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

Dette kan skje ved at deltakerne gis verktøy og metoder til å kartlegge 
brukernes/pasientenes behov og preferanser. Med utgangspunkt i kartleggingen skal de 
sørge for at musikk og sang tilpasset den enkeltes behov tas i bruk og dokumenteres 
gjennom journalføring på lik linje med andre typer behandling og medikamenter.
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Målet med kurset er at musikk, sang og bevegelse skal inngå som en naturlig del av den daglige pleie og omsorgen. Tiltakene bidrar til nye måter å kommunisere mellom ansatte og brukere/pasienter og tas i bruk og journalføres på lik linje med andre typer behandling og medikamenter.



Målgruppene for opplæringsprogrammet Musikkbasert 
miljøbehandling er: 

”ansatte som arbeider med brukere/pasienter i alle aldre og med 
ulike sykdommer og lidelser. Dette inkluderer ansatte i 
hjemmebaserte og institusjonsbaserte omsorgstjenester, psykisk 
helsearbeid og rusarbeid, forebyggende helsetjenester, 
rehabilitering og habilitering”

Målgrupper utenom helse- og omsorgsarbeidere:
Musikkpedagoger, musikere, dansere/dansepedagoger, 
musikkterapeuter, andre 
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Å lytte til, skape og spille 
musikk involverer de aller 
fleste kognitive funksjoner i 
hjernen

(Science, 2005)

Forankring Meld. St 29 (2012-2013) 
Morgendagens omsorg 
(Myskja, 2012; Sandell, 2013)



Miljøbehandling kan øke mestring og velvære, 
skape nye muligheter for kommunikasjon, 
dempe angst og uro og redusere unødig 
legemiddelbruk hos eldre. Miljøbehandling kan 
inneholde integrert bruk av musikk og andre 
kulturuttrykk i behandling og daglige 
aktiviteter, minnearbeid, gjenkjenning og 
sansestimulering.

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

Musikkbasert miljøbehandling ett av 25 
tiltak i Leve hele livet





Hva er musikkbasert miljøbehandling?

• Bruk av sang, musikk og bevegelse i den daglige pleie og omsorgen 
benyttet av helse- og omsorgsarbeidere

• Individuelt tilpasset og systematisk brukt, uavhengig av hvem som er på 
jobb

• Er faglig forankret i forskning og god praksis og bygger på elementer fra 
nevrologisk musikkterapi, musikkterapi og musikkpedagogikk.

MUSIKKBASERT MILJØBEHANDLING FORANSATTE I HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE 
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Resultater og erfaringer 
med Musikkbasert 
miljøbehandling

• Bidrar til å dempe uro og aggresjon  
• Løfte personer som sover unødvendig 

på dagtid – redusert vandring på natta
• Bruk av sove- og innsovningsmedisin 

redusert. 
• Dokumentert reduksjon i bruk av 

tvang hos beboere på sykehjem
• Aktiverer beboernes egne ressurser, 

mer fornøyde pårørende
• Mere fornøyde ansatte
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Konkrete tilbakemeldinger fra sykehjem, kursdeltakere



Musikkbasert miljøbehandling – Kjerne elementer i kurset

• Musikk, sang og bevegelse, for enkeltpersoner og grupper.  
• Musikk og sang for å regulere atferd, kommunikasjon, konsentrasjon og 

oppmerksomhet. 
• Systematisk kartlegging av nåsituasjon, behov og musikkpreferanser1; skissere 

tiltak.
• Dokumentere/ journalføre/ loggføre de musikkbaserte tiltak/ aktivitetene.
• Lydmiljøets betydning – tilrettelegge lydmiljø (bruk av media, støykilder).
• Systematisk bruk av rytme som støtte ved gange, trening og andre aktiviteter.
• Stimulering av de dypere sansene: berøring, balanse og bevegelsestrening.
• Dokumentere og journalføre de musikkbaserte tiltakene2.
• Implementere MMB og innarbeide elementene i helsetjenester over tid, integrert 

med andre omsorgs- og behandlingstiltak.
• Observere, måle og evaluere effekt, og endre/forbedre de musikkbaserte 

tiltakene i tråd med dokumentasjon.
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Validerte kartleggingsverktøy, eksempelvis Musikkpreferanseskjema og Døgnvariasjonsskjema for å måle uro og andre symptomer.Observere, måle og evaluere effekt, og endre/forbedre de musikkbaserte tiltakene i tråd med dokumentasjon.  Finne personene, kartlegge personene, hva er viktig for denne personen. Hvordan skal jeg finne ut at denne personen har det bra. Hvis en lærer hvordan en kartlegger musikkpreferanser, så trenger en ikke nødvendigvis kunnskap om det resten??



Musikkbasert miljøbehandling i praksis

Enkle musikkbaserte verktøy i omsorgsarbeid:

• Lydmiljøet – en bevisstgjøring og tilrettelegging

• Kartlegging av musikkpreferanser

• Bruk av uroskjema/døgnvariasjonsskjema

• Omsorgssang

• Rytme som støtte ved forflytning og trening

• Musikktiltak individuelt og i grupper

• Sang, musikk og bevegelse som bidrag til variert  fysisk aktivitet
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Finne personene, kartlegge personene, hva er viktig for denne personen. Hvordan skal jeg finne ut at denne personen har det bra. Hvis en lærer hvordan en kartlegger musikkpreferanser, så trenger en ikke nødvendigvis kunnskap om det resten??



ABC Musikkbasert miljøbehandling Samlingsbasert kurs Høyere utdanning

Inngår som en del av ABC-modellen til 
Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og 
helse i samarbeid med utviklingssentrene 
for sykehjem og hjemmetjenester (USHT).

- En fagdag.
- Egen ABC-perm med seks hefter.
- Gruppearbeid på arbeidsplassen. 

Samlingsbasert kurs gir større grad av 
fordypning og øker graden av spesifikke 
ferdigheter hos de som arbeider innen 
helse- og omsorgstjenestene.

- Tre samlinger (3+2+1 dag) 
- Praktisk hjemmeoppgave i grupper med 

utprøving av metodene på arbeidsplassen. 
Tilbakemelding fra fagveileder, Audun 
Myskja.

- Musikkbasert miljøbehandling 15 stp.
- Kunst og kultur i helse og omsorg 15 stp.  
Begge studiene tilbys av Nord universitet, 
Campus Levanger og Nasjonalt 
kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

- Fagdag i Musikkbasert miljøbehandling, et 
tilbud til studiesteder som tilbyr bachelorstudiet 
sykepleie.

- Masteremne under utvikling
- Pilot Brønnøysund – flersektorelt samarbeid

Kommunene kan søke fylkesmannen om tilskudd til 
opplæring/kompetanseutvikling mv fra tilskuddsordningen 
«Kommunal kompetanse og innovasjonstilskudd»

https://abc.aldringoghelse.no/opplaering/musikkbasert-miljoebehandling/
https://kulturoghelse.no/
https://kulturoghelse.no/
https://kulturoghelse.no/
https://www.nord.no/no
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