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Psykisk helse hos eldre 

• Økende antall eldre – økning kroniske og komplekse 

helseplager 

 

• Ikke-farmakologiske behandlingsmodeller blir etterlyst for 

psykiske plager 

 

• “Tradisjonelle” behandlingsalternativer ikke alltid effektive eller 

tilfredsstillende med eldre 

 

• Lavterskel tilbud i pasientens nærmiljø 

. 



MT som behandlingsalternativ 

• Bemerkelsesverdig potensial som en supplerende, ikke-

farmakologisk behandling for eldre med sammensatte 

helseplager 

 

• Mindre krav til kognitive ressurser 

 

• Stimulerer mestring, sosial deltakelse og positive relasjonelle 

opplevelser 



Bakgrunn for prosjektet 

• Musikkterapi som inngangsport til positive prosesser under 

sykehusopphold 

 

• Verdien av behandling begrenset uten adekvat oppfølging 

 

• Behov for å utvikle løsninger og behandlingsmodeller som kan 

bidra til kontinuitet og overføring av effektive behandlingstiltak til 

hjemmet 



Hva gjør vi? 

• Utvikler en digital applikasjon som svarer på disse behovene 
 



«Min musikalske livshistorie» 
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Løsning 

• Mobile health tech platform 

 

• Kobler mennesker sammen gjennom musikk 

• Pasienter 

• Musikkterapeuter og annen helsepersonell 

• Pårørende 

 

• Forsterker, vedlikeholder og utvider behandlingseffekt 

 

• Overgang fra sykehus til hjemmet 



Kartlegging og mål 
 

• Livshistorie 

• Musikalske preferanser 

• Ressurser, interesser og 

motivasjonsgrunnlag 

• Observasjon av psykologiske og 

somatiske symptom 

 

Mål: 

• Starte gode prosesser, stimulere god 

egenfortelling, regulere følelser og atferd 

• Hva er viktig her og nå? Veien videre? 

Hjelp til selvhjelp 



 
 
 
 

MIN MUSIKK 
Musikkstykker, sanger, artister, opplevelser med musikk, 

fritidsaktiviteter 

  
 

• BARNDOM 

• SKOLEGANG 

• UNGDOM 

• VOKSEN 

• NÅ 

 

 

MUSIKKSMAK 

MUSIKKPREFERANSE 

 

LIKES / DISLIKES 



MUSIC AS A HOOK 
(Stige & Aarø 2010, s 115) 

• …it pulls people into a social space. Or perhaps social space is 

what music is; it is a world where peolple can act and interact 

through sound and movement. 

 

 



POSITIV EIGENFORTELJING 

 



Test av prototype 

• To pasienter fra døgnpostene 

• Angst og depresjon 

• Pusteøvelser 

• App og nettbrett introdusert under innleggelse 

• I bruk under permisjoner 

• Fortsette bruken hjemme /sammen med pårørende 

• Beboer med Huntington’s sykdom på spesialsykehjem 

• Bruk av app’en med miljøpersonale 

• Øvelser for å opprettholde språk og artikulasjon 

• En pasient på korttidsopphold på sykehjem 

• Demens 

• Reminisens 

 

 



Utfordringer 

 

• Wifi – offline løsning   mangel på onlinekontakt og mulighet til 

justering 

 

• Manglende erfaring med touchskjerm / motorikk 



Erfaringer fra primærkontakt til en pasient 

Prosessen til pasienten – FOR DENNE DAMEN 

REPRESENTERTE  PROSJEKTET SELVHEVDING 

 

VÅR ROLLE – Sykepleier/ musikkterapeut – nærhet i tverrfaglig 

team, relasjon er viktig – dialog mellom oss 

 

Viktig i prosessen – at hun er kognitivt klar  

 

Mestring og selvstendighet – «klare sjøl!» 

Første gjennomsyn av film – fra gøy og gjenkjenning til aktiv bruk 

 



Erfaringer 

• Pasienter og  personale har rapportert om økt mestring, økt 

selvstendighet i bruk og bedring og/ eller økning av sosiale relasjoner 

• En pasient brukte applikasjonen selv, og hadde god støtte i denne 

under permisjoner og etter utskriving. Hun fortalte selv at både 

øvingene i seg selv, samt bildene og musikken med påminning om det 

gode livet hadde hatt med seg var av betydning.  

• En annen pasient ble utskrevet til sykehjem. Hun trengte litt hjelp for å 

benytte seg av app’en.  For henne representerte innholdet i app’en og 

samtalene rundt dette en endring i sosial kontakt i svært positiv grad.  

Selv om ønsket å bruke dette, ble ikke tiltaket gjennomført. 

• Hos en pasient representerte Appen merbelastning for de rundt ham    - 

«enda en ting å hjelpe med»   

 

 



«Min bedring er ditt problem!» 

  



DEPRESJON 

 



ANGST 

 



DEPRESJON OG ANGST I ELDRE ÅR 

• Belastning for 

• Familie 

• Individ 

• hjelpeapparat 

• Reduksjon i 

• Livskvalitet 

• Kvardagsfungering 



AKTIV MEDSPILLER I EGEN PROSESS 

• Frustrasjon  Be 

om hjelp  «Jeg 

klarer selv!» 

• Selv påvirke innhold 

• Eg må ha meir 

musikk! 

• «ikkje den øvinga – 

men DEN – og 

DEN!» 

 

 



DIN APP? 

• Utprøving av App fra Ipad 

• Hva ville DIN film inneholde? 

• Bilder? 

• Øvelser? 

• Musikk? 

 



Bruksområder? 

1. (Musikk)terapeutisk verktøy/hjelpemiddel som støtter 

egenmestring og funksjon 

• Hjemmeboende eldre med angst/depresjon 

• Individualisert innhold basert på en tverrfaglig kartlegging 

 

2. Musikalsk opplevelsesteknologi som støtter samspill med 

pårørende/omsorgsgivere 

• Eldre med kognitiv svikt/demens 

• Innhold kan lastes ned fra «cloud», basert på den enkeltes «musikalske 

livshistorie» 



Forskningsprosjekt 

• Hovedstudien: Kan «Alight» som et terapeutisk hjelpemiddel 

bidra til bedring i helserelaterte utfallsmål og økt livskvalitet hos 

hjemmeboende eldre med angst og/eller depresjon? 

 

• Pilotprosjekt: Kan «Alight» som et relasjonelt hjelpemiddel 

brukes til å bedre samspill mellom personer med demens på 

sykehjem og deres pårørende/omsorgsgivere, samt for å øke 

livskvalitet? 

 

 

Interessert i samarbeid? Ta kontakt med Minna Hynninen, 

hkia@olaviken.no 

 



       Takk for oppmerksomheten! 


