
 
HOVEDSYNSPUNKTER FOR HØRING, OPPTRAPPINGSPLAN FOR BARN OG 
UNGES PSYKISKE HELSE  
 
Om innsenderen: 
Norsk Forening for Musikkterapi (NFMT) ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme 
forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge. Vi 
representerer blant andre musikkterapeuter som arbeider med barn og unge i barnehage, skole, 
kulturskole og barnevern. For mer informasjon se https://www.musikkterapi.no/ 
 
NFMT har utviklet innspillet i samarbeid med Nasjonalt kompetansenettverk for musikkterapi 
med barn og unge, som består av medlemmer fra Regionalt kompetansesenter for barn og unge 
(RKBU/RBUP), Bufetat vest, Bergen kommune, Kompetansesenter Rus (KoRus), OsloMet, 
Universitetet i Bergen, Norges musikkhøgskole, Høgskulen på Vestlandet og Stendi AS. 
Nettverket arbeider for å utvikle musikkterapeutiske praksisarenaer for barn og unge, gjennom å 
implementere eksisterende kunnskap og etablere nye forskningsprosjekt.   
  
Norsk Forening for Musikkterapi (NFMT) har følgende innspill: 
NFMT mener at musikkterapi bør være lettere tilgjengelig for barn og unge med psykiske 
plager. Helsedirektoratet gir musikkterapi en sterk anbefaling i sine nasjonale faglige 
retningslinjer for psykosebehandling, i tillegg til å anbefale musikkterapi for behandling av dem 
som strever med avhengighet og ved avgiftning. I opptrappingsplanen sier regjeringen blant 
annet at de vil legge til rette for å videreutvikle oppfølgings- og behandlingstilbudet for barn og 
unge med rusmiddelproblemer. Vi mener at opptrappingsplanen bør vise til musikkterapi som et 
eksempel på aktuell behandling i denne sammenheng. 
 
Grunnlaget for helsedirektoratets anbefalinger er blant annet metaanalyser av kvantitative 
studier som viser at musikkterapi har effekt på symptomer på psykose, depresjon og angst 
(Aalbers et al., 2017; Geretsegger et al., 2017). Videre viser kvalitativ forskning at musikkterapi 
gir barn og unge en positiv arena for deltakelse med jevnaldrende, og kan være motiverende i 
skolen for ungdom som opplever manglende trivsel (Krüger, 2011; Krüger, Risnes, Nilsen, & 
Høiseth, 2019). Brukererfaringer fra musikktilbudet ved Uteseksjonen i Oslo kommune viser 
blant annet at ungdom opplever stor nytte av tilbudet (9,2/10 poeng), og ønsker flere tilbud hvor 
musikalsk deltakelse kan tilpasses individuelle behov (Johansson, under publisering; se også 
Stensæth, Krüger, & Fuglestad, 2016). 
  
NFMT mener at opptrappingsplanen bør vise til praksis og forskning rundt musikkterapi, og 
at musikkterapi nevnes, gjerne i form av egen tekstboks, som et helsefremmende 
lavterskeltiltak i opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse. 
 
Forslag til infoboks: 

Musikkterapi  
Musikkterapi er et tilbud for barn, unge og voksne som sliter med mentale lidelser, 
utenforskap eller avhengighet, hvor fokuset ligger på å bruke musikk til å fremme følelse av 
mestring, livskvalitet og tilhørighet. Musikkterapi er en forskningsbasert praksis, som utføres 
av terapeuter med masterutdanning i musikkterapi. Det blir tatt i bruk mange ulike metoder i 
arbeidet, som improvisasjon, sangskriving, samspill, studioarbeid og fremføring, og 
tilbudene tilpasses brukernes behov og ønsker. Les mer: musikkterapi.no  
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