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Forankring og Kunnskapsgrunnlag

Opplæringsprogram om miljøbehandling med integrert bruk av musikk og sang til ansatte 
i helse- og omsorgstjenestene

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 2011, 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

NYTT: Musikkbasert miljøbehandling løftes fram som et av de 25 tiltakene under Helsehjelp i den nye 
kvalitetsreformen Leve hele livet, Meld St. 15 (2017-2018).



Fra Konkurransegrunnlaget 2015-06-15 

«Opplæringsprogrammet Miljøbehandling med integrert bruk av musikk og sang»

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.
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Hvorfor kan helsefeltet være interessert i 
musikken?

«Systematisk bruk av sang og musikk kan redusere uro ved stell og 
redusere bruk av tvang i demensomsorgen»

(Myskja, 2012) 

Nevrologien viser at det å lytte til musikk øker postive følelser 
i hjernens «belønningssenter. Musikkstimulering bidrar til økt
frigjøring av dopamin (kroppens naturlige rusmiddel)

(Salimpoor et al., 2011) 
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Å lytte til, skape og 
spille musikk 
involverer de aller 
fleste kognitive
funksjoner i hjernen

(Science, 2005)
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Gunnar Bjursell, professor, Göteborgs universitet

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)



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

Meining

Fellesskap
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NEW ANTHOLOGY – TO PUBLISHED BY SPRINGER IN June
MUSIC AND PUBLIC HEALTH – A NORDIC PERSPECTIVE
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- Uavhengig av forutgående musikkbakgrunn

- Skal ikke gi ekstrabelastning i en presset 

arbeidssituasjon

- Kommer i tillegg til evt musikkfaglig kompetanse som 

kan være tilgjengelig, inkludert musikkterapeuter 

- Skal ikke erstatte Den kulturelle Spaserstokken

Opplæringsprogrammet blir ledet av Nord universitet og Nasjonalt 

kompetansesenter for kultur, helse og omsorg i tett samarbeid med Nasjonal 
kompetansetjeneste for aldring og helse og Bergen Røde Kors Sykehjem

Opplæringsprogrammet finansieres via Helsedirektoratet 
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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”
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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 Video

• 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 FORANSATTE I HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE 
Musikkbasert Miljøbehandling

https://www.nrk.no/trondelag/musikkterapi-for-demente_-se-hva-som-skjer-nar-gretha-_83_-far-hore-favorittmusikken-sin-1.14094103


Musikkbasert miljøbehandling i praksis

Enkle musikkbaserte verktøy i omsorgsarbeid:

•Lydmiljøet – en bevisstgjøring

•Kartlegging av musikkpreferanser

•Bruk av uroskjema/døgnvariasjonsskjema

•Omsorgssang

•Rytme som støtte ved forflytning og trening

•Musikktiltak individuelt og i grupper

•Sang, musikk og bevegelse som bidrag til variert 

fysisk aktivitet
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Individuelle musikktiltak 

– noen eksempler

• Del av daglig rutine: 

• 15-20 min avspilt musikk før morgenstell

• Omsorgssang i forbindelse med stell

• Musikk før eller etter måltid

• Beroligende musikk om kvelden ved leggetid

• Støttetiltak ved behov:

• Individuelt tilpasset «freds-CD» (beroligende) og «fryd-CD» 

(aktiverende)

• Rytme som støtte ved forflytning og gåtur

MUSIKKBASERT MILJØBEHANDLING FOR ANSATTE I HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE 





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, Fakultet for lærerutdanning og sykepleie 

og helsevitenskap)

• Kultur og helse, 15 stp (Nord universitet)

• Fagdag Musikkbasert miljøbehandling, bachelor sykepleie.

Kurs og utdanninger kan tas uavhengig av hverandre.

Opplæringsprogrammet består av
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Erfaringer med MMB så 
langt

• Bidrar til å dempe uro og aggresjon  

• Løfte personer som sover unødvendig 
på dagtid – redusert vandring på natta

• Bruk av sove- og innsovningsmedisin 
redusert. 

• Dokumentert reduksjon i bruk av 
tvang hos beboere på sykehjem

• Aktiverer beboernes egne ressurser, 
mer fornøyde pårørende

• Mere fornøyde ansatte
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Musikkbasert miljøbehandling

I 2016 og 2017 har deltakere fra 69 kommuner (i 16 fylker) fått opplæring i 
Musikkbasert miljøbehandling.

Helse Øst 119+60   (fagdag)
Helse Sør 176+120 (fagdag)
Helse Vest 152+15   (fagdag)
Helse Midt-Norge 211+385 (fagdag)
Helse Nord-Norge 43

Deltakere på samlingsbasert kurs 286
Deltakere på ABC Musikkbasert miljøbehandling 411
Deltakere på høyere utdanning 45
Totalt 701

Sykepleiestudenter på fagdager 580

Deltakere til sammen 1322

Deltakere MMB pr. 2017
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www.musikkbasertmiljobehandling.no

http://www.musikkbasertmiljobehandling.no/
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