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Hva er det med musikken?



Å lytte til, skape og 

spille musikk involverer 

de aller fleste kognitive 

funksjoner i hjernen

(Science, 2005)

Kulturaktivitet bidrar til 

økt konsentrasjon og 

bedre hukommelse



Er kultur del av grunnleggende behov?

Ja, sier forsker ved 

Karolinska Sjukhuset, 

Stockholm:

Hjernen trenger variert 

sansestimulering for å 

utvikle sin kompleksitet og 

kapasitet – og vedlikeholde

hjernens arbeidskapasitet



Musikk och signalstoffer: belönner,  

minsker stress och øker sosial 

kompetanse:

En omfattende oversiktartikkel om de kjemiske 

endringene som musikk produserer i nervesystemet, og 

effektene de har. 

Musikk setter i gang 

hjernens belønningssystem, 

det reduserer produksjonen av stresshormoner

øker  produksjonen av signalstoffer som oppmuntrer til 

sosial atferd. 

(Mona Lisa Chanda og Daniel Levitin, 2013)

www.kulturellahjarnan.se

http://www.kulturellahjarnan.se/


Musikk kan: 

• Igangsette følelser som 

ikke var tilstede i 

utgangspunktet

• Forsterke følelser og 

stemninger som allerede er 

tilstede

• Utløser serotonin i hjernen  

(Sloboda, 2005)

• Bidrar til produksjon av 

oxytocin i hjernen 

(Theorell, 2009)





Kultur og helse – sang /musikk

1 time ekstra musikkundervisning i uka kan 

påvirke stressnivået hos barn positivt og bedre det 

sosiale miljøet i klassen. (Södergran, Theorell, 2004)

½ time med meningsfull musikk- og sangaktivitet 

2 ganger i uka for kan forsinke utviklingen av 

sjukdommen demens

(Gerdner, 2000)



Hippocampus: sentral for læring og hukommelse

Hippocmapus kan få større tetthet ved trening og sansestimulering

Hippocampus kan få redusert størrelse ved kronisk stress (høg cortisolverdi)

Hippocampus får redusert størrelse ved demens, for eksempel Alzheimer

Amygdala er en struktur i tinninglappen i hjernen.

Amygdala inngår i det limbiske system som er en eldre del av hjernen. 

Amygdala er viktig for opplevelse av og fremkalling av følelser, og involvert i motivasjon, 

aggresjon/frykt, ernæring/mat. Amygdala kan bli (blir) forstørret ved kronisk stress 



GAMUT (UiB)  – musikkterapistudie med 

kontrollgruppe

En kontrollert studie som viser at 

«seks uker med musikkterapi har en betydelig dempende 

effekt på agiterende atferd hos pasienter med moderat til 

alvorlig demens i sykehjem, og at de som fikk musikkterapi 

ikke trengte så mye psykofarmaka som kontrollgruppen».

(Gold et al, 2013)



I en kontrollert studie ser seks uker med 

musikkterapi ut til å ha en signifikant effekt på 

moderat til alvorlig demens i form av 

aktivitetsforstyrrelser (som apati eller rastløshet), 

aggressivitet og angst. 

Effektene forsvant en stund etter at behandlingen 

ble avsluttet.

(Svansdottir og Snaedal, 2006).

Kilde: www.kulturellahjarnan.se
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Forankring – i forskning

:Ett eksempel:

Materiale fra HUNT3 dokumenterer at de 

som deltar i kulturaktivitet «opplever bedre 

helse, er mer tilfreds med livet sitt og har 

mindre forekomster av angst og depresjon»

(Cuypers et al, 2011)

n= 50797



Musikk påvirker hjerne, kropp og 

sinn

Musikk kan få 

hårene til å reise seg 

i nakken og tårene til 

å trille. Musikk kan 

fremkalle en rus av 

rene, rå følelser uten  

overstyring fra det 

kognitive området i

hjernen

Følelser

Hormoner
Immunforsvar

Gode 

opplevelser, 

fellesskap

Meining



Hva er det med billedkunsten?





Kultur og helse –bilde/kunst

 Forsøk på et sykehjem i Sverige på 2 ”like” 
etasjer – forskjellig opplegg- den ene etasjen 
et systematisk opplegg med bilder og 
billedkunst (med fagperson) – den andre 
vanlig pleie

 Regelmessig arbeid med bilde og billedkunst, 
har positiv effekt på fysisk og psykisk helse 
hos eldre.

- reduksjon av blodtrykk

- bedring av humør

- mindre uro, tretthet og smerte

(Wikstrøm, Theorell, 1993)





Omfatter både 

hverdagslivets

musikkbruk, 

musikk som del 

av en bred 

miljøterapeutisk 

praksis og musikk 

som et 

behandlingstilbud 

som krever 

spesialisert 

musikkterapi -

kompetanse



Hvorfor kan helsefeltet være interessert i musikken? 
Forankring i nasjonale planer

«Systematisk bruk av sang og 

musikk kan redusere uro ved 

stell og redusere bruk av 

tvang i demensomsorgen»

(Myskja, 2012, PhD, GAMUT, UiO) 

Denne dr.graden er benyttet som viktig 
fagreferanse både i Morgendagens 
omsorg og den nye eldremeldingen

Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet



Survey of a health care institution: 

Ytterøy Helsetun, Levanger

Systematic use of cultural 

activities (ex CD player in all 

residents' rooms, n=22)

The staff get new tools

The communication between staff 

and the elderly is based on deep 

respect

A strong reduction in taking 

sleeping pills for residents

Very low absens and a high 

degree of satisfaction among staff

Extensive cooperation with 

volunteers  (Wollan, 2014)



Mai 2018: antologi om hvordan musikk, 

dans og teater kan brukes i helse og omsorg

Omfatter kliniske og 

ikke-kliniske mål som å 

hindre isolasjon, 

regulere humør, 

redusere stress og 

støttebehandling ved 

demens



Syngende eldreinstitusjoner, 
(19 institusjoner) 

1. Omsorgssang. Individuelt tilpasset sang i 
omsorgssituasjonen  -

2. Deltakelse i sangaktivitet. Organiserte og 
spontane sangstunder 

3. Opplevelsesaktivitet. Allsangkonserter med 
aktiv deltakelse. «Lyttekonserter» med musikk/sang som 
den enkelte kjenner/har et forhold til. 



Foreløpig resultat:

• økt trivsel for beboere

• mer positive og mer effektive stell

• bedret opplevd arbeidssituasjon for ansatte

2018: Følgeforskning ved Kari Bjerke Batt-

Rawden, NTNU

2018: Etablert forskningssamarbeid 

med Senter for forskning i musikk og helse  

(CREMAH) ved Norges musikkhøgskole



Fra Statsbudsjettet 2018, Helse-

og omsorgsdepartementet:

Under tiltak 0761 post 21 står det:

«Videre foreslås det bevilget 5 mill. kroner 

for å videreutvikle og spre 

opplæringsprogram om miljøbehandling og 

integrert bruk av musikk og sang til ansatte i 

omsorgstjenestene».



Musikkbasert miljøbehandling (MMB) 

Nasjonalt opplæringsprogram i miljøbehandling med 

integrert bruk av musikk og sang for ansatte i 

helse- og omsorgstjenestene (15/5492)

(2015 – 2017, 2018 -)

Musikkbasert Miljøbehandling



Opplæringsprogrammet Musikkbasert 

miljøbehandling (MMB)

Opplæringsprogrammet er ett av flere tiltak 

under Regjeringens nye handlingsplan for 

rekruttering, kompetanseheving og fagutvikling 

i helse- og omsorgtjenestene:

KOMPETANSELØFT 2020

www.musikkbasertmiljobehandling.no

www.kulturoghelse.no www.aldringoghelse.no
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Forankring og Kunnskapsgrunnlag

Oppdraget er gitt Helsedirektoratet i tildelingsbrevet for 2015 fra Helse- og 

omsorgsdepartementet. Det er forankret i statsbudsjettet for 2015 og i Meld. 

St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg. 

I meldingen redegjøres det for nyere studier som viser at ”når ansatte får 

mulighet til å bruke sang og musikkterapeutisk, fungerer det mot uro og 

depresjon ved demens eller mot utagering ved stell og daglige aktiviteter

(Myskja 2012, Sandell 2013). 

Ved systematisk bruk av musikk i daglige aktiviteter ble brukerne roligere og mindre 

utagerende, bruk av psykofarmaka ble kraftig redusert, pårørende ble mer tilfredse, 

sykefraværet gikk ned og pasienter man før var tre om å stelle, kunne nå stelles av en person”

Fra konkurransegrunnlaget, 2015-06-15, Helsedirektoratet (15/5492), side 1 og 2



Fra Konkurransegrunnlaget 2015-06-15 

«

Mål: 

at individuelt tilpasset bruk av sang, musikk og bevegelse skal skje 
ved at helse- og omsorgsarbeidere får kompetanse om bruk av 
musikktiltak tilpasset den enkelte bruker/pasient.

Dette kan skje ved at deltakerne gis verktøy og metoder til å 
kartlegge brukernes/pasientenes behov og preferanser. Med 
utgangspunkt i kartleggingen skal de sørge for at musikk og sang 
tilpasset den enkeltes behov tas i bruk og dokumenteres 
gjennom journalføring på lik linje med andre typer behandling 
og medikamenter.



Målgrupper
Målgruppene for opplæringsprogrammet MMB er: 

”ansatte som arbeider med brukere/pasienter i alle aldre 

og med ulike sykdommer og lidelser.

Dette inkluderer ansatte i hjemmebaserte og 

institusjonsbaserte omsorgstjenester, psykisk helsearbeid 

og rusarbeid, forebyggende helsetjenester, rehabilitering 

og habilitering”

Musikkbasert Miljøbehandling



Hva er musikkbasert miljøbehandling?

• Bruk av sang, musikk og bevegelse i den daglige pleie 

og omsorgen benyttet av helse- og omsorgsarbeidere

• Individuelt tilpasset og systematisk brukt, uavhengig av 

hvem som er på jobb 

• Er faglig forankret i forskning og god praksis og bygger 

på nevrologisk musikkterapi med elementer fra 

musikkterapi og musikkpedagogikk.

• Toneangivende i prosjektutvikling har vært lege og

nevrologisk musikkterapeut Audun Myskja i         

samarbeid med ulike  fag- og forskningsmiljø



Musikkbasert miljøbehandling i 

praksis

Enkle musikkbaserte verktøy i omsorgsarbeid:

•Lydmiljøet – en bevisstgjøring

•Kartlegging av musikkpreferanser

•Lytting

•Bruk av uroskjema/døgnvariasjonsskjema

•Omsorgssang, sang ved stell

•Rytme som støtte ved forflytning og trening

•Musikktiltak individuelt og i grupper

•Sang, musikk og bevegelse som bidrag til variert 

fysisk aktivitet



Musikkbasert miljøbehandling

Opplæring (kurs og seminarer med kursbevis):

• ABC Musikkbasert miljøbehandling (Nasjonal 

kompetansetjeneste for Aldring og helse sentral i 

gjennomføringen)

• Samlingsbasert kurs Musikkbasert miljøbehandling

(Nasjonalt Kompetansesenter for kultur, helse og 

omsorg sentral i gjennomføringen)

Utdanning (formalkompetanse):

• Musikkbasert miljøbehandling, 15 stp (Nord 

universitet)

• Kultur og helse, 7,5 stp (Nord universitet)

• Fagdag Musikkbasert miljøbehandling, bachelor 

sykepleie

Opplæringsprogrammet består av



ABC-oppdragene for Aldring og 

helse 2016–2020 

06.06.2018 36

Eldreomsorgens 

ABC

Demensomsorgens 

ABC

Mitt livs

ABC

ABC Musikkbasert 

miljøbehandling



Resultater pr dato

Mindre uro ved stell

Økt velvære hos beboere som får tilbudet

Flere fornøyde pårørende/familie

Redusert bruk av tvang

Mindre bruk av sovemidler hos beboere

Helsearbeidere får flere verktøy for bedre 

omsorg – her med få bivirkninger

Musikkfaglige personer får nye allierte

Frivilligheten blir bedre forstått 



Hvem kan bruke sang, musikk og 

bevegelse/dans

i helse og omsorg?

• Musikkterapeuter (5 årig utdanning)

• Helse og omsorgsarbeidere med 

opplæring i Musikkbasert 

miljøbehandling (MMB)

• Musikkutdannede i helsevesenet, 

musikere mv

• Frivillig kulturliv, frivillig musikkliv



Begrepsbruk

• Terapi

• Miljøbehandling med integrert bruk av 

musikk og sang

• Sansestimulering med terapeutisk effekt

• Støttebehandling

• Ikke-medikamentell behandling



Forskning på effekter av MMB

Ingrid Følling, intervju – fire sykehjem 

høsten 2018

Randomisert, evidensbasert studie under 

utvikling der MMB knyttes til 

smertebehandling

Sterkt behov for forskning på effekter av 

ulike, systematiske musikktiltak i 

demensomsorgen



Meld. St 15 (2017-2018) Leve 

hele livet
Musikkbasert miljøbehandling inngår som en 

av fem tiltak under Helsehjelp 

Eldre og demensomsorgen trenger alle de ulike 

kompetansene som er tilgjengelig: 

• Helse og omsorgsarbeidere med opplæring i 

Musikkbasert miljøbehandling (MMB)

• Musikkterapeuter (5 årig utdanning) - ekspertnivået

• Musikkutdannede i helsevesenet, musikere mv

• Frivillig kulturliv, frivillig musikkliv
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