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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. Behandlingen må utføres av 
offentlig godkjente musikkterapeuter.” 

Evidensnivå: 1a 

Gradering:  A  



”Musikkterapi er like effektivt for  

pasienters som er innlagt på  

døgnenheter, som for dem som  

får poliklinisk behandling.  

Forskning viser at musikkterapi  

både kan inngå i behandling  

innen psykisk helsevern og  

i kommunalt arbeid.” (s. 71) 

 



Legemiddelfri behandling i psykisk 
helsevern 
 

  

 

 Kognitiv adferdsterapi 

Musikkterapi 

 Fysisk aktivitet 

 Familiesamarbeid 

… 

 

 



Musikkterapi i Norge 

 1978: 2 års videreutdanning i Oslo 

 2003: mastergrad og PhD (NMH) 

 2006: Mastergrad og PhD (UiB) 

 2013: Etterutdanning i psykisk helse og rus 

 

 Ca 400 musikkterapeuter 

 Ca. 30 i psykisk helse- og rusfeltet 

 Implementering pågår 

 

 



Musikkterapi i Norge 

 

 Teoretisk fundament: 

 Humanistisk filosofi og teori 

 Relasjonell 

 Ressursorientert 

 Samfunnsorientert 

 

 

 

 

 



Individuelt 

 

Grupper 

 

Som  

miljøterapi 

Ettervern Individuelt 



Den musikkterapeutiske ”verktøykassa” 

 

 Spille og synge 

 Improvisere 

 Lytte til musikk 

 Skrive sanger 

 Programmere musikk 

 Gjøre opptak 

 Lage CD 

 Bevegelse/dans 

 Samtaler 

 



Individuelt 

 

Grupper 

 

Som  

miljøterapi 

Ettervern Individuelt 



Evidens 
Evidensbasert praksis er integrering av   

-klinisk ekspertise 

-beste forskningsevidens 

-pasientens verdier/erfaringer 
       
   (Sackett et al. 2000) 



1. Kliniske erfaringer  
    

 

 Motivasjonen øker 

 Følelser kommer til uttrykk 

 Kommunikasjons- og relasjonsevner forbedrer seg 

 
  
 (Ansdell, 2014; Baines, 2003; Bruscia, 2012; Carr, Odell-Miller, & Priebe, 2013; 

De Backer, 2004; Eyre, 2011; 2013; Grocke et al., 2008; Hammel-Gormley, 1995; 
Hibben, 1999; Jampel, 2007;  Jensen, 2008; 2011; Kaser, 2011; Kooij, 2009; 
Moe, 2000; Næss & Ruud, 2007;  Pedersen, 2006; Rolvsjord, 2010; 2013 Solli, 
2008; 2014; Stige, 1999; 2012; Wigram & DeBacker, 1999) 



2. Forskningsevidens 



Cochrane Review 
“Music therapy for people with schizophrenia and 
schizophrenia-like disorders”  
  

 8 studier (483 deltakere) 

MT I 1 to 4 måneder (7- 78 sesjoner) 

 ‘MT + standard behandling vs. bare standard 

behandling 
 

        (Mössler et al. 2011) 

 



Mössler, K., Chen X.J., Heldal, T.O., Gold, C. (2011). Music therapy for people with 
schizophrenia and schizophrenia-like disorders. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2011, Issue 12. Art. No.: CD004025. DOI: 10.1002/14651858.CD004025.pub3.  

Effektstørrelse  
Angst 

Depresjon 

Nedsatt sosial funksjon 

Negative symptomer 

  Empiriske funn - Cochrane Review 
 
  Musikkterapi for mennesker med schizofreni eller schizotypiske lidelser 



 

 

 

 

3. Musikkterapi fra et brukerperspektiv 



“The opposite of treatment”: a qualitative study of how patients 
diagnosed with psychosis experience music therapy. Nordic 
Journal of Music Therapy (2015) 

 
Tema:  Hvordan opplever pasienter diagnostisert med psykose 

  å delta i musikkterapi? 

Kontekst:  Lukket psykiatrisk intensivavdeling, (Lovisenberg) 

Metode:  Kvalitativ case studie 

Data:   Intervju og observasjon (N=9) 

Analyse:  Fortolkende-fenomenologisk metode (IPA) 

 

 

 





Forskningsprosess 

 



1. Frihet fra stigma  

 

 

 ”Det har jeg merket veldig stort her (på sykehuset) i 
hvert fall, at mange har sett på meg som veldig syk 
(…). Jeg føler meg ofte som en feilmontert vare. At 
det er liksom så mye feil ved meg, hvis du skjønner? 
Og at når jeg er her, da føler jeg  ikke at det er så mye 
gærnt (…) Jeg har følt meg veldig frisk når jeg har 
vært her, assa. Selv om jeg har sett ting og sånn. (P3) 

 
  



2. Frihet fra sykdom 

  
 HP:  Det du sa nå i sted var at det rommet her, så er 

 det ikke psykose? 
 P1:  Det er en frihet fra alle mulig sykdom da, og 

 psykose og alt som er plagsomt. Det er noe godt 
 og kreativt i dette rommet. (…) Det er ikke noe 
 sykdom i dette rommet. Det er ikke noen 
 negative ånder her, liksom. Det er fred. 

 



2. Kontakt med seg selv / identitet 

  

 

 “Jeg finner veldig mye identitet i musikken. Og, en 

følelse av å være hjemme, en personlig …personlig 

…gjeninndragelse i meg selv…hver gang jeg hører 

på musikk. Musikken er meg på en måte.” 

         (P6) 

 



   2. Kontakt med kroppen 
  

 ”Ja, altså, når jeg bruker kroppen….så begynner jeg å 
kjenne den på en annen måte. Jeg har det på samme 
måte som at jeg ikke kjenner pusten så mye. At jeg 
ikke kjenner kroppen min så godt…den er liksom 
nummen. Og det eneste jeg har gjort da, er å skjære 
meg, for da kjenner jeg kroppen min. (…). Men så fort 
jeg begynner å slå på trommer så…er ett eller annet 
som funker (…) Jeg føler …altså…litt…litt faktisk sånn 
som jeg føler når jeg har skada meg. At det er litt 
sånn…ja…Jeg er her, liksom. Her slutter det liksom, 
og her begynner det. Her er verden, her er jeg. Her 
begynner jeg” (P2). 



 3. Motivasjon og håp 

 

  

 ”Jeg synes det er mye lettere å våkne opp til 
musikkterapi enn til andre kjedelige ting. Samtaler 
og sånn. Det orker jeg nesten ikke” (…) 

 ”Så jeg føler at det [musikkterapi] gir meg veldig 
mye glede og masse håp. Jeg ser framover liksom, 
når jeg driver med musikk” (P3). 

 



4. Symptomlette 

 

HP:  For du hører stemmer av og til? 

P1:  Det kan være sånne tvangstanker eller ting som 
 prøver å få oppmerksomhet 

HP: Men sånn som når vi har spilt og holdt på med 
 musikk her. 

 Hvordan er det med de tankene da? 

P1:  Det er ikke noe når jeg er her…så er det 
 ingenting av det. 

HP:  Ingenting av det i det hele tatt? 

P1:  Nei, nei.  



3. Symptommestring 

  

  

 
HP: Hva skjer med stemmene da, når du holder på 

med  musikk? 
P3:  Med stemmen min? 
HP:  Nei, stemmene som du hører…du sa i sted at 

du  hører stemmer i hodet. Hva skjer nå vi 
holder  på å synge og sånn  nede her, da? 

P3:  Nei, da sier jeg sånn: "Fuck dere! Nå er det min 
 tur!" 

HP:  Er det sant? 
P3:  Ja! 
HP:  Sier de noen ting tilbake, da? 
P3:  Ja, de sier, ”Nei, du må høre etter!”. Og så sier 

jeg  bare  ”Nei, fuck dere, det er min tur nå!” 
HP:  Og så synger du? 
P3:  Ja.  
. 
 
 





 

 

Symptomlette 
Psykosetilstanden generelt 

Forstyrrende tanker/stemmer 

Visuelle hallusinasjoner 

 

 

Trivsel og velvære 
Glede og velbehag 

Motivasjon 

Mestring 

Håp 

 

 

 

Kontakt 
Kontakt med seg selv 

Kontakt med vitalitet 

Kontakt med følelser 

Kontakt med andre 

 

 

 

 Frihet 
Frihet fra sykdom 

Frihet fra stigma 

Frihet fra behandling 

 

Solli & Rolvsjord, 2014 



Evidensbasert praksis er integrering av   
1. Klinisk ekspertise 

2. Beste forskningsevidens 

3. Pasientens verdier/erfaringer 
       
     (Sackett et al. 2000) 



Musikkterapi som evidensbasert praksis 
 

 Motivasjonen øker 

 Følelser kommer til uttrykk 

 Kommunikasjons- og relasjonsevner forbedrer seg 

 

 Fremmer recovery 

 
  

  





Recovery 

 

”Det handler om å gjenfinne håp og tro på egne  

muligheter, redefinere selvet i den forstand  at de  

psykiske helseproblemene bare er en begrenset del av  

en selv, akseptere de psykiske helseproblemene, være  

involvert i meningsfulle aktiviteter, overkomme stigma,  

ta kontroll og delta i lokalmiljø og samfunn, håndtere 

symptom og plager og ha støtte av andre i lokalmiljøet,  

som venner, familie, likesinnede og profesjonelle.” 

 

 
    (Davidson et al.,  2007, min oversettelse) 



En oppadgående spiral av recovery-
prosesser i musikkterapi (Solli, 2014) 

 

An upward spiral of recovery processes in music therapy (Solli 2014) 



Musikkterapi som recovery-orientert 
praksis 

 Bygger på personens egne ressurser 

 Personen som aktiv deltaker 

 Bygger på likeverdig samspill 

 Er fleksibel og tilpassningsdyktig tilnærming 

 Musikk er en sosial aktivitet 
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”Fra bruker til bruker” 

 Geir Jensen 
 

 18 spørsmål om implementering av 

psykoseretningslinjene 

 127 intervjuer (70 menn og 52 kvinner) 

 Brukere mellom 18 og 35 år 

 Januar 2013 til januar 2015 

 

 







Implementering av musikkterapi 

 

Akutt / Intensiv 

DPS 

Ettervern 

Frivillig 

musikkliv 



Musikkterapi - oppsummert 

 Kunnskapsbasert fag og praksis 

 To masterutdanninger i Norge 

 En av få behandlingsformer som gir 

dokumentert effekt på negative symptomer 

 Recovery-orientert 

 Medisinfri behandlingsform 

 Reduserer bruk av tvang? (Pågående PhD) 





 

 

 

 Ta gjerne kontakt: hans.solli@uib.no 
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