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Sammendrag 

Det blir stadig flere eldre i Norge, og vi må finne nye og bedre løsninger i helse- og omsorgstjenesten. 

På norske sykehjem i dag regner man med at omtrent 84 prosent har demens (Gjøra, L. et al., 2021), 

med symptomer som eksempelvis hukommelsessvikt, språk- og kommunikasjonsvansker, uro og 

angst (Demensplan 2025 (Helse- og omsorgsdepartementet, 2020)). Mange beboere på norske 

sykehjem kan oppleve ensomhet, og for mange har dette økt gjennom den pågående 

koronapandemien, fra og med mars 2020. Alt dette danner et bakteppe for dette prosjektet. 

Det blir stadig økende interesse for bruk av musikk i eldreomsorg (Stige & Ridder, 2016). Innenfor 

eldrehelsefeltet handler musikkterapi i stor grad om samvær og kommunikasjon, og om de 

muligheter som ligger i mellommenneskelige møter – gjennom musikken. Musikkterapien kan tilby 

nye handlemuligheter, andre måter å kommunisere på, og legge til rette for deltakelse og opplevelse 

av tilhørighet og mestring. 

Både Demensplan 2025 (Helse- og omsorgsdepartementet, 2020) og Kvalitetsreformen Leve hele 

livet (Helse- og omsorgsdepartementet, 2018) peker på viktigheten av miljøbehandling, eksempelvis 

musikk, i behandling og som aktivitetstiltak for mennesker med kognitiv svikt og demens. Dette 

prosjektet vil plasseres under Leve hele livets innsatsområde Aktivitet og fellesskap, og til dels også 

innsatsområdet Helsehjelp.  

Prosjektet Aktiv med musikk skal iverksette tre konkrete tiltak på to sykehjem (bo- og 

behandlingssentre) i Sandefjord kommune, med ønske om spredning til andre sykehjem og andre 

kommuner på sikt. Et tiltak er babysang på Soletunet bo- og behandlingssenter i samarbeid med 

Stokke kirke, og et annet er oppstart av kor på Kamfjordhjemmet bo- og behandlingssenter. Det 

tredje tiltaket rettes i hovedsak mot de beboerne på Kamfjordhjemmet som ikke ønsker eller er i 

stand til å delta i koret, og skal tilby tilpassede musikkgrupper på hver avdeling og noe veiledning 

med musikkterapeut ved behov. 

Prosjektet er finansiert av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, gjennom en tilskuddsordning for å 

motvirke ensomhet blant eldre på institusjon.  

Tidsrammen for prosjektet er oppstart april 2021, planlagt oppstart av aktivitetstiltak september/ 

oktober 2021, og avslutning og rapport juni 2022. Vi ser på mulighet for forlengelse av tiltakene med 

annen finansiering etter endt prosjektperiode. 

Prosjektet er initiert av og ledes av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Vestfold og 

Telemark (Vestfold) (USHT-V). 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Eldrehelse og musikk  

En stor del av beboere på norske sykehjem har kognitiv svikt, og en regner med at rundt 84% av 

beboerne på norske sykehjem har demens (Gjøra, L. et al., 2021). Demens er et samlebegrep for flere 

kroniske sykdommer som rammer hjernen og som fører til kognitiv svikt (Helse- og omsorgs-

departementet, 2020). Det mest typiske kjennetegnet på demens er hukommelsesvansker, ofte i 

kombinasjon med språkutfordringer og utfordringer med praktisk utførelse av gjøremål (Engedal, 

2008). Andre symptomer på demens kan være svekket kognisjons- og kommunikasjonsevne, rom- og 

retningsproblemer, uro og aggressivitet, angst, depresjon og apati (Helse- og omsorgsdepartementet, 

2020). 

Det blir stadig økende interesse for bruk av musikk i eldreomsorg. Innenfor eldrehelsefeltet handler 

musikkterapi i stor grad om samvær og kommunikasjon, og om de muligheter som ligger i 

mellommenneskelige møter – gjennom musikken (Stige & Ridder, 2016). Musikkterapiens mål er å 

fremme helse, med et vidt helsebegrep som ikke kun handler om fravær av sykdom, men like mye 

om mulighet for handling og deltakelse i et fellesskap (Stige & Aarø, 2012 i (Stige & Ridder, 2016)).  

Både reformen Leve hele livet (Helse- og omsorgsdepartementet, 2018) og Demensplan 2025 (Helse- 

og omsorgsdepartementet, 2020) viser viktigheten av aktivitetstiltak som oppleves som både 

meningsfulle og attraktive for deltakerne. Nasjonal faglig retningslinje for demens (Helsedirektoratet, 

2020) fremholder at miljøtiltak og ikke-medikamentelle metoder skal utprøves før eventuell 

medikamentell behandling når det gjelder atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens 

(APSD). I denne sammenheng er det naturlig å tenke musikkaktiviteter og musikkterapi som gode 

innfallsvinkler i arbeid med mennesker med demens. Kapittel 4 Musikkterapi går nærmere inn på 

dette. 

Leve hele livet  

I 2018 la regjeringen frem Meld. St. 15 (2017–2018) «Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre» 

som setter søkelys på eldres livskvalitet. De fleste eldre lever gode liv, der de deltar i fellesskap, 

bidrar med sine ressurser og former sin egen hverdag. Hensikten med reformen Leve hele livet er at 

alle eldre skal få fortsette med dette også dersom helsa blir svakere og de trenger mer hjelp. Målet 

er at eldre skal kunne mestre livet lenger, oppleve mening og god livskvalitet og være trygge på at de 

får den hjelpen de trenger når de trenger den (Helse- og omsorgsdepartementet, 2018). 

Reformen består av 25 løsninger fordelt på 5 innsatsområder hvor det oftest svikter i tilbudet til 

eldre. De fem innsatsområdene er 1) Aldersvennlige samfunn, 2) Aktivitet og fellesskap, 3) Mat og 

måltider, 4) Helsehjelp og 5) Sammenheng i tjenestene (Helse- og omsorgsdepartementet, 2018). 

Innsatsområdet Aktivitet og fellesskap begrunnes i at mange eldre opplever ensomhet og manglende 

tilgang på meningsfulle og tilpassede aktiviteter. Videre opplever mange manglende ivaretakelse av 

sosiale, kulturelle og eksistensielle behov (Leve hele livet (Meld. St. 15 (2017–2018)), 2018, kap. 5). 
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Reformens fem løsninger innenfor dette området er 1) gode øyeblikk, 2) tro og liv, 3) 

generasjonsmøter, 4) Samfunnskontakt og 5) Sambruk og samlokalisering.  

Prosjektet «Aktiv med musikk» vil i hovedsak plasseres under innsatsområdet Aktivitet og fellesskap, 

med tiltak som søker å imøtekomme noen av disse utfordringene. Prosjektet vil imidlertid også 

grense til det fjerde innsatsområdet, Helsehjelp. Her skisseres utfordringer med blant annet 

«manglende oppmerksomhet på mestring og forebygging» og «manglende bruk av nye 

behandlingsformer». Bruk av musikk og andre kulturelle uttrykksformer nevnes eksplisitt som mulige 

miljøbehandlingstiltak (Leve hele livet. (Meld. St. 15 (2017–2018)), 2018, s. kap. 7). 

1.2 Aktuelt 

Høsten 2020 fikk Sandefjord kommune igjen en musikkterapeut inn i helse- og omsorgsseksjonen, og 

det tilbys nå ukentlig musikkterapi på to av kommunens bo- og behandlingssentre. Her får beboere 

fra noen av avdelingene tilbud om å delta i sangstund eller musikk- og bevegelsessamling. I tillegg gis 

det tilbud om individuell musikkterapi inne på rommet, for noen av de som ikke har mulighet til eller 

ønske om å delta i fellesaktivitetene. Sandefjord kommune har også før dette hatt musikk-

terapeutiske tiltak og prosjekter gjennom mange år; mange i kommunen har sett positive virkninger 

av det og ønsker mer musikkterapi på sykehjemmene. Dette danner god grobunn for et nytt prosjekt, 

og prosjektgruppa vil jobbe for å få tiltakene til å bestå utover prosjektperioden. Prosjektet Aktiv 

med musikk skal ha oppstart i Sandefjord kommune.  

Flere andre kommuner i tidligere Vestfold fylke, der USHT-V i hovedsak har sitt nedslagsfelt, har også 

stor interesse for og erfaring med musikkterapeutiske tiltak. Prosjektgruppa vil jobbe for å spre 

erfaringene fra dette prosjektet til andre kommuner med ønske om opprettelse av liknende eller 

andre musikkterapeutiske tiltak. 

1.3 Finansiering 

Prosjektet eies og ledes av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Vestfold og Telemark 

(Vestfold) (heretter forkortet USHT-V). Det finansieres av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 

gjennom en tilskuddspakke for sårbare eldre som skulle gå til aktivitetstiltak for å forebygge 

ensomhet blant eldre på institusjon. 

2 Mål og visjon  

2.1 Målgruppe 

Målgruppen for prosjektet bestemmes til dels av prosjektmidlenes forutsetning – at de skal gå til 

eldre på institusjon. I Leve hele livet defineres eldre som mennesker over 65 år, uavhengig av 

helsetilstand (Helse- og omsorgsdepartementet, 2018). Prosjektet har valgt å samarbeide med to 

sykehjem i Sandefjord kommune. Ved det ene vil gjennomsnittsalderen på deltakerne være langt 

over 65 år. Ved det andre sykehjemmet kan det hende at noen av deltakerne er under 65 år. Det 

skyldes at noen av beboerne der er såkalt «yngre med demens» og mennesker med andre diagnoser 

enn demens, blant annet innenfor psykisk helse og avhengighet. Yngre med demens defineres som 

mennesker med demensdiagnose som er under 65 år (Rosness, Haugen, & Engedal, 2011). 



 

Prosjektbeskrivelse «Aktiv med musikk» side 6 

 

2.2 Visjon 

Prosjektets visjon er Musikk hele livet. 

Visjonen peker på relasjonen til reformen Leve hele livet, og den inkluderer alt fra de helt små 

babyene på babysang til de eldste menneskene som deltar i prosjektet.  

2.3 Mål 

Overordnet mål 

Det overordnede målet for prosjektet er, som kvalitetsreformen sier, å legge til rette for at 

prosjektets målgruppe skal få leve hele livet. 

Mål for prosjektet 

Et hovedmål for prosjektet er å motvirke ensomhet blant eldre på sykehjem, gjennom å tilby 

musikkaktiviteter som kan oppleves som meningsfulle for deltakerne. 

Tiltak 

Prosjektet iverksetter tre musikkaktivitetstiltak: 

• babysanggruppe på Soletunet bo- og behandlingssenter  

• kor på Kamfjordhjemmet bo- og behandlingssenter  

• «Musikk i avdelingen» på Kamfjordhjemmet, som et tilbud til de som ikke kan eller ønsker å 

delta i koret  

Delmål 

Da aktivitetstiltakene står sentralt i dette prosjektet, vil prosjektets delmål være de mål som er 

utarbeidet under hvert av tiltakene. Prosjektgruppa utarbeider konkrete mål for hvert tiltak. 

Babysang på Soletunet 

– Etablere babysang på Soletunet i samarbeid med Stokke kirke, som et tilbud for beboere og 

babyer med foreldre, hver siste torsdag i måneden, med oppstart i september 2021. 

Kor på Kamfjordhjemmet 

– Opprette kor på Kamfjordhjemmet i samarbeid med ansatte og frivillige, i første omgang for 

beboere, med mulighet for å utvide til pårørende og naboer, med oppstart i oktober 2021. 

Musikk i avdelingen på Kamfjordhjemmet 

– Tilby gruppebaserte musikktilbud basert på deltakernes egne musikkpreferanser, lokalisert 

på hver av Kamfjordhjemmets fire avdelinger, med oppstart i januar 2022. 

3 Tiltak 

Prosjektet etablerer de tre tiltakene babysang, kor og musikkgrupper i avdelingene.  

3.1 Babysang 

Tiltaket er et samarbeid mellom Soletunet bo- og behandlingssenter, ved enhetsleder og 

avdelingsledere, og Stokke kirke, ved menighetspedagog. Samarbeidet er initiert av prosjektet, og 



 

Prosjektbeskrivelse «Aktiv med musikk» side 7 

 

menighetspedagog er en del av prosjektgruppa. I Stokke kirke er det babysang hver uke, én 

formiddag i uken. De møtes til et fast program med sang og musikk med påfølgende lunsj. 

Aktivitetstiltaket knyttet til dette prosjektet vil bestå i at babysangen en gang i måneden flyttes til 

Soletunet. Der får beboerne fra to av avdelingene tilbud om å delta ved å lytte, se, være sammen 

med og eventuelt synge og spille med på sangene. Her legges det til rette for generasjonsmøter, i 

tillegg til at det kan bidra til å skape gode øyeblikk, være et sted for å dele tro og liv, og det gir rom 

for gjensidig kontakt med lokalsamfunnet, jamfør Leve hele livets innsatsområde Aktivitet og 

fellesskap (Leve hele livet (Meld. St. 15 (2017–2018)), 2018, kap. 5). Dersom begge parter opplever at 

samarbeidet fungerer, vil prosjektgruppa bistå i å legge til rette for at samarbeidet kan bestå utover 

prosjektperioden. 

3.2 Kor 

Flere i helse- og omsorgssektoren i Sandefjord kommune har i lang tid ønsket å starte et kor på 

Kamfjordhjemmet. Drømmen har vært et kor som kan forene beboere, pårørende, ansatte, naboer 

og frivillige. Slik vil en kunne gi en meningsfull aktivitet for beboere som er interessert i å delta, og 

tilby en arena for felles opplevelser mellom beboere, deres pårørende og de ansatte. Ved å åpne opp 

for naboer og frivillige, vil Kamfjordhjemmet kunne få bedre kontakt med området rundt, og de får 

anledning til å være med å gi noe positivt tilbake til lokalsamfunnet. Koret kan være et «fristed» der 

deltakerne kan være felles om å delta i koret, og ta fokuset bort fra det som skiller dem. Det kan 

være et sted for mestring og motivasjon, glede og gode opplevelser på tvers av generasjoner og 

samfunnslag, og slik møte flere av punktene under Aktivitet og fellesskap (Leve hele livet. (Meld. St. 

15 (2017–2018)), 2018, s. kap. 5). Tidlig i planleggingen så prosjektgruppa imidlertid utfordringer 

med å forene alle disse gruppene i etableringsfasen, og velger å opprette et kor primært for 

beboerne i første omgang, for så å se på muligheter for å invitere pårørende og naboer inn etter 

hvert. Dette for å kunne skreddersy tilbudet mest mulig for beboerne. Det jobbes med å få med 

frivillige i koret helt fra starten. 

En forutsetning for at koret skal være et tiltak som motvirker ensomhet, er at det tilbyr et 

inkluderende fellesskap og rom for «å komme som man er». Dette kan innebære at det ikke stilles 

krav til sangprestasjoner, og at det finnes flere måter å delta i koret på enn å synge, eksempelvis at 

noen kan spille et instrument eller få i oppgave å tilrettelegge ved å sette frem stoler eller lage kaffe. 

Prosjektgruppa vil jobbe med premissene for koret i samråd med ledelse og ansatte ved 

Kamfjordhjemmet. En av Kamfjordhjemmets avdelingsledere er en del av prosjektgruppa. 

3.3 Musikk i avdelingen 

Til tross for at koret vil legge til rette for ulike typer deltakelse, vil det alltid være noen som av ulike 

grunner ikke ønsker eller er i stand til å delta i et kor. Et inkluderende fellesskap som kor, kan 

oppleves veldig ekskluderende for noen som ikke kan delta. Derfor vil prosjektet tilby gruppebaserte 

lavterskeltilbud basert på deltakernes musikkpreferanser. Det gjennomføres en enkel kartlegging av 

musikkpreferansene til beboerne på Kamfjord, der det spørres om hvorvidt de liker eller ikke liker 

ulike typer musikk (sjangre) og ulike musikkaktiviteter, eksempelvis lytte til musikk innenfor en 

bestemt sjanger, sangstund eller dans. På bakgrunn av kartleggingen kan det dannes grupper som 

kan passe for flere. Kartleggingsskjemaene er utarbeidet av prosjektgruppa. Kartleggingen 

gjennomføres av ansatte ved avdelingene, og av personvernhensyn får ikke prosjektgruppa tilgang til 
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de utfylte skjemaene. Musikkterapeutene i prosjektgruppa kan imidlertid rådspørres ved 

gjennomgang av skjemaene for å kunne tilby best mulig tilpassede grupper. Prosjektgruppa ønsker å 

knytte til seg frivillige som kan bidra i å lede disse gruppene for å gjøre det mer bærekraftig og varig 

etter prosjektets slutt, dersom det er ønskelig. 

Dersom kartleggingen viser at enkelte beboere ønsker og trenger en musikkrelatert aktivitet, men 

ikke kan delta i gruppe, ønsker prosjektet å tilby musikkterapeutisk veiledning til personalet som 

jobber med vedkommende. Prosjektet har ikke ressurser til å tilby individuell musikkterapi til alle 

beboere som ønsker det. 

4 Musikkterapi 

Aktiv med musikk skal iverksette aktivitetstiltak knyttet til musikk og musikkterapi. Musikkterapi er et 

fagfelt som tar for seg sammenhengene mellom musikk og helse. Det handler om ulike måter å bruke 

musikk på i terapeutisk sammenheng, og om de muligheter som ligger i mellommenneskelige møter 

og i deltakelse i musikk (Stige & Ridder, 2016). Musikksosiolog Christopher Small (1998) bruker 

begrepet musicking om all deltakelse i musikk, enten det gjelder musikalsk fremføring, komposisjon 

eller lytting. Han hevder at mennesker opplever musikk som meningsfullt på grunn av de relasjonene 

som oppstår; både relasjonene mellom mennesket og selve musikken idet vi gjør musikk (musicking), 

og de relasjoner som oppstår mellom aktørene – de som gjør musikk sammen (Kvamme, 2020). I lys 

av dette kan musikkaktiviteter være gode tiltak for å motvirke ensomhet, gi gode øyeblikk og styrke 

relasjoner og opplevelse av fellesskap. 

Musikkterapiens mål er å fremme helse, forstått med et vidt helsebegrep som ikke kun handler om 

fravær av sykdom, men like mye om mulighet for handling og deltakelse i et fellesskap (Stige & Aarø, 

2012 i (Stige & Ridder, 2016)). I denne sammenheng er det ofte snakk om helseaspekter som det ikke 

er så lett å måle, slik som opplevelsen av livskvalitet. Livskvalitet henger nært sammen med 

opplevelse av mestring, deltakelse, fellesskap og tilhørighet. Dermed er det å finne gode måter å 

være sammen på og å kommunisere med personer med demens på viktig (Helse- og 

omsorgsdepartementet, 2020). Musikk, det å synge sammen og andre musikalske aktiviteter, skaper 

gode rammer for fellesskap, opplevelse av tilhørighet og felles opplevelser. Musikken har også 

innvirkning på oppmerksomhet og bevissthetsnivå, følelser og opplevelse av identitet (Borchgrevink, 

2008) og (Kvamme, 2020).  

Ved kognitiv svikt er det gjerne de mest avanserte funksjonene som rammes først. Eksempler på slike 

funksjoner er tale og oppfattelse av tale da dette stiller store krav til oppmerksomhet, konsentrasjon 

og minnespenn1 og abstrakt avkoding (Borchgrevink, 2008). Musikk og musikklyd oppfattes gjerne 

spontant, uten at vi trenger å avkode det på samme måte som vi må ved tale (Kvamme, 2020). 

Dersom vi går til spedbarnsforskning, med psykologer som Daniel Stern og Colwyn Trevarthen i 

spissen, kan vi se at evnen til å oppfatte og uttrykke klang, toner og rytme, er universelt og medfødt 

(Kvamme, 2020). Dermed kan musikk fungere som en kommunikasjonskanal som når inn til personer 

 
1 Minnespenn refererer til arbeidsminne, det vil si hvor mange enheter, eksempelvis bokstaver eller ord, et 
menneske kan holde oversikt over. Et annet eksempel kan hvor mange tall i en tallrekke en greier å memorere. 
(Borchgrevink 2008). 
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som har kognitiv svikt og som helt eller delvis har mistet talespråket og andre avanserte kognitive 

funksjoner. 

Som følge av kognitiv svikt kan udekkede behov, forvirring eller utrygghet komme frem som 

atferdsuttrykk. Atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens (APSD) er en 

samlebetegnelse for atferd som irritabilitet, apati, aggresjon/agitasjon, vrangforestillinger, 

depresjon, mangel på hemninger, forstyrrende motorisk atferd og hallusinasjoner (Selbæk, G. et al., 

2007). Slik atferd kan naturligvis være forstyrrende for omgivelsene til personen med demens, og 

først og fremst være et problem for personen med demens selv. APSD kan forebygges ved hjelp av 

gode miljøtiltak. Miljøtiltak og ikke-medikamentelle metoder skal, ifølge Nasjonal faglig retningslinje 

for demens (Helsedirektoratet, 2020) alltid utprøves før medikamentell behandling ved APSD. Dette 

fremheves også i Leve hele livet, innsatsområde Helsehjelp, formulert slik: «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.» 

(Leve hele livet (Meld. St. 15 (2017–2018)), 2018, kap. 7). 

Studier viser positiv effekt for enkelte mennesker med APSD ved bruk av musikkterapeutiske tiltak. 

Musikkterapi kan redusere symptomer på depresjon og angst, samt generelt «atferdsproblemer» 

(van der Steen et al., 2018). Samme metastudie viser positiv effekt for livskvalitet og emosjonelt 

velvære, ved musikkterapeutiske tiltak over en viss varighet (minimum fem sesjoner). Andre 

metastudier viser at aktiv musikkterapi kan ha positiv effekt for global kognisjon, som 

oppmerksomhet, minne, språk og orienteringsevne, hos sykehjemsbeboere med demens (Fusar-Poli 

L. et al., 2018), og at gruppemusikkterapi kan redusere symptomer på demensrelatert angst (Ing-

Randolph AR. et al., 2015). 

5 Gjennomføring og metode 

5.1 Metode 

Prosjektgruppa vil komme frem til hvilke metoder som skal benyttes både for prosjektet som helhet 

og for hvert av de valgte tiltakene. Noen aktuelle musikkterapeutiske metoder er 

gruppemusikkterapi, individuell musikkterapeutisk veiledning og kartlegging av musikkpreferanser.   

5.2 Produkter 

Det vil knyttes produkter til hvert av tiltakene. Mulige produkter kan være et videre samarbeid med 

Stokke kirke om babysang ved Soletunet bo- og behandlingssenter og en videre drift av kor på 

Kamfjordhjemmet. Det vil i tillegg drøftes andre mulige produkter som kan genereres fra prosjektet. 

5.3 Forskning 

Prosjektgruppa er i kontakt med to forskningssentre, Senter for omsorgsforskning (SOF) og Senter for 

forsking i musikk og helse (CREMAH). Begge forskningssentrene er positive til prosjektet og ønsker å 

få til et samarbeid. Det er ikke klart hvordan samarbeidet blir og hva slags forskning som skal gjøres. 
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5.4 Fremdrift 

Prosjektet er planlagt med varighet fra vår 2021 til sommer 2022. 

Kick off for prosjektgruppa ble holdt 16. april 2021, en måned senere enn planlagt grunnet den 

pågående koronapandemien. Oppstart av aktiviteter er planlagt til september / oktober 2021. 

Prosjektet må imidlertid tilpasses de til enhver tids gjeldende smittevernregler grunnet pandemien. 

5.5 Fremdrifts- og milepælsplan 

Milepælsplanen kan endres underveis. Fasene glir over i hverandre, og det kan hende at noen av 

milepælene kommer i en annen rekkefølge enn skissert her. 

Måned Milepæl 

Planleggingsfase 

Feb 21 Prosjektgruppen er samlet 

Mar 21 Kick off-samling (måtte utsettes til 16.04.21 pga pandemien) 

Apr 21 
Prosjektbeskrivelsens førsteutkast er klart, og sendt til kommuneledelse, Eldrerådet, 
ledere for prosjektgruppemedlemmer og de aktuelle sykehjem 

Mai 21 Arbeidsgruppene kommer i gang med praktisk og konkret planlegging 

Mai 21 Utarbeidelse av kommunikasjonsplan 

Juni 21 Etablerer kontakt med forskningssentre 

Juni 21 Kartlegging av beboere for «Musikk i avdelingen» 

Sept 21 Det sendes ut informasjon til aktuelle deltakere til tiltakene 

Sept 21 Vi har knyttet kontakt med frivillige 

Gjennomføringsfase 

Sept 21 Oppstart av babysang, planlagt oppstart 30.09.21 

Okt 21 Oppstart av koret på Kamfjord, planlagt oppstart 20.10.21 

Jan 22 Oppstart av «Musikk i avdelingen» 

 Kommer i gang med forskning 

 
Underveisvurderinger av de ulike tiltakene ved bruk av modeller/metoder for 
forbedringsarbeid 

Evalueringsfase 

Mai 22 Vurdering av og eventuell planlegging for videreføring av tiltakene 

Juni 22 Oppsummering, evaluering, rapport og spredning 
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6 Organisering 

6.1 Prosjektgruppe 

Rolle  Navn  Tilhørighet 

Prosjektleder  Therese Midtgaard Jensen USHT-Vestfold, musikkterapeut 

Prosjektmedarbeider  Kristi Jacobsen Stedje USHT-Vestfold (innleid) musikkterapeut og 

stipendiat ved Norges musikkhøgskole 

Prosjektmedarbeider Henriette Ruud USHT-Vestfold 

Prosjektdeltaker Eva Margrethe Nyhus Leder for dagaktivitet og fagteam demens 

Prosjektdeltaker Ingvild Holth Vara i Eldrerådet i Sandefjord kommune 

Prosjektdeltaker Kristin Thorsen Avdelingsleder på Kamfjordhjemmet BBS 

Prosjektdeltaker Linda Sørensen Linnestad Overordnet frivilligkoordinator i Sandefjord 

kommune 

Prosjektdeltaker Tone Raundalen Menighetspedagog i Stokke, Arnadal og Skjee 

kirker 

Prosjektgruppa møtes til prosjektgruppemøter omtrent en gang i måneden. Møtene ledes av 

prosjektleder. I tillegg er prosjektgruppa organisert i arbeidsgrupper, der det er en arbeidsgruppe for 

hvert av de tre tiltakene, en for kommunikasjonsplan og en for forskning. Hver arbeidsgruppe har en 

ansvarlig som følges opp av prosjektleder. 

6.2 Referansepersoner 

Referansepersonene innehar relevant kompetanse og vil bli rådspurt ved behov. 

Navn Roller 

Ruth Solveig Thorsen Enhetsleder, Soletunet BBS 

Olaug Lie Sandve Musikkterapeut, USHT-Fonna, faglige innspill 

Runa Bosnes Engen Musikkterapeut i eldreomsorg, faglige innspill  

Jelena Golubovic Musikkterapeut i eldreomsorg, faglige innspill 

Enhetsleder og avdelingsledere ved 

Kamfjordhjemmet 
Representanter fra Kamfjordhjemmet 

 
Representant fra andre BBS i Sandefjord og/eller fra 

andre kommuner 
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6.3 Samarbeidspartnere 

Prosjektgruppa vil samarbeide med ulike aktører ved behov. Samarbeid vil bestå i blant annet 

erfaringsutveksling, kvalitetssikring, forskningssamarbeid og i å danne nye samarbeidsrelasjoner. 

Mulige samarbeidspartnere: 

● Bo- og behandlingssentrene i Sandefjord kommune 

● Sandefjord og Stokke frivilligsentraler 

● Frivilligsentral andre steder i Vestfold 

● Andre kommuner i Vestfold 

● Senter for omsorgsforskning (SOF)  

● Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH) 

● Norges musikkhøgskole (NMH) 

● Norsk forening for musikkterapi (NFMT) 

● Universitet i Sørøst-Norge (USN) 

● Kompetansebroen 

6.4 Frivillige 

I prosjektet Aktiv med musikk vil det være viktig å samarbeide med frivillige. Prosjektgruppa ser alle 

de tre tiltakene som mer bærekraftige dersom frivillige er med på å drifte dem. Samtidig kan det 

bidra til å styrke relasjoner mellom sykehjem og samfunnet rundt, slik det pekes på i 

kvalitetsreformen Leve hele livet (Helse- og omsorgsdepartementet, 2018). 

7 Vurderinger av prosjektet 

7.1 Suksessfaktorer og utfordringer 

Ved oppstart av prosjektet ble det gjort en analyse av suksessfaktorer og potensielle utfordringer ved 

prosjektet som helhet og for hvert enkelt tiltak. Arbeidet med å kartlegge dette vil imidlertid også 

pågå underveis i prosjektet. Det foreligger en oversikt over de kartlagte suksessfaktorer og 

potensielle utfordringer, og her nevnes kun et utvalg. Prosjektgruppa ser ledelsesforankring på 

sykehjemmene og medvirkning fra ledelse, ansatte for øvrig og beboere som særlige viktige 

suksesskriterier. For god rekruttering av og medvirkning fra frivillige ses god og tett oppfølging av de 

frivillige som særlig viktig. 

Av potensielle utfordringer ser prosjektgruppa blant annet manglende rekruttering til deltakelse, 

både av beboere, ansatte og frivillige. Av alle tiltakene ses koret på Kamfjord som det tiltaket med 

flest potensielle utfordringer. Prosjektgruppa vet foreløpig lite om hva som skal til for å lykkes med 

det, og må prøve seg litt frem. Allerede tidlig i planleggingen viste det seg vanskelig å finne tidspunkt 

og rammer som kunne passe for både beboere og ansatte, pårørende og naboer, og det ble, som 

nevnt tidligere, besluttet å fokusere på beboerne i oppstartsfasen. Andre utfordringer ved oppstart 

og videre drift av koret kan dreie seg om valg av repertoar, hensyn til enkeltbeboere, regler for 

oppmøte og forventninger til deltakelse. Også her vil brukermedvirkning være en klar suksessfaktor. 
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Som ved alle prosjekter er det en risiko for at prosjektet og dets tiltak ikke blir «vellykket»; det kan 

hende at tiltakene ikke fungerer som håpet. I så fall vil prosjektrapporten beskrive dette, og forsøke å 

evaluere hvorfor resultatene ble som de ble og presentere hvilke lærdommer som kan tas av det. 

7.2 Personvern og GDPR 

Prosjektgruppa har gjort en vurdering om at babysang og kor ikke behandler personopplysninger, og 

at en GDPR-protokoll derfor ikke er nødvendig. 

Derimot for «Musikk i avdelingen» skal beboeres musikkpreferanser bli kartlagt, og kartleggings-

skjemaene gir kjennskap til personopplysninger. I samarbeid med personvernombud i Sandefjord 

kommune er det kommet til at prosjektgruppa ikke skal få tilgang til de utfylte kartleggings-

skjemaene. De ansatte på Kamfjordhjemmet utfører kartleggingen, og de vurderer de utfylte 

skjemaene og kommer med ønsker til prosjektgruppa om hvilke musikkgrupper de ønsker seg. I dette 

arbeidet rådfører de seg med prosjektgruppas musikkterapeuter Therese Midtgaard Jensen og Kristi 

Stedje, så lenge de to ikke oppbevarer skjemaene. 

8 Rapportering, oppfølging og spredning 

Det vil rapporteres til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. 

Utover i prosjektperioden vil aktivitetstiltakene vurderes og evalueres, og det kan avgjøres om det er 

ønskelig å videreføre tiltakene utover prosjektperioden. Her vil det være viktig med godt samarbeid 

med sykehjemmene, andre samarbeidspartnere og frivillige. Prosjektgruppa ønsker også kontakt 

med andre institusjoner og andre kommuner for mulig spredning og implementering av 

musikkterapeutiske tiltak der. Prosjektrapporten vil blir publisert i USHT-V sine kanaler og være 

tilgjengelig for interesserte.  

9 Økonomi 

Prosjektmidlene kommer i sin helhet fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, se avsnitt 1.3 

Finansiering. Foreløpig budsjett:  

Kostnadsoverslag  

Lønnsutgifter med sosiale utgifter 20%, prosjektleder kr 160 000,- 

Lønnsutgifter med sosiale utgifter 20%, prosjektmedarbeider kr 160 000,- 

Utstyr  kr 20 000,- 

Reiseutgifter, arrangementer, møter og konferanser kr 20 000,- 

Forskning kr 94 000,- 

Trykking, publikasjoner, kunngjøringer og distribusjon kr 20 000,- 

Sum utgifter kr 474 000,- 

Inntekter fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark kr 474 000,- 
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