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Hva er musikkterapi?

 5-årig profesjonsutdanning på 

universitetsnivå (mastergrad)

 Et fag som studerer sammenhenger mellom 

musikk og helse.

 En profesjon som bruker musikk til å øke 

livskvalitet, bedre helse og fremme utvikling 

hos ulike brukergrupper.

 En praksis som er relasjonell, 

ressursorientert og samfunnsorientert





 «Det bør tilrettelegges for bruk av musikkterapi til pasienter/brukere som ønsker 

dette.»

 Legger vekt på mestring, kommunikasjon og personlig uttrykk, å arbeide med sosial 

angst, motivasjon, selvforståelse, rusfrihet og annen personlig vekst. 

 ”Terapien må utføres av personer med godkjent utdanning innen  musikkterapi.”

 Kunnskapsgrunnlag: Konsensus



Foreløpige funn

• Forbedret engasjement og motivasjon for 

videre behandling

• Positiv emosjonell endring og innsikt

• Reduksjon av angst og depresjon

https://gamut.w.uib.no/kunnskapsbeskrivelser/musikkterapi-i-rusfeltet/



«Musikkterapi kan føre til avkobling fra vanskelige tanker og 

situasjoner, samtidig som at pasienten kan få en 

mestringsopplevelse som kan påvirke motivasjonen for å stå i 

behandlingen» 



Nasjonal faglig retningslinje for utredning, 
behandling og oppfølging av psykoselidelser

Musikkterapi ”fremmer tilfriskning, og 

behandlingen bør starte i akuttfase, med 

henblikk på å moderere de negative 

symptomene.»

«Musikkterapi er like effektivt for 

pasienter som er innlagt på døgnenhet, som for 

dem som får poliklinisk behandling. Forskning 

viser at musikkterapi både kan inngå i 

behandling innen psykisk helsevern og i 

kommunalt arbeid (…) Behandlingen må utføres 

av offentlig godkjente musikkterapeuter.»

Evidensnivå: 1a

Gradering: A









Virksomme faktorer i musikkterapi

Motivasjonen øker Følelser kommer til 
uttrykk

Bedre 
kommunikasjons- og 

relasjonsevner
*Økt livskvalitet

«Negative 
symptomer»

Gold et al. / Clinical Psychology Review 29 (2009) 193–207

*Geretsegger et al. / Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 5. Art. No.: CD004025.



 Sterke musikalske opplevelser 

utløser dopamin (Salimpoor et al., 

2011).

 Gruppesang øker oxytocin-nivå 

(Keeler et al. 2015)





 20 informanter

 13 menn og 7 kvinner.

 Aldersspenn 18-63 år

 Både døgnbehandling, 

dagbehandling og poliklinisk 

behandling.

 Semistrukturerte intervju



Kor tilfredse har brukarane vore med

å delta i musikkterapien?

Gjennomsnittleg skåre: 9,2

• «Hovedårsaken at jeg ville til Bergensklinikken var at det var tilbud om musikkterapi»

• «Demper angst»

• «Mestring med stor M»

• «Det er på en måte et redskap for å få frem gode samtaler»

• «Får tro på meg sjølv»

• «Det er gøy!»

Reidar Dale



Kor nyttig synest brukarane det har vore å ha 

musikkterapi?

Gjennomsnittleg skåre: 9,0

• «Får en opplevelse av glede, som for øvrig er vanskelig å få tak i, i 

hverdagen»

• «Det å fokusere på musikken og ikke ha rus i fokus, ja det er himmelsk»

• «Har vært langt nede… psyken…. musikkterapi har vært med å bygge 

meg opp igjen»

• «Det gir håp mening og glede»

• «Helt utrolig hvor mye en time med bruk av instrument kan gjøre med 

meg»

• «Går ikkje an å isolere musikkterapi fra resten av behandlingen – det er 

en del av den. Må se alt i sammenheng; musikkterapi, treningsterapi og 

samtale med psykolog»

Reidar Dale



Korleis bruka erfaringane frå musikkterapi etter dei er 

ferdig behandlingstida i Bergensklinikken?                                          

• «Er blitt tryggere på meg sjølv, og det kan eg jo bruke til det meste»

• «Har en drøm om å leve av musikken»

• «Skal prøve å synge i kor»

• «Nå skal jeg bruke musikk på buss og på kjøpesenteret for å dempe min 

sosiale angst»

• «Håper den gnisten eg har nå, alltid kommer til å være der»

Reidar Dale



Sitat om nytte

«Føler på mange måter at musikkterapi har reddet livet mitt. Får 

bearbeidet vanskelige følelser gjennom sangen, både glede og sinne. Det 

er en frihet å komme til musikkterapi timene. Har gitt meg mestringsfølelse 

og selvtillit. Henter opp igjen godfølelsen da jeg er på steder det ikke er så 

god stemning».



Musikkterapi som recovery-orientert praksis

Leamy et al. 2011



Foto: H.P Solli



Lytte til musikk

Bilde: PxfuelFoto: Pxfuel

Musikk: Orange Club



Å spille sammen

Foto: Lars Opstad/NFMT



Sangskriving

Foto: Pxfuel



Framføring



Oppsummering

 Musikkterapi er anbefalt i Nasjonale retningslinjer for psykose, rusavhengighet og 

avrusning

 Det er gjort relativt få gode effektstudier av musikkterapi som rusbehandling. 

 Større og bedre studier viser positiv effekt for musikkterapi ved alvorlige psykiske 

lidelser generelt, og ved psykose og depresjon spesielt.

 Kliniske erfaringer og brukerundersøkelser viser at mange med rusavhengighet 

har stor glede og nytte av musikkterapi.

 Virksomme faktorer i musikkterapi inkluderer sosial/relasjonell mestring, 

emosjonelt uttrykk, motivasjon og økt livskvalitet.

 Musikkterapi erfares å støtte opp om faktorer viktig for personlig og sosial 

recovery.
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