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Sammendrag 
	
Musikk har i alle tider blitt brukt som helsefremmende middel, men hvordan kan musikk i dag 

og i fremtiden medvirke i et helsefremmede og forebyggende arbeid, og som imøtekommer 

personer med demens i den dag-til-dag opplevelse de har av det å faktisk leve med demens? 

Denne oppgaven handler om bruk av musikk og musikkterapi i demensomsorgen på norske 

sykehjem. En stadig økende levealder i samfunnet krever nye måter å tenke på i form av 

alternative behandlingsmetoder ved siden av medikamentell behandling. Hva kan samfunnet 

gjøre for at demensrammede skal få best mulig behandling, få oppnåelse av livskvalitet og 

mestring i en hverdag med demens og som pasient på sykehjem? Hva må en vektlegge og 

tilegne seg av kunnskaper rundt feltet helse og musikk i kombinasjon, og hvem i samfunnet 

skal bedrive slike musiske behandlingsalternativer? Oppgaven baserer sitt innhold på en 

litteraturstudie av andres forskning, hvor det innhentende materialet danner en relevant 

oversikt på et og samme sted over disse belyste områdene.  
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Hva ser du søster, i din stue? 

En gammel, sur og besværlig frue,  

Usikker på hånden og fjern i blikket,  

Litt grisete og rotet der hun har ligget.  

 

Du snakker høyt, men hun hører deg ikke.  

Hun sikler og hoster, har snue og hikke. 

Hun takker deg ikke for alt det du gjør,  

Men klager og syter, har dårlig humør.  

 

Er det hva du tenker, er det hva du ser?  

Lukke øyene og se, det var noe mer.  

Nå skal jeg fortelle deg hvem jeg er,  

Den gamle damen som ligger her.  

 

Jeg er en pike på ti, i et lykkelig hjem 

Med foreldre og søsken – jeg elsker dem.  

Jeg er ungmø på seksten, med hjerte som 

banker, 

Av håp og drømmer og romantiske tanker. 

 

Jeg er brud på tyve med blussende kinn.  

I mitt eget hjem går jeg lykkelig inn.  

Jeg er mor med små barn, jeg bygger et hjem. 

Mot alt som er vondt vil jeg verne dem.  

 

Og barna vokser, med gråt og latter.  

Så blir de store, og så er vi atter 

Voksne alene som nyter freden 

Og trøster hverandre. Og nyter gleden  

Når vi blir femti, og barnebarna kommer 

Og bringer uro og latter hver sommer.  

 

 

 

Så dør min mann og jeg blir ensom med 

sorgen, Og sitter alene fra kveld til morgen. 

For barna har egne hjem,  

Det er så mye som opptar dem. 

Borte er alle de gode år, 

De trygge, glade og vante kår. 

 

Nå plukker alderen fjærene av meg.  

Min styrke, mitt mot blir snart tatt i fra meg.  

Ryggen blir bøyd og synet svikter,  

Jeg har ikke krefter til dagens plikter. 

Mitt hjerte er tungt og håret grått. 

Med hørselen skranter det og så smått.  

 

Men inne bak skrøpelighetene finnes  

Det ennå så meget vakkert å minnes;  

Barndom, ungdom, sorger og gleder,  

Samliv, mennesker, tider og steder. 

 

Når alderdomsbyrden tynger meg ned,  

Så synger allikevel minnene med.  

Men det som er aller mest tungt å bære, 

Er det at evig kan ingenting være.  

 

Hva ser du, søster? En tung og senil 

Og trett gammel skrott? Nei, prøv en gang til.  

Se bedre etter – se om du kan finne  

Et barn, en brud, en mor, en kvinne.  

Se meg som sitter der innerst inne.  

Det er meg, du må prøve å se – og finne.  

 

(Diktet er skrevet av en gammel dame som 

døde på et sykehjem i England. Diktet ble 

funnet etter hennes død i nattbordskuffen, 

Newsner, 2016) 
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Forord  
	
Det kan være trist å bli gammel, slik som diktet forteller.  Vi eldes, endres, erindres og livets 

sluttfase blir ofte ikke slik en hadde håpet. En stadig økende andel mennesker blir gamle i 

Norge. Vi vet mye om aldring, og det skal i utgangspunktet være godt å bli gammel, men 

aldringsprosessene kan også medbringe negative sider, som dessverre gjør mange eldre 

menneskers liv sårbare og smertefulle. De fleste mennesker responderer på musikk, da 

musikk har kraften til å begeistre, engasjere og skape følelser. Bruk av musikk og 

musikkterapi som ressurs til personer med demens på sykehjem, har ikke blitt mindre aktuelt i 

dag. Det er mange som er alene, har de familie bor de ofte langt unna. De er dessuten ofte så 

syke når de kommer på sykehjem, at pårørende ikke klarer å håndtere sine kjære selv.    

 

For meg har sang og musikk bestandig vært viktig, både som lytter og utøvende musiker. 

Musikk brukt som behandlingsmetode til personer med demens i sykehjem, har etter at jeg i 

seks år som pleieassistent på et sykehjem ved siden av studier, økt min interesse for å skrive 

denne masteroppgaven. Å skrive en masteroppgave er, som mange før meg har formulert, en 

langvarig prosess. All lesing, skriving, sletting og omskrivinger, blir ikke reflektert over i den 

endelige versjonen av oppgaven. 

 

Jeg vil takke min hovedveileder Hallgjerd Aksnes for inspirasjon, tålmodighet, gode råd, 

faglig innspill og gode løsninger. Jeg vil også takke biveileder Tone Sæther Kvamme for gode 

råd og faglig innspill. Jeg ønsker også å takke studievenner, for gode samtaler, latter, 

oppmuntringer og godt selskap på lesesalen. 

 

Sist, men ikke minst, vil jeg takke min familie og nærmeste venner, for alltid å være tilstede 

med støtte, oppmuntring og inspirasjon. En ekstra takk til mamma som har bidratt med 

korrekturlesing.  

 

 

 

Oslo, 25. april 2017 

 

Vilde Seljordslia 
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn for valg av tema 
En følge av den stadige økningen av forventet levealder i dag og fremover, er at det vil bli 

flere mennesker som får diagnosen demens. Det er over 77 000 nordmenn som lever med 

ulike demenssykdommer i dag, og statistiske beregninger antyder at antall personer med 

demens i Norge vil kunne fordobles i løpet av kort tid. (Nasjonalforeningen, 2016a). 

Forskning på demenssykdommer har foreløpig ikke funnet en medisin som kan helbrede eller 

forhindre utvikling av demens. Det finnes fire ulike antidemensmidler som kan behandle noen 

av symptomene ved demens, og som kan bremse utviklingen til en viss grad, men det er kun 

ved bruk i et tidlig stadium at de har effekt (Norsk Helseinformatikk, 2016).  

 

I følge nye studier dør 46 prosent av pasientene på norske sykehjem en smertefull død, til 

tross for at plagene de opplever er behandlingsbare (Sandvik, Selbeak, Bergh, Aarsland & 

Husebo, 2016:825). Det er nesten halvparten av dem som dør på sykehjem, det vil si om lag 

9000 av 18 600 mennesker som dør hvert år (Sandvik et al., 2016; NTB, 2016). Det opplyses  

at det finnes enkle behandlinger, som kan forbedre livskvaliteten til pasientene, ved bruk av 

diverse medikamenter som til en viss grad og på bestemte tidspunkter, kan dempe smertene. 

At så mange mennesker opplever et høyt smertenivå og mange plagsomme symptomer, er 

både urovekkende og uakseptabelt (Sandvik et al., 2016:286).  

 

I forbindelse med beregning av fremtidige planer for den norske demenspolitikken, 

presenterte Helse- og omsorgsdepartementet i 2015 en ny Demensplan som legger føringer 

for prioritering av denne målgruppen i samfunnet. Demensomsorgen har i en årrekke vært for 

lavt prioritert i Norge (Helse- og omsorgsdepartementet, 2006). Regjeringens fremtidsplaner 

for å ivareta personer med demens i sykehjem, er å pålegge sykepleiere og helsefagarbeidere 

mer arbeid enn bare direkte pleie. Regjeringen ser for seg at helsepersonell skal bidra med 

kulturelle bidrag, som for eksempel å tilby pasientene tilgang til musikk og musikalsk 

aktivering, som en del av den daglige omsorgen. Regjeringen ga uttrykk for dette allerede i 

2014, da de uttrykte ønske om å kutte den økonomiske støtten for profesjonelle kulturbidrag 

for pasienter på sykehjem (Henriksen, 2014).  
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Med hensyn til andre menneskers verdighet og respekt for medmennesker, understreker slike 

tall som belyst ovenfor, og med for mange arbeidsoppgaver for den enkelte arbeidsgruppe, at 

behovet for retningslinjer er stort. Det er på høy tid at samfunnet tar et skikkelig tak for å 

bedre dagens sykehjemsystem, som gir flere og bedre tilbud for pasientgruppen. Slik at 

landets mest sårbare målgruppe kan få et godt og trygt helsefremmende og forebyggende 

tilbud, i siste livsfase (Sandvik et al., 2016.) Utdanningssystemet for helsepersonell bør 

omarbeides, og gis et økt fokus på tiltak, som kan komme målgruppen og helsepersonell til 

gode. Det kan gjøre sykehjemmene til et mer attraktivt sted å bo, og til en mer attraktiv 

arbeidsplass (NTB, 2016; Sandvik et al., 2016). Av egen erfaring som pleieassistent på 

sykehjem, ser jeg i tillegg et behov for opprettelse av nye stillinger på sykehjemmene. 

Stillinger som er tilegnet andre ressurs- og kunnskapssterke fagfolk, med annen bakgrunn enn 

sykepleier- og helsefagutdannelse. Dette kan gi pasientene tilbud om andre 

behandlingsalternativer som er helsefremmende, enten som et supplement for, eller i tillegg til 

medisin.  

 

Med denne oppgaven kan jeg få mulighet til å samle data om historiske tilnærminger, og 

nyere teorier, modeller, metoder, muligheter og perspektiver, som finnes på disse fagfeltene. I 

tillegg få mulighet til å evaluere eventuelle mangler eller konkludere om det er noe som bør 

satses på i forskning eller i utprøvelser av disse manglene. Mitt ønske med denne oppgaven er 

å bidra med en oversikt over noe av den forskning som har blitt gjort, om bruk av musikkens 

kraft og dens virkning i et helsefremmende arbeid, samt belyse hvorfor en bør satse mer på 

musikk i fremtidens helsearbeid. I denne sammenheng er oppgaven rettet mot personer med 

demens.  

 

1.1.1 Problemstilling 

På bakgrunn av masteroppgavens tema og ønske om økt forståelse, blir problemstillingen i 

denne oppgaven fokusert på hvorfor og hvordan musikk kan og bør brukes for utvalgte 

målgrupper. Problemstillingen blir da som følger:  

 

Hvordan kan sang og lytting, musikk og musikkterapi bedre livskvalitet og 

mestringsevne hos sykehjemsbeboere med demens? 
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Problemstillingen har sentrale begreper: sang, lytting, musikk, musikkterapi, livskvalitet, 

mestringsevne og demens. Jeg vil i dette avsnittet gi en definisjon av begrepene livskvalitet 

og mestringsevne, mens begrepene sang, lytting, musikk, musikkterapi og demens vil bli 

definert senere i oppgaven. Selv om disse begrepene kan være noe overlappende, har det vært 

viktig for meg å fokusere spesifikt på sang som en form for musikkutøvelse, og som har vist 

seg å kunne være verdifullt for personer med demens. Det har også vært viktig for meg å 

holde adskilt, og argumentere for verdien både av musikkaktiviteter ledet av 

helsefagarbeidere, og av musikkterapi utført av sertifiserte musikkterapeuter med sine 

spesifikke kompetanser. Samfunnet tjener ikke på at disse profesjonene settes opp mot 

hverandre for å balansere sykehjemsbudsjettene, da det synes at personer med demens kan ha 

stort utbytte av å få musikktilbud både av helsefagarbeidere og musikkterapeuter.  

 

Livskvalitet kan defineres som psykisk velvære, som en opplevelse av å ha det godt (Næss, 

2011:15). Å oppleve glede og mening, vitalitet og tilfredshet, trygghet og tilhørighet; om å 

bruke personlige styrker, mestring og engasjement og føle interesse, er det livskvalitet handler 

om (Nasjonalt folkeinstitutt, 2011). Livskvalitet handler om et psykologisk / subjektivt 

fenomen. Det betyr at det er bare personen selv, som vet hva hun eller han opplever. Ordet 

livskvalitet knyttes derfor til enkeltindivider, og ikke til samfunn (Næss, 2011:15-16). 

Livskvalitet settes også i sammenheng med helserelaterte gevinster som å bedre fysisk og 

psykisk helse, sunnere livsstil, sosial støtte og sterkere nettverk (Nasjonalt folkeinstituttet, 

2011). Opplevelse av god livskvalitet og trivsel vil kunne styrke motstandskraften til 

mennesker i møte med belastninger. Derfor er god livskvalitet viktig å opprettholde hos 

mennesker med demens. 

 

Mestring beskriver opplevelsen av å ha kontroll over sin livssituasjon, og er forbundet med  

motivasjon og selvbilde, som er nødvendig for å kunne møte livets utfordringer, ikke minst 

for personer med demens. Mestring er et begrep som er omfattende da det definerer 

tilnærminger til handling, og til følelsesmessige og kognitive tilnærminger som en er 

avhengig av å ha kontroll over, når en møter utfordringer (Nicolaisen & Thorsen, 2012). 

Mestring brukes også når vi opplever å bli sett og verdsatt for det vi gjør. I følge Verdens 

helseorganisasjon, er et mål på psykisk helse det å ha evne til å mestre motgang, stress og 

livsbelastninger (Verdens helseorganisasjon, referert i Nasjonalt folkehelseinstitutt, 2011). 
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1.1.2 Oppgavens struktur  

Denne oppgaven er bygget opp i fem kapitler. Innledningskapitlet er todelt: Første del tar for 

seg tema, problemstilling, definisjon av sentrale begreper i problemstillingen, oppgavens 

struktur, og til slutt oppgavens avgrensninger. Andre del av innledningen handler om metode, 

litteraturstudier som metode og begrunnelse for valg av metode; fremgangsmåte for 

søkeprosessen, litteraturstudiens søkeresultater, kildekritikk, og til slutt kort om 

forskningsetikk.  

 

Kapittel 2 – 5 er oppgavens teorikapitler som vil utgjøre det faglige og teoretiske grunnlaget 

for oppgaven, mens oppgavens siste kapittel er en diskusjon og konklusjon sett i lys av 

oppgavens problemstilling, og de teoretiske funnene i de foregående kapitlene.  

 

Kapittel 2 er en redegjørelse for hva aldring og demens er. På bakgrunn av oppgavens 

problemstilling finner jeg det naturlig og nødvendig å redegjøre for dette i oppgaven. Dette 

for å kunne belyse problemstillingen, fokuseres det både på normale og patologiske 

aldringsprosesser, og hva som skjer med personer som er rammet av demens. Jeg vil se på 

eldreomsorg, og på eldre mennesker med alderspsykiatriske lidelser boende på sykehjem, og 

trekke inn perspektiver fra geriatrien, den medisinske spesialiteten for sykdommene hos eldre.  

 

Kapittel 3 handler om musikkens virkninger og på hva som egentlig skjer med oss mennesker 

når vi utøver og lytter til musikk. Jeg har tatt dette med for å få, og gi en dypere forståelse på 

hva som skjer i hjernen vår ved kontakt med musikk, ved utøvende og i lyttende situasjoner. 

Dette vil kunne gi en bedre og økt forståelse for oppgavens senere kapitler, og for oppgavens 

konkluderende og avsluttende kapittel. Kapitlet starter med et raskt blikk på musikkens 

betydning for mennesket, så går det over til tema sang, hvorfor sang? Etter dette vil kapittelet 

gå videre til hovedtemaet, musikk i hjernen, og hjernen og musikk. Det vil her bli beskrevet 

kort om hjernens oppbygning og funksjon, og om hjernebølger. For å gi et grunnlag og 

forståelse for det som kommer i det neste avsnittet igjen, som stiller spørsmålene 1) hvordan 

virker musikk på hjernen og 2) hvor virker musikk i hjernen? Kapitlet avsluttes med blikk på 

musikk for eldre med demens og kognitiv svikt. En skal se nærmere på hvorfor musikk er 

egnet for mennesker i denne tilstand, og hvordan musikk kan styrke deres nevrologiske 

funksjon.   
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I kapittel 4 ser jeg nærmere på disiplinen og profesjonen musikkterapi. Musikkterapien og 

musikkterapiforskningen har gitt oss en inngående forståelse på hvorfor musikk gjør oss godt, 

og har gitt oss mulighet til å benytte musikkens helsefremmende effekter som et 

behandlingsalternativ. Kapitlet tar for seg musikkterapiens historie i korte trekk. En ser på 

hvordan musikkterapien har oppstått, og blitt til en profesjon og disiplin, slik den er i dag. Jeg 

vil i dette kapitlet stille spørsmål om hva musikkterapi er, og det er et behov for å gi en 

definisjon av musikkterapi som en faglig disiplin. Det gir også grunnlag for å gi en 

beskrivelse av noen sentrale og viktige begreper innen musikkterapien. Til slutt i dette kapitlet 

vil jeg ta for meg musikkterapiens sentrale musikalske tilnærmingsmåter. Dette kapitlet er 

viktig og nødvendig å ta med i oppgaven, da det er en del av grunnlaget for problemstillingen 

og for oppgavens diskusjon og konklusjon.  

 

Kapittel 5 tar for seg hvordan musikk og musikkterapiens ressurser kan benyttes og brukes 

innenfor demensomsorgen, og hvorfor disse tiltakene kan være nyttig for denne målgruppen. 

Dette er relevant for oppgavens avsluttende del som er en diskusjon av, og konklusjon på 

oppgavens hovedproblemstilling. I kapittel 5 vil jeg se på ulike måter en kan benytte musikk i 

demensomsorgen, og hvorfor en kan bruke akkurat disse tilnærmingene. De ulike 

tilnærmingene som blir presentert her, kan utføres både av omsorgspersoner med bakgrunn 

fra helse- og omsorgsutdannelser, og av musikkterapeuter. Musikkterapeuter er eksperter på å 

utføre de ulike fremgangsmåtene for aktiviteter og behandlinger, og de har en dypere 

forståelse for hvorfor det er viktig og bra for målgruppen. Kapitlet vil gi en oversikt over 

ulike metoder som finnes i dag, hva de går ut på, handler om og hvilke effekter de har. 

 

I kapittel 6, analyseres og diskuteres litteraturstudiens ulike funn opp mot hverandre, og i 

relasjon til det relevante teorigrunnlaget i oppgaven; en oppsummering som forsøker å 

komme nærmere et utdypende svar på denne oppgavens hovedproblemstilling. Her vil det 

også trekkes paralleller mellom teoriene og temaene som er diskutert. En drøftelse av hva en i 

fremtiden kan benytte av alternative behandlinger, og videre forskning omkring ikke-

kjemiske helsefremmende tilbud til personer med demens. Jeg vil også i dette kapitlet avslutte 

med en oppfordring til våre politikere om å prioritere mer til eldre med demenssykdommer, 

for økt livskvalitet og mestringsfølelse i hverdagen. I denne sammenheng vil jeg oppfordre 

politikerne til å se nærmere på hvorfor musikk bør prioriteres, og hvem som bør ha ansvar for 

musikkrelaterte behandlingsmetoder innen helse- og demensomsorgen. Kapittel 7 inneholder 

en konklusen over denne masteroppgavens funn.  
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1.1.3 Avgrensning og faglig identitet 

Masteroppgavens tema og problemstilling strekker seg over et bredt faglig spekter, og over et 

sammensatt kunnskapsfelt. Den omfatter en rekke praksisformer, varierte profesjonsroller, og 

et fler- og tverrfaglig teoretisk felt som har røtter i ulike forskningstradisjoner, 

vitenskapsfilosofier og verdisystemer. Den faglige identiteten i oppgaven henter funn og 

teorier fra fag og forskning innen biomedisin, fysiologi, nevrologi og nevropsykologi eller 

atferdspsykologi (Ruud, 2008:5). Dette inkluderer kvantitative forskningsarbeider som 

kartlegger musikkens virkninger. For å gi noen eksempler kan en si at dette handler om 

fysiologiske reaksjoner, reaksjoner i hjernen eller påviselige endringer i atferd og opplevelser 

(Ruud, 2008:5). Denne vinklingen hører hjemme i naturvitenskapen, men oppgaven henter i 

tillegg også en faglig identitet fra et humanistisk ståsted og synsvinkel. Dette betyr at jeg tar 

inn elementer i oppgaven som handler om hvordan musikk virker inn på våre følelser og 

tanker, sett ut fra vår historiske og kulturelle bakgrunn, om betingelser for tolkning og 

musikalsk meningsdannelse (Ruud, 2008:5). Denne humanistiske vinklingen gir oss 

holdepunkter slik at vi kan forstå menneskers livsverden ut i fra deres særegne intensjonalitet, 

evne til symboldannelse og forutsetninger for autonomi eller selvbestemmelse (Ruud, 

2008:5). Til slutt må en i oppgaven, ta hensyn til verdivalg, som bunner i et bestemt 

menneskesyn, og som igjen handler om et bestemt kunnskapssyn og et syn på virkeligheten 

(Ruud, 2008:5). Sett fra dette perspektivet, inkluderer oppgaven mange ulike fagfelt, hvor 

musikkterapi og belysningen av musikk og helse står som hovedområder i et helsefremmende 

arbeid sett fra to ulike synspunkt, fra musikkterapeuters- og omsorgspersoners ståsted eller 

posisjon. For å kunne forstå og beskrive hvordan disse to ulike tilnærmingene er mulige til å 

benytte i et helsefremmende arbeid, må en rette oppmerksomheten mot fagområder som 

inkluderer diverse helsefag og sykdomslære, musikkpedagogikk, musikkfilosofi og estetikk, 

musikksosiologi og musikkantropologi. Dette krever omfattende innsikt på et stort fagområde, 

og derfor må jeg ta stilling til: 1) hva skal tas med og 2) hva skal jeg utelate i oppgaven.  

 

Jeg deler teoridelen inn på en systematisk måte, ved å skille de ulike temaene i oppgaven.  

Dette gjøres for å kunne gi en oversikt over de ulike temaene som oppgaven tar for seg. Slik 

kan det bli enklere å trekke tråder i diskusjonsdelen mot slutten av oppgaven. En annen grunn 

til at jeg deler opp de ulike temaene først, er at jeg beveger meg inn på et område i forhold til 

de forskjellige profesjonsutdanningene, musikkterapeuter, sykepleiere og helsefagarbeidere. 

Det er noe av hensikten i denne oppgaven å belyse dette, for å se hvordan musikk kan brukes 
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som terapeutisk behandling, sett opp mot bruk av musikk som et ledd i et bedre hverdagsliv 

for mennesker rammet av demens. 

 

Først definerer jeg hva det ligger i, og bak ordet normal aldring, før jeg videre beveger meg 

over til en definering av patologisk aldring. I oppgaven tar jeg kun for meg eldre mennesker 

med demens innlagt på sykehjem, selv om vi vet at yngre mennesker også kan rammes av 

demenssykdommer. Kort går en så inn på flere statistikker som er utført over disse ulike 

aldringsprosessene i dag, og hvilke tall vi kan forvente oss i fremtiden. Dette gjør jeg for å 

belyse viktigheten av å ta eldre med demens i vårt samfunn på alvor, og gjøre de riktige 

prioriteringer for å kunne ivareta deres behov. Jeg tar for meg aldringsprosessens mest 

normale funksjonsforandringer og tap, ved å nevne disse i inndelte punkter, men går ikke for 

dypt inn på dette kunnskapsfeltet. Jeg ønsker å få frem dette kort og presist, det som er mest 

relevant og som det er behov for, i forhold til å kunne belyse oppgavens videre innhold. 

Meningen med dette, er at oppgaven skal kunne benyttes av de fagprofesjoner som blir omtalt 

i oppgaven. Videre vil jeg gi noen enkle eksempler på hva som kan hjelpe, til en viss grad, 

eldre med demens til å vedlikeholde funksjoner som er i ferd med å gå tapt. I oppgaven er det 

stemmen jeg angir som funksjon, og sang som metode, og vil kun benytte dette, og går derfor 

ikke inn på andre kroppslige funksjoner eller metoder.  

 

Demens er en sekkebetegnelse for en lang rekke sykdommer og tilstander. Imidlertid gjør jeg 

et utvalg, og tar for meg tre demenstyper: Alzheimers sykdom, Vaskulær demens og 

Frontotemporal demens. Disse tre er de mest utbredte demenssykdommene og beskrivelsene 

av disse tre viser også de mest typiske symptomene ved en demenslidelse (Gjerstad, Fladby & 

Andersson, 2013; Kvamme, 2013:20-21). På bakgrunn av dette, kan det gi en økt forståelse på 

hvorfor en bør prioritere denne målgruppen. Jeg beskriver noe av informasjonen om de ulike 

demenssykdommene i tabellform, systematisk fremstilling i graf, bilde og tekstboks. Dette har 

jeg gjort i avsnittet om Alzheimers sykdom og frontotemporal demens, da begge disse 

sykdommene trenger mer beskrivelse for å kunne forstå hva de innebærer, enn hva vaskulær 

demens trenger. Vaskulær demens er ikke så komplisert å forklare som de to andre typene. 

Jeg belyser de tre demenssykdommene kort og presist, kun for å gi eksempler på de mest 

normale formene for demens og for å gi et bilde på hva det er. Dette vil kunne danne grunnlag 

for bedre forståelse av oppgavens videre innhold. All annen sykdomslære utelater jeg å ta 

med, da det ikke er relevant eller nødvendig for denne oppgaven. 
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Som før nevnt, beskriver jeg personer med demens boende på sykehjem. Jeg tar utgangspunkt 

i dagens situasjon som disse menneskene lever i, og er fremtidsrettet i forhold til diskusjon og 

redegjørelse på hva som vil kunne gi demensrammede et bedre helsefremmende tilbud, og for 

alle de som daglig står nær disse personene. Jeg vil se litt på Regjeringens fremtidsplaner for 

demensomsorgen. Jeg går i denne forbindelse spesifikk rett inn på hva deres mål er for 

demensomsorgen, hva de ønsker å prioritere og kort om hva slags tilbud de ønsker skal 

innføres for personer med demens boende på sykehjem. Dette for å kunne se oppgavens 

budskap i et bredere perspektiv. Jeg har tatt med en artikkel fra 2014, som omtaler 

Regjeringens fremtidsplaner. Artikkelen inneholder uttalelser vedrørende reduksjon av 

økonomisk støtte til profesjonelle kultur- og musikkinnslag for personer boende på sykehjem.  

Denne artikkelen ble ikke tatt til følge, da Regjeringen ikke fikk nok stemmer til å få sine 

planer gjennomført. Innholdet i artikkelen forteller mye om hva Regjeringen har for ønsker 

vedrørende fremtidig kultur- og musikkformidling til sykehjemmene.   

 

Jeg tar med musikkens virkninger på mennesker, slik at en kan få økt kunnskap og forståelse 

for oppgavens tema. Kort tar jeg for meg hva musikk gjør med oss mennesker både kognitivt 

og fysisk. Ulike musikkvitenskapelige fagemner, utdannelse og teknologi blir belyst, sett ut 

fra et historisk perspektiv, da jeg anser det som relevant i oppgaven. Jeg gir også en kort 

beskrivelse på eksempler knyttet til samme tema. Det kunne vært skrevet mye mer om dette, 

men jeg utelukker flere beskrivelser, da dette som her sies kun skal fungere som en innledning 

til en mer utdypende lesning senere. I forbindelse med musikk og mennesket, legger jeg vekt 

på sang, og hvorfor sang bør inkluderes i arbeid med mennesker som er rammet med demens. 

Det betyr at jeg ikke inkluderer andre instrumenter i denne sammenheng, da jeg fokusere på 

den menneskelige stemmen, et instrument de fleste har og som alltid er til stede uansett 

situasjon. Jeg har vinklet dette underkapittelet både fra et historisk bilde og hvordan sang kan 

brukes til dette formålet.  

 

Jeg skriver om musikk i hjernen, og hvordan hjernen og musikk er i samspill. Jeg skriver kort 

om hjernens oppbygning og funksjon. Det kan være litteratur som ikke vil komme frem i dette 

kapitlet, men jeg har trukket ut kunnskap på det som er mest relevant og viktigst for å kunne 

knytte dette videre opp mot personer med demens og mot problemstillingen. En presentasjon 

av hjernen inkluderer jeg i denne oppgaven, da det kan være av interesse å forstå hva som 

skjer nevrologisk med oss mennesker når en rammes av demens, og om hvordan hjernen 

responderer ved bruk av musikk. Jeg har tatt for meg “Den tredelte hjernen”, hjernestammen, 
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thalamus, og cortex, som er vesentlige og relevante. I tillegg sier jeg kort om hjernens ulike 

hjernebølger, for å kunne forstå det bedre i senere deler av oppgaven. Andre nevrologiske 

navn som for eksempel pannelapp, isselapp, tinninglapp, nakkelapp og basalganglier, omtales 

i korte trekk i beskrivelser som tilknyttes et allerede omtalt område i hjernen, men defineres 

ikke utover dette. Det blir gitt en forklaring på de ulike delene i hjernen og hvordan systemet 

nevrologisk fungerer hos oss mennesker. De nevrologiske aspektene ved bruk av musikk til 

eldre med kognitiv svikt, vil bli belyse, samt hva musikk kan gjøre med og for vår 

nevrologiske helse. Jeg retter også fokus på hvordan musikk kan styrke, språk og tale, 

hukommelse, identitet og tilhørighet, som tilhører disse områdene.   

 

I neste kapitel vil jeg ta for meg musikkterapi, sett i et historisk perspektiv og hvordan 

musikkterapi i dag praktiseres og hva man legger i profesjonen. Musikkterapiens historiske 

del, fremstilles i svært korte trekk med det som jeg anser som mest relevant i forhold til viktig 

informasjon. Her er det mye historie som ikke blir beskrevet, som for eksempel ulike 

tidsepoker. Jeg trekker ut tre sentrale historiske momenter, antikkens innvirkning for faget, 

arbeidet til A. M. S. Boëthius og 70-tallets betydning for musikkterapiens utvikling. Videre 

definerer jeg viktige punkter og sider av musikkterapien, for å gi en relevant oversikt om hva 

musikkterapi egentlig er. Jeg bruker professor Kenneth E. Bruscia sine arbeider om hvordan 

en kan definere musikkterapien og forholder meg til hans arbeid. Jeg anser hans arbeid som 

detaljert og godt forklart når det gjelder dette området av faget, profesjonen og disiplinen. Det 

vil bli gitt tilleggsinformasjon fra andre som har brakt kunnskap rundt dette temaet, men kun 

som supplement i tillegg til Bruscia. Dette gjør at oppgavens forsøk på å gi en forklaring og 

økt forståelse på å definere musikkterapi, får flere forklaringer av samme tema, da det finnes 

mange ulike måter å definere musikkterapi på. Videre vil det trekkes ut enkelte ord og viktige 

begreper innen et musikkterapeutisk arbeid: prosess, musikkterapeut, pasient, hjelp, og mål og 

resultater. Beskrivelsene av de ulike begrepene vil bli gitt i både sammensatt tekst og tabeller. 

Jeg har tatt en avgjørelse på å benytte meg av tabeller som en del av beskrivelsen på noen av 

begrepene, da jeg har erfart at det er mer oversiktlig enkelte ganger å lese informasjon fra en 

tabell. I tillegg har jeg observert og erfart at det ofte blir brukt ulike tabeller i slike 

sammenhenger, både i fagbøker fra helsefagutdannelser og innen musikkterapi. Jeg benytter 

meg av tre tabeller for å gi: 1) oversikt over spesifikke kompetanser på hva som kreves og 

behøves for å praktisere som en musikkterapeut (se tabell 4.1). 2) Mål og resultater i et 

musikkterapeutisk arbeid. Hva musikkterapi gjør med den enkelte pasient, og hvilket resultat 

som er ønskelig (se tabell 4.2). 3) Målrettet domener av musikkterapi, som viser en kategorisk 
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oversikt over domener som knyttes til et musikkterapeutisk utfall (se tabell 4.3). Kapitlet 

avsluttes med en kort omtale av profesjonens fire primære musikalske tilnærmingsmåter: 

improvisasjon, sang og komponering, re-kreativ metode og reseptiv metode. Jeg skriver ikke 

om andre kjente musikkterapeutiske metoder, fordi: 1) Jeg anser disse fire som mest relevante 

i forhold til utvalgt målgruppe denne oppgaven tar for seg. 2) De fire primære musikalske 

tilnærmingsmåtene legger det viktigste grunnlaget for ulike måter å anvende musikk på 

sammen med demensrammede personer. 3)  Disse tilnærmingsmåtene er mest tilgjengelig for 

hvem som helst, med tanke på fagbakgrunn som skal formidle musikalsk aktivitet i 

demensomsorgen på sykehjem.  

 

Jeg belyser bruk av musikalske aktiviteter med hovedvekt på sang og lytting, som kan utføres 

av både helsefagutdannende og musikkterapeuter innenfor demensomsorgen. Denne 

fremstillingen gjøres via utfyllende tekst og tabeller. Først gis det et eksempel på hvordan en  

i et helsefremmende arbeid kan bringe tilbake minner ved bruk av lytting til musikk. Deretter 

gis det en forklaring på musikkens mange anvendelsesmuligheter, for så å fortsette å gi 

eksempler på musikalakse aktiviteter/musikkterapeutiske metoder, som kan benyttes i 

behandling med demensrammede. Oversikten gis i en tabell, slik at helsefagarbeidere, og 

andre med interesse for temaet enkelt skal kunne finne frem til musikalske aktiviteter; hva 

som finnes av muligheter, og hvordan de ulike musikalske aktivitetene utføres.  Tabellen gir 

også informasjon om hva som må til for at de ulike musikalske aktivitetene skal oppnå 

helsemessige mål i et behandlingsforløp.  

 

Etter at disse eksemplene er gitt, vil jeg beskrive bruk av korsang i eldreomsorgen, belyst 

gjennom Antonovskys salutogene modell (Antonovsky, 1979, 1987). Den salutogene modell 

er egnet til å belyse alle former for musikkterapi og musikkbruk ved demens, men jeg har 

valgt å presentere den i kapitlet om korsang, da modellen kan tjene til å belyse hvordan 

musikkutfoldelse som praktiseres av helsefagarbeidere uten musikkterapeutisk skolering, kan 

gi positive helsevirkninger.  

 

Det neste kapitlet tar for seg hvorfor sang er stimulerende i samtaler, spesielt med pasienter 

som lider av Alzheimer. Etter dette belyser jeg møter på tvers av generasjoner ved bruk av 

baby- og barnesang som en musikalsk aktivitet. Deretter går jeg over på to ulike 

opplæringsprogrammer, for å belyse at det finnes programmer som lærer opp 

helsefagarbeidere, slik at de kan lære seg bruk av musikalsk aktivitet. Krafttak for sang, er et 
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opplæringsprogram som er tatt i bruk på et sykehjem i Oslo som har valgt å integrere musikk i 

hverdagen. Det andre opplæringsprogrammet jeg tar for meg i oppgaven er Musikkbasert 

miljøbehandling. Dette programmet er en relativ nyutviklet miljøbehandlingsmetode med 

integrert bruk av musikk og sang i helse- og omsorgstjenesten. Jeg vil også forklare om 

personsentrert omsorg, da arbeidet rundt musikkbasert miljøbehandling bygges på dette 

begrepet. Derfor faller det naturlig å ta med Kitwoods arbeid rundt begrepet “personhood”. 

Disse to opplæringsprogrammene tas med i denne oppgaven, da begge blir økonomisk støttet 

av Kulturdepartementet og Helsedirektoratet. Slik kan en få frem hva og hvordan 

myndighetene ønsker at sykehjem i Norge skal driftes med hensyn til kulturelle aktiviteter. Til 

slutt i kapittel 5, går jeg inn på individuell musikkterapi, fordi forskning har vist at  

individuell musikkterapi kan ha positiv effekt på personer med demens. Her vil jeg ta for meg 

personsentrert demensomsorg videre, og reflektere over Kitwoods teorier om 

allmennmenneskelige behov, med spesielt fokus på psykososiale behov. Kitwoods teorier 

inneholder tolv punkter, hvor jeg belyser tre av dem.  

 

Jeg diskuterer i kapittel 6, de resultater av de valgte studiene som jeg tar for meg i kapittel 5. 

Til slutt gjøres det en egen vurdering/redegjørelse av oppgavens innhold, og hvilke 

konsekvenser resultatene kan ha for videre satsning innen fagområdet på ulikt vis 

samfunnsmessig, for faget, for de ansatte og ikke minst for målgruppen. Oppgaven avsluttes 

med en kort konklusjon.  

 

1.2 Metode  
Jeg vil i dette kapittelet presentere forskningstilnærming, rammer for datainnsamlingen, en 

beskrivelse av hvilken metode jeg har brukt, hvorfor og hvordan jeg har benyttet meg av 

denne metoden. En metode kan defineres eller beskrives på flere ulike måter avhengig av 

hvilke faglige ståsted man innehar, eller ut fra hvilket perspektiv en tar (Bergander & 

Johnsen, 2006:18). Generelt betyr begrepet metode, “veien til, å gå etter, å forfølge” 

(Aschehoug og Gyldendals Store Norske leksikon, 1997). Dette viser til at metode er bruk av 

et middel eller et verktøy for å nå et bestemt mål. En metode er kort sagt en fremgangsmåte, 

et middel til å løse problemer, og for å komme frem til ny kunnskap. I denne sammenheng 

kan en hvilken som helst hensikt som tjener dette formålet, anses i å være en metode 

(Hellevik, 2002:12; Bergander & Johnsen, 2006:22; Dalland, 2007:83).  
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Metoder kan være både kvalitative og kvantitative. Det som skiller disse to tilnærmingene fra 

hverandre, er at den kvalitative metoden tar sikte på å fange opp meninger og opplevelser. I 

dette tilfellet til noe som ikke lar seg tallfeste eller måles. I den kvantitative metode, sikter en 

mer på å forme informasjonen om til målbare enheter og statistikk (Dalland, 2007:84). 

 

1.2.1 Litteraturstudie som metode og begrunnelse for valg av denne metoden   

Denne oppgaven bruker metoden, litteraturstudium, og jeg vil i de neste avsnittene gå inn på 

hvordan et litteraturstudium er bygget opp, og som vil være grunnlaget for min begrunnelse 

for valg av denne metoden. En litteraturstudie er “the comprehensive study and interpretation 

of literature that relates to a particular topic” (Aveyard, 2014:2). Et litteraturstudium kan 

utføres på to forskjellige måter, enten gjennom bruk av et tradisjonelt litteraturstudie eller via 

en systematisk litteraturstudie (Jesson, Matheson & Lacey, 2011:105). Hensikten med en 

litteraturstudie, er enten å få en bred forståelse eller oversikt over et felt (tradisjonelt 

litteraturstudium), eller å fokusere smalt på et felt, der man er godt definert med 

forskningsspørsmål og problemstilling (systematisk litteraturstudium). Omfanget i et 

systematisk litteraturstudium er å holde et smalt fokus, mens ved den tradisjonelle måten 

handler det om å ha et “big picture”. Når det gjelder forskjellen i planlegging, har et 

tradisjonelt litteraturstudium ingen konkrete definerte måter. Dette legger føringer til at 

forfatteren kan være kreativ og utforske på egenhånd i eksisterende litteratur. I et systematisk 

litteraturstudium er det viktig å ha en gjennomsiktig prosess med en dokumentert 

fremgangsmåte, som til alle tider kan følges fra punkt til punkt og som har strenge og 

omfattende søk i å finne studier, samt forhåndsdefinerte inklusjoner – og eksklusjonskriterier i 

det å benytte studiene. I et tradisjonelt litteraturstudium dreier det seg om å søke, prøve ut, 

finne en studie og følge studier videre til en annen, følge tråder i det en finner av materialer i 

søkingen. Men et tradisjonelt litteraturstudium krever omhu i valg av litteratur, og det skal 

være målbevisst (Jesson, Matheson & Lacey, 2011:105). 

 

Hvis en ser på litteraturstudiens to ulike retninger, er forskjellen på disse to retningenes 

kildekritikk slik: 1) tradisjonelt litteraturstudie tar utgangspunkt i forfatterens 

helhetsvurdering, mens 2) systematisk retning må forholde seg til sjekklister for kvalitetssjekk 

av funnet studier. Til slutt bruker et tradisjonelt litteraturstudium sammenlikning og drøftelser 

i sin analyse og sammendrag, og hvor metodekapittelet ikke nødvendigvis er gitt eller grundig 

beskrevet. I motsetning er systematisk litteraturstudie dannet på tabellformater og korte 
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oppsummeringer, og metode må være oppgitt for å kunne etterfølges (Jesson, Matheson & 

Lacey, 2011:105). Jeg benytter meg av en litteraturstudierettet metode for å besvare min 

problemstilling og forskningsspørsmål, for denne oppgaven. Dette innebærer at jeg som 

forfatter må skape en systematisk oversikt ved å identifisere, vurdere, velge og organisere all 

litteratur og forskning som jeg kommer over. Til slutt må jeg sørge for at valgt litteratur og 

forskning er av høy kvalitet, og er relevant for min problemstilling.  

 

For meg har det helt siden jeg søkte på dette masterprogrammet i Musikkvitenskap ved 

Universitetet i Oslo våren 2015, vært naturlig med et litteraturstudie som metode for denne 

oppgaven. Grunnen til dette er, min problemstillings formulering, og fordi mitt ønske med 

denne oppgaven er å få økt kunnskap om feltet/området, samt få en oversikt over hva slags 

forskning og arbeid som har blitt skrevet/gjort på feltet. Bak dette ligger også en stor interesse 

og engasjement for faget, da jeg ser på dette som interessant, relevant og viktig for min 

fremtid, og utviklingen av faget generelt.  

 

Mitt ønske med oppgaven er å tilegne meg ny kunnskap innenfor et musikkvitenskapelig 

område, der målet er å få økt forståelse innenfor fagfeltet. Dette skal kunne danne grunnlaget 

for en besvarelse på oppgavens problemstilling. Ved bruk av metoden litteraturstudium i  

masteroppgaven, kan ha sine ulemper og fordeler. Ulempene ved en litteraturstudie er at jeg 

benytter meg av allerede eksisterende litteratur, som kan gjøre det noe komplisert å få frem 

sine egne meninger i harmoni med litteraturen. Fordeler med et litteraturstudium er at jeg har 

et teoretisk perspektiv og en plattform å stå på, til å starte skriveprosessen min. Det jeg finner 

av litteratur på området jeg skriver om, gir meg økt kunnskap som er til nytte for meg i min 

utdanning, og kanskje for andre som har behov for økt kunnskap i dette faget, i sitt arbeid. En 

årsak til at jeg velger litteraturstudie til denne oppgaven, er også for eventuelt senere studier 

innenfor dette fagfeltet. Bruk av denne metoden, litteraturstudie, slipper jeg å forholde meg til 

direkte kontakt eller ha tilgang til personer som forsker innenfor feltet, eller til andre 

respondenter ved bruk av denne metode.  

 

Jeg vil i tillegg til det som er beskrevet være avhengig av å innhente kvalitative data fra 

andres forskning, for å kunne besvare oppgavens problemstilling. Jeg vil ut i fra det jeg har 

nevnt i avsnittene over konkludere med at jeg forholder meg mest til et systematisk 

litteraturstudie, og at jeg i enkelt tilfeller drar inn elementer eller kriterier som tilhører et mer 

tradisjonelt litteraturstudie, da det i disse tilfellene føles naturlig å gjøre det slik. Dette vil 
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komme mer dokumentert frem når en leser neste kapittel, som handler om min 

fremgangsmåte og resultater i litteratursøket.   

 

1.2.2 Fremgangsmåte for søkeprosessen  

I selve litteratursøkeprosessen, er det i stor grad opp til forskeren å finne et system som 

fungerer for det gitte prosjektet, når det kommer til fremgangsmåte, struktur og organisering 

(Hart, 1998). Likevel bør en litteraturstudie ha noen faste holdepunkter, og bør inneholde 

følgende stadier: søkeprosess, vurdering av søkeresultater, sammendrag og dokumentasjon. 

Helt til slutt bør en ha med organisering, analysering og syntetisering (Punch, 2009:98). I 

denne delen av oppgaven vil jeg legge frem en beskrivelse og begrunnelse, for hvordan 

søkeprosessen ble til og gjennomført, samt en redegjørelse og refleksjoner rundt oppgavens 

søkeprosess etter litteratur.  

 

Starten av prosessen var å se etter litteratur i et bredt omfang, da det var viktig å samle mye 

kunnskap om feltet. Jeg hadde temaet og feltet som jeg ønsket å skrive om, men manglet de 

røde trådene og detaljene. Planleggingen min for masteroppgaven hadde på dette tidspunktet 

ingen konkret definert sti, da jeg trengte muligheten som forfatter til å jobbe kreativt og 

utforskende, av det som har blitt gjort av forskning på området. Jeg har lest mye interessant 

og unødvendig litteratur, som ikke har hatt relevans i denne oppgaven. Så begynte jeg å jobbe 

mer smalt, og bestemte meg for hvilke retninger jeg ønsket å gå, og for hva jeg ønsket at 

oppgaven skulle ha med av litteratur. Slik jobbet jeg i starten mer etter retningslinjene for et 

tradisjonelt litteraturstudium, og forflyttet meg mer over i et systematisk litteraturstudie. 

Eksempler på hva jeg drar inn av elementer fra et tradisjonelt litteraturstudium er: 1) en bred 

forståelse og oversikt som en del av prosessen til det endelige resultatet, som blir smalere 

vedrørende hensikt og omfang. 2) For å presisere punkt 1, må jeg understreke at jeg i 

planleggingen har hatt en dokumentert fremgangsmåte, men at søkene som har blitt gjort 

underveis har vært å søke, prøve ut ulike søk og følge studier videre. 3) Så har jeg i prosessen 

vært målbevisst på utvalget av de studiene jeg har kommet over i søkene mine, istedenfor 

forhåndsdefinerte inklusjons- og eksklusjonskriterier. 4) I analysen og sammendraget har jeg 

måttet forta meg sammenlikninger og drøftelser, men også tabellformater og korte 

oppsummeringer av enkelte områder som jeg har skrevet om, da det har vært naturlig og 

relevant. I dette punktet tar jeg i bruk kriteriene til både et tradisjonelt og systematisk 

litteraturstudium (Jesson, Matheson & Lacey, 2011:105).  
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Mine hovedsøkeord i denne oppgaven er, 1) søk på norsk: musikkterapi, musikkterapi + 

metoder, musikkterapi + demens, musikk + mennesket, musikk + helse, musikk + hjerne, 

musikk + demens, og demens. 2) Søk på engelsk: music therapy, music therapy + methods, 

music therapy + dementia, music + human, music + health, music + brain, muisc + 

dementia, og dementia. Søkeordene er brukt til søk i disse ulike databaser: BIBSYS, DUO 

Research Archive, Google Scholar, PubMed og Music Therapy Literature- a RefShare 

database by Lars Ole Bonde. Ut fra søkene jeg har foretatt meg, har jeg funnet litteratur som 

har vært relevant å bruke av gamle og nyere forskninger/materialer. Jeg har ikke søkt ut fra en 

tidsperiode, men foretatt meg søk om mye som har blitt gjort, men det er lite nytt om 

sykdomslære innen demens. Litteraturen jeg har funnet gjennom søkene er hentet fra bøker, 

tidsskifter, artikler, masteroppgaver og doktorgrader. Hovedsakelig har jeg benyttet meg mest 

av bøker, da dette falt som et naturlig valg, og jeg har følt at disse bøkene har vært relaterte til 

det jeg har skrevet i oppgaven. Jeg referer i tillegg til flere artikler som omtaler feltet og 

temaene mine, på ulike nivåer, og som ser på temaet med ulike øyne. Mye av den litteraturen 

som er benyttet, har gjort sitt til at jeg har måttet følge tråder i tekstene, for å få dypere 

forståelse. Derfor har jeg benyttet meg av andre søkeord i tillegg til mine hovedsøkeord, men 

det er hovedsøkeordene som har vært utgangspunktet for utvelgelse av benyttet litteratur. Sett 

ut fra disse konklusjonene av oppgavens litteratursøk, har det blitt gjort ikke systematiske og 

systematiske søk, men med systematisk og målbevisste utvelgelser av all litteratur. Årsaken til 

at dette er måten jeg har jobbet på, skyldes hovedsakelig at problemstillingen er ganske åpen, 

og at det er mye litteratur å søke etter, i enkelte områder av oppgaven.   

 

1.2.3 Litteraturstudiens søkeresultater  

Jeg har foretatt vide søk i forbindelse med denne oppgaven. Jeg begynte litteraturstudiens 

søkerunde ved å bruke hovedsøkeordene mine i de ulike databasene. Jeg brukte søkeordene 

både på norsk og engelsk der det lot seg gjøre i de forskjellige databasene. Det vil si at i 

databasene som for eksempel PubMed og Music Therapy Literature – a RefShare database by 

Lars Ole Bonde, har jeg kun benyttet søk på engelsk. Søkeresultatene som jeg fikk av å 

gjennomføre søk på hovedsøkeordene, ga vide og mange resultater. Som tidligere nevnt har 

det vært nødvendig å benytte andre ord å søke på i tillegg til hovedsøkeordene. Grunnen til 

dette er at jeg har kommet over litteratur som jeg har funnet nødvendig å se mer på for 
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oppgavens helhet. Under vises en liste over referanser som kom frem i søkene jeg foretok 

meg ved å bruke hovedsøkeordene mine i de ulike databasene. 

 
 

BIBSYS 
 

Norsk 
 

Engelsk 
 

Musikkterapi / Music Therapy: 1820 92 002 
Musikkterapi + metoder / Music Therapy + 
methods: 

41 1 764 463 

Musikkterapi + demens / Music Therapy + 
dementia: 

82 1 763 376 

Musikk + mennesket / Music + human: 77 84 214 
Musikk + helse / Music + health:  29 2652 
Musikk + hjerne / Music + brain: 2 2627 
Musikk + demens / Music + dementia: 8 250 
Demens / Dementia: 5278 651 357 

 

 

DUO Norsk 
 

Engelsk 
 

Musikkterapi / Music Therapy: 5 1134 
Musikkterapi + metoder / Music Therapy + 
methods: 

4295 6699 

Musikkterapi + demens / Music Therapy + 
dementia: 

46 1134 

Musikk + mennesket / Music + human: 801 2513 
Musikk + helse / Music + health: 1419 2889 
Musikk + hjerne / Music + brain:  374 799 
Musikk + demens / Music + dementia: 394 433 
Demens / Dementia: 41 97 

 
 
 

Google Scholar  Norsk 
 

Engelsk 
 

Musikkterapi / Music Therapy: 1130 851 000 
Musikkterapi + metoder / Music Therapy + 
methods: 

644 434 000  

Musikkterapi + demens / Music Therapy + 
dementia: 

180 38 200  

Musikk + mennesket / Music + human: 14 000 2 820 000  
Musikk + helse / Music + health: 6060 2 630 000  
Musikk + hjerne / Music + brain:  4390 1 290 000  
Musikk + demens / Music + dementia: 786 66 100 
Demens / Dementia: 26 700 1 720 000  
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PubMed  Engelsk 
 

Music Therapy: 5041 
Music Therapy + methods: 2421 
Music therapy + dementia: 392 
Music + human: 16 907 
Music + health: 3850 
Music + brain:  3745 
Music + dementia: 640 
Dementia: 168 426 
	
	
	

Music Therapy Literature – a RefShare database by Lars Ole Bonde  Engelsk 
 

Music Therapy: 25 
Music Therapy + methods: 32 
Music therapy + dementia: 17 
Music + human: 268 
Music + health: 248 
Music + brain:  28 
Music + dementia: 14 
Dementia: 91 
	
	
	
Søket jeg gjorde ved bruk av hovedsøkeordene ga meg store tall som vist i tabellene. Jeg har 

lært i denne søkeprosessen, betydningen av å ha søkeord som er spesifikke nok til å skaffe de 

rette og konkrete kilder. Den største utfordringen har vært å sile ut og finne frem til de mest 

relevante kildene. Siden tallene fra denne søkeprosessen ga så store tall, har det ikke vært 

mulig å orientere seg ut fra det databasene har gitt av søkeresultater. Jeg fant ut at det måtte 

settes strengere krav til å gjøre søkene smalere, og brukte mer spesifikke søkeord for å finne 

relevante kilder for denne problemstilling i oppgaven. Ved startpunkt på denne søkeprosessen 

og av det resultatet søkene ga meg, har jeg foretatt meg nye søk ved å sette flere av mine 

hovedsøkeord sammen med tilleggsord for å spesifisere søket ytterligere. Dette i håp om at 

mengden av kilder ville avta, og at relevante og interessante søk ville dukke synligere frem. 

Ved hjelp av allerede innhentet materialer, har nye søk blitt utført slik at jeg har brukt 

hovedsøkeordene mine sammen med nye ord som er funnet i allerede funnet litteratur, ulike 

navn på forfattere og forskere som jeg vet står sentralt i forskning på feltet som er av 

interesse. Det nye søket som ble gjort, ble for det meste gjort i databasene BIBSYS og Google 

Scholar. Grunnen til at det nye søke ble mest brukt i disse to databasene er fordi BIBSYS ga 
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meg flest resultater og inspirasjon til ulike bøker som jeg har benyttet meg av. Google Scholar 

ga meg flere kilder som relevante og nødvendige. Ved å bruke Google Scholar, viste det seg 

at søkene jeg utførte ga meg direkte linker til enkelte av databasene som jeg brukte ved mitt 

første søk.  

 

Jeg har benyttet meg av mange bøker som jeg har lest tidligere, før jeg begynte på denne 

datainnsamlingen, da jeg i mange år har vært nysgjerrig og søkt kunnskap om feltet. Jeg har 

hatt mye relevant litteratur og kilder liggende klart før søkeprosessen startet. I tidligere søk, 

har jeg hatt litteratur og kilder lagret, da jeg har foretatt mange søk i forbindelse med 

semesteroppgaver innenfor beslektede emner på forhånd. Jeg har benyttet meg av samtlige 

referanser fra ulike databaser, men det er åpenbart at jeg ikke har hatt mulighet til å ta med 

alle kilder innen et stort forskningsfelt innenfor rammene til et masterprosjekt. Jeg tror likevel 

at jeg har funnet nok relevante kilder til å belyse problemstillingen, slik at ny kunnskap kan 

formidles.  

  

1.2.4 Kildekritikk  

Kildekritikk er en viktig del av arbeidet med en masteroppgave. Kildekritikk handler om å 

gjøre rede for den utvalgte litteraturen. Jeg har i denne tiden som masterstudent, benyttet meg 

av ulike databaser under litteratursøket til denne oppgaven. Dette er databaser som er kjente, 

og som har vært anbefalt å bruke av instituttet. Derfor anser jeg disse databasene som 

pålitelige og sikre kilder, men likevel være kritisk, så en må dobbeltsikre innhentet materiale 

ved bruk av flere referanser, som kan beskrive eller bekrefte samme fakta. Det er viktig for 

meg og oppgaven å vise til flere referanser i teksten som handler om samme tema, for å vise 

at jeg har lest litteratur fra flere steder. Dette gir meg som forfatter en forsikring på at 

resultatene oppgaven inneholder er gyldige, og at datamateriale/kilder er pålitelig.  

 

1.2.5 Forskningsetikk  

Denne oppgaven er som nevnt basert på et litteraturstudium som metode, derfor har jeg vært 

nøye på at all litteratur, og sitater som har blitt brukt, har tydelige kildehenvisninger til 

forfattere av opprinnelig opphav. Dette er gjort fordi det er et krav i skolens retningslinjer for 

oppgaveskriving, og i respekt for forfatterne. I forbindelse med dette har jeg derfor også 

reflektert over etiske overveielser en må ta hensyn til, som ligger i det å skrive en oppgave 

som dette.  
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2 ALDRING OG DEMENS 

2.1 Hvem er de eldre? – Normal aldring før patologi  
Økningen av forventet levealder i dag, har endret seg vesentlig gjennom årene. I de fleste land 

i den industrialiserte verden, har den forventede levealderen økt med 25 år, som har ført til 

økning av antall eldre mennesker (Myskja, 2006a:39). Menneskets maksimale levealder antas 

å være rundt 100 år, men bare noen få av oss kommer til å få oppleve det. En gjennomsnittlig 

levealder har gjennom tidene vært jevnt stigende, men de fleste dør rundt 85 årsalderen. Dette 

uansett med tanke på hvor gode leveforhold en har, og hvor godt en tar vare på seg selv 

(Sletvold, 2003). Forskning har vist resultater på at grunnlaget for levealderen finnes i våre 

gener og at levealder kan overføres via arv, men også at den kan påvirkes av både 

livsprosessene og de ytre betingelser som skjer rundt oss (Sletvold, 2003:33). Noe er kjent 

grunnet forskning, men en del av det som presenteres som kunnskap rundt dette temaet, er 

fragmenter av hypoteser og  teorier. 

 

Mennesker som får lov til å bli gamle, må gjennom en aldringsprosess. Vi vet ganske lite om 

hvorfor vi eldes, og det er ofte vanskelig å si noe om våre aldersrelaterte forandringer enten 

skyldes psykologiske, sosiokulturelle eller biologiske forhold. Det er mye enklere å forklare 

hvordan vi blir eldre. Dette til tross for at det er normalt, at en rekke problemer kommer i 

veien i en slik forklaring, som for eksempel: Hvordan vi skal skille mellom normale 

aldringsforandringer fra påvirkninger av ytre forhold, og av sykdom (Sletvold, 2003:34). 

Aldersforandringer varierer fra individ til individ, og det er viktig å legge til at observerte 

aldersforandringer sier oss lite om individets kronologiske alder, og om dets gjenværende 

levetid (Sletvold, 2003:34). Men en vet at med økende alder kommer også muligheten for 

begynnende sykdomsprosesser inn (Reinvang, 2013:44). En absolutt og relativ økning i antall 

eldre mennesker, har også dannet grunnlaget for mer forskning i medisin som spesifikt er 

knyttet til eldre sin helse og sykdommer, gerontologi, geriatri og palliativ medisin (Myskja, 

2006a:39). 

 

De normale aldringsprosessene, kan sammen med sykdomsprosesser føre til at de kognitive 

funksjonene våre gradvis svikter. I første omgang i en lettere kognitiv svikt, og som senere 

kan videreutvikle seg til en demenssykdom. Normal aldring betyr i denne sammenheng et 

aldringsforløp uten alvorlige nevrologiske eller psykiatriske sykdommer hos en person 

(Reinvang, 2013:44). Flere eldre mennesker kan ha inntrykk av at det å bli eldre, gjør at andre 
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mennesker ser på dem som like. De blir grå, får en krokete kropp og har lite spennende klær. 

Dersom vi tenker litt grundigere gjennom dette, kan en kanskje komme frem til at eldre 

mennesker er mer individuelle, og at de trer frem i mengden som mer forskjellige enn noen 

annen aldersgruppe. Årsaken til dette er deres historie og livserfaring. Mange eldre føler tap 

av styrke, mening og livsglede. Hvis hver enkelt menneske i denne aldersgruppen blir sett på 

som et individ, basert på den personen de er og ikke en sykdom, kan dette i seg selv skape 

mening og gi styrke. Det er viktig å ta hensyn til de ulike funksjonsnivåene, muligheter og 

interesser i denne aldersgruppen, når en skal vurdere en musikkterapeutisk behandling 

(Myskja, 2006a:39).  

 

I et musikkterapeutisk arbeid med eldre mennesker, kan det oppstå flere konsekvenser en må 

ta hensyn til når det gjelder pasientens aldringsprosess. De endringene aldring medfører er 

universelle, og noe som rammer oss alle. Aldring skaper forskjell i kroppen, sinnet og endrer 

sansene våre. Her kan det være store individuelle forskjeller, avhengig av livsstil, genetikk 

utdannelsesnivå, sosioøkonomiske faktorer med mer (Myskja, 2006a:40). Vår menneskelige 

kropp er gradvis i endring, og vi tilpasser oss disse endringene gjennom mange år, enten vi er 

bevisste på endringene som skjer, eller ikke. Aldringsprosessen er gradvis progredierende og 

medfører nedsatt funksjon som i varierende grad kan hemme livsopplevelsen og 

livsutfoldelsen vår. Alt dette er knyttet til de fysiske endringene som skjer med kroppen i 

aldringsprosessen, og sykdom er ofte nært knyttet til denne prosessen. Sentrale og vanlige 

endringer i en aldringsprosess kan deles inn i tre kategorier: 1) motoriske endringer, 2) 

nevrologiske endringer og 3) kognitive endringer. I tillegg har eldre mennesker ofte endringer 

av hørsel, som for mange eldre er et sensitivt område (Myskja, 2006a:42). Eldre mennesker 

kan også få endringer i stemmen, hvor reduksjon i stemmens frekvensbånd endres og 

vedkommende stemme blir mørkere. Dette kan skape komplekser hos enkelte eldre, som kan 

gjøre det vanskelig for personen å involvere seg, i for eksempel allsang (Myskja, 2006a:42). 

Det kan være viktig å møte alderdommen med et positivt syn på seg selv som gammel, og ha 

evnen til å tilpasse seg og akseptere endringer. Dette er ikke så enkelt å få til, da psykologiske 

og sosiale faktorer, har en betydning for vår intellektuelle fungering i alderdommen (Haugen, 

2003:27). På neste side er en kort liste hentet fra Audun Myskjas1 bok Den siste song, som gir 

en oversikt over kjente endringer eldre mennesker ofte har i en aldringsprosess. 

																																																								
1 Audun Myskja, er en norsk overlege, spesialist i allmennmedisin, Fellow i nevrologisk musikkterapi, forfatter 
og musiker, og foredrags- og kursforeleser i inn- og utlandet. Han har en doktorgrad i bruk av musikk i 
eldreomsorgen (Senter for livshjelp, 2013). 
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1) Motoriske endringer 

• Antall muskelfibrer minsker. 

• Muskelceller erstattes av fettceller. 

• Musklenes elastisitet minsker. 

• Skjelettsystemet blir tynnere og svakere. 

• Vi faller sammen i høyde og kroppsholdning. 

 

2) Nevrologiske endringer 

• Antallet nevroner i sentralnervesystemet går ned.  

• Hjernens vekt og volum reduseres.  

• Nevronenes fettandel øker. 

• Myelinskjeden endrer seg og gir mindre effektiv impulsledning.  

• Hjernebølgemønstrene endrer seg. Blant annet finner man økt langsom alfa-aktivitet 

ved EEG hos eldre, noe som reflekterer ro og langsomhet, med senket 

reaksjonshastighet.  

 

3) Kognitive endringer 

• Intelligens: selv om aldring reduserer evnen til å forstå kompliserte valg og fører til at 

eldre mennesker tenker og sanser langsommere, gir normal aldring lite tap i evnen til 

verbal forståelse, sosial oppmerksomhet eller til å nyttiggjøre seg erfaring.  

• Hukommelse: aldring gir nedsatt hukommelse, men disse endringene kan balanseres av 

mental og fysisk aktivitet.  

• Læreevne: eldre mennesker kan også lære nye ferdigheter og ta inn ny informasjon. 

Men vi må ta i betraktning at nedsatt motivasjon for læring kan være en viktigere faktor 

hos mange eldre enn nedsatt evne til å lære. Det er viktig å styrke læremotivasjonen i et 

arbeid med musikk for eldre. 

(Myskja, 2006a:40-41).  

 

 

2.2 Hva er demens?  
Det er en stadig større andel mennesker som blir gamle, og spesielt er det flere som blir mer 

enn 70 år over hele verden, som gjelder både kvinner og menn (Engedal, 2016:13). I dag er en 

av ti nordmenn eldre enn 70 år, i følge Statistisk sentralbyrå. Ut fra forskning skal det bli flere 
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eldre, en av fem vil være eldre enn 70 år i 2060. Den stadige økende andel eldre i 

befolkningen i Norge, og i alle land verden, kan være et resultat av redusert 

spedbarnsdødelighet, bekjempelse av alvorlige infeksjonssykdommer, og bedre 

behandlingsmuligheter ved mange typer sykdommer som kreft og hjerte-karsykdommer 

(Engedal, 2016:13). Resultatet av denne utviklingen kan skyldes at mennesker har fått bedre 

betingelser i oppveksten enn våre forfedre. Genetiske egenskaper hos hvert individ, og 

livsstilsfaktorer kan ha en innflytelse på livslengden vår. Forskning viser til at om lag 30 

prosent av forskjeller i forventet levetid kan forklares ut fra genetiske egenskaper (Engedal, 

2016:13). Det vil si at resten av variasjonen i levetid kan skyldes levestandard og livsstil. En 

vet mye om aldring i dag. Biologisk innebærer det at organene virker dårligere enn når vi er 

unge. En 80-åring kan for eksempel ikke klare tungt kroppsarbeid fordi muskelstyrke, hjerte- 

eller lungefunksjon tillater det. Nyrer og leveren arbeider dårligere, vår beinbygning kan bli 

mer sprø på grunn av osteoporose, hukommelsen blir nedsatt, syn, hørsel og immunapparatet 

svekkes. Ofte kan en få dårligere søvn og nedsatt matlyst (Engedal, 2016:13). 

 

Demens er et samlet ord for omkring 200 forskjellige sykdommer, eller en rekke sykelige 

tilstander i hjernen som gir ervervet kognitiv svikt, svikt av emosjonell kontroll, som gjør at 

mennesker gradvis får nedsatte hverdagsfunksjoner. Demens er en progredierende og 

irreversibel hjerneorganisk sykdom, som svekker den enkeltes kognitive funksjoner, evner til 

å huske, konsentrere seg, planlegge, ta beslutninger, orientere seg i tid og rom, samt  

bearbeide sanseinntrykk og kommunisere (Ridder, 2016c:133; Solheim, 1992:13). Personer 

med demens kan videre utvikle personlighetsforandringer, hvor den enkelte får manglende 

innsikt og dårlig dømmekraft, hemningsløshet, aggressivitet, mangel på empati og 

selvregulering. Andre type symptomer er angst, depresjon, mistenksomhet, vrangforestillinger 

og tvangsmessig adferd (Helse- og omsorgsdepartementet, 2013). Nevrologiske forandringer i 

hjernen er årsaken til at demens utvikles hos mennesker. Dette kan skyldes opphopning av 

proteinklumper, en rekke av meget små blodpropper eller fordi den nevrokjemiske aktiviteten 

synker. Årsakene til sykdommen er mange, men hovedsakelig kommer det av at cellene i 

hjernen dør (Ridder, 2016c:134). Mennesker med demens vil på et tidspunkt være helt 

avhengig av andres hjelp til å få hverdagen til å fungere, og vil til slutt dø av sykdommen. I 

følge Nasjonalforeningen for folkehelse er det over 77 000 nordmenn som har demens, og 

dette antallet vil trolig dobles frem mot 2040. Disse tallene kan svinge veldig i de forskjellige 

statistikker, og en av forklaringene til dette kan være at mange eldre ikke får en diagnose. 

Folkehelsen mener at diagnose er viktig å få satt for en pasient, både for å utelukke annen 



	23	

sykdom, og for å få et best mulig tilrettelagt pleie- og omsorgstilbud (Nasjonalforeningen, 

2016a).  

 

Demenssykdommer innebærer tap av mentale funksjoner i hjernen, der kognitive og 

emosjonelle funksjoner har sitt hovedkvarter. Ordet dement kommer opprinnelig fra latin og 

står for det å være borte fra sitt sinn. Dette handler om hjernens bevisste og ubeviste prosesser 

som følelser, tanker og hukommelse (Gjerstad, Fladby & Andersson, 2013:18). En rekke ulike 

sykdommer kan føre til demens. Det finnes flere ulike typer for demens, Alzheimers sykdom 

er den vanligste blant disse. Ca. 60 prosent av alle som har demens har i følge 

Nasjonalforeningen for folkehelse Alzheimer, og omkring 20 prosent har formen for vaskulær 

demens. De resterende 20 prosent har andre typer benevnelser, men jeg har ikke funnet 

differensiert tall. Andre typer av demens er blant annet frontallappdemens, demens med 

Lewy-legemer og Parkinsons (Nasjonalforeningen, 2016b). Sykdommer som setter seg i 

hjernens områder hvor informasjon blir bearbeidet, fører til demens. Eksempler på slike 

områder er storhjernens mediale tinninglapper, hippocampus og talamus. Mindre skader i 

disse områdene, kan også føre til demens (Engedal, 2003:126). Dersom en person får større 

skader i andre deler av hjernen kan også demens utvikles, særlig ved skader i isselappene og 

pannelappene. Forskning har foreløpig ikke funnet en kobling mellom utvikling av demens 

ved skader i storhjernens bakre deler, eller i lillehjernen (Engedal, 2003:126-128).  

 

2.2.1 Alzheimers sykdom 

Den vanligste formen for demens er Alzheimers sykdom, en sykdom som utvikler seg for det 

meste langsomt over mange år. Alzheimer medfører skader og tap av hjerneceller, noe som 

danner problemer med hukommelse, språk og evne til å orientere seg. Symptomene gjør at 

dagliglivets gjøremål blir vanskeligere å gjennomføre, men det kan ta tid før symptomene 

skaper problemer. Alzheimer kan ramme både yngre og eldre, men det er mest vanlig hos 

eldre. Årsakene til Alzheimers sykdom skyldes en rekke skadelige endringer i hjernen. 

Forskning viser at biokjemiske forandringer, proteinavleiringer eller celleforandringer kan 

være aktuelle årsaker som danner grunnlaget for at nervecellene i hjernen dør 

(Nasjonalforeningen, 2016c). Forskning har også vist at en tidlig kan se i sykdommens forløp, 

skader i nucleus basalis Meynert, som danner tap av acetylkolin,2 og skader i dorsale raphe 

																																																								
2 Acetylkolin er en transmittersubstans som overfører impulser fra for eksempel en nervecelle til en annen. 
Acetykolin finnes både i det sentrale og det perifere nervesystemet (Papirleksikonet Store norske leksikon, 
2014).  
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som fører til tap av serotonin3. Skader i locus coeruleus gir tap av noradrenalin4, mens en 

skade i substantia nigra fører til tap av dopamin5 (Engedal, 2003:129).  

 
 

 
 

Figur 2.1 Bildet viser en oversikt over områdene som forårsaker diverse tap i hjernen ved Alzheimers 

sykdom. Disse områdene kan tidlig vise om en hjerne har Alzheimers sykdom, slik som beskrevet på 

slutten av avsnittet 2.2.1 Alzheimers sykdom.  

 

 

 

 

																																																								
3 Serotonin (5-hydroksytryptamin) er et monoamin som dannes i organismen fra aminosyren tryptofan. Finnes 
blant annet i hjernen og ryggmargen. Serotonin er en viktig transmittersubstans som overfører impulser i visse 
nervebaner som for eksempel hypothalamus, det limbiske system og lillehjernen (Jansen, 2016b).  
4 Noradrenalin er et katekolamin, en viktig nevrotransmitter (hormon) i det sympatiske nervesystemet (Berg, 
2014). 
5 Dopamin er en viktig transmittersubstans (signalstoff) som overfører impulser mellom nerveceller i hjernen. 
Finnes spesielt i basalgangliene. Dopamin er betydningsfull for vår kontroll av viljestyrte bevegelser og viktig 
for hjernens «belønningssystem» (Dietrichs, 2016).  
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En vet blant annet at det er flere ulike faktorer som sammen leder til utvikling av sykdommen. 

Forandringer i blodårer og blodsirkulasjonen til hjernen kan gi økt risiko for utvikling av 

Alzheimers sykdom. Dette kan være de samme årsakene som gir økt risiko for hjerte- og 

karsykdommer: høyt blodtrykk, røyking, diabetes, høyt kolesterolnivå og overvekt. Forskning 

viser også til at genetiske faktorer kan spille en viktig rolle, og at det er flere gener som kan gi 

økt risiko for å utvikle Alzheimer. Noen få sjeldne varianter av Alzheimers sykdom er 

arvelige, og mennesker med disse genene vil med stor sannsynlighet få sykdommen en gang i 

løpet av livet. Arvelighet ved Alzheimers sykdom er svært komplisert. Stadig ny forsking på 

området gir resultater på såkalte sårbarhetsgener for Alzheimer, men en vet foreløpig ikke 

hvilken betydning det kan ha for den enkelte med hensyn til å utvikle sykdommen senere i 

livet (Nasjonalforeningen, 2016c). Utviklingen av Alzheimer vil hos de aller fleste gi 

endringer i mental funksjon, som vil komme før den enkelte vil merke endringer i fysiske og 

motoriske funksjoner (se tekstboks 2.1; Gjerstad, Fladby & Andersson, 2013). 

Sykdomstegnene kan være vage og uklare i starten av sykdomsprosessen. Endring av humør, 

væremåte eller hukommelse er vanlige tegn, men sykdomsforløpet ved denne sykdommen 

varierer fra person til person, noen utvikler sin Alzheimer på noen få år, mens hos andre 

foregår utviklingen opp til 20 år (Nasjonalforeningen, 2016c). Det er vanlig å dele utviklingen 

av demens slik som figur 2.2 viser, og den vanligste utviklingstiden er mellom 7-10 år: 

 
                          MMS 
 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                                                         
                                                                                                                           Tid 10-12 år   
Figur 2.2 En skjematisk fremstilling av Alzheimers sykdoms utviklingsforløp (Engedal, 2003:133). 
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2.2.2 Vaskulær demens  

Vaskulær demens (VD) starter ofte plutselig, og forverring av tilstanden kan komme brått. 

Årsaken til vaskulær demens kommer som regel av et eller flere hjerneslag/infarkt, drypp eller 

hjerneblødning (Engedal, 2003:146; Gjerstad, Fladby & Andersson, 2013:94-99). Enkelte 

ganger kan vaskulær demens skyldes manglende blodtilførsel, noe som danner mangel på 

surstoff i hjernen. Det kan ofte være vanskelig å skille mellom Alzheimers sykdom og 

vaskulær demens, som skyldes skader i de små blodårene i hjernen. Årsaken til dette, er at 

mange eldre lider av både Alzheimers sykdom og vaskulær demens samtidig. Den store 

forskjellen mellom disse to typene er at Alzheimer kommer fra forandringer i nerveceller og 

 
Tekstboks 2.1 (hentet fra Engedal, 2003:134) 
Vanlige symptomer ved Alzheimers sykdom 
 

1) Kognitive symptomer 
• Svekket hukommelse  
• Svekket læringsevne 
• Svekket orienteringsevne 
• Svekket tankeevne og planleggingsevne  
• Svekket vurderingsevne og dømmekraft  
• Svekket oppmerksomhet 
• Språkvansker (ordleting, redusert taleflyt) 
• Dyspraksi (konstruksjon, ideasjonell, ideomotorisk) 
• Svekkende visuospatiale evner  
• Svekket forståelsesevne (agnosi/persepsjon)  

 
2) Psykiske og atferdsmessige symptomer  

• Depresjon og tilbaketrekning 
• Angst, panikkangst og katastrofereaksjoner  
• Vrangforestillinger og illusjoner 
• Hallusinasjoner (overveiende syn)  
• Rastløshet, motorisk uro, vandring  
• Interesseløshet, initiativløshet, apati 
• Irritabilitet, aggressivitet  
• Repeterende handlinger (roping, hamstring)  
• Forandret døgnrytme  

 
3) Motoriske symptomer  

• Muskelstivhet, styringsproblemer  
• Balansesvikt  
• Inkontinens  
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hjerneimpulser, mens VD sitter i blodkarene i hjernen (Myskja, 2013:37). Typiske symptomer 

og endringer ved vaskulær demens kan være senket motorisk tempo, hukommelsesproblemer, 

sviktende forståelse og handlingssvikt, initiativløshet, tristhet og depresjon 

(Nasjonalforeningen, 2016d; Gjerstad, Fladby & Andersson, 2013:99). Årsaker til utvikling 

av vaskulær demens, skyldes at blodsirkulasjonen i hjernen rammes, og alle sykdommer som 

rammer blodsirkulasjonen i hjernen vil kunne gi skader i hjernen. Denne type skade kan ha 

betydning for den mentale og kognitive funksjon, og på sikt gi demens.  

 

2.2.3 Frontotemporal demens  

Frontotemporal demens er en sykdom som karakteriseres  av en rekke ulike sykdomstilstander 

og av typiske endringer i personlighet, adferd eller språk tidlig i forløpet (Nasjonalforeningen, 

2016e). Ofte har denne sykdommen en relativ rask utvikling fra de første symptomene trer 

frem, til demens med betydelige funksjonsendringer (Gjerstad, Fladby & Andersson, 

2013:85). Symptomatologisk sett, skiller frontotemporal demens seg fra andre typer demens 

blant annet slik tabell 2.1 viser: 

 

 

Tidlige symptomer  Frontotemporal demens  Alzheimers sykdom 

Hukommelsessvikt  Uvanlig Vanlig  

Visuospatiale vansker Uvanlig Vanlig  

Manglende innsikt  Vanlig  Uvanlig  

Tap av empati Vanlig  Uvanlig 

Tap av hemninger Vanlig Uvanlig 

Tap av sosiale evner Vanlig Uvanlig 

Rastløshet  Vanlig Uvanlig  

Impulsivitet  Vanlig Uvanlig 

Sparsomt, stereotypt språk Vanlig Uvanlig 

 

Tabell 2.1, viser typiske symptomer på hvordan frontotemporal demens skiller seg fra for eksempel 

Alzheimers sykdom (Gjerstad, Fladby & Andersson, 2013:86). 
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Det som er felles for disse sykdomstilstandene er skader i pannelappen (frontallappen) i 

hjernen. De som oftest rammes, er personer mellom 50 og 70 år (Nasjonalforeningen, 2016e). 

Denne type demens er ofte arvelig, og der en har funnet tilfeller med klar familiær forekomst, 

skjer det forandringer i tauproteinet på kromosom 17 (Gjerstad, Fladby & Andersson, 

2013:87).  

 

Frontotemporal demens kjennetegnes med tydelige forandringer i personlighet og atferd. Den 

rammede vil utvikle en primær progressiv afasi (ekspressiv språkforstyrrelse), og i tillegg få 

semantisk demens som betyr at meningsinnholdet, i verbal og visuell begrepsdannelse er 

forstyrret (Gjerstad, Fladby & Andersson, 2013:88; Engedal, 2003:147-148). Typiske 

symptomer er redusert oppmerksomhet, asosial atferd, initiativløshet og tilbaketrekning, og er 

opptatt av å tilfredsstille egne behov, og kan virke hensynsløse. I tillegg rammes evner som å 

reflektere og lese andres signaler, nedsatt evne til å løse problemer og nedsatt språk (talen 

mangler flyt), økt irritabilitet og likegyldighet til egen hygiene og påkledning, samt endrende 

spise- eller drikke vaner (Myskja, 2013:43; Nasjonalforeningen, 2016e).  

 

2.3 Eldreomsorg – eldre mennesker med alderspsykiske lidelser boende på 

sykehjem 
Regjeringen la ut en ny Demensplan i 2015 Den gode dagen, som inneholder langsiktige 

strategier og konkrete tiltak for demensomsorg i Norge. Planen er basert på viktige prinsipper 

og verdier for en bedre demensomsorg i fremtiden. Målet til regjeringen er at den enkelte skal 

oppleve livskvalitet, trygghet og mening i hverdagen, til tross for den enkeltes alvorlige 

funksjonssvikt og sykdom (Helse- og omsorgsdepartementet, 2006). Demens har tidligere 

vært lavt prioritert i Norge, både i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og 

sosialtjenesten, selv om demens er den vanligste årsaken til innleggelse og langvarig opphold 

i sykehjem. Tjenestetilbudet for mennesker med demens og kognitiv svikt, har mange steder 

ikke vært tilrettelagt verken bygningsmessig, organisatorisk eller faglig. Det har også vist seg 

å være mangel på kapasitet, kontinuitet og kunnskap i tjenestene (Helse- og 

omsorgsdepartementet, 2006). En vet at en stor andel av omsorgstjenestens brukere i dagens 

sykehjem har demens, ofte i kombinasjon med andre sykdommer og funksjonstap. Som 

tidligere sagt, er mennesker som er rammet av demens ingen ensartet gruppe, men har 

forskjellige behov og ulike interesser. En god demensomsorg handler om å møte den enkelte 
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der hun eller han er, og tilrettelegge individuelle tjenester som er basert på innsikten til den 

enkeltes livsfortelling og sykdomshistorie. God kvalitet på omsorgstilbudet bør møte den 

enkelte bruker med respekt og verdighet og tilby god omsorg, som krever mye kunnskap fra 

de ansattes side om god praksis, bevissthet om egne verdier og holdninger, veiledning, 

refleksjon og erfaringsutveksling (Helse- og omsorgsdepartementet, 2015).  

 

I en artikkel fra Aftenposten som ble publisert den 21. oktober 2014, har denne overskriften: 

Nå må helsearbeidere underholde sykehjemsbeboere (Henriksen, 2014). I mange år har de 

eldre på institusjoner hatt gleden av, og gledet seg over at profesjonelle kulturaktører har 

besøkt dem på sykehjemmene rundt om i landet. I 2014 bestemte regjeringen seg for at 

tilbudet skulle endres, og at underholdningen eller kulturinnslagene fremover skal utføres og 

ledes av de ansatte selv (Henriksen, 2014). Leder av Stortingets helse- og omsorgskomité, 

Kari Kjønaas Kjos fra Fremskrittspartiet, forklarer Regjeringens forslag for å avvikle Den 

kulturelle spaserstokken6 slik: “Det er tid for å gå videre i jobben med å gjøre våre sykehjem 

bedre. Sang og musikk er en del av stell og pleie av eldre, utført av de ansatte” (Henriksen, 

2014). Staten har siden 2007 bidratt med om lag 30 millioner kroner til denne ordningen, som 

har gitt beboere ved de kommunale institusjonene i Norge tilbud om profesjonell- og 

kulturformidling (Henriksen, 2014). Tilbudet har bidratt til mye glede og samhold i hverdagen 

til mange eldre mennesker i landet. Midlene har gjort det mulig for de eldre som ikke lenger 

klarer å komme seg ut, til å oppleve kultur i hverdagen, der de bor.  

 

Kjønaas Kjos påpeker at de statlige midlene skal brukes til å vekke interessen ute i 

kommunene, og regjeringen mener at kommunene og institusjonene nå bør se hvor viktig det 

er at noe skjer i hverdagen til de eldre på sykehjem. Regjeringen mener at det på tide å satse 

på opplæring og veiledning av de ansatte, så de selv kan bidra med musikk og sang til 

pasienter (Henriksen, 2014). Kjønaas Kjos mener ikke i dette tilfellet at sykepleiere og 

helsefagarbeidere kan tilby pasienter samme profesjonelle kulturutøvelse, men at det er de 

som står pasientene nærmest i det daglige, som må sørge for at det blir gitt gode kulturtilbud 

(Henriksen, 2014). Det er viktig i denne sammenheng å fortelle at forslaget ble nedstemt, og 

at det gis fortsatt per i dag økonomisk støtte til profesjonelle kulturbidrag på norske sykehjem 

(Oslo Kommune, 2017). Likevel legger Helsedirektoratet og kompetanseløftet 2020 opp 

føringer for at ansatte som arbeider nært brukere og pasienter integrer musikk, sang og 

																																																								
6 Den kulturelle spaserstokken, er i utgangspunktet ment som en garanti for at de eldre skal få profesjonelle 
kunst- og kulturopplevelser med god kvalitet i tillegg til de ordinære tilbudene (Oslo Kommune, 2017).  
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bevegelse i hverdagen (Musikkbasert miljøbehandling, 2017). Et eksempel på et 

opplæringsprogram som tilbyr helsepersonell opplæring som inkluderer musikk, er Krafttak 

for sang. I 2014 var dette opplæringsprogrammet et utprøvende opplegg i form av en 

praksismodell, som i ettertid har blitt til det organisasjonen står for og holder på med i dag 

(Henriksen, 2014). Jeg vil senere i oppgaven ta for meg mer om Krafttak for sang sitt 

opplæringsprogram som blant annet er tilegnet helsepersonell i eldreomsorgen. Når det 

kommer til regjeringenes fremtidsplaner som er publisert til nå, står det lite om inkludering av 

musikk og musikkterapi i rapportene. Samlebegrepet Miljøbehandling derimot, blir omtalt og 

beskrevet som et satsningsområde, som også kan omfatte musikkterapi (Helse- og 

omsorgsdepartementet, 2006; Sosial- og Helsedirektoratet, 2007).  
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3 MUSIKKENS VIRKNINGER 

3.1 Musikk og mennesket  
Musikk setter i gang en bevegelse i oss mennesker. Rytmen setter i gang kroppen vår, mens 

klang, melodier og harmonier skaper stemninger og følelser i sinnet vårt. Musikk er med på å 

vekke minner, gi trøst når livet kan være vanskelig eller tungt. Den kan oppmuntre oss når vi 

er alene eller den kan knytte oss sammen med andre, når vi synger, spiller eller lytter i et 

fellesskap (Bonde, 2014:59). Det som er interessant i denne sammenheng mellom musikk og 

mennesket, er at vi blir født med evnen til å kommunisere musikalsk, hvor høresansen trolig 

er den aller siste sans som slukkes når vi dør. En vet fra all litteratur og kilder som finnes , at 

musikk har vært en stor del av menneskers liv siden oldtiden, og at vår omgang med musikk 

alltid vil være i utvikling, så lenge det finnes mennesker (Bonde, 2014:59).  

 

I musikkpsykologien stilles spørsmålet, hvordan det kan ha seg til at musikk kan påvirke disse 

sansene, og ha god virkning på mennesker fysisk, psykisk, eksistensielt og på det sosiale 

planet. En kan si at musikkterapi er anvendt musikkpsykologi, og slik kan  

musikkpsykologiens viten betydningsfull for musikkterapeuter. Dette gjelder viten om de 

basale prosessene som skjer i øret, kroppen og hjernen, som er de fysiologiske 

forutsetningene for musikkpersepsjon; og vitenskap som sier noe om de psykologiske 

prosessene, som ligger til grunn for musikkopplevelser og musikalske preferanser (Bonde, 

2014:59). Ny teknologi har gitt oss muligheten til å studere hva som skjer i hjernen når vi 

lytter til musikk, noe som har gitt oss viktig viten om hvordan musikkterapi fungerer i praksis 

med mennesker med ervervede hjerneskader. Musikkterapeuten Erdonmez påpeker at 

musikkterapeuter, psykologer og nevropsykologer kan gjensidig utdype hverandres forståelse 

for den ikke-verbale funksjon hos personer med ervervede hjerneskader:  

 

I believe that we, as a music therapists, can add to the knowledge of brain functions in that we 

work with a highly creative art form, which activates many areas of the brain. We need to work 

alongside psychologists and neuropsychologists in order that we are better informed about the 

effects of music on brain functions, and so we can better inform other professionals about our 

clients’ non-verbal functioning level. (Erdonmez, 1993:123)  

 
	



	32	

3.2 Hvorfor sang?  
	
 

Alle de ulike rørelser i vårt sinn har jo hver sin eiendommelig uttrykksform i stemme og sang. 

Jeg vet ikke hva slags hemmelig slektskap det kan skyldes. (Augustin, referert i Ruud, 1990:67) 

 

Mennesker har gjennom alle tider uttrykt seg musikalsk. Dette betyr ikke i det moderne 

menneskets estetiske sans, men med lyd som et praktisk verktøy for kommunikasjon og i 

rituelle handlinger (Nationalmuseet i Danmark, 2017). Hvorfor er mennesker musikalske? 

Hvorfor kan folk i alle kulturer synge og spille instrumenter? Hvorfor har vi et spesialisert 

nevrologisk apparat til å høre, og tolke musikk til forskjell fra andre lyder? Musikk er en 

indeks av kognitiv kompleksitet, og språket er et viktig verktøy til kommunikasjon. Musikk er 

en integrert del av menneskers sosiale liv (Mithen, 2005), og bruk av vår egen stemme til å 

synge er en stor del av alt dette. Sang kan betraktes som kommunikasjon. Gjennom sang 

formidler man en tekst og et budskap (Fossøy & Hauge, 2016:68). Sang er fellesbetegnelsen 

for toner som blir brakt frem av det menneskelige stemmeorgan, og dette er den mest 

allmennmenneskelige formen for musikalsk aktivitet.  

 

Sangen har spilt en viktig rolle i europeisk tonekunst. Frem til renessansen var sang omtrent 

enerådende i kunstmusikken (Store norske leksikon, 2015). I følge nedskrevne kilder er det 

grunn til å tro at musikken er den eldste form for kunstart. I første Mosebok 4,21, møter vi 

musikk for første gang, hvor Jubal omtales som stamfar til alle dem som spiller på fløyte og 

harpe (1Mos 4,21). Etter utfrielsen av Egypt er det første gang vi møter på sang og musikk i 

Israels historie. Det sies at lovsangen til Herren har blitt til via opplevelser gjennom Herrens 

frelse. Den gang sang Moses og Israels barn en lovsang for Herren (2 Mos 15,1-21). Et annet 

eksempel er profetenes bruk av sang og musikk i sin profetgjerning. I Samuels profetskole, 

ble sang og musikk brukt flittig, og det kan se ut som at sang og musikk spilte en betydelig 

rolle blant profetene, og som en del av deres profetgjerningen. Sang og musikk ble tidlig 

brukt i gudstjenesten, men det var ikke hvem som helst den gang, som fikk synge eller lede 

sangen. Det var bare personer som var opplært i sang for Herren og som var kyndige i det, 

som fikk synge. Opprettelse av den første “musikkhøgskole” var knyttet til tempelet, for å 

understreke hvor viktig Gud så på sang og musikk (1Krøn 25,7; 2 Mos 31,3,6).  
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De eldste melodiene i kirkemusikken går tilbake til den jødiske gudstjenestens musikk, fra 

tempelet og sangerskolen i Jerusalem. Kirkemusikken har gjennom alle tider spilt en viktig 

rolle, og den har vært med på å forme og prege sangens opprinnelse og utvikling. I 

kirkefedrenes skrifter møter vi ofte på uttalelser om den gudstjenstlige sang og om dens 

betydning for menighetslivet (Sandvik, 1945:7). Sangens viktigste utvikling skjedde i 

middelalderen, gjennom kirken. I årene ca. 500 – 1450 fikk formen for enstemmige melodier 

navnet gregoriansk sang. Navnet er etter pave Gregor I, også kalt den store (ca. 540-604), 

som redigerte og samlet gudstjenstlig sangstoff (Sundberg, 2014). Gregoriansk sang er 

romerkirkens enstemmige liturgiske sang. Gregorianske sanger er friere melodier, individuelt 

utformet for sin spesielle tekst, og utførelsesmåten er dels responsorial7, dels antifonal8 og 

dels solistisk (Sundberg, 2014).  

 

Den menneskelige stemme er klingende musikk frembrakt av mennesket selv. Musikk er 

tonekunst (Sundberg & Ledang, 2016), og stemmen er antagelig det aller mest personlige 

instrumentet som finnes, da det er en del av ens egen kropp. Gjennom tidene har sang blitt 

utviklet, etter hvordan historiens epoker vektla musikken. Musikk generelt har vokst og 

utviklet seg veldig siden en hørte musikk første gang, slik er det også for sang. Å synge gir 

kroppen flere fordeler, men en av de viktigste fordelene sang bringer med, er stimulans og 

utvikling av åndedrettet. Å synge skaper stimulering i åndedraget, og god åndedragsteknikk er 

noe som danner grunnlaget og betingelsen for all sangkunst. Kroppen påvirkes når en synger. 

Når en synger, brukers kroppen til å danne lyd, slik blir stemmen eller kroppen et instrument. 

All sang har innflytelse på lungenes virksomhet, hjertes funksjon og for stoffskiftet, og slik 

gir det å synge deg, den beste gymnastikken kroppen kan få. Den dype innåndingen er helt 

nødvendig for å kunne synge. Kroppen anvendes til å produsere lyd gjennom synging, og 

sang påvirker også kroppen både på det fysiologiske og biokjemiske planet. Det sistnevnte 

gjelder spesielt når en synger sammen med andre mennesker, der det oppstår harmoni både 

bokstavelig og i overført betydning (Videncenter for Sang, 2016a). Å synge sammen i et kor 

har en gjort til alle tider. Dette finner en spesielt nedskrevet i gamle kilder fra kirkehistorien. 

Det er påvist at den ytre synkroniseringen som foregår når en synger sammen, samhandler 

med den indre synkronisering av pust og hjerteslag. Et svensk forskerteam, med Björn 

Vickhoff i ledelsen fra Universitetet i Gøteborg har påvist nettopp dette (Videncenter for 

																																																								
7 Responsorial betyr vekselsang. Veldig vanlig i liturgisk sammenheng for eksempel mellom liturg og kor eller 
menighet. Det er sang med veksling mellom forsanger (solist) og gruppe (Sundberg, 2014; Ledang, 2014).  
8 Antifonal er også en form for vekselsang, men vekselsang mellom to kor (Sundberg, 2014; Ledang, 2014). 
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Sang, 2016a; Vickhoff, Malgren, Åström, Nyberg, Ekström, Engwall, Snygg, Nilsson & 

Jörnsten, 2013). Vickhoff mener at å synge sammen med andre, bidrar til å oppleve denne 

type fysisk synkronitet, og at dette vil være med på å styrke koordinering og samholdet 

mellom mennesker. Videre belyser Vickhoff at sangen på denne måten delvis kan løfte 

grensen mellom de enkelte sangerne og deres individuelle kropp, slik at koret ser ut og føles 

som en enkel organisme med sin egen, felles puls (Vickhoff et al., 2013).  

 

I følge andre undersøkelser virker sang som et middel for anti-stress, og at det å synge er 

veien til trivsel og glede. Forskere som Gunter Kreutz og Robert J. Beck, viser til resultater 

om at mennesker som synger i kor kan senke kortisolnivået9 i kroppen, og samtidig få økt 

omfang av immunoglobulin A (IgA).10 Personer med langvarig stress lider av et forhøyet 

kortisolnivå, som øker risikoen for en rekke andre sykdommer, som trombose (blodpropp) og 

hjertestans (Kreutz, 2004; Beck, 2000; Videncenter for Sang, 2016a). IgA spiller en viktig 

rolle i kroppens motstand mot ulike smittsomme sykdommer, og disse resultatene som 

undersøkelsene har gitt på området, indikerer at sang kan virke avslappende på kroppen vår. I 

tillegg er det verdt å merke seg at i denne sammenheng har ikke passiv lytting til musikk 

tilsynelatende samme virkning, da studien tok for seg å undersøke det å synge, versus det å 

lytte til kormusikk. Ny forskning viser derfor til resultater, at bruk av sang i korsammenheng 

har en medvirkende faktor til å styrke immunforsvaret. Undersøkelser på området sier at 

korsang gir hurtig og direkte effekt på den delen av kroppens immunforsvar som først møter 

inntrengende bakterier, som slimhinnene i munnhulen og hals (Videncenter for sang, 2016b; 

Beck, 2000; Kreutz, 2004; Kuhn, 2002). I en undersøkelse av et profesjonelt kor som øvde og 

spilte Missa Solemnis av Beethoven, kunne forskerne se at mengden av IgA økte med 150 

prosent i løpet av korprøvene og hele 240 prosent økning av IgA i løpet av konserten. I tillegg 

til undersøkelsene av kordeltagerne, ble det også gjort en undersøkelse av publikumet. 

Resultatene fra denne undersøkelsen fant forskerne ingen bemerkelsesverdig økning av IgA, 

og på denne måten kan en slå fast at den positive effekten på produksjonen av IgA antistoff 

stammer fra sang, aktiv deltagelse, og ikke bare lytting av musikk (Beck, 2000; Videnskap for 

sang, 2016b). En annen undersøkelse på den samme effekten kan også måles blant en gruppe 

amatørsangere som fremførte Requiem av Mozart. IgA mengden hos denne forsøksgruppen 
																																																								
9 Kortisol eller hydrokortisol, er et hormon og det viktigste glukokortikoidet (en gruppe av kjemisk nært 
beslektede steroidhormoner (Hasle & Berg, 2009)) hos mennesker. Det produseres i binyrebarken i et lag av 
celler. Disse kalles for zona fasciculata (Berg, 2009a).  
10 Immunglobulin (forkortelse Ig), er en bestemt gruppe proteiner i blodet vårt som virker som antistoffer. 
Produksjonen av antistoffer i kroppen er av livsviktig betydning i forsvar mot infeksjoner. Proteinene blir 
produsert av spesielle celler (plasmaceller) i lymfeknuter, milt og benmarg (Harboe, 2017).  
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steg når de selv sang, men ikke når de lyttet til musikken (Kreutz, 2004; Gardiner, 2011). Å 

synge i kor kan bidra til å ruste opp immunforsvaret mot bakterier, virus og andre 

mikroorganismer (Videncenter for sang, 2016b; Beck, 2000; Kreutz, 2004; Kuhn, 2002).  

 

Forskningsresultater viser også gode og positive funn på økt trivsel og glede gjennom sang, se 

forskningen til Dunbar, Kaskatis, MacDonald og Barra (2012), Grape, Sandgren, Hansson og 

Ericson (2003), Tarr, Launay og Dunbar (2014). Sang har en avslappende effekt på 

menneskekroppen, noe som kan være med på å skape en følelse av velvære. Sang kan med sin 

effekt gi kroppen en slags rus av lykke eller en eufori.11 Eufori følelsen kommer ofte fra 

endorfiner som frigjøres når en synger (Videncenter for sang, 2016a; Dunbar et al., 2012). 

Endorfiner forekommer i hjernen og dens funksjon gir en smertelindrende effekt. I tillegg 

fungerer endorfiner som kroppens eget morfin, da de binder seg til de samme reseptorene i 

hjernen som morfin gjør. På denne måten får endorfiner en lignende virkning som morfin, og 

gir kroppen en følelse av lykke og trivsel (Videncenter for sang, 2016a; Dunbar et al., 2012; 

Store norske leksikon, 2014). Resultater viser også spor av en økning i nivåene av 

oksytocin.12 Dette proteinhormonet blir ofte kalt kjærlighet eller tilknytningshormonet, da 

oksytocin også frigjøres ved sex og amming, og hormonet har en betydning for menneskers 

tillit og følelse av tilknytning til hverandre. En økning av oksytocin nivået kan muligens gi en 

forklaring på hvorfor sang har vist seg å være en effektiv katalysator for menneskers 

tilknytning og fellesskap til hverandre (Videncenter for sang, 2016a; Berg, 2009b; Dunbar et 

al., 2012; Grape et al., 2003; Pearce, Launay & Dunbar, 2015; Tarr, Launay & Dunbar, 2014). 

Når vi synger er kroppen vår aktivt involvert og slik påvirker sang kroppen på flere 

forskjellige måter. Å synge løfter humøret og skaper harmoni i et menneske, som gjør at en 

kan føle velvære og lykke. Hjertet slår i takt med sangen, og de kroppslige reaksjoner sangen 

gir, bidrar til å skape både en avslappende, hyggelig og sosial aktivitet. Slik kan sang og kor 

et velegnet tiltak for mennesker som trenger et løft i hverdagen og i livet for øvrig,  slik at 

velvære og glede kan få dominere.  

 

																																																								
11 Eufori, er et begrep som blir brukt for å beskrive en løftet sinnsstemning hvor personen virker glad, lett og 
opprømt (Malt, 2016a).  
12  Oksytocin, er et ringformet proteinhormon som består av 9 aminosyrer og hormonet produseres i 
hypothalamus (Berg, 2009b).  
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3.3 Musikk i hjernen – hjernen og musikk 
Som introduksjon i kapittelet om musikk i hjernen fra boken Musik og menneske – 

Introduktion til Musikpsykologi fra 2011, åpner Lars Ole Bonde13 ordet med denne setningen: 

“Musik er et kognitivt fænomen, og følelser er en del af kognitionen.” Bonde skriver videre at 

øret, kroppen og hjernen til sammen utretter et komplekst teamwork når det gjelder vår 

opplevelse og forståelse av musikk, og at det er hjernen som i slike prosesser fungerer som et 

ledelsessenter (Bonde, 2011:45). Forskning innen nevropsykologi har gitt oss viktig og 

detaljert kunnskap de siste 30 årene, om hvordan den menneskelige hjernens eldre og yngre 

deler fungerer i bearbeidelsen av våre sanseinntrykk. Gjennom musikalske opplevelser, 

hvordan venstre og høyre hjernehalvdeler distribuerer de ulike oppgavene mellom seg, 

hvordan disse to arbeider sammen, og hvordan dette arbeidet sammen blir bearbeidet gjennom 

musikalsk undervisning og trening (Bonde, 2011:45).  

 

Det er flere deler i hjernen som involveres i bearbeidelsen av en musikkpersepsjon. Signaler 

sendes via øret og resten av kroppen, som videre danner forskjellige former for 

musikkopplevelse (Bonde, 2011:51). I følge nevrologiske aspekter er forskjellige deler i 

hjernen spesielt aktive i forbindelse med bestemte musikalske aktiviteter. Ved bruk av 

skanningsteknikker, kan en se hvordan musikk bearbeides i hjernen. Dette kan en se når 

mennesker leser noter, lytter eller komponerer (Bonde, 2011:51).  

 

3.3.1 Kort om hjernens oppbygning og funksjon  

Gjennom tidene har nevrologivitenskapen utviklet seg raskt. I hele verden har forskere på 

dette området konkurrert om å være først ute, med hvordan hjernen er bygd opp, og om 

hvordan vi kan forklare dens funksjoner i forhold til musikk. Da stadig flere og detaljerte 

opplysninger om nyere forskning av hjernen er utgitt, kan det bety at den kjennskap vi har 

frem til nå, må revurderes (Christiansen, 2014:64). Etter flere års forskning kan en konstatere 

at bestemte områder i hjernen er spesielt i aktivitet i kontakt med musikk. Nyere forskning på 

området beviser også at størstedelen i hjernen aktiveres ved musikkbruk, og at musikk har en 

direkte innvirkning på kroppen, og for vårt nervesystem. Det som skjer i hjernen vår når 

musikk blir satt på, er at musikken sender ut impulser og informasjoner gjennom det auditive 

system. Vår oppmerksomhet, hukommelse, forventninger, emosjoner og bevegelse aktiveres 
																																																								
13 Lars Ole Bonde, har skrevet mange artikler, bokkapitler og bøker om musikkterapi, musikkpsykologi, 
musikkpedagogikk og musikkhistorie. Han er i tillegg professor i musikkterapi ved Aalborg Universitet og 
professor II i musikk og helse ved Senter for musikk og helse, Norges Musikkhøgskole (Bonde, 2014:543).  
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ved benyttelse av musikk. Den menneskelige hjernen omtales ofte som et mysteriekammer, 

og via forskning har vår evolusjonsprosess gitt vitenskapen nye resultater som beviser 

hjernens betydning for helsen til et menneske (Bonde, 2011:46).  

 

“Den tredelte hjernen”  

Den menneskelige hjernen er en del av vårt nervesystem, der øverste ryggmarg og hjernen er 

leder for nervesystemet og hormonsystemet. Hjernen og ryggmargen etablerer til sammen det 

som kalles for sentralnervesystemet (CNS), mens resten går under navnet, det perifere 

nervesystem (PNS) (Bonde, 2011:46-47). Musikk blir bearbeidet i hjernen på flere nivåer. 

Paul D. MacLean (1913-2007)14 har i en årrekke forsket ved The National Institute of Health i 

Washinton DC USA, og han mener at mennesket opprinnelig har tre hjerner (Bonde, 

2011:48). I følge teorien til MacLean, har vi mennesker en “krypdyrhjerne” (den forlengede 

ryggmarg, hjernebroen, lillehjernen, hypothalamus og deler av hypofysen), en 

“pattedyrhjerne” (storhjernen og det limbiske system), og “menneskehjernen” som er spesifikt 

utviklet av hjernebarken hos oss mennesker (neo-cortex) (Bonde, 2011:48). Den 

menneskelige hjernen har tre nivåer i nervesystemet, hvor musikk og andre sanseinntrykk blir 

bearbeidet: hjernestammen (krypdyrhjernen), thalamus (pattedyrhjernen) og cortex 

(hjernebarken) (Christensen, 2014:64), se figur 3.1. 

 

 

 

 

																																																								
14 Paul D. MacLean (1913-2007): Amerikansk lege og hjerneforsker som gjennom sitt arbeidsliv har gitt 
betydelige bidrag blant annet innen psykiatri og hjerneforskning, ved institutter som Yale Medical School og 
National Institute of Mental Health. MacLean er mest kjent for teorien om den evolusjonære “Triune brain”, en 
teori som står for at den menneskelige hjernen var i realiteten tre hjerner i ett (Pearce, 2008).  
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Figur 3.1 Hjernestamme, thalamus og cortex (hjernebarken). På figurens høyre bilde ser en at cortex 

er delt inn i to hemisfærer (Christensen, 2014:65).  

 

Hjernestammen  

Hjernestammen er den delen av hjernen som tar for seg våre livsnødvendige kroppsfunksjoner 

som åndedrett og hjerterytme (Bonde, 2011:48). Hjernestammen er også den som tar imot 

informasjon om lyd og musikk fra øret, og som videre registrerer lydens karakteristiske evner 

som timing, klangfarge og tonehøyde. Hjernestammen er ikke en passiv mellomstasjon, men 

et senter for interaksjon mellom vår oppmerksomhet og sansing, og som bearbeider 

lydinformasjonen til slutt, før den videresendes (Christensen, 2014:65). Rytmekomponenten i 

musikk kan knyttes til dette nivået, da den grunnleggende pulsen starter hele prosessen. 

Pulsen som musikk gir oss, er knyttet til kroppens naturlige rytmer som åndedrett, puls, 

lemmenes dans eller de rytmiske karkusene til hovedpulsårene våre (Myskja, 1999:83).  

 

Thalamus 

Thalamus er den delen av hjernen som er knyttet til våre følelser, og til harmonidelen av det 

musikken gir oss. Vårt vanlige talespråk er ikke knyttet til dette nivået i hjernen, men denne 

delen fungerer som grunnleggeren av alle de uttrykk vi formidler av følelser. Thalamus har  

form som et lite egg, og sitter plassert på toppen av hjernestammen. I hjernen vår finnes det to 

thalamus, en venstre og en høyre, og disse fungerer som mellomstasjoner mellom 

hjernestammen og cortex. Thalamus er som hjernestammen, en ikke passiv formidler, men en 

aktiv samarbeidspartner i kommunikasjon av våre sensoriske og motoriske signaler. Thalamus 

aktiveres i det hjernestammen har sendt all sanseinformasjon gjennom nerveutløperne  
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(hørselen, synet, følesansen og musklene) fra kroppen, hvor thalamus igjen fordeler 

informasjonen videre til de relevante stedene i cortex (Christensen, 2014:65).   

 

Cortex (Hjernebarken) 

Det øverste laget i hjernen, og som til sammen består av fire deler eller lapper, er cortex 

(hjernebarken) (Christensen, 2014:66). Cortex er to dype furer som er adskilt fra hverandre, 

den forreste og den bakre delen. Den forreste delen i cortex består av frontallappen 

(pannelappen). Denne delen av hjernen står for aktiviseringen med å forberede, og utføre 

handlinger og bevegelser. Bakre del i cortex, er ansvarlig for å aktivere våre signaler og for å 

bearbeide dem. Den bakre delen av cortex består av parietallapp (isselapp), temporallap 

(tinninglapp) og occipitallap (nakkelapp). Alle områdene i cortex jobber konstant sammen, 

fordi sansing forbereder bevegelse og handling, og bevegelse er en del av sanseprosessene 

våre (Christensen, 2014:65).  

 

3.3.2 Hjernebølger  

Hjernen er den delen av kroppen vår som jobber dag og natt hele livet. Forskere begynte 

allerede på 1920-tallet med å måle disse bittesmå elektriske svingningene i hjernen vår, i form 

av de første EEG-målinger.15 Musikk er pulserende lydbølger bestående av forskjellige 

frekvenser, og frekvensmønstret i hjernen er målbare i svingninger per sekund, på samme 

måte som lydfrekvensene i musikk (Bonde, 2011:55; Myskja, 1999:81). De elektriske 

svingningene i hjernen (hjernebølger) forteller oss noe om individets bevissthetstilstand og 

oppmerksomhet, og de påvirkningene hjernebølgene har på oss. Disse kan være årsaken til 

den direkte innflytelsen musikk har på oss. Alfabølger er en av fire typer hjernebølger, 1) alfa, 

2) delta, 3) theta og 4) beta og alfabølgene svinger ca. 10 ganger i sekundet (10Hz). 

Deltabølgene har den laveste frekvensen, mens betabølgene har den høyeste frekvensen 

(svingningstall). Desto mer hjernen er i aktivitet, vil hjernebølgene svinge hurtigere (Bonde, 

2011:55). Hjernens langsomme bølger er theta- og deltabølger, og disse er med på å angi vår 

bevisste tilstand. Alfabølgene fungerer som en dør mellom den ytre og indre verden, mellom 

det beviste og det ubeviste (Bonde, 2011:56).  

 

																																																								
15 EEG er forkortelse for elektroencefalografi, en metode som registrerer hjernens elektriske aktiviteter (Jansen, 
2016d).  
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Beta1-bølger (13-20Hz) og Beta2-bølger (20-40Hz)  

Vår normale hjerne rytme kalles for Beta1-bølger, og disse er forbundet med vår 

konsentrasjon, oppmerksomhet, tenkning og problemløsning. Når hjernen vår er i høy 

aktivitet, er det Beta2-bølgene som svinger. Beta2-bølger er raske bølger, og de signaliserer 

stress og angst. Disse bølgene kan også ses i forbindelse med ekstase (glede) (Bonde, 

2011:55).   

 

Alfa-bølger (8-13Hz) 

Afla-bølgene er av alle hjernebølgene vi har, den mest dominerende hjernerytmen. Disse 

hjernebølgene finner vi spesielt ved avspenning, og indre fantasier i tilstander, hvor 

oppmerksomheten ofte vender innad og slapper av. Alfabølgene varsler bevisst 

oppmerksomhet og de fungerer som en bro til det ubeviste, til kropp og følelse som opptres på 

vegne av hjernens enda lavere frekvenser, theta og delta (Bonde, 2011:55).  

 

Theta-bølger (4-8Hz) 

Hjernebølgene som kalles for theta-bølger fungerer hos voksne som ledsagere til dypere 

meditasjons- og søvnliknende tilstander, og under drømmer. Hos mindre barn styrer theta-

bølgene hjernerytmen. Ut fra forskning ser det ut som at kreativitet også løper ut fra dette 

hjernebølgenivået (Bonde, 2011:55).  

 

Delta-bølger (0,5-4Hz)  

Hos nyfødte barn er det frekvensen fra delta-bølgene som råder, men hos voksne finner vi 

denne frekvensen under dyp søvn. Delta-bølger er ofte assosiert med basale 

overlevelsesfunksjoner som sitter dypt i hjernen, og rytmen på disse bølgene er langsomme. 

Delta-bølger er sammenbundet med de dypeste bevissthetslag, og når de blandes sammen 

med alfa-bølger kan de til sammen reflektere en indre intuitiv, empatisk radar (Bonde, 

2011:56).  
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3.3.3 Musikk og hjernen – Hvordan?  

I denne delen vil det føles naturlig å ta for seg spørsmålet, hvordan virker musikk på hjernen 

og hvor virker musikk i hjernen? Cortex er delt i to dype furer, eller to hemisfærer 

(hjernehalvdeler) som det heter på fagspråket. Cortex er for mange sett på som selve 

“hjernen”. Denne delen av hjernen er der mye av vår mulighet til selverkjennelse og 

bevisstgjøring administreres (Myskja, 1999:86). Cortex er to separerte strukturer, men 

mellom hemisfærene assosieres de med en tykk bjelke av nervefibre. Slik sikrer dette 

hjerneområdet et konstant samarbeid mellom de to hemisfærene, og det er også slik de får 

tilgang til samme informasjon. De to delene i cortex, tar del i de fleste av hjernens funksjoner. 

Det betyr at begge hjernehalvdelene aktiveres ved bruk av musikk. Det som skiller disse to 

hemisfærene fra hverandre, er måten de arbeider på. De har ulike måter å samle inn og 

bearbeide informasjon, i forhold til det å planlegge og utføre handlinger (Christensen, 

2014:68).  

 

Det er flere studier med resultater som viser at høyre og venstre hemisfære bearbeider lyd på 

forskjellige måter. Venstre auditive cortex er spesialisert på å skille hurtige tidsforskjeller som 

oppfattelsen av språklyder. I tillegg er venstre hemisfære den delen av cortex som styrer 

musikkopplevelsen og oppfattelsen av språk, prosodi, tonegang i tale og rytme. Den venstre 

hemisfære styrer evnen vår til å begynne å synge, eller å sette i gang en sang (Bonde, 

2011:53). Høyre auditive cortex tar for seg i motsetning til venstre hjernehalvdel, å skille 

mellom de små forskjellene i lydspekteret, som oppfattelsen av musikalske toner 

(Christensen, 2014:68). Høyre hemisfære er spesialisert til å tolke og forstå primært toner, 

melodier, akkorder og musikkens harmonier. Høyre hemisfære og venstre hjernehalvdel, er 

avhengig av hverandre for å kunne samarbeide optimalt, for at informasjon skal bli formet 

komplett. Venstre hjernehalvdel forsøker å organisere informasjon i logiske, lineære og 

stegvise prosesser, som kalles sekvensmønstre. Det betyr at venstre hjernehalvdel gir oss evne 

til å konsentrere oss om en ting av gangen (Myskja, 1999:86-87). Venstre hjernehalvdel 

arbeider med å finne rytmen, for å finne ut forholdet mellom det enkelte slag, hvordan og 

hvor ofte slagene repeteres. Derfor styrer venstre hjernehalvdel musikkopplevelsen vår og 

oppfattelsen av rytme, språk og tonegang i tale (Myskja, 1999:87). 

 

Som forklart ovenfor, er det høyre hemisfære som starter den umiddelbare opplevelsen av 

musikk når vi lytter til musikk. Resultater fra forskning viser at musikalske uskolerte 

mennesker har større aktivitet i den høyre hemisfære ved musikklytting, mens musikalske 
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skolerte mennesker viser å ha en mer integrert og jevn aktivitet mellom høyre og venstre 

hemisfære. Trening og øvelse preger de to hjernehalvdelens funksjoner (Christensen, 

2014:68). Elkhonon Goldberg, en russisk-amerikansk nevrologivitenskapsforsker, fremhever 

at venstre hjernehalvdel er den delen av hjernen som er spesialisert på det kjente i form av 

effektiv kontroll, og at høyre hjernehalvdel er spesialisert i undersøkelsen på noe nytt og 

ukjent (Christensen, 2014:68).  

 

Alle deler i hjernen utgjør et komplekst persepsjonssystem, det auditive system. Alle hjernens 

deler, høyre og venstre del, utveksler på kryss og tvers informasjon med hverandre. Cortex er 

ikke en endestasjon som tidligere nevnt. Prefrontal cortex er en samarbeidspartner med alle av 

hjernens funksjoner, og de auditive cortex-områdene er sterke overførere av nerveforbindelser 

tilbake til thalamus og hjernestammen. Det er en konstant bearbeidelse mellom disse leddene 

som er påvirkende for vår oppmerksomhet og persepsjon, av lyd og musikk (Christensen, 

2014:69). Ved måling av de elektriske aktivitetene i cortex ser vi at hjernen svarer på lyd og 

musikk på forhånd før oppmerksomheten. Dette kalls ofte for pre-oppmerksomme svar. 

Hjernen vår reagerer enklere forklart på musikk før bevisstheten vår oppdager det 

(Christensen, 2014:70).  

 

Cortex har tre viktige assistenter hvor hver av disse områdene er forenet med cortex i 

nerveforbindelser, basalganglier, lillehjernen (cerebellum) og hippocampus. Dette er et lukket 

kretsløp (loops) som sikrer at all informasjon utveksles med cortex hele tiden (Christensen, 

2014:71). Basalgangliene står blant annet for å assistere cortex med kontroll av bevegelser, og 

vår hukommelse og emosjonelle prosesser. Studier viser at lillehjernen aktiveres når vi lytter 

til musikk og når vi spiller (Christensen, 2014:72). De siste års funn har vist seg at lillehjernen 

er en viktig medspiller for cortex. Lillehjernen er med på å kontrollere og styre kroppens 

handlinger og bevegelser, og i tillegg er den involvert i forhold til kognisjon, emosjoner, 

planlegging, visuell oppfattelse av språk, hukommelse og rom (Christensen, 2014:72). 

Lillehjernen overvåker sekvensene av hendelser og handlinger når vi både lytter og spiller 

musikk, og derfor spiller lillehjernens funksjon en vesentlig rolle for hvordan hjernen 

oppfatter musikk. Ved handlinger som å lytte og spille, er vi hele tiden i aktivitet med å 

forutsi hvilke musikalske hendelser (toner og lyder) som vil inntreffe i de neste sekundene. 

Lillehjernens jobb er å forutse hendelsenes tidsforløp, den oppdager forandringer og avvik fra 

den planlagte timingen, og slik griper lillehjernen inn og korrigerer hendelsesforløpet 

(Christensen, 2014:72). Hippocampus har en bueformet struktur som assisterer cortex med 
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konsolidering av hukommelse. Hippocampus hjelper cortex slik at det dannes et 

hukommelsesspor som vil være tilgjengelig i hjernen over lengre tid (Christensen, 2014:73). 

Når du hører på musikk setter hjernestammen, thalamus, cortex, basalganglier, lillehjernen og 

hippocampus i gang hjernen din med å forutsi hva som kommer til å skje i de neste 

sekundene. Dette skjer på grunnlag av informasjonen du får, fra hørselen og hukommelsen 

(Christensen, 2014:74).  

 

Resultater av forskning som har blitt gjort av hjernen ved bruk av musikk, har vist at musikk 

aktiverer store nettverk i hjernen vår. Nyutviklede metoder innen musikk og 

nevrologivitenskap, har gjort det mulig for oss å skanne hjernen i det en forsøksperson lytter 

til et helt musikkstykke. Slik har forskning på området gitt oss svar på at musikklytting 

aktiverer omfattende nettverk i hjernen vår, der flere deler i hjernen involveres. En kan bruke 

hjernens bearbeidelse av klangfarge som involverer lillehjernen, sensoriske områder i cortex 

og i hjernens basisnettverk (Default Mode Network; DMN). Denne delen i hjernen jobber 

konstant med å overvåke endringer i omverdenen (Christensen, 2014:80). Forskning viser til 

at responsen som hjernen får av musikk, gir betydelig positiv påvirkning for oss mennesker, 

og at ved utøvelse av musikk skapes det større og mer velutviklede holdepunkter for at 

musikalsk aktivitet kan øke vår tilgang til flere kretsløp i sentralnervesystemet (Christensen, 

2014:80).  

 

Lytting til musikk skaper aktivitet i fremre område i hjernen vår, rostromediale prefrontale del 

av cortex. Denne delen involverer hjernen i tolkning av musikk, og den forteller oss om 

hvilken mening musikk har for oss. I tillegg er dette området i hjernen avansert bygget, som 

gjør det mulig å si oss hvorfor en melodi aktiverer noe ulike nervebaner i hjernen, hver gang 

de spilles. Prosessen som dette området arbeider med, gjør at vår musikalske sans blir mindre 

sårbar og at vi kan gjenkjenne en melodi på tross av store variasjoner i ulike fremføringer, 

toneart og tempo (Myskja, 2006a:30).  

 

3.4 Musikk for eldre med kognitiv svikt (Demens)  
Det er viktig å tenke på at vår menneskelige hjerne ikke bare er koblet til resten av kroppen, 

men at den også knyttes til personen selv og til våre medmennesker. I tillegg til vår historie, 

til læring, assosiasjoner, vaner og skikker, hukommelse, til språket vårt, kulturelt skapte 

verdier, konvensjoner, fysisk interaksjon, situasjoner og hendelser, og delte opplevelser 
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(Ruud, 2016b:60). Vår hjerne ledes av alt dette, alt vi hører, kjenner og ser. Bevegelser og 

kompliserte handlinger, alle våre opplevelser, tanker, følelser og handlinger styres og 

oppleves fra hjernen. Alle disse prosesser oppstår i et samspill mellom stimulering og 

inntrykk, som kommer utenfra og innenfra i hjernen. Grunnlaget for hjernens utvikling har vi 

med oss i arv, og hjernen blir så preget av alle inntrykk og opplevelser, som vi får fra 

fosterstadiet og fremover. Dette gjør at det er enklere å forstå at mennesker er ulike, selv om 

den menneskelige hjerne er helt likt bygd hos alle. På denne måten kan hjernen ofte bli sett på 

som “det egentlige mennesket”.  

 

Alle mennesker forandrer seg i løpet av livet, og det kommer av endringer i hjernes funksjon. 

Disse forandringene forekommer i mindre eller større grad, men når hjernen endres, endres en 

som menneske. Det er dette som skjer hos mennesker som blir rammet av demenssykdommer. 

Når demensutviklingen starter i hjernen hos et menneske, skjer det forandringer i både 

hjernebarken og hvit substans.16 Hjernebarken er området i hjernen hvor handlinger skapes, 

og det er hjernebarken som knytter tanker og følelser. Hvit substans ligger i dypet der 

forbindelsene mellom hjernebarkens ulike deler er (Gjerstad, Fladby & Andersson, 2013:15-

16).  

 

3.4.1 Demens og musikk  

En positiv faktor i eldre menneskers liv kan være musikk, da musikk har en assosiativ kraft på 

oss. Det er mye og økende kunnskap, og fokus på demenssykdommer, men  det finnes 

foreløpig ingen medisin som er helbredende. I eldreomsorgen møter vi mennesker rammet av 

både ervervet hjerneskade eller andre nevrologiske sykdommer (Moltubak, 2016:155). 

Demens er en del av nevrologiske sykdommene, og i behandling er det behov for ulike former 

for rehabilitering17. Et alternativ kan være musikk som rehabilitering til demensrammede 

mennesker. Musikk kan være en god løsning til denne målgruppen, da musikk kan dempe 

enkelte plager og smerter som demenssykdommer gir. Gjennom tidene har det vært flere 

forskere, som har forsket på musikk og demens. Resultatene har vist seg å være positive, da 
																																																								
16 Hvit substans er betegnelsen på den delen av nervesystemet som inneholder margkledde nervefibrer fra 
hjernens og ryggmargens nerveceller. Fargen skyldes myelin, som er et fettholdig, hvitt stoff som danner 
skjedene rundt nervefibrene (Jansen, 2016a). 
17 Rehabilitering tilbys personer som har behov for sosial, psykososial eller medisinsk hjelp; i form av hjelp til 
stimulering av egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse. I følge 
Helse- og omsorgsdepartementet er rehabilitering, “…tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og 
virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best 
mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.” (Helse- og 
omsorgsdepartementet, 2011).  
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musikk som før beskrevet har innvirkning på mennesker, også de med demenssykdommer. 

Forskning på området har gjort funn at musikk kan fungere som “medisin” på personer med 

demens (ABCTVCatalyst, 2016). Demenssykdommer visker ut menneskers identitet, da 

hjernen hos personer med demens endres gradvis, dens funksjoner stopper opp, og store deler 

av den “gamle” hjernen dør og glemmes. Musikk kan skape økt kontakt med personen med 

demens i rehabiliteringsøyemed, og slik kan en bringe tilbake det som mange antok var borte 

for godt (ABCTVCatalyst, 2016). 

 

Musikk for å styrke språk og tale  

En vet i dag at gjentatte hjerneslag kan være en årsak til utvikling av demens, som gjør at 

hjernen til de rammende mister mye av sine kortikale funksjoner. Alvorlige skader i venstre 

hemisfære kan hemme språket, og skape tap i evnene til å uttrykke seg språklig. En aktuell 

behandlingsmåte innenfor språklig gjenopptrening kan være Melodisk Intonasjonsterapi 

(MIT). Metoden kan øke mulighetene til å få språket tilbake ved bruk av teknikker. En lærer 

enkle ord eller funksjonelle setninger ved hjelp av en melodi, og som ledsages av bevegelser i 

venstre hånd for ytterligere stimulering av motoriske områder i høyre hemisfære (Moltubak, 

2016:162). MIT fungerer i følge nevrologiske observasjoner, at metoden aktiverer og 

stimulerer områder i den høyre og uskadde hemisfæres sensomotoriske cortex, der anvendes 

og trenes opp informasjon til et aktivt språkbruk (Bonde, 2011:60). Hvert enkelt menneske 

har en unik stemme og den er veldig personlig, og den brukes til å uttrykke hvordan vi har 

det, og den sier mye om hvem vi er. Når evnen til å bruke stemmen i kommunikasjon 

påvirkes, kan dette oppleves vanskelig for den det gjelder (Moltubak, 2016:161). I tillegg kan 

det føre til isolasjon og tilbaketrekning fra det sosiale rom. Språk er et av menneskers 

viktigste verktøy for kommunikasjon, og uten språk kan det være vanskelig å kommunisere. 

Kroppsuttrykk og små lyder kan til være forståelige, men ofte er ikke dette tilstrekkelig nok til  

å få frem den konkrete forståelse av det den rammende mener. Reduksjon i språket skyldes 

ikke bare hjerneskader, men aldring er også en årsak til tap av språkevne og reduksjon av vår 

språklige kapasitet (Mithen, 2005; Moltubak, 2016; Myskja, 2006a). 

 

Ferdigheter vi har med å bestemme tonehøyde, plassering og rytme er variable, avhengig av 

hvor stor grad skaden og skadestedet er i hjernen (Myskja, 2006a:33). Resultater viser fra 

forskning at det finnes en sammenheng mellom funksjonssvikt og skader i høyre 

hjernehalvdel. Svikt i oppfattelsen av tonehøyde kan påvirke evnene våre som å kunne synge 
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rent (Myskja, 2006a:33). Sansing og utøvelse av musikk bearbeides mindre spesifikt enn det 

rent språklige funksjoner gjør. Musikk som språk er mindre sårbar, enn hva talespråk celebralt 

sett er. Grunnen til dette er at vårt talespråk er mer betinget av små spesifikke seksjoner i 

venstre hjernehalvdel (den språklige hemisfære). Musikk i denne forstand behandles i større 

områder i hjernen (Myskja, 2006a:34).  

 

Musikk for å styrke hukommelse  

Hukommelse er viktig for at mennesker skal få et ideelt virke (fungere optimalt) i et sosialt 

samfunn og i eget selskap. Vår hukommelse hjelper oss til å gjenkjenne og lagre erfaringer. 

Den bevarer alle erfaringer som vi foretar oss, kunnskaper, ferdigheter og inntrykk. 

Hukommelsen samler viktig data, over korte og lange perioder i løpet av et liv (Teigen & 

Svartdal, 2015). Dens rolle er viktig i forhold til vår opptreden i det sosiale eller offentlige  

rom, hvordan vi tilpasser og oppfører oss der, og den sier noe om hvem vi er og hva vi er. 

Bruk av musikk vil hos eldre mennesker med demens, blant annet være å synge og spille 

gamle sanger som er kjente og kjære fra ungdomstiden. Dette vil kunne bidra til å vekke 

glemte følelser og minner. Bruk av musikk som de kjenner godt til, kan øke handlekraft og 

livslyst. Mye tyder på at dette organiseres i thalamus, mellomhjernen (Christensen, 2014:73). 

Eldre mennesker har i følge forskningsresultater større vanskeligheter med å bestemme ny 

stimuli nøyaktig. Med økende aldring, blir en mer avhengig av allerede innøvde ferdigheter, 

fordi en som eldre har vanskeligheter med å lære nye ting. Dette kan forklares ved å se på 

forskjellen mellom eksplisitt hukommelse, evnen til å gjenkjenne presist, og implisitt 

hukommelse, hvor evnen til å verdsette og det å ha vedvarende emosjonell respons på en 

melodi. Hos eldre mennesker er den implisitte hukommelsen intakt, mens aldringsprosessen 

svekker den eksplisitte hukommelsen (Myskja, 2006a:34).  

 

Vår emosjonelle respons røres av musikk og lyd og modifiserer reaksjonen vår, enten vi liker 

det vi hører eller ikke. Thalamus som ligger i midthjernen er porten som videre formidler 

informasjon. Den kan si noe om hvorvidt musikken eller lyden føles ubehagelig eller farlig. 

Vår emosjonelle grunnstemning i øyeblikket påvirker funksjonen til thalamus. Funksjonen 

thalamus påvirkes også av vår personlighet og våre minner. Musikkopplevelsene våre 

fargelegges av alt det som ligger lagret i hjernen vår. Forskning på eldre menneskers hjerner, 

har gitt oss resultater på at depresjon kan avta ved bruk av musikk. I tillegg viser resultatene 

at uro og forvirring hos mennesker med demens også kan dempes ved bruk av musikk. Angst 
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og utrygghet viser reduksjon ved endringer mennesker opplever, i forbindelse med 

aldringsprosessen. Personer med demens som lytter til musikk, kan få økt informasjonsflyt og 

kommunikasjonsferdigheter, da musikklytting skaper et samarbeid mellom de ulike delene i 

hjernen. Eldre menneskers hjerneaktivitet går langsommere enn det gjør hos yngre 

mennesker. Det har vist seg at det er en generell overvekt av langsomme bølger i theta- og 

deltaområdet hos personer med demens (Myskja, 2006a:33). 

 

Den menneskelige hjerne er generelt avhengig av stadig tilførsel av meningsfull stimuli. 

Vanligvis regulerer mennesker dette gjennom aktive dager (barn og voksne). Eldre mennesker 

som lever passive liv med ensformede stimuli og som har svekkede sanser, mister den 

normale menneskelige reguleringen av riktig sansestimulering. Personer med demens får som 

regel feilstimulering, passivisering og aldersforandringer, og kognitiv svikt danner en ond 

sirkel for demensrammede. For å kunne bryte denne onde sirkelen, kan en hjelpe til med å 

vekke allerede innlærte ferdigheter. Musikk kan i denne sammenheng være en nøkkel til dette 

(Myskja, 2006a:35). Det skjer nevrologiske endringer i hjernen ved aldring og demens, som 

gjør at antallet nevroner i sentralnervesystemet går ned. Vekt og volum i hjernen reduseres og 

det skjer en økning i nevronenes fettandel. Myelinskjeden18 ender seg, noe som fører til at 

hjernens impulsledninger og hjernebølgemønstre endres og får mindre effekt (Myskja, 

2006a:41). Musikk sender ut signaler, og disse signalene kan for oss mennesker være en form 

for stimuli. Denne form for stimuli leder de forskjellige hukommelsessporene vi har i hjernen. 

Vi blir påvirket av dette, da det bidrar til å åpne koder for det som allerede er lært. Rytmikken 

i et musikkstykke kan fungere stimulerende, og minner kan vekkes til live av en 

følelsesmessig sang eller melodi.  

 

Noen av de eldre som bor på sykehjem i dag, er blant den siste generasjonen som har opplevd 

en verdenskrig. Noen har opplevd andre verdenskrig, og noen få har opplevd både første og 

andre verdenskrig. Enkelte av dem kan fremdeles være sterkt preget av disse opplevelsene, 

hvor minnene fra den gang danner grunnlag for deres angst og uro. Hos andre kan minnene 

fra denne tiden være borte og glemt. Disse minner og andre minner fra barne- og 

ungdomstiden kan vekkes ved bruk av et musikkstykke, og lede dem rett inn til 

hukommelsesspor med dype budskap om et fellesskap, utrygghet, håp og lengsel. Musikk kan 

brukes til å få tilgang til det friske mennesket. Han eller hennes koder som fortsatt lever intakt 

																																																								
18 Myelin er et fettaktig stoff som lager en isolerende skjede rundt nervefibre i hjernen (Jansen, 2016c).  
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i en eldet og demensrammet kropp. Slik kan musikkens signaler forsterke rammene rundt 

daglige aktiviteter, og innhente gammel informasjon som hjernen en gang hadde (Myskja, 

2006a:55).    

 

Musikk for å styrke identitet og tilhørighet   

Det kulturelle eller fortolkende fellesskapet som vi tilhører, er det som danner føringer for 

hvordan musikken skal tolkes. Slik fungerer musikk som en “identitetsmarkør”. Musikk er 

full av referanser til en større sosial kontekst og den er meningsbærende (Bonde, 2011:167). 

Musikalske preferanser, musikalsk smak og universelle betydninger, ligger tett i tett med våre 

verdier, og på denne måten tillegger vi oss ikke musikk på samme måte. Musikken rører og 

påvirker betydelig vår identitet, selvfølelse og status, slik som forskjellige maktrelasjoner 

også gjør. Dette betyr at en må forstå musikkens semantiske aspekter og studere den med 

hensyn til vår musikalske bakgrunn, og ut fra våre kulturelle forhold til tilhørighet (Bonde, 

2011:168).  

 

Even Ruud (f.1947) er professor og utdannet innen musikkvitenskap og musikkterapi. Han 

har skrevet en rekke bøker innen fagfeltene musikkterapi, musikkpedagogikk, musikk, medier 

og kulturforståelse (Universitetsforlaget, 2017). Gjennom mange studier av musikalske 

selvbiografier har Ruud kommet frem til fire kategorier som kan vise sammenhenger mellom 

musikk og identitet (Bonde, 2011:173). Det første rom er “det personlige rom”, hvor vi finner 

(barndoms)erfaringer av trygghet og tillit, og våre følelsesmessige oppladninger som er 

knyttet til musikk. Neste rom i identitetsdannelsen er “det sosiale rom”, hvor våre typiske 

ungdomsopplevelser med bruk av musikk som identitetsmarkør hører hjemme. Den tredje 

delen er “tidens og stedets rom”. I dette rommet finner vi konkrete betydningsfulle episoder 

som vi har fått gjennom musikk. Ofte knyttes denne opp mot bestemte geografiske områder 

og mot våre historiske hendelser i livet. Det siste og fjerde rommet er “det transpersonlige 

rom”, et rom hvor grenseoverskridende opplevelser ligger. Musikken i dette rommet innvier 

rom for det som er helt annerledes (Bonde, 2011:174; Ruud, 2013).  

 

Hvem er vi, hvor kommer vi fra og hva slags bagasje har vi med oss? Identitet er viktig. Alt 

det vi går gjennom i løpet av livet, fra oppvekst til alle de mennesker som vi møter på veien, 

er med på å prege vår utvikling som menneske, og for hvilke veier og retninger vi velger å gå  

(Ridder, 2016a:63). Alle mennesker har på en eller annen måte en relasjon til musikk, uansett 
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bakgrunn. Årsak til dette kan være at musikk har en så bestemt og tydelig innflytelse i våre 

liv. Musikk spiller antagelig en større rolle i vår identitetsutvikling, enn vi tror. Bruk av 

musikk i behandling til personer med demens er et lite ressurskrevende tiltak med høy 

tilfredshet, få bivirkninger, og det er et potensielt middel til en kombinert effekt i form av 

symptomreduksjon, mestringsfølelse og økt velvære (Myskja & Lindbæk, 2000; Myskja, 

2005b). Nære forbindelser mellom sted, musikk, tilhørighet og minner, kan oppleves sterkere 

ved lytting eller utøvelse av musikk. Alle mennesker ønsker å kunne få være seg selv og ikke 

minst kunne minnes om alt det som en gang var, og fortsatt er. Flere eldre personer rammet av 

demens, lever med sterk angst for at de skal glemme, og for det de allerede har glemt. Denne 

gruppe mennesker blir ofte deprimerte i tillegg, for at de ikke strekker til med eller fordi de 

har mistet evne til å kunne gjennomføre dagligdagse aktiviteter. Dersom musikk kan hjelpe til 

at deres hverdag kan få økt mestringsevne og livsglede, vil opplevelsen av egenverdi hos de 

rammede styrkes.  
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4 MUSIKKTERAPI  
	
Musikkens helseeffekter har vært kjent helt siden oldtiden, og i det følgende kapittel vil jeg se 

nærmere på disiplinen/profesjonen musikkterapi. 

 

4.1 Musikkterapiens historie  
Musikk har blitt brukt som et terapeutisk verktøy, og dens terapeutiske virkninger kan vi finne 

helt tilbake til våre eldste nedskrevne kilder. Det finnes fortsatt i dag mange kulturer som 

anvender musikk i healing ritualer, som et alternativ for medisin. Musikkens helbredende 

krefter finnes i utallige fortellinger, og i historiske overleveringer fra mange forskjellige 

kulturer. Forskning på feltet musikk som terapi har gitt oss overbevisende resultater på at 

musikk kan være et alternativ som behandling av mange sykdomsforløp (Bonde, 2014:21). 

Musikk som terapi, og dens terapeutiske verdi, er tett knyttet til alle de forestillinger vi har om 

helbredelse og sykdom. Disse forestillingene henger sammen med verdens- og livsanskuelser, 

som alltid har dominert tanker og handlinger, i verden (Ruud, 1990). Historisk sett har bruk 

av musikk i terapeutisk formål vært henvist til tre hovedformer i musikkterapiens litteratur: 

religiøse, magiske og logiskvitenskaplige synspunkter og prinsipper (Dyreborg, 1972). Å 

kunne forstå hvordan musikkhistorisk form har tatt plass som en terapeutisk 

behandlingsmulighet, beror på måtene tro og tanker har preget mennesker i ulike samfunn 

gjennom tidene. Behandlingsmulighetene av det rasjonale og irrasjonale, har vært med på å 

danne utgangspunktet for vår oppfatning av hva sykdom består av (Ruud, 1980). De fleste 

mennesker erfarer at musikkopplevelser kan berøre oss dypt og langvarig. Musikk kan sette 

spor i kropp og sinn, som kan påvirke oss over lengre tid etter at musikken har sluttet. Denne 

erfaringen er langt fra ny i vår kultur, den er like gammel som musikkens egen eksistens. 

Disse erfaringene er tett knyttet til medisin, til begreper som helse og terapi, som heller ikke 

er fremmed for vår historie. Musikk har gjennom alle år gitt klar begrunnelse for at den kan 

benyttes og være effektiv i et terapeutisk virke for å fremme helse, og det finnes mange 

eksempler i musikkhistorien som gir forståelse og grunnlag for hvorfor og hvordan 

musikkterapi har fått plass i samfunnet som et fag og profesjon (Ruud, 2015:112).19 Det er 

viktig å legge til at en til alle tider har trodd på at musikk påvirker mennesker mer enn vi 

kanskje tror at den gjør. Musikken har en effektiv og betydningsfull virkning på oss, og den 

																																																								
19 For mer utdypende lesning av musikkterapiens historie, kan en lese: Horden, 2000; Ruud, 1990, 2001, 2005; 
Sundberg, 2000.  
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har vært en viktig årsak til at musikkterapi har blitt til. I 70-årene fikk musikkterapi sin 

virkelige oppblomstring, og som i dag betraktes å være de grunnleggende årene for fagets 

vekst (Ruud, 1990:106).  

 

4.2 Hva er egentlig musikkterapi?  
Musikkterapi er fortsatt ikke godt nok omtalt i offentlig sammenheng (Bruscia, 1989:3), til 

tross for at tidens oppblomstring av faget og at forståelsen for bruk av musikk kan benyttes 

mer i praksis i et helsefremmende arbeid. Musikkterapi er ikke helt allment forstått enda, men 

det er viktig å påpeke at de aller fleste mennesker er fasinert, og synes profesjonen er et godt 

alternativ å bruke til terapeutiske formål. Årsaken til dette er at musikk skaper glede, og den 

er verdsatt universelt, og at den er en stor integrert del i vår hverdag (Bruscia, 1989:3). De 

fleste mennesker anerkjenner musikkens kraft for hvordan den bland annet påvirker våre 

følelser. Mange har også oppdaget musikkens terapeutiske fordeler gjennom sine egne 

personlige erfaringer (Kvamme & Stige, 2016:111).  

 

Musikkterapi har i de siste årene fått en økende pass i eldreomsorgen, og kan knyttes til 

sykehus, dagsenter og hjemmebaserte tjenester (Kvamme & Stige, 2016:111). Musikkterapi 

er både et fag, en profesjon og en praksis, og den springer ut fra et fler- og tverrfaglig felt 

(Ruud, 2008:77-78, 2016:84). En musikkterapeut har en femårig universitetsutdannelse 

(master i musikkterapi), og er person som er kvalifisert til å utføre arbeid med musikk og 

helse, gjennom et helsefremmende og forebyggende arbeid som behandling, rehabilitering og 

palliativ omsorg (Stige & Ridder, 2016:109). Musikkterapien har en rekke teoritradisjoner 

som kategoriseres på forskjellige måter. Bunt og Stige er referert i Kvamme og Stige 

(2016:113) omtaler at det er sju forskjellige teoritradisjoner innen musikkterapi, som er 

musikksentrert, biomedisinsk, behavioristisk, psykodynamisk, humanistisk, transpersonlig og  

sosiokulturell. I og med at denne oppgaven tar for seg eldre personer med demens, er det 

relevant å oppgi at mye av den norske musikkterapien er preget av en humanistisk og 

sosiokulturell teoritradisjon (Kvamme & Stige, 2016:113). De ulike teoritradisjonene har på 

forskjellige måter blitt nedfelt i terapeutiske tradisjoner med særskilte teknikker og 

fremgangsmåter. Jeg kommer ikke i denne oppgaven til å gå inn på disse, men nevner noen av 

dem da de er spesielt brukt i praksis i nordiske land: samfunnsmusikkterapi, kognitiv-

atferdsorientert musikkterapi, analytisk orientert musikkterapi, Nordoff-Robbins-musikkterapi 

og “guided imagery and music (GIM) (Kvamme & Stige, 2016:113).   
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Det er flere sider rundt musikkterapi som gjør det vanskelig å definere faget, og hva 

musikkterapeuter arbeider med (Bruscia, 1989,1998, 2014; Ruud, 2016a). Musikkterapi kan 

defineres som å gi mennesker nye handlemuligheter (Ruud, 1979), en slik definisjon gir 

muligens ikke så mye informasjon om hvordan musikkterapi avgrenser seg fra andre måter å 

bruke musikk på. Den gir få holdepunkter med hensyn til hvordan musikkterapeuter tenker og 

arbeider (Ruud, 2015:114). Musikkterapiens målsetninger er først og fremst knyttet til helse 

og livskvalitet (Kvamme & Stige, 2016:112), og fokuset ligger i det å “… fremme helse…” 

(Bruscia, 2014). En forutsetning for at målene kan nås, kan en se viktigheten ved å se 

brukerens engasjement og musikkopplevelse (Kvamme & Stige, 2016:112). Det finnes mange 

måter å definere hva musikkterapi er. Jeg tar for meg denne definisjonen:  

 

Music therapy is a reflexive process wherein the therapist helps the client to optimize the 

client’s health, using various facets of music experience and the relationships formed through 

them as the impetus for change. As defined here, music therapy is the professional practice 

component of the discipline, which informs and is informed by theory and research. (Bruscia, 

2014:36) 

 

Prosessen med å definere musikkterapi handler om hvilken måte yrket selv har oppstått i de 

ulike land, og ut fra de ulike tradisjonen vi har.  En må derfor ta hensyn til tre hovedfaktorer i 

en definisjon: 1) den faglige bakgrunn av utøvere, 2) behovene til pasientene og 3) den 

tilnærmingen som brukes i behandling (Wigram, Pedersen & Bonde, 2002:29). Musikkterapi 

handler også om å mobilisere, noe som betyr det samme som å samle krefter. Ved å bruke 

dette uttrykket, kommer en inn på et sentralt punkt ved musikken, og det er musikkens evne 

til å motivere til handling. Sett i lys av musikk som terapi i denne sammenheng, handler det å 

bruke musikken til å mobilisere de kreftene som skal til for å komme i en god rehabilitering 

(Ruud, 2015:115). Det handler imidlertid ikke bare om de individuelle og psykiske kreftene, 

men via musikken kan våre sosiale ressurser også organiseres og mobiliseres. Musikk handler 

ikke bare om å integrere alle kreftene inni oss, men bruk av musikk som terapi handler om 

relasjoner til andre, det som skjer mellom mennesker. Et musikkterapeutisk mål er å “bedre 

livskvalitet”. Begrepet “bedre livskvalitet” finner en i musikkterapi, da det har fått en større 

betydning i fagfeltets arbeid, for musikkterapeuter og for oss alle (Ruud, 2015:115). Musikk 

er en bidragsyter til terapien som et verktøy, en prosess og et utfall (Bruscia, 2014:33-34).  
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4.3 Beskrivelse av viktige begreper  
Under punkt 4.2, ble det presentert to ulike måter å gi en definisjon av hva musikkterapi er.  

For å kunne gi en enda bedre forståelse på dette området, er det noen begreper som må 

defineres for en grundigere forståelse. Jeg vil her bruke definisjonen til Kenneth E. Bruscia 

(2014), og ta kort for meg begrepene prosess, terapeut, pasient, hjelp og mål. Innen dette 

fagfeltet vil disse begrepene alltidvære tilstede, og trenger derfor en beskrivelse på hva dette 

innebærer.  

 

4.3.1 Prosess  

Musikkterapi som en prosess, betyr en helsefokusert samhandling mellom en pasient og en 

terapeut. Det er en prosess med spesifikke krav, der det musikkterapeutiske arbeidet handler 

om samspill mellom pasient og terapeut. Prosessen i en musikkterapeutisk behandling er 

kunnskapsbasert, regulert og metodisk, ved at den baserer seg på en gjensidig forpliktelse 

mellom pasient/pasienter og terapeut (Bruscia, 2014:44). Musikkterapi som en prosess har tre 

viktige komponenter: 1) pasienten(e), 2) terapeuten og 3) musikken (Bruscia, 2014:45), og tre 

grunnleggende trinn: vurdering, behandling og evaluering (Bruscia, 1991:10). 

 

4.3.2 Musikkterapeut  

En musikkterapeut arbeider med mennesker som har organiske, personlige eller 

samfunnsmessige problemer, som er forstyrrende i det å finne nye handlingsmuligheter 

(Ruud, 2015:9). En musikkterapeut skal via sitt arbeid hjelpe mennesker til å skape rom for 

oppnåelse av et helserelatert mål. En musikkterapeut er derfor en person som utfører en 

terapeutisk handling, som hjelper en pasient til å anvende musikk, til innledende 

kommunikasjon og kontaktetablering. Dette skal skape en samhandlingssituasjon som kan 

åpne muligheten for videre terapeutisk arbeid (Ruud, 2015:9), der terapeuten bruker sin 

kompetanse og legitimitet i et profesjonelt forhold til pasienten (Bruscia, 2014:37).  
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Tabell 4.1 En oversikt over spesifikke kompetanser eller viktige eksempler på hva en bør ha for å 
kunne praktisere som musikkterapeut (Bruscia, 1991:11-12). 
 
 
Musikalitet  Klinisk  

kompetanse  
Musikkterapi 

• Musikkteori og 

historie 

• Litteratur  

• Komposisjon og 

arrangement  

• Gode og 

funksjonelle 

ferdigheter i 

stemme, piano, gitar 

el. perkusjon  

• Instruering  

• Improvisasjon  

• Gjennomføring  

• Bevegelse  

• Pasientpopulasjoner 

• Utvikling 

• Psykoterapi  

• Gruppeterapi 

• Familieterapi 

• Medisiner 

• Etc.  

• Prinsipper 

• Fundamenter 

• Behandlingsplanlegging  

• Terapi gjennomføring 

• Metoder 

• Teknikker 

• Vurdering 

• Evaluering  

• Dokumentasjon 

• Profesjonell rolle / etikk 

• Tverrfaglig samarbeid  

• Tilsyn og administrasjon 

 

4.3.3 Pasient  

En pasient er enten enkeltpersoner, grupper, samfunn eller et miljø, som har et behov eller 

søker hjelp fra en terapeut. Dette i form av tjenester som er av profesjonell art, og med hensikt 

til å løse et helsemessig problem eller måloppnåelse via musikkopplevelser, og relasjoner som  

dannes gjennom dem (Bruscia, 2014:40).  

	

4.3.4 Hjelp  

Begrepet hjelp handler om den observasjonen musikkterapeuten gjør hos den enkelte pasient 

for å kunne skape en prosess som kan hjelpe. Dette kan foregå på flere måter, alt avhengig av 

hva pasienten har behov for. En helt vanlig måte en musikkterapeut først og fremst utfører for 

å hjelpe pasienten, er å være tilstede som et medmenneske. Terapeuten må forstå pasientens 

opplevelse og omstendigheter, være medfølende og kunne følge dem på vei mot en bedre 

helse. En musikkterapeuts største jobb er først og fremst å bry seg (Bruscia, 2014: 38), hjelpe 
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pasienten i sin utvikling til å kommunisere med andre mennesker (Bruscia, 2014:38), og 

fremme deres selvrefleksjon (Bruscia, 2014:39).  

 

4.3.5 Mål og resultater  

De eksisterende definisjoner om hva musikkterapi er, presenterer et sammensatt bilde av det 

overordnede målet i behandling hvor musikk knyttes til terapi (Bruscia, 2014:30). For å kunne 

forklare kompleksiteten rundt dette, kan en dele inn i tre elementer: innsats, resultater og 

domener for å beskrive mål og resultater i en musikkterapeutisk praksis (Bruscia, 2014:30). 

Tabell 4.2 og 4.3 belyser dette på en enklere måte. 

 

Tabell 4.2 Mål og resultater av musikkterapi  

 

MÅL  EKSEMPLER PÅ MÅL OG RESULTATER 

TILLATE / 

MULIGGJØRE  

 
 

 
 

• Å tillate eller aktivere til vekst, endringer, prestasjon 

• Å skape muligheter for vekst  

• Å øke utvikling, funksjon over tid, endringer, kommunikasjon  

• Å trekke frem elementer som: bruk av fantasi, beslutningstaking og 

realisering av drømmer 

STØTTE • Å holde liv i oppdagelsesprosessen  

• Å oppmuntre og støtte læring, relearning (å lære noe igjen), 

oppdagelsesprosessen  

HJELP • Å hjelpe eller bistå pasienten i å bli mer integrert  

• Å hjelpe pasienten i å oppnå mål eller finne ressurser til å løse sine  

 • problemer 

AKTIVERE • Å mobilisere reaksjoner  

• Å motivere måloppnåelse og endring 

FREMME • Å fremme mellommenneskelig kontakt og kommunikasjon  

• Å fremme helbredelse, helse, endring, velferd, målsetning, mål, 

uttrykk, helseevner, musikalsk helse 

• Å forfølge terapeutiske mål og målsetninger  

FORBEDRE • Å forbedre helse, trivsel, stat, integrasjon, funksjon, dyktighet  

• Å utvikle potensialer, uttrykk, samvittighet, funksjoner, ressurser  

• Å optimalisere eller øke velvære potensialene  

• Å styrke den kreative prosessen  
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GUIDE • Å lede, guide, bevege seg mot: utvikling, helse, trivsel, helhet 

EFFEKT • Integrere: individuelle aspekter av seg selv  

• Forårsake: endringer, forståelse, justeringer, utvikling, stabilisering, 

godkjennelse  

• Gi: terapeutisk effekt, nye muligheter 

• Etablere: forbedre, endre, opprettholde eller gjenopprette: helse, endre, 

funksjoner, ferdigheter, trivsel 

• Fjern / avlaste / støtte: behov, dysfunksjoner, symptomer 

• Produsere: tilstand  

• Påvirke / influere: endringer, psykisk prosess  

• Møt: behov 

• Minimer: problemer  

• Endre, forandre, modifisere, skift: atferd, holdninger 

• Oppnå: terapeutiske målsetninger og mål 

• Imøtekomme: behov, dysfunksjoner 

• Effekt: endringer, læring  

 

Tabell 4.2, tar kolonnen for seg hovedkategorier funnet med hensyn til hva musikkterapi gjør med den 

enkelte pasient og hvilke resultater som er ønskelig. Utfallet kolonnen gir er de ønskende effekter av 

musikkterapi. Derfor, er bruk av musikk i musikkterapi ”for å bedre fysisk og psykisk helse”. 

”Forbedre” er innsatsen, og ”helse” er resultatet (Bruscia, 2014:30-31).  

 

Tabell 4.3 Målrettet domener av musikkterapi 

 

GENERELL TILSTAND 

• Helse  

• Helse evner  

• Musikalsk helse  

• Trivsel 

• Velvære 

• Helhet 

• Integrering 

• Livskvalitet 

• Selvrealisering  

• Stabilisering 

FUNKSJON OG FERDIGHETERS OMRÅDER 

• Fysisk, medisinsk,  

fysiologisk  

• Motorikk og sansemotorikk 

• Intellektuell, mental,  

kognitive, psykiske  

• Emosjonell, affektiv 

• Språk, kommunikasjon  

• Sosiale, kontakt, relasjoner 

• Miljø 

• Åndelig 
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• Aksept 

• Forståelse 

• Selvstendighet  

• Tilpasningsdyktighet 

• Balanse og integrering 

• Frihet til endring 

PROSESSER  

• Læring 

• Re-læring   

• Rehabilitering/habilitering  

• Utviklingsvekst  

• Funn av ressurser  

USPESIFISERTE MÅL 

• Terapeutiske mål eller effekter  

• Individualiserte mål  

• Gunstig endringer 

• Muligheter for handling 

• Muligheter for utvikling  

• Non musical mål  

• Biopsykososial  

• Livferdigheter  

• Faglig 

• Musikalsk og non musical  

• Selvutfoldelse  

• Fungere i miljøet  

• Tilpasning til samfunnet 

PROBLEMER  

• Uønskede atferd  

• Mistilpasset eller patologisk forhold 

• Sykdom  

• Funksjonshemming 

• Symptomer 

• Behov 

• Problemer  

• Smerte 

• Stress 

ENDRING 

• Atferds- og oppførsels mønstre 

• Følelser 

 

 

Tabell 4.3, viser en kategorisert oversikt over domener som er knyttet til utfallet. I dette eksemplet er 

”fysisk” og ”mental” domenene. Tabellen eliminerer problemet med hvor bredt eller snevert 

musikkterapi er definert i form av sine fordeler eller potensialer, og som stiller spørsmål om sin 

identitet i forhold til andre fag og profesjoner. Eksempler på spørsmål kan være som disse: Har 

musikkterapi bare en avtale med helse, eller har den også en avtale med psykoterapi, 

spesialundervisning og åndelighet? Hvor mye er helse egentlig definert? Inkluderer det trivsel og 

livskvalitet, slik som alle områder av funksjoner og ferdigheter som er oppført i tabellen? Er 

musikkterapeuter helsefagarbeidere? (Bruscia, 2014:32-33). 
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4.4 Musikkterapeutiske metoder  
Hva er det med musikkterapi som gjør den forskjellig fra alle andre former for terapi? Svaret 

på dette er dens avhengighet av musikk. Kjernen i enhver økt musikkterapeutisk behandling, 

er at det alltid vil oppstå en musikalsk opplevelse. Det finnes mange terapeutiske anvendelser 

av musikk, men i de neste avsnittene vil det bli angitt noen få av dem: improvisasjon, re-

kreativ metode, komponering og lytting. I tillegg kan hver av disse metodene innebære verbal 

behandling som uttrykkelse gjennom bevegelse og dans, lek, poesi, historiefortelling, drama, 

tegning eller maleri (Bruscia, 1991:5).  

 

4.4.1 De fire primære musikalske tilnærmingsmåtene i musikkterapi 

Det finnes mange måter å bruke musikkens egenskaper i et terapeutisk arbeid. Valg av 

metode blir ofte valgt på bakgrunn av hvilke formål behandlingsprosessen har, og etter 

pasientens individuelle menneskelige og terapeutiske behov. Ofte bruker musikkterapeuten 

flere metoder i en og samme prosess, da det ofte er flere aspekter og faktorer som terapeuten 

må ta hensyn til i en musikalske terapibehandling. Innen fagfeltet blir improvisasjon, 

komposisjon/sangskriving, re-kreativ og reseptive metoder (lytting) ansett som de fire 

primære musikalske tilnærmingsmåtene innen musikkterapi (Bonde & Jacobsen, 2014:206). 

Disse tilnærmingene legger grunnlaget for alle av disiplinens ulike metoder (Bonde & 

Jacobsen, 2014).  

 

Musikkterapi og dens metoder er primært for pasienter som har behov for verbale metoder. 

Pasientene trenger hjelp og veiledning til brobygging mellom de verbale og ikke-verbale 

uttrykksformer, kommunikasjon og behov, til utforskning av egen selvutfoldelse. 

Musikkterapi kan tilby mennesker å se virkeligheten til enhver tid gjennom musikalsk 

erfaring som terapeutene tilpasser, for å møte det brede spekteret pasienten behøver. Å 

improvisere kan tilpasses og utforske pasientens erfaringer med en struktur, men med frihet. 

Bruk av improvisasjon i behandling, kan pasienten oppmuntres til fri selvutfoldelse, og 

etterlevelse av resultater. Komponering kan tilpasses til å kreve spontanitet fra pasienten, 

mens lytting vil kunne være tilpasset for pasienten til å være aktiv, passiv, fysisk eller 

intellektuell (Bruscia, 2014). 
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Improvisasjon  

Å improvisere betyr å kunne snakke fritt med språk/lyder, eller musisere uten et ferdig skrevet 

noteark. Primære kandidater for en denne type anvendelse av musikk er pasienter som har 

behov for å utvikle spontanitet, kreativitet, ytringsfrihet, lekenhet, en følelse av identitet eller 

mellommenneskelige ferdighet (Bruscia, 1991:7, 2014:130). Improvisasjon er en nyttig 

anvendelse av musikk fordi det kan hjelpe terapeuten til å etablere et medium for 

kommunikasjon med pasienten. Det kan skape rom for pasienten kan få uttrykt følelser som 

ofte kan være vanskelig å få uttrykt verbalt (Bonde & Jacobsen, 2014:207). Improvisasjon er 

en sikker metode for å eksperimentere med ulik adferd, roller eller interaksjonsmønstre. I 

tillegg kan bruk av improvisasjon gi evne til å ta valg og beslutninger, innenfor fastsatte 

rammer (Bruscia, 1991:7).  

 

Sangskriving og komponering  

De grunnleggende egenskapene i komposisjonelle metoder, er at den primært er for pasienter 

som har behov for hjelp til å organisere sine beslutninger. De må lære selektivitet og 

engasjement, styrke sin identitet og utvikle temaer, dokumentere sine innerste tanker og 

følelser, eller for å ha et håndfast bevis på personlige presentasjoner (Bruscia, 1991:8). 

Metoden er en prosess hvor musikkterapeuten sammen med pasienten enten komponerer et 

musikkstykke, eller skriver sanger for å fremme pasientens psykologiske, fysiologiske, 

følelsesmessige, spirituelle, sosiale eller kommunikasjons behov. Metodens formål er at 

pasienten skal få skape, utføre eller spille inn sin egen komposisjon, og at resultatet av 

prosessen skal gi pasienten mulighet til å synliggjøre sine uttrykk gjennom refleksjon av 

følelser og tanker, i større eller mindre grad (Bonde & Jacobsen, 2014:210).  

 

Re-kreativ metode  

I en re-kreativ behandlingsprosess, vil pasienten få musikk som er satt sammen på forhånd, 

der han eller hun skal synge, utføre og lære. Metoden handler om gjengivelse, reprodusere, 

realisere eller tolke noe ut i fra et allerede eksisterende musikkverk (Bruscia, 2014:132). 

Primært er denne metoden for pasienter som har behov for strukturering når det gjelder å 

utvikle sine sensomotoriske ferdigheter, lære adaptiv oppførsel, mestre ulik rolle adferd, 

vedlikeholde virkelighetens orienteringer, identifiserer seg med følelser og ideer til andre eller 

samarbeid med andre mot felles mål. Re-kreativ metode er en god behandlingsmetode for 

pasienter med behov for tilpassing og forståelse av andres ideer og følelser som nevnt over, 



	61	

men denne metoden vil samtidig hjelpe pasienten til å bevare og holde sin egen identitet 

intakt. Å bruke en re-kreativ metode handler om å hjelpe mennesker med å erfare det å «leve 

gjennom» andre, men samtidig kjenne at en kan eie sine egne følelser. I tillegg handler det om 

å kunne dele og identifisere seg med følelsen av å signalisere og føle god kommunikasjon 

med andre og i sosiale grupper (Bruscia, 2014:132). Re-kreativ metode kan gjennomføres på 

mange ulike måter ved bruk av sang, låtskriving, instrumental sammensetning, musikk 

collager og symbolsk aktivitet (Bruscia, 2014:134). Re-kreativ metode er også god til 

behandling av eldre personer, ved å bruke sang og musikk til å bygge virkelighetens 

orienteringer sterkere, slik at de kan forbedre eller utvikle sin adaptive atferd. I tillegg kan 

metoden styrke eller skape samhold i en dysfunksjonell familie eller en gruppe (Bruscia, 

2014:131-134).  

 

Reseptiv metode  

Reseptiv metode handler om å lytte til musikk. Bruk av musikk på denne måten, har vært 

anvendt som terapi i årtider, og anses å være en av de mest brukte metodene innen 

musikkterapi på verdensbasis. Å lytte til musikk, er det viktig å huske på at det finnes verken 

“riktige” eller “feil” måter å lytte på. Metoden kan tilrettelegges på flere forskjellige måter, 

men å imøtekomme og utnytte kunnskapen av musikkterapi på bakgrunn av pasienten 

diagnose, historie og aldersgruppe, er hele hensikten (Bonde & Jacobsen, 2014:215). Reseptiv 

metode er primært for pasienter som har behov for å bli aktivert eller beroliget fysisk, 

følelsesmessig, intellektuelt eller åndelig. Slike reaksjoner som disse, er ønskelig skal utløses 

hos pasienten ved å lytte til musikk (Bruscia, 2014:134-135). Bruk av reseptiv metode til 

eldre mennesker gjør sitt til at lytting til musikk kan legges til rette for struktur i erindringen 

eller gjennomgang av personens liv (Bruscia, 2014). 

 

Etter denne redegjørelsen av sentrale historiske linjer, problemstillinger og metoder i 

musikkterapi, vil jeg i neste kapittel rette blikket mot anvendbare metoder/aktiviteter ved bruk 

av musikk, som kan brukes av omsorgspersoner og musikkterapeuter i demensomsorgen.  
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5 MUSIKK OG MUSIKKTERAPI SOM RESSURS I 

DEMENSOMSORGEN  
 

Det finnes flere årsaker til at sykehjem er en naturlig arena for sang og musikk, og at dette er 

et aktuelt terapeutisk tiltak for målgruppen som bor på alders- og sykehjem. Sang og musikk 

gir hjernen en helhetlig stimulering, noe som kan nyttiggjøres ved språksvekkelse og kognitiv 

svikt (Myskja, 2005b; Stige & Ridder, 2016). En vet ut fra forskning og erfaringer at 

medikamentell behandling medfører større risiko for bivirkninger i aldersgruppen over 67 år 

(Myskja, 2005b). Behandlingstiltak som er ikke-farmakologiske, har på bakgrunn av dette 

blitt mer ønskelig som behandlingsmetode. Av dagens sykehjemsbeboere kan en regne med at 

om lag tre av fire personer har en kognitiv svikt i moderat eller alvorlig grad. Dette affiserer 

deres evner til verbal kommunikasjon, og blant annet til nedsatt livskvalitet (Myskja, 2005b). 

Musikk kan til en viss grad erstatte talespråket, da musikk er en serie stimuli med språklig 

karakter. Musikk kan hjelpe til med å dempe indre og ytre støy, og den kan i tillegg være et 

tiltak med stor tilfredshet for pasienter. Slik at funksjonstap kan kamufleres, gi positiv 

distraksjon fra kjedsomhet, symptomer og monotoni, motvirke isolasjon og ensomhet, og 

styrke pasientens opplevelse av egenverd (Myskja, 2005b). Bruk av sang og musikk har lange 

tradisjoner på sykehjem, og det er stadig økende praksis og interesse for bruk av musikk som 

en spesifikk intervensjon i geriatrien. Forskning viser resultater av at sang og musikk kan 

supplere medisinsk behandling, og i de senere tiår har dette vært økende (Evans, 2002). Bruk 

av musikkterapi i eldreomsorgen er et særskilt interessant område, da den har gitt lovende 

resultater (Myskja, 2005b). Forskning viser til at musikk generelt er en god ressurs i 

hverdagen, som kan forebygge lidelser alderdommen fører med seg. Det ser også ut at musikk 

spiller en viktig faktor som kan gjøre hjernen mer robust når relaterte alderdomssykdommer 

påvirker hjernen (Ridder, 2016a:63). Det er ikke lenger en nyhet at musikk gir velvære 

(Ridder, 2016a:63). Hanne Mette Ridder, professor i musikkterapi og leder av Aalborg 

Universitets internasjonale forskerprogram i musikkterapi, utdyper at psykologisk velvære og 

trivsel kan belyses med fem faktorer: 1) positive følelser, 2) engasjement, 3) relasjoner, 4) 

mening og 5) mestring (Seligman, referert i Ridder, 2016a:63). En kan finne resultater for at 

disse fem faktorene faktisk påvirkes i en positiv retning av musikk, ved en gjennomgang av 

forskningslitteraturen (Croom, referert i Ridder, 2016a:63). Positive følelser hører sammen 

med blant annet en forbindelse mellom en struktur i mellomhjernen som kalles for nucleus 

accumbens, og i de områdene hvor hjernen bearbeider lyd, rytmer, melodier og språk. I tillegg 
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forbindes nucleus accumbens med belønning, latter og glede, og med utløsning av dopamin 

(Salimpoor, van den Bosch, Kovacevic, McIntosh, Dagher & Zatorre, 2013; Ridder, 

2016a:63; Skeie & Brean, 2016). Slik er også musikk med på å skape og gi motivasjon til 

mennesker, selv om det er forskjell fra person til person om hva som gir dem glede i livet. 

Dette er helt avhengig av hvilken musikksmak hver enkelt person har (Gembris, 2008; 

Ridder, 2016a:63).  

 

Musikk forteller noe om hvem vi er, og muligheten til kunne dele musikkopplevelser sammen 

med andre mennesker, og for inngåelse i et sosialt fellesskap. Å kunne bruke musikk i sosialt 

samvær uten at den skal ha et bestemt mål, eller at musikken skal måtte føre til noe bestemt, 

kan i seg selv gi rom for hvile. Musikken er her i seg selv både middelet og målet. Dette 

kalles på fagspråket health musicking (helsemusikering) (Ridder, 2016a:63; Stige, 2016). Når 

musikk brukes aktivt i hverdagen, betyr det at musikk inngår som en ressurs i ens hverdag, og 

som gir og har mening (Ridder, 2016a:63). Musikk gir mulighet til å inngå et fellesskap med 

andre, noe som skaper sosial kapital og som også blir ansett som en helseressurs (DeNora, 

2007). Når en påstår at sykehjem er en naturlig arena for musikk, kam det være fordi musikk 

gjør eldre godt, og at musikk for mange mennesker uansett alder er en ressurs som inngår helt 

naturlig i det daglige liv, på forskjellige måter. Bruk av musikk er derfor med på å skape 

kontinuitet i et langt liv.  

	

5.1 Alive Inside   
	
	
	

I et videoklipp fra filmen Alive Inside20, møter vi en mann med navnet Henry. 
Han sitter helt sammensunket i stolen sin. Han gjenkjenner ikke lenger sin 
egen datter når hun bøyer seg ned for å hilse på ham. En av Henrys 
omsorgspleiere setter på ham noen høretelefoner, og kobler til en iPod som 
inneholder kun hans yndlingsmusikk. I det musikken settes på skjer det en 
stor forandring hos Henry. Han lyser opp, og kroppen hans markerer rytmen i 
en fin, sittende dans. Han nynner med og retter kroppen sin opp i stolen. I det 
musikken stopper, begynner Henry å fortelle en lang engasjert fortelling om 
hva musikk betyr for ham.  

 

																																																								
20 Alive Inside, er en dokumentarfilm som ble vist på Sundance Film Festival i Amerika, i 2014. Filmen viser 
hvordan en kan bruke musikk til å nå inn til pasienter med demens (Picomed, 2016; Ridder, 2016:97).  
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Dette videoklippet med Henry har blitt sett av mange millioner mennesker verden over på 

YouTube.21 Dette er en av flere måter en kan benytte musikk på i omsorg og pleien, for å 

skape nærvær og samvær. Musikk kan gi flere muligheter til å fremme helse. En kan 

umiddelbart tro at det bare er å sette på musikk, og så vil trivsel og glede spre seg, slik som 

videoklippet av Henry viser. Før Henry får høre musikken fra iPoden gjennom 

høretelefonene, har et utvalgt personell brukt tid på å finne den riktige musikken for Henry.  

De har også brukt gradvis tid til å gjøre Henry kjent og fortrolig med å bruke høretelefonene 

(Ridder, 2016b:97; Alive Inside, 2014). Derfor responderer Henry godt på musikken som han 

får høre. Det som er viktig å påpeke, er at det finnes ikke en enkel eller universell standard 

løsning som anvendelse av musikk kan være foreskrevet, og for hvordan en kan forvente en 

presis effekt ved bruk av den. Utover generelle løsninger må en ta hensyn og basere seg på 

personen som musikken skal tilegnes, han eller hennes spesielle historie, og spesielle forhold 

til musikk. Et perspektiv som dette, åpner opp for musikken mange og rike muligheter med 

tanke på å kunne skape kontakt og positiv forandring hos personer med demens.  

 

I videoklippet ser vi at Henry beveger seg rytmisk mens han hører på musikken, han nynner 

med og etter at musikken er skrudd av og høretelefonene er tatt av, synger han på en Cab 

Calloway sang fra 1930 årene (Alive Inside, 2014). Det som skjer, er at Henry blir 

nærværende og oppmerksom etter å ha lyttet på musikk. Musikken gjør at Henry åpner seg 

opp mot omverden. Ridder påpeker samtidig at en hverdag med høy livskvalitet ikke er en 

uendelig strøm av samvær og nærvær, men at pasienten må få mulighet til å trekke seg tilbake 

ved behov for hvile. Slik at pasienten kan lade opp igjen for senere å være nærværende 

(Ridder, 2016b:99-100). Det finnes svært mange grunner for å bruke musikk i 

rehabiliteringsbehandlinger, og dette kan forklares med syv punkter for hvorfor musikk kan 

ha en enestående virkning til gjenopptrening av den menneskelig hjernen (Ridder, 

2016b:100):  

 

Musikk er…  

1. … fysisk (stimulerer sanser og motorikk) 

2. … emosjonell (gir følelsesmessige reaksjoner) 

3. … medrivende (engasjerer og motiverer) 

4. … synkroniserende (timing)  

																																																								
21 Se videoklippet med Henry på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=NKDXuCE7LeQ. Klippet er 
hentet fra filmen Alive Inside om prosjektet «Music & Memory».  
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5. … sosial (felles opplevelse)  

6. … forførende (stemningsskapende og overbevisende/underbyggende)  

7. … personlig (erindringer og opplevelse av identitet)  

 

Ut fra disse syv punktene kan en trekke se at musikk kan anvendes til både å skape samvær, 

og gjenopptrene, stimulere, berolige, øke velvære og underholde pasienten. Det vil si at det er 

stor fleksibilitet som gir mulighet til å differensiere de behov pasienten har, avhengig av i  

hvilken kontekst aktiviteten finner sted (Ridder, 2016b:100).  

 

5.2 Musikkens anvendelsesmuligheter  
En skal i dette avsnittet få et blikk over hvordan musikkaktiviteter kan dekke og tilrettelegge 

for ulike behov. De fire grunnleggende behov er: intrapsykiske, interpersonelle, kognitive 

og/eller fysiske behov (se tabell 5.1). Disse fire grunnleggende behovene reflekterer hver på 

sin måte en mer generell kulturell tilhørighet (Ridder, 2016b:100). Intrapsykiske behov, er 

indre, eksistensielle behov som en person har for å kunne bli møtt som et menneske med 

respekt for den du er. Preferanser og livsstil uttrykkes gjennom den identiteten personen har, 

og at en har en egen oppfattelse av seg selv. Det intrapsykiske handler derfor om indre tanker, 

ønsker, behov, og følelser. Dette uttrykkes som personlige, nostalgiske erindringer (Ridder, 

2016a:59-67, 2016b:100). De psykososiale behov som alle mennesker har for å kunne bygge 

opp relasjoner gjennom samvær og kommunikasjon, er det som kalles for interpersonelle 

behov. Å kunne mestre ting på et mentalt plan er avhengig av kognitive behov. Det å få 

mulighet til å kommunisere meningsfullt med andre, å kunne orientere seg, gjenkjenne og bli 

utfordret, er det kognitive behov handler om. Det fysiske behov handler om aktivitet og 

bevegelse. Motorikk og fysisk bevegelse fører til avgjørende stimulering av hjernen, og er 

medvirkende til at vi kan holde oss oppmerksomme og nærværende. Fysiske behov handler 

også om å hvile og slappe av, det er en balansert kombinasjon mellom hvile og fysisk 

bevegelse som er viktig for å holde fokuset oppe (Ridder, 2016b:100).  
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Setting ⇓  

Behov ⇒  

 

Intrapsykiske  

 

 

Interpersonelle  

 

 

Kognitive 

 

 

Fysiske  

En-til-en  Musikklytting* 

Musikkreminisens* 

Sangskriving  

Musikksamvær* 

Musikalsk nærvær 

Musikkundervisning Musikkregulering  

Vibro akustikk* 

Musikk i pleien  

Liten 

gruppe  

 Musikklyttegruppe 

Musikkreminisens* 

Musikkquiz  

Gruppe   Seniorkor  

Musikkensemble 

Musikkstimulering  

Sangskriving 

Sangundervisning  

Folkedans  

Musikk og 

bevegelse  

Felles, 

miljø 

Salmesang Fellessang  

Musikk/generasjoner 

 Dansecafé 

Bakgrunnsmusikk* 

 

Tabell 5.1 Denne tabellen viser en oversikt over ulike musikkaktiviteter som er stilt opp ut fra hvilke 

behov som er spesielt sentrale, og den går ut fra antall deltagere. Formålet med tabellen er å gi en 

enkel oversikt over de mange mulighetene en kan bruke av aktiviteter med musikk ledet av 

omsorgspleiere. Meningen er at denne oversikten skal kunne brukes til inspirasjon, og ikke i bruk som 

fast metodebeskrivelse, da det alltid vil være overlapping. Grensene mellom hvilke behov, hvor fokuset 

ligger og rammene rundt setningen, er flytende. Musikkaktivitetene som ikke krever at omsorgsgiver 

selv spiller et instrument eller trenger å synge eller danse selv, er markert med (*)(Ridder, 

2016b:101).  

 

5.3 Noen eksempler på musikkaktiviteter / Musikkterapeutiske metoder i 

sykehjem 
Det finnes en rekke håndbøker med praksiseksempler og utdypende beskrivelser, samt 

utdypende teorier og forskning på de forskjellige måtene en kan anvende musikk på, ledet av 

både omsorgspersoner i sykehjem, og av musikkterapeuter (Ridder, 2005; Friis, 1987; 

Laursen & Bertelsen, 2011; Myskja, 2005a, 2006; Stige & Ridder, 2016; Sundhedsstyrelsen, 

2015c). Tabell 5.2 gir en oversikt og en beskrivelse av ulike musikkaktiviteter som kan 

benyttes i behandling av personer med demens i sykehjeminstitusjoner.  
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Tabell 5.2 Forslag til ulike musikkaktiviteter - kort innholdsoversikt (bearbeidet versjon av Ridder, 

2016b:102-107). 

 

 

Musikkaktivitet  Formål Kort beskrivelse  

Bakgrunnsmusikk  Å 

styrke/fremme 

lydmiljøet  

Uten bakgrunnsmusikk i en film vil en påstå at det er noe 

grunnleggende som mangler, nemlig musikk. Musikk kan 

brukes til å skape stemning på flere forskjellige måter, og 

den skaper en atmosfære i lydmiljøet. Bruk av feil musikk 

til feil tid, kan skape støyforurensing, som hos mange eldre 

mennesker med hørselstap kan synes å være vanskelig å 

forholde seg til. Spesielt hvis det er flere lyder som kommer 

fra forskjellige lydkilder på samme tid. Et beroligende 

lydmiljø består av utvalgt musikk, som kan dempe støy i 

omgivelsene, og som signaliserer at personen føler seg vel 

(Stedje & Anderson-Ingstrup, 2016). Det er en kunst å 

skape et beroligende lydmiljø, og kunsten er å finne musikk 

som vedkommende oppfatter som behagelig, men uten at 

hun eller han skulle måtte forholde seg til den. Kunsten er å 

finne musikken som gjør at personen kan slappe av i 

miljøet.  

DanseCafé  Å tilby fysisk 

bevegelse  

Å tilby trening med en hyggelig aktivitet er formålet med 

DanseCafé. Grunnlaget for aktiviteten er å bruke konkret 

kunnskap om hvordan musikk motiverer til bevegelse og 

hvilken musikk som kan fremkalle både kroppslige 

erindringer og minner. Musikk som ofte blir brukt til dette 

opplegget, er swing sanger, kjente revyviser som er 

dansevennlige, eller temaer fra filmer. Musikkutvalget må 

være fra noe deltagerne har et forhold til fra fortiden. 

Repertoaret kan kontinuerlig justeres etter bruk av 

kunnskap om deltagernes ønsker og preferanser. DanseCafé 

kan blant annet utføres av en musikkterapeut 
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(Sundhedsstyrelsen, 2015b), eller av en danseinstruktør som 

kan konseptet med Erindringsdans22 (Sundhedsstyrelsen, 

2015a).  

Folkedans   Å aktivere til 

fysisk bevegelse  

Folkedans er noe som kan tilpasses deltagerne alt etter deres 

bevegelighetsmuligheter og ferdigheter. Dette kan gjøres 

uten at det stilles for høye krav til deltagerne. Den kan 

inneholde dans i form av rekkedans, sirkeldans og pardans, 

med og uten fakter og kompliserte trinn. I tillegg er det en 

fordel å bruke levende musikk, som til alle tider blir 

tilpasset deltagerne. 

Fellessang  Å styrke sosialt 

fellesskap  

Fellessang gir mulighet for ro ved spising og kan også være 

med på å lette vaktskiftet. Fellessang kan herunder samle en 

større gruppe omkring noe som mange personer kan 

forholde seg til. Det gir muligheten til å kunne lytte med, 

nynne eller synge med. Sangene kan i dette tilfellet gi 

deltagerne en opplevelse av fellesskap når minner og 

følelser vekkes.  

Musikk i pleien  Å skape trygge 

rammer 

Bruk av musikk i en pleiesituasjonen kan sette fokus på å 

skape fysisk avslapning, og for å skape tillit og 

anerkjennelse hos pasienten. Musikk i en slik situasjon er 

ikke en aktivitet som noen utenfor kan stå for, men er kun 

for pleiestaben. Bruk av musikk på denne måten er integrert 

i omsorg og pleie, og krever inngående kjennskap til de 

eldre. Derfor er det viktig å sikre seg at en som pleier 

snakker til og ikke om pasienten, ikke overdrive eller 

overstimulere pasienten (Ottesen & Jacobsen, 2016; 

Hyldgaard, 2016).  

Musikalsk nærvær  Å skape 

kontakt/kommu

nikasjon 

En måte å kommunisere på uten bruk av ord, betyr 

musikalsk nærvær eller tilstedeværelse. Musikalsk 

tilstedeværelse er bruk av musikk i en eller annen form. I 

den daglige omsorgen, og i både kjente og ukjente 

situasjoner. Omsorgspersoner bruker musikk eller musiske 

elementer til eller som kommunikasjon. Et eksempel på 

																																																								
22 Erindringsdans, er et utviklet konsept i 2007 av Susanne Rishøj. Fortrinnsvis er dette opplegges mål rettet mot 
eldre med alvorlig demenssykdommer på sykehjem. Målet er ikke å lære de eldre å danse, men å få dem til å 
lytte til kjent musikk og se på andre danse, dette i håp om at den eldre selv skal bli motivert til å delta selv i 
dansen (Rishøj, 2017).  
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dette kan være bruk av sang. Sang kan fungere som en 

åpning til å skape kontakt med pasienten, for avledning 

eller for å berolige utagerende pasienter (Ottesen, referert i 

Ridder 2016:103b).   

Musikklytting  Å fremheve 

egen identitet  

Musikklytting er i seg selv veldig tverrfaglig, det kan 

brukes på flere forskjellige områder. Musikklytting handler 

om å skape gjenkjennelse hos en person, og hjelpe personen 

med å føle seg trygg og finne tilbake til sin egen identitet. 

Dette kan en også finne beskrevet i metoden, Individualisert 

musikk, som er musikk som er blitt integrert i personens liv 

og er basert på personens egne preferanser (Gerdner, 

2012:27). Audun Myskja har gjennomført flere 

forskningsprosjekter blant annet hvor han bruker 

individualisert musikk, og han fremhever at det er viktig å 

jobbe grundig med hvilke musikkpreferanser personen har, 

og at dette blir kartlagt i forkant av behandlingsforløpet. 

Dette vil skape hurtigere og mer målrettet behandling, og 

legger bedre grunnlag for omsorgspersonene til å gripe inn i 

stress situasjoner med uro hos personer med demens 

(Myskja, 2006b). Musikklytting som aktivitet,  handler om 

å dele en musikkopplevelse basert på pasientens 

musikkpreferanser, som kan gjøres ved at omsorgspersonen 

lener seg tilbake i en stol, slapper av og lytter.  

Musikklyttegruppe Å skape sosialt 

fellesskap 

Musikklyttegruppe handler om å skape et sosialt fellesskap, 

hvor en velger musikk til å bringe sammen en gruppe 

mennesker som har noe til felles. Det å dele 

musikkopplevelser sammen med andre, er en måte å 

uttrykke sin egen identitet på, og få følelse av tilhørighet. 

Hvis kognitive funksjoner forsvinner, kan det være 

vanskelig å oppleve fellesskap og tilhørighet. Slik kan 

musikk være en viktig faktor til å kunne skape samhold.  

Musikkregulering Å skape stimuli 

eller berolige  

Musikkregulering er en viktig del av musikkterapien, og en 

tar i bruk musikalske elementer som tempo, toner, 

dynamikk, klangfarge, form og puls (Ridder, 2014). 

Musikkregulering brukes i musikkaktiviteter til å fokusere 

på en persons rytme, med tanke på rytme i personens gange, 
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bevegelse eller tale. Musikken brukes bevist for å stimulere 

eller berolige. Skal en person for eksempel falle til ro for å 

legge seg, kan sang være et god måte å berolige 

vedkommende på.  

Musikkensemble  Å styrke sosialt 

fellesskap  

I musikkensemble ligger fokuset på å spille på 

musikkinstrumenter sammen med andre, og for å skape et 

meningsfullt fellesskap. Ensemblet blir satt sammen etter 

sjanger og ferdigheter. Det kan settes store krav til 

ferdigheter, men i små ensembler kan en lage en passelig 

vanskelighetsgrad, og bruke ganske enkle rytme- eller 

melodiinstrumenter. Samspill kan fremme følelse av  

fellesskap. 

Musikk og bevegelse  Å stimulere til 

fysisk aktivitet  

Alle mennesker har bruk for fysisk aktivitet, og musikk kan 

brukes til å motivere og stimulere oss til å yte litt mer ved 

trening og gymnastikk. Bruk av dette i eldreomsorgen er 

sirkeltrening med veiledning på ulike øvelser sammen med 

musikk. Her er det en fordel å kunne samarbeide med en 

fysioterapeut. Bruk levende musikk (sang eller 

instrumentspill) slik at tempo og dynamikk lettere kan 

“skrus opp og ned”. Innspilt musikk kan også brukes. Det 

finnes en del materiale på internett om blant annet sittedans 

og balldans. I tillegg kan en finne frem til et 

bevegelsesprogram for svake eldre med introduksjoner og 

CD (Munk Madsen, 2000).   

Musikk på tvers av 

generasjoner 

Å danne sosiale 

relasjoner  

Nærhet til medmennesker, varme og bekreftelser på at vi er 

noe, får vi gjennom relasjoner (Laursen, 2014). Barn, og 

personer med demens, har forskjellige behov, men noen av 

dem har de felles. Det kan være når vi benytter barnesanger. 

Da lærer barna nye sanger, mens noen av de eldre kan  

oppleve gjenkjennelse og positive følelser. Bruk av samspill 

på denne måten skjerper hørsel og kommunikasjon når en 

lytter til lyd, og uttrykker lyd. Å holde på og bevege på et 

instrument, kan stimulere sansene. Så lenge rytmen følges 

for alle som deltar, vil en bli fanget opp i bevegelse, dans 

og lek (se 5.6 Babysang i demensomsorgen)(Eide, 2016:88-

95).  
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Musikksamvær Å legge til rette 

for 

mellommennesk

elig møter  

Musikksamvær er en reseptiv metode med mål om å skape 

et samvær gjennom musikk. Denne aktiviteten setter fokus 

på sammenkomster der omsorgspersonen tilbyr sin 

tilstedeværelse gjennom bruk av musikk, og uten å stille 

krav. Aktiviteten er spesielt rettet mot personer som er hardt 

rammet av demens. Det handler om å skape små øyer av 

trygge og tillitsskapende samlinger flere ganger om dagen, 

eventuelt kan en benytte denne aktiviteten som et forspill til 

andre tiltak.  

Musikkstimulering Å styrke 

kognisjon  

Musikkstimulering handler om å bruke en rekke 

sansestimulerende øvelser, aktiviteter og leker, hvor musikk 

er inkludert. Dette gjøres ofte som en fast ukentlig aktivitet. 

(Friis, 1987).  

Musikkundervisning  Å styrke 

kognisjonen  

Hjernen vår påvirkes positivt når vi spiller på et instrument 

eller synger i kor (Skeie & Brean, 2016:28-36). 

Musikkundervisning kan differensieres og tilrettelegges 

uavhengig av om personen har spilt eller har sunget fra før, 

eller om pasienten er i et gjenopptreningsforløp. Personen i 

denne sammenheng  har kanskje behov for tilretteleggelse 

fra en musikklærer eller musikkterapeut, og må i tillegg ha 

støtte fra en omsorgsperson som kan følge opp med daglig 

øving. 

Musikkquiz Å styrke 

kognisjonen 

Musikkgjetting kan være en lettere og enklere enn å måtte 

svare på muntlige spørsmål. For noen personer er 

konkurranseelementer engasjerende. Det å gjette på strofer 

av innspilt musikk, eller å synge med på melodier, eller å 

kunne synge som svar når det gis en tittel, eller et navn på 

en sang, eller det motsatte.  

Sangskriving  Å uttrykke 

personlige 

tanker, følelser 

og ønsker. I 

tillegg kan en 

styrke 

kognisjonen  

Å bruke låtskriving som aktivitet, kan hjelpe en person med 

å få uttrykt seg på noe som presser seg på for noe en vil si, 

men som kan være vanskelig å sette ord på alene. Slike 

individuelle forløp blir ofte behandlet av en musikkterapeut, 

mens sangskriving i grupper hvor en kan skrive en sang til 

en med-beboer, kan være en aktivitet som er festlig og 

stimulerende. I en slik prosess kan en enten bruke en kjent 

eller allerede komponert låt, hvor en setter til egne tekster. 
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Tekstene kan også være fra en kjent tekst som en endrer litt 

på.   

Sangundervisning  Å styrke 

stemme og pust  

Å jobbe med stemmen og pusten kan være en avgjørende 

faktor for fysisk trening for enkelte pasientgrupper, og det 

innebærer daglige øvelser og egentrening.  

Salmesang Å uttrykke 

eksistensielle og 

åndelige sider   

Eldre mennesker som ikke er i stand til å kunne søke verdi 

og livssynssamfunn på egenhånd, kan det være behov for å 

skape en hellig sammenkomst på det stedet personen bor. 

Avhengig av det religiøse samfunn og verdier, kan 

omsorgspersonen tilrettelegge eller organisere salmesang, 

eller lignende. Musikken kan være innspilte salmer eller 

orgelmusikk, som kan spilles i en begrenset tidsperiode. 

Denne form for aktivitet kan også være felles, hvor en 

skaper et rom for fellessang.  

 

Vibro-akustisk    Å fremme fysisk 

avslapping  

Lavfrekvente sinustoner eller vibrasjoner fra musikken,  

kan brukes til hjelp ved overføring gjennom høyttalere eller 

av en klangbunn/samtalepartner, og dette kan være med å 

påvirke både kropp og hørsel. Vibro-akustikk er som regel 

en del av musikkterapien hvor en benytter en spesiell stol 

eller sofa, og dette er en aktivitet som en med fordel kan 

fortsette i et samarbeid med omsorgspersoner.  

 

 

5.4 Korsang i eldreomsorg – mental helse og livskvalitet  
Det er ingen tvil om at dominansen av den medisinske modellen i løpet av de siste to 

århundrene, har ført til utviklingen av livsforlengende og livreddende behandlinger. 

Modellens vekt på vitenskap om sykdom og helbredelse, forholder seg ikke nødvendigvis 

godt nok til menneskers dag-til-dag opplevelser av det å faktisk leve med demens (Vella-

Burrows, 2012:6). Et alternativ til den medisinske modellen er den salutogene modellen 

(Antonovsky, 1979, 1987; Lindstrøm & Eriksson, 2010). Denne modellen har fokus på 

hvordan mennesker kan forstå, administrere, håndtere og skape mening i livet, i tider når de 

står overfor betydelige helsemessige forstyrrelser (Sidell, 2007). Den salutogene modellen ble 
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utviklet av Aaron Antonovsky.23 Hans opprinnelige idé, var å fokusere på de menneskelige 

ressurser og kapasitet til å skape helse, mer enn det klassiske fokus på risiko, dårlig helse og 

sykdom. De viktigste elementene i utviklingen av modellen er orienteringen mot 

problemløsning, og å vise kapasitet til å bruke de tilgjengelige ressursene (Lindstrøm & 

Eriksson, 2010).  

 

Den salutogene modell har blitt utviklet gjennom omfattende forskning på flere forskjellige 

områder som medisin, psykiatri, psykologi, folkehelse, helsefag, sosiologi, sykepleie, sosialt 

arbeid og utdanning. Antonovsky mente selv at helse kan betraktes som en bevegelse i et 

kontinuum på en akse mellom total dårlig helse og total helse (Lindstrøm & Eriksson, 2010). 

Salutogenese er et stressressurs orientert konsept, som legger fokus på ressurser, vedlikehold 

og forbedre bevegelse mot helse. Salutogenese reflekterer en persons syn på livet og evne til å 

reagere på stressende situasjoner, og deres evne til å tilpasse seg helse endringer 

(Antonovsky, 1979; Sidell, 2007). Det er en global orientering til å se livet som strukturert, 

håndterbart og meningsfylt, eller sammenhengende. Teorien kan brukes på en person og en 

gruppe. Antonovskys opprinnelige definisjon på salutogenese er:  

 

A global orientation that expresses the extent to which one has a pervasive, enduring through 

dynamic feeling of confidence that 1) the stimuli from one’s internal and external environments 

in the course of living are structured, predictable, and explicable; 2) the resources are available 

to one to meet the demands posed by these stimuli; and 3) these demands are challenges, worthy 

of investment and engagement. (Antonovsky, 1987:19) 

 

Fra definisjonen av den salutogene modell, er at tilstanden til personer med demens assosiert 

med en dyp og langvarig justering for dem som er rammet av sykdommen, og som må leve 

med tilstanden, og for deres nærmeste. Disse justeringene er knyttet til endringer i, 1) en 

generell følelse av velvære, 2) kommunikasjon, snakke og uttrykke behov og følelser, 3) bo i 

verden med andre, relasjoner og sosialt liv, 4) kognisjon og forståelse, noe som gir mening 

om livet og ta beslutninger, 5) organisasjon og struktur, 6) ferdigheter og 7) fysisk evne 

(Vella-Burrows, 2012:6). I følge enkelte studier, har det vist seg at engasjement i skapende 

aktivitet kan hjelpe mennesker til å bygge en motstand mot stressende situasjoner, som 

																																																								
23 Aaron Antonovsky (1923-1994), er en amerikansk-israelsk sosiolog som var kjent for sin forskning på 
forholdet mellom stress, helse og velvære. Antonovsky utviklet teorien om salutogenese, som er en motsatsteori 
til patologien, fordi han var misfornøyd med den etablerte medisinens og det moderne helsebegrepets skarpe 
skille mellom syk og frisk (Lønne, 2015).  
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hindrer dem i å håndtere endringer ved helsen (Vella-Burrows, 2012:6). Observasjonene 

beviser at kreativ og sosial aktivitet, synge regelmessig i et sosialt miljø, kan føre til velvære 

hos mennesker som lever med demens, og for mennesker som står dem nærmest (Vella-

Burrows, 2012:6). Korsang kan derfor være til hjelp for mennesker som står overfor en rekke 

utfordringer som det å leve med demens. Det forklares hvordan en sanggruppe/kor kan hjelpe  

personer med demens og deres nærmeste, ved å gi en oversikt på de syv justeringene som den 

salutogene modell knyttes til endringer, i forbindelse med tilstandene demens.  

 

1) En samlet følelse av velvære/livskvalitet, handler om at personer med demens skal kunne 

føle velvære til tross for sykdommen de bærer. En følelse av velvære vil kunne påvirkes 

betydelig av menneskers syn på egen fysisk, psykologisk og sosial status. En følelse av å 

stadig føle at disse elementene blir borte, kan gi alvorlige skader, og kan gjøre svært vondt for 

vedkommende. Bidrag som kan motvirke noen av utfordringene som følger med det å leve 

med demens, og som er kjent for å stimulere positive hormoner hos målgruppen er (Vella-

Burrows, 2012:8):  

 

• Å være aktiv i en sanggruppe vokalt og fysisk 

• Å ha musikalske mål 

• Å føle seg verdsatt som medlem av gruppen  

• Å være med gjensidige støttende mennesker som har lik forståelse for utfordringer 

• Å engasjere seg i kreative aktiviteter 

 

2) Kommunikasjon, går ut på at sang kan hjelpe personer med demens til å kommunisere på  

ulike måter. For det første kan den fysiske sangbevegelsen gjenspeile prinsippene for 

taleterapi for personer med demens. Det andre er at sang gir muligheter for mennesker til å 

uttrykke, utforske og reflektere over egne følelser. Det som er utfordrende problemer som 

personer med demens står overfor, kan bli fremhevet, og deres betydning kan anerkjennes ved 

å kanalisere dem til kjente eller nyopprettede sangtekster og melodier. For det tredje kan 

improviserte aktiviteter stimulere umiddelbart, som her og nå kommunikasjon og som ikke er 

avhengig av minnet. Dette er viktig for personer med demens. Alle disse aktivitetene kan 

fremkalle en følelse av forventning, oppnåelse og håp (Vella-Burrows, 2012:8). 

 

3) Å bo i en verden med andre, kan være utfordrende når sykdom inntreffer, og kroppslige og 

mentale funksjoner gradvis forsvinner. Det er mange bevis å henvise til den fordelaktige 
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sosiale effekten sang har i en gruppe. Dette ser en gjennom aktiviteter som inkluderer 

gruppesamarbeid, demokratiske valg og smågruppesang. I tillegg til at det dannes nye 

relasjoner, kan det å synge sammen med andre forbedre betydelig forholdet mellom personer 

med demens, og deres omsorgsgivere. Bruk av sang på denne måten kan lindre spenninger 

som oppstår mellom mennesker, som sammen må møte utfordringene som knyttes til demens 

(Vella-Burrows, 2012:8). 

 

4) Kognisjon og forståelse, er to av de mest funksjonelle menneskelige behov, til å forstå og 

bli forstått. Deltakelse i korvirksomhet er sosialt og uten tvil tilgjengelig for alle, uavhengig 

av hvilken forståelse en person har av livet. Å ha tilgang til melodier, sang, nynne på kjente 

sanger, bevege seg og finne trøst i forbindelse med musikk, synes å være uavhengig av høyere 

kognitiv funksjon (Vella-Burrows, 2012:8). 

 

5) Organisasjons- og strukturfølelse, kan for personer som er rammet av demens, skape 

alvorlig forstyrrelser. For å kunne unngå slike forstyrrelser, kan regelmessige møter med 

samme gruppe mennesker på samme sted og klokkeslett, skape et viktig holdepunkt i 

hverdagen. I tillegg er sangene som brukes i sanggrupper enkle å forholde seg til, og er lett 

tilgjengelige. Sangene er nødvendigvis ikke avhengig av noe bestemt nivå vedrørende 

kognitiv funksjon (Vella-Burrows, 2012:8). 

 

6) Ferdigheter, er innlært kunnskap som kan utføre forhåndsbestemte aktiviteter og arbeid. 

Det er noe alle mennesker har. Personer som deltar på sanggrupper kan ha evner til å bidra på 

ulike måter. Sosiale ferdigheter de forskjellige individer har, bør anerkjennes, og benyttes når 

det er hensiktsmessig. Dette kan forholde seg til (Vella-Burrows, 2012:8): 

 

• Å hjelpe til med praktiske forhold 

• Å tilby forslag  

• Å synge en solo linje  

• Å lede eller bidra til en aktivitet på en eller annen måte 

• Å støtte andre  

 

7) Fysisk evne, er hvordan sang kan formidles i forhold til muskelmobilitet i strupeområdet, 

ansiktet, halsen og brystet. Dette kan også styrke stemmeproduksjon og lungeaktiviteten. I 
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tillegg kan store og små fysiske handlinger, fra et fingeravtrykk til dans, øke mobiliteten og 

bevegelse, fra håndferdighet til stabilitet når en går. Å være deltakende i en felles aktivitet i en 

sanggruppe, kan de fysiske handlingene hos personer med demens skape en følelse av 

tilhørighet, og knytte bånd med andre mennesker (Vella-Burrows, 2012:8). 

 

En engelsk undersøkelse viser til at korsang for eldre kan skape glede, velvære, forbedret 

selvtillit, kognitiv stimulans og trening av hukommelsen. Kor kan være med på å motvirke 

ensomhet og skape et sosialt liv, fordi en kan møte på likesinnede, og får nye bekjentskap 

med andre mennesker i et lokalsamfunn. Tiltaket korsang for eldre er et godt alternativ til å 

forbedre og opprettholde mental helse. Det er et kostnadseffektivt middel som bør vurderes og 

anses som et viktig element for eldre i et folkehelsetiltak (Balsnes, 2016). Syngende 

institusjoner hvor sang blir dyrket i form av korsang for både pasienter og personell, har vist 

at sang er en bidragsyter til hjelp for begge grupper til økt livsglede, et redusert forbruk som 

smertestillende medisin og mindre symptomer på depresjon. Dette viser blant annet tyske 

resultater, som har en lang tradisjon for å anerkjenne og dyrke sangens sunnhetsfremmende 

og terapeutiske virkning (Videncenter for sang, 2016c). 

 

I England har det vært forsket på korsang i eldreomsorgen, der hensikten var å vurdere 

effektivitet og ressursbruk korsang kan bidra til å gi eldre en bedre mental helse og 

livskvalitet. Grunnen til at det ble startet en forskning på området, var at eldre hadde et 

økende bruk av helse- og sosialvesenet, noe som skapte utfordringer for tjenesteleverandører, 

og økt behov for å utvikle kostnadseffektive og innovative metoder for å opprettholde og 

fremme pasientgruppens helse  (Skingley, Martin & Clift, 2015). Sett ut fra de eldres ståsted, 

viser forskning at viktige faktorer for trivsel og velvære, er gode relasjoner og kontakter. Å 

kunne komme seg ut, ha en rekke interesser og få et positivt syn på livet blir vektlagt. Hvis 

helse skal kunne fremmes med disse vektleggingene, kan det bety at det er et behov for å se 

utover de tradisjonelle helse- og sosialtjenester, og utvikle intervensjoner som kan oppfylle 

disse prioriteringene (Skingley, Martin & Clift, 2015). Den potensielle verdien av kunst i 

møte med helse og trivsel, har nylig vært en økende interesse, og musikk har spesielt blitt mer 

populært og tilgjengelig. De fordeler en kan gjøre ved å gjennomgå systematisk terapeutisk 

arbeid for helse og velvære til grupper for personer med demens, viser seg at sang kan 

fremme en følelse av personlig og sosial velvære, og være effektivt til å fremme fysisk helse.  

Dette studiet ble gjort ved hjelp av selvrapportering, der det ble lagt vekt på fordelen av å 

synge i kor. Svar som ble gitt på spørreskjemaet kom fra mer enn tusen korsangere. De 
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beskrivelser fordeler i form av positiv affekt, fokusert konsentrasjon, kontrollert pusting, 

sosial støtte, kognitiv stimulering, mer utholdenhet, bedre evne til å takle smerter, mindre 

angst og depresjon, forbedret holdning og stemmekvalitet og engasjement (Skingley, Martin 

& Clift, 2015).  

 

Hensikten med denne engelske undersøkelsen, var å vurdere deltakernes synspunkter på 

korsang for eldre, der det ble lagt hensyn på anvendbarhet og effekt på helse og velvære. 

Utgangspunktet til forskerne var The Silver Song-Club-metoden som er knyttet til Sing for 

your life Ltd. Prosjektet strakk seg over seks måneder med ukentlig øvelse på 90 minutter. 

Deltakere var personer over 60 år, som ble delt inn i to grupper. Den ene gruppen fikk synge i 

kor, mens den andre skulle fortsette med sine vanlige aktiviteter. Livskvalitet og mental helse 

ble målt på deltakerne gjennom skalaene, York SF12 og Hospital Anxienty and Depression 

scale. Ressursbruken ble målt, og alle målinger som ble gjort ble utført før, under og etter 

prosjektet var avsluttet (Coulton, Clift, Skingley & Rodriguez, 2015). Undersøkelsens 

resultater viser at de som sang i kor hadde mindre angst, og var mindre deprimerte enn de som 

fortsatte med sine “vanlige” aktiviteter (Balsnes, 2016). 

 

5.5 Sang som stimulans for samtale med Alzheimers pasienter  
Språk og spontan tale hos personer med Alzheimers sykdom blir gradvis forverret. Det er ofte 

en tendens at Alzheimers rammede snakker mindre og mindre på grunn av sykdommen, og 

den rammede får derfor ikke vedlikeholdt språket sitt via daglig stimuli. Derimot kan evnen 

til å synge gamle låter forbli intakt (Dassa & Amir, 2014). Det viser seg at personer med 

Alzheimers sykdom har intakt musikalitet, til tross for andre  svekkende kognitive funksjoner 

(Ridder, 2016a:62). Ridder referer til Koelschs forskning om dette, at sang og musikk kan 

stimulere hukommelse, språkbruk, minske smerte og angst og øke positive følelser hos 

demensrammede mennesker (Koelsch, referert i Ridder, 2016a:62-63).  

 

I en studie fra 2014, foretok flere israelske forskere en undersøkelse for å finne ut om hvilken 

rolle sang kan spille i samtaler med Alzheimers pasienter (Balsnes, 2016). Hensikten var å se 

om det å synge kjente sanger, kunne oppmuntre til samtale blant personer med middels til sent 

stadium av Alzheimers sykdom. Studiens metode var at seks Alzheimers rammede pasienter 

skulle delta i en sang- og samtalegruppe, som ble arrangert åtte ganger i løpet av en måned. 

Kjente sanger ble brukt i gruppen for å oppmuntre til samtale. Det ble gjort en transkribering 
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av sangene og samtalene, og siden en analysering ved hjelp av innholdsanalyse (Balsnes, 

2016). Studien deler funnene av resultatet i to temaer, minner og effekten av å synge med 

gruppemedlemmer. 

 

Resultatene viser at bruk av kjente sanger fra deltakernes fortid vekket minner. Så viste det 

seg spesielt at sanger som er knyttet til sosial eller nasjonal identitet, fremkalte flest minner. 

Studien deler inn minnene i fire underkategorier, 1) minner som er knyttet til patriotiske 

hendelser. Deltakerne mimret etter at flere sanger var blitt sunget, om for eksempel  

patriotiske hendelser i årene etter at staten Israel ble grunnlagt i 1948 (Dassa & Amir, 2014). 

2) Minner som er knyttet til sosiale sammenkomster. Noen av gruppemedlemmene snakket 

om sosiale skikker og moter som var i denne tiden like etter at staten ble grunnlagt. 3) Minner 

som er knyttet til familiene og deres hjem, som “Jeg pleide å gå ut med mine venner, men jeg 

fortalte min mor at jeg skulle studere. Hjemme godkjente en ikke, det å gå ut for å danse.” 4) 

Minner som er knyttet til musikalske opplevelser. Noen av medlemmene i gruppen snakket 

om sangene de lærte på skolen, og at de da husket navnet på sin musikklærer. Dansestilen i 

disse årene ble også diskutert etter de hadde sunget sanger (Dassa & Amir, 2014).  

 

Funnene fra det andre temaet, var resultatet av å synge med gruppemedlemmer. Disse 

funnene ble delt inn i tre underkategorier, 1) å synge fremmer trivsel. Deltakerne ga uttrykk 

for at de følte seg bedre av å komme på gruppetimene, og mente at å synge gjorde dem bedre. 

2) Å synge fremmer følelse av selvtillit. Enkelte av medlemmene uttrykte følelse av stolthet 

over å være i stand til å huske sangtekstene: “When I sing, I can remember the words of the 

song” fortalte en av medlemmene i gruppen (Dassa & Amir, 2014). I dette temaets siste 

underkategori omhandler 3) å synge sammen forsterker en følelse av tilhørighet. Her uttrykte 

medlemmene av gruppen sitt ønske om å fortsette å møtes, de ga hverandre råd, ros og 

uttrykte glede (Dassa & Amir, 2014). Siden taleevner hos Alzheimers pasienter ofte er 

svekket, er utvelgingen av sanger nøye planlagt for at de skal få en effektiv stimulering til 

samtale. Alzheimers pasientene ga uttrykk for at sanggruppen ga opplevelse av tilhørighet, 

mestring og positive følelser. Bruk av sang til å skape en samtale med Alzheimers pasienter, 

er en effektiv og enkel måte til å forme en trygg og god ramme for kommunikasjon (Balsnes, 

2016).  
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5.6 Baby- og barnesang i demensomsorgen  
	
	

Babyenes nærvær skapte begeistring, og med tilrettelagte musikkaktiviteter ble glede, energi, 

tilstedeværelse og engasjement hos beboerne mer tydelig. (Marianne Lie Eide, 2016:88) 

 

Bruk av babysang i demensomsorgen skaper et møte mellom generasjoner, samt at slike 

generasjonsmøter kan være til hjelp for demensrammede personer med å øke livskvaliteten. 

Forskning og utprøving av slike møte mellom generasjoner, har vist seg å kunne være en 

betydningsfull opplevelse, ikke bare for personene med demens, men også for de andre 

generasjonsgruppene som deltok, pårørende, pleiere, foreldre og babyene (Eide, 2016:88). 

Når flere forskjellige generasjoner møtes, skapes det et samvær på tvers av disse der unge og 

eldre treffes, og kan gi gjensidig utveksling av kunnskap og erfaringer, samhandling, og 

overskride sosiale lag (Nordvang, 2007). Slik kan generasjonsmøter på sykehjem styrke 

relasjoner mellom generasjoner. Selv om barn sjeldent er sammen med eldre, viser det seg 

likevel at møter mellom generasjoner, kan være positivt for både barn og eldre (Eide, 

2016:88-89).  

 

Å prøve ut samarbeidsformer mellom barn og eldre mennesker har vært en mangeårig 

tradisjon innen musikkterapien. Dette kan vi finne eksempler på arbeid gjort av Tone Sæther 

Kvamme24. Kvamme skriver om hvordan en kan gjennomføre ulike musikkgrupper for 

mennesker med demens (Kvamme, 2006:170). Grete Skarpeid skriver også om hvordan 

musikk kan fungere som et møtested mellom generasjoner og profesjoner. Denne artikkelen 

baseres på et samarbeidsprosjekt mellom en bolig for eldre mennesker og en barnehage (Eide, 

2016:89). Hanne Mette Ridder har samlet opp litteratur om ulike musikkaktiviteter, som kan 

brukes sammen med mennesker rammet av demens og barn (Ridder, 2005:130-131). Møter 

mellom barnehagebarn og eldre med demens er et generasjonsmøte, og dette har Lise Høy 

Laursen skrevet om. Hun går gjennom relasjoner på tvers av generasjoner, og om hvordan 

møter mellom barn og eldre på sykehjem kan arrangeres, ved hjelp og bruk av musikk. Det 

viser også noe om hvilke sosiale og utviklingsmessige egenskaper som settes i gang i en slik 

prosess (Eide, 2016:89).  

 

																																																								
24 Tone Sæther Kvamme, er førsteamanuensis ved Norges musikkhøgskole i Oslo. Hun har som forsker fokusert 
på musikkterapi med eldre mennesker som har demens, angst og depresjon (Stige & Ridder, 2016:262).	
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Det finnes ulike eksempler på aktiviteter for å fremme generasjonsmøter mellom barn og 

eldre, som er utviklet av faggrupper. I Vest-Agder, i Songdalen kommune, ble det 

gjennomført et prosjekt mellom barnehagebarn og hjemmeboende eldre. Bakgrunnen for 

prosjektet var tanken på å ha samvær på tvers av generasjoner, hvor en skulle bruke 

barnesanger som felles aktivitet. Resultatene prosjektet viste, var at de eldre opplevde 

sangstundene som et positivt tiltak,  hvor barna og musikken ga dem gode følelser. De fikk 

økt selvfølelse, de mente det sosiale livet ble bedre, og at selve sangen hadde god innvirkning 

på deres livskvalitet (Nordvang, 2007:28-32; Eide, 2016:89). I Lillehammer kommune, ble 

det i 2010 stiftet et nytt konsept av Ruth Elisabeth Engøy Solberg og Trond Halstein Moe. De 

har bakgrunn fra både helsevesenet og allsidig musikalske arbeid på flere nivåer (Eide, 

2016:89; Solberg & Moe, 2015). Generasjonssang er et miljøbasert behandlingstiltak, hvor en 

benytter sanger som er brukt i alle generasjoner (Solberg & Moe, 2015). Solberg og Moe har 

utarbeidet et systematisk opplegg, hvor mange ansatte har fått opplæring og kurs tilbud. 

Generasjonssang ble utviklet først og fremst med tanke på at det skulle foregå på en felles 

arena med barn, eldre og ansatte, men med tiden har generasjonssang utviklet seg til å 

inkludere ansatte som sammen med pasienter i individuelle situasjoner synger sanger 

sammen. Denne metode fungerer godt, da sangene har en overføringsverdi, de er forutsigbare 

og de har gjentakende elementer i seg. Det har vist seg at pleiere som har blitt inkludert i 

denne type miljøbehandling, blir bevisste og engasjerte. Det har også vist seg at sykefraværet 

hos de ansatte har blitt redusert ved bruk av denne metoden, og at bruk av psykofarmaka25  

har gått ned blant pasientene (Eide, 2016:89).  

 

En vet at demenssykdommer er sammensatt, har mange symptomer og en rekke ulike 

sykdomsforløp (se for eksempel Myskja, 2006a, 2013; Ridder, 2014, 2016c:133-145). Til 

tross for de mange vanlige symptomene personer med demens kan få, kan flere mennesker 

med demens likevel synge, nynne eller tralle med langt inn i sykdomsforløpet (Ridder, 2007). 

Tekster og melodier er noe de kan huske, og en snakker spesielt om sanger som sitter godt i 

deres hukommelse. Det kan forklares med at innlærte og automatiserte ferdigheter i tidlig 

eller ung alder, blir kodet i dypere nivåer av hjernen (Myskja, 2006a:35).  

 

Uttrykket “musicking” til Christopher Small kan oversettes til musisering på norsk, og dette 

uttrykket brukes til å beskrive hvordan en benytter musikk i et samspill med andre mennesker 

																																																								
25 Psykofarmaka, er en samlebetegnelse for legemidler der hoved effekten er å påvirke psykiske funksjoner. 
Brukes i behandling av psykiske lidelser (Malt, 2016b).  
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(Small, 1998:9; Stige, 2016:47). Ifølge Small er det viktig at en forstår musikk som noe 

eksisterende i en kontekst, at hver og en deltar på sin måte, og fra det grunnlaget kan en forstå 

musikk som en sosial aktivitet, et tilbud om deltagelse og til samhandling (Small, 1998; Eide, 

2016:90). Ved å vekke kjente sanger fra barndommen hos personer med demens, kan gi 

hjernen et meningsfullt stimuli. Musikk som treffer, kan fungere som en bro mellom de ulike 

funksjonsområder i hjernen, kropp og sinnet som har svekket koordinasjon. Slik kan en si, at 

livshistoriene og minnene som eldre med demens har, er viktig å ta vare på. Siden noen av 

symptomene demens bringer med seg, har mennesker med demens utfordringer med å holde 

fast på sin identitet og selvfølelse, og minner blir gradvis vanskeligere å hente frem. Sang kan 

hjelpe til å fastslå hvem vi er, og ikke minst fremkalle minner fra livets ulike perioder (Ruud, 

2013; Eide, 2016:90). Det som er viktig for disse, er at de får hjelp til å øke aktivitetsnivået 

sitt i det daglige, ved å oppnå bedre kognitive, sosiale og praktiske ferdigheter (Rokstad, 

2008:153). Atferdsmessige- og psykiatriske symptomer demens bringer med seg kan 

forebygges, og deretter opprette bedre livskvalitet gjennom bruk av en personsentrert 

omsorg26 (Kitwood, 1999).  

 

Marianne Lie Eide27 var i 2011 deltagende som musikkterapeut i et prosjekt på et hjem for 

personer med demens. Sammen med fagutviklingssykepleier på hjemmet, kom de på ideen 

med å samle babyer, foreldre og noen pasienter til en felles musikkstund, og et sosialt samvær 

(Eide, 2016:88). Prosjektet gikk ut på å undersøke om møtet med babyer og musikk i en sosial 

kontekst, kunne være med på å sette den enkelte pasienter i stand til å bruke sine egne 

ressurser. Målet var å beskrive generasjonsmøter som ble tilrettelagt gjennom musikk, og å  

dokumentere for hvilke aktiviteter som skapte gode opplevelser for dem som var med i 

prosjektet (Eide, 2016:91). Ved bruk av fast struktur og oppbygning hver gang, opplevde de 

at generasjonsmøtene hjalp pasienten til å mestre hverdagen på en lettere og bedre måte, de 

følte seg inkludert og de fikk gode opplevelser gjennom positiv interaksjon med andre 

mennesker. Sykdomsforløpet påvirkes av miljøet rundt mennesker med demens, og god 

miljøbehandling viser seg å være vesentlig, og handler om å legge omgivelsene til rette for 

hver og enkelt (Eide, 2016:95). Psykososiale behov som trøst, inkludering, identitet, 

tilknytning og bekreftelse, er ifølge Tom Kitwood det viktigste, og via alle disse behovene 

springer kjærligheten frem (Kitwood, 1999, Eide, 2016:94). Ved bruk av babysang sammen 
																																																								
26 Personsentrert omsorg, se 5.8 for forklaring av begrepet. 
27 Marianne Lie Eide, er en norsk musikkterapeut. Jobber på Økernhjemmet i Oslo kommune. Hun jobber for å 
legge til rette generasjonsmøter, hvor hun i flere år har invitert foreldre med babyer på besøk til beboernes hjem 
for felles musikkstunder (Stige & Ridder, 2016:261).  
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med flere generasjoner, opplevde de resultater som redusert utagerende atferd, rastløshet og 

uro. Pasientene fikk i tillegg endret fokus vekk fra sin vanskelige situasjon, til noe som ble 

betydningsfullt for dem. Det viste seg også at det hadde positiv betydning for de andre som 

deltok i prosjektet (Eide, 2016:95).  

 

5.7 En syngende eldreinstitusjon - Krafttak for sang; et rikere liv. Et rikere 

land gjennom sang 
Den menneskelige stemmen er en terapeutisk ressurs, og vår største ressurs vedrørende 

kommunikasjon. En aktiv og bevisst bruk av sang viser til å ha god effekt både på mennesker 

generelt, og i behandling av personer med demens. Dette i følge erfaringer og forskning 

(Krafttak for sang, 2016). Krafttak for sang ble opprettet for å styrke kulturens levende og 

brede sangtradisjon. Tiltaket har sin opprinnelse i Syng for livet-bevegelsen, som hadde sin 

oppstart på slutten av 90-tallet. Krafttak for sang har siden 2014 fått økonomisk støtte fra 

Kulturdepartementet, og siden 2015 har Krafttak for sang hatt sitt oppdrag med å styrke 

sangen i eldreomsorgen gjennom et program som de har kalt Syngende eldreinstitusjoner. I 

dette programmet har det blitt lagt vekt på at, det skal følges opp regjeringens målsetting om å 

legge vekt på trivsel, kultur og aktivitet. Disse tre elementene skal være sentrale og 

grunnleggende i et helhetlig omsorgstilbud (Krafttak for sang, 2016). Visjonen til Krafttak for 

sang er, et syngende samfunn der mennesker skal få være en del i sangen som kilde til 

kreativitet, identitet, helse, egenutvikling og glede. Alle mennesker skal inkluderes i 

sangtilbudet uavhengig av funksjonsnivå, alder, etnisitet og bosted. I tillegg tror Krafttak for 

sang på sangens mange positive effekter med tanke på enkeltmennesket og for det helhetlig 

samfunn. Nyere forskning understøtter at dette har vist gode resultater (Krafttak for sang, 

2016). Krafttak for sang har opprettet fem programområder for å oppnå sin visjon:  

 

Figur 5.1 Fem programområder (Krafttak for sang, 2017a). 

 

 
 



	84	

 

Syngende eldreinstitusjoner, er et program som retter seg mot pasienter og ansatte i 

institusjoner, og for ressurspersoner og organisasjoner i miljøet rundt. Både ledelsen og de 

ansatte i en syngende eldreinstitusjon bør ha kunnskap om de positive egenskapene sang har, 

og de bør være motivert til å benytte seg av sang i det daglige arbeidet. Sang skal være en 

naturlig del av de daglige rutinene, og bruken skal være systematisk (Krafttak for sang, 2016). 

Hver enkelt institusjon får utviklet modeller som er tilpasset sine behov, forventninger og 

begrensninger. De fleste modeller som benyttes, forholder seg til modellen som er anbefalt fra 

prosjektet, men det anbefales at det tilpasses den enkelte og institusjonen (Krafttak for sang, 

2016). En syngende eldreinstitusjon skal derfor på sikt gi et rikere liv til pasientene gjennom 

sang, for å fremme livskvalitet og helse. 

 

5.7.1 En syngende eldreinstitusjon i Oslo 

Sagenehjemmet i Oslo er et sykehjem, som har tatt i bruk programmet Krafttak for sang. De 

ansatte på sykehjemmet har gått på kurs i omsorgssang i regi av prosjektet (Bolstad, 2017). 

Dette programmet er et samarbeid mellom utdannede innen musikk og omsorgssang og 

helsepersonell, hvor folk fra organisasjonen Krafttak for sang står for opplæring av 

helsepersonellet. Det gis grundig og inspirerende informasjon om hva det vil si å være en 

syngende institusjon, og hvordan sang kan brukes i en arbeidshverdag. På siden til Krafttak 

for sang på facebook, skriver de om sin historikk og om seg selv slik:  

 

1) Historikk: 

Krafttak for sang er en åpen samhandlings- og aksjonsplattform som samler mange aktører for å 

gjennomføre sangaktiviteter som kan føre til helse og trivsel. Vi samarbeider tett for å kunne 

skape resultater i stor målestokk. Vår visjon er et syngende samfunn der alle mennesker får del i 

sangen som kilde til glede, identitet, helse og egenutvikling. (Krafttak for sang, 2017b). 

 

2) Om:  

Formålet til Krafttak for sang er at alle mennesker skal få ta del i et inkluderende sangtilbud 

uavhengig av funksjonsnivå, alder, bosted og etnisitet. (Krafttak for sang, 2017b).  

 

I en artikkel som stod i Fagbladet tidligere i år, stod det Synger seg friskere,  – på dette 

sykehjemmet er sang som medisin (Bolstad, 2017). På Sagenehjemmet i Oslo er sangen med 

på å lette både hverdagen for beboere og ansatte. Sangen er spesielt god å ha sammen med 
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pasienter med demens. I følge en som underviser i omsorgssang, Silje Worquenesh Østby 

Kleiven28, er at nåtidsøyeblikket er viktigst for pasienter med demens. Det er ikke så viktig at 

de ansatte synger pent eller rent, men at de ansatte benytter sanger som beboerne har relevans 

til. Det er viktig å vite om musikksmaken til pasientene. En må enten prøve seg frem til å 

finne den riktige musikken, eller som Kleiven videre nevner, er å inkludere pårørende for å 

kunne innhente seg informasjon. Hun påpeker til slutt at denne informasjonen må være 

tilgjengelig for alle ansatte (Bolstad, 2017).  

 

 

Gerd vet sjeldent hvor hun er når hun våkner. Hun blir skremt av å se 

fremmede på rommet. Gerd er religiøs, og de ansatte setter på en CD med 

salmer mens de forbereder morgenstellet. Gerd våkner roligere enn ellers, 

men vet ikke hvor hun er. Nå spør hun, istedenfor å rope. Pleieren forklarer 

hvor hun er, og da kjenner Gerd seg igjen og forstår situasjonen. Nå er det 

fast prosedyre å spille salmer når Gerd skal vekkes. (Forkortet utdrag fra 

Krafttak for sang: Bolstad, 2017). 

 

 

Ved Sagenehjemmet er noen av beboerne med demens forvirret i situasjoner, som når de skal 

legge seg om kvelden, eller våkner midt på natten og vil stå opp. Hos andre kan det være 

vanskelig om morgenen når de ikke kjenner seg igjen i rommet, eller pleierne som er tilstede. 

Et eksempel, er slik som gjøres hos Gerd om morgenen, eller et annet eksempel som kan 

hjelpe til i en slik situasjon er tralling og sang (Bolstad, 2017).  

 

Ansatte ved Sagenehjemmet har lært at sang kan brukes som et signal, som i form av en 

vekkesang fra Krafttak for sang (Bolstad, 2017). Ved Sagenehjemmet uttaler de ansatte seg 

om, sang fungerer som en kommunikasjonskanal. Bruk av sang gjør det lettere å 

kommunisere. En ansatt forteller at enkelte ansatte ikke ønsker å synge selv, men at de har 

musikk på mobilen og en liten høyttaler (Bolstad, 2017). Det fortelles også om en ansatt som 

bruker Tannpussevisa fra Karius og Baktus i situasjoner ved munnstell, når en skal pusse 

tennene på en person med demens (Bolstad, 2017).  

 

																																																								
28 Silje Worquenesh Østby Kleiven, er utdannet sanger og pedagog, og er engasjert av prosjektet Krafttak for 
sang, som nå fremmer sang på mange ulike områder i samfunnet (Bolstad, 2017).  
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5.8 Musikkbasert miljøbehandling i demensomsorgen 
Musikkbasert miljøbehandling (MMB) er et opplæringsprogram som er en nyutviklet 

miljøbehandlingsmetode med integrert bruk av sang og musikk, i helse- og omsorgstjenesten. 

Dette for å kunne yte bedre omsorgen til sårbare grupper, som for eksempel personer med 

demens. Den er basert på bruk av sang, musikk og bevegelse innenfor kliniske rammer 

(Haugen, 2017). Programmet er et resultat forankret i Stortingsmelding 29 (2012-2013) 

Morgendagens omsorg og i Demensplan 2020, og er utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet 

(Radwan, 2016; Haugdal, 2015). Opplæringsprogrammet MMB er åpent for alle, og betyr at 

det ikke er nødvendig med forhåndskunnskap innen sang og musikk, for å kunne delta 

(Radwan, 2016). Det er tilpasset ansatte som jobber nært pasienter og brukere i alle aldre, og 

som har ulik sykdomsbakgrunn. Arbeidet rundt dette programmet, bygger på personsentrert 

omsorg (Haugdal, 2017). Personsentrert omsorg har som mål, at personer med demens skal 

tas på alvor og at de gjennom hele sykdomsforløpet får en verdig alderdom (Rokstad, 2015). 

Hver enkelt skal få oppleve livskvalitet, trygghet og mening i hverdagen, til tross for 

funksjonssvikt og alvorlig sykdom. Personer med demens som får benytte seg av 

personsentrert omsorg, skal føle at de blir møtt som mennesker. Det handler derfor om å 

anerkjenne mennesker rammet av demens, slik at deres verdighet blir opprettholdt i livets 

sluttfase (Helse- og omsorgsdepartementet, referert i Rokstad, 2015). 

 

Oppstart av MMB, er at det er funnet behov for nye verktøy i helse- og omsorgstjenestene. 

Målsetningen er derfor å gi de ansatte i helsesektoren kompetanse i miljøbehandling med 

integrert bruk av musikk og sang. Sang og musikk kan således integreres systematisk og 

helhetlig, som et behandlingstilbud for den enkelte bruker eller pasient. Slik behandlingen 

foregår, er at deltakerne gis verktøy og metoder som kan kartlegge brukernes, eller pasientens 

preferanser og behov.  

 

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. (Radwan, 2016) 

 

Musikkbasert miljøbehandling vektlegges i første omgang i eldre- og demensomsorgen, men 

andre målgrupper for en slik behandling er også nyttig for pasienter og brukere innen 

psykiatri, rus og psykisk helsevern (Radwan, 2016). I de siste årene har ulike miljøtiltak, samt 

nye måter å møte pasientgrupper på vist seg å ha god effekt på behandling, medikamentbruk, 



	87	

personellressurser og trivsel. Når ansatte får mulighet til å bruke sang og musikk terapeutisk, 

viser nye studier at dette fungerer bra mot uro og depresjon, ved demens eller mot utagering 

ved daglige aktiviteter og i situasjoner rundt stell (Myskja, 2011; Sandell, 2013).  

 

Miljøbasert musikkterapi er et satsningsområde innenfor helsesektoren, og dette er et 

nasjonalt arbeid, hvor Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg sammen med 

Nord Universitet skal lede dette nasjonale arbeidet. De skal lære opp helse- og 

omsorgsarbeidere til å bruke sang og musikk i arbeid, gjennom kursbaserte programmer. 

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (Aldring og helse) og Bergen Røde Kors 

Sykehjem (BRKS) er med som samarbeidspartnere (Radwan, 2016; Haugen, 2017). Aldring 

og helse står bak utviklingen for et landsomfattende opplæringsprogram, som er knyttet til 

demensomsorgen, hvor musikkbasert miljøbehandling inngår. Institusjonen som har en 

pionerrolle i utviklingen av programmet musikkbasert miljøbehandling innenfor 

demensomsorgen, er Bergen Røde Kors Sykehjem. De har brukt musikk systematisk som en 

del av miljøbehandlingen, hvor de nøye har kartlagt hver enkelt pasient, både individuelt og i 

felles aktiviteter som for eksempel ved ulike bevegelser og dans (Haugen, 2017). Nasjonalt 

kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og Nord universitet, gjennomfører 

opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling i perioden 2015-2017 (Haugdal, 2017). 

Det var 396 personer totalt som deltok i opplæringsprogrammet i løpet av 2016, hvor det ble 

gjennomført opplæring og utdanning i alle fire helseregioner. Det var personer fra 23 

kommuner som deltok på ulike kurs- og utdanninger (Haugdal, 2017).  

 

Under Demensdagene i Oslo i desember i fjor 2016, ble det uttalt av nevrologisk 

musikkterapeut Audun Muskja og Odd Håpnes som er daglig leder ved kompetansesenteret, 

at “sang og musikk kan bedre hverdagen for demente” (Haugdal, 2016). Under arrangerte 

seminarer fikk deltakerne et innblikk i hvordan bruk av sang, musikk og rytmisk trening kan 

være med på gjøre hverdagen til pasienter bedre. I tillegg fikk de kunnskap om hvordan bruk 

av sang og musikk kan dempe uro, gi økt livsglede og verdighet. Audun Myskja ga også 

praktiske eksempler på hvordan arbeidssituasjoner for de ansatte kan bedres (Haugdal, 2016). 

Målet med musikkbasert miljøbehandling og opplæring av de ansatte i omsorgssektoren, er at 

pasienter ved sykehjem skal få en bedre omsorg. Dette skal de kunne få gjennom systematisk 

bruk av musikk i de daglige aktivitetene, slik at de skal kunne få ro og bli mindre utagerende. 

Målet er også å redusere medisinbruk, økt tilfredshet blant pårørende, og et håp om å få ned 

sykefraværet blant de ansatte (Haugdal, 2016).  
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I følge forskning og dens resultater, er det flere grunner til at sang, musikk og rytmisk trening 

kan være egnet til bruk i miljøbehandling for personer rammet av demens. En kan si at 

musikkbasert miljøbehandling er en god metode ved bruk av sang, musikk og andre 

kulturuttrykk, og at den kan bremse funksjonssvikt ved demens, og stabilisere kognitiv svikt. 

Dette viser resultater som fremkommer i empiriske- og fra forskningsrapporter som finnes. 

(Musikkbasert miljøbehandling, 2017). Det er dokumentert at sang og musikk kan ha en 

betydning som støttebehandling hos personer med demens, og som sliter med uro og andre 

sentrale symptomer demens kan gi (Musikkbasert miljøbehandling, 2017). Hos 

sykehjemspasienter med kognitiv svikt, dødende og andre pasientgrupper med svekket 

språkfunksjon, har det vist seg at musikk kan være et godt alternativ som en 

kommunikasjonskanal (Myskja, 2005b). Musikk kan også være en egnet forståelsesmodell, 

slik at en kan få et godt utgangspunkt til å kunne systematisere ikke-medikamentelle tiltak 

(Musikkbasert miljøbehandling, 2017). Forskning sier også at sang og musikk gir få 

bivirkninger og kontraindikasjoner, og er på denne måten godt egnet til å kombineres sammen 

med medikamentell og kirurgisk behandling, og andre miljøtiltak (Musikkbasert 

miljøbehandling, 2017).  

 

En kan også si at musikk kan være en miljøfaktor i bruk som et begrep om det som 

sammenfatter opplevelse av menneskeverd og identitet. En kan knytte dette opp mot begrepet 

“personhood” 29  som Kitwood knyttet til demens (Kitwood, 1997). En kan si at aktiv 

deltagelse i musikkaktiviteter er relevant da det muligens kan redusere utvikling av demens, 

gi økt livslengde og livskvalitet. I tillegg kan sang og musikk oppmuntre pårørende og bedre 

de ansattes tilfredshet i den daglige arbeidssituasjon. En kan si økt trivsel og motivasjon for 

både pasienter og pleiere (Musikkbasert miljøbehandling, 2017). Både aktive (sang, dans og 

bevegelse) og passive (lytting til selektert musikk) metoder, kan bidra til symptomlindring og 

økt mestringsevne hos pasienter. Musikk og musikkterapi kan bidra til å gjør pasienter mer 

aktive, og også for de ansatte og pasienters pårørende. Dette vil styrke en ressursorientert 

tilnærming av behandling (Aasgaard, 2006). Til slutt så kan musikk være med på å styrke 

pasienters identitet (Ruud, 1997), som igjen vil kunne være med på å gi dem større 
																																																								
29 “Personhood” er et begrep Tom Kitwood (engelsk psykolog) har knyttet til demens. Kitwood fremholder 
opprettholdelse av identitet som den viktigste oppgaven innenfor demensomsorg. Ifølge Kitwood ser han på 
identitet som å ha en fornemmelse av hvem en er, kognitivt og følelsesmessig, noe som betyr at en har 
fornemmelse for kontinuitet med fortiden. I forbindelse med demens fremhever Kitwood at det er spesielt to 
forhold som er essensielle for opprettholdelse av identitet; at omsorgsgivere har en detaljert kjennskap til den 
demensrammedes livshistorie, og at en har empati for personer med demens og med respekt og innlevelse. 
Teorien til Kitwood om “personhood” , er på norsk det samme som personsentrert omsorg (se 5.8 for definisjon 
av personsentrert omsorg (Kitwood, referert i Kvamme, 2013:15).  
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handlingsrom (DeNora, 2000), og styrke deres forbindelseslinjer i institusjoner og 

lokalsamfunn (Musikkbasert miljøbehandling, 2017).  

 

5.9 Individuell musikkterapi  
Ut fra forskning kan en si at individuell musikkterapi har god effekt på personer med demens, 

i forhold til livskvalitet, agitert atferd og medisinering. Personer som er rammet av demens og 

som får individuell musikkterapi som en del av sin behandling, har mindre forstyrrende eller 

nedbrytende agitert atferd enn andre personer med demens, som ikke har denne type 

behandling. Resultater fra forskning på området, Individual music therapy for agitation in 

dementia: an exploratory randomized controlled trial, viser at målrettet bruk av musikkterapi 

reduserer behovet for medisiner som brukes for å dempe uro, psykoser, depresjon og angst  

(Ridder, Stige, Qvale & Gold, 2013).  

 

Individuell musikkterapi handler om å ta vare på den enkelte persons psykososiale behov ved 

å jobbe med personens positive interaksjoner, og tilrettelegge et program som er til det beste 

for pasienten (Ridder, 2014:323). Individuell musikkterapi handler derfor om å sette det 

enkelte individ i sentrum, og la omsorgen i denne behandlingen være individuell (Ridder, 

2014:315). En kommer igjen inn på Tom Kitwoods personsentrerte demensomsorg, hvor 

personen selv settes i fokus, og ikke på sykdommen, demens. Det legges stor vekt på hvordan 

personen inngår i relasjoner med andre mennesker (Ridder, 2014:315). Alle mennesker har på 

en eller annen måte behov for å knytte seg til andre mennesker, og inngå i et fellesskap, 

påviser Kitwood. En har behov for å føle seg ivaretatt, føle at noen har omsorg for seg, få 

være den en er som person og ha noe å se opp til. Kitwood omtaler disse  

allmennmenneskelige behov som psykososiale behov, som inndeles i fem underkategorier: 

tilknytting, trøst, identitet, sysselsetning og inkludering. Kitwood samler alle disse fem 

behovene i et grunnleggende behov, kjærlighet (Kitwood, 1999; Ridder, 2014:316). I 

Kitwood sin  personsentrerte modell, finner en et nytt begrep som Kitwood har kalt for 

positive interaksjoner. Det han legger i dette ordet, er at omsorgspersonens rolle er å dekke de 

grunnleggende psykososiale behov hos pasienter som er rammet med demens. Denne 

omsorgsmodellen utfordres omsorgspersonen å stille seg selv til rådighet i relasjon med 

pasienten, og det er denne relasjonen som bygges opp i møte med den demensrammede, som 

skaper en mange positive interaksjoner (Ridder, 2014:316). Profesjonelle omsorgspersoner 

bør være opplært til å kunne bruke disse positive interaksjonene som verktøy i omsorgen. 
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Kitwood har laget en liste på tolv av de viktigste positive interaksjonene, hvorav jeg skal ta 

for meg tre interaksjoner beskrevet som psykoterapeutiske: 1) tilrettelegging, 2) validering, og 

3) holdning. Disse interaksjonene er spesielt og tett knyttet til en musikkterapeutisk praksis 

(Ridder, 2014:316):  

 

1) Tilrettelegging, handler om å hjelpe en person til å utføre oppgaver som vedkommende 

ellers ikke selv kan utføre. I stedet for å utføre oppgavene for en personen med demens, skal 

omsorgspersonen eller terapeuten være oppmerksom og fokusere på motivere og legge til 

rette for at personen selv skal kunne utføre dette. Tilrettelegging i en psykoterapeutisk 

forståelse betyr at terapeuten fysisk og psykisk skaper gode rammer for pasienten, slik at det 

er mulig for pasienten å få dekket sine psykososiale behov som en ikke ellers kan få dekket. 

Et eksempel på dette kan være behov for å inngå i et meningsfylt fellesskap (Ridder, 

2014:316).  

 

2) Validering betyr å gi verdi. En skal verdsette pasientenes erfaringer og følelser, og slik at 

de opprettholder sin verdighet (Simonsen, 2008:15). I denne sammenheng menes det å kunne 

gi pasienten de grunnleggende behov, som å kunne uttrykke seg og se på verdien av 

kommunikasjon. For å kunne validere en annen persons utsagn og uttrykk, er det behov for 

empatiske evner slik at en kan forstå det som blir sagt mellom linjene. Et eksempel på dette 

kan være:  

 

Hvis en person med demens konstant foretager den samme handling (spørger efter en bestem 

person eller gemmer ting), vil en interaktion, der benytter sig af validering, ikke være rettet mod 

selve adfærden, men vil være en matching af følelsestilstanden bag selve adfærden. (Ridder, 

2014:316) 

 

3) Holdning, beskrives som en måte en mor er på både i fysisk og psykisk kontakt med barnet 

sitt i tidlig utviklingsfase (Winnicot, referert i Ridder, 2014:317). Barnet oppnår tilstrekkelig 

trygghet gjennom holdning, og slik kan barnet integrere sine erfaringer, og videre oppnå en 

opplevelse av kontinuerlig velvære (Andkjær Olsen, referert i Ridder, 2014:317). 

Holdningsbegrepet til Kitwood er bredt, og den vurderer holdning som å imøtekomme en 

person. Utviklingsforløpet hos en person med demens, har i følge Kitwood, har personen 

behov for at omsorgspersonen har kompetanse til å samhandle ut fra prinsippene i 

personsentrert omsorg (Ridder, 2014:317).  
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I en individuell musikkterapi behandling, er det viktig at relasjonen til den demensrammede er 

i fokus, og at det skapes gode ramme rundt terapien. Dette omtales ofte som de tre R’er: 

Ramme, Regulering og Relasjon. Ramme, handler om å skape trygge rammer rundt 

behandlingen. Dersom det er en pasient som ikke gjenkjenner en, og ikke klarer å oppfatte at 

det skal foregå musikkterapi, kan en ved hjelp av å benytte seg av flere non-verbale signaler, 

og gjøre vedkommende oppmerksom på hva som skal skje. Når en person med demens møter 

musikkterapeuten finnes det ikke opparbeidet noen relasjoner enda, men via musikk eller 

instrumenter endrer dette seg (Ridder, 2014:323-324). I det musikken eller instrumentene tas i 

bruk, vil pasienten kunne oppfatte at en har vært i lignende situasjoner før, og dermed får en 

signaler som kan gi erindringer som er mulige å kjenne igjen. Tone S. Kvamme skriver i sin 

doktoravhandling at det å lytte til musikk, velger en ut viktige og fremtredende øyeblikk fra 

strømmen av musikklyd (Kvamme, 2013:37). Kunnskapsstrukturer eller skjema som er 

utviklet gjennom tidligere erfaringer er det som setter fokus på hva en skal være oppmerksom 

på (Libscomb, referert i Kvamme, 2013:37). Årsaken til at en pasient etter hvert vil 

gjenkjenne hva som skal skje i musikkterapitimen, er at musikkterapeuten har så langt i 

behandlingen laget hyppige og korte musikkterapisessioner, som har en klar oppbygd struktur 

og med stor forutsigbarhet (Ridder, 2003). For at det skal være mulig for en person rammet av 

demens å gjenkjenne musikk, for at et slik relasjonsmønster mellom terapeut og pasient skal 

kunne oppstå, kreves det mange og like gjensidige interaksjonshandlinger (Ridder, 2014:324). 

Musikken er med på å aktivere våre ulike deler av hukommelsen og for å hente igjen 

informasjon. Dette skjer fordi en kobler musikk til musikk som en har hørt før. En sang eller 

melodi kan bringe assosiasjoner til helt konkrete hendelser tilbake til livet, og slik vekkes vår 

episodiske og selvbiografiske hukommelse (Kvamme, 2013:37). Det er viktig å huske at det 

ikke finnes ett musikksenter i hjernen vår, men forskning har påvist at det er mange ulike 

deler av den som aktiveres både ved lytting og ved musikkutøvelse (Kvamme, 2013:38). 

Levitin påpeker at områder i hjernen som dette gjelder, er hjernebarken (cortex) og i de 

underliggende sentra som lillehjernen og det limbiske system (Levitin, referert i Kvamme, 

2013:38):  
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The story of your brain on music is the story of an exquisite orchestration of brain regions, 

involving both the oldest and newest part of human brain, and regions as far apart as the 

cerebellum in the back of the head and the frontal lobes just behind our eyes. It involves a 

precision choreography of neurochemical release and uptake between logical prediction systems 

and emotional systems. When we love a piece of music, it reminds us of other music we have 

heard, and it activates memory traces of emotional times in our lives. (Levitin, 2007:192) 

 

Det kreves av de forskjellige områdene i hjernen, at ved musiske aktiviteter må det være et 

samarbeid, da noen “musiske funksjoner” har forskjellige lokaliseringer, og hører derfor til 

hver sin side av hjernen (Kvamme, 2013:38). Når det gjelder ramme, så fungerer musikken 

slik at musikkterapeuten bruker den for å tilrettelegge en positiv interaksjon til pasienten. 

Terapeutens bruk av musikk skaper et rammeverk, for å skape en relasjon, og for å signalisere 

sine intensjoner og handlinger. Musikk brukt i denne sammenheng mottas godt, dette 

kompensere pasientenes tap av kognitive funksjoner, for så å kunne fokusere og bygge på 

ressurser for å skape et fellesskap (Ridder, 2014:324). Interaksjonsmønsteret som blir 

tilrettelagt i musikkterapien er spesifikt, og det kan overføres til lignende relasjonelle 

sammenhenger. Ved tilrettelegging kan den personer med demens derfor få mulighet til å 

engasjere seg i sosiale sammenhenger, som de i utgangspunktet ikke hadde hatt mulighet til, 

men som denne type interaksjon gir mulighet for (Kitwood, 1997).  

 

Ved å tilrettelegge trygge rammer for behandlingen, er regulering også et viktig området. 

Utviklingen vår ev et selvberoligelses – eller selvreguleringssystem som starter tidlig i livet, 

allerede i barnets andre levemåned (Ridder, 2014:325). Når menneskets 

selvreguleringssystem er modnet, blir mennesket i stand til å berolige seg selv, og hemme 

impulser eller holde fokus og konsentrasjonen på en bestemt oppgave (Ridder, 2014:325). 

Barns tilknytting til sine nærmeste omsorgspersoner har en direkte innflytelse på barnets evne 

til å håndtere stress, og til selvregulering (Schore, 2003; Ridder, 2003). Omsorgspersonen kan 

kalles for en psykobiologisk regulator, som kan bety hvordan spedbarnets umodne 

nervesystem modnes (Schore, 2003; Schore, referert i Hart & Schwartz, 2008:176). For 

personer som har demens, svekkes selvberoligelsessystemet grunnet flere årsaker. Slik at 

denne betegnelsen som Schore beskriver, kan bety at pårørende, personell og terapeuter, trer 

inn i den demensrammedes psykobiologiske rolle (Ridder, 2014:325). En musikkterapeut må i 

denne sammenheng med henblikk på regulering, arbeide bevist med musikalske og 

regulerende elementer, for å kunne berolige pasienten (Ridder, 2014:326).  
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I en relasjon handler det om å møte mennesket en skal hjelpe, forstå og kunne vise at en 

forstår, det pasienten prøver å kommunisere, uansett hvor langt i forløpet personer med 

demens har kommet. I denne delen kan interaksjonen, validering og holdning anvendes 

(Ridder, 2014:327). En musikkterapeut må ha kunnskap til å møte negative følelsestilstander 

som pasienten måtte ha, og kunne imøtekomme dem i deres eget uttrykk på en autentisk måte. 

I individuell musikkterapi er det viktig å ha et samarbeid med pårørende og personell, da det 

er nødvendig å ha et godt kjennskap til personen en skal behandle (Ridder, 2014:327).  
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6 DISKUSJON. MUSIKK OG MUSIKKTERAPI: ENTEN – 

ELLER, ELLER BÅDE – OG  
 

Jeg vil i dette kapitlet diskutere de funn jeg har gjort i denne oppgaven for å forsøke å 

tydeliggjøre et svar på problemstillingen:  

 

Hvordan kan sang og lytting, musikk og musikkterapi bedre livskvalitet og 

mestringsevne hos sykehjemsbeboere med demens? 

 

Den forventede økningen i levealder i dag og i fremtiden, byr på mange utfordringer som bør 

tas på alvor. Flere mennesker får oppleve høy alder, og en skal i utgangspunktet kunne tro at 

det er bra. Men er det noe å glede seg til hvis kroppens funksjoner slutter å fungere optimalt, 

og hverdagen i tillegg preges av sykdom og lidelse? Jeg har flere ganger i løpet av min korte 

karriere som pleieassistent opplevd at dagens pasienter spør seg selv og andre om dette, fordi 

de selv føler at livet ikke har blitt slik de hadde forventet. Svært mange av 

sykehjemspasientene har det bra, tilsynelatende. Men dersom du spør dagens 

sykehjemsbeboere som ennå kan kommunisere om hvordan de har det, vil nok mange kunne 

påstå at livets sluttfase, ikke ble slik de trodde. En kan også få en forståelse av hvordan 

situasjonen er ved sykehjemmene i dag, dersom en oppsøker et sykehjem for å observere 

hvordan det er der. En bør være ansatt, eller jobbe ved et sykehjem, for å få et realistisk syn 

på hvordan et sykehjem driftes, sett opp mot hva denne oppgaven belyser. Det som ofte møter 

en, er inaktive mennesker sittende i fellesarealer uten noen aktivitet, utover det å se på TV. 

Noen sitter på sine rom og sover. 

 

Forskning viser at arv og gener spiller en vesentlig rolle for levealderen vår, men at både 

livsprosessene og de ytre betingelsene som skjer rundt oss daglig, er en medvirkende faktor 

(se 2.1). Dette er noe en må ta med seg i behandling av demensrammede. Å bli gammel er en 

egen prosess, og det er normalt at alle kroppens funksjoner er i aldring. For mange mennesker 

kan denne aldringsprosessen være dramatisk både kognitivt og fysisk. Det å bli gammel er en 

sårbar prosess, og prosessen kan bli mer komplisert når en person får en demenssykdom. 

Mennesket er i endring hele livet, men disse endringene går over flere år, så de er ikke så 

synlige som ved endringer inn mot livets sluttfase. Når en gradvis taper styrke, mening og 

livsglede kan en få en følelse at en ikke mestrer daglige gjøremål. Når 
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kommunikasjonsferdighetene ikke lenger strekker til, kan samtalene stoppe opp. Det er veldig 

individuelt hvor mange funksjoner som blir nedsatt eller tapes. Ofte taper personer med 

demens så mange funksjoner at de blir avhengig av å få hjelp, da de ikke lenger klarer å utføre 

daglige gjøremål. Mange personer rammet av demens får i tillegg andre sykdommer og 

lidelser. Det er viktig å kunne sette seg inn i det som skjer med kroppen når den er i aldring. 

Som medmennesker og hjelpere, må en kunne se at personer med demens, er enkeltindivider 

med forskjellige historier og livserfaringer. Selv om de har lik diagnose er det viktig å ta 

hensyn til at de kan ha ulikt funksjonsnivå, muligheter og interesser, når en skal tenke på 

daglig pleie og omsorg, og ved behandlingsalternativer og aktiviteter. Det som er viktig er at 

en skal la personen selv få uføre oppgaver han eller hun kan gjøre selv. Å aktivere dem så 

godt og så lenge som mulig, er også viktig for å opprettholde livsglede og verdighet. 

 

Aldringsprosessen kombinert med andre sykdommer kan skape store utfordringer hos den det 

gjelder, og gjøre livet vanskelig å leve. Motoriske, nevrologiske og kognitive endringer 

skaper dårligere levestandard, og personer som opplever dette behøver mer hjelp enn andre; 

noen er totalt avhengig av hjelp for å kunne opprettholde livsfunksjoner, som en kan lese om i 

kapittel 2. Personer med demens har en rekke sykelige tilstander i hjernen som medfører 

ervervet kognitiv svikt. Ervervet kognitiv svikt kan medføre alvorlige 

personlighetsforstyrrelser, spesielt ved frontotemporal demens (se 2.2.3). Dette innebærer 

manglende innsikt og dårlig dømmekraft, hemningsløshet, aggressivitet, mangel på empati og 

selvregulering (se 2.2), Hva er demens? Andre typer symptomer kan oppstå, som angst, 

depresjon, mistenksomhet, vrangforestillinger og tvangsmessig atferd. Mange mennesker som 

er rammet av denne sykdommen, får hele sin identitet endret, de mister seg selv og blir en helt 

annen person. 

 

Å bli gammel og få diagnosen demens uansett type, kan by på svært vanskelige situasjoner. 

Dette bør samfunnet nå ta på alvor. En må forsøke å finne løsninger som kan gjøre livet til 

eldre bedre. Hva kan vi gjøre som samfunn for at personer med demens kan få den hjelpen de 

behøver og fortjener? Det er langt fra sikkert at det noen gang vil kunne utvikles en medisin 

eller behandling som kan helbrede de ulike demenssykdommene, men det en vet, er at det 

finnes mulige former for behandling som kan dempe en rekke av symptomene og plagene, 

demensrammede personer har. Det er disse mulighetene vi må tørre å satse på, og innføre mer 

av, i de behandlingsforløpene som tilbys personer med demens på sykehjem. For best mulig 

resultat så kreves det økte ressurser til dette. Dagens sykehjemsbeboere blir ofte sett på som 
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en gruppe mennesker, og ikke som et selvstendig individ. En har lett for å glemme hvem den 

egentlige personen var, vi ser ofte på det ytre, men glemmer det indre, det virkelige 

mennesket bak sykdommen, som diktet i begynnelsen av oppgaven forteller (s. vii) Det er 

viktig å huske på å se hele mennesket, og ikke bare sykdommene som de lider av. Dagens 

sykehjem er bra, men er de gode nok til å ivareta personer med demens? Jeg vil våge å påstå 

at tilbudene ikke er gode nok til at personer med demens skal få den optimale behandlingen 

som de behøver og fortjener. Stadig nedskjæring av ressurser og hjelpemidler på 

sykehjemmene skaper tidvis dårlig pleie og omsorg, og færre tilbud til aktiviteter, da staten og 

kommunene skal spare penger. Dette går dessverre hardest utover pasientene, og det blir 

dårligere kvalitet på pleie, og mindre tid til den gode samtalen. Økt sykefravær blant ansatte 

kan også være et resultat av nedskjæringer, som igjen fører til ustabilt miljø for eldre med 

demens. Politikere har lovet at de skal ta eldreomsorgen på alvor, og at den skal prioriteres 

(som et eksempel beskrives i 2.3), men det verken har, eller skjedd store økte endringer av 

ressurser til demensomsorgen, for pasientene eller ansatte ved sykehjemmene. Det må satses 

mer på kvalitet, slik at den enkelte bruker kan møtes av et omsorgstilbud med respekt, 

verdighet, god omsorg og pleie. Det bør stilles krav til økte ressurser, og til at en faktisk 

benytter  seg av de ressurser som kan bidra til å skape trygge og gode rammer i et 

helsefremmende arbeid. Dette for at eldre med demens skal få et verdig liv, og at 

helsepersonell føler seg tilstrekkelig i forhold til arbeidet de skal utføre. 

 

Musikk og mennesket har gjennom tider harmonisert godt sammen, og musikk har mange 

helsebringende effekter som blant annet beskrevet i kapittel 3. Via ny teknologi har en fått 

nye muligheter til å forske på hva som faktisk skjer i hjernen når en er rammet av demens, og 

hvordan hjernen responderer på musikk. Dette har ført til ny innsikt og en nyere forståelse på 

hvorfor musikk bør være en prioriteringssak i alt helsearbeid. Vi står foran en kommende 

eldrebølge i Norge, og ikke alle mennesker har mulighet til å benytte seg av de 

kulturtilbudene som er å velge mellom, derfor må nye tilbud opprettes slik at denne gruppen 

også kan få benytte seg av et kulturtilbud. For å kunne nå frem med god omsorg til disse 

menneskene, kan dagens eksisterende tilbud kombineres ved å skreddersy tilbud som henter 

inspirasjon og kunnskap fra flere fagfelt. Den pågående samfunnsutviklingen fordrer nye 

måter å tenke på i forhold til miljøtiltak for eldre demensrammede på sykehjem. I dette 

arbeidet kan for eksempel sang være et viktig bidrag. 
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 Musikkbaserte behandlinger har kun gitt positive resultater, og det er foreløpig ingen kjente 

bivirkninger ved bruk av musikk som behandling. Som en har sett i kapittel 5, har forskning 

vist meget gode resultater på bruk av musikk til behandling av personer med demens. Derfor 

er det beklagelig at behandlinger hvor musikk er inkludert, ikke benyttes enda mer i dagens 

sykehjem. Denne type behandlinger krever få hjelpemidler, og kan være et rimeligere 

alternativ enn innkjøp av medisin og iverksetting av andre tiltak. Det er ikke alt musikk kan 

behandle, men det er ingen tvil om at musikkbaserte behandlinger kan være med på å redusere 

en rekke symptomer og plager som demenssykdommer gir, enten musikken utføres av en 

sykepleier, helsefagarbeider eller musikkterapeut.  

  

Forskning viser at bruk av sang og musikk i helsearbeid for personer med demens, har god 

effekt på pasientenes kognitive og fysiske funksjon. Stemmen fungerer som et verktøy for 

kommunikasjon og har tilleggsfordeler som bedre pustefunksjon. Når mennesker synger 

sammen med andre, skaper samhandlingen også sosialt velvære. Flere 

forskningsundersøkelser viser at sang gir gode resultater på lindring av smerter og andre 

plager som beskrevet i 3.2. Det vises til at sang fungerer som en nøkkel til trivsel og glede. 

Musikkens lyder og rytmer kan aktivere vår hjerne og kropp. Mennesker er helt avhengige av 

språk for å kunne kommunisere med hverandre, og både språket og andre slags lyder skaper 

følelse av nærvær. Mennesker er sosiale vesener, og vi er avhengige av å føle nærvær i våre 

liv.  Hjernen er et styrende organ, og når hjernen ikke lenger fungerer som den skal, oppstår 

det svikt i organismen. Det er derfor viktig at personer med demens følges opp, og at en 

iverksetter tiltak når hukommelse, språk og fysiske funksjoner forsvinner. Musikk er derfor et 

godt alternativ for demensrammede, ved at den kan bidra til å bringe tilbake minner, språk og 

fysiske funksjoner. Forskere har dokumentert at musikk fungerer. Resultater viser at bruk av 

musikk på personer med demens kan hente tilbake identitet, skape livsglede og tilhørighet.  

 

Det er to måter å integrere sang og musikk på som behandling i dagens sykehjem for personer 

med demens (se kapittel 5). Den ene måten er sang og musikk utført av helsepersonell, og den 

andre er bruk av spesialbygde musikkbehandlinger for den enkelte bruker, utført av 

kunnskapsrike og profesjonelle musikkterapeuter. De har kunnskap om hvordan og hvorfor 

musikk kan og bør brukes i et helsefremmende og forebyggende arbeid. Forskjellen mellom 

helsepersonellets og musikkterapeuters bruk av musikk i et helsefremmende og forebyggende 

arbeid er at: helsepersonell har en generell erfaring med musikk, de har sitt eget forhold til 

musikk. Musikkterapeuter har den faglige musikkbakgrunnen som utøver; de har trening i å se 
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pasientens spesifikke musikkterapeutiske behov, hva problemet er, og som de må angripe. De 

har verktøyet som behøves til en behandlingsprosess. Musikkterapien har etter mange år med 

forskning, utarbeidet ulike metoder for behandling som jobber i dybden med pasienten. 

Musikkterapeutisk behandling med demensrammede er ofte metoder som inkluderer 

improvisasjon, lytting, sang, sangskriving og komponering. Sang og musikk utført av 

helsepersonell vil handle mer om behandling som det å skape glede i akkurat det øyeblikket 

de synger eller spiller musikk. For at personer med demens skal kunne oppnå større og mer 

langvarig utbytte av musikkens helsebringende effekter, må det jobbes regelmessig med en 

dypere forståelse av faget.   

 

Musikk kan fremkalle sterke følelsesmessige og fysiske reaksjoner. Musikk må derfor ikke 

benyttes ukritisk, og uten å ta hensyn til personers reaksjoner. De fleste eldre har til tider, eller 

hele livet, brukt musikk som en ressurs i hverdagen. Den positive effekten av musikk bør kun 

benyttes der det er hensiktsmessig, og til det beste for pasienten. Derfor bør omsorgspersoner 

ha faglig kompetanse ved bruk av musikk i daglige aktiviteter, og en bør av etisk hensyn 

involvere tverrfaglige team og konferere med en utdannet musikkterapeut hvis det er tvil om 

hvorvidt en person har utbytte av aktiviteter med musikk.  

 

Sykehjem er en naturlig arena for musikk, hvor helsepersonell og musikkterapeuter kan 

motivere og engasjere beboerne med flere forskjellige musikkbaserte behandlingsalternativer. 

Enten i form av behandling for ett enkeltindivid, eller i sosial samhandling hvor flere 

inkluderes i en gruppe. Det som er avgjørende er å se hva den enkelte persons behov er. 

Musikk har, som vist i denne oppgaven, et stort anvendelsespotensiale som kan brukes i 

psykisk og fysisk helsefremmede og forebyggende arbeid, utført av helsepersonell og 

musikkterapeuter. Det handler om god planlegging, tilrettelegging, riktig kunnskap og 

verktøy. Det viktigste av alt, er et godt samarbeid mellom helsepersonell, musikkterapeuter, 

og  pårørende,  for at personer med demens skal kunne få fullt utbytte av den musikalske 

behandlingen.  

 

I politiske føringer, fokuseres det mer på bruk av musikkbasert miljøbehandling i 

sykehjemmene i dag, enn tidligere. Politiske tankemåter (se 2.3 om beskrevet artikkel fra 

Aftenposten 2014) og enkelte organisasjoner som Krafttak for sang (se 5.7), baserer de seg på 

å lære opp helsepersonell til å bruke musikkbaserte miljøbehandlinger som en del av den 

daglige pleie og omsorg. Jeg ser flere gode resultater ved denne måten å arbeide på, da 
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inkludering av musikk i det daglige arbeidet kan bidra til mange gode forskjeller i hverdagen 

til pasientene og de ansatte. Pasientene får glede i hverdagen i form bedre psykisk og fysisk 

funksjon og mestring, og de ansatte kan få økt sin arbeidsglede og mestringsevne for det 

arbeidet de gjør. En ting er å bruke musikk som et miljøbasert tiltak, de ytre fasadene, en 

annen ting er å jobbe på et dypere plan og angripe området der problematikken ligger, i det 

indre sinnet hos et menneske. For å oppnå best resultat bør musikkterapiens metoder og 

modeller inkluderes i behandlingen.   

 

Bruk av musikk i behandling med demensrammede kan bedre livskvalitet og mestringsevne, 

da musikk kan styrke og fremme: lydmiljøet, bidra til fysisk bevegelse og avslapning, sosialt 

fellesskap og relasjoner. Gi trygge rammer, kontakt og kommunikasjon, identitet.  Den kan 

stimulere og berolige, bidra til økt kognitiv funksjon, uttrykk av personlige tanker, følelser og 

ønsker, stemme og pust, og eksistensielle og åndelige sider (som beskrevet i kapittel 5). Det 

kreves god kunnskap av dem som skal utøve musikkbaserte miljøbehandlinger for å kunne 

oppnå de beste resultatene. Musikkterapeuter bør derfor inkluderes i dette arbeidet, ved å stå 

for opplæring av helsepersonell som ønsker å bruke musikkbaserte behandlingsmåter i sin 

daglige pleie- og omsorgsbehandling. Det bør være kontinuerlig oppfølging av helsepersonell 

fra fagutdannede musikkterapeuter. Benytter en sang daglig, tar en i bruk et redskap som er 

billig og alltid tilgjengelig uansett situasjon og hendelse. Hvis sangstunder sammen med flere 

generasjoner inkluderes i behandling, vil en kunne tilby personer med demens nærvær i en 

annen sosial kontekst enn de daglige rammene i livet.  
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7 KONKLUSJON 
Økt bruk av sang og musikk i sykehjemmene vil kunne bringe nytt og energisk liv på 

institusjonene, hvor det åpnes rom for glede, tilhørighet og samvær. Innføring i daglig bruk av 

sang og musikk vil på sikt kunne gi et rikere liv til pasientene, med økt livskvalitet, 

mestringsevne og fysisk og psykisk helse. Dette kan utføres i et samarbeid på tvers av 

utdanningene: helsepersonell og musikkterapeuter. Dersom en utelukker musikkterapeuter og 

deres ressurser, kan det redusere muligheten for helsefremmende og forebyggende arbeid med 

musikk for personer med demens. Musikk har alltid blitt brukt i sykehjemmene, men 

musikken må anvendes på en bedre måte enn før, med høyere krav til kvalitet og kunnskap, 

for at en skal kunne oppnå det beste resultat for det helsefremmende og forebyggende arbeidet 

for våre demensrammede i samfunnet. Ved å gi de demensrammede behandlingstilbud som 

omfatter musikk, kreves det et høyt faglig nivå, begeistring, motivasjon og samarbeid fra 

personene som skal bruke musikk. Samfunnet må prioritere å gjøre en innsats for å 

imøtekomme pasientgruppen med verdighet og respekt. Det er først da demensomsorgen kan 

bli tatt på alvor. Det er bra at helsepersonell får opplæring i hvordan de kan bruke sang og 

musikk som en del av sitt pleie- og omsorgstilbud til demensrammede. Men en må også se 

viktigheten av musikkterapeutenes kompetanser, for det er et stort behov i 

behandlingsøyemed og forskning, for videre arbeid og økt bruk av musikk for personer med 

demens. Mennesker må forstås ut fra sin historie og kontekst, hvilken kultur og hvilke sosiale 

sammenhenger de hører innenfor. Et godt samarbeid på tvers av profesjonene vil kunne skape 

et rikt miljø, som vil berike demensomsorgen ved å bygge livskvalitet, og være verdifull for 

pasientenes tilværelse i livets sluttfase, under trygge og harmoniske rammer sammen med 

musikkens vakre toner.  
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