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Sammendrag 
Introduksjon: Musikkterapi anerkjennes i dag som kunnskapsbasert praksis og anbefales i nasjonale 
faglige retningslinjer for psykisk helse og rus. Implementering er selve bindeleddet mellom forskning 
og praksis, og handler om hvordan vi kan anvende forskningsfunn til å forbedre praksis. Kunnskap om 
hvordan musikkterapi best kan implementeres i helsevesenet er begrenset. Denne presentasjonen vil 
fokusere på implementeringskvaliteten til musikkterapi i psykisk helsevern: Hvordan sikrer vi best 
samsvar mellom hvordan musikkterapi gjennomføres og hvordan den er beskrevet og testet gjennom 
forskning? Metode: Presentasjonen bygger på foreløpige funn fra min pågående 
aksjonsforskningsstudie MusTCare, med data fra intervju og deltakende observasjon. I tillegg vil funn 
fra undertegnedes PhD, en kvalitativ studie av musikkterapi på en lukket avdeling for psykisk helse, 
trekkes inn, sammen med funn fra litteraturstudier. Resultat/Diskusjon: Tema for diskusjonen er 
spennet mellom å tilby musikkterapi som evidensbasert og metodebasert intervensjon versus å 
basere praksisen på brukernes ressurser og preferanser - hvordan sikrer vi at musikkterapiens 
potensiale for både personlig og klinisk bedring (recovery) maksimeres i møte med pasientene våre? 
Videre vil jeg diskutere hvordan musikkterapeuter i psykisk helsefeltet kan arbeide for bedre 
implementeringskvalitet i årene som kommer. Teori om recovery, ressursorientert- og 
samfunnsorientert musikkterapi vil trekkes inn for å belyse diskusjonen. 
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