
 
 
Referat frå møte i Vestnes Seniorakademi 07.03.19 med Solgunn Knardal, 
musikkterapeut 

 
Vi i musikken – musikken som brubyggjar mellom menneske 
 
Det var 77 frammøtte på Myra som ville ha med seg foredraget med Solgunn Knardal. 
Solgunn kommer opprinnelig fra Møre og Romsdal og har vært ansatt ved Vestnes 
Kulturskule for et par tiår tilbake, så det var mange kjentfolk i forsamlingen. 
 
Knardal er musikkterapeut og jobber ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sjukehus i Bergen 
der hun jobber med eldre og demensomsorg på heltid. Hun bruker musikk som terapeutisk 
metode for å gi mennesker et større handlings- og erindringsrom.  
Musikkterapi er et universitetsfag, blant anna ved UiB. Knardal er også med på å utvikle 
faglitteratur på dette området.  
 
Musikkterapi i behandling 
Musikkterapi benyttes innen ulike fagområder og overfor ulike aldersgrupper som har 
utfordringer sosialt og helsemessig.  Å benytte musikk i tilnærmingen gir muligheter for 
endring gjennom å fokusere på ressurser.  
Solgunn bruker musikk i møte med mennesker med demens og deres pårørende, både 
individuelt og i grupper. Blant annet gjennomføres helgekurs for 8 – 10 par i lag med 
Nasjonalforeningen for folkehelsen «Møteplass for mestring». Kurstilbudene er rettet både 
mot den som er dement og pårørende. Ofte opplever den som blir dement at det sosiale 
nettverket gradvis forsvinner etter hvert som sykdommen utvikler seg.  
 
Ulike typer demens og behov for tilrettelegging 
Det er ulike typer demens og forsjellige sykdommer som kan føre til demens.  
Behandling foregår både poliklinisk og i sykehus. Tilstander varierer mellom mild kognitiv 
svikt til atferdsmessige symptomer, angst, depresjon, motoriske symptomer og andre 
alvorlige sykdomsforløp. Demens er den sjukdommen mennesker over 50 frykter mest, mye 
mer enn sykdommer som kreft, hjerte/kar, kronisk smerte og diabetes. 
Demens er en «tyv» som stjeler tida di. Den rammer hukommelse, handlingsevne, språk og 
fører ofte til endring i personlighet og dermed behov for mer hjelp. 
 
Politisk blir det ofte framhevet at det skal legges til rette for at eldre kan bo hjemme så lenge 
som mulig, noe som er viktig. Samtidig framhever Knardal at mange som får en demens-
sykdom tidlig i livet og deres pårørende har særlige behov når det gjelder oppfølging og 
tilrettelegging.  
 
Pårørende er en viktig del av en demensprosess.  



Knardal framhever samhandling med pårørende som svært viktig, at de blir involvert i alt som 
skjer, uten at pårørende «brukes opp». Det er viktig å være bevisst på hvordan vi 
kommenterer og kommuniserer overfor den som er syk og til de(n) pårørende.  
Man må finne ut hvilke endringer som har oppstått, hvordan den som er dement opplever 
sykdommen og om vedkommende og pårørende opplever sykdommen forskjellig. 
 
Tips til kommunikasjon  
Når man kommuniserer med en som er dement er det viktig å sette ned tempoet i samtalen, 
snakke enkelt, om èn ting om gangen, vente på svar, tolke kroppsspråk og benytte både tale 
og kroppsspråk i kommunikasjonen. Det er svært viktig å anerkjenne at det er knyttet både 
tapsfølelse og stigmatisering til sykdommen og situasjonen som pasienten befinner seg i. 
Når man kommuniserer kan det være lurt å bruke stikkord. 
 
Knardal bruker tankekart i samtaler med pasient og pårørende. 
 
Hva er mest utfordrende for yngre demente og hva er ønsker og behov? 

- Det er krevende å akseptere diagnosen,  
- bli tatt på alvor/forstått,  
- bevare normalitet,  
- tap/begrensning i livsutfoldelse,  
- utfordring for parforhold/relasjoner,  
- behov for å bli behandlet som voksen og tilregnelig,  
- ta vare på og bruke iboende ressurser. 

 
Ønsker som den demente og pårørende har: 

- «rett på sak» informasjon og dialog om sykdommen,  
- ønske om å bevare aktiviteter og interesser og finne elementer av det livet 

vedkommende allerede har levd,  
- fremdeles være en del av samfunnet og i størst mulig utstrekning fortsette med 

aktiviteter og det man har holdt på med,  
- respekt for autonomi,  
- aktiviteter sammen med likesinnede – i tilsvarende aldersgruppe.  
- Familie og venner 
- Turer/reiser, kulturelle opplevelser 

 
Det som er viktig for den som blir rammet av sykdommen er identitet, tilknytning, trygghet, 
autonomi, mening, vekst og glede. Kort sagt finne element av det livet du allerede har levd : 
«Eg er opptatt av å leve og ikkje døy på vegen». 
 
Reminesens – gjenkalling og formidling av erindring. 
Musikk vekker følelser og assosiasjoner. Å bruke musikk i reminesensarbeid er viktig i 
tilnærmingen ovenfor demente.  
 
Mennesket er født med en grunnleggende evne til å kommunisere nonverbalt gjennom lyd, 
bevegelse og rytme. Dette starter tidlig i livet, ja allerede i morslivet.  Gjennom musikk i 
tilnærminga kan man finne element av det livet som vedkommende har levd. 
 
Her vil kunnskap om musikkpreferansen og livsløpet til den enkelte være viktig. Musikken 
som har preget personen gjennom ulike faser av livet er en viktig nøkkel for å nå inn til den 
enkelte. Det vil innebære å finne knaggrekka til personen fra barndom, skolegang, ungdom, 
voksenliv og nåtid. 
 
Knardal viser til ulike former for musikkgrupper som kan benyttes der personen med demens 
møter sammen med pårørende. Det kan være kommunikasjon gjennom kor, sanggrupper 



eller musikkquiz. Mange kommuner bruker private foreninger og/eller knytter til seg 
musikkterapeut i arbeidet med demente.  
 
Nasjonalforeningen for folkehelsen er ofte sentral i dette arbeidet og kommunene kan søke   
prosjektmidler, f eks til ulike grupper og det som faller inn under ordnigen aktivitetsvenn. 
  
 
https://vimeo.com/187140382 
 
«Hjernen er et digert musikkbibliotek uten kartotek» (Ingrid Bjørnhov) 
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