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Sammendrag 
Introduksjon: Recovery defineres som en endringsprosess av holdninger, verdier, følelser, mål og 
ferdigheter hvor bedringen medfører utvikling av ny mening og innsikt (Anthony, 2002). Forskning 
har vist at musikkterapi fasiliterer recoveryprosesser (Mössler et al., 2011) og at den kvantitative 
“doseringen” av musikkterapi spiller inn i bedringen (Gold et al., 2009). Om det er behov for 
kvalitativt ulike musikkterapeutiske tilbud i ulike faser av en bedringsprosess er mindre dokumentert. 
Dette forskningsprosjektet søker å få en dybdeforståelse av hvordan ulike musikkterapi-tilbud ved 
Betanien DPS bidrar i pasienters recoveryprosess, samt hvordan de ulike tiltakene og fungerer på 
ulike stadier i brukerens bedringsprosess; om det kan være behov for kvalitativt ulike tilbud i ulike 
faser. Metode: Dybdeintervjuer gjennomføres med 3 pasienter som har deltatt i minst to 
musikkterapitilbud; individuell musikkterapi, gruppebasert musikkterapi, musikkstund i sengeposten, 
og musikkafé. Resultat: Resultater foreligger ikke enda da intervjuene gjennomføres høsten 2020, 
men vil presenteres på konferansen. Diskusjon: Betanien har implementert et spenn av 
musikkterapitiltak, fra lavterskel miljøtiltak på sengepost, til inngående individualterapi og mer 
samfunnsorienterte lavterskeltilbud utenfor DPSet. Tiltakene har ulike fokusområder for å kunne 
treffe enkeltindividers behov og for å skape en rød tråd i pasienters behandlingsløp. Resultatene vil 
kunne bidra til å belyse sammenhengen mellom musikkterapi-tilbudene. Videreføring av det som har 
skapt bedring er noe av det viktigste i psykisk helsevern. Forskningen har dermed politisk relevans og 
kan bidra til å belyse spørsmål om ansvaret for videreføring av musikkterapeutiske prosesser som 
skapes på Betanien, bør ligge i spesialisthelsetjenesten eller kommunen eller være et samarbeid 
mellom disse.  
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