 1025.  

Nokevje, H. (2017). Musikkterapi og selvopplevelse hos mennesker med en schizofrenilidelse: en kvalitativ studie 
(Upublisert masteroppgave). Universitetet i Bergen, Bergen.  

Parnas, J. (2011). A Disappearing Heritage: The Clinical Core of Schizophrenia. Schizophrenia Bulletin, 37(6), 
1121-1130.  
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Betydningen av relasjonen i musikkterapi med barn med autisme 
 

Foredragsholdere 

Karin Mössler, forsker II ved GAMUT, Uni Research Helse 
Christian Gold, forsker I ved GAMUT, Uni Research Helse 

Wolfgang Schmid, førsteamanuensis ved Universitet i Bergen 
 

Sammendrag 

Koordinasjon av sanseinntrykk, regulering av emosjoner og deling av oppmerksomheten er evner 
som hjelper mennesker til å skape relasjoner. Barn med autisme kan ha utfordringer på alle disse 
områdene. Likevel viser barn med autisme relasjonelle evner gjennom kroppsspråk og emosjonelle 
uttrykk. Kvalitativ musikkterapiforskning har pekt på at terapeuter kan påvirke barnets sosiale 
ferdigheter på et generalisert nivå ved å lage musikk som er kroppslig forankret og tilpasset 
barnets relasjonelle ressurser. Vi skal presentere funnene av en prediktorstudie som har undersøkt 
denne hypotesen.  
 
Det har blitt gjennomført videoanalyser av individuelle musikkterapitimer med 48 barn med 
autisme. Relasjonen mellom barn og terapeut har blitt analysert ved hjelp av evalueringsverktøyet 
«Assessment of the Quality of Relationship». Generelle interaksjonsferdigheter har blitt målt ved 
hjelp av «Autism Diagnostic Observation Schedule» og «Sosial Responsiveness Scale». 
Interaksjonseffekter mellom den terapeutiske relasjonen og generaliserte utfallsmål har blitt 
undersøkt med en lineær mixed effekt modell.  
 
Funnene viser at kvaliteten i den terapeutiske relasjonen står i en sammenheng med forandringer i 
autismesymptomatikken. Klarer terapeuten å avstemme seg emosjonelt og musikalsk på de 
kroppslige og relasjonelle behovene til barnet, ser vi en signifikant reduksjon i 
autismesymptomatikken. Spesielt viste analysene en sammenheng mellom relasjonen og 
utviklingen av kommunikasjonsevner og språk.  
 
Funnene indikerer at etableringen av en terapeutisk relasjon, som bruker de kroppslige og 
emosjonelle utrykkene til barn med autisme som utgangspunkt for musikkterapeutiske handlinger, 
står i en betydelig sammenheng med utviklingen av sosiale evner. Vi bruker disse funnene til å 
diskutere betydningen av kroppen i musikkterapeutisk praksis og setter dem i relasjon til nylige 
forskningsresultater om effekten av musikkterapi med barn med autisme.  Samtidig åpner vi for en 
diskusjon om kroppens betydning som relasjonsskapende faktor i autismebehandlingen generelt.  

Litteratur 

Bieleninik, Ł., Geretsegger, M., Mössler, K., Assmus, J., Thompson, G., & Gattino, G., et al. (2017). Effects of 
improvisational music therapy vs enhanced standard care on symptom severity among children with 
autism spectrum disorder. The TIME-A randomized clinical trial. Journal of the American Medical 
Association, 318(6), 525–535. 

De Jaegher, H. (2013). Embodiment and sense-making in autism. Frontiers in Integrative Neuroscience, 7, 1–19. 
doi:10.3389/fnint.2013.00015 

Mössler, K., Gold, C., Aßmus, J., Schumacher, K., Calvet, C., Reimer, S., Iversen, G., Schmid, W. (2017). The 
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Musikkterapi i spennet mellom traumebevisst omsorg og deltakelse i 
barnevernet 
 

Foredragsholdere 

Viggo Krüger, musikkterapeut ved Aleris AS / førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen 
Dag Øystein Nordanger, psykologspesialist ved RVTS vest / professor ved Høyskolen på Vestlandet 
Brynjulf Stige, professor i musikkterapi ved Universitetet i Bergen 
 

Sammendrag 

Gjennom dette innlegget presenteres kvalitative resultater fra en ny forskningsartikkel skrevet av 
Viggo Krüger, Dag Øystein Nordanger og Brynjulf Stige. Det overordnede funnet som skal 
presenteres i form av vignetter, var at sosialarbeiderne som er intervjuet, opplevde musikkterapi 
som en viktig og nyttig terapiform for unge i barnevernsinstitusjoner. Informantenes betraktninger 
om musikkterapiens nytteverdi er i hovedsak samlet rundt følgende fire temaer: (1) Musikkterapi 
kan bidra til å etablere trygghet og trivsel, (2) Musikkterapi gir mulighet til å etablere relasjon og 
opplevelse av mestring, (3) Musikkterapi gir mulighet til å bearbeide sammensatte følelser og 
(4) Musikkterapi bidrar til kontinuitet og stabilitet over tid og på tvers av situasjoner. Det empiriske 
datamaterialet kobles videre til en teoretisk diskusjon som baserer seg på det som innen 
psykologien kalles traumebevisst omsorg. Bakgrunnen for å gjøre dette er at i Norge sliter mange 
barn og unge som er under barnevernets omsorgstiltak, med psykisk helseutfordringer. Kayed og 
kolleger (2014) fant at hele 70 prosent av ungdommer i barneverninstitusjoner oppfylte kriteriene 
for en psykisk lidelse, mens Lehmann og kolleger (2013) fant at det samme gjaldt for over 50 
prosent av fosterbarn i alderen 0–12 år. Rundt 70 prosent av ungdommene i institusjoner hadde 
opplevd relasjonelle traumer i sin oppvekst, og det samme gjaldt for over 50 prosent av 
fosterbarna (Kayed et al., 2014; Lehmann et al., 2013). 
 

Litteratur 

Kayed, N. S., Jozefiak, T., Rimehaug, T., Tjelflaat, T., Brubakk, A. M. & Wichstrøm, L. (2015). Resultater fra 
forskningsprosjektet Psykisk helse hos barn og unge i barnevernsinstitusjoner, Regionalt kunnskapssenter 
for barn og unge – psykisk helsevern, NTNU. 
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SPOR 5, SEMINARROM E: FORSKING OG INNOVASJON  
 
 
What is the benefit of music therapy for people with schizophrenia? Updated 
Cochrane review 
 

Foredragsholdere 

Monika Geretsegger, forsker II ved GAMUT, Uni Research Helse 
Karin Mössler, forsker II ved GAMUT, Uni Research Helse 
Christian Gold, forsker I ved GAMUT, Uni Research Helse 
 

Sammendrag 

In music therapy for people with schizophrenia, music experiences are used to help decrease 
symptoms, and address emotional, motivational and social issues that might not be easily 
addressed using words alone. 
 
Updating a previous Cochrane review, we set out to examine the effects of music therapy for 
people with schizophrenia and schizophrenia-like disorders. Eighteen randomised controlled trials 
that compared music therapy with standard care, placebo therapy or no treatment were included 
in this update, including a total of 1215 participants. The studies examined effects of music therapy 
over the short (1 to 1.5 months), medium (3 to 4 months), and long term (6 to 9 months), on a wide 
range of outcomes, with treatment dosage varying from 7 to 240 sessions.  
 
Findings show that music therapy, as an addition to standard care, can help people with 
schizophrenia improve their global state, mental state (including negative and general symptoms), 
social functioning, and quality of life over the short to medium term. However, effects were 
inconsistent across studies and depended on the number of music therapy sessions as well as the 
quality of the music therapy provided.  
 
Further research should especially address dose-response relationships and long-term effects of 
music therapy, and identify a small set of important core outcomes that matter most to patients 
and other stakeholders. 
 

Litteratur 
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Towards a practice guideline for research on music therapy for patients with 
dementia and depression 
 

Foredragsholdere 

Sarah I. M. Janus, Dept. of General Practice and Elderly Care Medicine, University Medical Center 
Groningen, Groningen, Netherlands 
Sytse Zuidema, Dept. of General Practice and Elderly Care Medicine, University Medical Center 
Groningen, Groningen, Netherlands 
Christian Gold, forsker I at Uni Research Health, Bergen, Norway 
 

Sammendrag 

Group music therapy (GMT) is widely applied and studied with older adults with dementia and 
depression. Based on our previous work (Zuidema et al., 2015, Geretsegger et al., 2015), we aim to 
develop a consensus guideline for GMT that includes a set of detailed principles and therapy 
intentions. 
 
In the first qualitative and unstructured round, a core group of 6-10 experts from 6 countries will 
draft a set of statements based on literature and analyses of videotaped GMT sessions from 3 
countries (Denmark, Germany, Netherlands). We will analyze the videos, extract common 
compounds and principles, develop statements and discuss and modify these statements with the 
core group. In Delphi round 2 we will invite 60-80 experts from several countries to rate their 
agreement with these statements in structured online questionnaires. Statements for which full 
consensus is reached will be included in the guideline. Statements with no consensus will be 
discussed with the core expert panel, rephrased as necessary, and reiterated in another final round.  
 
We will use two criteria for measuring the level of agreement and determine consensus; namely 
the median rating to measure central tendency and the inter-percentile range (IPR) adjusted for 
symmetry (IPRAS) to measure the level of dispersion of the ratings. 
 
This is work in progress. We will present example statements to illustrate what the guidelines 
might look like. 
 

Litteratur 

Zuidema, S., Johansson A., Selbaek, G., Murray, M., Burns, A., Ballard, C. et al. (2015). A consensus guideline for 
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Musikalske rytmer og Parkinsons sykdom 
 

Foredragsholder 

Kjetil Vikene, PhD-kandidat og forsker ved Institutt for Biologisk og Medisinsk Psykologi, 
Universitetet i Bergen 
 

Sammendrag 

Hvordan behandler Parkinson-hjernen musikalske rytmer? Parkinsons sykdom er en nevro-
degenerativ lidelse forårsaket av progressiv celledød i spesifikke deler av hjernen. Dette medfører 
både kognitive og fysiske symptomer som forverres etter hvert som sykdommen utvikler seg. 
Vansker med bevegelse er et av de mest synlige symptomene, og medisinering har begrenset 
effekt på disse symptomene. 
 
Rytmisk musikk har vist seg som en effektiv terapiform som kan redusere de motoriske 
symptomene (balanse, skrittlengde, kadens) (Thaut, McIntosh, McIntosh, & Hoemberg, 2001) – og 
den rådende forståelse av dette er at musikalske rytmer fungerer som en ekstern «metronom» som 
erstatter en ødelagt «klokkemekanisme» i de hjerneområdene som er rammet av sykdommen 
(Nombela, Hughes, Owen, & Grahn, 2013). Nyere forskning antyder også at rytmisk terapi kan ha en 
lengevarende, positiv effekt, også på visse kognitiv funksjoner hos pasientene (Bella, Benoit, 
Farrugia, Schwartze, & Kotz, 2015). 
 
Men hvordan behandler pasientenes hjerner egentlig rytmer? Er det forskjell på hvordan pasienter 
og friske kontrollpersoner forholder seg til enkle og mer komplekse rytmer? Vi ba 20 pasienter og 
20 friske personer om å vurdere kompleksiteten i 10 forskjellige rytmer. Parkinson-pasientene 
vurderte alle rytmer som mer kompleks enn de friske kontrollpersonene – og forskjellene var størst 
der rytmene var enkle. Deretter skannet vi 15 pasienter og 15 friske personer ved hjelp av 
funksjonell magnetresonans (fMRI) mens de lyttet til rytmisk musikk av forskjellig kompleksitet. Vi 
fant tydelige forskjeller i hjernefunksjon mellom gruppene, og noen av disse resultatene vil bli 
presentert under konferansen. Vi vil forsøke å diskutere våre funn i en større horisont om 
behandlingen av Parkinson-syke.  
 
Hvordan kan våre forskningsfunn informere rytmiske terapiformer? Hvordan kan menneskets 
naturlige rytmisitet brukes i nevrorehabilitering? Kan musikalske rytmer brukes diagnostisk? 
 

Litteratur 
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Min musikalske livshistorie: terapeutisk opplevelsesteknologi for 
hjemmeboende eldre 
 

Foredragsholdere 

Minna Hynninen, fag- og forskningssjef ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus 
Frode Wikne, direktør ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus 
Solgunn Knardal, musikkterapeut ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus 
 

Sammendrag 

En stor utfordring innen psykisk helsearbeid er overgangen fra å være til behandling på en 
institusjon til hverdagen utenfor institusjonen. Særlig eldre med demens kan ha store utfordringer 
med å vedlikeholde den positive utviklingen som de har opplevd under innleggelse i psykisk 
helsevern, uten tilstrekkelig oppfølging. Det er behov for å utvikle løsninger og 
behandlingsmodeller som kan bidra til større grad av kontinuitet og overføring av behandling fra 
institusjon til hjemmet. 
 
NKS Olaviken og Soundio AS har gått sammen for å utvikle en digital applikasjon som kan brukes 
av hjemmeboende eldre med kognitiv svikt for «min musikalske livshistorie». I prosjektgruppen 
inngår det også medlemmer fra Universitetet i Bergen (Griegakademiet, Det psykologiske fakultet) 
og Bergen Teknologioverføring, samt brukerrepresentanter. Applikasjonen kan brukes på 
nettbrett, og brukeren kan trykke på gjenkjennelige symboler for å starte musikk og bilder fra ulike 
livsfaser. Musikkterapeuten tilpasser innholdet basert på en kartlegging i spesialisthelsetjenesten, 
lager en plan for bruk av applikasjonen hjemme, og gir oppfølging. Det legges vekt på at brukeren 
og pårørende kan bruke applikasjonen sammen for positive, felles opplevelser.  
 
Det tas sikte på å teste applikasjonen i et fremtidig hovedprosjekt. Dersom applikasjonen blir godt 
tatt imot av brukere, er det aktuelt å utvide bruksområdet etterhvert, innenfor både spesialist- og 
kommunehelsetjenesten, regionalt og nasjonalt, og til andre målgrupper som har nytte av 
musikkterapi som en del av behandlingen. 
 
I denne presentasjonen vil vi beskrive konseptet for den digitale løsningen, utviklingsprosessen, og 
skissere et fremtidig hovedprosjekt. 
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SPOR 6, EGGET: BRUKER- OG PÅRØRENDEERFARINGER 
 
 
Gatens Evangelium: Konsertforedrag om et liv i rus, om å forebygge og hjelpe, 
og om å fremme en bredere forståelse 
 

Deltakere 

Morten Sommerbakk: vokal og storyteller  
Lasse Tuastad: gitar 
Bjarte Stien: gitar 
Geir Akse: trommer 
Martin Leknesund Hansen: bass 
 

Sammendrag 

Gatens Evangelium er et bergensbasert band som spiller røff og fengende rock med vekt på gode 
melodier, smakfulle arrangement og innholdsrike, realistiske tekster. Flere av medlemmene i 
Gatens Evangelium har bakgrunn som tidligere rusbrukere og ønsker å få frem budskapet om at 
musikk og et bandfellesskap kan bidra til en tilværelse uten rus. På bakgrunn av dette har Gatens 
Evangelium laget rusforebyggende konsertforedrag, der basisen er tekster, sanger og historier fra 
ett levd liv i en rusbelastet verden. Konsertforedraget til Gatens Evangelium ønsker å gi et innblikk i 
rusens bakside, og handler om hvordan musikk har hjulpet bandmedlemmene og hvordan det kan 
forebygge og hjelpe andre. 
 

Litteratur 

Tuastad, Lars: ”Til alle som har falt…en gang”. Erfaringar frå rusførebyggjande konsertføredrag for 
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Bruker Spør Bruker: evaluering av prosjektet Utan Terapeut - MOT82 UT i 
lokalsamfunnet 
 

Foredragsholdere 

Bjarte Johansen, brukerrepresentant fra MOT 82 i Åsane bydel 
Lasse Tuastad, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen / musikkterapeut ved Bjørgvin DPS  
Astrid Linnea Østerholt, musikkterapistudent ved Universitetet i Bergen 
 

Sammendrag 

UT – MOT82 ut i lokalsamfunnet er et prosjekt som vil jobbe for å få flere mennesker med psykiske 
lidelser til å delta i musikk/kulturaktiviteter i lokalsamfunnet. Det er en videreføring og utvikling av 
prosjektet MOT82; MusikkOppfølgingsTilbod for menneske med psykiske lidelser, som viser gode 
resultater med et aktivt musikkmiljø ved kulturverkstedet U82 i Åsane (Bjotveit, Tuastad & 
Wormdahl, 2016). Samtidig med det høye aktivitetsnivået ved U82 opplever enn at det er vanskelig 
å komme et nivå videre når det gjelder deltaking i det regulære musikk/kulturlivet i Åsane. UT – 
MOT82 ut i lokalsamfunnet ønsker derfor å bygge videre på de gode erfaringene som er gjort i 
MOT82, og å jobbe spesifikt med ulike modeller for å bygge bro ut til det lokale musikk/kulturlivet. 
Prosjektet UT-MOT82 kan ses i sammenheng med Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer for 
utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser (2013). I høst har det foregått en 
evaluering av UT-MOT82, hvor Bruker-Spør-bruker-metoden har blitt benyttet. Her er 
brukerrepresentant deltakende i alle ledd i forskningsprosessen og er den som holder intervjuene. 
Problemstillingene er som følger: 
 

• Hvordan oppleves det å delta i musikkoppfølgingstilbudet MOT82? 
• Hvordan har prosjektet UTAN Terapeut – MOT82 UT i lokalsamfunnet bidratt til 

deltakelse i kulturlivet i lokalsamfunnet?  

I foredraget vil vi legge fram noen erfaringer som er gjort med Bruker-Spør-Bruker-metoden. I tillegg 
vil noen av de mest sentrale funnene i evalueringen bli presentert og diskutert. 
 

Litteratur 

Bjotveit, A., Tuastad, L., & Wormdahl, E. (2016). Evaluering av prosjektet MOT82: MusikkOppfølgingsTilbud for 
mennesker med psykisk lidelse i Åsane. Bergen: Helse Bergen, Bjørgvin DPS. 
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med psykoselidelser. Oslo: Helsedirektoratet. 

Steinsbekk, A., Westerlund, H., Bjørgen, D. & Rise, M. B. (2013). Hvordan beskriver brukere av psykisk helse- og 
sosialtjenester et godt tjenestetilbud? Tidsskrift For Norsk Psykologforening, 50(1), 2 – 5.  



Musikkterapi gjennom livet: POLYFON-konferansen 2017 

 
 

28 

Musikkterapi i eit recovery-perspektiv – “Bearbeiding av psyken på en 
hyggelig måte” (sitat) 
 

Foredragshaldar 

Reidar Dale, spesialkonsulent (cand.polit) ved Kompetansesenter rus (KoRus) vest Bergen 
 

Samandrag 

Musikkterapi har vore ein del av tilbodet ved Stiftelsen Bergensklinikkene sidan november 2013. 
Prosjektet med musikkterapi vart tatt så godt i mot av både pasientar og tilsette – noko som m.a. 
går fram av ein evalueringsrapport frå 2014 – at det vart eit fullverdig tilbod frå hausten 2014. 3 
stillingar vart etablert, og i periodar har det vore 4 utdanna musikkterapeutar ved Stiftelsen. I 
perioden 2014-2017 har Dale intervjua nærare 30 pasientar som har fått musikkterapi ved 
klinikken. Målsettinga med intervjua/samtalane har vore å få innblikk i pasientane sine opplevingar 
av musikkterapi, kva meiningar dei har om musikkterapi og kva nytte dei tenkjer dei har/har hatt 
ved bruk av musikkterapi. Dette innlegget vil presentere nokre av desse opplevingane, meiningane 
og nytta.  
 

Litteratur 
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Mellom maktesløshet og mestring – en kvalitativ studie av pårørendes 
perspektiv på god psykisk helse  

 

Foredragsholder 

Jørgen Aasen Berget, psykolog / musikkterapistudent ved Universitetet i Bergen 

 

Sammendrag  

I begynnelsen av 2017 kom Helsedirektoratet med en ny pårørendeveileder hvor de løfter frem 
samarbeid og medvirkning mellom den offentlige og uformelle omsorgen. Samarbeid og 
medvirkning er viktig for å støtte pårørende og legge til rette for å opprettholde den 
pårørendeomsorgen som vi har i dag. Pårørende kan sees som et viktigere nettverk enn 
profesjonelle hjelpere. Studier viser at pårørende til mennesker med alvorlige psykiske lidelser kan 
oppleve sin egen situasjon som krevende. På samme tid er pårørende en betydelig ressurs og en 
viktig del av bedringsprosessen til brukere. Med bakgrunn i dette vil det være nyttig å forstå mer 
om pårørendes opplevelser og hva som gir god psykisk helse for folk som står nær personer med 
alvorlige psykiske lidelser.  
 
For å bidra til dette har jeg dybdeintervjuet 11 personer om opplevelsene deres av å være 
pårørende. Materialet har jeg analysert gjennom tematisk analyse. Funnene er presentert gjennom 
tre temaer: 1) Psykisk helse som et relasjonelt fenomen 2) Maktesløshet 3) Mestringsstrategier. Det 
siste temaet omhandler relasjonell ivaretagelse, små hverdagslykker, et fristed, håp og stå-på-vilje. 
Å arbeide mer relasjonelt på et samfunnsplan og i helsevesenet foreslår jeg som implikasjoner. Det 
kan gjøres ved å skape møteplasser, tilby pårørendegrupper og arbeide mer familieorientert. 
 
Stemmene til pårørende innen psykisk helsevern kan bli glemt og derfor har jeg valgt å løfte frem 
deres stemmer og opplevelser. Jeg ønsker å se hvordan pårørendes stemmer kan være grunnlag 
for tenkning og teoretisering innen psykisk helsevern. Tema er relatert til relasjon, medvirkning, 
samvalg og brukerstyring. Musikkterapi har nylig blitt anbefalt med brukere innenfor psykose og 
rusfeltet. I denne sammenheng lurer jeg på hva vi kan gjøre innenfor musikkterapi for pårørende. 
Jeg arbeider i år med en arts-based masteroppgave i musikkterapi som også omhandler pårørende 
innen psykisk helsevern. 
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